
Zeven reumavriendelijke dagmenu’s die je
snel meer energie geven

Met 9 verrassende nieuwe recepten!



Gezond koken, zonder pakjes en zakjes, is
helemaal niet zo moeilijk. En het kost ook
niet meer tijd dan een ‘gewone’ maaltijd
koken. Je bent er wel zeker van dat je (veel)
meer voedingsstoffen binnen krijgt,
waarvan je lichaam blij wordt.

In dit eBook heb ik geprobeerd een variatie
van eenvoudige en soms verrassende
maaltijden te bundelen tot een weekmenu.
Met de ingrediënten uit deze menu’s kan je
natuurlijk zelf ook eindeloos blijven
variëren.

Ik hoop je met deze 7 reuma-vriendelijke
dagmenu’s die je snel meer energie geven
te inspireren om te kijken wat voeding kan
betekenen voor de heftigheid en beleving
van jou klachten.

Als je vragen voor me hebt, dan mag je me
altijd mailen op sander@echtvitaal.nl.

Vind je het boek de moeite waard? Help er
dan ook andere mensen mee en deel
onderstaande link op facebook of andere
sociale media.

Heel veel kook- en eetplezier!

Vitale groet,

Sander Wielemaker

echtvitaal.nl



Ontbijt:
Boekweit pannenkoeken met
appel en kaneel

Lunch:
Omelet van drie eieren met
twee handjes soepgroenten,
bieslook en peterselie

Diner:
Gekookte gemengde groenten
(bijvoorbeeld broccoli,
bloemkool, wortel) met
gebakken kabeljauw

Dag 1:

Ontbijt:
2 sneetjes roggebrood met
rauwkost en kaas

Lunch:
Salade van jonge bladsla met
komkommer, gegrilde kipfilet,
zongedroogde tomaatjes en
pijnboompitjes met een
dressing van olijfolie en
balsamico-azijn

Diner:
Gewokte groenten met kipfilet,
salade en zilvervliesrijst

Dag 2:

Ontbijt:
Groene smoothie van 1 appel, 1
banaan, 2 handjes boerenkool,
gember en 1 stengel
bleekselderij (snijd alles in
stukjes en doe met 200ml
water in de blender)

Lunch:
Goed gevulde tomaten-
groentesoep met stukjes
kipfilet

Diner:
Lasagne met courgette

Dag 3:



Ontbijt:
Gebakken spiegelei (2 - 3
eieren) met stukjes tomaat en
plakjes komkommer

Lunch:
Salade van diverse soorten sla
met tonijn, rode ui, paprika,
kappertjes en appel

Diner:
Makreelpakketje uit de oven
met kruidenboter (op basis van
roomboter) en
amandelschaafsel met
gestoofde prei met wortel

Dag 4:

Ontbijt:
Banaan met appel en kaneel

Lunch:
Pompoensoep met appel en
zalmsnippers

Diner:
Kipfilet uit de oven met pesto,
parmazaanse kaas en
pijnboompitje met gewokte
spruitjes met spekjes en ui

Dag 5:

Ontbijt:
Vers fruit met noten (zoals
walnoot, hazelnoot en
amandelen. Ongebrand en
ongezouten) en zaden
(bijvoorbeeld chia,
zonnebloempitten en
pompoenpitten)

Lunch:
Salade met avocado, tomaat,
lente ui, koriander, gerookte
zalm, griekse yoghurt en een
beetje honing

Diner:
Chili-con-carne met salade

Dag 6:



Ontbijt:
Bananenpannenkoekjes met
kiwi en mango

Lunch:
Linzensalade met tonijn, rode
ui, appel, peterselie en peper

Diner:
Salade van jonge bladsla met
avocado, julienne gesneden
wortel, lente ui en gerookte
zalm met pijnboompitjes en
een dressing van grove
mosterd met honing.

Dag 7:

Boekweit pannenkoeken (4 stuks):
Ingrediënten:
- 2 appels (jonagold of goudreinette)
- 100 gram boekweitmeel
- 2 eieren
- snufje zout
- snuf kaneel
- 300ml water

Bereiding:
Haal het klokhuis uit de appels en snijd de appels in plakjes.

Mix de rest van de ingrediënten tot een egaal beslag (kaneel naar
smaak). Verwarm een koekenpan met wat (kokos)olie en doe daar een
deel van het beslag in. Leg wat plakjes appel op het beslag in de pan en
bak op een middelhoog vuur tot de pannenkoek aan de bovenkant (bijna)
droog is. Draai de pannenkoek nu om en bak nog even. Je kan na het
bakken eventueel nog wat kaneel over de appel strooien. Ook lekker met
een klein beetje honing.

Eet smakelijk!

Recepten:



Gewokte groenten met kipfilet, salade en
zilvervliesrijst (2 personen):
Ingrediënten:
- 200 - 350g kipfilet (in stukjes gesneden)
- 1 grote ui
- 1 parika
- 1 courgette
- 1 wortel
- 100 gram verse taugé
- teentje knoflook
- ½ theelepel gemalen komijn
- ½ theelepel gember
- 1 theelepel paprikapoeder
- 1 theelepel korianderpoeder
- Gemengde salade
- 1,5 kopje zilvervliesrijst

Bereiding:
Kook de rijst volgens het voorschrift op de verpakking
Snijd alle groentes in plakjes en stukjes
Bak de gesneden kipfilet in een wok met wat kokosolie of (originale)
olijfolie
Voeg de groenten bij de kipfilet en roerbak dit
Voeg de kruiden toe
Roerbak alles tot de groenten beetgaar zijn
Serveer met salade

Eet smakelijk!



Goed gevulde tomaten
groentesoep met stukjes
kipfilet
Ingrediënten:
- 1 pakje gezeefde tomaten
- 350 gram (boeren) soepgroente
- 200 gram kipfilet
- 1 potje kippenbouillon

Bereiding:
Bak of gril de kipfilet gaar en snijd hem in
stukjes
Doe de gezeefde tomaten, de soepgroenten
en de bouillon in een pan
Voeg water toe tot de groenten net onder
staan
Breng aan de kook en laat ongeveer 20
minuten zachtjes doorkoken, tot de groenten
gaar zijn.
Voeg de gesneden (gebakken) kipfilet toe

Eet smakelijk!

Lasagne met courgette
Ingrediënten (2 personen):
- 2 courgettes
- 300 - 400gram mager rundergehakt
- 400 gram italiaanse roerbakgroenten
- 1 pakje gezeefde tomaten
- italiaanse kruiden (zonder toevoegingen)
- 1 middel ui
- 1 teentje knoflook
- 1 bakje kruidenkaas
- 200 gram geraspte kaas

Bereiding:
Snipper de ui en fruit deze aan in een sauspannetje
Voeg de gezeefde tomaten toe
Doe hier 1-3 theelepels italiaanse kruiden bij
Voeg ook de knoflook toe uit een knoflookpers
Laat op een kleine pit op laag vuur lekker doorpruttelen

Bak het gehakt rul
Voeg de italiaanse roerbakgroenten toe
Roerbak dit een minuut of 5
Voeg de saus die je net gemaakt hebt toe
Laat lekker een paar minuten doorkoken op een laag vuur
Voeg als laatste de kruidenkaas toe
Vet een ovenschaal in met kokosolie of roomboter
Snijd de courgettes in lange dunne plakken
Wissel laagjes saus af met plakjes courgette en eindig met een laag saus
Strooi de geraspte kaas over de lasagne
Zet ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden

Eet smakelijk!



Makreelpakketje uit de oven met gestoofde
prei met wortel
Ingrediënten:
- 2 hele verse makrelen of forellen (schoongemaakt)
- Amandelschaafsel
- 3 prei (gesneden)
- 5 wortels (in plakjes)
- 1 bakje crème fraîche
- Zwarte peper naar smaak
- 1 citroen

De prei met wortel:
Smelt wat (kokos)olie in een wok of hapjespan
Doe de prei en wortel hierin
Voeg de crème fraîche toe en laat op een laag vuur smoren
Voeg naar smaak gemalen zwarte peper toe
Laat heel rustig, in ongeveer 30 minuten, garen

De forellen / makrelen:
Vul de buik van de vissen met wat stukjes kruidenboter en wat plakjes
citroen
Bestrooi de vissen met amandelschaafsel
Pak de vissen ieder in aluminiumfolie en doe ze in een ovenschaal
Bak de vissen in een voorverwarmde oven op 170 graden zo’n 25
minuten tot ze gaar zijn en gemakkelijk van de graad vallen.

Kruidenboter
(het lekkerst als je hem een
dag van te voren maakt!)

- 100 gram ongezouten
- roomboter
(kamertemperatuur)
- verse peterselie
- verse bieslook
- 1 teentje knoflook
- 1 theelepel citroensap
- Peper (naar smaak)
- Zeezout (naar smaak)

Kruidenboter:
Hak de kruiden en de knoflook
Doe de kruiden, knoflook, peper
en zout en de citroensap met
de boter in een mengkom
Mix met staafmixer of garde
goed door elkaar
Zet een nacht weg, om de
smaken lekker op elkaar te
laten inwerken

Eet smakelijk!



Pompoensoep met appel en
zalmsnippers
Ingrediënten:
1 flespompoen (ongeveer 2kg)
3 middelgrote uien
2 teentjes knoflook
2 appels (bijv. jonagold of goudreinette)
zout en chilipoeder
1,5 liter bouillon

Bereiding:
Schil en snijd de pompoen in kleine stukken
Maak de uit en de knoflook schoon en snijd in
stukken
Was de appels en verwijder het klokhuis, snijd in
stukken
Doe alles in een ovenschaal en zet in een
voorverwarmde oven van 200 graden
Schep iedere 10 minuten de massa om en laat 40
minuten in de oven staan
Schep het mengsel in een soeppan en voeg de
bouillon toe
Pureer de soep
Breng nog even kort aan de kook
In de soepkommen kan je naar smaak wat
zalmsnippers doen
Om de soep af te maken kan je er in de kom ook een
lepel crème fraîche aan toevoegen.

Salade met avocado
Ingrediënten:
tomaat, lente ui, koriander, gerookte zalm, griekse
yoghurt en een beetje honing

Bereiding:
Snijd alle ingrediënten in stukken
Voeg samen op een bord of in een schaal
Maak van zo’n 100ml yoghurt met een beetje
honing een dressing
Verdeel de dressing over de salade

Eet smakelijk!



Chiliconcarne met salade
Ingrediënten (2-4 personen):
- 300 gram mager rundergehakt
- 1 pakje gezeefde tomaten
- potje bruine bonen
- 1 klein blikje tomatenpuree
- 2 middelgrote uien
- 2 teentjes knoflook
- 1 rode paprika
- 1-2 theelepels chilipoeder (let op, snel pittig!)
- 1 eetlepel italiaanse kruiden
- ijsbergsla
- komkommer
- tomaat

Bereiding:
Bak het gehakt rul in een braadpan of hapjespan
Snijd de uien in kleine stukjes
Pers de knoflook
Snijd de paprika in stukjes
Doe de ui, paprika en knoflook bij het rul gebakken gehakt en bak lekker even mee
Doe hier de gezeefde tomaten en de tomatenpuree bij, met twee blikjes (van de tomatenpuree) water
Breng zachtjes aan de kook
Voeg de chilipoeder en de italiaanse kruiden toe
Laat even lekker doorpruttelen op laag vuur
Maak een eenvoudige salade met de ijsbergsla, komkommer en de tomaat, met wat balsamico azijn en (extra
vierge) olijfolie

Eet smakelijk!



Linzensalade met tonijn, rode ui, appel, peterselie en peper
Ingrediënten (2 personen):
- 100 gram jonge bladsla
- 1 blikje of potje linzen
- 1 blikje tonijn (in water)
- 1 rode ui (gesnipperd)
- 1 appel (gesnipperd)
- 10 cherrytomaatjes
- bosje peterselie (gehakt)
- gemalen zwarte peper (naar smaak)

Bereiding:
Doe de linzen in een zeef en spoel deze af
Snijd de cherrytomaatjes door de helft
Laat de tonijn uitlekken
Doe de linzen met de tonijn, de rode ui, de appel, peterselie en de peper in een schaal
Voeg hier een scheut extra vierge olijfolie aan toe en wat balsamico azijn
Meng alles goed door elkaar
Doe de bladsla op een bord of in een schaal
Verspreid de mix van de linzen over de salade
Maak af met de halve cherry-tomaatjes

Eet smakelijk!




