
Receptenboek

BBB Challenge



Mijn naam is Francisca van den Berg en ik ga jou helpen. Omdat ik precies daar 
ben geweest waar jij helemaal klaar mee bent. Inmiddels ben ik gediplomeerd 
hormoontherapeut, hormoonfactortrainer , voedingscoach, orthomoleculair 
darmtherapeut,, detoxcoach  en inttermittent vasten expert. Zelf had ik meer dan 
20 kilo overgewicht in het verleden en hormonale strubbelingen, waaronder 
enorme hoofdpijnklachten, steeds weer in gewicht aankomen, veel stress en het 
ontbreken van energie. Ik ben toen op zoek gegaan gegaan naar wat voor mij wel 
werkte. En hiermee inspireer en help ik jou nu ook om een zo mooi mogelijk leven te 
leiden wat echt bij jou past. Ik vind het tof dat je leert hoe je lichaam werkt, want 
het is geniaal en het kan heel veel, en jij mag nu ook gaan leren hoe jouw lichaam 
werkt. Inmiddels heb ik dus veel opleidingen gevolgd op het gebied van voeding, 
hormonen en darmen.  Ik begrijp dat je leven zo is zoals het nu is, maar ik weet ook 
dat veranderingen tijd kosten en die gedragsverandering is lastig. Dat gaat met 
vallen en opstaan. Ik weet dat ik jou hierbij kan helpen met de juiste begeleiding, 
met de juiste voeding, met de juiste supplementen/ hormonen.   

Wil jij ook de mooiste versie van jezelf worden met volop energie en lekker in je vel? 
Bijgaand  een weekmenu om je te inspireren om gezond te gaan eten. 
Liefs Francisca 



Maandag 

Ontbijt         Ontbijtpap met banaan a la Ludwig 

Lunch:          Taugé salade    

Diner:           Quinoasalade met risotto 

Dinsdag 

Ontbijt:         Salade van fruit en kokos 

Lunch:           Linzensalade 

Diner:            Herfstsoep 

Woensdag 

Ontbijt:          Boekweitpannekoeken met notenpasta en banaan 

Lunch:            Salade sperziebonen met zalm 

Diner:             Bloemkool rijst met granaatappelpitjes 

Donderdag 

Ontbijt:          Groente omelet 

Lunch:            Gekookte eieren met avocado 

Diner:             Spinazie ovenschotel 

Vrijdag 

Ontbijt:           Havermoutpap met appel en kaneel 

Lunch:             Yam zuurdesembrood met beleg 

DIner:              Broccoli met zoete aardappel en kippendijen 

Zaterdag 

Ontbijt:           Full energy Groene Smoothie 

Lunch:             Omelet met gerookte zalm 

Diner:              Pittige boekweitpasta met gerookte forel 

Zondag 

Ontbijt:           Rijstwafels met beleg 

Lunch:             Tonijnsalade voor rijstwafels, wraps, broodje of sla 

Diner:              Gebakken garnalen met paksoi en zeewierpasta 

Weekmenu



Maandag

Ingrediënten: 

- 125 gram soyayoghurt 

- 1 eetlepel walnotenolie 

- het sap van 1 citroen 

- 1 banaan 

- 1 eetlepel vloeibare honing 

- 10 gram haverzemelen 

- 1 eetlepel geschaafde amandelen 

- 6 frambozen 

Bereidingswijze: 

Meng in een kom de yoghurt met de olie en het citroensap. Pel de banaan en 

prak deze fijn. Schep ze bij de yoghurt in de kom. Roer de honing en 

haverzemelen erdoor. Roer voorzichtig de amandelen erdoor. 

Doe de pap in een schaaltje en strooi de frambozen erover heen. 

ONTBIJT: ONTBIJTPAP MET BANAAN A LA BUDWIG 

De hoeveelheid is voor 2 personen, of voor 1 persoon als je van extra groene 

groenten houdt. Tevens goed voor de hormoonhuishouding.  

Ingrediënten: 

- broccoli 

- 150 gram taugé 

Voor de saus: 

- 1 citroen 

- 1 eetlepel olijfolie 

- 1 theelepel sesamolie 

- 1 theelepel sojasaus 

LUNCH: TAUGÉ SALADE

Weetje! 
Deze pap is een heel gezond ontbijt en geïnspireerd op het beroemde recept van 
Johanna Budwig, een Duitse wetenschappelijk onderzoekster en biologe. 
Deze pap verschaft goede vetzuren, talrijke oplosbare vezels en onoplosbare vezels. 
Een gezondheidscocktail!



Bereiding: 

Was de broccoli en verdeel hem in roosjes. Stoom de broccoli roosjes 10 minuten. 

Laat ze afkoelen. Rasp voor de saus de schil van een citroen. Pers de citroen uit. 

Meng in een schaaltje het citroensap met de olijfolie, sesamolie en sojasaus 

Doe de broccoliroosjes in een grote slakom. Voeg de taugé toe en schenk de saus 

erover en schep alles door elkaar. Bestrooi de salade met de bewaarde citroenrasp 

en serveer meteen. 

Variant: 

Om de smaken van de salade nog meer tot hun recht te laten komen kun je wat 

versgeraspte gemberwortel toevoegen (stukje van 1 cm).

Ingrediënten: 

- 1,5 liter kippenbouillon 

- 1 theelepel kurkuma 

- 175 gram Quinoa 

- 1 sjalot 

- 1 kleine ui 

- 40 gram roomboter 

- 1 eetlepel olijfolie 

- 2 eetlepels droge witte wijn 

- 100 gram geraspte Parmezaanse kaas 

- peper 

Bereiding: 

Breng in een grote pan de bouillon met de kurkuma aan de kook. Draai het vuur 

lager zodat de bouillon zachtjes blijft koken. 

Spoel de quinoa grondig schoon. Pel de sjalot en ui en hak ze fijn. Fruit ze in en 

grote hapjespan 5 minuten op laag vuur in olijfolie en 10 gram van de boter. 

Roer het geheel af en toe door, zodat het uienmengsel niet bruin wordt maar 

mooi glazig blijft. 

DINER: QUINOA RISOTTO MET KURKUMA, 2 PERSONEN



Voeg de quinoa toe roer even door en bak hem 1 tot 2 minuten mee. Schenk de 

wijn in de pan, wacht tot hij helemaal verdampt is en voeg dan een opscheplepel 

bouillon toe. Blijf vanaf nu roeren met een houten lepel. Voeg zodra de bouillon 

door de quinoa is opgenomen weer een lepel toe terwijl je blijft roeren. Herhaal 

deze handeling tot alle bouillon op is. 

Haal de pan van het vuur en roer de rest van de boter en een mespunt peper en 

de Parmezaanse kaas door de quiona. 

Weetje! 
Wat proteïne betreft heb je aan deze risotto met quinoa veel meer eiwitten dan 
aan de klassieke risotto met rijst. 
Quinoa zit namelijk boordevol proteïnen van goede kwaliteit. En Parmezaanse 
kaas heeft van alle kaassoorten het hoogste gehalte aan calcium. 



Dinsdag

ONTBIJT: SALADE MET FRUIT EN KOKOS

Ingrediënten: 

- 1  kiwi 

- 1 appel 

- 25 gram blauwe bessen 

- 1⁄2 avocado 

- 20 gram walnoten 

- 2 eetl kokosrasp 

- 2 eieren. 

Bereiding: 

Was en snijd het fruit en doe het in een grote schaal. Strooi er wat kokosrasp en 

walnoten overheen. Voor wat extra eiwitten neem ik nog 2 gekookte eieren. 

LUNCH: LINZENSALADE

Ingrediënten: 

- 100 gram linzen 

- takje tijm 

- 1 laurierblaadje 

- 1 ui gebeld (klein) of halve grote) 

- 100 gram tempeh 

- 2 eetlepels olijfolie 

- granaatappelpitjes 

- 100 gram bladspinazie 

- 2 eetlepels balsamicoazijn 

- zout en peper 

Bereiding 

Kook de linzen in ruim kokend water met de tijm, laurier en ui in 30 minuten gaar. 

Voeg aan het einde van de kooktijd pas zout toe. Giet de linzen af en houd ze even 

onder de koude kraan (deze kun je ook de dag van te voren alvast klaarmaken). 



Snijd de tempé in plakken van ongeveer 1 cm dik. En snijd ze in vieren. Verhit 1 

eetlepel olijfolie in een koekenpan en bak hierin de plakjes tempé 2 minuten aan 

beide kanten.  

Meng in een kom de linzen met de spinazie of veldsla, 2 eetlepels olijfolie, de 

balsamicoazijn en wat zout en peper en verdeel de salade over het bord. Leg de 

plekjes tempé erop en strooi de granaatappelpitjes erover.

TIP! 
De granaatappelpitjes kun je ook vervangen door citrusvrucht, kiwi of appel 
(granny smith) 

DINER: HERFSTSOEP

Ingrediënten 

- 300 gram bospaddenstoelen 

- 2 sjalotten 

- 1 teentje knoflook 

- 500 gram witten bonen uit pot of blik 

- 10 gram roomboter 

- 200 ml sojaroom 

- 1 groentenbouilion 

- zout en peper 

Bereiding: 

Laat de diepvries paddenstoelen eerst ontdooien maak ze schoon en snij het 

onderste stukje van de steel af. Spoel ze af. Snij de grotere paddenstoelen even in 

kleinere stukken. Pel en snipper de sjalotten. Pel de knoflook en pers hem uit en laat 

de bonen uitlekken.  

Verwarm de boter in een koekenpan en bak de paddenstoelen samen met de 

sjalotten ongeveer 3 a 4 minten. Voeg de bonen toe, 400 ml water en de sojaroom en 

verkruimel het bouillon blokje erboven. Laat het geheel 15 minuten pruttelen op laag 

vuur. 

Houd enkele paddenstoelen achter voor de garnering. Pureer de soep met een 

staafmixer of een blender. Voeg de bewaarde paddenstoelen toe en dien de soep 

meteen op. 



ONTBIJT: BOEKWEITPANNENKOEKEN MET NOTENPASTA EN 

BANAAN

Ingrediënten: 

- 120 ml water 

- 1 ei 

- 1 tl kaneel 

- 40 gram boekweitmeel 

- 10 gram rijstmeel  

-  kokosolie 

-  notenpasta 

- 1 banaan 

Bereiding: 

Maak echt beslag van meel, melk en kaneel. Bak de pannenkoeken in 

kokosolie. Besmeer met notenpasta, plakjes banaan. Strooi wat kaneel om het af te 

maken.  

LUNCH:  SALADE SPERZIEBONEN EN ZALM

Ingrediënten: 

- 150 gram sperziebonen 

- 150 gram gerookte zalm 

- 2 handjes rucola sla 

- 2 handjes veldsla 

- 2 el sesamzaadjes 

- 1⁄2 citroen 

- extra vierge olijfolie 

- 4 cherrytomaatjes   

- Himalaya zout 

- vers gemalen peper 

Bereiding: 

Kook de sperziebonen als eerste en maak dan je bord op samen met de gerookte 

zalm en de sesamzaadjes en besprenkel dit met extra vierge olijfolie en de 

sesamzaadjes. De rucola sla mag in het midden en strooi daar wat peper en zout 

overheen en top af met de cherrytomaatjes. 

Woensdag



DINER: BLOEMKOOLRIJST MET GRANAATAPPELPITJES

Ingredienten: 

- 1 bloemkool of kant en klare bloemkoolrijst 

- 4 lente-uitjes 

- 1 komkommer 

- 1 (gele) paprika 

- 6 zongedroogde tomaten 

- 3 cherrytomaten 

- 1 citroen 

- 2 el olijfolie 

- 1 granaatappel/1 bakje granaatappelpitjes 

- 50 gram geroosterde amandelsplinters 

- 2 handen verse munt 

- 2 handen verse koriander (of peterselie) 

- peper en zout 

Bereiding: 

Was de bloemkool en snijd de bloemkool in kleine roosjes. Maal de roosjes in je 

keukenmachine of blender zo fijn als rijst. of koop bij  Albert Heijn kant de kant-en- 

klare de bloemkoolrijst. 

Verhit een koekenpan met 1 el olijfolie en fruit de bloemkoolrijst een paar minuten 

aan met een gekneusd teentje knoflook. 

Snijd (of knip!) de bosuitjes, paprika, zongedroogde tomaten, komkommer, verse 

munt en koriander fijn (houd iets achter voor de garnering) en voeg alles toe aan de 

(rauwe) rijst. Meng alles goed door elkaar! 

Was de citroen, rasp de hele citroen boven de rijst. Snijd de citroen doormidden en 

pers het citroensap over de rijst uit. Voeg de granaatappelpitjes toe en breng op 

smaak met peper en zout en nog een extra hand verse kruiden. 

Serveer de salade in een mooie kom en geniet ervan! Kan ook perfect voor lunch 

naar school/werk of het park! 



ONTBIJT: GROENTE OMELET

Ingrediënten: 

- 3 eieren 

- zakje thaise groente 

Klop de eieren los en maak 

een omelet. Wok de groente 

en voeg de groente samen 

met de omelet. 

LUNCH: GEKOOKTE EIEREN MET AVOCADO

Mijn Tony Robbins lunch

Ingredienten: 

- 2 gekookte eieren 

- 1 avocado 

- spinazie 

- zout en peper 

- boekweitcrackers of rijstwafels 

Bereiding: 

Snijd de avocado in stukjes, doe de spinazie op je bord. Snij de avocado in stukjes. 

Doe wat sminazie op je bord en verdeel de eieren met avocado over de spinazie. 

Voeg naar smaak peper en zout toe. 

Donderdag



DINER: SPINAZIE OVENSCHOTEL

Ingrediënten: 

- 2 zalmmoten minimaal 150 gram 

- 6 trostomaten 

- gele paprika 

- -1/2 ui 

- 3 tenen knoflook 

- dille 

- olijfolie 

- tijm 

- 250 gram bladspinazie 

- potje harissa 

- grof zeezout 

- 1 limoen 

- peper 

Bereiding: 

Oven voorverwarmen op 175 graden 

Bedek de bodem van een ovenschaal met tomaat, paprika, ui en een halve knoflook 

per persoon. Leg de zalm in het midden van de groente. Snijd de limoen in een 

kwart en verdeel over de schaal. 

Bereiding voor de saus: 

Olijfolie met de harissa saus ( 1 eetlepel per persoon) pers een halve knoflook, meng 

met de saus en daar smeer de zalm hiermee in. Leg een takje tijm en dille op de 

zalm. Zet de zalm 15 minuten in de oven. 

Ondertussen snijd je de spinazie klein, voeg daaraan olijfolie toe en strooi er een 

geperste knoflookteen overheen, wat zeezout en meng dit met elkaar. 

Voeg de spinazie toe, en voeg wat geraspte kaas toe en nog een keer 15 minuten in 

de oven. Serveer eventueel met volkoren spaghetti of boekweitpasta 



Ingredienten: 

- 40 gram havermout 

- 1 appel 

- grote theelepel kaneel 

- amandelmelk en of water 

Bereiding: 

Meng alle ingrediënten en breng het aan de kook in een pannetje zachtjes opzetten 

en zodra het een dikkere massa is en bijna kookt is het klaar om op te eten. 

ONTBIJT: HAVERMOUTPAP MET APPEL EN KANEEL

Ingrediënten: 

- 2 zuurdesembroodjes Yam Oranje verpakking 

- Gebakken ei of kipfilet met geitenkaas 

- Of iets waar je echt dol op bent 

LUNCH: YAM ZUURDESEMBROOD MET BELEG

DINER: BROCCOLI MET ZOETE AARDAPPEL 

EN KIPPENDIJEN

Vrijdag

Ingrediënten: 

- 1 zoete aardappel 

- 1 stronk broccoli 

- 2 kippendijen

Bereiding: 

Kook de broccoli gaar. Snijd de aardappel in plakjes en bak deze in olijfolie bruin en 

knapperig. Bereid ondertussen in de over de kippendijen. 



ONTBIJT: FULL ENERGY GROENE SMOOTHIE

Ingrediënten: 

- 8 blaadjes waterkers 

- 2 kleine wortels 

- 1 tomaat 

- 5 basilicumblaadjes 

- 100 gram broccoliroosjes 

- 40 gram spinazie 

- 1⁄2 ui 

- 125 milliliter water 

Bereiding: 

Doe alles in de blender en smullen maar! 

LUNCH: OMELET MET GEROOKTE ZALM

Ingrediënten: 

- 3 eieren 

- 100 gram gerookte zalm 

- 2 el fijngehakte ui 

- 4 champignons 

- 1 eetlepel pijnboompitten 

- Himalayazout 

- peper 

- kokosolie 

- 2 boekweitcrackers. 

Bereiding: 

Verhit de kokosolie in de pan. Fruit de uitjes, bak de champignons en pijnboompitten 

tot ze lichtbruin zijn. Kluts ondertussen de eieren in een kom en doe ze bij het 

mengsel in de pan. Blijf goed roeren. Voeg Himalaya zout en peper toe. Lekker met 

boekweit crackers.  

Zaterdag



DINER: PITTIGE BOEKWEITPASTA MET GEROOKTE FOREL

Ingrediënten: 

- 50 gram boekweitpasta 

- 1 prei 

- 1 tenen knoflook 

- 1/2 rode peper 

- 1 tomaat 

- 50 ml hüttenkäse 

- 100 gram gerookte forel 

Bereiding: 

Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing. Bak de prei met de knoflook, rode 

peper en tomaat. Voeg de hüttenkäse toe en verwarm het geheel al roerend. 

Schenk de saus over de pasta en garneer met gerookte forel. Strooi tot slot nog 

wat pijnboompitten over het geheel. 



Zondag

ONTBIJT: RIJSTWAFELS MET BELEG

Ingrediënten: 

- 4 rijstwafels 

- kipfilet 

- gekookt ei 

- geitenkaas 

- notenpasta 

Bereiding: 

Dit is een eenvoudig en snel ontbijt: beleg de rijstwafels en top ze nog af met 

bijvoorbeeld wat tomaat of komkommer. 

LUNCH: TONIJNSALADE VOOR WRAPS, RIJSTWAFELS, 

BROODJE OF SLA

Ingrediënten: 

- blikje tonijn 

- 4 zongedroogde tomaatjes 

- 1eetlepel kappertjes 

- 1⁄2 rode ui, gesnipperd 

- 5-6 zwarte olijven, ontpit en in stukjes 

gesneden 

- 1 eetlepel yoghurt 

- 1 eetlepel zelfgemaakte mayo óf Tons 

mayo (zonder suiker!) 

- peper en zout 



DINER: GEBAKKEN GARNALEN MET CHAMPGNOS EN 

PAKSOI

Ingrediënten: 

- 150 gram kastanjechampignons 

- bakje coctailgarnalen 

- 1 paksoi 

- hand zeewierpasta 

- kerriepoeder 

- peper en zout 

Bereiding: 

Bak de garnalen in kokosolie en bestrooi rijkelijk met kerriepoeder. Kook water 

voor de zeewierpasta, kook de pasta in ca. 15 minuten gaar. Snij de kastanje 

champignons en voeg deze toe. Snij de paksoi helemaal op, dus blad en stronk. 

Voeg toe aan garnalen en champignons. Voeg aan het einde de gekookte pasta 

nog toe en meng alles goed. Breng op smaak met peper en wat hymalayazout. 

Bereiding: 

Snij alle ingrediënten en meng alles in een kom door elkaar. Beleg je wrap, 

rijstwafel, broodje of sla met de tonijnsalade.



Francisca van den Berg 

Hormoon-gewichtsexpert

www.franciscavandenberg.nl


