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Meerdere maaltijden van te voren bereiden hoeft niet veel tijd te kosten. Met de juiste planning lukt het je 
zelfs wanneer je een super drukke week hebt. Het belangrijkste is om efficiënt te werken. 

Begin met het maken van een overzicht van alle maaltijden voor de aankomende week die je wilt maken 
en wees zo specifiek mogelijk. Natuurlijk kan je culinaire, maar lastigere recepten maken, maar aan het 
begin zou ik je aanraden om simpele recepten te maken.

Er zijn 5 redenen waarom jij van meal preppen een wekelijks ritueel zou moeten maken:

 Het bespaart je tijd
 Het bespaart je geld
 Het houdt je gezonder
 De porties zorgen ervoor dat je niet teveel eet
 Ik help jou aan lekkere recepten

Wist je dat meal preppen handig en makkelijk kan zijn?
Wil je beginnen met meal preppen, maar weet je niet waar te beginnen?
Of meal prep je al, maar wil je het makkelijker en sneller gedaan hebben?

Meal prep is ideaal om jou te helpen jouw doelen te behalen en jouw gezondheid te behouden. Dat is 
natuurlijk hartstikke fijn, maar het belangrijkste is ervoor te zorgen dat meal preppen gemakkelijk en snel is 
om dit vol te houden.

Meerdere maaltijden van te voren bereiden 
hoeft niet veel tijd te kosten.



Meal preppen gaat natuurlijk om het van te voren voorbereiden van maaltijden. Dat kunnen hele 
maaltijden zijn of slechts een deel ervan. Zo bak ik vaak kipfilet met extra veel groenten in de oven, zodat 
ik op sommige dagen alleen een stuk vis hoef te bakken terwijl de groenten worden opgewarmd.

Welke maaltijden wil je voorbereiden? Is dat alleen de lunch en het avondeten of ook het ontbijt? En heb 
je aan gezonde snacks gedacht? Wellicht zijn de lunch en snacks juist wel het belangrijkst. Bekijk wat 
handig is voor jouw schema.

Kies makkelijke recepten met veelzijdige ingrediënten 

Zo is kip met groenten uit de oven bijvoorbeeld makkelijk en snel gemaakt. Daarentegen is een lasagne of 
een stoofpot weer meer werk natuurlijk. 

Veelzijdige ingrediënten gebruiken zorgt ervoor dat je minder werk hebt. Zo kan je bijvoorbeeld quinoa 
gebruiken naast je kipfilet met groenten, maar kan je het ook toevoegen aan een salade of een 
maaltijdbowl. Je hoeft dan slechts 1 keer de quinoa klaar te maken voor meerdere maaltijden.

Ook kipfilet is natuurlijk erg veelzijdig. Zoals hiervoor al genoemd kan dit met de quinoa en groenten, past 
kip perfect in een salade, door een soep of in een wrap. Bak dan meerdere stukken kipfilet in een pan en 
verdeel het over enkele bakjes. Mocht je kipfilet overhouden, kan je het invriezen voor later. Kook extra 
eieren en bonen wanneer je dit in meerdere gerechten gebruikt, zodat je jezelf later tijd bespaart. 

Kies 1 of 2 momenten in de week die je reserveert 
om te gaan meal preppen

Veel mensen denken dat ze geen tijd om te gaan meal preppen. Maar als je alle tijd bij elkaar optelt 
van alle dagen dat je maaltijden bereid, zal je zien dat je nu meer tijd kwijt bent dan wanneer je zou 
meal preppen. 

Voorbeeld:
Als je elke ochtend een smoothie maakt, kost je dat elke ochtend 10 minuten aan het zoeken van alle 
ingrediënten, het voorbereiden en het daadwerkelijk maken van de smoothie. Dat is dus 70 minuten per 
week.

Als je alles van tevoren snijdt en in bakjes per portie bewaart, ben je daar 20 minuten mee bezig. 
Je bespaart jezelf dus al 50 minuten per week!

Daarnaast heb je maar één keer afwas wanneer je één keer in de week alles snijdt. Dus waarom zou je 
niet alles in één keer voorbereiden? Dat scheelt je meerdere dagen snijden en meerdere keren 
afwassen.

“Maar ik heb geen tijd voor meal prep!”



Geef je meal prep gerechten meer smaak door ze te kruiden. Een stuk kipfilet met gegrilde groenten 
smaakt totaal anders wanneer je er wat kruiden aan toevoegt, zoals komijn, paprikapoeder en 
koriander. Gebruik elke keer wat andere kruiden voor de afwisseling. Gebruik elke keer wat andere kruiden 
voor de afwisseling. Door lekker veel kruiden te gebruiken, zal je na verloop van tijd ineens merken dat het 
niet nodig is om zoveel zout te gebruiken. 

Het bespaart je geld en houdt je gezonder

Wanneer je meal prep gerechten klaarmaakt, zal je al snel merken dat je geld bespaart aan 
voorverpakte, makkelijke producten die onnodige toevoegingen hebben en duurder zijn dan de verse 
varianten.  Daarnaast zal je ook minder snel impuls inkopen doen, buiten de deur eten of eten laten 
bezorgen. Wetende dat je thuis je meal prep diner klaar hebt staan, zal je hier minder snel toe verleid 
worden.

Zodra je alle maaltijden hebt bepaald, kan je beginnen met een zo duidelijk mogelijk 
boodschappenlijstje te maken. Schrijf nauwkeurig op welke hoeveelheid je van alles nodig hebt en 
probeer 1 keer in de week boodschappen te doen op een dag dat het jou het beste uitkomt. Zoals ik al 
eerder aangaf, ik ga altijd eerst naar de markt en vervolgens meteen door naar de supermarkt om tijd te 
besparen. Meal preppen hoeft natuurlijk niet op dezelfde dag, dat kan uiteraard op een andere dag. 
Kijk wat jou het beste uitkomt. 

Ik gebruik veel kipfilet, dus wanneer dit in de aanbieding is koop ik meteen meerdere pakken. Dit bespaart 
natuurlijk geld. Ik vries de kipfilet per portie in met daarop de datum van die dag zodat ik weet welke ik als 
eerste moet pakken.

Ook gebruik ik veel courgette, banaan en paprika. Deze zijn bij ons in de supermarkt ook vaak in de 
aanbieding. Dus van deze ingrediënten koop ik ook altijd een voorraadje. Allen snijd ik in stukken en vries ik 
ook per portie in.

Een overzicht maken kan gemakkelijk met behulp van mijn Mealplanner.

Kruiden

Maak een duidelijk boodschappenlijstje



Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, kan je het best beginnen met hetgeen dat de langste kooktijd 
heeft. Denk hierbij aan het koken van de quinoa of de zilvervliesrijst en het wellen van bonen. Terwijl dat 
gaande is, kan je ondertussen de sla wassen, ei bakken of koken en groenten snijden. De kipfilet kan je 
ondertussen ook marineren en bakken. 

Benodigdheden bij het meal preppen

Wanneer je Clean eating echt goed wilt doen en je voeding wilt afwegen om alle macronutriënten en 
micronutriënten te berekenen, heb je de volgende items nodig:

 weegschaal
 maatbeker
 plastic bakjes voor maaltijden
 plastic bakjes voor snacks
 glazen potten of bakjes voor overnight oats
 diepvrieszakjes voor bevroren groenten en fruit

Afhankelijk van het aantal dagen dat je voor gaat meal preppen, heb je een bepaalde hoeveelheid 
bakjes nodig. Maak je voor bijvoorbeeld 5 dagen lunch en avondeten, heb je dus 10 bakjes nodig 
(mits je het meteen in porties verdeeld).

Efficiënt meal preppen

Meerdere maaltijden tegelijk voorbereiden maakt het gemakkelijker om toch gezonde maaltijden op 
drukke dagen op tafel te zetten en gezond te lunchen op kantoor. En maak het leuk! Zet muziek op of doe 
het samen met iemand, met een vriend of vriendin of met een familielid. Als je het teveel werk vindt om 
voor een hele week voor te bereiden, kan je het het ook verdelen. Bereid dan voor 3 dagen wat voor en 
later in de week weer voor 3 dagen. 

Zondag is altijd de dag dat ik samen met mijn man voor 3 dagen meal prep en gezonde 
tussendoortjes maak met een muziekje op. Vervolgens weer op de woensdagavond voor de maaltijden 
van donderdag en vrijdag. Op de zondag zijn wij dus langer bezig en op woensdag maar kort. 
Deze manier werkt voor ons en op deze manier vinden wij het helemaal niet erg om te doen en 
is het zelfs leuk.

Bepaal jouw prep dag



Het is goed om altijd eten in huis te hebben 
waar je snel een maaltijd mee kan maken 
of een gezonde snack als je geen tijd hebt 
gehad om boodschappen te doen. 
Handig om altijd in huis te hebben zijn:

 eieren
 zaden en noten
 bevroren groenten en fruit
 tonijn of makreel in blik
 quinoa en zilvervliesrijst

Zorg dat je dit altijd in huis hebt

Verdeel de gerechten meteen al in diverse bakjes, zodat je porties hebt die klaar zijn om te eten. 
Door porties te maken met de juiste afgewogen hoeveelheid voeding zorg je ervoor dat je niet teveel eet, 
waardoor je dus ook niet zal aankomen.

Groenten en fruit voor smoothies kan je in stukken snijden en invriezen in diepvrieszakjes per portie. 
Druk de extra lucht uit de zakjes voordat je ze sluit om ruimte in de vriezer te besparen.  

We eten wat makkelijk te pakken is, dus zorg ervoor dat je alleen gezonde dingen in huis haalt en dat dus 
gezonde voeding makkelijk te pakken is. Het is zo simpel, maar zo belangrijk!

Maak porties



Wanneer je alles hebt klaargemaakt en verpakt in pakjes is het handig om je koelkast goed in te richten. 
Label elk plastic bakje met de datum en de inhoud. Zorg ervoor dat je hetgeen dat het langst in de 
koelkast staat, voorop zet zodat je dit als eerste gebruikt. Zet eten dat niet lang houdbaar blijft, zoals 
kruiden en fruit, op ooghoogte, zodat je deze niet vergeet. 

Onthoud de houdbaarheid

Laat het eten niet over datum gaan in de koelkast. Dat zou zonde zijn na al je harde werk. 
De houdbaarheid in de koelkast van de basis ingrediënten zijn als volgt:

 gebakken kip: 3 dagen 
 vlees, vis, soep en stoofpotjes: 3-4 dagen
 bonen en gekookte kikkererwten: 5 dagen
 hardgekookte eieren en gesneden groenten: 7 dagen

Ik help jou aan lekkere recepten

Met de vele recepten die ik met Happy, Fit and Healthy heb zal ik jou helpen aan lekkere, makkelijke en 
gezonde gerechten voor de hele dag. Hierdoor weet jij wat te eten, hoe het klaar te maken en wat voor 
ingrediënten je nodig hebt.

Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar gezonde, heerlijke recepten die gemaakt zijn van pure 
ingrediënten en betere alternatieven voor de vaak ongezonde snacks en gebakjes. 
Dus er komt zelfs nog meer aan! 

Organiseer je koelkast


