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Hoe volg je het 
weekmenu?
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Kijk wat je welke dag nodig hebt en controleer in je keukenkastje welke
‘langer houdbare’ producten je nog moet halen. Probeer zo te plannen dat je
maximaal twee keer in de week boodschappen doet. Je mag producten
vervangen. Een appel mag een peer zijn, bonen mogen wortels zijn en in plaats
van vegan burger mag je ook een andere vleesvervanger kiezen. 

Boodschappen

Drinken
Drink 1,5 tot 2 liter vocht, het liefst zonder suiker. Water is uiteraard het beste,
maar je mag ook kiezen voor crystal clear, spa bruisend of ga voor een stukje
fruit in je water bijvoorbeeld; citroen, limoen of sinaasappel. 

Daarnaast mag je gedurende de dag ook:
• Koffie (mag met melk zoals cappuccino)
• Thee
• Groentesap
• Plantaardige melk 



Hoe volg je het 
weekmenu?

MaeVitae  |  www.maevitae.nl

Allergie of intolerantie?

Wisselen  van dagen

Kies dan bij voorkeur voor groente en fruit. Dit bevat weinig calorieën, zit
vol voedingsstoffen en geeft een verzadigd gevoel.

Neem dan contact op met mij zodat ik je hierbij kan helpen. Ik kan voor jou dit
weekmenu op maakt maken. 

Vind je iets niet lekker?

Je kunt complete dagen met elkaar wisselen, maar wissel bijvoorbeeld niet de
avondmaaltijd van maandag met die van donderdag. Op die manier blijft de
verhouding tussen eiwitten, vetten en koolhydraten in balans.

Kies dan voor een soortgelijk product dat je wel lekker vindt. Vervang
tomaatjes bijvoorbeeld voor olijven. Kikkererwten in plaats van linzen.  Liever
geen brood kies dan voor volkoren crackers, maïswafels of ga voor
roggenbrood. 

Heb je vragen of vind je het lastig om zelf te variëren? Stuur je vraag naar

lifestylecoaching@maevitae.nl of plan hier een afspraak in en ik zal je binnen 24

uur jouw vraag beantwoorden.

Heb je toch iets meer trek?

https://maevitae.nl/contact/
https://maevitae.nl/contact/


Maandag
Ontbijt
Lunch

Tussendoor
Diner
Tussendoor

Overnight oats met bessen & cacao
2 Volkoren boterhammen met avocado, humus & tomaat
evt. 1 gekookt of gebakken ei of een salade erbij

Appel
Courgetti bolognese
Rijstwafel, pindakaas & banaan

Overnight oats met bessen & cacao

Ingrediënten voor 1 portie
100 g Blauwe bessen

1 tl Kaneel

250 ml sojamelk

40 gr Havermout 

2 tl Cacaopoeder

Zo maak je het
1. Meng de sojamelk, havermout, cacaopoeder en kaneel in een

kom en schep het in een pot waar je de deksel op kunt doen.

2. Sluit de pot af en stop hem voor minimaal 4 uur in de

koelkast, maar liever nog de hele nacht.

3.  Strooi nadien de blauwe bessen eroverheen

Tip: Voeg eventueel nog wat

walnoten toe



Zo maak je het
1. Snijd de champignons, ui & de knoflook fijn. Spiraliseer de

courgette 

2. Verwarm de olijfolie in een pan op middelhoog vuur en roerbak

de champignons 2 min. 

3. Roerbak de ui en knoflook mee tot ui glazig is 

4. Roerbak de vegan rulstukjes met peper en zout tot het bruin is

Bak ondertussen in een pan op middelhoog vuur de courgette 3

min. 

5. Voeg de pastasaus toe aan de rulstukjes. Verwarm

kort op laag vuur. Voeg peper naar smaak toe.

6. Halveer de cherry tomaatjes, verkruimel de walnoten & doe ze bij

de saus. Serveer met een beetje vegan kaas

Maandag
Ontbijt
Lunch

Tussendoor
Diner
Tussendoor

Overnight oats met bessen & cacao
2 Volkoren boterhammen met avocado, humus & tomaat 
evt. een salade met groenten naar keuze erbij

Appel
Courgetti bolognese
Rijstwafel, pindakaas & banaan

Courgetti bolognese
Ingrediënten voor 1 portie
75 g Cherry tomaatjes

1 teen Knoflook

125 g Champignons

½ Ui

½ Courgette

100 g vegan rulstukjes

½ el Olijfolie

130 g Pastasaus 

10 g Walnoten

Tip: Bestrooi met vers gesneden basilicum. 



Dinsdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

200 ml Sojayoghurt met muesli, kiwi en walnoten
Volkorenbrood met bietenhumus & avocado
2 mandarijnen
Pittige vegan burgers met tomatensalade
Banaan & een stukje pure chocolade (vegan)

Volkorenbrood met bietenhumus & avocado

Ingrediënten voor 1 portie
2 volkoren boterhammen

75 g avocado 

40 g rode bieten humus

50 g wortel

4 radijsjes

1 snufje peper

Zo maak je het
1. Smeer de humus op de boterhammen.

 

2. Snijd de avocado open, verwijder de schil & pit en snijd in

plakjes. Beleg hiermee de boterhammen

 

3.  Was de radijsjes, snijd deze in plakjes en verdeel over de

boterhammen.

 

4. Schil de wortel en gebruik een dunschiller om reepjes

wortel te snijden. Verdeel deze over de boterhammen.

 

5. Bestrooi met peper



Zo maak je het
1. Kook de rijst volgens aanwijzingen op het pak.

2. Spoel de kikkererwten af onder de koude kraan

en laat uitlekken. 

3. Pel & snipper de sjalot. Hak de knoflook en

peterselie fijn

4. Pureer de rijst samen met de kikkererwten en

kokosmelk kort in de keukenmachine tot een dikke

pasta.

 

5. Doe in een kom & roer hier de sjalot, havermout,

knoflook, peterselie, komijn & chilipoeder

doorheen. Breng het geheel verder op smaak met

peper & zout

6. Vorm hier 2 burgers van.

7. Verhit de olijfolie in een pan en bak de burgers 

in 4 min per kant goudbruin

8. Snijd de cherrytomaten doormidden. Doe samen 

met de basilicum in een kom en breng op smaak

met

 olijfolie, peper & zout.

 

9.  Serveer de salade samen met de burgers.

Dinsdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

200 ml Sojayoghurt met muesli, kiwi en walnoten
Volkorenbrood met bietenhumus & avocado
2 mandarijnen
Pittige vegan burgers met tomatensalade
Banaan & een stukje pure chocolade (vegan)

Pittige vegan burgers met tomatensalade
Ingrediënten voor 1 portie

75 g Zilvervliesrijst, onbereid 

210 g Kikkererwten uit blik/glas 

1 Sjalotje 

1 teentje Knoflook 

0,5 tl Komijnzaad, gemalen 

1 mespuntje Chilipoeder

 7 Cherrytomaatjes 

Basilicum, vers

Peterselie, vers 

Snufje peper en zout

20 g Havermout

30g Kokosmelk 

1,5 el Olijfolie 



Zo maak je het
1. Spoel de kidneybonen & maïs af en laat deze uitlekken.

2. Snijd de avocado open, verwijder de pit & de schil en

snijd deze in blokjes.

3. Was de paprika en snijd deze in kleine reepjes. Was de

cherry tomaten en snijd doormidden.

4. Was de peper en snijd deze in ringen.

5. Leg de wrap op een bord en verdeel hier alle ingrediënten

overheen. Bestrooi met een klein beetje chilipoeder, peper &

zout naar smaak.

6. Garneer met verse koriander en serveer met een partje

limoen.

Woensdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Volkorenwrap
Ingrediënten voor 1 portie
1 Grote meergranen wrap, 80 g

1/2 Avocado

60 g kidneybonen

60 g mais

1 Rode paprika

40 g cherrytomaatjes

1/2 tl chilipoeder

1 Partje limoen

1/2 Rode peper

Koriander vers

Tip: Een wrap is makkelijk mee te nemen

naar werk & je kunt er eindeloos mee

variëren. 

Ook lekker met falafel, spinazie & humus

Speltbrood met tahin, appel & pompoenpitten
Volkorenwrap 
Een handje ongezouten gemengde noten (20 g)
Pompoen-wortelsoep
Dadel met pindakaas & druiven



Zo maak je het
1.Snijd de wortels in blokjes 

2. Doe de pompoenblokjes, wortel, groentebouillon,

kokosmelk en currypoeder in een pan en breng deze op

hoog vuur aan de kook. Laat het geheel pruttelen voor

zo’n 10 – 15 minuten op middelhoog vuur met de deksel

op de pan. Vergeet niet regelmatig te roeren.

3. Neem de pan van het vuur en pureer de soep met een

staafmixer of een blender. 

4. Breng op smaak met peper en eventueel een snufje

zout.

5. Serveer de soep in een mooie kom met een salade of

volkorenbrood

Woensdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Pompoen-wortelsoep
Ingrediënten voor 1 grote portie
200 gr pompoenblokjes

250 gr wortel

1/2 liter groentebouillon

100 ml kokosmelk

1 tl currypoeder

Pompoenpitten voor de garnering 

Speltbrood met tahin, appel & pompoenpitten
Volkorenwrap 
Een handje ongezouten gemengde noten (20 g)
Pompoen-wortelsoep
Dadel met pindakaas & druiven

Tip: Eet je deze soep als lunch neer er nog 2

volkoren,- of spelt boterhammen bij. 



Zo maak je het  
1.Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit & de schil.

2. Was de spinazie en knijp deze zachtjes uit.

3. Doe alle ingrediënten in een blender en mix tot een heerlijke

smoothie

Donderdag
Havermoutpap met fruit & zaden
1 grote kop pompoen-wortelsoep met 3 crackers
Smoothie
Stamppot boerenkool met vegan spekreepjes
Bananenbrood met blauwe bessen 

Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Smoothie

Ingrediënten voor 1 portie
1 Avocado

1 Grote hand spinazie

1 Limoen, sap & rasp

Verse peterselie

150 ml Kokoswater

Tip: Liever geen kokoswater? 

Gebruik dan amandelmelk, sojamelk of een

plantaardige melk naar keuze

Houd je niet zo van een groene smoothie, voeg een

halve banaan of een halve appel toe



Donderdag
Havermoutpap met fruit & zaden
1 kop pompoen-wortelsoep
Smoothie
Stamppot boerenkool met vegan spekreepjes
Bananenbrood met blauwe bessen 

Zo maak je het  
1.Verwarm de oven voor op 180 graden. Prak met een vork 3

bananen. Mix de kaneel, het sap en de rasp van de mandarijn en

een snufje zout door de geprakte bananen.

2. Doe de bakpoeder en appelazijn in een bakje en roer dit even

door, tot het gaat schuimen. Spatel de bloem, het bakpoeder papje

en de blauwe bessen erdoor.

3. Bekleed de cakevorm met een vel bakpapier. Schenk het beslag in

de cakevorm. Halveer de overige banaan over de lengte en leg de

twee helften erop.

4.  Bak het bananenbrood in ongeveer 50 min goudbruin en gaar.

Prik met een satéprikker erin om te kijken of het brood gaar is.

Komt de prikker er droog uit, dan is het klaar. 

Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Bananenbrood met blauwe bessen 

Ingrediënten voor 1 portie
4  Bananen

1 el kaneel

1  Mandarijn, rasp & sap

180 g bloem

1 zakje bakpoeder

125 gram blauwe bessen

1 tl appelazijn

Tip: Meng wat walnoten, amandelen

of pecannoten door het beslag!



Zo maak je het
1.Kook de linzen volgens de verpakking.

2. pel & snipper de ui, hak de knoflook fijn

3. Schil de wortel & snijd in blokjes

4. Was de tomaat & snijd in blokjes

5. Verhit de olie in de pan, voeg de ui & wortel

toe. Bak deze tot ze zacht zijn. Voeg de

knoflook toe en bak deze 1 minuut mee

6. Schep samen met de tomaat door de linzen

en breng op smaak met peper, zout,

citroensap & olijfolie. Garneer met basilicum

Vrĳdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

1 Plak bananenbrood met Alpro vanille yoghurt
Rode linzensalade met wortel & tomaat
Cracker met notenpasta en banaan
Volkorenpasta met tomatensaus en vegan balletjes
Mueslireep

Ingrediënten voor 1 portie
1 tl Citroensap 

1 teentje Knoflook 

1 el Olijfolie 

140 g Rode linzen, gedroogd

140 g Wortel 

2 Tomaten 

1 Ui 

Snufje peper & zout

Basilicum, vers 

Rode linzensalade met wortel & tomaat



Zo maak je het
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Meng de havermout met de zaden, pitten, kaneel en een

klein beetje zout in de kom.

3. Maal de noten kort in de blender of snijd deze in kleine

stukjes. 

4. Snijd de vijgen in kleine stukjes en roer ze door het droge

mengsel

5. Prak de bananen en meng deze met de rest. Zorg dat het een

mooi geheel wordt. Is het te droog? Voeg wat extra banaan of

water toe en kneed het tot een bol.

6. Rol de bol uit over een bakplaat met bakpapier en maak een

gladde rechthoek met een lepel of spatel.

7. Zet het voor 30 minuten in de oven. Laat de mueslirepen 5 –

10 minuten afkoelen en snijd vervolgens met een groot mes

plakken. 

Laat ze helemaal afkoelen voor dat je ze verpakt.

Vrĳdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Mueslirepen
Ingrediënten voor 1 portie
100 g havermout

10 gedroogde vijgen

3 bananen

70 g gemengde noten

25 g gebroken lijnzaad

25 g sesamzaad

4 el zonnebloempitten

1 el Kaneel

Snufje zout

Tip: Varieer met gedroogd fruit

of voeg eens andere noten &

zaden toe

1 Plak bananenbrood met Alpro vanille yoghurt
Rode linzensalade met wortel & tomaat
Cracker met notenpasta en banaan
Volkorenpasta met tomatensaus en vegan balletjes
Mueslireep



Zaterdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Choco havermoutpap met amandelen
2 broodjes met avocado, vivo life witte kaas en granaatappelpitjes
Mueslireep
Aubergine curry met rijst
Popcorn, 40gr 

Choco havermoutpap met amandelen
Ingrediënten voor 1 portie
40 g Havermout

12 g amandelen 

1/2 Banaan 

1 el Cacaopoeder

200 ml Amandelmelk, ongezoet

Zo maak je het
1. Meng de sojamelk, havermout, cacaopoeder en

kaneel in een kom en schep het in een pot waar je de

deksel op kunt doen.

2. Sluit de pot af en stop hem voor minimaal 4 uur in

de koelkast, maar liever nog de hele nacht.

3.  Strooi nadien de blauwe bessen eroverheen

Tip: Voeg eventueel nog wat       

walnoten toe



Zo maak je het
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de

verpakking gaar.

2. Was de aubergine en snijd deze in plakjes.

3. Verhit de olijfolie in een wok en bak de aubergine

5 min tot deze zacht is.

4. Voeg de currypasta samen met de kokosmelk toe

en verwarm het geheel 5 min goed door. Breng op

smaak met wat peper en zout.

5. Schep de rijst op een bord en verdeel hier de

curry overheen.

Zaterdag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Choco havermoutpap met amandelen
2 broodjes met avocado, vivo life witte kaas en granaatappelpitjes
Mueslireep
Aubergine curry met rijst
Popcorn, 40 g

Aubergine curry met rĳst
Ingrediënten voor 1 portie
75 g zilvervliesrijst, ongekookt

100 g kokosmelk

2 aubergines

1 el olijfolie

1 el currypasta, gele

Snufje peper & zout



Zo maak je het
1. Neem een kommetje en voeg hierin de sojamelk met

het knoflookpoeder, de edelgist vlokken, kurkuma en

een snuf chilipoeder. Breng verder op smaak met

peper en zout en meng alles goed.

2. Snipper het uitje fijn en verhit een beetje olie in de

pan om het uitje in aan te fruiten. 

3. Brokkel de tofu fijn en voeg dit ook toe aan de pan.

Roerbak 2 minuten mee op middelhoog vuur.

4. Voeg vervolgens de gekruide sojamelk toe aan de

pan, zet het vuur laag en laat de tofu een paar minuten

sudderen

5. Snijd de tomaat in fijne stukjes en snijd de spinazie

grof en voeg toe aan de tofu. Laat nog 5 min sudderen

& breng op smaak.

6. Serveer de tofu scramble met geroosterd brood.

Zondag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Scrambeld tofu met geroosterd brood
Volkoren wrap met veel groenten en falafel
Appel & kiwi
Gebakken aardappel, met broccoli & linzenburger
Vegan brownie

Scrambeld tofu met geroosterd brood 
Ingrediënten voor 1 portie
200 g tofu

1 tomaat

1 rode ui

30 g spinazie

50 ml sojamelk1

½ el edelgist vlokken

1 tl knoflookpoeder

1 tl kurkuma

1 mespuntje chilipoeder

Snufje zout & peper

1/2 el olijfolie



Zo maak je het
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Prak in een kom de banaan fijn met een vork. Voeg de

amandelpasta toe en roer tot een glad mengsel ontstaat.

3.  Voeg de cacaopoeder en kaneel toe en roer tot er geen

cacaopoeder meer te zien is.

4. Bekleed een ovenschaal met bakpapier. Giet het beslag

erin en bak voor 15 - 20 min in de oven.

5. Haal de schaal uit de oven en snijd als de schaal is

afgekoeld in 8 - 10 stukken

Zondag
Ontbijt
Lunch
Tussendoor
Diner
Tussendoor

Scrambeld tofu met geroosterd brood
Volkoren wrap met veel groenten en falafel
Appel
Gebakken aardappel, met broccoli & linzenburger
Vegan brownie

Vegan brownie

Ingrediënten voor 8 - 10 stuks
150 g Amandelpasta

3,5 Banaan

 64 g cacaopoeder

1 tl kaneel

Tip: top eventueel af met een

walnoot of een pecannoot.



 

IK LEER JE IN 8 WEKEN

ALLE TOOLS OM

 
Zel fs tandig  volwaardige

maalt i jden te  maken

 
Hoe je  voldoende e iwi t ten

binnenkri jg t  zonder  dier l i jke

producten

 
 &  nog ve le  extra ' s ,  

 
KLIK HIER VOOR HET

VOLLEDIGE

PAKKETOVERZICHT 

MaeVitae  |  www.maevitae.nl

Ben je klaar om de
overstap te maken?

IK WIL
STARTEN!

KLIK HIER OM DIRECT EEN

KENNISMAKINGSGESPREK TE PLANNEN

https://maevitae.nl/product/2-plantaardig-of-vegetarisch-leven
https://maevitae.nl/contact/

