
  

 

 
  

 
 
 
 

E-boek: 
Lunch preppen 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Ga in het buitenland tussen 13.00 en 15.00 uur een centrum in en je zult 
overal mensen zien eten. Geen droge boterhammen in een muffe kantine, 
maar een warme lunch bij een café, met een bakje koffie en goed 
gezelschap.  

In Nederland zijn we dit niet zo gewend. Hier heerst de boterhamcultuur. 
Rond 12.00 uur zit iedereen netjes in de kantine met een lunchtrommeltje 
aan zijn boterhammetjes met kaas of ham. Op zich niets mis mee, maar 
eet je in de ochtend ook brood en doe je dit iedere dag dan is de kans op 
een nutritionele ondervoeding groter. Een volkoren boterham bevat zeker 
vitamines, mineralen en vezels, maar lang niet zo veel en gevarieerd in 
vergelijking met een verse maaltijd!  

Upgrading  
Als het aan mij ligt wordt het hoog tijd dat we de Hollandse lunch eens 
een flinke upgrade gaan geven. De droge boterhammen regelmatig 
afwisselen met wat anders. Maar met wat? Hoe doen we dit?  

Een goede voorbereiding is in dit geval bijna het hele werk. Want het 
opeten van je maaltje is natuurlijk zo gedaan! Je moet er in het begin flink 
wat tijd in stoppen, maar uiteindelijk zal je dit in energie en gevoel 
dubbel terugkrijgen!  

Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt en hoe sneller je jouw 
bakjes in de koeling of vriezer hebt staan. Ook weet je naar verloop van 
tijd beter welke smaken je lekker vindt, hoe je de boodschappen optimaal 
benut en kun je meer experimenteren met combinaties en andere smaken.  

 

Voordat je gaat beginnen… 
 

Waarom wil je gaan lunch preppen? 

 

 

Welke voedingsmiddelen wil je meer gaan eten, welke minder? 

 

 

Hoe ziet voor jou een lekkere lunch eruit? 

 

 

Wat kun je meenemen? Aan welke eisen moet het voldoen? 

 

 

Waar ben je tijdens de lunch? Aan welke eisen moet het voldoen? 

 

 

Is er een koeling beschikbaar op je werk? 

 

 

Heb je een mogelijkheid tot opwarmen? 

 

De boterhamcultuur 



  

 

Stappenplan 
 

1. Maak een weekmenu 
Vooraf nadenken over wat je wilt gaan eten is 
de eerste stap en het meeste werk. Ga ervoor 
zitten en noteer wat je de komende week tijdens 
de lunch wilt eten. Houd hierbij rekening met 
wat je al in de koelkast hebt staan en waar jouw 
gerechten aan moeten voldoen.  

Internet staat vol met mealprep recepten! Kies 
er een uit of bedenk zelf een combinatie. Zie de 
combinatiewijzer op de volgende pagina voor 
meer inspiratie!  

Dit is dezelfde combinatiewijzer als van het E-
boek foodcombining. De (K) en (E) staan voor 
koolhydraten en eiwitten zodat je rekening kunt 
houden met eventuele combinatiewensen. 

 

 
 

 

Tip: Zeker wanneer je begint met preppen 
is het belangrijk om het simpel te houden! 
Gebruik themadagen of themaweken voor 
het plannen. Bijvoorbeeld Vega Vrijdag of 

Wrap Woensdag. Zo wordt de keuze 
gelimiteerd wat het veel makkelijker 

maakt om te kiezen. 

2. Schrijf je 
boodschappenlijstje  

Het voordeel van een thema is ook dat je een 
simpel boodschappenlijstje kunt maken en geld 
bespaart. Thema smaken combineren namelijk 
goed, zodat je met zo min mogelijk producten zo 
veel mogelijk verschillende gerechten kunt 
maken. Een paprika stoplicht voor verschillende 
dagen, een courgette verdelen over 2 gerechten, 
rijst gebruiken voor meerdere dagen. Lekker bij 
een curry saus, Griekse groenten of met frisse 
salade. Gebruik de superhandige weekplanner! 

3. Plan het in 
Zet in je agenda wanneer jij jouw gerechten wilt 
voorbereiden. Zo neem je er de tijd voor die je 
nodig hebt en zorg je dat je zonder stress de 
werkweek in gaat. Hoe vaker je dit doet, hoe 
normaler het wordt en hoe sneller jij je 
maaltijden klaar hebt staan! 

 

Supertip: Heb je niet zo veel tijd? Maak dan 
gewoon telkens een of twee extra porties 
bij het avondeten en bewaar deze in de 

vriezer. Leg een voorraadje aan voor ruime 
variatie. Zet het de avond vooraf in de 

koelkast en neem het gemakkelijk mee 
voor de lunch! 

4. Zorg voor de juiste 
materialen 

Wat je op een zondag maakt, zal maandag niet 
meer lekker zijn wanneer je het niet goed 
bewaart. Zorg voor luchtdicht afsluitbare bakjes 
die zowel in de diepvries, magnetron als 
vaatwasser kunnen. Plastic of glazen 
bakken/potjes zijn een goede keuze. Deze zijn 
voor alles inzetbaar, herbruikbaar en 
supermakkelijk weer schoon te maken. Bakjes 
met extra lagen of vakjes zijn erg handig om 
droog van nat voedsel te scheiden of om 
groenten met dips in mee te nemen. Laat een 
gerecht altijd goed afkoelen voordat je het bakje 
afsluit in verband met vocht! 

5. Houd het veilig 
Schrijf altijd de datum op het bakje wanneer 
deze in de diepvries gaat of gebruik stickers om 
het duidelijk te maken. Verpak voeding lauw tot 
koud met zo min mogelijk vocht en zuurstof.  
 

Tip: Bewaar tot 3 dagen in de koelkast en 
tot 3 maanden in de vriezer. Daarna loop je 

het risico dat je maaltijden bederven. 
Controleer voordat je iets meeneemt altijd 
je gerecht op bederfing. Gebruik hiervoor 

je zintuigen! 



 

Combinatiewijzer 
STAP 1  

De basis kiezen (±100 gram) 

STAP 2 

De vulling  

STAP 3 

De smaak  
 

Koolhydraten 

- Volkoren rijst 
- Volkorenpasta 
- Aardappelpartjes/frietjes/stamp 
- Volkoren couscous 
- Quinoa 
- Wraps/ volkoren pannenkoeken 
- Volkorenbrood/rogge/zuurdesem 
- Kikkererwten/ Linzen/ Bonen 
- Kokosyoghurt (100%) 
- Bieten 
- Pompoen 

 
Eiwitten: 

- Yoghurt  
- Kwark  
- Eieren/omelet wrap/quiche 
- Vis/kip/tofu 
- Avocado 

 

Overig: 

- Soep 
- Groenten rijst 
- Groenten pasta 

 

1 tot 3 groenten naar keus:  

- Andijvie 
- Aubergine 
- Boerenkool 
- Bosui 
- Broccoli 
- Courgette 
- Gemengde sla 
- Paprika 
- Sperziebonen 
- Spinazie 
- Spruiten 
- Taugé 
- (Zongedroogde) Tomaat/ snoeptomaat 
- Wortel 
- Zie de productlijst voor meer 

inspiratie! 
 

Vul eventueel aan met:  

- Blik: mais/peulvruchten/bonen (K) 
- Haver (K) 
- Granola (K) 
- Avocado (E) 
- Noten ongezouten (E) 
- (Geiten)kaas/ mozzarella/ feta (E) 
- Vis/ kip/ vlees/ tofu (E) 
- Eieren (E) 
- Zaden en pitten (E) 

 

 

Basis: 

- Olijfolie/knoflookolie/peperolie 
- Tomatenpuree 

 

Kruiden: 

- Basilicum 
- Bieslook 
- Kaneel 
- Kerrie 
- Kurkuma 
- Knoflook  
- Komijn 
- Laurier 
- Ui 
- Oregano 
- Paprikapoeder 
- Peper zwart/wit/chili 
- Peterselie 
- Rozemarijn 
- Tijm  
- Zie ook het E-boek Wereldse Smaken voor 

meer inspiratie! 
 

Sauzen  

- Curry paste/boemboe 
- Pesto groen/rood 
- Huisgemaakte knoflooksaus (E) 
- Woksaus/sojasaus (K) 
- Tzatziki (E) 
- Crème fraîche (E)  
- Balsamico dressing 
- Tomatensaus  



  

 

 

 

 

 

 

 

Het voorbereiden van lunchmaaltijden klinkt misschien wat 
makkelijker dan het in het begin zal zijn. Je zult dan ook gegarandeerd 
tegen wat dingen aanlopen. Dit is heel normaal wanneer we iets 
nieuws proberen, aangezien we over alles nog moeten nadenken. Door 
simpel te beginnen en te blijven oefenen gaat het steeds makkelijker. 
Tot het uiteindelijk bijna vanzelf gaat!  

Blijf iedere week de stappen doorlopen en leer van de knelpunten. 
Maak het niet moeilijker dan het is! Je kunt met de stappen zo creatief 
omgaan als je zelf wilt! Misschien werkt voor jou 2 of 3 dagen preppen 
beter dan een volle werkweek voorbereiden. Of kook je iedere avond 
een portie extra. Maak je eens in de week 7 liter soep om je diepvries 
weer mee aan te vullen. Of kijk je in de ochtend wat je nog in de 
koelkast hebt liggen.  

 De klassieke start 
De allergrootste klassieker van preppen is rijst met kip en broccoli. 
Misschien niet de smaakvolste, maar wel een heel simpel gerecht 
om mee te starten. Om het allemaal eens te testen en te kijken of 
het iets voor je is. Ingrediënten: 3.  

Basis: zilvervliesrijst  
Vulling: 1/2 broccoli & 1 kipfilet/blok tofu  

Om het interessant en gevarieerd te houden kun je gaan 
experimenteren met verschillende smaken.  

Smaak (voorbeeld): enkel wat peper, je kip insmeren met 
cajunkruiden of de rijst koken met kurkuma 

Kruid en bak de kip, kook de broccoli en de rijst en top af met een 
beetje peper en zout. Je eerste lunchprep is af!  

 

Met een paar extra ingrediënten transformeer je een gerecht 
compleet. Maak dit gerecht bijvoorbeeld eens met ¼ broccoli, ½ 
kipfilet, ½ paprika, 2 wortels, een handje cashews en een scheut 
pikante sojasaus. 

Je houdt nu halve stuks groenten over omdat je minder van elk 
product gebruikt om eenzelfde portiegrootte te behouden. De truc 
is dan ook om met wat over blijft een nieuw gerecht te maken! 

 

  

Simpel beginnen 



 

 

 

 

Maandag en donderdag 
Classic chicken 

Dinsdag en vrijdag 
Kikkererwten curry 

Woensdag  
Wrapdag 

Basis: Zilvervliesrijst/bloemkoolrijst 200 gram  
Vulling: 1 kipfilet, ¾ broccoli, rode paprika, 6 worteltjes 
Smaak: scheut pikante sojasaus, peper, 2 tenen knoflook 

Basis: blikje kikkererwten 200 gram 
Vulling: ¼ broccoli, 6 worteltjes, groene paprika 
Smaak: blikje kokosmelk, gele curry boemboe of 
gebruik de Garam Masala uit het E-boek Wereldse 
smaken. 

Basis: 3 wraps 
Vulling: 9 falafelballetjes, gele paprika, slamix 
smaak: 3 eetl. creme fraîche, sambal 

   

Bereiding:  Bereiding: Bereiding: 
Zet het water voor de rijst op en kook deze volgens 
instructies op de verpakking. Zet nog een andere pan 
water op het vuur. Snijd ondertussen de hele broccoli in 
roosjes en 8 wortels in plakjes en kook deze ongeveer 4 
minuten in het water (dit is tevens de broccoli en wortels 
voor het volgende gerecht!). Giet beide pannen af. Bak de 
kipfilet aan, in plakjes, blokjes of geheel, totdat deze bijna 
gaar is. Snijd ondertussen de paprika en voeg deze bij de 
kip. Bak de paprika een paar minuten mee.  

Voeg dan de sojasaus toe, wat peper en de helft van de 
broccoli en wortel. Je kunt wat selectief kiezen zodat je in 
dit gerecht meer broccoli hebt of de groentes gewoon door 
tweeën delen. Zet de andere helft aan de kant voor het 
volgende gerecht. 

Verdeel de rijst en vulling in 2 bakjes en laat het afkoelen 
voor je het in de diepvries en koeling stopt. Je hebt 2 
dagen af! 

Let op: maak je dit gerecht in het weekend, zet dan zeker 1 
bakje in de diepvries aangezien er meer dan 3 dagen 
tussen zit. Deze kun je er woensdagavond weer uit halen. 
Zo blijft je gerecht lekker en eetbaar. 

Snijd de wortels en broccoli in stukjes en kook deze 
in het water zoals je bij het vorige gerecht hebt 
gedaan.  

Snij de paprika in reepjes en bak deze aan. Voeg de 
kikkererwten en boemboe toe en na een minuutje 
ook de kokosmelk. Laat het geheel ongeveer 5 
minuten door pruttelen en laat het dan afkoelen. 

Voeg de broccoli en wortel erbij (meer wortel dan 
broccoli) en verdeel het direct in 2 bakjes. Zet het in 
de diepvries wanneer het afgekoeld is.   

Serveer eventueel met een wrap of een stuk Turks 
brood. Dag 3 en 4, check!  

Bak de balletjes kort aan zodat ze een krokant laagje 
krijgen. Mix de crème fraîche met de sambal en 
smeer je wraps in. Snijd de paprika in dunne reepjes 
en verdeel deze samen met een klein handje sla 
over de wraps. Leg op iedere wrap 3 balletjes en rol 
ze dicht met zilverfolie. Bewaar dit gerecht in de 
koelkast of maak het de avond vooraf. Zo klaar! 

 

 

Menu 1: Oosterse week 

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 
Voor 5 werkdagen: 

- 1 kipfilet  
- Paprika stoplicht  
- 1 kleine broccoli 
- Zakje kleine wortels 

- Pak zilvervliesrijst 
- Blikje kikkererwten (200 gram) 

- Gele curry boemboe 
- Blikje kokosmelk 

- 6 wraps 
- Pak Falafelballetjes (vega) 

- Crème fraîche 
- Sambal 
- Slamix  



 

 

 

  

 

 

 

 

Maandag 
Tricolori salade 

Basis: gemengde rucola melange 
Vulling: 10 Cherrytomaten, 1 bol 
mozzarella, 3 plakjes Parmaham 
Smaak: balsamico dressing, 
olijfolie, 2 eetl. pijnboom pitjes 

Snijd de tomaatjes in parten en de mozzarella in kleine blokjes of stukjes. Snijd de 
plakjes ham in reepjes en meng alles met de sla door elkaar. Garneer royaal met 
de pijnboompitten. Voeg de dressing, samen met een scheut olijfolie, in de 
ochtend toe of neem deze mee in een klein sausbakje. Bewaar de salade in de 
koelkast. Meer vulling nodig? Voeg er één of twee handjes volkoren pasta aan toe! 
 

 
Dinsdag en 
donderdag 
Pasta pesto 

 
Basis: 200 gram volkorenpasta 
Vulling: 4 plakjes parmaham, 1 
courgette, ±10 cherrytomaten, 
pijnboompitten 
Smaak: ½ tot 1 potje pesto, klein 
bakje crème fraîche 

 
Kook de pasta zoals op de verpakking staat aangegeven. Snijd de plakjes ham in 
grote repen en bak deze in een pan aan. Voeg de gesneden courgette toe en bak 
deze mee. Schep ongeveer een half potje pesto bij de pan en een half klein bakje 
crème fraîche. Bak het geheel even door, snijd de cherrytomaten in partjes en 
warm deze kort mee op. Garneer met wat pijnboompitten en eventueel wat 
overgebleven sla. Laat het afkoelen, sprenkel er olijfolie overheen en verdeel over 
2 bakjes. 
 

 
Woensdag en vrijdag 
Courgetti bolognaise  

 
Basis: 1 courgette (of een bak 
kant en klare courgette 
spathetti), teen knoflook 
Vulling: 100 gram (vegetarisch) 
gehakt, gepelde tomaten in blik 
Smaak: basilicum, oregano 
tomatenpuree geconcentreerd.    

 
Snijd de courgettes in dunne sliertjes, zoals spaghetti. 
Of gewoon in hele kleine blokjes. Rul in een pan het 
gehakt gaar samen met het blikje tomatenpuree en 
wat peper. Voeg na ongeveer 5 minuten de courgette 
toe, pers hier een teentje knoflook bij en bak het een 
paar minuten aan. Voeg dan de gepelde tomaten toe 
en hak deze een beetje fijn met de lepel. Voeg wat 
basilicum en oregano toe. Kook het nog een paar 
minuten door tot het een beetje is ingedikt. Laat het 
afkoelen en verdeel over 2 bakjes. 

Menu 2: Italiaanse week 

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 
Voor 5 werkdagen: 

- Rucola slamelange 
- Bakje Cherrytomaten 

- 1 bol mozzarella 
- Pak parmaham (vleeswaar) 

- Volkorenpasta 
- 2 courgettes 

- Pijnboompitjes 
- Potje pesto 

- Bakje crème fraîche 
- 100 gram (vegetarisch) gehakt 

- Blikje gepelde tomaten 
- Tomatenpuree (geconcentreerd) 

- Basilicum en oregano 



 

 

 

  

Maandag en donderdag 
Gevulde quiche zonder deeg 

Woensdag  
Pompoen soepje 

Dinsdag en vrijdag 
Buddha bowl 

Basis: 4 eieren, 2 eetlepels crème fraîche 
Vulling: 50 gram zachte geitenkaas, 4 handen spinazie, 
1/2 bakje champignons, 4 lente-uitjes 
Smaak: peper, zout, ½ theelepel tijm 

Basis: Flespompoen, roggebrood  
Vulling: ui, knoflook, 1l water, bouillonblokje 
Smaak: tijm, 2 lente-uitjes, peper en zout 

Basis: 200 gram zilvervliesrijst  
Vulling: 1 avocado, 1/2 bakje champignons, 2 
handen spinazie 
Smaak: peper, zout, 2 lente-uitjes, 

   

Bereiding:  Bereiding: Bereiding: 
Zet de oven aan op 180 graden. Snijd alle champignons in 
plakjes en bak ze op tot ze mooi gekleurd zijn. (Snijd 
ondertussen 8 lente-uitjes in ringen en leg de heft apart 
voor het volgende gerecht) 

Meng in een grote schaal 4 eieren met de crème fraîche en 
de andere helft van de lente-uitjes. Haal de helft van de 
champignons uit de pan en meng deze door het eimengsel. 
Voeg hier ook de spinazie, peper, zout en tijm aan toe. Vet 
een springvorm in of bekleed deze met bakpapier en stort 
het mengsel in de vorm. 

Zet de quiche voor 30 tot 40 min in de oven. Laat wanneer 
gaar goed afkoelen voordat je de quiche over 2 bakjes 
verdeeld. Zet één bakje in de diepvries. 

Snijd de pompoen in kleine blokjes, snipper de ui en 
de knoflook fijn. Bak in een grote soeppan de ui kort 
aan in een beetje olie.  Doe nu ook de helft van de 
gesneden lente-ui erbij. Voeg hier de knoflook en 
pompoen aan toe en bak ongeveer 5 minuten op.  

Overgiet het geheel met 1 liter water, voeg het 
bouillonblokje toe samen met het zout en peper. 
Laat het geheel ongeveer 15 min pruttelen.  

Pureer de soep met een staafmixer glad (let op, 
spetters zijn heet) en voeg dan een beetje tijm toe. 
Kook het geheel nog 5 min zachtjes door en laat dan 
afkoelen. 

Giet de afgekoelde soep in 2 bakjes en serveer met 
wat roggebrood. Eentje voor mee te nemen, de 
ander kan de vriezer in voor een andere dag! 

 

Zet een pannetje met water op het vuur en kook de 
rijst volgens instructies. Haal de champignons uit de 
pan en bak hierin kort de spinazie samen met de 
lente-ui aan totdat het is geslonken. Snijd de 
avocado in blokjes of plakjes. 

Verdeel de rijst over twee bakjes en leg hierop de 
spinazie, champignons en avocado. Garneer met wat 
peper en zout. 

Menu 3: Goede combi 

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 
Voor 5 werkdagen: 

- 4 eieren 
- 1 bakje crème fraîche 

- 200 gram spinazie 
- Rolletje geitenkaas 

- Bosje lente-uitjes 
- 200 gram champignons 
- Verse/gedroogde tijm 

- 1 avocado 
- Pak zilvervliesrijst 

- Flespompoen 
- 1 ui 

- 1 bolletje knoflook 
- Groentebouillon  



 

  

 

 

 

Maandag 
omelet wraps met zalm 

Basis: 4 eieren 
Vulling: (gerookte) zalm, ¼ bakje 
tomaten, olijfjes, rucola melange 
Smaak: 2 eetlepels yoghurt/crème 
fraîche, 1 teen knoflook, verse 
peterselie 

Klop 2 eieren samen met wat peterselie in een beker en bak het ei in een 
kleine koekenpan met een beetje olie. Probeer het ei gaar heelhuids uit de 
pan te krijgen (bord bovenop zetten en omkeren) en herhaal voor een 
tweede omelet. Pers een teentje knoflook uit bij de yoghurt en snijd de 
tomaten, olijfjes en zalm kleiner. Vul beide omeletten wanneer afgekoeld 
met de groenten en een handje rucola melange en top af met de yoghurt. 
Rol op en prik eventueel met een prikker vast. 

 
Dinsdag en donderdag 
Boterhammen met 
baba ganoush 

 
Basis: 8 dikke zuurdesem 
boterhammen 
Vulling: baba ganoush, ¼ bakje 
tomaten, 2 gegrilde paprika’s 
Smaak: peper, verse peterselie 

 
Smeer 4 zuurdesemboterhammen in met een dikke laag baba ganoush. Snijd 
wat tomaten in partjes en verdeel deze over de spread. Snijd een halve 
paprika in reepjes en verdeel ook deze over de boterhammen. Optioneel: 
top af met wat rucola melange. Maal er wat verse peper overheen en 
garneer met de peterselie. Dek toe met de overgebleven boterhammen en 
prik eventueel vast met een prikker. Verdeel over 2 bakjes. 
 

 
Woensdag en vrijdag 
quinoa salade  

 
Basis: 100 tot 200 gram Quinoa 
Vulling: olijven, ½ bakje tomaten, 
2 gegrilde paprika’s paprika, ½ 
komkommer, rucola melange 
Smaak: ½ bosje peterselie 

 
Spoel quinoa altijd eerst af onder de kraan. 
Doe dit in een fijne zeef onder stromend 
water. 
 
Kook de quinoa zoals op de verpakking 
staat aangegeven. Snijd ondertussen alles 
behalve de sla in partjes en doe in een 
schaal. Doe hier een snuf zout overheen 
en meng het goed door. Laat dit 5 
minuten staan en giet dan het overtollige 
vocht eruit. Meng de quinoa met de 
vulling, voeg de rucola melange toe en 
garneer met gehakte peterselie. Meng 
door en klaar! 

Menu 4: simpel en snel 

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 
Voor 5 werkdagen: 

- Rucola slamelange 
- Bakje Cherrytomaten 

- 1 komkommer 
- Pot gegrilde paprika 

- 20 gram (verse/gerookte) zalm 
- Klein bosje verse peterselie 

- Pot olijven 
- Yoghurt/crème fraîche 

- Knoflook 
- 4 eieren 

- 8 zuurdesem boterhammen 
- Bakje baba ganoush (Maza) 

- Pak Quinoa 
- Groentebouillon  


