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Budget WEEKMENU
fase 1A



FASE 1A 

Budget
Weekmenu

Staat er misschien iets bij wat je niet (zo graag) 
lust en wil je liever een ander recept?

Kijk voor meer recepten voor fase 1 op de PowerSlim website: 
powerslim.nl/koolhydraatarme-recepten/1a-1b
powerslim.be/nl/koolhydraatarme-recepten /1a-1b

MAANDAG
Ontbijt PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel
Tussendoor PS Reep
Lunch PS Crackers met 1 gekookt ei, ½ avocado, 100 g 

gemengde sla en 50 g groene paprika
Tussendoor Milkshake van PS Dessert
Diner Fusilli met spinazie, tomaat en geitenkaas recept 1
Tussendoor PS Snack

dinsdag
Ontbijt PS Dessert
Tussendoor PS Reep
Lunch Crackers met avocado, geitenkaas en tomaatjes 

recept 2
Tussendoor PS Snack
Diner Tonijnsalade met rijst, tomaat en komkommer  

recept 3
Tussendoor PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel

woensdag
Ontbijt PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel
Tussendoor PS Reep
Lunch PS Crackers met 1x roomkaas light, 1x kipfilet en  

100 g radijsjes
Tussendoor PS Snack
Diner 120-150 g varkensfilet gemarineerd in 1 el olijfolie,  

1 tl Kikkoman sojasaus, 1 tl zoetstof en 1 tl gember-
poeder met 200 g snijbonen

Tussendoor PS Dessert

donderdag
Ontbijt Milkshake van PS Dessert
Tussendoor PS Reep
Lunch PS Crackers met 40-50 g tonijn, ¼ komkommer,  

1 tomaat en een handje rucola
Tussendoor PS Snack
Diner Romige broccoli kipschotel recept 4
Tussendoor PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel

vrijdag
Ontbijt PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel
Tussendoor PS Dessert
Lunch Broccolisoep recept 5 en PS crackers met  

1x roomkaas light en 1x kipfilet
Tussendoor PS Reep
Diner Shakshuka recept 6
Tussendoor PS Chips barbecue

zaterdag
Ontbijt PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel
Tussendoor PS Reep
Lunch PS Crackers met 2x kipfilet, ¼ komkommer,  

50 g radijsjes en een handje rucola
Tussendoor Milkshake van PS Dessert
Diner Groentepasta recept 7
Tussendoor PS Snack

zondag
Ontbijt PS Muesli met 150 ml magere kwark (platte kaas) 

naturel
Tussendoor PS Dessert
Lunch PS Crackers met 1x geitenkaas, 1x kipfilet en  

100 g gebakken aubergine
Tussendoor PS Snack
Diner Salade met gebakken zalm, radijsjes en tomaat 

recept 8
Tussendoor PS Reep



PowerSlim producten 

- 1(7) crackers (7x)

- 1(7) variatie muesli (7x)

- 1(7) variatie pasta (3x)

SUPERMARKT

- 5 plakjes kipfilet (vleeswaren)

- 120-150 g kipfilet

- 120-150 g varkensfilet

- 150-200 g zalmfilet

- 80-100 g tonijn uit blik in water

- 3 eieren

-  1050 ml magere kwark  

(platte kaas) naturel

- 1 bakje roomkaas light (60 g nodig)

- 1 stukje verse geitenkaas (45 g nodig)

- 150 g gemengde sla

- 1 zakje rucola (3 handjes nodig)

- 200 g snijbonen

- 100 g spinazie

- 1 stronk broccoli (250 g nodig)

- 5 tomaten

- 150 g cherrytomaatjes

- 200 g radijsjes

- 2 komkommers

- 1 groene paprika

- 1 aubergine

- 1 avocado

- 1 bakje verse basilicum

UIT DE VOORRAADKAST

- Olijfolie (7 ½ el nodig)

- Kokosolie (½ el nodig)

- Kikkoman sojasaus (1 tl nodig)

- Zoetstof (1 tl nodig)

- 1 blik gepelde tomaten (150 g nodig)

- (Vers) citroensap (3 tl nodig)

- 3 tenen knoflook

- 2 (rode) uien

- (Groente)bouillon (125 ml nodig)

- Gemberpoeder (1 tl nodig)

- Komijnzaadjes (½ tl nodig)

- (Verse) peterselie (1 el nodig)

- (Verse) tijm (1 el nodig) 

- Cayennepeper

- Peper

- Zout

Boodschappenlijst Budget weekmenu - fase 1A

- 1(7) variatie repen (7x)

- 1(7) variatie desserts (7x)

- 1(6) variatie snacks (6x)

- 1 zakje barbecue chips 

(...)= aantal in doosje (...x) = benodigde producten



INGREDIËNTEN

- 1 zakje PowerSlim fusilli

- 100 g verse spinazie

- 100 g tomaat in blokjes

- 3 tl verse geitenkaas

- 1 el olijfolie

- 1 teen knoflook, geperst

- Verse basilicum

- Peper

- Zout

BEREIDINGSWIJZE

Laat de fusilli in het zakje zitten en kook circa 9 minuten en giet af. Verhit de olie in een 

koekenpan en fruit de knoflook aan. Voeg de spinazie toe totdat deze geslonken is en 

roerbak de tomaat vervolgens kort mee. Voeg de fusilli toe en roer goed door elkaar. 

Breng eventueel op smaak met peper en zout en verbrokkel de geitenkaas eroverheen. 

Garneer met de basilicum.

RECEPT 1

Fusilli met spinazie, tomaat en geitenkaas 1 persoon20 minuten

INGREDIËNTEN

- 1 zakje PowerSlim crackers

- 3 tl verse geitenkaas

- ½ avocado

- 100 g cherrytomaatjes, gehalveerd

- Handje rucola

- Peper

- Zout

BEREIDINGSWIJZE

Prak de avocado fijn en bestrooi met een beetje peper en zout. Beleg de crackers 

hiermee en maak af met de verse geitenkaas, cherrytomaatjes en de rucola.

RECEPT 2

Crackers met avocado, geitenkaas en tomaatjes 1 persoon10 minuten

Tip: Tomaatjes en rucola 
over? Maak hier een mi-
nisalade van met eventueel 
een simpele dressing van wat 
olijfolie, drupje citroensap 
en peper en zout.



INGREDIËNTEN

- 1 zakje PowerSlim sojarijst

- 40-50 g tonijn uit blik in water

- 1 tomaat in stukjes

- 100 g komkommer in stukjes

- ¼ rode ui, gesnipperd

- 1 el olijfolie

- 1 tl (vers) citroensap

- 1 el (verse) peterselie, fijngehakt

- Peper

- Zout

BEREIDINGSWIJZE

Kook de rijst circa 15 minuten in een ruime hoeveelheid water met eventueel een 

beetje zout. Maak ondertussen een dressing van de olijfolie, het citroensap en 

wat peper en zout. Giet de rijst af en laat even afkoelen. Doe deze in een kom en 

meng met de tonijn, tomaat, komkommer en rode ui. Besprenkel de salade met de 

dressing en garneer met de (verse) peterselie.

RECEPT 3

Tonijnsalade met rijst, tomaat en komkommer 1 persoon20 minuten

INGREDIËNTEN

-  120-150 g kipfilet in blokjes

- 100 g broccoli in roosjes

- 1 tomaat in blokjes

- ¼ ui, gesnipperd

- 1 el roomkaas light

- 1 el olijfolie

- Peper en zout

BEREIDINGSWIJZE

Kook de broccoli beetgaar en giet af. Verhit de olie in een wok en fruit 

hierin de ui. Kruid de kipblokjes met peper en zout en bak vervolgens de 

kip mee in de pan. Voeg de broccoli toe aan de wok en roer de roomkaas 

erdoor. Voeg tot slot de tomatenblokjes toe en warm het geheel nog even 

voorzichtig door.

RECEPT 4

Romige broccoli kipschotel
1 persoon30 minuten



INGREDIËNTEN

- 150 g broccoli in roosjes

- 125 ml (groente)bouillon

- Peper

Extra:

- Staafmixer

BEREIDINGSWIJZE

Kook de broccoli ongeveer 20 minuten 

in de groentebouillon. Pureer de soep 

met een staafmixer en breng op smaak 

met peper.

RECEPT 5

Broccolisoep
1 persoon30 minuten

INGREDIËNTEN

- 2 eieren

- 50 g groene paprika in repen

- 150 g gepelde tomaten

- ¼ rode ui in ringen

- ½ teentje knoflook, fijngehakt

- 1 el olijfolie

- ½ tl komijnzaadjes

- 1 el (verse) tijm 

-  1 handje verse basilicum, fijngehakt

- Snufje cayennepeper

- Peper en zout

BEREIDINGSWIJZE

Verhit een pan zonder olie op hoog vuur 

en rooster de komijnzaadjes. Verhit de 

olijfolie in dezelfde pan en bak de ui 

en de knoflook 1-2 minuten. Voeg de 

paprika toe en bak 2 minuten mee. Doe 

vervolgens de tomaten erbij en laat de 

saus even indikken. Breng op smaak 

met wat peper en zout. Maak twee 

 kuiltjes en breek in ieder kuiltje een ei. 

Laat 4-6 minuten met de deksel op de 

pan op laag vuur stollen. Bestrooi daarna 

met de tijm en de cayennepeper en 

garneer met de verse basilicum.

RECEPT 6

Shakshuka
1 persoon25 minuten

Tip: Lekker met PowerSlim toastjes of  gerookte zalmreepjes.



INGREDIËNTEN

- 1 zakje PowerSlim penne

- 100 g tomaat in blokjes

- 50 g aubergine in blokjes

- ½ ui, fijngesneden

- 1 el Philadelphia light

- 1 el olijfolie

- 1 takje basilicum, fijngehakt

- 1 teentje knoflook, geperst

- Zout

- Peper

BEREIDINGSWIJZE

Laat de penne in het zakje zitten en kook circa 20 minuten 

in een ruime hoeveelheid water. Verhit de olie in een pan en 

fruit ondertussen de ui en de knoflook aan. Voeg na circa 

5 minuten de aubergine en tomaat toe en bak in circa 10 

minuten gaar. Schep de Philadelphia light erdoorheen en laat 

circa 5 minuten mee garen. Giet de penne af en voeg toe aan 

de groenten. Breng op smaak met zout en peper en garneer 

met de basilicum.

RECEPT 7

Groentepasta
1 persoon20 minuten

INGREDIËNTEN

-  150-200 g zalmfilet

- 50 g gemengde sla

-  100 g komkommer in 

schijfjes

-  3 cherrytomaatjes, 

gehalveerd

- 3 radijsjes in schijfjes

- ½ kokosolie

- 1½ el olijfolie

- 2 tl (vers) citroensap

- Peper

- Zout

BEREIDINGSWIJZE

Verhit de kokosolie in een pan en bak de zalm, op smaak 

gebracht met wat peper en zout, circa 4-8 minuten tot de 

gewenste gaarheid is bereikt. Maak ondertussen een dressing 

van anderhalve eetlepel olijfolie, het citroensap en wat peper 

en zout. Laat de zalm een beetje afkoelen en snijd in stukjes. 

Doe de sla op een bord en verdeel  

de komkommer, tomaatjes, radijsjes  

en de zalm eroverheen.  

Besprenkel met de dressing.

RECEPT 8

Salade met gebakken zalm, radijsjes en tomaat 1 persoon25 minuten

Tip: Vanaf fase 2B kun je wat sesam-
zaadjes meebakken met de zalmfilet.
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Tip: Ook lekker met  
5 gehalveerde olijven 
erdoorheen of een  
1/2 fijngesneden pepertje.


