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10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN 
VAN EEN (WEEK)MENU 

TIP 1 Meal preppen of maaltijden voorbereiden hoeft niet voor de hele week, jij bepaalt dat zelf. Je bouwt dit op als je 

dit wil. 

TIP 2 Wat is de reden dat je een weekmenu opstelt? → pas daar je gerechten/menu op aan. Bv niet veel tijd om te 

koken deze week: kies voor korte bereidingstijden, gemakkelijke snijtechniek en bereiding zoals ovenschotel 

TIP 3 Leg je zelf niet te veel druk op → Diepvriesproducten zijn oké, bv: vis, vlees, groenten, fruit, brood (zonder 

toevoegingen dus het pure product). Ook conserven zijn oké, je kan hierbinnen de betere keuze maken. 

TIP 4 Probeer wat jij het gemakkelijkste vindt. Bereid je graag alles op 1 dag = meal preppen of kook je dagelijks = dit 

kan ook een ontspan momentje zijn. 

TIP 5 Het mag ook een niet-warme maaltijd zijn voor lunch en avondmaal, een broodmaaltijd met verdere aanvulling 

van eiwitten (vleesvervanger, vis, ei, vlees of alternatief obv peulvruchten, zuivel), groenten en fruit kan ook perfect! 

TIP 6 Je kan inspiratie halen van op de media en spiegel je daar niet aan. Je kan gerust bij je eetgewoontes blijven als 

je daar niets aan wil veranderen = hoeft dus niet speciaal te zijn! 

TIP 7 Wil je meer organisatie rond je maaltijden?  

Organisatie in de keuken is ook heel belangrijk en je zal aanvoelen dat dit rust zal brengen  

→ Doe een grote opruimactie in je keuken!  

→ Rommel je kasten eens uit en wees kritisch wat je niet meer gebruikt en doe dit weg. Wie weet maak je 

jouw buurvrouw/man hier gelukkig mee! 

→ Voorzie genoeg bewaardozen, en van kwaliteit. Zo kunnen ze in de vaatwasser, microgolf oven en gaan ze 

langer mee. 

→ Kuis je frigo en diepvries eens uit en maak op basis van deze ingrediënten een weekmenu of dagmenu op. 

Zie ook kookkitlijsten en het e-book 'Meal Prep - Mix & Match' van Rroom om je kasten terug snugger te 

vullen. 

TIP 8 Leg de druk niet op Instagram-proof, perfecte maaltijden → dagelijkse en gevarieerde maaltijden kunnen ook 

perfect! En probeer pas dan eens een nieuwe menu uit. 

TIP 9 Het hoeven niet dagelijks telkens nieuwe recepten te zijn. 

➔ Maak bijvoorbeeld 4 verschillende maaltijden, dus 1 maaltijd x 2 maken. (bv: maandag) 

➔ Je hoeft deze dubbele portie niet de dag er na op te eten maar berg het goed en proper op in de frigo. (bv: 

woensdag opeten) 

http://www.rroom.be/
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= zo heb je afwisseling en toch minder werk. 

Bv.: 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

Volkoren rijst 

Gestoomde zalm 

Aangestoofde verse 

spinazie 

Kruiden 

Gekookte aardappelen 

Kalkoenfilet 

Provençaalse groenten 

mix 

Kruiden 

Speltpasta 

Feta 

Kerstomaatjes 

Verse kruiden 

Eventueel restjes of 

iets anders dat je 

lekker vindt 

 

TIP 10 Neem overzicht over je weekplanning en weeg de menu daar tegenover af.  

Bv.: Merk je dat je een maaltijd met lange voorbereiding hebt gepland op een dag waar je laat thuiskomt? 

➔ wissel deze met een andere simpele maaltijd op een andere dag of  

➔ verdubbel een andere simpelere maaltijd van de dag voordien zodat je niet meer hoeft te koken. 
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8 VOORDELEN VAN VOORUIT 

PLANNEN VAN JE MENU 

Je hebt minder stress in de week  

Je krijgt overzicht en rust in wat je die week of dag zal eten. 

Je hebt minder stress in de winkel 

 Je kan vanuit je menu een boodschappenlijstje opstellen en in de winkel weet je wat je echt dient mee te hebben. Je 

hoeft geen menu of gerechten meer te bedenken in de winkel.  

Je kasten, frigo en diepvries worden slimmer gevuld  

Het lijstje is een houvast om niets te vergeten en je kasten aan te vullen. Plus je koopt minder overbodige dingen.  

Je bespaart geld 

Je weet wat je nodig hebt en zal gebruiken. Er zijn minder restjes, overschotten en je moet minder weggooien. Ook 

goed voor het milieu! 

Je verspilt minder eten 

Je kan je menu zo opstellen dat je een restje kan gebruiken in een volgende maaltijd of op restjesdag.  

Je bespaart tijd 

1 keer denken over wat je gaat klaarmaken, 1 keer naar de supermarkt per week want je weet wat je in huis wil halen 

en bv 1 keer per maand grote inkopen, je kan maaltijden samen voorbereiden,… 

Je eten wordt gevarieerder 

Door je tijd te nemen om een menu op te stellen krijg je meer keuze, kan je oude menu’s of gerechten hergebruiken 

en net dat ietsje aanpassen om er een uitdaging van te maken of een variatie in te steken.  

Iedereen is mee 

Heel het gezin weet wat er op de menu staat. Je kan het visueel maken door het in de keuken te hangen, op de 

familiekalender zetten, iedereen weet wanneer en welke inkopen er worden gedaan,… 
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WELKE MENU PAST BIJ JOU 

Heb je nood aan meer structuur in de maaltijden van de week? 

 

Nee? → hou het eetpatroon aan die je nu 

gewoon bent       

Ja! Ik houd van structuur 

Je kan bijvoorbeeld een weekmenu gaan 

maken: 

Stap 1: Wat heb je nog in huis → kan je 

daar een gerecht met samenstellen? 

Stap 2: Voor welke maaltijden wil je een 

weekmenu gaan maken? 

Stap 3: Wat wil je allemaal eten? 

Bv: hoeveel keer wil je iets eten van een 

bepaalde component in de week? 

Stap 4: Plan je maaltijden op vaste dagen 

in of koop de ingrediënten van het 

weekmenu en kies je de dag zelf wat je 

wilt eten? 

Stap 5: Maak een gestructureerd 

boodschappenlijstje per maaltijdmoment. 

Stap 6: Probeer max 2 x naar de winkel te 

gaan per week. 

 

Stap 1: Wat heb je nog in huis → kan je daar een 

gerecht met samenstellen? 

Stap 2: Wat wil je allemaal eten? 

Stap 3: Maak een boodschappenlijstje met basis 

ingrediënten zodat je daar maaltijden mee kan 

gaan maken/samenstellen wanneer je wil: 

Granen/deegwaren 

Brood (verdelen diepvries) 

Aardappelen 

Verschillende soorten seizoen groenten (zie 

groenten en fruit kalender) of/en 

diepvriesgroenten 

Verschillende soorten seizoen fruit (zie groenten 

en fruit kalender) of/en diepvriesfruit 

Vers vlees, vis of een plantaardige vervanger  

(verdelen voor in diepvries) 

Melkproducten of plantaardige vervangers 

Broodbeleg (kan verdeeld worden in diepvries) 

Verse kruiden 

TIP: vul de boodschappenlijst telkens aan als je 

het laatste van de voorraad van een 

voedingsmiddel opgebruikt. 

 

 

Ja! Ik hou van structuur maar ik 

ben creatief in de keuken 
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