
 

 

 Dagmenu samenstellen om gezonder en minder te eten 

 
 Hoe stel je een dagmenu samen? 
 

1. Kies voor elk eetmoment (ontbijt, lunch en avondeten) 1 maaltijd uit. 
2. Kies daarna 3 tussendoortjes uit voor tussen je grote maaltijden door. Tussendoortjes zijn 

niet nodig voor een gezond eetpatroon. We hanteren maximaal 4 tussendoortjes. 
3. Dranken zonder calorieën zijn oké en kunnen gedurende de hele dag gedronken worden. 

Het advies voor volwassenen is om tussen de 1,5 en 2 liter vocht te drinken. 
4. Na het samenstellen van je dagmenu kun je de calorieën optellen. Probeer totaal tussen 

de 1.500 en 1.800 calorieën uit te komen.  
5. Voel je vrij om te variëren in wat je eet en op welk moment je dit eet. 
6. Vind je het lastig om zelf een dagmenu samen te stellen? Geen probleem! Wij hebben 7 

dagmenu’s voor je klaargezet waar je uit kunt kiezen.  
7. Laat je inspireren en voel je vrij om aanpassingen te maken. Om gewicht te verliezen is het 

belangrijk dat je niet te veel calorieën eet, dus houd hier wel rekening mee. 
 
Tip: klik bij de avondgerechten op de link om doorverwezen te worden naar het recept! 
 

 
Ontbijt (1 portie) 
 

> 300 ml magere yoghurt met een handje muesli en een stuk fruit (280 kcal) of 
> 2 volkoren boterhammen met hummus en een glas magere melk of ongezoete sojamelk (320 

kcal) of 
> 2 volkoren crackers met 100% pindakaas (en plakjes komkommer) (352 kcal) of 
> 2 volkoren boterhammen met kaas (20+ of 35+)  (290 kcal) of 
> Havermout (60 gram) met 300 ml magere melk of ongezoete sojamelk. Je kan dit als overnight 

oats maken of 2 minuten in de magnetron bereiden. Voeg na bereiden blauwe bessen, 
aardbeien of ander fruit toe (100 gram). Brinta in plaats van havermout is ook mogelijk (345 
kcal) of 

> Smoothie met 300 ml magere melk of zuivelvervanger, een kleine banaan, handje aardbeien, 3 
eetlepels havermout, 4 eetlepels magere kwark (325 kcal). Lekker met een theelepel kaneel. 
Doe alles in de blender en blend het voor 30 seconden tot het een gladde drank is of 

> Smoothie met 150 ml ongezoete sojamelk, 150 gram rood fruit (diepvries), 3 eetlepels 
havermout en 4 eetlepels magere kwark of ongezoete sojayoghurt (260 kcal). Doe alles in de 
blender en blend het voor 30 seconden tot het een gladde drank is. 

 
Lunch (1 portie) 
 

> Griekse salade met een halve komkommer, 3 tomaten, 50 gram feta, 1/4 potje zwarte olijven, 
½  rode ui en 50 gram sla. Lekker met een dressing van 1 eetlepel olijfolie, citroen, knoflook, 
oregano, peper en zout (350 kcal) of  

> 2 sneetjes volkorenbrood of 2 volkoren crackers met plakjes gekookt ei, kipfilet, tomaat en 
een glas magere melk (355 kcal) of 

> Een schaaltje magere kwark (150 gram) met een eetlepel honing en een handje walnoten (380 
kcal) of 

> 2 groentewraps (wortel of biet) of 1 grote volkoren wrap besmeerd met hüttenkase, gerookte 
zalm, schijfjes komkommer en ijsbergsla (369 kcal). Maak er eventueel een zelfgemaakte 
dressing bij of 

> 2 groentewraps (wortel of biet) of 1 grote volkoren wrap besmeerd met hummus, een halve 
avocado en rucola. Plakjes paprika is hier ook lekker bij! (398 kcal) of  

> 2 volkoren crackers met kaas (20+ of 35+) en plakjes komkommer of tomaat (290 kcal) of  

https://www.samengezond.nl/recept-sladressing/
https://www.samengezond.nl/recept-sladressing/
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> Omelet of roerei van 2 eieren en 50 ml halfvolle melk, gebakken in 1 eetlepel vloeibare 
margarine of olijfolie met spinazie, champignons en tomaat met 1 snee volkorenbrood. (350 
kcal). 

 
Toe aan meer variatie? Klik hier voor nog meer gezonde lunch inspiratie. 
 

 
Avondeten (1 portie) 
 

> Mexicaanse schotel met peulvruchten  (521 kcal) of 
> Spaghetti bolognese (75 gram) met een rode saus van tomaten, veel groente, (vegetarisch) 

gehakt + Italiaanse kruiden (560 kcal) 
> Kabeljauwfilet met zomergroente (wortelen, snijbonen, peultjes en paprika) en 250 gram 

krielaardappeltjes (505 kcal) of  
>  Noedels (75 gram) met kipfilet, groente (paprika, prei, komkommer en taugé) en diverse 

kruiden (545 kcal) of 
> Aziatische roerbak van zilvervliesrijst (75 gram), groente (oesterzwammen, champignons, 

paksoi en taugé), reepjes bieflap (100 gram) en kruiden (550 kcal) of  
> Gevulde paprika met mager rundergehakt, 75 gram couscous, doperwtjes, ricotta en diverse 

kruiden (485 kcal)  
> Pompoensoep met 25 gram geitenkaas, kidneybonen en diverse kruiden. Hier kun je een snee 

volkorenbrood bij nemen (525 kcal). 
 

Toe aan meer variatie? Klik hier voor nog meer gezonde avondeten inspiratie. 
 
 
Tussendoor (1 portie) 
 
> Een portie fruit (70 kcal) of 
> Ongezouten noten (handje à 25 gram) (162 kcal) of 
> 3 rijstwafels met humus (à 20 gram) (178 kcal) of 
> 1 rijstwafel met 20+ smeerkaas (10 gram) (56 kcal) of  
> 1 volkoren cracker met 100% pindakaas (15 gram) (161 kcal) of 
> Stukjes paprika, komkommer en andere groente (50 kcal) of 
> Gekookt ei (64 kcal) of  
> Zoute haring (bevat wel veel zout, dit is een week-keuze) (129 kcal) of  
> Volkoren beschuit met aardbeien (50 kcal) of 
> Volkoren biscuit (10 gram) (46 kcal) 
 
Toe aan meer variatie? Klik hier voor nog meer gezonde tussendoortjes! 

 
Drinken 
 

> Water 
> Magere melk (150 ml) (48 kcal) 
> Thee zonder suiker 
> Koffie zonder melk en suiker 

https://www.samengezond.nl/inspiratie-voor-een-gezonde-maaltijd/
https://www.samengezond.nl/mexicaanse-schotel/
https://www.samengezond.nl/recept-spaghetti-bolognesesaus/
https://www.samengezond.nl/recept-kabeljauw-met-zomergroente/
https://www.samengezond.nl/recept-noedels-met-kip/
https://www.samengezond.nl/recept-aziatische-roerbakreepjes/
https://www.samengezond.nl/recept-gevulde-paprika/
https://www.samengezond.nl/recept-pompoensoep-met-geitenkaas/
https://www.samengezond.nl/recepttips/
https://www.samengezond.nl/data/media/Gezonde_tussendoortjes_hartig_zoet.pdf
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Voorbeeld dagmenu 1  
 

> Ontbijt: 300 ml magere yoghurt met een handje muesli en een stuk fruit (280 kcal) 
> Tussendoor: handje ongezouten noten (à 25 gram) en een glas water (175 kcal) 
> Lunch: 2 volkoren crackers met kaas (20+ of 35+) en plakjes komkommer of tomaat (290 kcal) 
> Tussendoor: appel en een kopje koffie (70 kcal) 
> Avondeten: noedels (75 gram) met kipfilet, groente (paprika, prei, komkommer en taugé) en 

kruiden (545 kcal) (75 gram) met kipfilet, groente (paprika, prei, komkommer en taugé) en 
kruiden  (545 kcal) 

> Avondsnack: 3 rijstwafels met hummus en een glas thee (178 kcal) 
 

TOTAAL: 1.538 calorieën 
 

 

Voorbeeld dagmenu 2  
 
> Ontbijt: ontbijt smoothie met 150 ml sojamelk (ongezoet), 150 gram rood fruit (diepvries), 3 

eetlepels havermout en 4 eetlepels magere kwark of ongezoete sojayoghurt (260 kcal). 
> Tussendoor: 1 gekookt ei een glas magere melk (113 kcal) 
> Lunch: Griekse salade met een halve komkommer, 3 tomaten, 50 gram feta, 1/4 potje zwarte 

olijven, ½ rode ui en 50 gram sla. Lekker met een dressing van 1 eetlepel olijfolie, citroen, 
knoflook, oregano, peper en zout (350 kcal) 

> Tussendoor: zoute haring (129 kcal)  
> Avondeten: spaghetti bolognese (75 gram) met een rode saus van tomaten, veel groente, 

(vegetarisch) gehakt + Italiaanse kruiden (560 kcal) 
> Avondsnack: 1 appel, een volkoren beschuit met aardbeien en een glas thee (120 kcal) 

 
TOTAAL: 1.532 calorieën 
 

 

Voorbeeld dagmenu 3  
 

> Ontbijt: 2 volkoren boterhammen met kaas (20+ of 35+)  (290 kcal) 
> Tussendoor: 2 volkoren beschuiten met aardbeien en een kopje koffie (100 kcal) 
> Lunch: omelet of roerei van 2 eieren en 50 ml halfvolle melk, gebakken in 1 eetlepel vloeibare 

margarine of olijfolie met spinazie, champignons en tomaat met 1 snee volkorenbrood (350 
kcal) 

> Tussendoor: handje ongezouten noten, rijstwafel met 20+ smeerkaas en een glas water (218 
kcal) 

> Avondeten: pompoensoep met 25 gram geitenkaas, kidneybonen en diverse kruiden. Hier kun 
je een snee volkorenbrood bij nemen! (525 kcal)  

> Avondsnack: 1 portie fruit, een volkoren biscuit en een glas thee (116 kcal) 
 

TOTAAL: 1.600 calorieën 
 

https://www.samengezond.nl/recept-noedels-met-kip/
https://www.samengezond.nl/recept-spaghetti-bolognesesaus/
https://www.samengezond.nl/recept-pompoensoep-met-geitenkaas/
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Voorbeeld dagmenu 4 
 

> Ontbijt: havermout (60 gram) met 300 ml magere melk of zuivelvervanger. Je kan dit als 
overnight oats maken of 2 minuten in de magnetron bereiden. Voeg na bereiden blauwe 
bessen, aardbeien of ander fruit toe (100 gram). Brinta in plaats van havermout is ook mogelijk 
(345 kcal) 

> Tussendoor: 1 volkoren cracker met 100% pindakaas (15 gram) en een glas thee (161 kcal)  
> Lunch: 2 sneetjes volkorenbrood of 2 volkoren crackers met plakjes gekookt ei, kipfilet, tomaat 

en een glas magere melk (355 kcal)  
> Tussendoor: stukjes paprika, komkommer en andere groente en een 1 gekookt ei (114 kcal)  
> Avondeten: kabeljouwfilet met zomergroente (wortelen, snijbonen, peultjes en paprika) en 

250 gram krielaardappeltjes (505 kcal) met zomergroente (wortelen, snijbonen, peultjes en 
paprika) en 250 gram krielaardappeltjes (505 kcal) 

> Avondsnack: handje ongezouten noten (à 25 gram) (175 kcal) 
 

TOTAAL: 1.655 calorieën 
 

 

Voorbeeld dagmenu 5 
 

> Ontbijt: smoothie met 300 ml magere melk of ongezoete sojamelk, een kleine banaan, handje 
aardbeien, 3 eetlepels havermout, 4 eetlepels magere kwark (325 kcal). Lekker met een 
theelepel kaneel en/of cacaopoeder.  

> Tussendoor: stukjes paprika, komkommer en andere groente en een glas water (50 kcal) 
> Lunch: 2 groentewraps (wortel of biet) of 1 grote volkoren wrap besmeerd met hüttenkase, 

gerookte zalm, schijfjes komkommer en ijsbergsla (369 kcal). Maak er eventueel een 
zelfgemaakte dressing bij. 

> Tussendoor: 1 volkoren cracker met 100% pindakaas (15 gram) en een glas thee (161 kcal) 
> Avondeten: aziatische roerbak van zilvervliesrijst (75 gram), groente (oesterzwammen, 

champignons, paksoi en taugé), reepjes bieflap (100 gram) en kruiden (550 kcal) van 
zilvervliesrijst (75 gram) , groente (oesterzwammen, champignons, paksoi en taugé) , reepjes 
bieflap (100 gram) en kruiden (550 kcal) 

> Avondsnack: 1 stuk fruit een glas thee (70 kcal) 
 

TOTAAL: 1.525 calorieën 
 

 

Voorbeeld dagmenu 6 
 

> Ontbijt: 2 volkoren crackers met 100% pindakaas (en plakjes komkommer) (352 kcal) 
> Tussendoor: 2 rijstwafels met 20+ smeerkaas en een glas thee (112 kcal) 
> Lunch: 2 groentewraps (wortel of biet) of 1 grote volkoren wrap besmeerd met hummus, een 

halve avocado en rucola. Plakjes paprika is hier ook lekker bij! (398 kcal) 
> Tussendoor: handje ongezouten noten (à 25 gram) (175 kcal) 
> Avondeten: gevulde paprika met mager (vegetarisch) rundergehakt, 75 gram couscous, 

doperwtjes, ricotta en diverse kruiden (485 kcal)  en diverse kruiden (485 kcal)  
> Avondsnack: 2 volkoren beschuit met aardbeien en een glas thee (100 kcal) 

 

https://www.samengezond.nl/recept-kabeljauw-met-zomergroente/
https://www.samengezond.nl/recept-sladressing/
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/aziatische-roerbakreepjes-met-paddenstoelen-.aspx
https://www.samengezond.nl/recept-gevulde-paprika/
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TOTAAL: 1.622 calorieën 
 

 

Voorbeeld dagmenu 7  
 

> Ontbijt: 2 volkoren boterhammen met humus en een glas magere melk of sojadrink (320 kcal) 
> Tussendoor: handje ongezouten noten, 1 gekookt ei en een glas water (239 kcal) 
> Lunch: een schaaltje magere kwark (150 gram) met een eetlepel honing en een handje 

walnoten (380 kcal) 
> Tussendoor: een appel en een kopje koffie (70 kcal) 
> Avondeten: mexicaanse schotel met peulvruchten (521 kcal) 
> Avondsnack: 3 rijstwafels met humus en een glas thee (170 kcal) 

 
TOTAAL: 1.700 calorieën 
 

https://www.samengezond.nl/mexicaanse-schotel/

