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Dagmenu's voor aambeien week 1
Door de grote vraag naar voorbeeld maaltijden om constipatie en aambeien te behandelen heb ik
dagmenu's ontwikkeld om constipatie te voorkomen zodat aambeien vermeden worden.
Onderstaande dagmenu's bevatten ontbijt, lunch en diner voor de komende 7 dagen. Wees vrij om
de dagmenu's wel of niet te gebruiken. U kunt ook uw eigen dagmenu's samenstellen door de
aambeien voedingskaart te gebruiken die u meegekregen heeft bij dit programma.
Indien u meer dan 3 maal per dag wenst te eten is dit perfect mogelijk zolang u maar geen verboden
voeding eet. Ik raad aan om een kom of schaal met gespoeld fruit en gespoelde groenten op de
keukentafel te zetten.
Zo kun je telkens wat fruit of rauwe groenten eten wanneer je trek hebt. Zo eet je niet alleen gezond
maar heb je ook nog eens je vezels binnen die heel belangrijk zijn in dit dieet!
Ook kun je wat noten of zelfs wat vlees of vis bij je fruit en/of groenten eten als snack zolang je de
dieetregels uit het boek maar respecteert.
Opmerkingen:
•

Deze dagmenu's zijn voor 1 persoon. Indien u dit te weinig vindt, kunt u gerust de porties
verdubbelen.

•

Wanneer het u beter past om diner te eten als lunch en omgekeerd kunt u dit perfect doen.

•

Drink voldoende water zoals uitgelegd in het boek bij het volgen van deze dagmenu's.
Alhoewel er veel fruit en groenten in het dieet zitten, zal je hierdoor automatisch meer vocht
innemen. Toch is het belangrijk om nog extra water te drinken zoals uitgelegd wordt in het
boek.

•

Een extra snack of 2 is zeker toegestaan zoal u zich aan de dieet regels houdt en geen
koekjes of andere constipatie opwekkende voeding eet.
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Dag 1 Ontbijt:
Zelfgemaakte muesli met abrikozen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

55 gram havervlokken
3 soeplepels rozijnen
2 geschilde abrikozen
1 snuifje kaneel
1 handje walnoten
150 ml rijst of havermelk

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

voeg 55 gram havervlokken in een kom samen met 3 soeplepels rozijnen
Schil de abrikozen en snijd ze in fijne schijfjes of blokjes
neem de walnoten en hak ze fijn of maal ze in brokjes en voeg ze in de kom
voeg rijstmelk toe een laat 2 minuten weken
strooi een snuifje kaneel over de zelfgemaakte muesli
(additioneel) verwarm de muesli 45 seconden in de magnetron
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Dag 1 lunch:
Pasta (ditalini) met bonen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

400 gram bonen (wit of rood)
50 gram boter
een halve ui
1 teentje knoflook
1 takje selder in stukjes gehakt
2 tomaten
2 liter kippenbouillon
200 gram ditalini pasta
1 takje verse peterselie

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

voeg boter in een grote kom samen met gehakte selder, knoflook en ui
Verwarm de kom tot de ui en knoflook zacht zijn
spoel de bonen en laat ze even drogen
snijd tomaten in stukjes en voeg ze samen met de bonen in de kom met ui, selder en
knoflook, laat koken voor 5 minuten
Zet een kom met 2 liter en kippenbouillon aan de kook tot deze goed kookt
voeg het kokend water toe aan de kom met groenten en laat voor 90 minuten sidderen
voeg pasta en peterselie toe en laat nog 10 tot 15 minuten koken tot de pasta gaar is
zet de kom van het vuur en dien op een diep pasta bord , smakelijk
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Dag 1 diner:
quinoa met rode paprika en bosuitjes

ingrediënten:
–
–
–
–
–

200 gram quinoa
1 rode paprika
1 takje selder
wat bosuitjes
schotje citroensap

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

kook de quinoa 8 minuten en giet af
snijd de rode paprika in schellen of stukjes samen met de bosuitjes
voeg quinoa, paprika en de bosuitjes op een bord
werk af met citroensap over het gerecht te persen en een blaadje selder bovenop te leggen

Copyright © aambeienvrij.com

Dag 2 ontbijt:
Groenten eierkoek met brinta en aardbeien

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–

50 gram brinta
3 eieren
1 takje peterselie
50 gram gekookte spinazie
1 tomaat
2 handjes sla
150 gram aardbeien

Bereiding:
1. voeg weinig boter of olijfolie op een grote pan en verwarm deze
2. Voeg de 3 eieren in een maatbeker en kluts ze tot ze een egale kleur hebben
3. hak de peterselie en gekookte spinazie in fijne stukjes en voeg ze in de maatbeker met
geklutste eieren. Kluts tot de kleur opnieuw egaal is.
4. Voeg brinta toe aan de maatbeker en kluts opnieuw tot de kleur egaal is
5. Snijd de tomaat en sla in fijne stukjes
6. voeg de maatbeker met ei en groenten op de pan en laat bakken tot deze gaar zijn
7. haal de gebakken eierkoek van het vuur. Normaal moet het nu een goed gebakken en harde
koek zijn
8. dien op een bord en voeg tomaten blokjes en sla bij de eierkoek
9. spoel de aardbeien en dien op als dessert
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Dag 2 lunch:
Aardappel gratin met groene bonen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

350 gram groene bonen, gescheld
500 gram aardappelen
50 gram boter
2 soeplepels bloem
400 ml geitenmelk
2 takjes gehakte tijm

Bereiding:
1. spoel de bonen en kook ze tot ze goed gaar zijn
2. als de bonen gaar zijn: spoel ze in koud water en verwijder het vel
3. snijd de aardappelen in schijfjes van 2-3 centimeter en kook ze tot ze gaar zijn
4. Giet de aardappelen af en laat ze afkoelen
5. neem een pannetje en verwarm deze, voeg boter, bloem en geitenmelk toe
6. roer in de pan en laat gedurende 1 minuut koken
7. haal de pan van het vuur en roer tot deze wat dikker wordt
8. voeg tijm toe en laat nog één minuutje koken
9. Voeg de aardappelen en bonen in een glazen schaal en voeg de gedikte saus erover
10. Voeg kruiden naar wens toe en voeg het gerecht in een warme oven voor 30 minuten of tot
je ziet dat het bruin genoeg is
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Dag 2 diner:
Volkoren rijst met licht gekruide gyros saus en kippenblokjes

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

250 gram volkoren rijst
120 gram kippenborst
1 soeplepel olijfolie
2 tomaten
1 rode peper
1/2 ui
snuifje witte peper
snuifje curry (wees zuinig met kruiden!)
1/3 aubergine

Bereiding:
1. snijd de tomaten, peper, ui en aubergine in fijne blokjes
2. breng een kookpan aan de kook en voeg wat olijfolie toe
3. voeg alle groenten in de warme kookpan en laat 3 minuten op een hoog vuur koken
4. voeg water toe aan de kookpan, zet het vuur lager en laat 30 minuten sudderen
5. voeg weinig witte peper en curry toe aan de kookpan
6. kook de volkoren rijst gedurende 20-25 minuten tot deze klaar is en giet af
7. snijd de kippenborst in blokjes en strooi hier zout op
8. voeg olijfolie op een pan en verwarm deze
9. Bak de kip op de warme pan en draai tijdig om. Bak tot deze gaar en goed bruin zijn
10. haal alles van het vuur en dien op een bord
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Dag 3 ontbijt:
Wentelteefjes met kiwi

Ingrediënten:
–
–
–
–

2 eieren
4 volkoren sneetjes brood
2-3 kiwi's
snuifje kaneel

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voeg de 2 eieren in een maatbeker en kluts tot ze een egale gele kleur hebben
giet de geklutste eieren in een soepbord
dop de volkoren sneetjes in het eimengsel
verwarm een pan en voeg de volkoren sneetjes brood op de pan
strooi wat kaneel op het brood
draai het brood tijdig om en dien op
snijd en schil de kiwi tot fijne strookjes en eet deze als dessert
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Dag 3 lunch:
Lamskotelet met aardappel en asperges

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

200 gram asperges
3 geschilde aardappelen
2 lamskoteletten
75 gram champignons
klontje boter

Bereiding:
1. rasp of schil de asperges en spoel ze goed af
2. breng een pan met warm water aan de kook en voeg de asperges toe, laat 10 minuten koken
3. schil de aardappelen en laat koken tot ze gaar zijn
4. verwarm een pan en voeg boter toe, bak de lamskoteletten tot ze gaar zijn en draai tijdig
5. voeg gesneden champignons bij de pan met koteletten toe
6. giet de asperges en aardappelen af
7. neem een leeg en gespoeld blikje zonder etiket (van bonen of tonijn...)
8. maak van de gekookte aardappelen een puree en voeg ze in het leeg blikje
9. voeg het leeg blikje in de oven en laat enkele minuten garen tot de bovenkant bruin is
10. haal de aardappelen uit de oven en uit het blik en voeg ze samen met de asperges op een
bord
11. haal het vlees en champignons van de pan en voeg ze op het bord, smakelijk!
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Dag 3 diner:
frisse zomerse salade

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

1 kop salade (2 grote handen vol)
80 gram watermeloen
110 gram ananas
1/3 komkommer
blaadje peterselie

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.

snijd de salade in heel fijne stukjes
schil de ananas en maak hier blokjes van
maak van de watermeloen fijne blokjes
rasp de komkommer en snijd ook hier stukjes van
voeg alle ingrediënten samen in een kom en voeg blaadje peterselie bovenaan
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Dag 4 ontbijt:
Havermout met versgeperst sinaasappelsap

Ingrediënten:
–
–
–
–

3 sinaasappelen
60 gram havermout
150 ml rijstmelk, havermelk, sojamelk of geitenmelk
1 soeplepel rozijnen

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.

pers de sinaasappelen tot versgeperst sinaasappelsap en voeg het in een groot glas
voeg de havermout in een kom en voeg melk naar keuze toe (geen koemelk)
verwarm de havermout 60 seconden en laat 2 minuten opzwellen
voeg rozijnen op de havermout en dien op
smakelijk
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Dag 4 lunch:
Kalkoen met aubergine en broccoli

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–

400 gram broccoli
75 gram kalkoen
1/2 aubergine
25 gram boter
1 soeplepel kokosolie
kruiden naar keuze
1/4 citroen

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zet een pan met water aan de kook en voeg broccoli en aubergine toe
laat de groenten gedurende 10-12 minuten koken tot deze gaar zijn maar toch nog knapperig
verwarm een pan, voeg boter en kokosolie toe en bak de kalkoen tot deze gaar is
giet de groenten af en dien ze op tafel
draai het vlees tijdig om en voeg kruiden naar keuze toe aan het vlees/saus
dien het vlees op tafel
Leg een vierde van een citroen bij het gerecht of pers het sap over de groenten
eet smakelijk
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Dag 4 diner:
pasta met rundgehakt en tomatensaus

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

80 gram rundgehakt
2 tomaten
1/2 aubergine
1 ui
250 gram pasta

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schil de tomaten en aubergine en snijd deze in kleinere stukjes, doe dit ook met de ui
voeg al de ingrediënten in een warme kookpan en voeg water toe, laat 20 minuten borrelen
kook de pasta en giet af
bak het rundgehakt en voeg de groentesaus toe
meng goed het vlees door de saus en haal het vlees van het vuur
voeg de saus met vlees samen op een bord met de pasta
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Dag 5 ontbijt:
Giga smoothie

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

1 kopje frambozen (100 gram)
2 nectarine
1/3 pompelmoes
1 banaan
1 aardbei

Bereiding:
1. voeg al het fruit in een blender samen met een halve liter water en laat gedurende 1 minuut
blenden.
2. Zet een aardbei op het glas om het zicht aantrekkelijk te maken indien gewenst
3. (optioneel) voeg eventueel noten naar keuze toe en verse kruiden zoals basilicum, peterselie
of een snuifje kaneel. Ook honing is mogelijk om wat extra smaak te geven!
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Dag 5 lunch:
wortelsoep met ham

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

2 uien
85 gram magere ham (2 dunne schellen)
125 gram wortelen
2 takjes selder
snuifje peper en zout
1 soeplepel zonnebloemolie

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Snijd de wortelen, ui en selder in fijne blokjes
voeg olie in de kookpan, verwarm deze en voeg wortelblokjes, ui en selder toe
kook de groenten op een laag vuurtje voor 8 minuten of tot de groenten mals zijn
voeg selder en blokjes ham bij de kookpan samen met 2 liter water
verminder het kookpunt en laat gedurende 60 tot 90 minuten sidderen
voeg peper en zout toe en dien op

Copyright © aambeienvrij.com

Dag 5 diner:
aardappelen met groene bonen, spruitjes en mini tomaten

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

200 gram aardappelen
150 gram groene bonen
100 gram spruitjes
handjevol mini tomaten
2 wortelen

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

snijd de aardappelen in 4
spoel de tomaten, groene bonen en spruiten
snijd de tomaten en bonen in kleinere stukjes
rasp de wortelen en snijd ze door middel en in kleinere stukjes
voeg wat boter op een verwarmde pan en voeg alle ingrediënten toe op de pan
laat bakken tot de aardappelen en groenten gaar zijn
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Dag 6 ontbijt:
Brinta met bosbessen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

120 gram blauwe bosbessen
75 gram brinta
175 ml soja melk of rijstmelk
1 soeplepel honing
5 walnoten

Bereiding:
1. voeg brinta samen met rijst of soja melk in een kom en verwarm deze gedurende 60
seconden
2. laat 2 minuten zwellen en voeg bosbessen, walnoten en honing op het gerecht
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Dag 6 lunch:
Rode bieten aardappelpuree met bladgroente

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

250 gram rode bieten
200 gram aardappelen
2 handjes bladgroenten naar keuze
50 gram boter
1 soeplepel suiker

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schil de rode bieten en aardappelen
kook de rode bieten en aardappelen tot deze gaar zijn
giet zowel de rode bieten als de aardappelen af
maak van de aardappelen en bieten een mooie rode puree
voeg boter en suiker toe aan de puree en roer goed
voeg bladgroente naar keuze op een bord en serveer er de rode bieten puree op
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Dag 6 diner:
Volkoren brood met mango en confituur

Ingrediënten:
–
–
–

3 sneden volkoren brood
50 gram confituur
1 mango

Bereiding:
1. smeer confituur op het brood
2. eet de mango als dessert
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Dag 7 ontbijt:
Volkoren brood met fruit

Ingrediënten:
–
–
–

3 sneden volkoren brood
beleg naar keuzen zoals kippenwit, paardenbeleg, ham, confituur,...
4 sneden ananas

Bereiding:
1. voeg beleg op het volkoren brood
2. snijd de ananas in blokjes of sneden en eet ananas als dessert of voeg het op het brood
3. (optioneel) toast het brood indien u liever krokant volkoren brood eet
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Dag 7 lunch:
rauwe zalm met knol selder en gegrilde aubergine

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

90 gram rauwe zalm (3 schelletjes)
1 kopje fijn gehakte knol selder
een half kopje fijngehakte bosuitjes
1 stoomzakje volkoren rijst (125 gram)
1 soeplepel appelazijn

Bereiding:
1. kook de volkoren rijst tot deze gaar is en giet af
2. hak de knol selder en bosuitjes fijn
3. voeg de volkoren rijst op een bord en strooi de fijngesneden bosuitjes en knol selder voor de
helft over de volkoren rijst
4. leg de schelletjes rauwe zalm over het gerecht en voeg de rest van de knol selder en
bosuitjes over het gerecht
5. voeg als laatste een soeplepel appelazijn over het gerecht voor extra smaak en een optimale
vertering
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Dag 7 diner:
smoothie van frambozen en aardbei

Ingrediënten:
–
–
–
–

150 gram aardbeien
100 gram frambozen
400 ml water
2 ijsblokjes

Bereiding:
1. voeg al het fruit samen met water en ijsblokjes in een blender
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