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Dagmenu's voor aambeien week 2
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.

Copyright © aambeienvrij.com

Dag 8 ontbijt:
Muesli met fruit

Ingrediënten:
–
–
–

65 gram gemengde muesli met gedroogd fruit en rozijnen
150 ml geitenmelk
200 gram aardbeien

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

voeg muesli in een kom
giet geitenmelk over de muesli en laat 1 minuut weken
spoel aardbeien en snijd deze in 4
voeg de aardbeien in de kom met muesli en eet smakelijk
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Dag 8 lunch:
bloemkool met een heerlijk kokossausje en lamsvlees

ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

200 gram bloemkool
85 gram lamsvlees
1 soeplepel kokosolie
30 gram margarine
2 aardappelen
1 snuifje zout

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

spoel de bloemkool en snijd deze in middelgrote stukjes
schil de aardappelen
zet 2 kookpannen met water aan de kook en voeg aardappelen en bloemkool toe
voeg snuifjes zout toe aan de bloemkool en aardappelen
verwarm een pan, voeg boter en kokosolie toe en laat even sudderen
Voeg zout en weinig peper toe aan het lamsvlees en voeg deze op de warme pan
laat het vlees bakken tot deze goed bruin is en draai om, voeg verse kruiden zoals tijm of
basilicum toe
8. haal de aardappelen en bloemkool van het vuur en voeg deze op je bord
9. eens het lamsvlees uitgebakken is, haal je het van het vuur en voeg je het bij het gerecht
10. giet wat saus van de pan met lamsvlees over het gerecht, smakelijk
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Dag 8 diner:
aardappel puree met wortelen en boulet

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–
–

200 gram wortelen
150 gram aardappelen
80 gram gehakt (rund of kip)
1 ei
3 biscuits
1/2 ui
1 tomaat
25 gram boter

Bereiding:
1. rasp de wortelen en snijd ze in fijne schelletjes
2. Breng wortelen aan de kook tot wanneer deze bijna gaar zijn en giet deze af
3. snijd de tomaat en ui in fijne stukjes
4. verwarm een kookpan en voeg boter, ui en tomaat toe. Laat 3 minuten bakken
5. Voeg water toe aan de kookpan met ui, wortelen en tomaat en laat 15 minuten sudderen
6. schil de aardappelen en kook deze tot ze gaar zijn. Giet ze daarna af
7. voeg het gehakt in een kom en voeg 1 rauw ei toe.
8. Brokkel de 3 biscuits in korrels in en voeg ze bij het gehakt en ei in de kom
9. roer in de kom tot het gehakt een mooie egale kleur heeft gekregen
10. Maak van het gehakt een mooie boulet en bak deze tot deze gaar is
11. Voeg de gekookte aardappelen in een kom en stamp deze plat tot puree
12. voeg puree, boulet en wortelsaus op een bord, smakelijk
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Dag 9 ontbijt:
Volkoren pistolés met ham en appelen

Ingrediënten:
–
–
–
–

4 volkoren pistolés
2 appels
strookje margarine
2 schellen verse ham

Bereiding:
1. Voeg boter en ham op de volkoren pistolés
2. (additioneel) haal het klokkenhuis uit de appelen en snijd ze in stukken. Voeg de stukjes
appelen in een blender met water en blend tot je een smoothie hebt
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Dag 9 lunch:
toast met confituur en appelmoes

Ingrediënten:
–
–
–

250 gram appelmoes
2 sneden volkoren brood
40 gram aardbeien of kersen confituur

Bereiding:
1. voeg volkoren brood in een toaster of bak deze op de pan tot toast
2. voeg confituur op de toast
3. eet de appelmoes als dessert
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Dag 9 diner:
heerlijke frisse salade

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

een halve komkommer
1 grote groene paprika
1/5 citroen
200 gram maïs
snuifje peper

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

snijd de komkommer in fijne schelletjes
snijd de paprika in schelletjes of blokjes
spoel de maïs en voeg deze in een grote kom samen met de komkommer en paprika
pers het stukje citroen uit over de salade en maak af met een snuifje peper
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Dag 10 ontbijt:
Volkoren pannenkoeken met meloen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–
–

250 gram volkoren meel
250 ml soja melk
1 eetlepel bakpoeder
citroensap
snuifje zout
soeplepel kokosolie
lepel honing
1/2 meloen

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

voeg de volkoren meel, soja melk, zout en bakpoeder in een kom
mix met een mixer of lepel tot de brokjes weg zijn
verwarm een pan en voeg een beetje kokosolie of andere olie op de pan
giet het beslag op de pan zodat je kleine pannenkoekjes hebt
Draai om en laat goed gaar bakken
dien op een bord en voeg citroensap en honing toe
snijd de meloen in dikke schijven en voeg deze bij de pannenkoeken

Copyright © aambeienvrij.com

Dag 10 lunch:
Tonijn met Volkoren pasta en tomatensaus

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–

100 gram verse en witte tonijn
2 tomaten
1/2 aubergine
1 ui
1 takje verse basilicum
1 soeplepel olijfolie
150 gram volkoren pasta

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

snijd de tomaten, aubergine en ui in kleine stukjes
voeg ze in een verwarmde kookpot en voeg 2 tasjes lauw water toe
voeg snuifje zout toe en laat sudderen tot deze goed zacht en gaar is
verwarm een kookpot met water, voeg theelepel olijfolie toe en laat de volkoren pasta 8
minuten koken
hak of snijd de verse witte tonijn in fijne stukjes en bak deze in de olijfolie op een pan
giet de pasta af en dien op tafel
voeg pasta, gebakken tonijn en saus op een diep bord en dien op
voeg verse basilicum toe
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Dag 10 diner:
Fruitsalade met walnoten

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

80 gram aardbeien
1/2 meloen
150 gram watermeloen
1 mango
75 gram ananas

Bereiding:
1. spoel al het fruit en snijd deze in blokjes
2. voeg alles in een kom en dien op
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Dag 11 ontbijt:
Smoothie van bananen, en hazelnoten

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

2 bananen
2 kiwi's
1 appel
600 ml water
1 handje hazelnoten

Bereiding:
1. Voeg de bananen, appel, kiwi's, hazelnoten samen met het water in een blender
2. laat 45 seconden blenden en giet in een glas
3. drink smakelijk!
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Dag 11 lunch:
volkoren rijst met scampi's en broccoli

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

75 gram scampi's
150 gram volkoren rijst
150 gram broccoli
1 grote soeplepel kokosolie
zelfgemaakte dressing met tijm, citroensap, appelazijn en olijfolie

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

voeg kokosolie op een verwarmde pan en bak de scampi's, draai tijdig de scampi's om
Spoel de broccoli en snijd de stam ervan af
verwarm een kom water, voeg zout en broccoli toe. Laat gedurende 15- 20 minuten koken
verwarm een kom met water en voeg volkoren rijst toe, laat 20 minuten koken
haal de scampi's van het vuur en voeg deze op je bord
giet de broccoli af en voeg deze op uw bord
giet de volkoren pasta af en voeg deze op je bord
maak van fijngehakte tijm, citroensap, scheutje appelazijn en olijfolie een lekkere dressing
en voeg deze over het gerecht
9. eet smakelijk!
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Dag 11 diner:
Toast met confituur en zelf geperst sinaasappelsap

Ingrediënten:
–
–
–

3 sneetjes volkoren of meer granen brood
50 gram confituur
3 sinaasappelen

Bereiding:
1. voeg het brood in een toaster
2. smeer confituur op het brood
3. pers de sinaasappelen uit en voeg het sap (met pulp/vezels) in een groot glas
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Dag 12 ontbijt:
Volkoren toast met frambozen

Ingrediënten:
–
–
–

4 sneetjes volkoren brood
strookje boter
200 gram frambozen

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

voeg boter op een pan en verwarm deze
leg de volkoren sneetjes op de pan en laat bakken tot deze mooi bruin zijn
draai tijdig om en dien op een bord
spoel de frambozen en eet ze op als dessert
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Dag 12 lunch:
aardappel puree met spinazie en kalkoen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

60 gram kalkoen
200 gram aardappelen
250 gram spinazie
1/2 ui
50 gram boter
snuifje zout

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

Schil de aardappelen en laat ze koken tot ze gaar zijnen giet af
kook de spinazie tot ze zacht is
voeg de spinazie en gekookte aardappelen samen en maak het tot een groenen puree
snijd de kalkoen in fijne en dunne reepjes
verwarm een pan, voeg boter en fijngehakte ui toe en bak de dunne reepjes voor 3 minuten
tot ze lekker krokant zijn en haal ze van het vuur
6. voeg spinazie puree op een bord samen met de dunne reepjes kalkoen
7. voeg saus met ui uit de vlees pan op het gerecht en strooi wat zout op het gerecht
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Dag 12 diner:
Pasta met tonijn en spinazie

Ingrediënten:
–
–
–
–

250 gram volkoren pasta
400 gram spinazie
125 gram witte tonijn
soeplepel olijfolie

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

kook de volkoren pasta gedurende 8 minuten en giet af
snijd de witte tonijn in kleine stukjes en bak deze in de olijfolie tot deze gaar is
kook de spinazie en giet af
voeg de volkoren pasta, gebakken tonijn en spinazie in een kom en roer tot alles goed
gemengd is

Copyright © aambeienvrij.com

Dag 13 ontbijt:
Havermout eierkoek met nectarine

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

160 gram havervlokken
3 volledige eieren
250 ml rijstmelk of geitenmelk
snuifje kaneel
snuifje vanille
2 nectarines

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

neem er een maatbeker en mixer erbij en voeg 3 eieren in de maatbeker en begin te mixen
voeg melk bij de gemixte eieren in de maatbeker en mix opnieuw tot de kleur egaal is
voeg de kaneel, vanille en havervlokken bij de maatbeker en mix goed tot deze mooi zijn
verwarm een pan en giet de inhoud van de maatbeker op de pan
laat goed bakken tot het mooi bruin is en draai om
voeg op een bord en eet de nectarines als dessert
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Dag 13 lunch:
Pompoen soep met volkoren brood

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–

2 sneetjes volkoren brood
700 gram pompoen
1 soeplepel olijfolie
1 ui
1 liter groentebouillon
snuifje zout
blaadje koriander

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

snijd de pompoen in kleine blokjes, hetzelfde met de ui
breng een kookpot aan de kook en bak de pompoen en ui in de olijfolie
giet groentebouillon bij de kookpot en strooi zout in de kookpot
laat gedurende 30 minuten sudderen
roer nu en dan in de soep, wanneer ze te dik wordt, voeg je wat water bij
toast de volkoren sneetjes brood en eet ze bij de soep of dop ze in de soep
Dien soep in een diep bord, leg blaadje koriander in de soep en eet smakelijk!
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Dag 13 diner:
gierst en groenen bonen

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

300 gram groene bonen
250 gram gierst
100 gram witte bonen
2 handjes rozijnen
1 soeplepel kokosolie

Bereiding:
1. kook de groenen bonen tot deze goed gaar zijn, zorg dat ze volledig zacht zijn binnenin
2. kook de gierst gedurende 20 minuten en giet af
3. Neem een pan, voeg kokosolie toe en bak de witte bonen gedurende 6-7 minuten tot deze
gaar zijn
4. voeg de gierst samen met de groene en witte bonen op een bord en maak af met rozijnen
over het gerecht te strooien
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Dag 14 ontbijt:
Volkoren brood met ham en een smoothie van ananas en mango

Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–

3 sneetjes volkoren brood
1 schel verse ham of ander mager vlees zoals kippenwit of rosbief
een brokje boter
450 ml water
200 gram geschilde ananas
1 mango

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

smeer boter op de sneetjes volkoren brood en voeg ham toe
schil de ananas en snijd deze in blokjes
snijd de mango in blokjes
voeg de ananas en mango blokjes in een blender samen met 450 ml water en blend tot deze
een mooie smoothie is
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Dag 14 lunch:
Gebakken patatjes met konijn

Ingrediënten:
–
–
–
–
–

1 soeplepel zonnebloemolie
1 takjes tijm
snuifje zout
150 gram aardappelen
70 gram konijn

Bereiding:
1. schil en kook aardappelen of haal al gekookte aardappelen uit de frigo en bak deze in
zonnebloemolie
2. voeg tijm en zout toe aan de gebakken aardappelen, draai ze tijdig om
3. verwarm een pan en voeg zonnebloemolie toe en bak het vlees gedurende 10 minuten tot
deze goed bruin en gaar is
4. voeg het vlees en gebakken aardappelen op een bord en voeg saus uit de vleespan toe indien
gewenst
5. eet smakelijk
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Dag 14 diner:
garnaalsalade in tomaat met sla

Ingrediënten:
–
–
–
–

1 tomaat
1 kopje sla (2 handen vol)
100 gram garnalen
1 soeplepel mayonaise

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

Snijd het bovenste gedeelte van de tomaat.
Haal het tomatenvlees uit de tomaat zodat deze hol is
Maak van de garnalen, tomatenvlees, sla en mayonaise een verse garnaalsalade
voeg sla op een bord en zet de uitgeholde tomaat op de salade
voeg de garnaalsalade in de uitgeholde tomaat en duw goed aan
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