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DE GEZONDE (WERK) LUNCH --- PREPPEN
Een gezonde en natuurlijke lunch op het werk of waar dan ook? Het kan! 

Het zit ‘m allemaal in de voorbereiding. 

 

Want waarom zou je genoegen nemen met nauwelijks vers te noemen, ongezonde producten uit 

de kantine op kantoor? Of, als jouw bedrijf geen kantine heeft, elke dag diezelfde boterhammen 

met kaas die je thuis even snel hebt klaargemaakt? Ga ook voor een gezonde lunch! 

 

Met deze tips kom je ook de werkdagen gezond en natuurlijk door! 

 

Gezond lunchen, vooral op het werk, draait het allemaal om de juiste voorbereidingen. 

Ja, dat kost misschien wat extra tijd, maar geloof me: als je een paar weken verder bent gaat het 

al een stuk sneller en is het voorbereiden van je werklunch gewoon onderdeel van je dagelijkse 

routine. En vergeet niet dat de tijd die je in het bereiden van je lunch steekt een goede 

investering is in jouw gezondheid en zorgt dat je energie op peil blijft (weg after lunch dip!). 

 

En in veel gevallen is het ook nog eens voordelig voor je portemonnee! 

 

 

De eerste stap? Shoppen! 

 

Als je zelf je lunch en tussendoortjes mee gaat nemen naar je werk zul je een aantal 

vershoudbakjes moeten aanschaffen. Ruim dus een keukenkastje uit en vul het met 

vershoudbakjes en potjes in allerlei soorten en maten. 

 

En zorg voor een aantal diepvriesbakjes. 

 

En heb je geen koelkast op het werk, dan is een koeltasje met koelelementen heel handig. 

Ten slotte schaf je ook een thermoskan (500 ml) met grote open hals aan. Hierin kun je je zelf 

gemaakt soepen meenemen. 

 

 

PREPPEN STAP 1

PREPPEN STAP 2
De 2e stap is nog meer shoppen ;-)) 

Ik zorg dat ik altijd genoeg voorraad heb om een gezonde lunch in elkaar te zetten. 

 

Basisproducten die ik standaard of regelmatig op voorraad heb voor de lunch: 

Voorraadkast: Olijven, zongedroogde tomaatjes, kappertjes, artisjokken, noten (walnoten en 

hazelnoten), zaden en pitten (zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaadjes), verschillende 

blikjes vis, olijfolie, tamari en balsamicoazijn. Boekweitmeel en eventueel amandelmeel (koop dit 

bij www.bodyenfitshop.nl dat is een stuk goedkoper). Zilvervliesrijst, quinoa. Havermout. Potjes 

met kikkererwten, rode bieten, mais, bonen, linzen, etc. Let op dat hier geen suiker in zit! 

Koelkast: Feta (niet van koemelk!), geitenkaas (in allerlei varianten, zacht, hard, plakjes), 

schapenkaas, mozzarella, hüttenkäse, eieren, gerookte zalm, makreel, mosterd, Belgische 

mayonaise van Ton's of AH (= zonder suiker), pesto 

Groentenla: Bladgroenten, kiemen (alfalfa, tuinkers, etc) 

Rauwkost: Komkommers, (cherry)tomaatjes, uien, verse knoflook 

Fruit: Avocado’s, bananen, appels, etc 

Brood etc.: Desembrood (ongesneden in de vriezer), Fries roggebrood (Bolletje), rijstewafels 
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Als je de boodschappen standaard in huis hebt, dan kun je altijd preppen. Vooruitwerken. 

Klaarzetten. Zodat je keuken een buffet wordt en je altijd in een handomdraai een voedzame 

maaltijd kan maken en meenemen. 

 

In het weekend doe ik voorbereidingen voor de komende week en elke avond plan ik wat ik 
de volgende dag ga lunchen. 
Maak hier een standaard routine van, zodat je door-de-weeks veel tijd bespaart en nooit 
meer misgrijpt. 
 

Vooruitwerken & vooruit denken, hoe doe ik dat?: 
 

• Ik kook een stuk of 6 tot 10 eieren en als ze na het schrikken afgekoeld zijn bewaar ik ze in de 

koelkast. Daar blijven ze een dag of 5 goed. (Lekker voor door de salade, als snack of op brood). 

 

• Ik maak in het weekend altijd een grote pan soep (broccolisoep, pompoensoep, zoete 

aardappelsoep, courgettesoep, etc.). Deze laat ik afkoelen en vries de soep in een aantal porties 

in. Wil je dan een keer soep bij de lunch, haal dan een portie de avond ervoor uit de vriezer en zet 

op je aanrecht om te ontdooien. Je hoeft hem in de ochtend alleen nog maar op te warmen in 

een steelpannetje en in je thermoskannetje te doen.  

 

• En ik kook in het weekend een grote pan ronde bruine rijst (of zilvervlies rijst) of een pan quinoa. 

Die laat ik afkoelen en bewaar het in een afgesloten bak in de koelkast. Daar kan ik de rest van de 

week uit scheppen voor lunchsalades en diner roerbakgerechten. 

 

• Ik bak in het weekend een paar boekweitwraps en vries deze in in een plastic vrieszak met 

zipsluiting (doe een stuk bakpapier tussen de wraps zodat je ze gemakkelijk per stuk kunt 

pakken uit de vriezer). 

 

• Als ik brood bij mijn lunch wil dan haal ik in de avond een desembrood uit de vriezer, zodat ik 

het de volgende ochtend kan aansnijden.  

 

PREPPEN STAP 3

MEENEEM LUNCH KLAARMAKEN IN DE OCHTEND
Een salade heb je zo samengesteld in de ochtend. Je zet een vershoudbak (in mijn geval 2, voor 

mij en mijn man) op je aanrecht en vult hem met een aantal ingrediënten uit de PUUR POWER 

SALADEMIXER 
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TIPS
Maak een standaard boodschappenlijst voor jezelf met de basisproducten die je altijd in huis wil 

hebben (uitgesplitst per winkel). Hang je boodschappenlijst in je keuken en plak er memobriefjes 

bij per winkel. Schrijf elke keer op je lijstje als iets bijna op is. Zo blijf je altijd je basisvoorraad 

behouden en zul je nooit misgrijpen. 

 

Boodschappen die lang houdbaar zijn koop ik altijd groot/ veel in, zodat ik ze maar 1 keer per 

maand of 2 maanden hoef te kopen. (bijv. noten per kilo (bij www.denotenshop.nl), potjes 4 of 

meer stuks, blikjes vis 8 stuks, etc. Snap je?) 

 

Zorg voor een ruime vriezer ;-) 

 

Ga je vriezer, bijkeuken, kelderkast of een kast in de garage opnieuw indelen. Hier kun je een 

nieuwe gezonde voorraad gaan aanleggen. 

 

Bak eens bijvoorbeeld een lekkere havermoutcake en vries deze in plakjes in. 

 

In je vriezer bewaar je je ongesneden desembrood, vlees, kip, garnalen en vis in. Dat kun je dus 

vooruit kopen en ruim inkopen. Ook vries ik altijd 10 pakjes broodbeleg (vlees of kip) in.  

 

 

 

Belangrijk: Zorg dat je nooit hoeft mis te grijpen, want dan ga je verkeerde keuzes maken (eten 

dus...). Als je altijd veel lekkere goede keuzes op voorraad hebt en geprept hebt, pak je 

gemakkelijker iets voedzaams en voorkom je dat je honger krijgt en gaat snaaien. 

 

NOTE
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Power worden doorgestuurd, 

openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of 

microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.  


