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Volg mij op Instagram voor meer inspiratie en motivatie!
Dagelijks plaats ik hier heerlijke en gezonde recepten,
fitnessvideo’s en tips en tricks over voeding en training.
Deel jouw resultaten of recepten via social media met #fitcooking.nl

Vragen of opmerkingen?
Ik beantwoord ze graag.

Sportieve lezer,
Mijn naam is Veerle Trum, schrijfster van
inmiddels 2 zeer succesvolle edities van
Fitcooking. Het Fitcooking programma wat jij
nu zit te lezen is editie 3. Fitcooking het
ultieme voeding & fitness lifstyle plan voor
een fit en strak lijf.
Ik heb een grote passie voor voeding en
training. Dagelijks ben ik dan ook veel te
vinden in de keuken of in de sportschool.
Daarnaast ben ik een Nederlandse influencer
op het gebied van fitness en voeding. De
reden dat ik dit prgramma heb geschreven, is
omdat ik volledig achter mijn nieuwe ‘lifestyle’
sta en dit dan ook graag met iedereen wil
delen.
Eigenlijk ben ik altijd redelijk slank
geweest, maar dan heb ik niet
over een maatje 36. Naarmate
ik ouder werd kwam er erg
veel verandering in mijn
figuur. Logisch, dit proces
maakt helaas vrijwel
iedereen mee, na de dertig
te zijn gepasseerd. Toen ik
net begon met fitnessen had
ik veel moeite om resultaat
te behalen. Ik had onvoldoende
kennis over training en voeding om
mijn fysieke doelen te behalen. Het internet
is een bron van versplinterde informatie die
vaak meer verwarring schept dan duidelijkheid. Dit zorgde ervoor dat ik op een gegeven
moment door de bomen het bos niet meer
zag.
In de afgelopen 4 jaar ben mij gaan verdiepen
in voeding en krachttraining. Ik heb een
nieuwe lifestyle voor mezelf gecreëerd.
Door mijn getoonde passie, discipline en
leermomenten heb ik inmiddels ook mijn
droomlichaam weten te bereiken. Deze
kennis en passie wil ik dan ook heel graag
met iedereen delen.

Het is mijn doel zoveel mogelijke
gemotiveerde mensen zoals jij te helpen om hun
voeding en training op orde te krijgen. Ben jij klaar
om controle te nemen over je
gezondheid en je lichaam? Dan help ik je graag
verder om fysiek en mentaal de
beste versie van jezelf te worden!
Veel mensen starten vlak voor de zomer met een
ingewikkeld dieet en hopen in no-time hun ultieme
droomlichaam te kunnen bereiken. Jaar na jaar lukt
het niet. Of het werkt een beetje, maar vallen ze
net zo hard weer terug. Soms nog harder.
Ondanks dat er voldoende informatie over
voeding en training beschikbaar is, blijft het lastig
om succesvol te worden op de lange termijn. Het
is namelijk erg frustrerend als jij je best
		
doet in de sportschool of jezelf aan
		
een dieet houdt, maar vervolgens
		
geen resultaten boekt of ziet
			
waar je zo op had gehoopt.
			
Inzicht en balans, daar staat
			
Fitcooking voor. Geen strikt
		
of ingewikkeld dieet wat niet
		
vol te houden is. Mijn
		
programma richt zich door middel
		
van een helder stappenplan op het
veranderen van jouw voedingspatroon.
Maar dan wel op een manier die ook vol te houden
is. Zonder het uitsluiten van voedingsgroepen of
-producten.
Het stappenplan in dit programma gaat ervoor
zorgen dat jij effectief richting jouw fysieke doel kan
werken. Wil je graag vet verliezen?
Of spiermassa opbouwen? Volg dan het stappenplan in combinatie met de recepten, en zie hoe jij
door aanpassing in je voedingspatroon ook jouw
droomlichaam kan bouwen!
In dit programma begin ik met een uitleg over
voeding. Inzicht is namelijk de basis. Ik beschrijf
welke informatie over voeding jij nodig hebt om te
slagen.

Na het lezen van deze waardevolle informatie
ga je met behulp van de Fitcooking macrocalculator de startwaardes voor jouw
persoonlijke voedingsplan berekenen. Met
deze simpele calculator bereken jij hoeveel je
mag eten en in welke macronutriënten
verhoudingen.
Daarna gaan we aan de slag met jouw
persoonlijkevoedingsschema. Ik leg je daarnaast uit hoe jij makkelijk je eigen voedingsplan kan maken. Je krijgt namelijk een leeg
voedingsschema waarmee je vervolgens
zelfstandig aan de slag kan met alle recepten
uit dit programma, of één van mijn eerdere
boeken. Om een goede start te kunnen maken geef ik je voorbeeld voedingsschema’s die
gebaseerd zijn op jouw dagelijkse benodigde
caloriebehoefte.
Alle recepten in dit programma zijn
proteïnerijk, gezond en voedzaam. Ze zijn
makkelijk te bereiden. Bij elk recept staat
overzichtelijk de exacte calorieën en macronutriënten aangegeven. Deze voedingswaarden staan per persoon aangegeven.
Kortom, Fitcooking het ultieme voeding &
fitness lifstyle plan, bevat alle tools om jouw
voedingspatroon op een leuke manier te
veranderen. Het wordt jouw nieuwe lifestyle
die jij gemakkelijk vol kan houden, en daardoor jouw fysieke doelen gaat bereiken!
De levensstijl van Fitcooking heeft er bij
mij voor gezorgd dat vet verliezen veel
eenvoudiger gaat, en ik mijn droomlichaam
heb weten te bereiken. Maar nog veel
belangrijker dit ook weet te behouden zonder
enige moeite!
Ik hoop dat jij ook dezelfde resultaten en
bevindingen gaat ervaren.
Ik kan garanderen dat wanneer je serieus en
gemotiveerd alle stappen uit mijn programma
volgt, je vet zal verliezen, spiermassa zal
opbouwen, en ook jij jouw droomlichaam kunt

bouwen. Vele mensen zijn je voor gegaan en ik kan
met trots zeggen dat honderden, of misschien zelfs
wel duizenden mensen geweldige resultaten hebben behaald door de Fitcooking levensstijl te hanteren.
Wil jij graag een strakker figuur, meer spiermassa
opbouwen, of wil je gewoon wat kilo’s kwijt en weer
lekker in je vel zitten? Dan is dit programma de
juiste stap richting zichtbaar resultaat!
Fitcooking wenst je heel veel succes met
het behalen van jouw fitnessdoelstelling en
uiteraard heel veel kookplezier!
Sportieve groet,
Veerle Trum
PS. Wil je mij op de hoogte houden van je resultaat?
Zo kunnen wij elkaar nog meer inspireren en
motiveren! Wil je me een persoonlijke vraag
stellen, dan mag je mij natuurlijk ook altijd e-mailen
op info@fitcooking.nl.
PPS. Ik ben dagelijks actief op Instagram. Hier post
ik dagelijks recepten, tips over voeding en trainen
maar ook leuke fitness video’s.
@fitcooking.nl #fitcooking.nl.
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HOE GEBRUIK JE HET
FITCOOKING LIFESTYLE PLAN?
Alle 137 recepten in dit programma bevatten
per gerecht een overzicht van de voedingswaarden met de hoeveelheid calorieën en
macronutriënten vet, koolhydraten, en eiwitten.

Wil je eiwitpoeder kopen? Koop dan de whey of
whey isolaat versie (isolaat is kwalitatief beter
maar ook iets duurder) voor snelle opname. Ben
je op zoek naar een langzame variant? Kies dan
voor caseïne.

We gebruiken bij elk recept voor de
macronutriënten een aantal afkortingen:

VET

KH

EW

Vet

Koolhydraten

Eiwitten

Wil jij weten waar jij voordelig en kwalitatief met
korting je eiwitpoeder, of overige supplementen
kan kopen?

Deze volgorde van de voedingswaarden is niet
willekeurig gekozen. Je vindt ze namelijk ook zo
op het label van producten in de supermarkt.

Kijk dan eens op onderstaande website en maak
gebruik van de kortingscode om 10 % extra
kassakorting te ontvangen. Deze code geldt
boven op alle overige andere kortingscodes
die je kan toevoegen in de winkelwagen.

Ben jij nog niet zo bekend met voedingswaarden
en wil je hier meer over weten? Lees dan op
pagina 12 het hoofdstuk: Wat jij MOET weten
over voeding.

Website: https://www.prozis.com/nl/nl
Kortingscode: FITCOOKING
Per recept staat beschreven, mijn voorkeur qua
smaak. Heb je hier zelf een ander idee over?
Probeer het gerust uit. Mocht je een leuke
variatie hebben gemaakt van een van mijn
recepten? Laat het mij weten, ik vind het alleen
maar leuk en motiverend! Je mag mij hier altijd
over e-mail of een berichtje sturen op mijn
Instagram @fitcooking.nl.

Alle recepten en de voedingswaarden zijn
gemaakt voor één persoon, maar kunnen
uiteraard vermenigvuldigd worden voor
meerdere personen. Bij elk recept vind je een
overzicht van benodigde ingrediënten, de
bereidingstijd en de bereidingswijze.
Bij sommige recepten in dit programma staat
eiwitpoeder vermeld. Actieve sporters hebben
meer eiwit nodig dan sedentaire mensen.
Hoewel ik altijd zal aanraden om zoveel mogelijk
uit gezonde voeding te halen is het aanvullen
met eiwitpoeder soms geen overbodige luxe. Het
is een makkelijk hulpmiddel om dagelijks aan je
eiwitten te komen. Daarnaast is het een perfecte
smaakmaker!
Welk merk eiwitpoeder jij gebruikt mag jij
uiteraard zelf weten. Bij sommige recepten
heb ik wel een specifieke smaak aangegeven
omdat ik weet dat deze het lekkerste smaakt in
dat specifieke gerecht.

Hoe jij dit programma gebruikt is geheel aan jou.
Voor sommigen is het belangrijk om te
exact te weten wat ze dagelijks binnen krijgen.
Anderen willen gewoon lekker, gezond en
proteïnerijk eten.
Heb jij wel een specifiek fitnessdoel, heb jij de
juiste hulp nodig? Op pagina 20 geef ik jou een
exact stappenplan hoe je met dit programma
aan de slag kan gaan om snel en effectief
resultaat te behalen. Om optimaal fysiek
resultaat te bereiken, is het belangrijk om te
weten wat je eet, en hoeveel.
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Energiebalans is daar een belangrijk onderdeel
van en zal, zeker bij een specifiek fitness doel,
variëren per persoon. Wil je hier meer over
weten? Lees dan op pagina 20 het hoofdstuk:
Het stappenplan van Fitcooking.

Op het brood, bij het avondeten, zo uit het
vuistje op straat, of als snack op de borrelplank:
vlees heeft nog altijd een grote plek in ons
voedingspatroon. Dit is een van de grote
redenen waarom ik dit bewust dit hoofdstuk heb
geschreven. Daarnaast was het een grote vraag
vanuit mijn klanten. Dus ik hoop jullie met de
recepten blij te kunnen verassen.

Is de energiebalans voor jou minder belangrijk,
en wil je gewoon genieten van heerlijke
proteïnerijke recepten? Kies dan een recept uit
dit programma en ga daarmee aan de slag.

Voor diegenen wie mij al een tijdje volgt op
Instagram, weet dat ik een grote dierenvriend
ben. Waarom ben ik dan geen vegetariër, of
zelfs veganist? Heel eerlijk, ik vind het eten van
dierlijke producten gewoon veel te lekker! Ik ben
ermee opgegroeid. Hadden mijn lieve ouders mij
vegetarisch opgevoed, dan was de opvoeding
perfect geweest. Ik denk dat als je niet weet wat
je mist, dat het een stuk gemakkelijker zou zijn.
Maar ik eet inmiddels al mijn hele leven vlees en
vis, en ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee
zou moeten stoppen.

WAT VOOR
RECEPTEN KAN
JE VINDEN IN HET
PROGRAMMA.

De laatste jaren ga ik hier wel bewuster mee om,
en probeer ik op mijn manier een steentje bij te
dragen. Om deze reden heb ik in dit nieuwe
programma een hoofdstuk met vegetarische
gerechten geschreven. Je kan namelijk ook
enorm lekker vegetarisch eten! Daarnaast
denk ik dat het goed is voor je gezondheid en
de wereld om ons heen, als iedereen af en toe
een vegetarische dag of periode inlast. Omdat
ik weet dat het, met name als vegetariër, een
uitdaging kan zijn om dagelijkse voldoende
eiwit binnen te krijgen, is het voor mij extra
motiverend hier recepten voor te bedenken en te
schrijven. Zodat jij lekker, voedzaam, en eiwitrijk
kan eten zonder vlees of vis. Ben jij benieuwd
naar deze recepten? Klik dan hier.

In mijn programma zijn de recepten verdeelt
over 10 hoofstukken. Ik begin in mijn
programma met het hoofdstuk shape shakes.
Een hoofdstuk met 12 eiwitrijke smoothies voor
elke dag. Voordat het hoofdstuk begint lees je
een stukje over mijzelf. Wanneer maak ik zelf
graag een smoothie? Wat zijn mijn favoriete
ingrediënten. En welke voordelen zie ik zelf in
het maken van smoothies? Wil jij direct naar dit
hoofdstuk toe? Klik dan hier.
Het tweede, derde en vierde hoofdstuk zijn:
Ontbijt, lunch en diner recepten. Ook hier lees
je vooraf een leuk stukje over mijzelf. Waarom
ik bijvoorbeeld pas om 11:00 uur ontbijt.
Wanneer ik mijn maaltijden voorbereid en wat
mijn favoriete gerechten zijn voor het avondeten.
En natuurlijk vind je er heel veel heerlijke
recepten. Wil jij direct naar één van deze
hoofstukken? Klik dan hier
Het vijfde hoofdstuk is een totaal nieuw
hoofdstuk! Dit vind je in geen enkel ander
programma van Fitcooking terug. Ik heb
namelijk een heel hoofdstuk geschreven voor
Vega(n) recepten.

In hoofdstuk zes vind je 10 heerlijke
koolhydraatbeperkte recepten. Ik zeg bewust
koolhydraatbeperkt en niet koolhydraatarme
recepten. Waarom leg ik je graag in het kort uit.
Ook het verschil van koolhydraatarm en koolhydraatbeperkt zal ik hieronder aan je uitleggen.
Een koolhydraatarm dieet werkt in de eerste
weken vaak heel goed.
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Je valt een paar kilo af en denkt dat je eindelijk
de succesformule om af te vallen te hebben
gevonden. Maar helaas… Wij zien bij veel
mensen die koolhydraten schrappen dat ze na
een paar maanden of zelfs weken weer teruggevallen zijn op hun oude gewicht. Dan vraag je
je natuurlijk af: hoe komt dit?

Zo eet ik dan bijvoorbeeld als ontbijt en lunch
twee koolhydraatbeperkte gerechten, en spaar
ik calorieën voor later op de dag. Alles draait om
balans. Koolhydraatbeperkte recepten kunnen
daarbij helpen, puur omdat ze vaak caloriearmer
zijn. Wil jij direct naar dit hoofdstuk toe? Klik dan
hier.

Het dieet zorgt voor een daling van de
hoeveelheid glycogeen in het lichaam, waardoor
je vooral vocht kwijtraakt. De eerste weken
verlies je met een koolhydraatarm dieet dus
vooral lichaamsvocht. Dit kan al snel een aantal
kilo’s schelen. Maar dit gewichtsverlies is niet
perse kwestie van vetverbranding van lichaamsvet. Als je later weer koolhydraatrijk eet, kom je
snel weer aan. Een koolhydraatarm dieet is dus
geen effectieve methode voor gewichtsverlies op
de lange termijn, als je het niet vol kan houden
op de lange termijn. Wat is dan het verschil
tussen koolhydraatbeperkte- en koolhydraatarme recepten?

Hoofstuk zeven gaat over food preppen.
Een hoofdstuk wat je ook kan terug vinden in de
andere boeken van Fitcooking. Het is namelijk
een populair onderwerp voor sporters. Maar ook
zeker voor mensen die gezonder en bewuster
om willen gaan met voeding. Naast het hoofdstuk van de recepten kan je ook een hoofdstuk
terug vinden met nuttige informatie over food
preppen. Deze kan je terugvinden op pagina 134.
Wil jij direct naar de recepten? Klik dan hier.
En dan de laatste drie hoofstukken van het
programma: Zoete snacks, hartige snacks, en
sauzen & dips. Het water loopt al in je mond als
je er aan denkt. Maar ondertussen hoor ik je ook
denken, past dit dan wel binnen het Fitcooking
voedings-patroon? Jazeker! Alleen dan wel met
eiwitrijke en voedzame ingrediënten.

Het koolhydraatbeperkte voedingspatroon
komt sterk overeen met een koolhydraatarm
voedings-patroon, alleen de verhouding is
anders. Bij een koolhydraatarm voedingspatroon
zal je de hoeveelheid koolhydraten zo laag
mogelijk willen houden (vaak 50-100 gram per
dag), maar niet altijd vervangen door eiwitrijke
en vetrijke producten. Bij een koolhydraatbeperkt voedingspatroon sta je jezelf meer
koolhydraten toe en zal je de rest van je voeding
aanvullen met eiwitrijke- en vetrijke voedingsmiddelen.

Je kan zeer eenvoudig een lekkere zoete snack
maken, zonder bijvoorbeeld suiker of boter te
gebruiken! Heb je een filmavondje gepland en
wil jij verantwoord snacken? Neem dan eens een
kijkje op pagina 146 voor heerlijke hartige- en
zoete snacks. Je kunt hier gerechten vinden als
Fish Cakes, maar ook Eiwitrijke Tortilla Chips!
Vind jij het net zo lekker als mij om bij je
aardappels een sausje te eten? Of wil jij ook jou
cracker rijkelijk beleggen met een gezonde en
eiwitrijke spread? Check dan het hoofdstuk over
sauzen & dips. Klik hier om direct naar de
recepten te gaan.

Waarom heb ik hierover een hoofdstuk
geschreven? Inzicht en balans in voeding, daar
staat Fitcooking voor. Genieten van voeding, en
toch je fysieke doelen bereiken. Af en toe
een avondmaaltijd of ontbijt met minder
koolhydraten eten kan daarbij een doel dienen.
Het is voor mij namelijk de perfecte manier om
eenvoudig minder calorieën te nuttigen.
Heb ik bijvoorbeeld een feestje gepland staan,
of een etentje buiten de deur? Dan plan ik
mijn calorieën slim over de dag.

Enkele praktische tips voordat je aan de slag gaat:
• Lees eerst het recept door.
• Haal de ingrediënten in huis en zet deze klaar.
• Maak het jezelf gemakkelijk, en kook het recept
in de aangegeven volgorde. Zo bespaar je tijd en
houd je overzicht.
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CHECKLIST VOOR JE KEUKENKAST:
Granen & zaden
Havermout
Quinoa
Chiazaad
Kruiden
Kaneelpoeder
Koekkruiden/ speculaaskruiden
Komijnpoeder
Tijm
Chilipoeder
Paprikapoeder
Knoflookpoeder
Uienpoeder
Rozemarijn
Paella kruidenpasta
Saffraandraadjes
Thai Red Curry (Jonnie Boer)
Garam Masala (Jonnie Boer)
Curry Madras kruiden ( Jonnie Boer)
Zoetigheid
Kokosrasp
Cacaopoeder
Maple siroop
Rozijnen
Stevia poeder
Noten
Walnoten
Cashewnoten
Ongezouten pinda’s
Pijnboompitten
Olie & Veten
Bakspray (zero)
Olijfolie
Kokosolie

Meel
Maisbloem
Paneermeel
Bakpoeder
Bloem
Maizena
Last but not least:
Ricotta
Magere Franse kwark
Kokosmelk light
Wijnazijn
Pindakaas
Kappertjes
Hüttenkäse
Vissaus
Tahin
Norivellen
Silk tofu
Firm tofu
Sojasaus
Chilisaus
Teriyakisaus
Piccalilly
Whey eiwitpoeder chocolade
Whey eiwitpoeder vanille
Whey eiwitpoeder (fruitsmaak naar keuze)
Tortilla wraps
Ontbijtkoek Zero
Rode pesto
Groene pesto
Sambal
Citroensap
Gember

Je hoeft natuurlijk niet alle ingrediënten in huis te hebben om aan de slag te gaan. Deze
voorraad bouw je vanzelf op als je regelmatig kookt uit mijn programma. Het zijn enkel
ingrediënten die regelmatig terugkomen in de recepten. Hoogstwaarschijnlijk heb je hiervan
al een grootdeel in je keukenkast of koelkast staan!
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WAT JIJ MOET WETEN
OVER VOEDING

ENERGIE

WAT JIJ MOET
WETEN OVER
VOEDING

Energie wordt in de voedingskunde gemeten
als calorieën. Wanneer we het hebben over
calorieën in voeding, dan spreken we in feite
over kilocalorieën (kcal) of kilojoule (kJ).

Heb jij interesse om meer te weten over
voeding? Lees dan aandachtig dit volgende
hoofdstuk. Het doel is om jou de basis te
leren qua voeding, en hoe je dit praktisch
kan gebruiken.

Eén kilocalorie, afgekort kcal, is de hoeveelheid
energie die nodig is om één kilogram water één
graad Celsius te verwarmen. 1 kcal = 1000 cal
staat gelijk aan 4184 Joules = 4,1868 kilojoule
(kJ).

Over voeding wordt ontzettend veel
geschreven. We leven in een wereld van
informatie-overload. Hierdoor is het soms
moeilijk om waarheid van fictie te onderscheiden. Wat is nou juiste informatie? Wat
is nou belangrijk om te weten over voeding,
en wat is niet echt noodzakelijk?

Nu hoor ik je denken. Wat kan ik met deze
informatie? In principe hoef je hier niets mee.
Deze informatie wordt namelijk pas interessant
als jij een specifiek fysiek doel wilt bereiken.
Daar leg ik je zo meer over uit.

Het streven van dit hoofdstuk is om jou een
helder beeld te geven wat belangrijk is om te
weten over voeding. Geen onzin maar feiten.
Als we spreken over voeding dan spreken
we vaak over drie belangrijke onderdelen:
energie, macronutriënten en
micronutriënten. Al deze onderdelen zullen
we in de komende hoofdstukken bespreken.

In de voedingskunde spreken we dus over
energie. De reden dat we dit doen is omdat ons
lichaam energie bevat en verbruikt. Energie in
de vorm van weefsel. Om te bewegen. Om ons
lichaam op temperatuur te houden. Alles wat
wij doen kost energie. Zelfs de tijd die we in bed
liggen en slapen.
Energie verkrijgen we uit voeding. De voedingsstoffen die ons lichaam energie leveren noemen
we macronutriënten. Ze heten zo, omdat ze in
grote hoeveelheden (grammen) in onze
voeding voorkomen.
Macronutriënten bestaan uit vet, koolhydraten
en eiwitten. Het zijn de grote bouwstoffen voor
ons lichaam.
Macronutriënten zijn essentieel om te kunnen
leven en functioneren. Ik leg je verderop meer
uit over deze macronutriënten. Eerst even terug
naar energie.
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Er zijn veelal twee soorten sportieve mensen.
De eerste categorie zijn mensen die sporten
heerlijk vinden. Ze willen zich fit en gezond
voelen. Ze willen gezond eten. Ze willen zo
gezond mogelijk leven. Dit is echter geen
specifiek doel. Het is een doel wat alle gezonde
en sportieve mensen nastreven.

Bij een neutrale energiebalans krijgt het
lichaam qua voeding (kcal) net zoveel binnen als
ons lichaam verbruikt. Het resultaat zal zijn dat
je gewicht in evenwicht blijft. Bij een positieve
energiebalans krijgt het lichaam qua voeding
meer binnen dan we verbruiken, resultaat is
dat ons lichaam deze overige energie gebruikt,
bijvoorbeeld om spieren te bouwen of opslaat
als vet. Het resultaat van een positieve energiebalans zal zijn dat je gewicht naarmate de tijd
vordert, toeneemt.

De tweede categorie zijn mensen met een
specifiek fysiek doel. Ze doen bijvoorbeeld aan
bodybuilding waarbij het beste esthetische
uiterlijk het doel is. Een ander doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn om zo goed mogelijk
te presteren tijdens een Crossfit, vechtsport of
powerlifting wedstrijd.

Bij een negatieve energiebalans krijgt het
lichaam qua voeding minder binnen dan we
verbruiken, resultaat is dat het lichaam energie
ergens anders uit het lichaam vandaan gaat
halen, bijvoorbeeld door het afbreken van vet,
of ander weefsel in het lichaam. Het resultaat
zal in veel gevallen zijn dat je gewicht afneemt.

Voor de mannen en vrouwen in de tweede
categorie is energie, en in het bijzonder
energiebalans, zeer belangrijk. Daarom zal
ik hier kort uitleg over geven.

ENERGIEBALANS
Energiebalans kan je heel simpel omschrijven
als energie die het lichaam verbruikt versus
energie die het lichaam binnen krijgt. Het
verschil hier tussen is onze energiebalans.
Energiebalans bekijken we over een bepaalde
tijdsperiode, bijvoorbeeld een dag, week of
maand.
Energiebalans kan zich in drie verschillende
fasen bevinden:

Wat het belangrijkste is om te onthouden is dat
je voeding aanpassen aan je specifieke doel
zeer belangrijk is. Je bepaalt de juiste energiebalans bij jouw fysieke doel. En je past je voedingspatroon daarop aan.
De recepten in dit programma kunnen je daarbij
helpen. Alle voedingswaarden staan per recept
per persoon beschreven. Hierdoor kan jij deze
recepten exact in jouw voedingspatroon passen
om optimaal resultaat te bereiken.
Wil jij meer weten over het berekenen van
jouw energiebalans? Bekijk dan hoofdstuk:
Het stappenplan van Fitcooking op pagina 20.

• Neutrale energiebalans
• Positieve energiebalans
• Negatieve energiebalans
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MACRONUTRIËNTEN
Voeding bestaat uit verschillende voedingscomponenten die daar in grote en kleine
hoeveelheden voor komen. Macronutriënten
zijn voedingsstoffen die zich in grote hoeveelheden in onze voeding bevinden. Ze leveren
energie aan ons lichaam.
Er zijn drie soorten macronutriënten:
• Vet
• Koolhydraten
• Eiwitten (proteïne)
We zullen ze hieronder allemaal kort
bespreken.

VET
Vetten zijn net als eiwitten een essentieel
macronutriënt. Ons lichaam heeft dus vetten
nodig om te kunnen blijven functioneren. Het
lichaam gebruikt vet als energie.
Vetten leveren 9 kilocalorieën per gram.
Naast het leveren van energie is vet erg
belangrijk voor een goed werkende hormoonhuishouding, en bijvoorbeeld je ogen, hersenen
en spieren goed te laten werken.
Vet wordt vaak onderverdeeld in drie soorten:
• Verzadigde vetzuren
• Enkelvoudig onverzadigde vetzuren
• Meervoudige onverzadigde vetzuren
Het verschil tussen deze drie zit in de
biochemische samenstelling.
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Bij vetten maken we ook onderscheid tussen
essentiële en non-essentiële vetzuren. Er zijn
twee essentiële vetzuren, linolzuur (een
omega-6) en alpha-linolzuur (een omega-3).
Deze vetzuren moeten uit voeding gehaald
worden. De non-essentiële vetzuren kunnen
door het lichaam zelf geproduceerd worden.
In het verleden is er, net als bij koolhydraten
nu, een hype geweest dat vetten slecht voor je
waren.
Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar
macronutriënten en vetten. Deze blijken niet
slecht te zijn. De juiste vetten blijken zelfs erg
goed voor je gezondheid. Bepaalde vetten
kunnen we beter vermijden, zoals transvetten.
Meervoudige onverzadigde vetten kan je
onbeperkt eten. Hou hierbij altijd energiebalans
in gedachten. Van teveel eten kan je dik worden,
ook van gezond eten.
Voorbeelden van meervoudige onverzadigde
vetten zijn zonnebloemolie, maïsolie, sojaolie,
notenolie, druivenpitolie, vette vis, noten,
zaden, pitten, en avocado.

Het mag duidelijk zijn dat deze voedingsproducten niet bijdragen aan een goede
gezondheid.
Een maximum aan goede vetten per dag is er
niet. Energiebalans is hier leidend, en hierdoor
zal de verdeling vet, koolhydraten en eiwitten
per individu en per doelstelling verschillen.
Voor goede vetten is het aan te raden om
een minimum van 0.5 - 0.6 gram per kilogram
lichaamsgewicht per dag te hanteren om het
lichaam te voorzien van voldoende goede
vetten.

KOOLHYDRATEN
Bij koolhydraten denken we vaak meteen aan
suikers. Dit klopt ook.
Toch zijn er verschillende soorten koolhydraten.
Vaak maken we het verschil tussen simpele- en
complexe koolhydraten. Het verschil tussen
deze twee soorten zit in de biochemische
samenstelling.

Enkelvoudig onverzadigde vetten zitten
bijvoorbeeld in olijfolie, arachideolie, koolzaadolie, plantaardige margarines en bepaalde
oliehoudende vruchten. Dagelijkse consumptie
doet de slechte cholesterol afnemen. Daarom
worden ze, net als meervoudige onverzadigde
vetten, ook goede vetten genoemd.

Voorbeelden van simpele koolhydraten zijn
glucose (dextrose), fructose (fruit suiker),
lactose (melk suiker) en sucrose (tafelsuiker).

Verzadigde vetten zijn niet perse slecht voor je.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan volle melkproducten, kaas, boter, eieren, en rood vlees.
Deze varianten kan je gewoon eten, maar
dienen in tegenstelling tot onverzadigde vetten
in beperkte mate geconsumeerd te worden.

Wat praktisch belangrijk is om te onthouden
is dat koolhydraten niet de vijand zijn.
Hedendaags lijkt het erop alsof koolhydraten
de grote schuldige zijn als het gaat om
overgewicht.

Vetten als transvet dien je zoveel mogelijk te
vermijden. Denk hierbij aan gebak, ijs, koekjes,
chips etc.

Voorbeelden van complexe koolhydraten
zijn bonen, erwten, haver, volkoren granen,
aardappelen, peulen en andere groenten.

Dit is echter niet het geval. Het is er een
onderdeel van. Je wordt namelijk niet dik van
koolhydraten.
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VEZELS

Je wordt dik van teveel calorieën consumeren
over langere periode. Mensen eten dus gewoon
vaak teveel. In onze maatschappij is een
overschot aan koolhydraten, waardoor
deze vaak onterecht als schuldige worden
aangewezen.

Hoewel ik vezels niet in de voedingswaarden
van ieder recept benoemd heb, zijn vezels wel
een belangrijk onderdeel van een gezond
voedingspatroon. Ze zijn belangrijk voor je
gezondheid. Vezels zijn koolhydraten die niet,
of deels verteerbaar zijn.

Uiteindelijk bepaalt energiebalans of jij gewicht
verliest of aankomt, niet koolhydraten. Hou dit
volgende keer als je dit ergens leest in
gedachten.

Vezels hebben een gunstige werking op de
stoelgang. Het lichaam verteert vezels niet. Ze
verlaten het lichaam via de ontlasting. Mensen
die een moeilijk stoelgang hebben dienen erop
te letten dat ze voldoende vezels eten.

Koolhydraten zijn niet essentieel voor het
lichaam. We kunnen zonder. Bij het niet
consumeren van koolhydraten zullen er
uiteindelijk eiwitten omgezet worden naar
glucose die het lichaam gebruikt om te
kunnen functioneren.
Vraag is, of jij hier als actieve sporter baat
bij hebt. Mijn advies is om de hoeveelheid
koolhydraten die jij wil consumeren te
bepalen aan de hand van jouw specifieke doel.
Een duursporter zal wellicht op bepaalde
momenten meer koolhydraten consumeren dan
bijvoorbeeld een bodybuilder. Het is dus puur
afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur en
doel.
Belangrijk om te weten is dat ons lichaam
ingesteld is om koolhydraten als voornaamste
bron van energie te gebruiken.

Naast dat vezels goed zijn voor de stoelgang,
hebben ze ook een gunstig effect op het slechte
cholesterol in je bloed. Daarnaast zorgen vezels
langer voor een verzadigd gevoel. Vezels
bevatten geen calorieën maar vullen wel je
maag.
Al met al is het belangrijk dat je dagelijks
voldoende vezels binnen krijgt. Zorg ervoor dat
je 25 tot 40 gram vezels per dag binnen krijgt.
Meer is niet nodig. Hoeveel vezels er in een
product zitten vind je op de voedingswaarden
van een product. Voorbeelden van vezelrijke
producten zijn volkorenproducten, groenten,
fruit en peulvruchten.

Koolhydraten leveren 4 kilocalorieën per gram.
Er zijn uitzonderingen zoals bijvoorbeeld
het “ketogeen-dieet” waarbij vetten als
voornaamste bron van energie gebruikt
worden.
Feit blijft dat geen enkel dieet heilig is, en dat
koolhydraten zeker een belangrijke plaats
kunnen hebben binnen het voedingspatroon
van een sporter.
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EIWITTEN
Eiwitten, ook wel proteïnen genoemd, bevinden
zich in ons hele lichaam waarbij meer dan
40% zich bevindt in onze skeletspieren. Meer
dan 25% bevindt zich in onze organen. De rest
bevindt zich voornamelijk in de huid en het
bloed.
Eiwitten bestaan uit aminozuren, en vervullen
binnen het lichaam vele belangrijke functies.
Ze zijn de bouwstenen waar ons lichaam van
gemaakt is, maar vervullen bijvoorbeeld ook
functies als enzym of hormoon. Zoals je nu
vast wel zal begrijpen zijn eiwitten essentiële
nutriënten, en is het belangrijk dat we hier
dagelijks voldoende van consumeren, zeker als
actieve sporter.
Eiwitten leveren overigens ook energie aan ons
lichaam, 4 kilocalorieën per gram.
Aminozuren kunnen we verdelen in essentiëleen non-essentiële aminozuren. In totaal zijn er
22 aminozuren. Het verschil is dat ons lichaam
essentiële aminozuren zelf niet kan aanmaken,
en daarom via de voeding verkregen dienen te
worden.
Er zijn in totaal 9 essentiële aminozuren die we
middels voeding binnen dienen te krijgen en 13
non-essentiële aminozuren die het lichaam zelf
aan kan maken.
Nu wat voor jou praktisch belangrijk is: Veel
mensen die dit programma lezen zullen op een
of andere manier geïnteresseerd zijn in het
verkrijgen van spiermassa en kracht. Daar zijn
eiwitten zeer belangrijk voor.
In ons lichaam bestaat een proces wat we
spiereiwitsynthese noemen. Spiereiwitsynthese
wordt opgewekt door training en het
consumeren van eiwitten.
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Ons lichaam is de hele dag bezig met het
opbouwen en afbreken van weefsels in ons
lichaam, zo ook onze spieren.
Spiereiwitsynthese is een proces waarbij het
lichaam spierweefsels op bouwt. Spiereiwitafbraak is een proces waarbij het lichaam
spierweefsels afbreekt. Dit proces samen
noemen we spiereiwitmetabolisme.
Als we spiermassa op willen bouwen is het
belangrijk dat de spiereiwitmetabolisme in ons
lichaam netto positief is over een bepaalde
periode. Dit wil zeggen dat we voldoende
eiwitten moeten consumeren om ervoor te
zorgen dat de stroom aminozuren binnen ons
lichaam voldoende is, zodat er opbouw plaats
kan vinden. Doen we dit niet dan is de kans
groot dat we spiermassa verliezen, in plaats van
opbouwen.

Micronutriënten bestaan uit vitamines,
mineralen en sporenelementen en zijn
essentieel voor een goede gezondheid. Een
tekort aan micronutriënten kan serieuze
gezondheidsproblemen veroorzaken. In de
hedendaagse maatschappij waarin veel van ons
voedsel bewerkt is, komt het steeds vaker voor
dat mensen met een micronutriënten-tekort
hebben opgebouwd.
Voldoende micronutriënten binnen krijgen
is in principe niet moeilijk. Zorg voor een
gebalanceerd en voedzaam voedingspatroon,
met zoveel mogelijk onbewerkte producten.
Zorg verder voor voldoende groenten, fruit,
noten en hele granen. Eet bijvoorbeeld
verschillende groenten en fruit.
Hoe meer variatie hoe beter.

Voor mensen die actief sporten zijn voldoende
eiwitten dus essentieel. Een goede richtlijn om
aan te houden is 2 gram/kg lichaamsgewicht
per dag. Afhankelijk van je specifieke doelstelling zou je ervoor kunnen kiezen om meer
of minder te consumeren, bijvoorbeeld 1.8 - 3
gram per kilogram lichaamsgewicht per dag.
Let op, dit is een richtlijn. Er kan altijd sprake
zijn van individuele verschillen.

MICRONUTRIËNTEN
Micronutriënten verschillen van macronutriënten (zoals vetten, koolhydraten en eiwitten)
omdat ons lichaam ze alleen nodig heeft in
kleine hoeveelheden. Dat maakt ze echter niet
minder belangrijk voor onze gezondheid en ons
functioneren. Micronutriënten hebben in ons
lichaam vele functies, van gezonde botten tot
optimaal werkende hersenen. Micronutriënten
leveren in tegenstelling tot macronutriënten
geen energie aan het lichaam.
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HET STAPPENPLAN
VAN FITCOOKING

HET STAPPENPLAN VAN
FITCOOKING

CALORIE- EN
MACRONUTRIËNTENBEREKENING

In dit hoofdstuk gaan we aan de slag! Ik ga
je uitleggen hoe je mijn programma het beste
kan inzetten om jouw fysieke doelstelling te
bereiken. Ik zal me hier hoofdzakelijk richten op
het verliezen van vet massa en het aankomen
van spiermassa.

Macronutriënten tellen is voor veel mannen en
vrouwen een onbekend verhaal. Laat ik zeggen
dat ik waarde hecht aan calorieën en macronutriënten tellen. Het heeft mij enorm veel inzicht
gegeven in voeding en hoe mijn lichaam werkt.

De reden waarom ik me hierop richt is omdat
dit voor de meeste mannen en vrouwen toch
vaak het voornaamste fysieke doel is. Ze vinden
zichzelf te dik en willen slanker en strakker zijn,
of willen juist een beter figuur creëren.
Dat laatste is spiermassa voor nodig. Ik zou ook
iedereen die niet tevreden is over zijn of haar
figuur krachttraining aanraden. Spiermassa is
namelijk de basis voor een mooi gevormd strak
figuur. Er is voor mij lichamelijk een hoop
veranderd sinds ik ben gestart met krachttraining.

Eten op gevoel is mooi als je daar daadwerkelijk
resultaat mee bereikt. Het blijkt in de praktijk
voor de meeste mannen en vrouwen echter
zeer lastig. Calorieën en macro’s tellen zijn een
solide manier om richting jouw fysieke doelen
te werken. Daarnaast vormt calorieën tellen een
goede basis om voeding en je lichaam te leren
kennen, waardoor je later in je proces wellicht
wel meer op gevoel zou kunnen eten.

Tel je op dit moment nog geen calorieën en
macronutriënten? Geen probleem. Zorg
ervoor dat je alle stappen in dit programma
doorloopt. Ik ga je namelijk helpen om het
makkelijk te maken.

Krachttraining zal er in combinatie met
proteïnerijke recepten, uit mijn programma
voor zorgen dat jij richting jouw ideale lichaam
kan werken. Een aanrader is dus zeker te starten met krachttraining als jij dit nog niet doet.
Op mijn Instagram pagina kan jij veel
fitnessvideo’s en tips terug vinden. Klik op
het icoon om direct naar mijn Instagram
pagina te gaan.
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WAT MOET JE
DOEN?
Bij mijn programma krijg je twee macrocalculators (excel bestanden) geleverd. De links voor
de macrocalculators vind je hieronder:
Link macrocalculator mannen
Link macrocalculator vrouwen
Download de macrocalculator naar je favoriete
device zoals je desktop PC, laptop, tablet of
smartphone. Let er op dat het een Excel
bestand is! Dit programma zal je dus wel
op je device moeten hebben staan om de
macrocalculators te kunnen gebruiken.
Na het downloaden van de juiste versie voor
jou (mannen of vrouwen) open je het excel
bestand. Je ziet daar dan 4 simpele waardes
die je in moet vullen:

De waarde 1,2 is voor mensen die totaal niet
actief zijn. De kans dat jij dit programma leest
en in deze categorie valt is klein ;-)
De waarde 1,9 is voor atleten die met topsport
bezig zijn, of zeer fysiek werk hebben waarbij
ze uren per dag zware arbeid leveren. Er
zullen niet veel mensen zijn die in deze
categorie vallen.
Maar wat moet jij nou kiezen? Geen paniek.
Ik ga je hierbij helpen met een drietal voorbeelden.
Voorbeeld 1.
Roel gaat 3 keer per week naar de sportschool
om krachttraining te doen. Daarnaast loopt hij
twee keer in de week 5 km hard. Hij heeft een
kantoorbaan waar hij hoofdzakelijk zit, op het
bezoek naar de koffieautomaat en kantine na.
Buiten werk en sport beweegt Roel niet veel.
In het geval van Roel zou ik kiezen voor 1,3.
Roel traint redelijk wat maar doet verder qua
activiteit buiten de sportschool niet veel.
Voorbeeld 2.
Louise traint 4 keer per week in de gym
krachttraining. Daarnaast doet ze nog een les
bodypump mee. In het weekend pakt ze een
Yogales, en wandelt ze ongeveer 10 km met
haar honden. Louise werkt in een kinderdagverblijf en is de hele dag met de kinderen in de
weer.

Je vult je gewicht, lengte en leeftijd in. De
macrocalculator vraagt ook om een activiteitenlevel. Die zal ik je hieronder uitleggen.
Activiteiten level is een samenvatting van je
dagelijkse sportactiviteit, en hoe actief je bent
gedurende de rest van de dag. De meeste
mannen en vrouwen zullen in de categorie
1,3 t/m 1,7 vallen. De categorieën 1,2 en 1,9
komen niet vaak voor.

In het geval van Louise zou ik kiezen voor 1,5.
Louise sport redelijk veel en is op haar werk
vrij actief. Daarnaast wandelt ze nog met haar
honden.
Voorbeeld 3.
Jelle traint 6 keer per week in de gym waar hij
aan krachttraining doet. Hij is erg fanatiek. In
het weekend gaat hij vaak een uur of 2 met de
mountainbike het bos in. Jelle werkt in de bouw
als stukadoor en is 5 dagen in de week erg
fysiek bezig op zijn werk.
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In het geval van Jelle zou ik kiezen voor 1,7. Jelle
traint hard, 6 dagen per week. Hij gaat 2 uur per
week fietsen in het bos. Hij heeft een zeer fysiek
inspannende baan.

Je calorieën voor
vetverlies
Hier vind je twee waarden: Het calorietekort
wat we per dag hanteren en je calorie doel voor
vetverlies.

De uitleg voor het kiezen van een activiteitenlevel staat ook in de macrocalculators
aangegeven. Maak het jezelf niet te moeilijk.
De meeste mannen en vrouwen zullen in
1,5 vallen met uitschieters naar 1,3 en 1,7.
Wat je kiest is belangrijk maar niet erg als je
iets te hoog of te laag zit. Het is slechts een
berekening van de startwaarden van jouw
calorieën en macronutriënten. Later ga ik je
uitleggen hoe je op een simpele manier
progressie kan meten om te meten of je op
de goede weg bent.

Je calorietekort is niet echt van belang. Deze is
slechts om aan te geven welke calorietekort we
hanteren per dag. Je calorie doel voor vetverlies
is wel belangrijk. Als jouw doel is om vet te
verliezen dan ga je met deze waarde aan de
slag. Later zal ik je uitleggen hoe je deze
waarde kan gebruiken om met je voedingsschema aan de slag te gaan.

Nadat je alle vier de gegevens hebt ingevuld
zie je verschillende waardes verschijnen in de
macrocalculator.

Dagelijkse
caloriebehoefte

Samenvatting en
macro’s vetverlies

In deze sectie zie je je RMR (Resting Metabolic
Rate) en je dagelijkse caloriebehoefte. RMR hoef
je niets mee te doen. Laat dit getal dan ook
altijd staan als basis! Je dagelijkse caloriebehoefte zijn je onderhoudscalorieën op basis van
je activiteitenlevel.

Deze sectie is belangrijk. Het is namelijk de
complete samenvatting van de waardes die jij
kan gebruiken om straks je voedingsschema’s
in te vullen.

Je onderhoudscalorieën heb je alleen nodig als
je niet in gewicht wilt toenemen of afnemen.
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In dit geval mag je dus 1634 calorieën eten per
dag als je doel vetverlies is. Deze calorieën zijn
opgedeeld in macronutriënten.
In bovenstaande afbeelding zie je het volgende:
Vet

25%

411 Calorieën

46 Gram

Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld 411
calorieën en 46 gram per dag aan vet mag eten.
Hetzelfde geldt voor koolhydraten en proteïne.
Deze staan ook in dezelfde tabel aangegeven.
Straks ga ik je uitleggen hoe je deze waardes
gaat toepassen in je voedingsschema.

Je calorieën voor
spiermassa
Hier vind je twee waarden: Het calorieoverschot
wat we per dag hanteren en je calorie doel voor
spieropbouw.

Je calorieoverschot is niet echt van belang.
Deze is slechts om aan te geven welk calorieoverschot we hanteren per dag. Je calorie doel
voor spieropbouw is wel belangrijk. Als jouw
doel is om spiermassa op te bouwen dan ga je
met deze waarde aan de slag. Later zal ik je
uitleggen hoe je deze waarde kan gebruiken
om met je voedingsschema aan de slag te
gaan.

23
HET STAPPENPLAN VAN FITCOOKING

Samenvatting en
Het gebruiken van
macro’s spieropbouw de voedingsschema’s
Deze sectie is belangrijk. Het is namelijk de
complete samenvatting van de waardes die jij
kan gebruiken om straks je voedingsschema’s
in te vullen.

Ik ga je nu uitleggen hoe je mijn voorbeeld
voedingsschema en recepten samen kan
gebruiken om vervolgens simpel zelf aan de
slag te gaan. Je ontvang namelijk een compleet
voedingsschema voor 1 week van Fitcooking,
daarnaast ontvang je ook een leeg exemplaar.
Zodat je daarna helemaal zelf eenvoudig je
eigen voedingsschema kan maken.

In dit geval mag je dus 2154 calorieën eten per
dag als je doel spieropbouw is. Deze calorieën
zijn opgedeeld in macronutriënten.

Stap 1 heb jij doorlopen. Je hebt nu namelijk
je calorieën en macro’s berekent voor jouw
behoefte, afhankelijk van je doel.
In de link hieronder vind je de voorbeeld
voedingsschema’s die daarop aansluiten.

In bovenstaande afbeelding zie je het volgende:
Vet

30%

646 Calorieën

72 Gram

Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld 646
calorieën en 72 gram per dag aan vet mag eten.
Hetzelfde geldt voor koolhydraten en proteïne.
Straks ga ik je uitleggen hoe je deze waardes
gaat toepassen in je voedingsschema.

Klik hier en ontvang direct jouw
persoonlijke voedingsschema.
Download het voedingsschema wat bij jou
past op basis van je caloriebehoefte. Ik
zal je hieronder drie voorbeelden geven
zodat jij de beste keuze kan maken.
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Voorbeeld 1.
Stel jij mag 1850 calorieën per dag eten.
Kies dan voor het voedingsschema 1800-1900
calorieën. 1850 calorieën is namelijk redelijk in
balans tussen de 1800 en 1900 kcal.
Voorbeeld 2.
Stel jij mag 1810 calorieën per dag eten.
Kies dan voor het voedingsschema 1700-1800
calorieën. Dit klinkt onlogisch maar je wilt een
calorietekort of –overschot zoveel mogelijk
in stand houden. Daarom kies je voor een
categorie lager waarbij je dan nog steeds 1800
calorieën mag eten. Die 10 calorieën minder
zijn dan verwaarloosbaar op het geheel.

Het voorbeeld voedingsschema voor een
week is voor jou een goede start om mee te
beginnen. Maar je wilt natuurlijk niet je hele
leven afhankelijk zijn van iemand die jou
voedingsschema’s maakt. Het is belangrijk dat
je zelf met voeding om leert gaan, zodat je elk
fysiek doel wat je hebt kan bereiken, zowel nu
als in de toekomst.
Ik wil dus ook dat je zelf aan de slag gaat.
Daarvoor heb ik in de bijlagen van dit
programma een leeg voedingsschema voor
jou gemaakt. Dit voedingsschema kan je zelf
invullen met de recepten uit dit programma.

Voorbeeld 3.
Stel jij mag 1890 calorieën per dag eten.
Kies dan voor het voedingsschema 1800-1900
calorieën. 1890 calorieën zit in de bovengrens
van deze categorie maar valt er nog steeds
binnen. Je houdt je calorietekort- of overschot
zo goed in stand.
Nu je bepaald hebt welk voedingsschema voor
jou geschikt is, en je voedingsschema hebt
gedownload, zie je dat ik al een week voor
je heb ingevuld. De recepten die je in het
voedingsschema ziet komen allemaal uit dit
programma.
Klik hier en ontvang direct jouw
lege voedingsschema.

Je ziet dat de hoeveelheid calorieën overeen
komen met jouw behoefte. Dit komt niet aan op
10 of 30 calorieën. Wat je moet begrijpen is dat
streven naar perfectie niet belangrijk is. Streven
naar consistentie is wat resultaat oplevert,
zowel op de korte- als de lange termijn.
Let op! Als je een specifiek fysiek doel hebt is
het belangrijk dat je qua voeding iets doet wat
je leuk (en lekker) vindt, en wat je op de lange
termijn consistent vol kan houden. Zo voorkom
je het bekende jojo effect.
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Hoe pak je dit aan?
Je download het lege voedingsschema.
Bovenin zie je calorieën, vetten, koolhydraten
en proteïne staan. Haal deze waardes uit de
macrocalculator op basis van jouw behoefte en
vul de waardes boven in het voedingsschema
in. Zo weet je wat je behoeftes zijn en kan je
aan de slag met het invullen van recepten.
Onthoud: Streef niet naar perfectie maar naar
consistentie.
Vul eerst je hoofdmaaltijd in.
Deze bestaan uit je ontbijt, lunch, diner en prebed maaltijd. Kijk hoeveel calorieën je nog over
hebt en vul dit op met recepten naar keuze. Dit
kan zoals ik in mijn voorbeeld voedingsschema
ook een stuk fruit, groenten of rijstenwafel zijn.
Let erop dat je de macro verhoudingen zoveel
mogelijk in stand houdt, waarbij je proteïne de
meeste prioriteit heeft. Vetten en koolhydraten
mag je qua hoeveelheden wijzigen. Onthoud
wel dat calorieën leidend zijn voor toename of
afname van gewicht.
Uiteindelijk zal de hoeveelheid calorieën
dus bepalen of je massa aankomt of massa
verliest. De macronutriënt verhouding zorgt
bepaalt of dit spiermassa of vet is. Het liefst
willen we spiermassa opbouwen en vet verliezen. Deze macro verhoudingen zijn daar
een goede richtlijn voor.

Gebruik van een
app
Ik weet het. Papier is best wel ouderwets.
Tegenwoordig hebben ze allerlei apps die je
kan gebruiken om je calorieën en macro’s te
“tracken”. Mocht je hier niet bekend mee zijn,
populaire apps zijn Myfitnesspal, Food app, Fat
Secret, en er zullen vast genoeg andere versies
zijn.

Zelf gebruik ik al jaren Myfitnesspal om mijn
voeding te tracken. Ik ga je in dit programma
niet uitleggen hoe je één van deze apps moet
gebruiken. Daar zijn genoeg tutorials van te
vinden op Youtube. Waar het voor mij om gaat
is dat jij inzicht krijgt in hoeveel en wat je eet.
Dat is namelijk de enige manier hoe jij controle
krijgt, en jouw fitness doel(en) kan bereiken en
behouden.
De recepten uit dit programma zijn ideaal om te
gebruiken, zeker met een app. Alle recepten
bevatten namelijk een lijst met ingrediënten,
de hoeveelheden die je nodig hebt, de hoeveelheid calorieën, en de macronutriënten. Alle
voedingswaarden zijn voor één persoon.
Jij hoeft alleen de ingrediënten in te vullen in
Myfitnesspal en je totale hoeveelheid calorieën
en de macroverhouding rollen er zo uit. Super
makkelijk natuurlijk. Ook kan je in Myfitnesspal
maaltijden opslaan. Je voert één (of allemaal)
van mijn recepten dus één keer in en hoeft dat
daarna nooit meer te doen. Het recept blijft dan
namelijk in jouw receptenlijst staan.
Let op! Ik ben super nauwkeurig geweest met
het berekenen van de calorieën en macronutriënten per recept. Toch kan er een kleine
afwijking zijn als jij het recept zelf invoert in een
app. Dit komt bijvoorbeeld dat jij een ander
merk gebruikt van een bepaald ingrediënt. Dit
verschil zal niet groot zijn en is in veel gevallen
verwaarloosbaar.
Zorg er altijd voor dat je de voedingswaarden
van een product dat jij nieuw gebruikt in
Myfitnesspal correct is. De producten die in MFP
staan worden namelijk ingevoerd door haar
gebruikers. Hier kunnen weleens fouten in voor
komen.
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Food Preppen
Food preppen is het voorbereiden van maaltijden voor een (aantal) dag(en) zodat jij goed
voorbereid voor de dag komt. Je wilt immers
niet met honger op de snelweg rijden terwijl
er allemaal tankstations voorbij komen waar
zoveel lekkers ligt. De kans is groot dat jij
ergens stopt en een minder briljante keuze
maakt die jouw reis richting de beste versie van
jezelf aardig kan verstoren. Terwijl je zo goed
bezig bent.
Food preppen is een makkelijke manier om
ervoor te zorgen dat jij precies de juiste
hoeveelheid voeding binnen krijgt om jouw doel
te bereiken. Je weet dus exact wat je eet op een
dag, en komt daardoor minder in de verleiding
slechte keuzes te maken. Je hebt alles
namelijk al voorbereid. Een compleet plan
voor de komende week of dagen.
Je maaltijden in bulk voorbereiden bespaart je
niet alleen tijd. Het zorgt er dus ook voor dat je
niet zo snel de fout ingaat als je bijvoorbeeld
aan het werk bent, of een dagje weg hebt
gepland. Het vergt een klein beetje
voorbereiding en planning maar het is de
beste manier om te zorgen dat je op een
effectieve manier je doelen bereikt.

Ik heb voor jou een stappenplan geschreven om
het food preppen zo makkelijk mogelijk voor
jou te maken. Hierdoor kan jij heerlijke maaltijden voorbereiden die lang houdbaar zijn in de
koelkast.
Stap 1: Inspiratie voor food preppen
Ik heb 10 heerlijke proteïnerijke food prep
recepten voor jou gemaakt. Deze maaltijden zijn
smaakvol en lang houdbaar. Je vindt deze terug
op pagina 134.
Je kan één van deze maaltijden kiezen om je
voeding voor te bereiden, of je kan natuurlijk
ook één of meerdere andere recepten uit mijn
programma gebruiken en voorbereiden voor
een later tijdstip.
Stap 2: Plan je dag, dagen of week
De tweede stap bij het food preppen is
het uitdenken van het eetschema voor de
aankomende week. Mijn recepten kan je daar
uitstekend voor gebruiken. Denk erover na
welke recepten jij wanneer wilt eten, en bereid
deze dan voor een aantal dagen, of zelfs de hele
week voor.
Food preppen klinkt saai maar dat hoeft het niet
te zijn. Zorg er in ieder geval voor dat je elke
dag gevarieerd eet. Dit kan je doen door een
aantal verschillende maaltijden voor te bereiden
en nooit twee dagen achter elkaar hetzelfde te
eten maar bijvoorbeeld om de dag. Zo wordt
het niet snel saai en is het ook makkelijker vol te
houden.

Hoe begin je nou
met het preppen
van je voeding?
Het is belangrijk om niet meteen teveel hooi
op je vork te nemen als je net begint met food
preppen.
Zorg dat je in het begin niet teveel bezig bent
met de details maar zorg eerst dat je de basis
een beetje onder de knie krijgt. Gelukkig heef
Fitcooking je al geholpen met de recepten.
Deze kan je uiteraard ook toepassing in je eigen
voedingsschema.
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Stap 3: Maak je boodschappenlijst
Als je weet welke recepten je gaat maken en
hoeveel gerechten per dag, is het tijd om een
boodschappenlijstje te maken. Alle ingrediënten
die je nodig hebt staan bij de recepten in mijn
programma beschreven. Deze zijn voor 1 persoon.
Ben je alleen dan gebruik die dus hoe
hoeveelheden. Ben je met meer dan hoef je
alleen te vermenigvuldigen keer het aantal
personen. Vergeet niet te controleren wat je
nog in huis hebt, schrijf daarna alles op wat je
nodig hebt uit de winkel. Zo ga je goed
voorbereid de deur uit.
Stap 4: Boodschappen doen
Als je duidelijk hebt wat er allemaal in huis
gehaald moet worden is het tijd om de boodschappen te doen. Let er wel op dat je dit niet
met een lege maag doet. Winkelen op een lege
maag zal je sneller verleiden tot (ongezonde)
impulsaankopen.
Tip: berg wanneer je thuiskomt de boodschappen niet op maar begin gelijk met de
food prep. De motivatie om te beginnen is
veel groter wanneer alles nog op het aanrecht
ligt, dan wanneer je alles hebt opgeborgen en
weer uit kastjes tevoorschijn moet toveren!

Stap 5: Voorbereiden en stapelen maar
Wanneer de ingrediënten in huis zijn kunnen
deze voorbereid worden zodat de maaltijden
eventueel op de betreffende dag direct
geconsumeerd kan worden. Bij alle recepten
staat stap voor stap beschreven hoe jij dit
overheerlijke recepten kan bereiden.
Ik heb er rekening mee gehouden dat je al
weinig vrijetijd hebt. De recepten hebben nooit
een bereidingstijd langer dan 20 minuten. Leef
je uit met wassen, hakken, stampen, snijden,
schillen, raspen en pureren. Maak er iets leuks
van!

Verdeel vervolgens de verschillende
ingrediënten per maaltijd in vershoudbakjes of
weckpot, en markeer elke bakje met de dag van
de week waarop jij de maaltijd gaat eten. Let
op dat je overal dezelfde hoeveelheid gebruikt.
Het is belangrijk dat jij je aan je caloriebehoefte
houdt voor jouw specifieke doel. Denk aan je
caloriebehoefte dus weeg alles goed en precies
af.
Tip! Weeg al je voeding nauwkeurig af. Een
digitale keukenweegschaal is een goedkope
en super nuttige investering. Zorg ervoor dat
je een weegschaal koopt die weegt tot op 1
gram. Dit is ook de minimale hoeveelheid die
in mijn recepten en in de meeste apps
gebruikt wordt.

Maaltijdfrequentie
Maaltijdfrequentie is de hoeveelheid maaltijden
die jij eet op een dag. Dit is een heel simpel
onderwerp. Zoals je in mijn voedingsschema’s
ziet eet ik zelf 6 maaltijden per dag, waarvan 4
hoofd maaltijden en 2 snacks (tussendoortjes).
Het blijkt dat het niet zo belangrijk is hoe vaak
jij eet op een dag, als calorieën (en eventueel
macro’s) aan het einde van de dag gelijk zijn zal
het resultaat qua gewichtsverlies of – toename
hetzelfde zijn. Calorieën zijn leidend.
Wat wellicht iets meer van belang is, is wat jij,
wanneer eet. Dit is belangrijk zodat je op de
juiste momenten voldoende energie hebt om te
trainen, en snel kan herstellen van je training.
Dit doen we door gebruik te maken van pre- en
post workout maaltijden. Wat dat zijn leg ik je
hieronder uit.
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Pre- en post
workout maaltijden

Consumptie van eiwitten heeft een anabool
(opbouwend) effect op onze spiermassa en zal
spierafbraak dus tegen gaan.

Zoals gezegd zijn er een aantal maaltijden op de
dag belangrijk. In mijn ogen zijn dat je pre- en
post workout maaltijd. Mocht je niet weten wat
dit zijn, de termen zal ik hieronder uitleggen.
• Pre-workout: maaltijd voor je training
• Post-workout: maaltijd na je training

Pre-workout
maaltijd: 30 tot 90 minuten
voor de training consumeren.

Het mag vrij duidelijk zijn wat we moeten eten
voor de training: Eiwitten en koolhydraten.
Vetten toevoegen aan je pre- workout maaltijd
kan. Houd er wel rekening mee dat vetten het
verterings- en opnameproces vertragen. Dit is
voor je training niet erg handig aangezien je
zo snel mogelijk (tijdens je training) gebruik wil
maken van de eerder geconsumeerde voedingsstoffen. Je hoeft vetten niet totaal uit te
sluiten. Het is wel handig om ze rondom je
training te beperken.

Nog even en je mag je uitleven in de sportschool. Maar voordat het zover is moet je eerst
even je lichaam klaarmaken voor wat er gaat
komen. Om er zeker van te zijn dat je niet
omvalt tijdens de training is het verstandig om
30 tot 90 minuten voor de training een (kleine)
maaltijd te nuttigen.
Je lichaam geeft zoals eerder verteld de voorkeur aan koolhydraten als voornaamste
energiebron. Deze koolhydraten worden na
consumeren verteerd en verwerkt, en komen
uiteindelijk als glycogeen in je spieren.
Glycogeen (en ATP) zijn je voornaamste
energiebronnen tijdens krachtsport.
Hoewel glycogeen binnen 24 uur weer
opgevuld is bij een normaal voedingspatroon
is het nooit een slecht idee om voor je training
koolhydraten te consumeren. Zo zitten er
genoeg voedingsstoffen in je bloed die je
lichaam kan gebruiken wanneer nodig.
Ook het consumeren van eiwitten (proteïne)
voor je training is geen slecht idee. Trainen is
een katabool (afbrekend) proces.
Door te zorgen dat er voldoende eiwitten
(aminozuren) in het bloed aanwezig zijn
voorkomen we spierafbraak.
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Post-workout

Meet je progressie

maaltijd: 0-4 uur
na de training te consumeren.

Nog één kort stukje en dan beloof ik dat ik stop.
Hierna krijg je van mij alleen nog recepten ;-)

Je maakt het laatste setje af en bent helemaal
gesloopt. Terwijl het zweet nog van je voorhoofd drupt, sprint je snel naar de kleedkamer
om je om te kleden en naar huis te gaan om te
eten. Hoewel dat een beetje overdreven is is het
wel belangrijk dat je na je training eet. Je hebt je
lichaam net stress bezorgt en het schreeuwt om
herstel. Voeding is daarbij een belangrijk
onderdeel.
Je lichaam bevind zich na een goede training
minimaal 24 uur in een opbouwfase. In de
eerste 4 uur van deze opbouwfase is er een
piek, waarna het daarna langzaam terug zal
zakken richting homeostase. Deze eerste 4 uur
zijn dus zeker belangrijk en zijn uren waarin
jouw lichaam de juiste voeding wil gebruiken
om groter en sterker te worden. Ook hier kiezen
we voor koolhydraten en eiwitten.
Koolhydraten zodat onze leeg getrokken
energie snel bijgevuld kan worden. Eiwitten
zodat onze spieren genoeg voedingsstoffen
hebben om te bouwen.

Tip! Drink voor, tijdens en na het trainen
voldoende water. Je verliest veel vocht tijdens
het trainen en dehydratie ligt op de loer. Dit
kan je prestaties in de gym beïnvloeden.
Denk bijvoorbeeld aan kramp, krachtsvermindering, etc.

Dit stukje gaat over het meten van je resultaat.
Meten is immers weten. Maar hoe weet je dat je
op de goede weg bent? Deze vraag is vrij lastig
te beantwoorden maar ik zal je kort uitleggen
hoe ik het aanpak en hoe ik mijn resultaat meet.
Het belangrijkste blijft dat je weet, wat je in je
mond stopt. Als jij een specifiek fysiek doel hebt
dan moet je hier inzicht in hebben, anders ben
je namelijk aan het gokken. Zorg er dus voor
dat je voeding en je lichaam leert kennen. Eet
naar je doel!
Verder is het belangrijk dat je minimaal 80-90%
van de tijd gezond en voedzaam eet.
Nu terug naar het meten van je resultaat.
Laten we voorop stellen dat resultaat meten bij
spieropbouw lastig is. De beste indicatie die je
kan hebben is dat je sterker wordt in de gym.
Kracht staat nauw verbonden met spiermassa.
Hoe meer je ervan hebt, hoe meer kracht je kan
leveren. Wil je hier meer over weten, raadpleeg
dan betrouwbare bronnen op het wereldwijde
web.
Voor vetverlies is het een stuk makkelijker. Ik
doe eigenlijk altijd 3 dingen om mijn progressie
te meten.
Ik weeg me op mijn digitale weegschaal (0,1 kg
nauwkeurig)
Ik weeg me dinsdag, woensdag en donderdag
in de ochtend direct na opstaan en het toiletbezoek. Ik ga naakt op de weegschaal staan
waarbij ik de omstandigheden dus zo gelijk
mogelijk hou. De reden waarom ik dit op deze
dagen doe is omdat de invloeden van het
weekend dan minder merkbaar zijn.
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Ik weeg 3 dagen, tel deze bij elkaar op, en deel
ze door 3. Zo heb ik het gemiddelde over de
week.
Als je vet wilt verliezen is het de bedoeling dat
de weegschaal langzaam omlaag gaat, 0,5 kg
per week is een mooie richtlijn.
Let op! De weegschaal is een slechte indicator
op zich. Je gewicht zal namelijk elke dag
fluctueren. Dit heeft veelal te maken met de
vochtbalans in je lichaam. Dat is ook de
reden waarom ik 3 dagen weeg en daar het
gemiddelde van neem. Kijk dus niet alleen
naar de weegschaal. Je maakt jezelf misschien
onzeker of gefrustreerd terwijl daar helemaal
geen reden voor is.

Afmetingen meten
Als je echt wilt weten of je vet verliest is het
belangrijk om je afmetingen te meten. In
combinatie met je gewicht geeft dit redelijk
betrouwbare informatie.

Foto’s nemen
Hoewel foto’s niet super betrouwbaar zijn
(je ziet wat je wilt zien) geven ze op de lange
termijn toch een goed beeld van de veranderingen aan je lichaam. Ik neem wekelijks een
progressiefoto (als ik richting een specifiek doel
werk). Dit doe ik in dezelfde outfit (bikini), op
dezelfde plek, in hetzelfde licht. Ik zorg ervoor
dat de omstandigheden hetzelfde zijn. Dat is
namelijk de enige manier om
objectief veranderingen te kunnen zien.
Als je alle drie deze elementen consistent meet
dan kan het niet anders dan dat jij een helder
beeld hebt of je vooruit gaat.
Dit was het voor wat betreft de uitleg en het
stappenplan. Ik ga je in het volgende hoofdstuk
meenemen naar de recepten. Volg de methode
uit mijn programma en je gaat resultaat
bereiken!
Nogmaals heel veel succes en kookplezier!

Ik meet eens per week mijn afmetingen, vaak
op de woensdagochtend. De enige afmeting die
ik meet is mijn buik ter hoogte van mijn navel.
De meeste mensen zullen als laatste afvallen
bij hun buik. Vrouwen soms ook bij hun billen
of benen. Je buikafmeting is een goede
indicator of je vet verliest. Neemt deze af? Dan
kan je vrijwel zeker zeggen dat je vet verliest.

Ik zou het super vinden om over een tijdje
iets van jou te horen. Hoe het met je gaat,
hoe de recepten bevallen of misschien een
leuke shape update. Zo kunnen wij elkaar
blijven motiveren!

Je kan je afmetingen meten op meerdere
plekken. Denk hierbij aan je bovenarmen,
bovenbenen, kuiten, heupen, borst, 6 cm boven
en onder je navel. Deze afmetingen kunnen je
allemaal iets zeggen. Ik hou het echter bij eens
per week meten op navelhoogte.
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SHAPE SHAKES

Mijn leven is soms erg druk. Jouw leven waarschijnlijk ook. Toch is dat geen reden om niet gezond en
voedzaam te eten. Ik maak thuis vaak dan ook een shake of smoothie. Het is super eenvoudig te
maken en het smaakt altijd erg lekker. Ik heb eigenlijk altijd bevroren fruit in de diepvries liggen. Ook ligt
er standaard kwark of tofu in mijn koelkast. Met het juiste recept, maak je met weinig ingrediënten, in een
handomdraai een lekkere smoothie. Heerlijk voor thuis. Daarnaast zit ik ook vaak op de weg. Ik giet dan de
smoothie over in mijn shakebeker en kan deze vervolgens eenvoudig meenemen.
Natuurlijk maak ik wel altijd een shake, die rijk is aan eiwitten. Proteïne is belangrijk, het zijn de bouwstenen voor je spieren. Een eiwitrijke shake drinken kan dus voordelen bieden, met name rondom je
training in de sportschool. Een eiwitshake na de training, helpt je bijvoorbeeld om sneller te herstellen. Zorg
voor voldoende proteïne gedurende de hele dag. Dat is het belangrijkste. Uit onderzoek blijkt namelijk,
dat de maaltijdtiming geen enorm verschil maakt op het grote geheel. Het gaat namelijk om de totale
eiwitinname over de gehele dag.

COCONUT DREAM
3

min.

257

INGREDIËNTEN
150 gr magere Griekse yoghurt

150 ml kokosmelk light

75 gr ananas (bevroren)

100 ml magere melk

1 el maple siroop

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

11
gram VET

23

Voeg alle ingrediënten met 100 ml water toe in de blender en mix het geheel.
Als de substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat water toe.
Wanneer het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

gram KH

15
gram EW

RASPBERRY CHEESECAKE
5

min.

192
calorieën

7
gram VET

18

INGREDIËNTEN
100 gr magere Franse kwark

200 ml magere melk

50 gr ricotta

1 el maple siroop

75 gr frambozen (bevroren)
BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten met 200 ml water in de blender, en mix het geheel. Als de
substantie van de shake nog wat te dik is, dan voeg je nog wat water toe. Is het te
dun kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

gram KH

20
gram EW
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COCONUT DREAM

CHAI LATTÉ
8

min.

123

INGREDIËNTEN
1 el verse gember, fijngesneden

200 ml magere melk

1 tl kaneel

15 gr eiwitpoeder vanille

1 tl kurkumapoeder

Snuf zwarte peper

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

0
gram VET

9
gram KH

22

Meng de melk met de zeer fijngesneden gember, eiwitpoeder en alle kruiden in
een steelplan. Roer goed door en breng langzaam aan de kook. Klop vervolgens de
melk op, met een staafmixer. Kook ondertussen 200 ml water en zet er vervolgens
thee van, dit kan met een zakje Chai thee, zwarte thee of groene thee. Breng de
thee eventueel op smaak met wat zoetstof. Voeg vervolgens de opgeklopte melk
toe aan de thee.

gram EW

DE PINDAKAASBAAS
5

min.

245
calorieën

8
gram VET

INGREDIËNTEN
100 ml koffie zwart

100 gr silk tofu

200 ml magere melk

10 gr pindakaas light

½ banaan (bevroren)
BEREIDINGSWIJZE
Zet een kopje koffie en laat vervolgens geheel afkoelen. Voeg vervolgens alle
ingrediënten met 200 ml water in een blender en mix het geheel. Als de substantie
van de shake nog wat te dik is, dan voeg je nog wat water toe. Wanneer het te dun
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is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

gram KH

19
gram EW
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CHAI LATTÉ

SPICY PUMPKIN
3

min.

177
calorieën

11
gram VET

INGREDIËNTEN
300 ml ongezoete amandelmelk

100 gr pompoenblokjes (diepvries)

2 el maple siroop

100 gr silk tofu

1 tl verse gember, fijngesneden

Snuf kaneel

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de gember zeer fijn. Voeg vervolgens alle ingrediënten met 100 ml water in
de blender en mix het geheel. Let op! De pompoenblokjes moeten bevroren toegevoegd worden. Voeg eventueel nog een snufje zout toe aan de shake. Als de sub-

4
gram KH

stantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat water toe. Wanneer het te
dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

12
gram EW

BLUE VEGAN
3

min.

239

INGREDIËNTEN
100 gr blauwe bessen (bevroren)

50 gr courgette

100 gr silk tofu

100 gr magere Griekse yoghurt

100 ml magere melk

1 el maple siroop

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

4
gram VET

26

Rasp de courgette in dunne plakken. Voeg vervolgens alle ingrediënten met 200 ml
water in de blender en mix het geheel. Als de substantie van de shake nog wat te
dik is, dan voeg je nog wat water toe. Wanneer het te dun is, kan je ook ijsblokjes
toevoegen. Dit maakt het dikker.

gram KH

24
gram EW

38
SHAPE SHAKES

SPICY PUMPKIN

TWIX MILKSHAKE
3

min.

305

INGREDIËNTEN
5 gr pindakaas light

300 ml magere melk

25 gr eiwitpoeder chocolade

1 Twix reep

100 gr magere Franse kwark (bevroren)

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

9
gram VET

21

Voeg alle ingrediënten met 100 ml water in de blender en mix het geheel. Als de
substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat water toe. Wanneer
het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

gram KH

35
gram EW

SAFFRAAN MANGO SHAKE
3

min.

235
calorieën

11
gram VET

INGREDIËNTEN
100 gr magere Franse kwark

150 ml kokosmelk light

100 gr mango (bevroren)

1 saffraandraadje

10 gr chiazaad

1 el maple siroop

BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten, op het chiazaad na, met 100 ml water in de blender en mix
het geheel. Als de substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat
water toe. Wanneer het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het

22

dikker. Voeg nu het chiazaad toe aan de shake en roer goed door.

gram KH

12
gram EW

TIP: Je kan de shake ook bewaren tot de volgende ochtend in de koelkast. De
chiazaden zijn dan zacht. Zo heb je een extra lekkere bite en kan je het gerecht
eten als een smootie bowl.

40
SHAPE SHAKES

TWIX MILKSHAKE

RED VELVET LATTÉ
8

min.

139

INGREDIËNTEN
100 gr silk tofu

75 gr voorgekookte rode biet

125 ml magere melk

2 el maple siroop

175 ml zwarte koffie

1 tl kaneel

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

4
gram VET

13
gram KH

14
gram EW

Zet een kopje koffie. Je kan de Red velvet latté koud of warm drinken. Als je hem
graag koud wilt drinken, laat je de koffie eerst geheel afkoelen. Meng vervolgens
de melk met de kaneel en de maple siroop in een steelplan en breng aan de kook.
Klop de melk vervolgens op met een staafmixer. Voeg ondertussen alle overige
ingrediënten toe met de koffie en 50 ml water in de blender en mix het geheel.
Als de substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat water toe.
Wanneer het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.
Let op! Dit kan dus alleen als je de shake koud wilt drinken. Voeg nu de opgeklopte
melk toe aan de shake.

KOKOS LASSI
3

min.

262
calorieën

8
gram VET

INGREDIËNTEN
100 gr mango (bevroren)

125 ml kokosmelk light

125 gr magere Franse kwark

100 ml magere melk

Snuf kurkumapoeder
BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten met 75 ml water toe in de blender en mix het geheel. Als de
substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat water toe. Wanneer
het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

30
gram KH

18
gram EW

42
SHAPE SHAKES

RED VELVET LATTÉ

SUNRISE SHAKE
3

min.

274

INGREDIËNTEN
20 gr eiwitpoeder vanille

1 kiwi (bevroren)

50 gr banaan (bevroren)

200 ml magere melk

10 gr chiazaad

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

3
gram VET

31
gram KH

30
gram EW

Voeg alle ingrediënten toe op het chiazaad na, met 150 ml water in de blender en
mix het geheel. Als de substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat
water toe. Wanneer het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het
dikker. Voeg nu het chiazaad toe aan de shake en roer goed door.
TIP: Je kan de shake ook bewaren tot de volgende ochtend in de koelkast. De
chiazaden zijn dan zacht . Zo heb je een extra lekkere bite en kan je het gerecht
eten als een smootie bowl.

AARDBEIEN MILKSHAKE
3

min.

250
calorieën

INGREDIËNTEN
150 gr aardbeien (bevroren)

200 ml magere melk

150 gr Skyr vanille

2 el maple siroop

BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten toe met 100 ml water in de blender en mix het geheel. Als

3
gram VET

de substantie van de shake nog wat te dik is, voeg dan nog wat water toe. Wanneer
het te dun is, kan je ook ijsblokjes toevoegen. Dit maakt het dikker.

31
gram KH

23
gram EW

44
SHAPE SHAKES

SUNRISE SHAKE

ONTBIJT

Mijn ontbijt, de eerste maaltijd van de dag. Onderzoek toont aan, dat wel of geen ontbijt eten, weinig
verschil maakt zolang calorieën (en proteïne) op het einde van de dag gelijk zijn. Ontbijt eten of niet, is dus
een persoonlijke keus. Ik sla mijn ontbijt persoonlijk nooit over. Wel ben ik een fan van later ontbijten, met
name als ik mijn calorie inname beperk, bijvoorbeeld om vet te verliezen.
Ik vast dus tot later op de dag. Dit heeft de hippe naam intermittent fasting. Intermittent fasting is er in
vele vormen. Het is geen dieet. Het schrijft namelijk niet voor wat je eet, maar in welke tijdsbestek je eet.
Persoonlijk ontbijt ik vaak rond 10.30 uur, ook als ik daarvoor ga sporten in de ochtend (zolang ik goed blijf
presteren in de gym).
Heb ik dan geen honger wanneer ik uit bed kom? Nee, totaal niet! Met hongergevoel omgaan is even
wennen, maar dat kan je leren. Vroeger was ik namelijk echt een monster als ik niet direct zou ontbijten.
Als ik wakker word, begin ik eigenlijk direct met water drinken, maar dit mag ook thee of koffie (zonder
suiker of melk) zijn.
Als ik dan een hongerig gevoel heb, dan verdwijnt dit hierdoor direct. Het hongergevoel komt namelijk
mede door vocht tekort. Ik drink tot aan mijn ontbijt ongeveer een halve liter water. Daarna is het voor mij
tijd om te gaan ontbijten.
De reden waarom ik dit doe? Waarschijnlijk herken jij jezelf ook in dit verhaal. Eigenlijk maar één reden. Ik
hou van snacken, vooral in de avond na het avondeten. Om dit te voorkomen schuif ik mijn maaltijden op.
Zo eet ik mijn lunch rond 14:00 uur. Mijn avondeten rond 19:00 uur en mijn pre-bed maaltijd rond 22:00
uur. Zo heb je eigenlijk de gehele dag een goed gevulde maag en voorkom je het snackgevoel tussendoor
of in de avond.

TONY’S CHOCOLONELY OATS
10
min.

371
calorieën

9
gram VET

41
gram KH

31
gram EW

INGREDIËNTEN
30 gr havermout

30 gr bloemkoolrijst

50 gr banaan

25 gr eiwitpoeder chocolade

1 tl kaneel
20 gr Tony’s Chocolonely caramel sea salt
BEREIDINGSWIJZE
Snijd de banaan in plakjes en roer door de bloemkoolrijst. Voeg vervolgens alle
ingrediënten toe, op de Tony’s Chocolonely na, met 175 ml water. Roer goed door.
Er mogen geen klontjes meer in de pap zitten. Zet de pap vervolgens voor circa 2
minuten in de magnetron. Roer ondertussen een keer goed door. Als het gerecht
te dik wordt, kan je extra water toevoegen. Roer voor het serveren, de havermoutpap nogmaals goed door elkaar en garneer met de stukjes Tony’s Chocolonely en
een snuf kaneel.

ZOETE PIZZA WRAP
10
min.

225
calorieën

7
gram VET

INGREDIËNTEN
1 tortilla wrap

25 gr ricotta

50 gr hüttenkäse

10 gr eiwitpoeder (smaak naar keuze)

50 gr aardbeien
BEREIDINGSWIJZE
Meng het eiwitpoeder door de hüttenkäse en snijd de aardbeien in plakjes. Verdeel
de ricotta over de wrap. Leg vervolgens de wrap in een koekenpan en zet het vuur
laag. Voeg het hüttenkäsemengsel vervolgens toe en garneer met aardbeien. Laat

22
gram KH

de wrap circa 1 minuut warm en krokant worden. Garneer de pizza wrap eventueel
met een snuf kaneel.

22
gram EW

48
ONTBIJT

TONY’S CHOCOLONELY OATS

GEVULDE POFFERTJES
15
min.

366
calorieën

9
gram VET

45
gram KH

23
gram EW

INGREDIËNTEN

VOOR DE TOPPING

50 gr havermout

75 gr aardbeien

80 ml magere melk

75 gr Skyr honing

1 ei
½ tl bakpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten voor het beslag met een staafmixer (of in de blender) tot een
egaal beslag. Voeg een snufje zout toe. Verhit bakspray in een poffertjespan en
verdeel het beslag. Bak de poffertjes op laag vuur, in circa 5 minuten gaar. Snijd de
poffertjes voor een stukje open en vul vervolgens de poffertjes met Skyr. Serveer
de gevulde poffertjes met stukjes aardbeien.
TIP: Heb je geen poffertjespan, dan kan je de poffertjes natuurlijk ook in een
normale koekenpan maken. Dan worden het meer kleine pannenkoekjes.

BOUNTY OATS
10
min.

451
calorieën

18
gram VET

INGREDIËNTEN
50 gr havermout

100 ml kokosmelk light

1 peer

125 gr silk tofu

5 gr kokosrasp

1 el cacaopoeder

2 el maple siroop
BEREIDINGSWIJZE
Mix, met een staafmixer, de silk tofu met de kokosmelk, cacaopoeder en
1 theelepel kokosrasp tot een egale pap. Snijd de peer vervolgens in stukjes en

49
gram KH

22
gram EW

voeg samen met de havermout toe aan de pap. Voeg 50 ml water toe en roer goed
door. Zet vervolgens circa 2 minuten in de magnetron. Roer ondertussen een keer
goed door. Als het te dik wordt, kan je extra water toevoegen. Garneer de Bounty
oats met nog 1 theelepel kokosrasp.

50
ONTBIJT

GEVULDE POFFERTJES

KARAMEL CHIAZAADPUDDING
15
min.

297
calorieën

10
gram VET

29
gram KH

22

INGREDIËNTEN
2 el chiazaad

100 gr silk tofu

2 el maple siroop

200 ml magere melk

1 tl koekkruiden

100 gr karamel kloppudding (Dr. Oetker)

½ tl kokosrasp
BEREIDINGSWIJZE
Pureer de silk tofu door de melk en breng op smaak met maple siroop en koekkruiden. Meng de avond voordat je het ontbijt wilt eten, het chiazaad door het
melkmengsel. Roer goed door en zet vervolgens in de koelkast om te wellen. Klop
de karamelpudding op, volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verdeel de
chiaadpudding over de karamelpudding en garneer met kokosrasp.

gram EW

WENTELTEEFJES IN EEN BOWL
15
min.

339
calorieën

10
gram VET

41
gram KH

24
gram EW

INGREDIËNTEN
1 ei

1 peer

2 eiwitten

50 ml magere melk

2 sneetjes bruin brood

25 gr ricotta

1 tl koekkruiden
BEREIDINGSWIJZE
Meng het ei, de eiwitten, melk en de koekkruiden in een kom en klop met een vork
door elkaar. Snijd het brood in kleine stukjes. Snijd ook de peer in blokjes. Voeg de
stukjes brood en peer toe aan het eimengsel. Roer vervolgens nogmaals goed door
elkaar en laat 1 minuut staan, zodat alles goed kan weken. Zet vervolgens de kom
in de magnetron voor circa 2 minuten. Serveer direct met de ricotta en eventueel
nog wat koekkruiden.

52
ONTBIJT

KARAMEL CHIAZAADPUDDING

MANGO BOWL
10
min.

340
calorieën

3
gram VET

58
gram KH

INGREDIËNTEN

VOOR DE TOPPING

75 gr mango (bevroren)

20 gr muesli

75 gr banaan (bevroren)

25 gr fruit naar keuze (topping)

250 gr magere Franse kwark
2 el maple siroop
BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten toe, op de muesli en het fruit voor de topping na, in een
stevige blender en mix het geheel. Het is erg belangrijk dat de banaan en de
mango bevroren zijn. Zo krijg je namelijk een lekkere dikke smeuïge substantie.
Garneer vervolgens de bowl met muesli en fruit naar keuze.

25
gram EW

STUFFED BREAKFAST
40
min.

302
calorieën

7
gram VET

25
gram KH

INGREDIËNTEN
75 gr zoete aardappel

100 gr roodfruit

75 gr hüttenkäse

20 gr eiwitpoeder (smaak naar keuze)

7 gr pindakaas light
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Prik een
aantal gaatjes in de zoete aardappel en zet vervolgens in de oven voor circa 30
minuten. Meng ondertussen de hüttenkäse met het eiwitpoeder. Snijd de aardappel in tweeën en vul met het hüttenkäsemengsel. Voeg het roodfruit toe en
garneer met pindakaas.

32
gram EW

54
ONTBIJT

MANGO BOWL

CHEDDAR EGG WAFFLES
10
min.

485
calorieën

18
gram VET

39
gram KH

39
gram EW

INGREDIËNTEN
50 gr havermout

25 ml melk

1 eiwit

½ rode ui

2 eieren

40 gr Yorkham (boterhambeleg)

1 tl bakpoeder

100 gr mager Franse kwark

1 tl uienpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten voor het beslag op 1 ei na, met een staafmixer (of in de
blender) tot een egaal beslag. Verdeel het beslag over het wafelijzer en bak de
wafels in circa 5 minuten gaar. Bak ondertussen ook het eitje gaar naar wens.
Beleg vervolgens de wafels met het Yorkham en het gebakken eitje. Breng
eventueel op smaak met peper en zout.
TIP: Heb je geen wafelijzer, dan kan je het beslag ook in een normale koekenpan
bakken. Dan worden het meer hartige pannenkoeken.

GEPOCHEERD EI IN YOGHURT
20
min.

498
calorieën

26
gram VET

31
gram KH

35

INGREDIËNTEN
½ tl paprikapoeder

175 gr magere Griekse yoghurt

2 eieren

15 gr tahini

2 sneetjes bruinbrood

10 ml olijfolie

1 teen knoflook, fijngesneden

Snuf chilipoeder

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de knoflook zeer fijn en meng samen met de tahini door de yoghurt. Breng
eventueel op smaak met een snufje zout. Pocheer de twee eieren en toast ondertussen de boterhammen. Meng de kruiden door de olijfolie. Voeg vervolgens het
yoghurtmengsel toe in een diep bord. Leg hierop de toast met ei en garneer met
de kruidenolie.

gram EW

56
ONTBIJT

CHEDDAR EGG WAFFLES

CARROT CAKE PANCAKES
15
min.

382
calorieën

10
gram VET

43
gram KH

30
gram EW

VOOR DE TOPPING

INGREDIËNTEN
100 ml magere melk

50 gr magere Franse kwark

1 ei

1 el maple siroop

50 gr havermout

1 tl kaneel

100 gr magere Franse kwark
50 gr wortel, fijngesneden
1 el verse gember, fijngesneden
1 tl bakpoeder
2 tl koekkruiden
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten voor het beslag met een staafmixer (of in de blender) tot een
egaal beslag. Voeg een snufje zout toe. Verhit bakspray in een koekenpan en giet
vervolgens 3 eetlepels beslag in de pan. Draai de pannenkoek om als de bovenkant
bijna gestold is. Bak vervolgens de andere pannenkoeken tot het beslag op is. Mix
vervolgens de maple siroop en het kaneel, door de kwark en verdeel over de
pannenkoeken.

CARROT CAKE OATMEAL
15
min.

437
calorieën

13
gram VET

INGREDIËNTEN
50 gr havermout

25 gr eiwitpoeder vanille

75 gr wortel

20 gr ricotta

1 el verse gember, fijngesneden

10 gr ongezouten notenmix

1 tl kaneel

10 gr rozijnen

1 tl koekkruiden
BEREIDINGSWIJZE
Snijd de wortel en gember fijn en breng 300 ml water in een steelpan aan de kook.

43
gram KH

35
gram EW

Voeg vervolgens alle ingrediënten op de ricotta na toe en roer goed door. Laat de
havermout op middelhoog vuur voor enkele minuten pruttelen, maar blijf goed
roeren. Het moet een stevige pap worden. Haal de havermoutpap van het vuur,
schep over in een kom of glas en top af met ricotta.

58
ONTBIJT

CARROT CAKE PANCAKES

RED VELVET ONTBIJTMUFFINS
40
min.

439
calorieën

VOOR DE TOPPING

INGREDIËNTEN
1 ei

50 gr hüttenkäse

50 gr rijpe banaan

50 gr roodfruit

60 gr havermout
20 gr eiwitpoeder (smaak naar keuze)
100 gr gekookte rode biet

7

2 el maple siroop

gram VET

55
gram KH

35
gram EW

1 tl bakpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 190 °C en snijd de banaan en bieten in plakjes. Mix
vervolgens alle ingrediënten voor het beslag met een staafmixer (of in de blender)
tot een egaal beslag. Verdeel het beslag over de muffinvormpjes. Bak de muffins
in circa 30 minuten gaar. De muffins zijn klaar, als je er een satéprikker in stopt, en
je er deze er schoon en droog uit haalt. Laat de muffins afkoelen. Top de muffins
vervolgens af met een laagje hüttenkäse en het roodfruit.

FRAMBOZEN BREAKFAST JAR
10
min.

429
calorieën

8
gram VET

INGREDIËNTEN
40 gr havermout

2 tl koekkruiden

100 gr frambozen (bevroren)

1 tl cacaopoeder

200 gr Skyr vanille

2 el maple siroop

BEREIDINGSWIJZE
Meng 100 ml water met de havermout, koekkruiden, maple siroop en de cacaopoeder. Zet de pap vervolgens voor circa 2 minuten in de magnetron. Roer ondertussen een keer goed door. Als het te dik wordt, kan je extra water toevoegen.

54
gram KH

30
gram EW

Vul nu een kom of glas met de havermoutpap. Voeg hier de Skyr honing aan toe.
Nu ga je het laatste laagje maken. Voeg de bevroren frambozen toe in de blender
met 20 ml water en mix het geheel. Top het glas af met de frambozen smoothie.
TIP: Heb je geen frambozen in huis? Je kan natuurlijk ook ander bevroren roodfruit
gebruiken.

60
ONTBIJT

RED VELVET ONTBIJTMUFFINS

ONTBIJTKOEKBOWL
10
min.

319

INGREDIËNTEN
200 gr magere Franse kwark

30 gr hüttenkäse

45 gr ontbijtkoek Zero

50 gr roodfruit

5 gr ongezouten notenmix

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

6
gram VET

38

Voeg de kwark, hüttenkäse en de ontbijtkoek toe met 20 ml water in de blender en
mix het geheel. Giet over in een kom. Meng vervolgens het roodfruit en de noten
erdoor.

gram KH

27
gram EW

BANANA FLAME
10
min.

368
calorieën

5
gram VET

50
gram KH

32
gram EW

INGREDIËNTEN
30 gr Brinta

½ tl bakpoeder

1 banaan

2 tl koekruiden

250 gr magere Franse kwark

2 el maple siroop

BEREIDINGSWIJZE
Mix de Brinta met het bakpoeder en 1 theelepel koekkruiden in een kom. Voeg
vervolgens 175 ml water toe en roer goed door. Zet het vervolgens voor circa
2 minuten in de magnetron. Roer ondertussen een keer goed door. Als het te
dik wordt, kan je extra water toevoegen. Snijd de banaan in plakjes en bak circa
1 minuut in een koekenpan met bakspray. Draai tussendoor de banaan even om.
Roer de maple siroop ondertussen door de kwark. Serveer de warme Brinta met
het kwarkmengsel en verdeel hierover de gebakken banaan en garneer met
overige koekkruiden.

62
ONTBIJT

ONTBIJTKOEKBOWL

EIWITRIJKE DONUTS
25
min.

653
calorieën

27
gram VET

56
gram KH

43
gram EW

VOOR DE VULLING

VOOR DE TOPPING

1 rijpe banaan

50 gr hüttenkäse

30 gr pure chocolade 75%

1 ei

1 el maple siroop

½ tl kokosrasp

INGREDIËNTEN

55 gr havermout
20 gr eiwitpoeder vanille
½ tl bakpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en snijd de banaan in plakjes. Mix vervolgens alle
ingrediënten voor het beslag met een staafmixer (of in de blender) tot een egaal
beslag. Voeg het beslag toe, in het plastic zak en maak goed dicht. Vet de donutvorm in met bakspray. Knip een schuin puntje van het plastic zakje af en verdeel
het beslag over de donutvorm. Zet de donuts vervolgens voor circa 10 minuten in
de oven. Meng ondertussen de maple siroop door de hüttenkäse, dit is de vulling
voor de donuts. Smelt nu ook de chocolade in een pannetje op laag vuur. Dip hier
de afgekoelde donut in en garneer met kokosrasp. Nu kan je de donut gaan vullen.
Snijd de donut doormidden en verdeel hierover het hüttenkäsemengsel.
TIP: Heb je geen donutbakvorm? Maak dan muffins van het beslag. Ook deze kan
je vullen door de muffin in tweeën te snijden.

PRE-WORKOUTBOWL
5

min.

334
calorieën

3
gram VET

INGREDIËNTEN
50 ml koffie zwart

125 ml magere melk

25 gr eiwitpoeder chocolade

25 gr Brinta

1 tl kaneel

40 gr banaan (bevoren)

BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten in een blender, en mix het geheel. Schenk over in een kom
of glas en garneer nog met wat kaneel.

39
gram KH

37
gram EW

64
ONTBIJT

EIWITRIJKE DONUTS

LUNCH

Zoals je misschien al hebt gelezen, plan ik mijn maaltijden soms anders dan “standaard”. Wij Nederlanders
zijn erg gewend aan 3 maaltijden per dag, op vaste tijden. Daar vanaf wijken lijkt soms uit den boze. Voor
mij moet maaltijdtiming praktisch zijn. Ik eet dus wanneer het mij het beste uitkomt. Omdat ik vaak later
ontbijt, eet ik ook mijn lunch wat later op de dag. Dit is vaak na 14:00 uur.
Wat ik als lunch eet, varieert enorm. Dit is voornamelijk afhankelijk van waar ik ben. Als ik thuis eet, maak
ik iets waar ik op dat moment zin in heb. Vaak is dat salade of een wrap gerecht. Eet ik buiten de deur, dan
bereid ik dit vaak voor, ook wel mealpreppen genoemd. Vaak doe ik dit voor een aantal dagen. Als ik weet
dat ik een drukke week heb, dan bereid ik op zondag mijn eten al voor.
Zo weet ik precies wat ik eet en hoeveel ik eet. Ook als ik buiten de deur ben! In principe kan je bijna alle
gerechten voorbereiden. Zowel je ontbijt, je lunch, als je diner. Je kan rijst, pasta en granen voorkoken
en groentes alvast snijden. Hardere groentes zoals biet, pompoen en knolselderij blijven langer vers dan
zachte groentes zoals spinazie, komkommer en sla. Dus houdt hier rekening mee in je planning.

TONIJN-AVOCADO WAFELS
15
min.

290

INGREDIËNTEN
30 gr rijstnoedels

50 gr tonijn (blik in water)

1 ei

40 gr avocado

1 teen knoflook, fijngesneden

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

11
gram VET

30
gram KH

18
gram EW

Kook de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat vervolgens
goed uitlekken. Haal de tonijn uit blik en laat ook de tonijn goed uitlekken. Meng
vervolgens de tonijn door de rijstnoedels en breng eventueel op smaak met
chilipoeder. Spray het wafelijzer in met bakspray en bak de tonijnwafels in circa
8 minuten gaar en krokant. Pocheer ondertussen het eitje. Schil nu ook de avocado
en pureer deze fijn met de knoflook. Breng eventueel op smaak met peper en zout.
Verdeel de avocado spread over de wafel en beleg vervolgens met het
gepocheerde eitje.
TIP: Heb je geen wafelijzer, dan kan je de tonijn wafels ook in de koekenpan
bakken voor circa 5 minuten.

ZOETE AARDAPPEL TOSTI
10
min.

256
calorieën

7
gram VET

INGREDIËNTEN
100 gr zoete aardappel

10 gr rode pesto

75 gr runderrookvlees (broodbeleg)

30 gr hüttenkäse

75 gr courgette
BEREIDINGSWIJZE
Was de zoete aardappel en snijd, in de lengte, in dunne plakken. Dit doe je ook met
de courgette, in hetzelfde formaat. Verdeel de pesto over de aardappel en beleg
met rookvlees en een laagje de hüttenkäse. Leg hier vervolgens een plak courgette

23
gram KH

24
gram EW

en zoete aardappel bovenop. Leg je tosti in het tostiapparaat. Na circa 3 minuten is
de aardappel al zacht en je tosti gaar.
Tip: heb je geen tostiapparaat, leg dan de zoete aardappel tosti, in een voor
verwarmde oven op 220 °C voor circa 20 minuten.
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TONIJN-AVOCADO WAFELS

ZALM BOERENKOOLSALADE
20
min.

477
calorieën

22
gram VET

29
gram KH

29
gram EW

INGREDIËNTEN

VOOR DE DRESSING

100 gr zalmfilet

2 el vers limoensap

30 gr rijstnoedels

2 el vissaus

100 gr boerenkool

1 tl gehakte pinda’s

1 bosui
¼ komkommer
¼ avocado
1 el verse basilicum, fijngesneden
1 el verse koriander, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 °C en leg de zalmfilet voor circa 15 minuten in de
oven. Kook ondertussen de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Laat goed uitlekken. Was ondertussen de boerenkool en snijd de groenten grof en
de bosui in ringen. Maak een dressing met 3 eetlepels water, limoensap, vissaus en
de gehakte pinda’s. Meng vervolgens alle ingrediënten voor de salade door elkaar.
Leg hier bovenop de zalmfilet en garneer met de dressing en fijngesneden kruiden.

RODE BIETEN PANNENKOEK
15
min.

338
calorieën

9
gram VET

31
gram KH

30
gram EW

INGREDIËNTEN
1 ei

2 eiwitten

50 gr magere Franse kwark

40 gr havermout

½ tl uienpoeder

50 gr gerookte kipfilet

1 tl komijnpoeder

100 gr voorgekookte rode biet

½ tl bakpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten voor het beslag, op de kipfilet na, met een staafmixer (of in
de blender) tot een egaal beslag. Snijd de kipfilet in reepjes en roer vervolgens
door het beslag. Voeg eventueel peper en zout toe. Verhit bakspray in een koekenpan en giet vervolgens 3 eetlepels beslag in de pan. Draai de pannenkoek om als
de bovenkant bijna gestold is. Bak vervolgens de andere pannenkoeken tot het
beslag op is.
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ZALM BOERENKOOLSALADE

GARNALEN ZUURKOOLSALADE
8

min.

317

INGREDIËNTEN
100 gr zuurkool

100 gr rode kool

10 gr verse peterselie

15 gr walnoten

100 gr Hollandse gekookte garnalen

15 gr rozijnen

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

11
gram VET

27
gram KH

Meng in een kom de zuurkool met de rode kool en laat goed uitlekken. Snijd de
peterselie grof en hak de walnoten in stukken. Voeg de uitgelekte zuurkool en rode
kool in een kom. Meng de garnalen en rozijnen door de salade. Garneer de salade
met de fijngesneden peterselie en de gehakte walnoten.

23
gram EW

TOM KA KAI
15
min.

380
calorieën

19
gram VET

17
gram KH

32
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr kipfilet

150 gr champignons

200 gr paksoi

½ paprika

200 ml kokosmelk light

1 el vissaus

25 gr Tom Ka kruidenpasta

2 el limoensap

10 gr verse koriander
BEREIDINGSWIJZE
Snijd de kipfilet in reepjes. Breng vervolgens de kokosmelk, met 250 ml water,
langzaam aan de kook en voeg hier de kipreepjes aan toe. Snijd ondertussen de
groenten grof en voeg samen met de kruidenpasta toe aan de soep. Laat circa
5 minuten zacht pruttelen. Voeg nu de vissaus, limoensap en eventueel een snuf
chilipoeder toe. Roer goed door. Garneer de soep met fijngesneden koriander
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GARNALEN ZUURKOOLSALADE

VENKELSALADE
15
min.

271
calorieën

16
gram VET

16
gram KH

15
gram EW

INGREDIËNTEN

VOOR DE DRESSING

100 gr venkelknol

1 tl dille kruiden

100 gr groene asperges

5 el wijnazijn

100 gr Romeinse sla

1 el maple siroop

¼ avocado

1 teen knoflook, fijngesneden

2 eieren
BEREIDINGSWIJZE
Zet een grillpan op een matig vuur en bak de venkel circa 8 minuten aan elke kant.
De venkel moeten zacht en krokant zijn. Smeer de asperges in met wat bakspray
en eventueel wat zout. Gril nu ook de asperges in circa 5 minuten bruin en krokant. Pocheer ondertussen de 2 eieren en snijd de avocado in plakken. Maak een
dressing, door alle ingrediënten samen met 3 eetlepels water in een kom te mixen.
Verdeel de sla en avocado over een bord. Leg hier de gegrilde groenten op, samen
met de gepocheerde eitjes. Garneer de salade met de dressing.

ROMIGE BIETENSALADE
8

min.

250
calorieën

4
gram VET

17

INGREDIËNTEN
200 gr voorgekookte rode biet

150 gr magere Franse kwark

100 gr gerookte kipfilet

75 gr rucola

1 tl komijnpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Roer de komijnpoeder door de kwark en breng eventueel op smaak met peper
en zout. Snijd de rode bieten in blokjes en de kip in reepjes. Mix vervolgens alle
ingrediënten samen in een slakom. Garneer de bietensalade met rucola.

gram KH

36
gram EW
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VENKELSALADE

RAINBOW BOWL
20
min.

534
calorieën

28
gram VET

25
gram KH

43
gram EW

INGREDIËNTEN
75 gr sojabonen

1 rode ui

100 gr courgette

100 gr pompoen

15 gr pindakaas light

125 gr kippendijenfilet

¼ avocado

25 gr hüttenkäse

3 el azijn
BEREIDINGSWIJZE
Snijd de ui in ringen en marineer in azijn. Breng eventueel op smaak met peper en
zout. Het lekkerste is, als je dit 1 dag van tevoren bereid. Gebruik een spiraalsnijder
of een scherp mes om de courgette in slierten te snijden. Kook de pompoen
volgens de aanwijzing op de verpakking. Bak ondertussen de kippendijen in circa
10 minuten gaar en snijd de avocado in reepjes. Roer de pindakaas met 4 el warm
water tot een dressing. Verdeel alle ingrediënten over een schaal en garneer met
hüttenkäse. Serveer de salade met de de pindakaas dressing.

TUNA MELTS
25
min.

192
calorieën

3
gram VET

23
gram KH

INGREDIËNTEN
1 plak hartige taartdeeg (Koopmans)

50 gr tonijn (blik in water)

1 el kappertjes

15 gr ui, fijngesneden

1 tl rozemarijn
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 °C en ontdooi 1 plakje deeg. Snijd de ui zeer fijn en
meng met de tonijn en kappertjes. Vul in het middel van het deeg, het tonijnmengsel. Vouw het deeg in een driehoek. Maak het deeg een beetje nat en verdeel
de rozemarijn en een snufje zout over het deeg. Zet het vervolgens in de oven voor
circa 20 minuten.

16
gram EW
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VENKELSALADE

PITTIGE MANGOSALADE
20
min.

448
calorieën

4
gram VET

75
gram KH

31

INGREDIËNTEN
150 gr gekookte garnalen

¼ komkommer

25 gr rijstnoedels

½ mango

3 el citroensap

½ tl chilipoeder

3 el chilisaus

1 puntpaprika

2 el koriander, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Kook de rijstnoedels volgens de aanwijzing op de verpakking en laat afkoelen.
Snijd de groenten in plakjes en de mango in blokjes. Roer vervolgens de chilisaus
en citroensap met 3 eetlepels water tot een dressing. Meng vervolgens alle
ingrediënten samen in een kom. Garneer de salade met koriander en chilipoeder.

gram EW

PASTA PESTO
15
min.

396
calorieën

13
gram VET

29

INGREDIËNTEN
10 gr rode pesto

200 gr snoeptomaatjes

75 gr mozzarella light

35 gr pasta penne

100 gr runderrookvlees (broodbeleg)

50 gr rucola

BEREIDINGSWIJZE
Kook de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking en laat afkoelen. Snijd de
tomaatjes in tweeën, de mozzarella in blokjes en het rookvlees in reepjes. Roer de
pesto door de pasta en voeg de alle gesneden ingrediënten toe aan de salade.
Garneer de salade met rucola.

gram KH

38
gram EW
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PITTIGE MANGOSALADE

AARDBEIEN PROTEÏNEPIZZA
15
min.

380

INGREDIËNTEN
75 gr ricotta

½ bloemkool pizzabodem (Magioni)

75 gr aardbeien

10 blaadjes basilicum

75 gr runderrookvlees (broodbeleg)

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

13
gram VET

44
gram KH

Verwarm de oven voor op 220 °C en leg de pizzabodem voor circa 8 minuten in de
oven. Snijd ondertussen de aardbeien in plakjes en het rookvlees in reepjes. Haal
de pizzabodem uit de oven en verdeel de ricotta over de pizzabodem. Beleg de
pizza vervolgens met de plakjes aardbeien en het rookvlees. Garneer de pizza met
blaadjes basilicum.

28
gram EW

BLOEMKOOL PANNENKOEK
15
min.

242
calorieën

10
gram VET

6
gram KH

31
gram EW

INGREDIËNTEN
1 ei

3 eiwitten

¼ rode ui, fijngesneden

50 gr mozzarella

1 tl uienpoeder

100 gr bloemkoolrijst

1 tl paprikapoeder

1 teen knoflook, fijngesneden

1 tl bakpoeder

50 ml magere melk

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten voor het beslag, op de mozzarella na, met een staafmixer
(of in de blender) tot een egaal beslag. Roer vervolgens de stukjes mozzarella door
het beslag heen. Breng het beslag eventueel op smaak met peter en zout. Verhit
bakspray in een koekenpan en giet vervolgens 3 eetlepels beslag in de pan. Draai
de pannenkoek om als de bovenkant bijna gestold is. Bak vervolgens de andere
pannenkoeken tot het beslag op is.
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AARDBEIEN PROTEÏNEPIZZA

MEDITERRANE BOWL
20
min.

680
calorieën

19

INGREDIËNTEN
30 gr quinoa

100 gr voorgekookte rode biet

100 gr romaatjes

25 gr maiskorrels

40 gr komkommer

1 el wijnazijn

25 gr olijven

¼ rode ui

150 gr falafballetjes (Garden Gourmet)
100 gr Baba Ganoush zie recept pagina 180

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

74
gram KH

27
gram EW

Kook de quinoa volgens de aanwijzing op de verpakking en laat afkoelen. Snijd
ondertussen de bieten en ui zeer fijn. Meng vervolgens door de quinoa met de
wijnazijn en breng eventueel op smaak met peper en zout. Bereid vervolgens de
Baba Ganoush voor. Snijd de komkommer in plakjes en verdeel vervolgens alle
ingrediënten samen in een kom. Serveer het gerecht samen met de Baba Ganoush.
TIP: Heb je weinig tijd of wil je snel aan tafel? Je kan de Baba Ganoush natuurlijk
ook kant en klaar kopen. Let dan wel op de voedingswaarde!
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MEDITERRANE BOWL

DINER

Ik hou van lekker eten en van veel eten. Het liefste eet ik de hele dag door. Maar gelukkig heb ik voldoende
discipline en ben ik soms ook best wel een tikkeltje autistisch, als het om voeding gaat. Hierdoor kan ik
mezelf wel goed aan het plan houden om mijn fysieke doelstellingen te bereiken.
Eén ding vind ik wel echt super belangrijk en dat is een groot en vol bord met avondeten! Ik geniet daar
enorm van. Als je bij mij komt eten, ga je nooit met honger naar huis. Ik vind het heerlijk om uitgebreid te
koken als ik de tijd heb. Dit doe ik bijvoorbeeld voor mijn lunch of ontbijt minder snel en hou ik het vaak
simpel. Heb ik een drukke dag gehad, dan vind ik de rust in mijn keuken. Een heerlijk muziekje aan en al
swingend sta ik te koken.
Heb ik het erg druk? Dan bereid ik ook mijn avondeten soms een aantal dagen voor. De reden? Het is
eigenlijk meer een gewoonte geworden. Ik ben in het verleden zo vaak de mist in gegaan. Eten (welke
maaltijd dan ook) niet goed voorbereid en daardoor van mijn plan afgeweken door minder briljante
keuzes. Dus bereid ik voor. Dit bespaart mij tevens ook enorm veel tijd en geld in de portemonnee.
Mealpreppen is super handig. Maar wel met het juiste materiaal. Bakjes bijvoorbeeld. Mijn keukenkastjes
staan er vol mee, in allerlei verschillende soorten en maten. Onthoud dat je echt geen topsporter hoeft te
zijn om de vruchten van mealpreppen te plukken. Mealpreppen is niets anders dan het jezelf makkelijker
maken om je aan je plan te houden.

NOEDELBURGER
15
min.

471
calorieën

20
gram VET

33
gram KH

40
gram EW

INGREDIËNTEN
35 gr eiernoedels

1 norivel (Saitaku)

1 tl paprikapoeder

50 gr paksoi

½ tl chilipoeder

1 ei

1 el sambal

150 gr rundvlees burger

BEREIDINGSWIJZE
Kook de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat vervolgens
goed uitlekken. Breng vervolgens de noedels op smaak met de kruiden. Spray het
wafelijzer in met bakspray en bak de noedels in circa 8 minuten gaar en krokant.
Bak ondertussen de burger en het eitje gaar naar wens. Verdeel de sambal over
de noedelwafels en beleg met paksoi en het norivel. Leg hierop de burger en het
gebakken eitje. Leg daar bovenop de tweede noedelwafel.
TIP: Heb je geen wafelijzer, dan kan je de noedelwafels ook in de koekenplan
bakken voor circa 10 minuten.

GNOCCHI KIP PESTO
15
min.

505
calorieën

14
gram VET

INGREDIËNTEN
150 gr gnocchi

8 gr basilicum

1 courgette

50 gr ricotta

150 gr gerookte kipfilet

15 gr groene pesto

2 el citroensap
BEREIDINGSWIJZE
Kook de gnocchi volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat vervolgens
goed uitlekken. Snijd de courgette in blokjes en kook in circa 5 minuten beetgaar.

53
gram KH

44

Snijd nu ook de kipfilet in blokjes en voeg vervolgens alle ingrediënten toe, op de
basilicum na, in een wokpan. Roer alles goed door en laat circa 5 minuten pruttelen
op laag vuur. Garneer de gnocchi met de basilicumblaadjes.

gram EW
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NOEDELBURGER

WAFFLE HAMBURGER
15
min.

548
calorieën

21

VOOR DE BURGER

INGREDIËNTEN
50 gr havermout

150 gr rundvlees burger

25 ml magere melk

1 ei

½ tl bakpoeder

½ ui

1 el paprikapoeder

25 gr Romeinse sla

2 el Piccalilly
1 el uienpoeder

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

44
gram KH

40
gram EW

Mix alle ingrediënten voor de wafels met een staafmixer (of in de blender) tot
een egaal beslag. Voeg eventueel zout en peper toe. Verdeel het beslag over het
wafelijzer en bak de wafels in circa 5 minuten gaar. Snijd vervolgens de ui in ringen
en bak de burger gaar naar wens. Verdeel vervolgens de Piccalilly over de wafels
en beleg de hamburger met sla, ui en de rundvlees burger.

OOSTERSE NOEDELSALADE
20
min.

521
calorieën

32
gram VET

INGREDIËNTEN
100gr zalmfilet

1 norivel, fijngesneden

10 radijsjes

100 gr sugarsnaps

50 gr sojabonen

30 gr rijstnoedels

3 tl sojasaus

¼ avocado

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 °C en wikkel de zalmfilet met 1 theelepel sojasaus,
in aluminiumfolie. Leg de vis vervolgens voor circa 8 minuten in de oven. Kook

48
gram KH

31
gram EW

ondertussen de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking en zet
apart. Kook nu ook de sugarsnaps en sojabonen in circa 5 minuten beetgaar. Snijd
ondertussen de radijs en avocado in plakjes. Verdeel de overige sojasaus door de
noedels en roer de gekookte bonen er vervolgens doorheen. Verdeel de gesneden
groenten over de noedels en leg hier bovenop de zalmfilet. Garneer de noedelsalade met fijngesneden nori.
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WAFFLE HAMBURGER

WITVISBURGER
20
min.

350
calorieën

9

VOOR DE SALADE

INGREDIËNTEN
150 gr witvis

150 gr Griekse magere yoghurt

1 ei

2 tenen knoflook, fijngesneden

20 gr havermout

250 gr witte kool

¼ rode ui

3 el limoensap

1 tl uienpoeder

3 el jalapeño’s, fijngesneden
1 el verse koriander, fijngesneden

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

18
gram KH

46
gram EW

Dep de vis droog en mix alle ingrediënten voor de visburger met een staafmixer
(of in de blender) tot een egaal mengsel. Maak er vervolgens een burger van.
Bak de burger in een koekenpan met bakspray in circa 10 minuten gaar. Snijd
ondertussen de witte kool in dunnen repen. Mix vervolgens alle ingrediënten
voor de salade in een kom. Serveer de burger met de koolsalade.

GROENTEPUREE MET ZALM
20
min.

494
calorieën

23
gram VET

INGREDIËNTEN
125 gr zalmfilet

1 rode paprika

1 tl rozemarijn

200 gr wortel

1 tl komijnpoeder

75 gr zoete aardappel

1 tl tijm

2 tomaten

1 el pijnboompitten
BEREIDINGSWIJZE
Kook alle groente in één pan samen, in circa 15 minuten gaar. Giet af en voeg toe

36
gram KH

33
gram EW

aan een blender. Bak ondertussen de zalm gedurende drie minuten op halfhoog
vuur. De huid zal dan wat bruin gekleurd zijn. Keer de zalmmoot voorzichtig om en
bak de andere kant van de zalm op laag vuur nog ongeveer één tot twee minuten.
Rooster de pijnboompitten op laag vuur bruin. Voeg ondertussen de kruiden toe
aan een blender en pureer de groente tot een groentepuree. Serveer de
groentepuree met zalm en geroosterde pijnboompitten.
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WITVISBURGER

BRUSCHETTA SPAGHETTI
20
min.

453
calorieën

7
gram VET

56
gram KH

38
gram EW

INGREDIËNTEN
150 gr pangafilet

3 grote tomaten

150 gr ui

5 tenen knoflook, fijngesneden

10 gr basilicum

50 gr spaghetti

2 el citroensap

½ tl chilipeper

BEREIDINGSWIJZE
Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat vervolgens
goed uitlekken. Snijd ondertussen de knoflook, uien en basilicum fijn. De tomaten
kan je in blokjes van circa 2 cm snijden. Bak de pangafilet in circa 10 minuten gaar
in een koekenpan. Maak vervolgens een bruschetta van alle gesneden groente.
Breng de bruschetta op smaak met citroensap, chilipoeder en eventueel peper
en zout. Zet het geheel samen voor circa 1 minuut in de magnetron. Serveer de
spaghetti met de pangafilet en de lauwwarme bruschetta.

VENKELSTAMPPOT
20
min.

432
calorieën

10
gram VET

55
gram KH

33

INGREDIËNTEN
150 gr romaatjes

100 gr zoete aardappel

50 gr ricotta

2 tenen knoflook, fijngesneden

1 venkelknol

75 gr rucola

125 gr pangafilet
BEREIDINGSWIJZE
Kook de zoete aardappel samen met de venkel en romaatjes in circa 10 minuten
gaar. Laat goed uitlekken en voeg samen met de knoflook toe aan de blender. Bak
ondertussen de pangafilet in circa 10 minuten gaar. Pureer de groente en roer
vervolgens de rucola en de ricotta door de stamppot. Serveer de stamppot met de
pangafilet.

gram EW
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BRUSCHETTA SPAGHETTI

NAANBROOD MET EI
25
min.

693
calorieën

27
gram VET

77
gram KH

38
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr zoete aardappel

2 eieren

100 gr knoflook naanbrood (Patak’s)

50 gr ricotta

150 gr kwark

50 gr rucola

3 el citroensap

1 tl komijn

¼ avocado
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 ° C en snijd de zoete aardappel in frietjes. Breng
op smaak met een snuf zout en bak de frietjes in circa 20 minuten gaar en krokant
in de oven. Het is goed om de frietjes af en toe te draaien. Bak in de laatste
8 minuten ook het naanbrood mee in de oven. Snijd de avocado in plakjes en roer
de citroensap en komijnpoeder door de kwark. Bak ondertussen de eitjes gaar naar
wens. Verdeel vervolgens alles samen in een kom, garneer de bowl met rucola en
serveer met de ricotta en kwarksaus.
TIP: Kan je geen naanbrood vinden? Dan kan je het gerecht ook met 1 sneetje
geroosterd brood maken.

PASTINAAK MET KABELJAUW
25
min.

458
calorieën

5
gram VET

INGREDIËNTEN
150 gr kabeljauw

150 gr romaatjes

200 gr pastinaak

150 gr zoete aardappel

2 tl tijm
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 ° C en wikkel de kabeljauw samen met de romaatjes
in aluminiumfolie. Leg de vis vervolgens voor circa 20 minuten in de oven. Schil de
pastinaak en aardappel en snijd in grove stukken. Kook beide in één pan gaar, in

72
gram KH

33
gram EW

circa 10 minuten. Voeg de tijm samen met de gekookte pastinaak en aardappel
toe in een blender. Pureer en breng op smaak met peper en zout. Serveer de
pastinaakpuree samen met de kabeljauw en tomaat uit de oven.

94
DINER

NAANBROOD MET EI

ZUCCHINI RAMEN
20
min.

407
calorieën

9
gram VET

27
gram KH

50
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr paddenstoelenmix

1 bosui

200 gr courgette spaghetti

1 ei

125 gr kipfilet

¼ kippenbouillontablet

50 gr taugé

1 el verser gember, fijngesneden

20 gr teriyaki saus

2 el verse koriander, fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE
Kook de kipfilet in circa 10 minuten gaar in 500 ml water samen met het eitje. Haal
beide ingrediënten uit de pan en bewaar het kookvocht. Snijd de kipfilet in reepjes
en pel het eitje. Voeg de kippenbouillontablet toe aan het kookvocht, samen met
de verse gember, paddenstoelenmix en de teriyaki saus. Kook de soep voor circa
5 minuten. Snijd de bosui in ringen, en voeg samen met alle overige ingrediënten,
op de koriander na in de soep. Laat circa 3 minuten zacht koken. Serveer de soep
met fijngesneden koriander en het gekookte eitje.

ZOETE AARDAPPEL NOEDELS
20
min.

464
calorieën

10
gram VET

49
gram KH

43
gram EW

INGREDIËNTEN
150 gr kipfilet

150 gr zoete aardappel

1 paprika

1 ui

1 el koriander, fijngesneden

2 tomaten

1 el Thai red curry kruiden (Jonnie Boer)

100 ml kokosmelk light

BEREIDINGSWIJZE
Schil de zoete aardappels en gebruik een spiraalsnijder of scherp mes om er
slierten van te snijden. Snijd alle overige groente grof en de kip in blokjes. Wok de
groente samen met de kipblokjes in circa 5 minuten op middelhoog vuur beetgaar.
Voeg nu de kokosmelk met 20 ml water, en de red curry kruiden toe, en zet het
vuur laag. Laat circa 8 minuten op zacht vuur pruttelen. Kook ondertussen de zoete
aardappel noedels in circa 5 minuten op hoog vuur beetgaar. Voeg de noedels toe
aan de curry, en garneer met fijngesneden koriander.
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ZUCCHINI RAMEN

SPAGHETTI MET AARDBEIEN
20
min.

553

INGREDIËNTEN
200 gr aardbeien

150 gr gerookte kipfilet

50 gr ricotta

125 gr doperwtjes (diepvries)

50 gr spaghetti

2 el verse munt, fijngesneden

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

13
gram VET

63
gram KH

Kook de spaghetti en doperwtjes volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Snijd ondertussen de kipfilet in reepjes en de aardbeien in vieren. Roer de ricotta
vervolgens door de gekookte spaghetti samen met de doperwtjes, kipfilet en de
aardbeien. Garneer de spaghetti met fijngesneden munt.

48
gram EW

KIPPENRAGOUT
25
min.

558
calorieën

11

INGREDIËNTEN
125 gr kipfilet

25 ml witte wijn

100 gr doperwten (diepvries)

50 ml magere melk

40 gr rijst

1 kippenbouillontablet

10 gr boter

1 rode paprika

150 gr champignons

2 tl kerriekruiden

10 gr bloem

½ ui

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

57
gram KH

51
gram EW

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking en zet apart. Kook de
kipfilet samen met het kippenbouillontablet, in circa 10 minuten gaar in een pan
met 400 ml water. Snijd nu ook de paprika in reepjes en kook samen met de
champignons en doperwten, de laatste 5 minuten mee met de kip. Haal de groente
en kip uit de pan. Bewaar de bouillon, en snijd de kip en champignons in reepjes.
Nu gaan we de ragout maken. Snijd de ui fijn en bak circa 2 minuten, voeg de boter
en bloem toe en roer goed door. Ze het vuur middelhoog, en voeg steeds een beetje kippenbouillon toe, er moet een dikke roux ontstaan. Blijf goed roeren en voeg
nu alle overige ingrediënten toe. Breng eventueel op smaak met peper en zout.
Serveer de kippenragout met rijst.
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SPAGHETTI MET AARDBEIEN

SWEET SOUR CHICKEN
20
min.

479
calorieën

4
gram VET

67
gram KH

37
gram EW

INGREDIËNTEN
125 gr kipfilet

3 tomaten

100 gr ananas

1 paprika

45 gr rijst

2 tenen knoflook, fijngesneden

25 gr tomatenpuree

20 ml azijn

1 tl chilipoeder

1 ui

BEREIDINGSWIJZE
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de kip in blokjes en
bak in circa 8 minuten beetgaar. Snijd ondertussen de ananas en paprika in blokjes,
de tomaten in partjes en de ui grof. Fruit vervolgens de knoflook samen met de
gesneden tomaat, paprika en ui in circa 3 minuten glazig. Blus af met azijn en voeg
de tomatenpuree toe. Laat circa 8 minuten pruttelen op laag vuur. Voeg vervolgens
de kip en ananas toe. Serveer de sweet en sour met de gekookte rijst en garneer
met chilipoeder.

SOFT TACO’S
15
min.

468
calorieën

12
gram VET

58
gram KH

31
gram EW

INGREDIËNTEN
2 tortilla wraps

1 teen knoflook, fijngesneden

¼ avocado

1 tomaat

1 el limoensap

1 paprika

2 el chilisaus

125 gr garnalen

1 el verse koriander, fijngesneden

50 gr slamix

BEREIDINGSWIJZE
Wok de garnalen met de fijngesneden knoflook en bakspray in circa 3 minuten
beetgaar. Roer vervolgens de garnalen door de chilisaus. Snijd de groente in
reepjes en verdeel de sla over de wraps. Beleg de wraps vervolgens met
fijngesneden groente, en de garnalen in chilisaus. Garneer de wraps met
limoensap en fijngesneden koriander.
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SWEET SOUR CHICKEN

PORTOBELLO HAMBURGER
25
min.

405
calorieën

15
gram VET

36
gram KH

34
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr rundvlees burger

60 gr verse ananas

2 portobello’s

75 gr zoete aardappel

1 ei

20 gr jalapeños

¼ rode ui

15 gr rucola

2 el hot salsasaus
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 °C. Snijd de aardappel en ananas in 2 dikke plakken.
Leg vervolgens de plakken aardappel, ananas en de portobello voor circa 20
minuten in de oven. Bak ondertussen burger en het eitje gaar naar wens. Nu kan
je de burger in elkaar zetten. Begin met een de zoete aardappel, ananas, ui,
jalapeños, rucola, de burger, daarna weer een schijfje ananas. Daarbovenop het
eitje met nogmaals een plak aardappel en als laatst de bovenkant van de
portobello. Serveer de hamburger met salsa saus.

MEXICAANS STOOFPOTJE
20
min.

622
calorieën

15
gram VET

70
gram KH

47
gram EW

INGREDIËNTEN
35 gr rijst

100 gr mager rundergehakt

200 gr kidneybonen chili (HAK)

1 ui

35 gr maiskorrels

1 paprika

75 gr magere Franse kwak

Snuf chilipoeder

1 tl komijnpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pel ondertussen de ui
en snijd samen met de paprika in reepjes. Kook vervolgens de ui samen met de
paprikareepjes in circa 8 minuten beetgaar. Rul het rundergehakt, zonder olie in
een grote pan. Giet tussendoor het kookvocht weg. Voeg vervolgens de HAK
Kidneybonen Chili toe, samen met de maiskorrels. Roer de komijnpoeder door de
kwark en breng op smaak met chilipoeder en eventueel peper en zout. Roer nu
ook de gekookte groente en rijst door het stofpotje. Serveer het gerecht met de
kwarksaus en gekookte rijst.
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PORTOBELLO HAMBURGER

PARELCOUSCOUS MET KIP
20
min.

472
calorieën

11
gram VET

64
gram KH

23
gram EW

INGREDIËNTEN
50 gr parelcouscous

100 gr gerookte kipfilet

1 rode ui

150 gr perziken (blik)

3 el verse peterselie, fijngesneden

50 gr zwarte olijven

2 el verse munt , fijngesneden

150 gr aubergine

3 el citroensap
BEREIDINGSWIJZE
Kook de parelcouscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pel het uitje
en kook samen met de aubergine in circa 8 minuten gaar. Laat vervolgens goed
uitlekken. Snijd de gekookte ui en aubergine in grove stukken en breng op smaak
met peper en zout. Snijd ondertussen de kip in reepjes, de perziken in partjes en
de olijven in tweeën. Meng vervolgens alle ingrediënten in een kom, en breng de
salade op smaak met citroensap. Garneer de salade met fijngesneden kruiden.

104
DINER

PARELCOUSCOUS MET KIP

KOOLHYDRAAT
BEPERKT

Ik ben geen fan van koolhydraatarm diëten voor langere periodes. Koolhydraten zijn voor mij belangrijk,
zeker omdat ik graag naar de sportschool ga en goed wil presteren. Daarnaast vind ik koolhydraten eten
erg lekker. Dus waarom uitsluiten als het eten ervan vele voordelen biedt?
Ik ben van mening dat je koolhydraten helemaal niet moet uitsluiten uit je voedingsschema. Een
koolhydraatarm dieet werkt in de eerste weken vaak heel goed. Je valt een paar kilo af (hoofdzakelijk
vocht) en denkt dat je eindelijk de succesformule om af te vallen te hebben gevonden. Maar helaas… Ik zie
bij veel mensen die koolhydraten grotendeels schrappen dat ze na een paar maanden of zelfs weken weer
terug zijn op hun oude gewicht. Waarom? Simpelweg omdat het vaak lastig vol te houden is.
Waarom heb ik hier dan toch een kort hoofdstuk over geschreven? Inzicht en balans in voeding, daar staat
Fitcooking voor. Genieten van voeding en toch je fysieke doelen bereiken. Af en toe een avondmaaltijd of
ontbijt met minder koolhydraten eten kan daarbij een doel dienen. Het is voor mij namelijk de perfecte
manier om eenvoudig minder calorieën te nuttigen.
Heb ik bijvoorbeeld een feestje gepland staan, of een etentje buiten de deur, dan plan ik mijn calorieën
slim over de dag. Zo eet ik dan bijvoorbeeld als ontbijt en lunch twee koolhydraatarme gerechten en
spaar ik calorieën voor later op de dag. Alles draait om balans. Koolhydraatarme recepten kunnen daarbij
helpen, puur omdat ze vaak caloriearmer zijn.

PEANUT BUTTER QUINOA
20
min.

314

INGREDIËNTEN
30 gr chiazaad

1 tl kaneel

15 gr pindakaas light

2 el maple siroop

10 gr quinoa

15 gr eiwitpoeder chocolade

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

15
gram VET

13
gram KH

Meng de avond voordat je het ontbijt wilt eten, het chiazaad met 200 ml water en
het eiwitpoeder. Roer goed door en zet vervolgens in de koelkast om te wellen.
Kook de quinoa volgens de aanwijzing op de verpakking en breng op smaak met
kaneel. Vul het glas met de chiazaad pudding, een laagje pindakaas en daarop de
quinoa met kaneel. Garneer met maple siroop.

26
gram EW

SAFRAAN CHIAPUDDING
10
min.

258
calorieën

11
gram VET

INGREDIËNTEN
2 el chiaazaad

200 ml amandelmelk ongezoet

50 gr mango

1 saffraandraadje, fijngesneden

20 gr eiwitpoeder vanille
BEREIDINGSWIJZE
Meng de avond voordat je het ontbijt wilt eten, het chiazaad met 150 ml water,
melk en het het eiwitpoeder door elkaar. Roer goed door en zet vervolgens in de
koelkast om te wellen. Snijd de mango en saffraan in stukjes en roer voor het

8

serveren door de pudding.

gram KH

25
gram EW
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PEANUT BUTTER QUINOA

POMPOEN COURGETTI
25
min.

373
calorieën

23
gram VET

15
gram KH

33
gram EW

INGREDIËNTEN
300 gr courgette

150 gr pompoen

2 tenen knoflook, fijngesneden

75 gr ricotta

100 gr mager rundergehakt

½ rode ui

2 el verse peterselie, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Gebruik een spiraalsnijder of scherp mes om van de courgette in slierten te
snijden. Breng het gehakt eventueel met kruiden op smaak en draai er vervolgens
gehaktballetjes van. Bak de gehaktballen in een koekenpan met bakspray in circa
15 minuten gaar. Kook ondertussen de pompoenblokjes, samen met het gepelde
uitje in circa 15 minuten gaar. Snijd ondertussen de knoflook fijn en pureer vervolgens samen met de ricotta door de gekookte groente. Dit is de pastasaus. Roer de
rouwe courgette slierten en de gehaktballen door de pompoensaus. Laat dit samen
voor 2 minuten met een gesloten deksel op laag vuur stomen. Zo wordt ook de
courgette gaar. Garneer de courgetti met fijngesneden peterselie.

KIP-KERRIE OVENSCHOTEL
25
min.

394
calorieën

14
gram VET

INGREDIËNTEN
150 gr bloemkool

100 gr kipblokjes

100 gr champignons

75 gr prei

2 eieren

1 tl oregano

100 ml magere melk

2 tl kerriekruiden

2 eiwitten

½ tl chilipoeder

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C en snijd alle groenten grof. Kluts de eieren samen

17
gram KH

46
gram EW

met het eiwit, melk, kruiden en 100 ml water in een kom, en breng eventueel op
smaak met peper en zout. Voeg de gesneden groenten en de kipblokjes in een
ingevette ovenschaal. Giet vervolgens het eimengsel hier overheen. Roer goed
door en zet vervolgens voor circa 20 mintuten in de oven.
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POMPOEN COURGETTI

SEEWEED WRAP
10
min.

174
calorieën

9
gram VET

9
gram KH

24
gram EW

INGREDIËNTEN
75 gr tonijn (blik in water)

20 gr pittige kiemgroente

30 gr komkommer

2 grote slabladeren

2 norivellen

25 gr hüttenkäse

1 tl uienpoeder

¼ avocado

2 el sojasaus
BEREIDINGSWIJZE
Roer de tonijn door de hüttenkäse en breng op smaak met de uienpoeder. Snijd
de komkommer en avocado in blokjes. Nu kan je de wrap gaan vullen. Beleg het
norivel eerst met de slabladeren. Vervolgens met de tonijnslade, komkommer,
avocado en als laatste met de kiemgroenten. Rol de wrap vervolgens op. Je kan
de wrap heerlijk dippen in sojasaus.

VISCOUSCOUS
15
min.

218
calorieën

3
gram VET

INGREDIËNTEN
125 gr garnalen

100 gr bloemkoolrijst

½ paprika

1 el verse basilicum, fijngesneden

½ ui

1 el verse koriander, fijngesneden

1 teen knoflook, fijngesneden

1 el verse munt, fijngesneden

2 tomaten

2 el citroensap

BEREIDINGSWIJZE
Verhit bakspray in een pan en fruit de ui en de knoflook glazig in circa 2 minuten.

15

Voeg vervolgens de bloemkool en de gesneden tomaatblokjes toe en roerbak in

gram KH

circa 8 minuten beetgaar. Vervolgens voeg je ook de garnalen toe en bak je deze

28
gram EW

circa 3 minuten mee. Zet het vuur uit en voeg alle verse kruiden toe. Breng de
couscous op smaak met het citroensap en eventueel peper en zout.
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SEEWEED WRAP

RICOTTA EGGBOWL
15
min.

375

INGREDIËNTEN
50 gr ricotta

200 gr verse spinazie

¼ tl tijm

2 eieren

2 eiwitten

75 gr runderrookvlees ( broodbeleg)

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

19
gram VET

5
gram KH

Kook de spinazie tot deze helemaal geslonken is en laat goed uitlekken. Klop
de eieren en eiwitten los en breng eventueel op smaak met peper en zout. Bak
volgens het roerei samen met de spinazie in circa 2 minuten gaar. Snijd het
rookvlees in reepjes. Haal het roerei uit de pan en verdeel over een kom, met
het rookvlees en roer de ricotta er doorheen. Garneer met tijmkruiden.

48
gram EW

BANH MI PORTOBELLO
20
min.

166
calorieën

6
gram VET

INGREDIËNTEN
2 portobello’s

1 ei

1 el chilisaus

15 gr jalapeno’s

1 el verse koriander, fijngesneden

1 wortel

1 el azijn

2 eiwitten

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C en leg beide portobello delen in de oven voor
circa 15 minuten. Kluts het ei samen met het eiwit in een kom en breng eventueel

12
gram KH

18
gram EW

op smaak met peper en zout. Bak de omelet gaar naar wens. Snijd ondertussen de
wortel, koriander en jalapeno fijn. Roer hier de azijn en chilisaus doorheen. Haal
de gegrilde portobello uit de oven. Verdeel het wortelmengsel hierop en beleg
vervolgens met de omelet.
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RICOTTA EGGBOWL

TRUFFEL PASTA
25
min.

340
calorieën

9
gram VET

20
gram KH

44
gram EW

INGREDIËNTEN
250 gr courgette

200 gr champignons

3 teentjes knoflook, fijngesneden

30 gr truffel roomkaas (Philadelphia )

2 el citroensap

20 gr spaghetti

2 el peterselie, fijngesneden

125 gr kipfilet

BEREIDINGSWIJZE
Gebruik een spiraalsnijder of scherp mes om de courgette in slierten te snijden.
Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking. De kipfilet kook je
samen met de champignons gaar in circa in 10 minuten. Snijd vervolgens de kipfilet
in reepjes en de champignons in tweeën. Snijd de knoflook zeer fijn en roer samen
met het citroensap door de roomkaas. Meng nu alle ingrediënten door elkaar
tot een pasta. Zet nu de deksel op de pan en laat samen voor circa 3 minuten
sudderen. Garneer de pasta met fijngesneden peterselie.

SEAFOOD PAELLA
25
min.

384
calorieën

6
gram VET

INGREDIËNTEN
150 gr zeevruchten mix

2 tenen knoflook, fijngesneden

2 tomaten

½ paprika

65 gr doperwten

½ ui

1 kippenbouillonblokje

100 gr bloemkoolrijst

3 saffraandraadjes

2 tl paella kruiden (Sazonardor)

BEREIDINGSWIJZE
Snijd alle groente fijn en fruit vervolgens de ui, knoflook en de tomaten samen in

29

een pan. Voeg vervolgens de paprikareepjes toe met het kippenbouillonblokje en

gram KH

50 ml water. Laat voor circa 8 minuten sudderen. Voeg de zeevruchtenmix toe en

43
gram EW

roer alles goed door en voeg vervolgens alle overige ingrediënten toe aan de pan.
Laat dit samen, voor circa 8 minuten op laag vuur al roerend sudderen. Mocht het
te droog worden kan je nog wat water toevoegen.
TIP: Kan je geen paella kruiden vinden, gebruik dan de Al-Andalus kruiden van
Jonie Boer.
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TRUFFEL PASTA

VEGA(N)

Voor diegene wie mij al een tijdje volgt op Instagram, weet dat ik een grote dierenvriend ben. Waarom
ben ik dan geen vegetariër, of zelfs veganist? Heel eerlijk, ik vind het eten van dierlijke producten gewoon
veel te lekker! Ik ben ermee opgegroeid. Hadden mijn lieve ouders mij vegetarisch opgevoed, dan was de
opvoeding perfect geweest. Ik denk dat als je niet weet wat je mist, dat het een stuk gemakkelijker zou
zijn. Maar ik eet inmiddels al mijn hele leven vlees en vis en ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee zou
moeten stoppen.
De laatste jaren ga ik hier wel bewuster mee om en probeer ik op mijn manier een steentje bij te dragen.
Om deze reden heb ik in dit nieuwe programma een hoofdstuk met vegetarische gerechten geschreven.
Je kan namelijk ook enorm lekker vegetarisch eten! Daarnaast denk ik dat het goed is voor je gezondheid
en de wereld om ons heen, als iedereen af en toe een vegetarische dag of periode inlast. Omdat ik weet
dat het, met name als vegetariër, een uitdaging kan zijn om dagelijkse voldoende eiwit binnen te krijgen,
is het voor mij extra motiverend hier recepten voor te bedenken en te schrijven. Zodat jij lekker, voedzaam
en eiwitrijk kan eten zonder vlees of vis.

JELLY PROTEÏNEPUDDING
20
min.

304
calorieën

12
gram VET

25
gram KH

22
gram EW

INGREDIËNTEN
75 gr aardbeien

20 gr chiazaad

100 ml magere melk

150 gr silk tofu

3 el maple siroop
100 gr Jelly pudding aardbeiensmaak (Dr. Oetker)
BEREIDINGSWIJZE
Mix met een staafmixer de silk tofu met 100 ml water, de melk en de maple siroop
tot een glad mengsel. Roer de avond voordat je het gerecht wilt eten, de chiazaden
door het melkmengsel. Roer goed door en zet het vervolgens in de koelkast om
te wellen. Kook de pudding volgens de aanwijzing op de verpakking en snijd de
aardbeien in partjes. Roer de aardbeien door de pudding en zet het vervolgens in
de koelkast. De pudding stijft hiervan op. Giet de volgende dag de chia-pudding op
de Jelly pudding en garneer eventueel met vers fruit.

POMPOEN SALADE
25
min.

442
calorieën

25
gram VET

INGREDIËNTEN
1 rode ui

1 appel

1 tl kaneel

250 gr pompoen

2 el balsamicoazijn

100 gr Apetina paneer

1 el olijfolie
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 °C . Snijd de appel, pompoen en ui in dikke
plakken. De Apetina paneer snijd je in blokjes van circa 2 cm. Mix vervolgens alle

27
gram KH

26
gram EW

gesneden ingrediënten met olijfolie en 1 eetlepel balsamicoazijn in een ovenschaal.
Zet vervolgens de ovenschaal voor circa 20 minuten in de oven. Het gerecht is gaar,
als alles helemaal zacht en krokant is. Roer nu de overige balsamicoazijn door de
salade en breng op smaak met kaneel en een snufje zeezout.
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VEGA(N)

JELLY PROTEÏNEPUDDING

PINK PANCAKES
15
min.

386
calorieën

8
gram VET

47
gram KH

31
gram EW

INGREDIËNTEN
½ banaan

30 gr havermout

1 ei

50 gr voorgekookte rode biet

50 ml mager melk

200 gr magere Franse kwark

½ tl bakpoeder

2 el maple siroop

BEREIDINGSWIJZE
Mix 100 gram kwark, banaan, havermout, melk, het ei en de bakpoeder met
een staafmixer tot een glad beslag. Verhit bakspray in een koekenpan en giet
vervolgens 3 eetlepels beslag in de pan. Draai de pannenkoek om als de bovenkant
bijna gestold is. Bak vervolgens de andere pannenkoeken tot het beslag op is. Mix
ondertussen met een staafmixer de overige kwark, met maple siroop en rode biet
tot heerlijke sausje. Verdeel de saus over de pannenkoeken en serveer direct.

CHICKPEA NUGGETS
25
min.

297
calorieën

5
gram VET

INGREDIËNTEN
1 teen knoflook, fijngesneden

10 gr havermout

200 gr kikkererwten

1 tl uienpoeder

1 el paneermeel

½ tl chilipoeder

1 el verse peterselie, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en snijd de knoflook zeer fijn. Mix vervolgens
alle ingrediënten op de havermout en paneermeel na, met een staafmixer (of in

36
gram KH

17
gram EW

de blender) tot een egale massa. Voeg eventueel peper en zout toe. Meng het
paneermeel door de havermout en draai balletjes van het kikkererwtenmengsel.
Rol nu de balletjes door het paneermengsel. Bedek een bakplaat met bakpapier
en leg de nuggets op het bakpapier. Druk de balletjes wat plat en bak de nuggets
vervolgens in circa 20 minuten gaar in de oven. Draai de nuggets tussendoor een
keer om, zodat alle kanten krokant zijn.

122
VEGA(N)

PINK PANCAKES

VEGAN SUSHIBOWL
8

min.

474
calorieën

23
gram VET

42

INGREDIËNTEN
100 gr zeewiersalade (Wakame)

75 gr sojabonen

100 gr radijs

150 gr komkommer

65 gr gemarineerde tempeh

2 el sojasaus light

100 gr gember (Saitaku)
BEREIDINGSWIJZE
Gebruik een spiraalsnijder of scherp mes om slierten van de komkommer te
snijden. Snijd de radijs in plakjes. Verdeel vervolgens alle ingrediënten in een grote
kom. Serveer de sushibowl met sojasaus.

gram KH

25
gram EW

TIP: Wil je meer koolhydraten toevoegen? Serveer het gerecht dan met witte rijst.
Let dan wel op de voedingswaarde.

SHAKSHUKA
15
min.

370
calorieën

12
gram VET

INGREDIËNTEN
2 eieren

150 gr tomatenblokjes

1 ui

2 teentjes knoflook, fijngesneden

1 tl tijm

75 gr zwarte bonen

1 tl komijn

75 gr kidneybonen

1 tl oregano

1 rode paprika

BEREIDINGSWIJZE
Snipper het uitje en hak de knoflook zeer fijn. Fruit de ui en de knoflook glazig in

30

een grote pan met bakspray. Snijd ondertussen de paprika in blokjes en bak de

gram KH

paprika vervolgens kort mee. Voeg nu ook de tomatenblokjes en de bonen toe.

27
gram EW

Breng de tomatensaus op smaak met de kruiden en voeg eventueel chilipoeder
en zout toe. Maak vervolgens 2 holtes in de saus en breek in elk gat een ei.
Laat de eieren in circa 5 minuten zachtjes garen.

124
VEGA(N)

VEGAN SUSHIBOWL

GADO GADO
20
min.

463
calorieën

24
gram VET

18
gram KH

36
gram EW

INGREDIËNTEN
50 gr taugé

100 gr sperziebonen

75 gr courgette

75 wortel

50 gr broccoli

20 gr pindakaas light

125 gr tofu

1 ei

1 el sojasaus
BEREIDINGSWIJZE
Gebruik een spiraalsnijder of scherp mes om slierten van de wortel en courgette
te snijden. Kook het eitje, de sperziebonen en broccoli samen in een pan, in circa
8 minuten gaar. Bak ondertussen ook de tofu in circa 5 minuten gaar en krokant.
Roer de sojasaus met 2 eetlepels warm water, door de pindakaas en breng
eventueel op smaak met chilipoeder. Serveer de rauwe groenten samen met de
gekookte groente, gebakken tofu en het eitje. Garneer de Gado Gado met pindasaus.
TIP: Wil je meer koolhydraten toevoegen? Serveer het gerecht dan met witte rijst.
Let dan wel op de voedingswaarde.

WRAP DOGS
10
min.

460
calorieën

27
gram VET

36

INGREDIËNTEN
2 vegetarische Slager Bratwursten

125 gr zuurkool

20 gr augurk

¼ ui

2 tortilla wrap

1 el mosterd

BEREIDINGSWIJZE
Grill de Bratwurst volgens de aanwijzing op de verpakking. Laat de zuurkool
uitlekken en snijd de ui en augurk fijn. Verdeel de mosterd over de tortilla wraps
en beleg vervolgens met zuurkool. Leg hierboven de Bratwurst en garneer met
fijngesneden ui en augurk. Rol vervolgens de wrap op.

gram KH

22
gram EW

126
VEGA(N)

VEGAN SUSHIBOWL

PAD THAI PANEER
25
min.

565
calorieën

17

INGREDIËNTEN
50 gr rijstnoedels

1 rode ui

1 el verse gember, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

2 el limoensap

100 champignons

2 el maple siroop

1 rode paprika

2 el Hoisin

50 g taugé

1 el ongezouten pinda’s, fijngesneden

125 gr Apetina paneer

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

63
gram KH

37
gram EW

Kook de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Fruit de
gesnipperde ui, knoflook en gember in een wokpan met bakspray. Snijd blokjes
van de Apetina en bak apart in een koekenpan. Snijd nu ook de paprika en
champignons in reepjes en voeg toe aan de wok. Voeg vervolgens ook de gekookte
noedels en Apetina toe en bak circa 2 minuten mee. Roer de Hoising, maple siroop
en limoensap door de wok. Garneer de Pad Thai met taugé en fijngesneden pinda’s.

INDIASE PALAK
25
min.

565
calorieën

17
gram VET

INGREDIËNTEN
1 tl komijnpoeder

300 gr verse spinazie

1 tl garam masala (Verstegen kruiden)

175 gr Apetina paneer

1 el verse gember, fijngesneden

100 gr magere Franse kwark

2 teentjes knoflook, fijngesneden

1 ui

2 tomaten
BEREIDINGSWIJZE
Blancheer circa 3 minuten de spinazie in kokend water. Hak de spinazie nu helemaal

63
gram KH

37
gram EW

fijn met een staafmixer. Fruit de gesnipperde ui, knoflook en gember in een wokpan
met bakspray. Voeg vervolgens de blokjes tomaat en spinazie toe en laat circa
5 minuten pruttelen. Snijd blokjes van de Apetina , en voeg deze vervolgens ook toe.
Breng de curry op smaak met de kruiden en kwark. Voeg de deksel op de pan en laat
alles samen in circa 8 minuten op laag vuur op smaak komen.
TIP: Serveer het gerecht met rijst, mocht je meer koolhydraten willen eten. Let dan
wel op de voedingswaarde.

128
VEGA(N)

PAD THAI PANEER

TEMPE CHIPS
50
min.

199

INGREDIËNTEN
100 gr tempeh

½ tl paprikapoeder

½ tl uienpoeder

½ tl rozemarijn

¼ tl zeezout

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

8
gram VET

17
gram KH

19
gram EW

Verwarm de oven voor op 220 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng in
een kom alle kruiden en snijd de tempeh in dunne plakjes. Spray de tempeh in met
bakspray en dip vervolgens in de kruiden. Bak de chips circa 50 minuten in de oven
tot de tempeh licht knapperig is. Draai de chips een of twee keer tijdens het bakken
om in de oven.
TIP: Ben jij fan van andere kruiden? Dan mag je deze uiteraard ook gebruiken. Er
zitten namelijk geen calorieën in kruiden.

TORTILLA CHIPS
30
min.

208
calorieën

2
gram VET

INGREDIËNTEN
200 gr linzen

1 tl paprikapoeder

2 tenen knoflook, fijngesneden

1 el tomatenpuree

½ chilipoeder

2 el verse basilicum, fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en snijd de knoflook zeer fijn. Mix vervolgens
alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een egale massa.
Voeg eventueel peper en zout toe. Bedek een bakplaat met bakpapier en verdeel

26
gram KH

18

hierover het linzenmengsel. Zet de bakplaat voor circa 20 minuten in de oven. Snijd
er vervolgens driehoekjes van en zet de tortilla chips nog even voor circa 5 minuten
terug de oven in. Zo kunnen alle kanten van de chips, krokant en bruin worden.

gram EW

130
VEGA(N)

TEMPE CHIPS

TOFU TIRAMISU
10
min.

514
calorieën

28
gram VET

50
gram KH

20

INGREDIËNTEN
5 bastogne biscuits

100 gr ricotta

150 gr silk tofu

50 ml zwarte koffie

½ tl cacaopoeder

30 gr roodfruit

3 el maple siroop
BEREIDINGSWIJZE
Zet de koffie en laat vervolgens afkoelen. Breek ondertussen de koeken en voeg
toe in een glas. Giet hier de koffie overheen en roer goed door. Zet het glas in de
koelkast, zo kan de bodem uitharden. Mix de maple siroop en de tofu met een
staafmixer door de ricotta. Dit is het tweede laagje in het glas. Top de tiramisu af
met roodfruit en cacaopoeder.

gram EW

132
VEGA(N)

TOFU TIRAMISU

PREP AND GO

Wij zijn tegenwoordig allemaal zo druk, het lijkt wel een trend. Stress heeft vaak de overhand, waardoor
we onszelf (en onze gezondheid) niet meer op de eerste plek zetten. Ik denk hier totaal anders over en
probeer het leven dan ook zo goed en ontspannen mogelijk in te delen. Daarom prep ik mijn maaltijden.
Maar ik prep mijn maaltijden niet alleen als ik erg druk ben, maar ook omdat ik gewoon goed voorbereid
wil zijn. Eén zorg minder in de hedendaagse drukte.
Ik wil graag weten wat en hoeveel ik eet. Zoals je hiervoor misschien al hebt gelezen kan ik soms best
nauwkeurig zijn als het gaat om mijn voeding. Dit doe ik niet voor niets. Ik ben in het verleden vaak onvoorbereid geweest, met slechte keuzes tot gevolg. Food preppen zorgt ervoor dat ik makkelijker “on track”
blijf.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Vaak werk ik naar bepaalde doelen toe. Heb ik bijvoorbeeld
een fotoshoot gepland staan, dan track ik de periode daarvoor altijd al mijn voeding. Zo weet ik wat ik eet
en kan ik gericht naar mijn fysieke doelen werken.
Een weegschaal ontbreekt dan ook niet in mijn keuken en staat standaard op het aanrecht. Omdat ik al
een lange tijd bezig ben met mijn voeding, heb ik inzicht gekregen in verschillende voedingsproducten en
hoe mijn lichaam hierop reageert. Zo weet ik voor de basisgerechten, die ik eet wel hoeveel er in bepaalde
producten zit. Sommige maaltijden, zoals bijvoorbeeld mijn pre- bed kwark, weeg ik dan ook niet meer af.
Wat bereid ik dan wel allemaal voor en zet ik bijvoorbeeld in mijn MyFitnessPal app?
Dit is erg afhankelijk van mijn weekplanning. Ben ik veel buiten de deur, dan bereid ik op zondag mijn
maaltijden vaak al voor. Dit zijn dan eigenlijk altijd mijn lunch en avondmaaltijd. Mijn ontbijt maak ik dan
de avond van tevoren. Vaak zijn dit overnight oats. Hier kan je namelijk oneindig in variëren en het verveelt
mij eigenlijk nooit.
Over variatie gesproken, dit is wel erg belangrijk! Ik houd namelijk van afwisseling. Ik maak dan ook vaak
gerechten voor maximaal 3 dagen klaar. Ik wissel wekelijks in het menu. Gemak dient de mens, maar
eentonig eten kan gaan vervelen. Maak het leuk voor jezelf en zorg dat je eet wat je lekker vindt.

BLUE VLUGGORT
10
min.

258
calorieën

INGREDIËNTEN
30 gr vluggort (Lassie)

75 gr blauwe bessen

200 gr Skyr vanille

1 tl koekkruiden

BEREIDINGSWIJZE
Kook de vluggort volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat goed afkoelen.

1
gram VET

39
gram KH

23
gram EW

Voeg de helft van de blauwe bessen in een blender, samen met een halve theelepel
koekkruiden. Pureer en roer het mengsel vervolgens door de gekookte vluggort.
Nu kan je het weckpotje gaan vullen. Het eerste laagje is de Skyr kwark. Vervolgens
voeg je de vluggort toe en top af met de overige blauwe bessen. Garneer met
overige met koekkruiden.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 3 tot 4 dagen vers.

TOFUPUDDING
5

min.

226
calorieën

INGREDIËNTEN
200 gr silk tofu

125 gr verse frambozen

125 gr verse bramen

1 el citroensap

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten samen tot een pudding met een staafmixer of in een

7
gram VET

18

blender. Roer eventueel een snufje zout door de pudding. Nu kan je het weckpotje
gaan vullen.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 3 tot 4 dagen vers.

gram KH

18
gram EW

TIP: Je kan de pudding heerlijk garneren met bijvoorbeeld 25 gram muesli. Let dan
wel op de voedingswaarde.

136
PREP AND GO

BLUE VLUGGORT

CHIAKWARK
10
min.

377

INGREDIËNTEN
200 gr magere Franse kwark

100 ml magere melk

3 el chiazaad

75 gr roodfruit

2 el maple siroop

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

17
gram VET

17
gram KH

29
gram EW

Meng de avond voordat je het ontbijt wilt eten, het chiazaad met 150 water en de
kwark. Roer goed door en breng op smaak met maple siroop. Zet vervolgens in de
koelkast om te wellen. Mocht het te dik worden, roer er dan nogmaals 50 ml water
doorheen. De volgende ochtend kan je het weckpotje gaan vullen. Top de pudding
af met roodfruit.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 3 tot 4 dagen vers.

PREP EGG
5

min.

199
calorieën

9
gram VET

INGREDIËNTEN
1 ei

2 eiwitten

½ tl chilipoeder

30 gr runderrookvlees

1 el chilisaus

50 ml kokosmelk light

1 el koriander, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Spray de weckpot in met bakspray. Snijd het rookvlees zeer fijn. Tik vervolgens de
eieren los en voeg alle ingrediënten toe. Roer goed door en breng eventueel op

8
gram KH

21
gram EW

smaak met peper en zout. Zet, op het moment van consumeren, het glas voor circa
2 minuten in de magnetron.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen vers.

138
PREP AND GO

CHIAKWARK

PHO TO GO
10
min.

297
calorieën

4
gram VET

36
gram KH

28
gram EW

INGREDIËNTEN
1 el verse koriander, fijngesneden

25 gr rijstnoedels

1 el Hoisin

100 gr paksoi

¼ tl kaneel

100 gr paddenstoelen mix

¼ tl runderbouillon poeder

25 gr taugé

100 gr rosbief (broodbeleg)
BEREIDINGSWIJZE
Kook de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat goed
uitlekken. Snijd alle groente grof en snijd de rosbief in reepjes. Roer de Hoisin
door de noedels en voeg toe aan een weckpot. Vul vervolgens met alle overige
ingrediënten en kruiden. Wanneer je klaar bent om het gerecht te eten, voeg je
kokend water toe. Laat het geheel 4 minuten weken, zodat alle groente beetgaar
zijn. Roer de soep goed door en geniet.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen vers.

COUSCOUS SALADE
20
min.

256
calorieën

2
gram VET

32
gram KH

29
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr aubergine

1 paprika

100 gr gerookte kipfilet

100 gr bloemkoolrijst

100 gr druiven

1 el peterselie, fijngesneden

1 tl Ras el hanout kruiden ( Jonnie Boer)

2 el citroensap

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de paprika, aubergine en kipfilet in reepjes van circa 3 cm. Snijd de druiven in
tweeën. Grill de gesneden groente circa 15 minuten in een grillpan met bakspray.
Breng eventueel op smaak met peper en zout. Mix vervolgens alle ingrediënten
samen in een grote kom. Roer de kruiden er doorheen en breng op smaak met
citroensap. Vul vervolgens de weckpot met de couscous salade.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen vers.

140
PREP AND GO

PHO TO GO

ROTI POT
20
min.

456
calorieën

8
gram VET

44
gram KH

49
gram EW

INGREDIËNTEN
150 gr kipfilet

1 el Chan’s Massala kruiden

200 gr aardappel

1 ei

100 gr sperziebonen

½ ui

1 teen knoflook, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Kook de kipfilet in circa 10 minuten gaar en snijd in reepjes. Kook ondertussen ook
de aardappels in circa 15 minuten beetgaar. Voeg in de laatste 5 mintuten ook de
sperziebonen en het eitje toe. Giet alles af en pel het eitje. Snipper de ui en hak de
knoflook fijn. Fruit dit aan in een grote pan met bakspray. Voeg na een paar minuten de aardappel en kipreepjes toe, samen met de Chan’s Massala kruiden en
roer goed door. Nu kan je de weckpot gaan vullen. Je begint met de sperziebonen,
vervolgens het aardappelmengsel en als laatste het gekookte eitje.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen vers.

ROOKVLEES ROLLETJES
5

min.

INGREDIËNTEN
100 gr runderrookvlees

1 tortilla wrap

15 gr piccalilly

227
calorieën

BEREIDINGSWIJZE
Verdeel de piccalilly over de tortilla wrap en beleg met rookvlees. Rol de tortilla op

5

en snijd vervolgens in rolletjes.

gram VET

Bewaar de rolletjes in een afgesloten bakje in de koelkast, zo blijft het zeker 3 tot 4

20

dagen vers.

gram KH

26
gram EW

142
PREP AND GO

ROTI POT

THAISE NOEDELSALADE
15
min.

244
calorieën

3
gram VET

28
gram KH

26
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr gerookte kipfilet

200 gr courgette

2 el azijn

75 gr mango

2 el chilisaus

10 gr ketchup

1 el verse koriander, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Gebruik een spiraalsnijder of scherp mes om slierten van de courgette te snijden.
Snijd vervolgens de mango en kipfilet in blokjes. Breng de courgette noedels op
smaak met alle overige ingrediënten. Roer vervolgens de kip en mango door de
noedels en garneer met verse koriander. Nu kan je de weckpot gaan vullen.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen vers.

CHEESEBURGER TO GO
30
min.

418
calorieën

21

INGREDIËNTEN
1 tomaat

100 gr mager rundergehakt

½ paprika

50 gr komkommer

¼ ui

25 gr augurken

1 el magere kwark

30 gr sla naar keuze

1 el hot salsasaus

1 plak cheddarkaas

1 tl ketchup

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

31
gram KH

32
gram EW

Rul het gehakt in een koekenpan zonder boter in circa 20 minuten goudbruin. Als
er veel vocht vrij komt, giet dit dan tussentijds af. Laat vervolgens het gehakt goed
afkoelen. Meng de salsasaus, kwark en ketchup tot een dressing. Snijd vervolgens
alle groenten fijn. Nu kan je de weckpot gaan vullen. Bedek de bodem eerst met
het gehakt en vervolgens met een laagje uien, augurken, tomaten, paprika, kaas en
sla. De dressing houdt je apart tot het moment van consumeren. Zo blijft de salade
langer vers.
Bewaar de weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 3 tot 4 dagen vers.

144

PREP AND GO

THAISE NOEDELSALADE

HARTIGE
SNACKS

Zelfs de grootste snoepkonten hebben wel eens behoefte aan iets anders! Zoetigheid is lekker, maar soms
heb je ook gewoon zin in iets hartigs. Daarom vind je in dit programma ook een compleet hoofdstuk met
heerlijke hartige snacks.
Misschien vraag jij jezelf af waarom ik in mijn programma twee hoofstukken schrijf over snacks. Snacken
is toch ongezond? Dit is een misverstand dat nog steeds bij veel mensen leeft.
Snacks kunnen inderdaad heel ongezond zijn… maar dat heeft er waarschijnlijk meer mee te dat je de
verkeerde keuzes maakt. Daar komt nog eens bij dat je niet dik wordt van ongezond eten, maar van te
veel eten. Iets wat veel mensen niet weten. Jij mag dus gewoon af en toe van iets genieten wat minder
voedzaam is, zolang de juiste balans er maar is.
Als je het goed aanpakt, kan je hartige tussendoortjes uitstekend gebruiken tussen de rest van je
maaltijden.
Kies je voor een snack, probeer dan zoveel mogelijk te gaan voor iets gezonds. Door gezond en vooral
eiwitrijk te snacken als je honger hebt, voorkom je dat je snel weer honger krijgt en misschien minder
briljante keuze maakt.
Vaak maak ik in het weekend hartige snack recepten uit mijn programma. Voor mezelf, of ik neem bijvoorbeeld iets mee naar een verjaardag. Ik vind het namelijk altijd leuk om mensen iets te laten proeven wat
ze nog niet kennen. Als het dan lekker smaakt en ik vertel ze wat erin zit, zijn ze vaak blij verrast. Het is dan
leuk om de reacties te zien en te horen.
Ik ben een grote fan van popcorn, dit maak ik dan vaak thuis zelf. Zonder boter of suiker. Enkel met wat
kruiden in de oven of magnetron. Als ik voor de zoete variant ga, dan maak ik het vaak met eiwitpoeder. Zo
is het ook direct een eiwitrijke snack. Maar ook chips maak ik vaker van bijvoorbeeld tempé of aubergine.
Dit zijn ook hartige snack recepten die je kan terugvinden in mijn programma.

KIBBELING
20
min.

407
calorieën

11
gram VET

21
gram KH

52
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr magere Franse kwark

2 tenen knoflook, fijngesneden

3 el citroensap

200 gr kabeljauw

½ tl komijnpoeder

50 gr tarwe bloem

35 ml spa rood

1 eidooier

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de kabeljauw in grove stukken en dep goed droog. Mix de bloem met
de spa rood en de eidooier tot een egaal beslag. Voeg eventueel peper en
zout toe. Verwarm in de tussentijd zonnebloemolie in een pan tot circa 180 °C.
Haal de kabeljauw door het beslag en laat het voorzichtig in de olie glijden.
Bak de kabeljauw in circa 8 minuten goudbruin. Laat goed uitlekken op keukenpapier. Ondertussen maak je de saus. Snijd de knoflook zeer fijn en roer samen
met de citroensap en kruiden door de kwark. Breng de saus eventueel op smaak
met peper en zout. Serveer de saus bij de kibbeling.

OMELET WRAPS
10
min.

320
calorieën

15
gram VET

INGREDIËNTEN
1 ei

2 eiwitten

25 gr hüttenkäse

30 gr gerookte zalm

1 el kappertjes
BEREIDINGSWIJZE
Kluts de eieren los en breng eventueel op smaak met peper en zout. Bak de omelet
in circa 3 minuten gaar in een koekenpan met bakspray. Haal de omelet uit de pan
en verdeel de hüttenkäse over de omelet. Beleg vervolgens met kappertjes en de

2

gerookte zalm. Rol de wrap op en snijd in rolletjes.

gram KH

40
gram EW

148
HARTIGE SNACKS

KIBBELING

TOMAAT BURGER
10
min.

162
calorieën

INGREDIËNTEN
2 tomaten

75 gr runderrookvlees ( broodbeleg)

2 augurken

20 gr piccalilly

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de tomaat in tweeën en de augurk in plakjes. Bak het rookvlees zonder

3
gram VET

12

bakspray in circa 2 minuten krokant. Verdeel de Piccalily over de tomaat en beleg
vervolgens met augurk en rookvlees. Herhaal en leg de bovenkant van de tomaat
op de burger.

gram KH

20
gram EW

SURIMI MUFFINS
25
min.

462
calorieën

19
gram VET

46
gram KH

24
gram EW

INGREDIËNTEN
100 gr surimi

50 gr havermout

1 tl uienpoeder

15 gr rode pesto

1 tl bakpoeder

50 ml magere melk

1 tl paprikapoeder

¼ ui

1 ei
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en spray de muffinvorm in met bakspray. Snijd de
surimi in reepjes, de ui zeer fijn en maal de havermout tot meel in een keukenmachine. Voeg het ei en de melk toe en klop er een glad beslag van. Voeg
vervolgens alle overige ingrediënten toe aan het beslag en roer goed door. Giet het
beslag in de muffinvorm en zet het vervolgens voor circa 20 minuten in de oven.
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TOMAAT BURGER

EGG BURGERS
15
min.

247
calorieën

INGREDIËNTEN
2 eieren

½ norivel

50 gr runderrookvlees

2 tl sambal

BEREIDINGSWIJZE
Kook de eieren in een pan met water in circa 8 minuten hard. Bak het rookvlees

14
gram VET

3

zonder bakspray in 2 minuten krokant. Snijd de eieren in de lengte door tweeën en
verdeel de sambal over de eieren. Beleg de burger met het norivel en het gebakken
rookvlees.

gram KH

28
gram EW

GROENTE MET EIWITRIJKE DIP
10
min.

340
calorieën

8
gram VET

44
gram KH

26

INGREDIËNTEN
2 el verse bieslook, fijngesneden

1 rode paprika

2 el chilisaus

1 teen knoflook, fijngesneden

¼ rode ui, fijngesneden

4 wortels

¼ komkommer

5 stengels bleekselderij

½ bosui

150 gr hüttenkäse

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de verse kruiden, bosui, knoflook en rode ui zeer fijn en meng in een kom
met de hüttenkäse. Breng op smaak met chilisaus en eventueel chilipoeder. Snijd
vervolgens de komkommer, bleekselderij, wortels en paprika in reepjes. Serveer de
gesneden groente met de hüttenkäsedip.

gram EW
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EGG BURGER

AUBERGINE CHIPS
20
min.

94

INGREDIËNTEN
1 tl paprikapoeder

1 aubergine

½ tl chilipoeder
100 gr bruschetta dip zie recept pagina 92

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

1
gram VET

19
gram KH

4
gram EW

Verwarm de oven voor op 180 °C en snijd de aubergine in dunne plakken. Hoe
dunner hoe beter, zo wordt het lekker krokant. Smeer de aubergine plakken in
met bakspray en verdeel de kruiden er overheen. Bak de aubergine chips in circa
15 minuten krokant. Draai tussendoor een keer om. Serveer de chips met
bruschetta dip.
TIP: Je kan de chips ook met een andere dip maken, maar ook zonder dip is de
chips erg lekker!

FISH CAKES
15
min.

406
calorieën

16
gram VET

30
gram KH

33
gram EW

INGREDIËNTEN
2 tl verse gember, fijngesneden

35 gr maisbloem

½ tl chilipoeder

¼ ui

2 tenen knoflook, fijngesneden

1 ei

3 limoen bladeren (verkrijgbaar bij de toko)
200 gr makreel in tomatensaus (Princes in blik)
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een egaal beslag.
Voeg eventueel peper en zout toe. Verhit bakspray in koekenpan en giet vervolgens
3 eetlepels beslag in de pan. Draai de fish cakes om als de bovenkant bijna gestold
is. Serveer direct.
TIP: Kan je geen limoenbladeren vinden, kijk dan eens op de website van
www.asianfoodlovers.nl.
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AUBERGINE CHIPS

HOMEMADE OVEN CHIPS
25
min.

173

INGREDIËNTEN
1 banaan

3 norivellen

1 tl rozemarijn

100 gr rode biet

1 tl zeezout

75 gr zoete aardappel

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

2
gram VET

36

Verwarm de oven voor op 180 °C en snijd de banaan, rode biet en zoete aardappel
in dunne plakken. Hoe dunner hoe beter, zo wordt het lekker krokant. Smeer de
gesneden ingrediënten in met bakspray en verdeel de kruiden er overheen. Bak
chips in circa 20 minuten krokant. Draai tussendoor een keer om.

gram KH

7
gram EW

TIP: Zin in een lekkere gezonde dip bij je chips? Kijk eens op bladzijde 174
hoofdstuk gezonde sauzen en dips.

BLOEMKOOL POPCORN
20
min.

228
calorieën

11
gram VET

INGREDIËNTEN
3 el kokosolie (gesmolten)

400 gr bloemkool

4 el chilisaus

2 tl paprikapoeder

½ tl komijnpoeder

2 tl uienpoeder

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en spoel de bloemkool schoon. Hak er vervolgens
bloemkoolroosjes van en verdeel in een grote kom. Roer alle ingrediënten door
de bloemkoolroosjes. Bak Bloemkool popcorn in circa 20 minuten krokant. Draai

27

tussendoor een keer om.

gram KH

5
gram EW

TIP: Zin in een lekkere gezonde dip bij de Bloemkool popcorn? Kijk eens op
bladzijde … hoofdstuk gezonde sauzen en dips.
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HOMEMADE OVEN CHIPS

ZOETE SNACKS

Sinds de laatste jaren ben ik echt een zoetekauw! Vroeger moest ik niets hebben van chocolade of koekjes.
Chips was mijn favoriet en daar lag mijn keukenkastje vol mee. Het liefst in de smaken Cheese Union of
Bolognese. De laatste jaren is mijn smaak veranderd en ben ik steeds meer gaan genieten van zoete
snacks. Maar hoe pak je dit slim aan? Je kan niet onbeperkt zoetigheid eten, zonder daar de nadelen (vet
aankomen) van te ondervinden. Dus hoe pak ik dit aan? Juist. Balans.
Ik voel me fysiek graag fit. Ik wil lekker in mijn vel zitten en trots zijn als ik in mijn bikini op het strand lig.
Dus zorg ik goed voor mezelf. Gezond zijn en goed voor mijn lichaam zorgen, geeft me motivatie. Hoe
graag wil jij dit? Wat ben je bereid om te doen en vooral te laten? Nooit meer snoepen is voor niemand een
optie. We zijn allemaal mensen en de wereld biedt te veel leuks om daar niet van te genieten.
De kunst is dus om hier balans in te vinden. Daar wil ik jou graag bij helpen! In mijn programma staan
daarom heerlijke zoete snack recepten, die jij schuldvrij kan eten. Niemand zou zich schuldig moeten
voelen, wat ze ook eten. Maar er moet wel balans zijn!
Zelf hou ik me altijd 5 dagen per week aan mijn voedingsplan. De overige 2 dagen ga ik hier wat losser mee
om. Dit wil niet zeggen dat ik die 2 dagen onbeperkt kan eten. Alles is afhankelijk van mijn doelstelling op
dat moment. Lekkernijen, zoals zoetigheid, plan ik grotendeels binnen mijn calorieën. Lukt dat een keer
niet, geen paniek. Die weegschaal kan wel even omhoog schieten, maar dat wil niet zeggen dat je meteen
vet aan komt. Ik zie voeding niet als goed of slecht, maar als voedzaam of minder voedzaam.

GEVULDE MELOEN
8

min.

355

INGREDIËNTEN
½ cantaloupe

200 gr magere Franse kwark

75 gr roodfruit

10 gr eiwitpoeder (smaak naar keuze)

10 gr muesli

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

4
gram VET

52

Snijd de cantaloupe in tweeën en haal het vruchtvlees eruit. Roer het eiwitpoeder
door de kwark samen met het roodfruit en stukjes cantaloupe. Vul hiermee de
meloen en garneer met muesli.

gram KH

32
gram EW

ZOETE TOFU BALLEN
15
min.

363
calorieën

17
gram VET

INGREDIËNTEN
3 el maple siroop

50 gr bloem

1 tl bakpoeder

150 gr firm tofu

2 tl cacaopoeder

20 gr pure chocolade 75%

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten, op de chocolade na, met een staafmixer (of in de blender)
tot een egaal beslag. Gebruik vervolgens je handen om er balletjes van te vormen
van circa 3 centimeter. Verhit bakspray in een pan en bak de tofu ballen in circa 3

30
gram KH

30
gram EW

minuten gaar en krokant. Leg vervolgens de tofu ballen op keukenpapier om uit te
lekken. Smelt ondertussen de chocolade in een pannetje op laag vuur. Dip hier de
afgekoelde tofu ballen in. Zet het vervolgens voor circa 3 minuten in de koelkast. Zo
kan de chocolade uitharden.
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GEVULDE MELOEN

GEVULDE APPEL
5

min.

128
calorieën

INGREDIËNTEN
1 appel

50 gr hüttenkäse

1 tl kaneel

50 gr roodfruit

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de appel in tweeën en hol geheel uit, zodat je enkel nog de buitenkant van de

2
gram VET

18

appel overhoudt. Snijd 1 deel hiervan in kleine blokjes van circa 2 centimeter. Meng
de appel door de hüttenkäse en breng op smaak met 1 halve theelepel kaneel. Vul
hiermee vervolgens beide appels en garneer met roodfruit en het overige kaneel.

gram KH

8
gram EW

CHOCOKOFFIE MERINGUES
50
min.

130
calorieën

1
gram VET

INGREDIËNTEN
½ tl cacaopoeder

20 gr stevia poeder

½ tl gemalen oploskoffie

5 eiwitten

2 tl Maizena
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 100 °C. Ontvet de staafmixer en een schaal met azijn
en keukenpapier. Klop in de ontvette schaal de eiwitten stijf en mix vervolgens
gedoseerd, de overige ingrediënten er doorheen met een staafmixer. Leg bak-

21
gram KH

21
gram EW

papier op de bakplaat en vul een spuitzak met het mengsel. Spuit ronde of
langwerpige schuimpjes op de bakplaat. Plaats vervolgens de bakplaat voor
circa 45 minuten in de oven. Voor alle schuimpjes geldt: Een goed schuimpje is nog
iets ‘plakkerig’ in het midden. Verwacht dus niet dat de kern net zo droog is als de
buitenkant. Laat vervolgens nog minimaal 30 minuten afkoelen in de oven met de
deur open.
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GEVULDE APPEL

GEGRILDE BANAAN
8

min.

134

INGREDIËNTEN
1 banaan

25 gr ricotta

30 gr hüttenkäse

50 gr roodfruit

1 el maple siroop

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

5
gram VET

19
gram KH

Snijd de banaan met schil in tweeën. Gril vervolgens de banaan in een grillpan,
zonder olie, in circa 3 minuten zacht en warm. Meng ondertussen de hüttenkäse
door de ricotta. Verdeel het mengsel over de gegrilde banaan en garneer met
roodfruit en maple siroop.

7
gram EW

SWEET OMELET
10
min.

246
calorieën

9
gram VET

11
gram KH

INGREDIËNTEN
1 ei

2 eiwitten

40 gr hüttenkäse

½ tl kaneel

5 gr pindakaas light

¼ banaan

10 gr eiwitpoeder (smaak naar keuze)
BEREIDINGSWIJZE
Kluts de eieren los en breng op smaak met kaneel en een snufje zout. Bak de
omelet in circa 3 minuten gaar. Meng ondertussen het eiwitpoeder door de
hüttenkäse. Verdeel het mengsel vervolgens over de omelet. Prak hierop de
banaan en garneer met pindakaas. Rol de omelet op en snijd in rolletjes.

30
gram EW
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GEGRILDE BANAAN

POMPOEN-WORTELTAART
60
min.

1209
calorieën

36

INGREDIËNTEN
175 gr wortel

100 gr pompoen

200 gr volkeren speltmeel

10 gr bakpoeder

20 gr walnoten

3 eieren

4 el maple siroop

30 gr eiwitpoeder vanille

2 el verse gember, fijngesneden

50 gr ricotta

3 tl koekkruiden

gram VET

BEREIDINGSWIJZE

133
gram KH

78
gram EW

Verwarm de oven voor op 180 °C en kook de wortel met pompoen net niet zacht.
Laat goed uitlekken en afkoelen. Pureer de pompoen, wortel, gember, maple
siroop en de eieren met een staafmixer (of in de blender) tot een egaal beslag.
Voeg een snufje zout toe. Meng vervolgens alle droge ingrediënten in een andere
kom. Voeg en meng, beetje bij beetje, het pompoen-wortelmengsel erbij en roer
goed door. Voeg het beslag tot net onder de rand, in een taart of cakevorm en zet
deze voor circa 40 minuten in de oven. Laat de taart goed afkoelen. Verdeel voor
het serveren de ricotta en stukjes walnoten over de taart.

KOKOSMAKRONEN
20
min.

435

INGREDIËNTEN
25 gr kokosrasp

30 gr havermout

2 el maple siroop

50 gr roodfruit

25 gr eiwitpoeder vanille of kokossmaak

4 eiwitten

calorieën

15
gram VET

32
gram KH

41
gram EW

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Splits de eieren en voeg de eiwitten in een
ontvette kom. Klop de eiwitten goed stijf. Meng vervolgens de kokosrasp, met
het eiwitpoeder en de maple siroop. Roer vervolgens het roodfruit er doorheen.
Schep het opgeklopte eiwit, voorzichtig door het kokosmengsel en maak er circa
8 balletjes van. Leg de kokosballetjes op een bakplaat met bakpapier. Bak de
kokosmakronen in circa 10 minuten goudbruin.
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POMPOEN-WORTELTAART

MANGO STICKY RICE
20
min.

332
calorieën

INGREDIËNTEN
40 gr dessertrijst (Lassie)

100 gr mango

75 ml kokosmelk light

20 gr eiwitpoeder vanille

BEREIDINGSWIJZE
Breng de rijst samen met 40 ml kokosmelk, 200 ml water en het eiwitpoeder aan de

5
gram VET

47
gram KH

kook. Roer af en toe goed door. Laat vervolgens de rijst in circa 12 minuten zacht
droog koken, zonder het deksel op de pan. Snijd de mango ondertussen in reepjes.
Laat de kokosrijst goed afkoelen en verdeel de mango bij de rijst. Top de Mango
sticky rice af met de overige kokosmelk.

23
gram EW

EIERKOEKEN
20
min.

404
calorieën

14
gram VET

36
gram KH

32
gram EW

INGREDIËNTEN
½ citroen

50 gr havermout

2 tl koekkruiden

2 eieren

2 tl bakpoeder

150 gr magere Franse kwark

2 el maple siroop
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een bakplaat met wat bakpapier.
Meng alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een egaal beslag.
Verdeel het beslag in 4 porties over de bakplaat. Zet de eierkoeken vervolgens voor
circa 15 minuten in de oven. Als de eierkoeken lichtbruin beginnen te worden zijn
ze klaar. Laat de eierkoeken even goed afkoelen, voor je ze losmaakt van het
bakpapier. Doe dit voorzichtig, ze zijn vrij kwetsbaar.
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MANGO STICKY RICE

RED VELVET CAKE
50
min.

991
calorieën

30
gram VET

119
gram KH

56
gram EW

INGREDIËNTEN
75 gr magere Franse kwark

200 gr slik tofu

4 el maple siroop

100 gr havermout

2 tl bakpoeder

2 eieren

150 gr voorgekookte rode biet

1 rijpe bananen

50 gr roodfruit

20 gr witte chocolade

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C en snijd de biet en banaan in stukjes. Meng
vervolgens alle ingrediënten op de kwark, roodfruit, chocolade en 1 eetlepel
maple siroop na, met een staafmixer (of in de blender) tot een egaal beslag. Voeg
het beslag tot net onder de rand in een taart of cakevorm. Zet de cake vervolgens
voor circa 45 minuten in de oven. Laat de cake goed afkoelen. Roer ondertussen
de maple siroop door de kwark. Verdeel het kwarkmengsel over de gehele cake.
Versier de cake met roodfruit en stukjes witte chocolade.

ICEBOUND BARS
20
min.

235
calorieën

INGREDIËNTEN
300 gr kwark

2 el maple siroop

50 ml kokosmelk light

125 gr bevroren fruit naar keuze

BEREIDINGSWIJZE
Bedek de bodem van het diepvriesbakje met bakpapier. Meng alle ingrediënten op

4
gram VET

22

40 gram fruit na, met een staafmixer (of in de blender) tot een egale massa. Snijd
het overige fruit fijn. Verdeel het kwarkmengsel over het bakpapier en roer het
overige fruit er voorzichtig doorheen. Sluit het diepvriesbakje af met de deksel en
laat in 3 uur hard worden in de vriezer.

gram KH

27
gram EW

Neem het bevroren kwarkmengsel met behulp van het bakpapier uit het bakje.
Laat 10 minuten op temperatuur komen en snijd er vervolgens repen van. Bewaar
de repen, die je later wilt eten in het afgesloten bakje in de vriezer.
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RED VELVET CAKE

HAVERMOUTKOEKEN
20
min.

517
calorieën

22
gram VET

45
gram KH

31
gram EW

INGREDIËNTEN
10 gr boter

1 ei

¼ banaan

35 gr havermout

2 tl bakpoeder

150 gr silk tofu

2 tl koekkruiden

40 gr bloem

3 el maple siroop
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 190 °C en bekleed een bakplaat met wat bakpapier.
Meng alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een egaal beslag.
Maak balletjes van het beslag en leg deze op de bakplaat. Druk de balletjes iets
aan en zet vervolgens de bakplaat voor circa 15 minuten in de oven. Als de koeken
lichtbruin beginnen te worden zijn ze klaar.

GEPOFTE RIJSTKOEKJES
15
min.

421
calorieën

INGREDIËNTEN
100 gr silk tofu

15 gr pindakaas light

25 gr pure chocolade 75%

40 gr gepofte rijst

BEREIDINGSWIJZE
Pureer de tofu en roer door de pindakaas met 30 ml warm water. Verwarm het

16
gram VET

43
gram KH

pindakaasmengsel, met de stukjes chocolade, in een pan op een laag vuur. Roer
goed door. Houd dit goed in de gaten, want het verbrandt vrij snel. Zodra alles
gesmolten is, voeg je direct de gepofte rijst toe. Meng het goed door elkaar.
Schep met een lepel bolletjes gepofte rijst op een vel bakpapier. Laat de gepofte
rijstkoekjes circa 5 minuten uitharden in de koelkast.

18
gram EW

172
ZOETE SNACKS

HAVERMOUTKOEKEN

SAUZEN & DIPS

Wie lust er nou geen mayonaise of lekker sausje bij zijn aardappels? Toch weet iedereen dat de meeste
sauzen niet erg gezond zijn. Daarom maak ik graag mijn eigen gezonde varianten en heb ik hier speciaal
een hoofdstuk voor geschreven. Ik maak vaak zelf een chilisaus of een eigen gemaakte Tzatziki. Hiervoor
gebruik ik eigenlijk altijd kruiden. Kruiden bevatten namelijk geen calorieën en je kan er eindeloos mee
variëren. Sauzen zijn niet heel moeilijk te maken en je vindt ze ook terug in mijn programma.
Persoonlijk koop ik eigenlijk nooit sausjes of kant-en-klaar maaltijden uit de supermarkt. Ik bereid
eigenlijk altijd alles zelf. Dus ook mijn sausjes en dips. Zo weet ik wat erin zit en vaak zijn ze ook nog
lekkerder van smaak. Ik zorg altijd dat ik voldoende kwark, hüttenkäse of ricotta in huis heb. Dit is namelijk
de basis voor veel van de sausjes die ik maak. Met voldoende kruiden in huis kan je altijd wel een heerlijke
variatie maken.
Daarnaast ben ik een grote fan van rijstwafels. Er zitten namelijk maar 27 calorieën in één rijstwafel.
Natuurlijk wil ik mijn rijstwafel wel rijkelijk kunnen beleggen, zonder hier te veel calorieën aan toe te
voegen. Daarom maak ik vaak zelf mijn eigen spreads. Een rijstwafel met chocoladepasta, daar mag je
mij wel voor wakker maken. Maar chocoladepasta bevat veel calorieën en dus maak ik liever een iets
gezondere variant.
Rijstwafels zijn een perfect tussendoortje, zeker als je calorieën wilt besparen voor je grotere
maaltijden. Als je er dan ook nog eens een heerlijke eiwitrijke spread bij kan maken, is dat natuurlijk een top
combinatie!

MAYONAISE OLIEVRIJ
15
min.

318
calorieën

25
gram VET

16
gram KH

8
gram EW

INGREDIËNTEN
75 gr avocado

40 ml magere melk

25 gr cashewnoten

1 el azijn

1 tl mosterd

1 tl komijnpoeder

1 el citroensap
BEREIDINGSWIJZE
Week de cashewnoten circa 10 minuten in warm water. Laat goed uitlekken. Mix
vervolgens alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad
en romig mengsel. Let op, mix het niet te lang. Circa 45 seconde is meer dan
voldoende.
Bewaar de mayonaise in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.

TOFU POMPOENDIP
15
min.

164
calorieën

6
gram VET

11

INGREDIËNTEN
150 gr silk tofu

300 gr pompoenblokjes

½ tl chilipoeder

2 tenen knoflook, fijngesneden

½ tl kerriepoeder

3 el verse koriander, fijngesneden

2 el limoensap
BEREIDINGSWIJZE
Kook de pompoenblokjes in circa 10 minuten gaar en laat goed uitlekken. Mix
vervolgens alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en
romig mengsel. Breng de pompoendip eventueel op smaak met peper en zout.

gram KH

15
gram EW

Bewaar de pompoendip in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.
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SAUZEN EN DIPS

MAYONAISE OLIEVRIJ

DOPERWTENSPREAD
8

min.

234

INGREDIËNTEN
150 gr hüttenkäse

125 gr diepvrieserwtjes

3 el citroensap

10 muntblaadjes

10 basilicumblaadjes

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

7
gram VET

10
gram KH

32
gram EW

Ontdooi de erwtjes, door ze te overgieten met kokend water. Laat circa 3 minuten
staan, tot ze zacht zijn en laat goed uitlekken. Mix vervolgens alle ingrediënten
met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig mengsel. Breng de
doperwtenspread eventueel op smaak met peper en zout.
Bewaar de spread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.

FETA BIETENSPREAD
3

min.

293
calorieën

11
gram VET

15
gram KH

32

INGREDIËNTEN
150 gr silk tofu

250 gr magere Franse kwark

100 gr voorgekookte rode biet

25 gr feta

1 teen knoflook

1 el citroensap

1 tl komijn

2 el verse peterselie

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig
mengsel. Breng de bietenspread eventueel op smaak met peper en zout.
Bewaar de spread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.

gram EW
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DOPERWTENSPREAD

JALAPEÑO DIP
3

min.

188
calorieën

7
gram VET

7
gram KH

24

INGREDIËNTEN
3 el verse koriander, fijngesneden

2 el wijnazijn

1 teen knoflook, fijngesneden

1 tl uienpoeder

50 gr jalapeño’s

150 gr hüttenkäse

50 gr roomkaas light
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig
mengsel. Breng de Jalapeño dip eventueel op smaak met peper en zout.
Bewaar de Jalapeño dip in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.

gram EW

BABA GHANOUSH
25
min.

167

INGREDIËNTEN
225 gr aubergine

2 el citroensap

3 teentjes knoflook, fijngesneden

2 el verse peterselie, fijngesneden

½ tl komijn

200 gr magere Franse kwark

calorieën

1
gram VET

23
gram KH

21
gram EW

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de aubergine in grove plakken en grill in circa 20 minuten gaar in een grillpan.
Mix vervolgens alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad
en romig mengsel. Breng de Baba Ghanoush eventueel op smaak met peper en
zout.
Bewaar de Baba Ghanoush in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.
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JALAPEÑO DIP

CHILI HEKSENKAAS
5

min.

277
calorieën

7
gram VET

25
gram KH

28
gram EW

INGREDIËNTEN
75 gr roomkaas light

150 gr hüttenkäse

30 gr prei

1 bosui

1 teen knoflook, fijngesneden

2 el verse peterselie, fijngesneden

3 el chilisaus
BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten, op de chilisaus na, met een staafmixer (of in de blender) tot
een glad en romig mengsel. Breng de heksenkaas eventueel op smaak met peper
en zout. Roer voor het serveren de chilisaus door de heksenkaas.
Bewaar de heksenkaas in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.

WHITE BEAN HUMMUS
10
min.

382
calorieën

13
gram VET

34

INGREDIËNTEN
300 gr cannellini bonen

1 tl komijnpoeder

½ rode paprika

2 tl paprikapoeder

1 el sesamolie

1 tl chilipoeder

3 el citroensap

3 teentjes knoflook, fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de paprika in reepjes en kook in circa 5 minuten gaar. Laat goed uitlekken.
Mix vervolgens alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad
en romig mengsel. Breng de hummus eventueel op smaak met peper en zout.

gram KH

21
gram EW

Bewaar de hummus in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.
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CHILI HEKSENKAAS

ROASTED PEPPER SPREAD
20
min.

256

INGREDIËNTEN
1 rode paprika

2 tl rozemarijn

1 gele paprika

100 gr silk tofu

150 gr hüttenkäse gegrilde groenten

calorieën

BEREIDINGSWIJZE

10
gram VET

13
gram KH

29
gram EW

Snijd de paprika’s in grove plakken en grill in circa 15 minuten gaar in een grillpan.
Mix vervolgens alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad
en romig mengsel. Breng de paprikaspread eventueel op smaak met peper en
zout.
Bewaar de paprikaspread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.

KIP-KERRIE SPREAD
5

min.

231
calorieën

2
gram VET

23
gram KH

30
gram EW

INGREDIËNTEN
250 gr magere Franse kwark

75 gr gerookte kipfilet

1 tl kerriepoeder

100 gr ananas

2 el maple siroop

½ rode ui

2 el verser peterselie, fijngesneden
BEREIDINGSWIJZE
Snijd de kip in dunne reepjes. Mix vervolgens alle ingrediënten, op de kip na, met
een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig mengsel. Breng de spread
eventueel op smaak met peper en zout. Roer nu de gesneden kipreepjes er
doorheen.
Bewaar de spread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.

184
SAUZEN EN DIPS

ROASTED PEPPER SPREAD

HOLY GUACAMOLY
3

min.

293
calorieën

17
gram VET

18
gram KH

18
gram EW

INGREDIËNTEN
½ tl chilipoeder

75 gr gerookte kipfilet

¼ rode ui

1 avocado

2 el verse koriander, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

3 el limoensap

1 tomaat

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de kipfilet in kleine blokjes. Mix vervolgens alle ingrediënten, op de kipfilet
na, met 20 ml water, met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig
mengsel. Breng de guacamole eventueel op smaak met peper en zout. Roer nu de
kipblokjes door de guacamole.
Bewaar de guacamole in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.

TZATZIKI
8

min.

174
calorieën

1
gram VET

20
gram KH

24
gram EW

INGREDIËNTEN
250 gr magere Franse kwark

4 tenen knoflook, fijngesneden

3 el citroensap

10 gr munt

1 el dille

200 gr komkommer

½ komijnpoeder
BEREIDINGSWIJZE
Snijd dunne slierten van de komkommer met een kaasschaaf. Mix vervolgens alle
ingrediënten, op de komkommer na, met een staafmixer (of in de blender) tot een
glad en romig mengsel. Breng de Tzatziki eventueel op smaak met peper en zout.
Roer nu de komkommer door de Tzatziki.
Bewaar de tzatziki in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.
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HOLY GUACAMOLY

AARDBEI FRUITSPREAD
3

min.

111
calorieën

INGREDIËNTEN
75 gr aardbeien

100 gr hüttenkäse

30 gr roomkaas light

2 el maple siroop

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig

3

mengsel.

gram VET

8
gram KH

Bewaar de spread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.

13
gram EW

APPEL FRUITSPREAD
20
min.

141
calorieën

INGREDIËNTEN
100 g hüttenkäse

50 gr roomkaas light

60 gr ongezoete appelmoes met stukjes

1 tl kaneel

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingrediënten met een staafmixer (of in de blender) tot een glad en romig

4

mengsel.

gram VET

7

Bewaar de spread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.

gram KH

18
gram EW
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AARDBEI FRUITSPREAD

CHOCOLADEPASTA
5

min.

631
calorieën

42
gram VET

39
gram KH

39
gram EW

INGREDIËNTEN
200 gr ricotta

200 gr silk tofu

5 dadels zonder pit

20 gr pure chocolade 85%

2 el zwarte koffie

10 gr cacaopoeder

½ tl kaneel

Snuf zout

BEREIDINGSWIJZE
Zet de koffie en laat afkoelen. Smelt ondertussen de chocolade in een pannetje op
laag vuur. Voeg de koffie en de gesmolten chocolade in een kom. Mix vervolgens
alle ingrediënten hieraan toe en mix met een staafmixer tot een glad en romig
mengsel.
Bewaar de chocoladepasta in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3
dagen vers.

WORTELTAART SPREAD
15
min.

228
calorieën

11
gram VET

11

INGREDIËNTEN
100 gr hüttenkäse

50 gr roomkaas

1 tl koekkruiden

100 gr wortel

2 tl verse gember, fijngesneden

10 gr walnoten

BEREIDINGSWIJZE
Kook de wortel in circa 10 minuten gaar en laat goed uitlekken. Hak de walnoten
grof. Mix vervolgens alle ingrediënten, op de walnoten na, met een staafmixer
(of in de blender) tot een glad en romig mengsel. Breng de spread eventueel op
smaak met maple siroop. Roer vervolgens de gehakte walnoten door de spread.

gram KH

20
gram EW

Bewaar de spread in een weckpot in de koelkast, zo blijft het zeker 2 tot 3 dagen
vers.
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CHOCOLADEPASTA

DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID
De auteur en de uitgever hebben hun uiterste best gedaan om dit programma zo goed en duidelijk
mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van het programma, de gerechten en
gerelateerde producten op eigen risico. De auteur en uitgever geven geen garanties voor juistheid,
volledigheid, waarheid of toepasselijkheid van de inhoud van het materiaal in dit programma.
De auteur en uitgeverij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, dit omvat, maar
is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel wordt
geadviseerd een dokter of arts te raadplegen. Neem altijd contact op met je dokter of arts voordat
je significante wijzigingen maakt in je voedingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze. De
informatie die in het programma staat is puur informatief en is niet bedoeld voor diagnose, ziekte
genezing, het behandelen of het voorkomen van gezondheidsproblemen.
Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets
uit deze uitgave waaronder foto’s, logo, tekst, illustratie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur.

“Set your goal
Start with Fitcooking
Enjoy my food
Work hard
See results
Feel fit and happy
Tell everyone your story”
- Veerle Trum

