Jouw fase 2 maaltijdplan

Drink voldoende

Kies uit: koffie, thee, water, alle soorten
mineraalwater zonder koolhydraten,
water met koolzuur en light frisdranken.

25g koolhydraten per dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ontbijt

Omelet ham/kaas

Atkins Ready to Drink

1 bakje Griekse yoghurt
met 2 eetlepels rood
fruit en zoetstof naar
wens

1 vezelrijke Atkins
cracker met roomkaas
en gerookte zalm

1 bakje volle yoghurt
met 1 eetlepel
walnoten, een eetlepel
gebroken lijnzaad en 2
eetlepels rood fruit

Gebakken ei met
gebakken tomaten

Maak een roerei en
bak in een andere pan
wat spek en tomaten.

Tussendoor

Koffie met
(opgeklopte room,
zoeten met zoetstof)

5 snacktomaatjes

Koffie met slagroom
en kaneel

Atkins Ready to Drink

1 Atkins reep

1 kiwi

Handje ongezouten
noten

1 koolhydraatarme
boterham met
komkommer avocado
salade
(recept)

Omelet kipfilet met
avocado. Bak de
omelet van 2 eieren,
laat afkoelen en beleg
met plakjes kipfilet, sla
en avocado. Breng op
smaak met mayonaise
of dressing naar keuze

Salade van aserges
(eventueel uit pot),
gerookte zalm en
garneer met waterkers

(zelfgemaakte)
kippensoep met
veel groenten en kip.
Zonder vermicelli.

Sla-wrap met kip

Salade Nicoise
met slasoorten,
olijven, ansjovis, ei,
sperziebonen, tomaat
en een dressing naar
keuze.

Atkins pasta
tonijn salade
(recept)

Kop (zelfgemaakte)
bouillon), eventueel
groenten toevoegen

Rauwkost met
(pittige) mayonaise

Gegrilde kipfilet en
broccoli. Kook de
broccoli en zet deze
met wat plakken
kaas erover een paar
minuten in de oven

Stoofpotje met
gekookte of
roergebakken
spruiten.
(recept)

10 olijven

1 Atkins reep

Lunch

Tussendoor

1 Atkins reep

2 plakjes worst naar
keuze

1 Atkins reep

Schijf meloen
(100 gram)

Savooiekool
roerbakken, bacon
uitbakken. Gebruik het
uitgebakken vet als jus
over de savooiekool

Diner

Knolselderijpuree
met gebakken
kipfilet en
komkommersalade
(recept)

Gebakken visfilet met
60 gram quinoa en
sperziebonen

Steak met gebakken
champignons en
roergebakken spinazie

Atkins Penne met
zalm en garnalen
(recept)

Bleekselderij met
guacamole gemaakt
van avocado,
mayonaise, peper en
zout

In de avond

Atkins vezelrijke
cracker dik besmeerd
met (zelfgemaakte)
kruidenboter

25 gram ongezouten
noten

½ avocado

2 Asperge-ham
rolletjes

Atkins Brood

Het Atkins volkoren koolhydraat verlaagd brood bevat
maar liefst 70% minder koolhydraten....en heel veel smaak.

Extra Porties

Maak een extra grote hoeveelheid en vries
een aantal porties in.

Komkommer-Avocadosalade

Recepten

Voor 2 personen

1 el citroensap
½ avocado
½ komkommer
1 rode ui
1 kleine tomaat
100 gram gemengde salade
1 tl komijn
Peper en zout
Meng de komijn met het citroensap. Giet voorzichtig de olie
erbij en breng op smaak met peper en zout.
Meng de sla met de helft van de dressing en leg de sla op
borden. Snij de overige ingrediënten fijn en leg deze op de
sla.
Giet de rest van de dressing over de salade.

Atkins Penne met Zalm en Garnalen
Voor 2 personen

100 gram ongekookte Atkins Penne
100 gram kleine garnalen
½ citroen
5 el roomkaas
1 el verse peterselie
100 gr gerookte zalm
Zout en peper
Kook de Atkins pasta in 20-25 minuten gaar.

Knolselderijpuree

Voor 2 personen

350 gram knolselderij
75 ml slagroom, ongeklopt
1 el boter
1 tl kaneel
1 tl witte peper
Zout

Snijd de zalm in stukjes. Doe de zalm en garnalen in een
grote kom en roer hier de roomkaas en het sap van de
citroen doorheen. Breng het op smaak met peper en zout.
Giet de pasta af en schep de hete pasta door de saus.
Bestrooi het met verse peterselie.
Serveer de pasta met een salade.

Stoofpotje

Atkins Pasta Tonijn Salade

Schil de knolselderij en snijd in blokjes. Kook de knolselderij
in weinig water met zout ongeveer 15 minuten en giet af.

Voor 2 personen

Voeg de room bij de knolselderij. Breng op smaak met peper
en zout en pureer het geheel met een staafmixer.

100 gram Atkins Penne ongekookt
175 gram tonijn uit blik (op oliebasis)
½ rode ui
2 el groene pesto
1 el mosterd
1 el mayonaise
2 el olijfolie
Peper en zout

Breng eventueel op smaak met kaneel.

Kook de Atkins Penne in 20 minuten gaar het laat het
uitlekken. Laat de tonijn uitlekken.
Snijd de ui in ringen. Maak een dressing van de olie, mosterd,
mayonaise, pesto, peper en zout.
Meng de afgekoelde penne met de tonijn, de uienringen en
de dressing.
Serveer eventueel met een rucola salade.

voor 4 personen
700 gram rundvlees
200 gram champignons
2 uien
200 gram spekblokjes
2 el boter
1 tl mosterd
Paprikapoeder
Kerriepoeder
Peper en zout
Meng het in stukjes gesneden rundvlees met zout, peper,
paprikapoeder en kerriepoeder.
Bak het vlees in de boter aan in de braadpan. Blus dit na 5
minuten af met water en laat het 2 uur sudderen.
Het spek, de kleingesneden uien en de gesneden
champignons fruiten in wat boter een koekenpan. Meng dit
met het rundvlees
Laat dit 15 minuten mee sudderen en breng op smaak met
de mosterd.
Serveer met 2 soorten groenten naar keuze.

