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Het soepdieet 
 
Dag 1 
Op de eerste dag van het soepdieet kun je naar hartenlust soep drinken. In 
principe is het zo dat je alle fruitsoorten mag eten, alleen met uitzondering van 
bananen. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid koolhydraten die het 
bevat. Daarnaast bevatten watermeloenen en normale meloenen veel minder 
calorieën dat de meeste fruitsoorten. 
 
Dag 2 
Op de tweede dag van het soepdieet is er meer nadruk op groente. Je mag op 
deze dag alle groenten eten in samenstelling met je soep. Eet zoveel mogelijk 
soep totdat je helemaal vol zit. Soms krijgen we vragen of er verschil is tussen 
verse groenten of blikgroenten. Het is natuurlijk zo dat verse groente voorrang 
heeft, mocht je hier geen tijd voor hebben dan is blikgroente ook voldoende. 
Daarnaast mag je ook zoveel mogelijk groene bladgroenten eten als je wilt. 
Vermijd mais, erwten, gedroogde bonen en alle soorten fruit. 
Eet bij je avondmaaltijd een gekookte aardappel. 
 
Dag 3 
Dag drie van het soepdieet bestaat uit een mix van dag één en dag twee. Op 
deze dag mag je zoveel soep, groente en fruit eten als je wilt. Op deze dag mag je 
geen aardappel eten. 
 
Dag 4 
Vandaag is het tijd om een aantal suikers binnen te krijgen die van belang zijn 
voor het gezond functioneren van je lichaam. Het soepdieet is levensgevaarlijk 
als je niet de benodigde voedingsstoffen binnen krijgt. Vandaag mag je magere 
melk drinken dat is afgeroomd of een klein pakje yoghurt. Dit mag je samen met 
je dieet soep drinken. Daarnaast zijn bananen vandaag belangrijk. Eet maximaal 
8 bananen. Bananen en melk bevatten koolhydraten en calorieën die je lichaam 
vandaag nodig heeft. 
 
De potassium die in de bananen zitten kunnen goed gebruikt worden. Dit stofje 
zorgt er voor dat je minder zin hebt in zoetigheid. 
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Dag 5 
Dag vijf van het soepdieet bestaat uit het binnenkrijgen van vis, rundvlees of kip. 
Dit moet echter wel beperkt blijven tot 300 á 450 gram. Samen met een verse 
tomaten is dit een goede maaltijd. Drink vandaag ook minimaal 6 tot 8 glazen 
water, zodat de zuren uit je lichaam gespoeld worden. 
Vergeet niet om voldoende dieetsoep te eten 
 
Dag 6 
Vandaag is het ook toegestaan om rundvlees en groenten te eten. De porties 
mag je zelf bepalen, maar verspreid dit wel over de dag. Daarnaast natuurlijk 
genoeg soep binnen krijgen. Aardappelen zijn vandaag wederom niet 
toegestaan. 
 
Dag 7 
Dag zeven van het soepdieet. Zilvervliesrijst, fruitsappen zonder zoete 
smaakstoffen (het liefst bessensap) en groenten in onbeperkte hoeveelheid is 
toegestaan. Verspreid wederom de maaltijden over de dag heen. Dit zorgt voor 
een betere metabolisme. 
 
En bij elke dag van het soepdieet. Vergeet niet voldoende water te drinken! Met 
voldoende bedoelen we minimaal 2 liter water per dag. 
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SOEPDIEET RECEPTEN, 3 VOORBEELDEN 
 
Soepdieet – recept 1 
Ingrediënten: 

 1 pakje soepmix 
 Twee bouillonblokjes 
 Drie wortelen of twee á drie winterpenen 
 Drie tomaten 
 Een witte kool 
 Een bos selderij 
 Drie groene paprika’s 
 Zes uien 

 
Soepdieet – recept 2 
Ingrediënten: 

 Zes grote uien 
 Twee groene paprika´s 
 Twee grote blikken tomaten 
 Bosje selderij of bleekselderij 
 Een wortel 
 Een pakje soepmix 
 Vier tot vijf bouillonblokjes 
 Een scheutje basilicum of oregano 

 
Soepdieet – recept 3 
Ingrediënten: 

 Eeen halve witte kool 
 Drie tomaten 
 Twee wortels 
 Een bos soepselder 
 Ongeveer 7 champignons 
 Vijf grote lente uien 
 Twee groene paprika’s 
 Een rode paprika 
 Twee bouillonblokjes 
 Een klein beetje cayennepeper voor de smaak 

 


