
GRATIS Voorbeeld Dagmenu Bij Brandend 
Maagzuur!
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Voorbeeld Dagmenu: ontbijt volkoren bagels

Ingrediënten:

– 3 volkoren bagels
– 1/2 theelepeltje boter
– 1 schel ham
– 2 schellen magere kipfilet
– 1 handje druiven
– 2 blaadjes sla
– een kop kamille thee 

Bereiding:

1) verwarm de volkoren bagels enkele seconden in de oven
2) voeg weinig boter, sla en vlees toe
3) eet de druiven bij de bagels en geniet van de kamille thee 
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Voorbeeld Dagmenu: lunch volkoren rijst met stoofvlees

Ingrediënten:

– 2 zakjes volkoren snelkookrijst rijst
– 250 gram stoofvlees
– 1 groene paprika
– 2 sneden meloen
– 1/5 rode paprika
– 2 blaadjes koriander

Bereiding:

1) kook de volkoren rijst tot deze gaar is
2) snijd de meloen, groene en rode paprika in fijne dunne blokjes
3) giet de rijst af en voeg deze op een bord
4) warm stoofvlees op en voeg deze bij het gerecht
5) voeg de gesneden groenten bij het gerecht
6) hak de blaadjes koriander heel fijn en voeg deze toe aan de maaltijd
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Voorbeeld Dagmenu: diner biefstuk met pompoen puree

Ingrediënten:

– 150 gram biefstuk
– 1 soeplepel boter
– snuifje zout
– verse kruiden naar keuze
– 5 aardappelen
– 100 gram pompoen
– 1/2 kop rucola

Bereiding:

1) voeg een soeplepel boter op een warme pan en voeg verse kruiden toe
2) leg het biefstuk op de warme pan, voeg zout op het biefstuk en laat bakken tot het zo goed 

als uitgebakken is
3) schil de aardappelen en snijd het stuk pompoen in kleine stukjes
4) kook de aardappelen tot deze zacht vanbinnen zijn
5) voeg stukjes pompoen bij de gekookte aardappelen en stam fijn tot een puree
6) voeg puree op een bord samen met het biefstuk, rucola en giet het sausje over het gerecht
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Wenst u nog meer heerlijke dagmenu's tegen brandend maagzuur zodat in no-time zonder brandend 
maagzuur kan leven? Bekijk dan eens volgende producten!

Maar liefst 42 dagmenu's om razend snel jouw brandend maagzuur te verslaan!

Wat dacht je van de reflux voedingskaart? Maak zelf je maaltijden en dagmenu's via deze unieke 
voedingskaart! Deze kaart toont aan welke voeding goed zijn voor brandend maagzuur en welke 
dan weer niet...

Ontdek hier JOUW mogelijkheden en ontdek het volledige 
programma! >> Klik Hier
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