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Introductie

                 elkom bij het Afvallen met Nederland dieet. Ook jij hebt als vele andere          
            duizenden Nederlanders de juiste stap genomen om definitief van die overtol-
lige kilo’s af te komen. Het Afvallen met Nederland dieet is gebaseerd op een koolhy-
draat arm en eiwitrijk dieet zoals je dat wellicht wel kent van het Dr. Frank of Atkins 
dieet.

Al bijna 450.000 mensen doen mee aan één van de meest succesvolle diëten van 
Nederland. En vallen ook eindelijk met succes kilo’s af. Wat wij je bieden is:

Want afvallen doe je niet alleen maar samen! 
Dit document bevat een schema om voor 1 week af te vallen. Inclusief ontbijt-, lunch- 
en dinerrecepten, tussendoortjes, beweegoefeningen en veel extra informatie.

Wij wensen je in ieder geval heel veel succes met je dieet en weten zeker dat met onze 
dieetmethode ook jij kunt afvallen. 

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Het Afvallen met Nederland team

www.afvallenmetnederland.nl 
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  Een heel makkelijk dieet (volg de recepten en je zal afvallen);
  Recepten gemaakt door professionele diëtiste;
  Goedkoper dan welk dieet dan ook;
  Community met duizenden leden die je helpen in de strijd tegen je kilo’s. 
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Welkom bij Afvallen met Nederland
In dit eBook vind je een schema om 1 week af te vallen.  Inclusief ontbijt-, lunch- en 
dinerrecepten, tussendoortjes, beweegoefeningen. Daarnaast staat er nog veel 
meer informatie om die je kunt gebruiken bij het afvallen.
 
        et dieet is gebaseerd op een koolhydraatarm, eiwit verrijkt dieet, zoal we dat        
        bijvoorbeeld kennen van het Dr. Frank of Atkins dieet principe. Je valt makkelijker af 
door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme voeding. 
De Afvallen met Nederlanddieet recepten zijn ontwikkeld door een professionele diëtis-
te. Ook jij valt ongeveer 10 kilo in 10 weken af. Ook als je niet per se wilt afvallen passen 
de recepten bij een gezonde levensstijl.

        10 kilo afvallen in 10 weken:

      Recepten voor het ontbijt, lunch en avondeten volgens het eiwitdieet

      Een eigen profielpagina waar je alle informatie en recepten kunt terugvinden

      Dieet-advies met tips op basis van je eigen eetgedrag
   

      Het werkt, het is makkelijk en je hebt geen hongergevoel

      Exclusieve toegang tot het ledengedeelte van de Afvallen met Nederland                
      website

      Toegang tot het Afvallen met Nederland Forum om je vragen te stellen en ervarin 
      gen te delen
 

H

10 kilo afvallen in 10 weken:
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DAG 49

ONTBIJT AVONDLUNCH

Kwark of yoghurt met 
zemelen en gedroog-
de abrikozen

Snee geroosterd (kool-
hydraatarm) brood 
met jam

Havermoutpap (of 
Brintapap)

Knäckebröd met 30+ 
kaas

½ avocado (van de vo-
rige dag) en 3 plakjes 
kalkoen- of kipfilet

Kwark of yoghurt met 
zemelen en gedroog-
de abrikozen

Yoghurt of kwark met 
ananas

Tips bij de dagmenu’s

             Alle recepten zijn bedoeld voor 1 persoon
          
            Wil je een strengere koolhydraatbeperking; vervang brood en crackers door de  
            koolhydraatarme variant en laat rijst, pasta en aardappels weg bij de warme  
            maaltijd.

            Zit er een maaltijd bij die je niet lekker vindt? Vervang het dan door een wille- 
            keurige andere maaltijd uit de menu’s of kies andere ingrediënten. Dit geldt ook  
            voor de tussendoortjes. 

            Heb je een keer haast of geen tijd een salade te maken voor je lunch, neem dan  
            2 sneetjes (koolhydraatarm) brood met beleg of vervang het eens door een  
            maaltijdshake of maaltijdreep.
            
            Drink dagelijks 1,5-2 liter vocht; water, (kruiden)thee, koffie, melk etc.

            Zorg dat je altijd rauwkost in huis hebt: (cherry)tomaten, komkommer, sla, wortel,  
            radijsjes, paprika, bleekselderij etc. Dit mag je onbeperkt eten. Handig voor trek  
            tussendoor.
 
            Integreer lichaamsbeweging in je dagelijkse leefstijl. Beweeg dagelijks 30-60 
            minuten extra. (Dus naast de normale lichaamsbeweging die je al hebt door huis 
            houden, werk, boodschappen doen etc.)
 

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:
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Sneetjes volkoren 
(koolhydraatarm) 
brood met rookvlees

Kippesto sandwich en 
1 glas karnemelk, half-
volle melk of sojamelk

Tomatensoep

Omelet met
champignons en 
tomaten

Sneetjes volkoren 
(koolhydraatarm) 
brood met pindakaas

Salade met selderij, 
appel en walnoten

Volkoren (koolhydraat-
arm)brood met jam

Lamsspiesjes met 
sperziebonen en rijst

Rundervink met rode 
kool en gekookte aard-
appels.

kabeljauw met pesto 
met wortels en dop-
erwten

Varkenskotelet met 
avocado en rode 
bieten

Kipfilet met pesto, 
Parmezaanse kaas en 
bloemkool

Kerrie-Rundvlees met 
ananas en sla

Broodje hamburger en 
rauwkostsalade
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DAG 43

ONTBIJT

Kwark of yoghurt met 
zemelen en gedroogde 
abrikozen

Benodigdheden:  
• 150-200 gram magere kwark
• 2-3 eetlepels zemelen of  
 lijnzaad 
• 4 gedroogde abrikozen of  
 pruimen

Sneetjes volkoren 
(koolhydraatarm) brood 
met rookvlees

2 sneetjes volkoren 
(koolhydraatarm) brood 
met halvarine

50 gram rookvlees

1 tomaat in plakjes met 
wat peper

1 glas karnemelk, 
halfvolle melk of 
sojamelk

Lamsspiesjes met 
sperziebonen en rijst

Benodigdheden:
• 150 gram lamsschouder
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel tijm
• 1 theelepel rozemarijn
• 1 theelepel laurier
• snufje peper en zout
• 1 kleine ui
• 1 tomaat
• satéprikkers of spiesjes.
• 200 gram sperziebonen
• 25 gram (zilvervlies)rijst

Bereiding:
Zet een pan met kokend water 
op voor de rijst. Zet de gril aan 
om voor te warmen. Kook het 
water voor de sperziebonen. Snij 
het vlees in niet te grote blokjes. 
Meng de olie met de kruiden, 
peper en zout in een kom of 
schaal. Schil de ui en snij het 
in achten. Rijg afwisselend het 
lamsvlees en ui aan de spiesjes. 
Leg de spiesjes onder
een voorverwarmde grill. 
Draai ze regelmatig tot ze in 
+/- 10 minuten gaar zijn. Ontpit 
ondertussen de tomaten en snij 
ze in kleine blokjes en doe ze bij 
de marinade in de kom.
Dien de spiesjes goed warm op 
en bestrooi ze met de blokjes 
tomaat en besprenkel met de 
marinade. Serveer met de rijst en 
sperziebonen.

In plaats van lamsschouder kun 
je ook kiezen voor:
150 gram lamsgehakt (gemengd 
met ½ fijngesneden ui, 1 teentje
uitgeperste knoflook, 1 ei, 1 
lepel fijngehakte munt ( vers of 
diepvries) en een beetje peper)

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
Een schaaltje magere 
yoghurt met 1 kiwi en 
eventueel een paar 
eetlepels lijnzaad

1 glas 
(koolzuurhoudend) 
mineraalwate

Een schaaltje rauwkost 
naar keuze met 
yoghurtdipsaus 
(eventueel met lijnzaad!) 
( zie dag 32)

50 gram rookvlees

Water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

4 blokjes 30+ kaas
water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 44

ONTBIJT

Snee geroosterd 
(koolhydraatarm) brood 
met jam

1 snee geroosterd 
(koolhydraatarm) 
brood met halvarine 
en jam zonder suiker of 
halvajam

1 glas karnemelk, 
halfvolle melk of 
sojamelk
Totaal: 197 kcal, 26 gram 
koolhydraten, 9 gram 
eiwitten, 5 gram 

Kippesto sandwich en 1 
glas karnemelk, halfvolle 
melk of sojamelk

Benodigdheden:
• 2 snee volkoren   
 (koolhydraatarm) brood
• 2 theelepels pesto (kant-en- 
 klaar uit potje)
• 50 gram kip- of kalkoenfilet
• plakjes tomaat
• komkommer en eventueel  
 wat sla
• 1 theelepel mayonaise of  
 halvanaise
• snufje peper

Rundervink met rode 
kool en gekookte 
aardappels.

Benodigdheden:
• 1 rundervink
• 200-250 gram rode kool  
 (diepvries)
• 2 kleine aardappels
• 1-2 eetlepels olie of vloeibare  
 margarine
• peper en snufje zout

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
Fruitsmoothie van:
• 150 ml magere melk of  
 yoghurt
• 50 gram blauwe bessen  
 (diepvries)
• 1 appel of peer (mengen in  
 de blender)

1 glas 
(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee of
groene thee met een 
schijfje citroen

1 kop koffie verkeerd 
en 1 koekje of 2 blokjes 
pure chocolade

Water, (kruiden)thee, 
koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 eetlepel gemengde 
noten of walnoten

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 45

ONTBIJT

Havermoutpap (of 
Brintapap)

Benodigdheden:
• 5 eetlepels havermout  
 (eventueel met enkele  
 eetlepels lijnzaad)
• 200 ml halfvolle melk,  
 eventueel wat kaneel

Bereiding:
Breng de melk aan de kook 
en roer hier langzaam de 
havermout doorheen en laat 
zachtjes even koken.
Neem van het vuur af en 
laat nog even staan voor het 
opdienen. Voeg lijnzaad en 
eventueel wat kaneel toe

Tomatensoep
• Tomatensoep (uit pakje of  
 pot)
• 2 sneetjes volkoren   
 (koolhydraatarm) brood met  
 halvarine
• 1 plak ham
• 1 x 30+kaas

kabeljauw met pesto 
met wortels en 
doperwten

Benodigdheden:
• 200 gram kabeljauw of koolvis
• 1 eetlepel pesto 
 (kant-en-klaar uit potje)
• snufje peper
• 200 gram doperwten en  
 wortels (vers, diepvries 
 of uit pot)

Bereiding;
verwarm de oven voor op 220 
graden.
Bestrijk de vis met de pesto 
en peper en leg het in een 
ingevette ovenschaal.
Bak 15-20 minuten in de oven.
Kook ondertussen de groenten.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
1 glas warme melk en 1-2 
blokjes pure chocola

1 glas 
(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee of
groene thee met een 
schijfje citroen

1 eetlepel gemengde 
noten met 1 eetlepel 
rozijnen of gedroogde 
cranberry’s

Water, (kruiden)thee, 
koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 stuk fruit naar keuze

Water, (kruiden)thee, 
koffie



8

DAG 46

ONTBIJT

Knäckebröd met 30+ 
kaas

Benodigdheden:
• 2 (koolhydraatarme)volkoren  
 crackers / knäckebröd met  
 halvarine
• 30+ kaas
• 1 plakje kip- of kalkoenfilet  
 of ham
• 1 glas halfvolle melk,  
 karnemelk of sojamelk

Omelet met 
champignons en 
tomaten

Benodigdheden:
• 2 eieren
• 2 tomaten gehalveerd
• 50 gram champignons
• scheutje melk
• 1 eetlepel vloeibare margarine
• 25 gram kaas naar keuze
• peper.

Bereiding:
Klop de eieren en voeg de melk 
en peper toe.
Verhit de margarine en roerbak 
de champignons.
Voeg het eimengsel toe en 
roerbak totdat de roerei klaar is.
Bestrooi met kaas. Bak heel kort 
de tomaten en serveer bij de 
roerei.

Varkenskotelet met 
avocado en rode bieten

Benodigdheden:
• 150 gram varkenskotelet
• 1 eetlepel cranberrysaus (uit  
 potje) of jam
• ½ avocado
• 150-200 gram rode bietjes uit  
 blik, uitgelekt en in plakjes
• 50 gram (rucola)sla
• 1 eetlepel vers gehakte munt  
 (of uit potje)
• ½ rode ui in ringen gesneden
• 1 eetlepel olijfolie
• ½ eetlepel citroensap

Bereiding:
Wrijf de kotelet in met de 
cranberrysaus en bak het in een 
(grill)pan in 8-10 minuten.
Doe de avocado, rucola, rode 
biet, munt, en ui in een kom en 
schep door elkaar.
Druppel er de olie en citroensap 
over

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
10 Amandelen (of andere 
noten naar keuze) en 10 
olijven

1 glas 
(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee of
groene thee met een 
schijfje citroen

1 stuk fruit naar keuze

Water, (kruiden)thee, 
koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

4 blokjes 30+ kaas

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 47

ONTBIJT

½ avocado (van de 
vorige dag) en 3 plakjes 
kalkoen- of kipfilet

Sneetjes volkoren 
(koolhydraatarm) brood 
met pindakaas

Benodigdheden:
• 2 sneetjes volkoren   
 (koolhydraatarm) brood met  
 halvarine
• pindakaas
• 30+ kaas met plakjes  
 komkommer of tomaat
• 1 glas halfvolle melk,  
 karnemelk of sojamelk

Kipfilet met pesto, 
Parmezaanse kaas en 
bloemkool

Benodigdheden:
• 150 gram kip- of kalkoenfilet
• 1-2 theelepels pesto (uit  
 potje)
• peper
• 2 eetlepels Parmezaanse  
 geraspte kaas
• 1 eetlepel olijfolie
• 250 gram bloemkool
• snufje nootmuskaat

Bereiding:
Kook de bloemkool gaar in +/- 
10 minuten.
Smeer de pesto over de kipfilet 
en voeg wat peper toe.
Verhit de olijfolie en bak de 
kipfilet in +/- 10 minuten.
Bestrooi de kip met de geraspte 
kaas en serveer met de 
bloemkool.
Voeg eventueel een snufje 
nootmuskaat toe aan de 
bloemkool.

Toe:
Een schaaltje magere yoghurt 
met 2-3 eetlepels lijnzaad 
of zemelen en 4 gedroogde 
pruimen of abrikozen

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
Een glas warme melk of 
een kop Koffie verkeerd 
en 2 blokjes pure cho-
colade

1 glas (koolzuurhou-
dend) mineraalwater 
met een schijfje citroen 
of een glas light-fris-
drank, (kruiden)thee of
groene thee met een 
schijfje citroen

1 eetlepel noten 
(amandelen van gisteren 
bijvoorbeeld)

2 augurken met 1 plakje 
kalkoen- of kipfilet

Water, (kruiden)thee, 
koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 appel, peer of 
sinaasappel

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 48

ONTBIJT

Kwark of yoghurt met 
zemelen en gedroogde 
abrikozen

Benodigdheden:
• 200 gram magere kwark,
• 2-3 eetlepels lijnzaad of  
 zemelen
• 4 gedroogde abrikozen of  
 pruimen. 

Salade met selderij, 
appel en walnoten

Benodigdheden:
• een ½ zakje ijsbergsla
• 1 appel in dunne plakjes
• 3 selderijstelen in dunne  
 plakjes
• 1 eetlepel gehakte walnoten
• 2-3 eetlepels geraspte  
 Parmezaanse kaas

Voor de dressing:
• 50 gram magere yoghurt
• 1 eetlepel halvanaise of  
 fritessaus
• ½ eetlepel ketchup
• 1 eetlepel
• citroensap, cayennepeper  
 naar smaak
• snufje zout en peper
• 1 eetlepel notenolie (of  
 olijfolie)

Bereiding:
Schep in een slakom de plakjes 
appel, sla, en selderij door elkaar.
Schep het dan op je bord en 
strooi de Parmezaanse kaas en 
walnoten er over heen.
Meng de ingrediënten voor de 
dressing (behalve de olie) .
Kruid het naar smaak met de 
cayennepeper en zout.
Druppel de dressing over de 
salade en strooi er nog wat 
peper over.
Voeg als laatste een klein beetje 
olie toe.

Kerrie-Rundvlees met 
ananas en sla

Benodigdheden:
• 125-150 gram runderlende
• 1 eetlepel vissaus (uit potje)
• 1 eetlepel oestersaus
• 2 schijfjes ananas uit blik, in  
 kleine stukjes
• 1 eetlepel olie
• ½ theelepeltje rode  
 currypasta
• 200 ml kokosmelk uit blikje
• 50 gram cherrytomaatjes
• 1 eetlepel basilicum (evt.  
 diepvries of gedroogd)

Voor de salade:
• ½ komkommer in plakjes
• 50 gram cherrytomaatjes
• 1/2 zakje sla (van de lunch)
• olijfolie en
• citroensap, peper.
(Bewaar een paar blaadjes 
sla voor het avondeten van 
morgen)

Bereiding:
Snijd het vlees in stukjes. 
Marineer het 10 minuten in de 
vis- en oestersaus.
Verhit de olie in de wok en 
verwarm de currypasta.
Voeg de kokosmelk toe en laat 
zachtjes 1-2 minuten koken.
Voeg de stukjes ananas toe met 
de cherrytomaatjes en het vlees.
Laat het nog enkele minuten 
doorkoken.
Breng het op smaak met wat 
peper en de basilicum
Serveer met frisse sla van 
komkommer en tomaat en 
olijfolie-citroensapdressing en 
peper

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
4 blokjes 30+ kaas 
eventueel met wat 
mosterd

1 glas 
(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee of
groene thee met een 
schijfje citroen

Wen kop koffie verkeerd 
en 2 blokjes pure 
chocolade,

Water, (kruiden)thee, 
koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 eetlepel gemengde 
noten of walnoten

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 49

ONTBIJT

Yoghurt of kwark met 
ananas

Benodigdheden:
• 200 gram magere yoghurt of  
 kwark
• 2 schijven ananas in stukjes  
 (uit blikje van de dag ervoor)
• 2-3 eetlepels lijnzaad

Volkoren 
(koolhydraatarm)brood 
met jam

Benodigdheden:
• 2 sneetjes volkoren   
 (koolhydraatarm)brood met  
 jam zonder suiker
• 2 plakjes kipfilet of fricandeau
• komkommersalade met  
 yoghurtdressing

Benodigdheden voor de 
salade:
• ½ komkommer in blokjes 
 (van de vorige dag)
• 100 ml magere yoghurt of  
 kwark met 1 kleine eetlepel  
 mayonaise of halvanaise
• 1 uitgeperst teentje knoflook  
 en eventueel wat (verse of  
 gedroogde) munt

Bereiding:
Meng de yoghurt met de 
mayonaise, het uitgeperste 
teentje knoflook en eventueel 
de munt en voeg dit toe aan
de komkommer.

Broodje hamburger en 
rauwkostsalade

Benodigdheden:
• 1 volkoren bolletje (of 2  
 sneetjes koolhydraatarm  
 brood)
• 150 gram magere hamburger  
 of tartaar of een vegetarische 
 burger
• 1 eetlepel olie of vloeibare  
 margarine
• paar blaadjes sla (van gisteren)
• 1 tomaat in schijfjes
• 1 theelepel mayonaise of  
 halvanaise
• 1 eetlepel ketchup
• snufje peper

Voor de koolsla:
• 2 wortels, geschild en in  
 reepjes
• ½ courgette in dunne staafjes
• 1 rode paprika, in dunne  
 reepjes
• 1 klein bosje peterselie
• gehakt (of diepvries)
• 2 stengels bleekselderij in  
 dunne plakjes (van gisteren)
• magere dressing naar keuze

Bereiding:
Doe de selderij, wortelen, 
courgettes, paprika en gehakte 
peterselie in een kom en voeg 
wat
dressing toe.
Bestrooi de hamburger met een 
beetje peper.
Bak de hamburger in 1 eetlepel 
olie of margarine.
Beleg het broodje met de sla, 
plakjes tomaat en de hamburger 
en doe er wat mayonaise
en ketchup op.
Serveer met de rauwkostsalade

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
2 augurken met een 
plakje kipfilet of frican-
deau

1 glas (koolzuurhou-
dend) mineraalwater 
met een schijfje citroen 
of een glas light-fris-
drank, (kruiden)thee of
groene thee met een 
schijfje citroen

Een glas karnemelk, 
halfvolle melk of 
sojamelk

1 eetlepel noten naar 
keuze

Water, (kruiden)thee, 
koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 rijstwafel met 30+ kaas

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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teur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Afvallen 
met Nederland.

Afvallen met Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op Afvallen met Nederland geschikt 
is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en 
diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impli-
ciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of 
anderszins.

Afvallen met Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 
afvallenmetnederland.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Afvallenmetnederland.nl te kunnen 
raadplegen. Afvallen met Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het 
gevolg is van het gebruik van informatie die via Afvallen met Nederland of door middel van afvallen-
metnederland.nl verkregen is. Afvallen met Nederland garandeert noch ondersteunt enig product of 
enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van 
dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien Afvallen met Nederland geen invloed uitoefent op de informatie op Afvallenmetnederland.
nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) 
situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke infor-
matie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert Afvallen met Nederland de gebruiker of 
ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek 
te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via Afvallen met Nederland of Afvallen-
metnederland.nl verkregen informatie.

De informatie op Afvallen met Nederland wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen 

te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
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