
 
Christmas Guide 

 

1

The
2021



Leer je genieten van
de feestdagen

Krijg je handige
mindset tips mee

Ontvang je lekkere
recepten

Heb je een training
voor thuis

In deze guide...

2



Content
Genieten1 Je gaat hoe je het beste kan

omgaan met de gezellige
etentjes en al het lekkers
daaromheen. Waarbij je ook
leert te genieten!

Mindsethacks2 Mindsethacks die je helpen
om sterker in je schoenen te
staan om bewustere keuzes te
kunnen maken waar je 100%
achter staat.

Recepten3Boordevol inspiratie voor je
ontbijt, lunch, diner, snacks en
dessert! Van lekkere salades
tot aan een heerlijke ijsstaart!

Training4 I've got you covered met een
training voor thuis. Maar lekker
wandelen kan ook.
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Het is weer zover, de decembermaand is van start gegaan. Dat betekent

veel gezelligheid en etentjes maar wellicht ook veel onzekerheid over

hoe je dat aan moet pakken. Je ritme is heel anders deze dagen,

verleidingen zijn veel groter en daarom kan het lastig zijn om je aan de

richtlijnen van je plan te houden. Daarom heb ik deze guide voor je

geschreven, zodat jij een houvast hebt om de feestdagen goed door te

komen en ook weet dat het helemaal oké is om gewoon mee te kunnen

doen en te genieten.

 

Voordat je aan het lezen van deze guide begint is het belangrijk even kort

stil te staan bij de vraag; hoe wil ik kerst gaan vieren?  Is het nou echt

nodig om zo streng te zijn voor jezelf of kan je ook best genieten?

 

 Maak voor jezelf een beslissing over hoe jij deze kerst gaat aanpakken.

Het hoeft niet zo te zijn dat jij de hele maand namelijk doortrekt onder het

mom van ‘het is toch al mislukt’. Want in principe is het alleen maar 3

daagjes en oud & nieuw ook maar 2 daagjes. 

 

Je bepaalt zelf helemaal de indeling van deze maand en daar is ook een

middenweg in te vinden.

 

Hey you!
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Don't spend
another year

doing the
same thing!
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Etentjes & genieten01
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⋒ Rode sauzen zijn doorgaans beter

dan witte. Wil je zelf in de hand

hebben hoeveel saus je eet, dan kan

je altijd aangeven of zorgen dat het

apart geserveerd wordt.

⋒ Drankjes tellen ook! Wil je letten

op de calorieën? Take it slow with

alcohol en frisdrank. Ga voor light

varianten en drink lekker veel water

tussendoor.

⋒ Realiseer je dat één kerst etentje

niet meteen al je behaalde

resultaten terugdraait. Net zoals dat

je van één 

training niet meteen in shape komt.

Hoe ga je gezond en gezellig om met
de etentjes tijdens de feestdagen?

Een etentje met kerst draait meer om de gezelligheid dan het gezonde. 

Maar het kan ook lastig zijn om zorgeloos te genieten als je juist net zo goed bezig

bent met trainen en voeding. Maar ben je daardoor dan beperkter in je keuzes? 

Spoiler alert: dit wordt geen lange lijst met dingen die je niet mag doen of nemen.

 

enjoy foodHow to

⋒ Je hoeft niet te compenseren

door voor of na je kerstdiner minder

te eten. 

Het draait om een gezonde relatie

met voeding. Dat betekent ook dat je

er echt van mag genieten.

⋒Voel je niet verplicht tegenover je

tafelgenoten om nog dat extra

drankje of dessert te nemen. Ze

komen er echt wel overheen als je

dat niet doet.

⋒ Zie eten als wat het is: een maaltijd. 

Dat betekent dat je ook de nodige

voedingsstoffen binnen moet

krijgen. 
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Je bent niks verplicht
Niet aan jezelf, en niet aan anderen. Je

mede-eters komen er vast wel overheen

als jij ervoor kiest om het toetje over te

slaan of niet al je frietjes op te eten. Is nee

zeggen niet jouw ding, en ben je bang dat

mensen er wat van denken Realiseer je

dan: dat valt waarschijnlijk wel mee. Jij kijkt

er zelf ook niet raar van op als iemand

anders een rondje overslaat, toch? Leer

dus je grenzen aan te geven en luister naar

je verzadiging. Stem het ook gerust af met

je gezelschap voordat de serveerster komt

om last-minute beslissingen te voorkomen. 

En je kunt er altijd voor kiezen om iets te

delen. Nog gezelliger!

 

Voedzaamheid en verzadiging
Waar je ook eet, het is vooralsnog een

maaltijd, je gaat je lichaam voeden. 

Bekijk het dan ook als een maaltijd: je moet

genoeg binnenkrijgen, maar ook niet

overeten. Vooraf jezelf uithongeren zodat

je "meer ruimte hebt" voor al dat lekkers, is

niet hoe je je gemiddelde avondmaal zou

aanvliegen, toch? Eet dus gerust een lichte

maaltijd vooraf zodat je er niet

uitgehongerd verschijnt en irrationele

keuzes maakt. Je volproppen heeft ook

weinig zin. Eet tot je voor 80% vol zit. 

Als je merkt dat je alleen nog dooreet

omdat de rest dat ook doet, is het tijd to

put the knife down.

Gezond eten gaat ook om je relatie

met voeding
Het gaat er niet alleen om wat je in je

mond stopt, maar ook wat er in de rest

van je hoofd rondgaat. Een kerstdiner

betekent dus niet dat je vooraf of

achteraf moet gaan compenseren. Je

wilt een duurzame relatie met voeding

opbouwen. Quick fixes horen daar niet

in thuis. De verleiding weerstaan

is geen nieuwe vorm van krachttraining

en jezelf een flink schuldgevoel

aanpraten, verbrandt geen extra

calorieën.  

Slim en toch lekker eten met deze tips
Het gaat niet om wat je wel of niet

‘mag’. Vooropgesteld: je mag alles. Wil

je er echter wel rekening mee houden,

dan zijn er een aantal dingen die je

moet weten over de invloed van

bepaalde voeding op je doelstellingen.

En een aantal andere tips. Want het

gaat echt niet alleen om wát je eet.

All i want for
christmas is
food
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Vlees- of vissoorten of veggie?

De keuze is vast reuze, dus het helpt

altijd al om vooraf na te vragen wat het

eten wordt zodat je niet overweldigd

wordt door de opties. Eet je met zijn

allen, kun je altijd beginnen met iets te

proeven en dan te kijken waar je echt

nog wat meer van wilt gaan eten.

 

Goed om te weten: met magere vlees

en vissoorten zoals kip, biefstuk, witte

vis en schaal- en schelpdieren zit je

goed.

 

 

Hiermee krijg je eiwitten binnen, maar

beperk je de hoeveelheid calorieën. 

Ga liever voor een gekookte, gegrilde,

gebakken of gestoofde variant in plaats

van gefrituurd.

Nogmaals: eet je buitenshuis, is het ook

nog steeds een maaltijd. Dat betekent

dus dat dit een van de momenten is dat

je vitaminen, vezels en mineralen

binnen kunt krijgen. Groenten zijn dus

nooit mis. Ook niet als extra lekkere side

dish of als je zelf voorstelt wat mee te

nemen.

Choices
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Easy

Let op de sauzen
Je kunt in de basis nog zo’n gezond gerecht hebben, maar een saus

kan het helemaal anders maken. Wil je veel calorieën vermijden, Let

dan op de saus op basis van room of vet. Rode sauzen bevatten

doorgaans minder calorieën dan witte, maar dat is geen garantie. Zelf

je porties bepalen? Kijk dan even of je de sauzen en dressings los bij

je gerecht kunt krijgen, zo heb je net wat meer controle.
 

Drankjes tellen ook
Wil je rekening houden met je calorie-inname, vergeet dan niet dat je

drankjes ook tellen. Cocktails tikken natuurlijk behoorlijk aan. Met een

wijntje of biertje is niks mis, maar vergeet niet om ook wat water te

drinken tussendoor. En niet-alcoholische drankjes zijn niet per se

beter dan alcohol. Ook fris- en vruchtendranken bevatten flink wat

calorieën. Je kunt daarom ook gaan voor light-varianten zoals zero, of

een sprankelende Rivella.

 

Onderzoek toont keer op keer aan dat we onze gewoontes en

gedragingen aanpassen op de mensen om ons heen. Dat zal je vast

niet verrassen, maar wat we dan eigenlijk doen, misschien wel. Deze

aanpassingen gebeuren overigens zonder dat erover gepraat wordt:

we doen het onbewust. Dacht jij even dat je geen gedachten kon

lezen, he?

Take it
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Zit je tegenover een grote eter, dan eet je gemiddeld meer dan dat je alleen zou

doen. Een kleine eter zorgt ervoor dat ook jij minder eet. The more the merrier:

ook de grootte van de groep waarmee je eet beïnvloedt hoeveel je eet. 

 

⋒ Dineer je met één persoon, dan consumeer je >33% meer calorieën.

⋒ Twee personen, dan consumeer je 47% meer calorieën.

⋒ Drie personen, dan consumeer je 58% meer calorieën.

⋒ Vier personen, dan consumeer je 69% meer calorieën.

⋒ Vijf personen, dan consumeer je 70% meer calorieën.

⋒ Zes personen, dan consumeer je 72% meer calorieën.

⋒ Zeven of meer mensen? Dan is het 96% meer.

 

Leuk, maar wat heb je aan die informatie? 

Betekent dit dat je dan maar beter niet meer met grote groepen of grote eters

aan tafel moet schuiven? 

Je vriendengroep moet gaan uitdunnen? Nee. 

Wat belangrijk is om uit deze fun facts te halen, is dat je ook maar een mens bent,

en je brein laat je bepaalde dingen nou eenmaal doen. Daar hoef en kun je je niet

altijd tegen verzetten. Accepteren kun je leren. 

Je resultaten zijn niet in een dag gebouwd, of afgebroken.

 

Laten we eerlijk zijn: als jij je doelstellingen niet behaalt, heeft dat aan meer

gelegen dan dat ene avondje kerst met je vrienden of familie. Als je niet kunt

genieten van etentjes binnen of buiten de deur, dan is er meer mis. Voel je dus

vooral niet schuldig van een avondje lekker lang tafelen. Geniet met volle teugen

van dat dessert. 

 

En geniet de dag daarna weer even hard van je work-out en voedzame maaltijd.
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Hoeveel je eet hangt af van hoeveel je tafelgenoot eet. 
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Mindsethacks
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Geen restrictie
Heb jij jezelf een strikt verbod op alle chips/chocola/ijs/patatjes opgelegd?

Laat dat voor nu maar even los. Je maakt het jezelf heel moeilijk als je dingen

echt niet meer mag hebben. 

Dat doet rare dingen met je hoofd. Dat is namelijk net een opstandige puber.

Zodra je tegen je brein zegt dat iets ab-so-luut niet mag, is dat precies wat

je brein wilt hebben. In plaats van jezelf dingen te verbieden, kun je jezelf

deze dingen beter met mate toestaan. Ben je bang dat je geen maat kunt

houden? Kijk dan naar de volgende tip.

 

 Zorg voor ritme en structuur
Je lijf volgt in alle processen een bepaald ritme, ieder proces heeft zo z’n

eigen cyclus. Je behoefte aan eten en drinken volgt het circadiaansritme, dat

ongeveer 24 uur duurt. Dat betekent dat je lijf op vaste momenten behoefte

heeft aan eten en drinken. Help je lichaam door op vaste tijden te eten, zodat

je niet steeds pas hoeft te reageren als je lichaam een hongersignaal

afgeeft. Maak ook voor de kerstdagen een klein menuutje zodat je niet vanuit

keuzestress minder bewuste keuzes maakt of uitgehongerd aan tafel schuift.

Bereid jezelf voor en ga onbezorgd genieten!

 

Eet gerust nog wat vooraf
Neem een kleine gezonde snack vooraf om de grootste honger te stillen.

Wat groentes, fruit, een bakje kwark, een eitje, een stukje bananenbrood,

crackertje met hummus enzovoort. 

Hacks
Mindset

The Essentials

Sta sterker in je schoenen!
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Leer jezelf aan om heel bewust te eten
Schuif niet gedachteloos iets naar binnen terwijl je door je met zijn allen gezellig

door borrelt. 

Neem de tijd. Kauw goed, zodat de enzymen vrijkomen die je voedsel helpen

verteren. 

Door bewust te eten, ben je ook alerter op het signaal van je lichaam dat je genoeg

gegeten hebt. Zo eet je minder snel teveel. Kies bewust voor producten die je

langer een vol gevoel geven, zodat je minder vaak trek krijgt.

 

Eet gerust nog wat vooraf
Neem een kleine gezonde snack vooraf om de grootste honger te stillen. Wat

groentes, fruit, een bakje kwark, een eitje, een stukje bananenbrood, crackertje met

hummus of kip en noem zo maar op. Allemaal prima om in te zetten als snack.

 

Ga niet met jezelf onderhandelen
Sta volledig achter je nieuwe eetgewoontes. 

Als jij met jezelf hebt afgesproken dat je maar één bonbon bij het dessert neemt,

blijf daar dan bij. Ga niet zeggen: “Als ik morgen geen koekje pak, dan mag ik

vandaag wel twee bonbons.” 

Voor je het weet heb je je koekjes voor de hele week bij het dessert onderhandeld

.

Ga lekker bewegen
Je haalt lekker een frisse neus en je bent er even uit geweest, gezien je de hele

dag binnen zit. Daarnaast is het natuurlijk ook goed voor de ontspanning. Door te

bewegen ben je bewuster op de keuzes die je maakt.
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 Sta bewust stil bij waar je behoeftes liggen. 

Denk bewust na en stel jezelf de vraag wil ik dit echt? Heb ik

echt honger? Hoe zou ik mij hierna voelen? En voedt dit mijn

lichaam of is het uit gezelligheid?

 

 Drink ook voldoende water. 

Als je lichaam vocht tekort komt, dan kan het reageren met

een hongergevoel. Door voldoende te drinken voorkom je dat

je lichaam onnodig een hongersignaal afgeeft.

 

 Put the knife down

Verder als je genoeg hebt gehad, leg je servet dan op je bord.

Dan is het ook niet verleidelijk er nog wat van af te eten of op

te

scheppen.

 

Focus niet op restrictie en wat allemaal NIET mag.

Focus je op waar je behoefte aan hebt en welke jou de

meeste voldoening geeft. 

 

Ga voor balans. 

Je wilt gaan voor een gezonde levensstijl die je kunt

volhouden. Daar horen geen schuldgevoelens in thuis als je af

en toe wat meer eet. Juist dan krijgt je lichaam het signaal dat

er geen direct gevaar voor verhongering is (yes, je lichaam is

een dramaqueen). Dankzij dit signaal verlaag je je ghreline. Let

op: deze tactiek hoef je natuurlijk niet om de dag te gebruiken. 
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 Prak de banaan in een pannetje.

 Voeg 200ml water, havermout,

cacao en eiwitpoeder toe.

 Kook dit geheel op laag vuur.

 Meng tot het langzaam een pap-

substantie wordt en smullen maar!!

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

 

30g Havermout 

 1 Banaan

 200 ml water

5g Cacaopoeder

30g Whey Isolaat 

Personal Protein Vanilla Shot

Om je wat inspiratie en keuzes te geven

voor maaltijden, heb ik een aantal

recepten voor je uitgekozen. Mocht er

nou wat lekkers tussen zitten, tag me

dan even in je zelfgemaakte creatie op

Instagram, leuk!

Wat heb je nodig?

Choco
Havermoutje

Ontbijt
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Voedingswaarde:

334 calorieën

30g Eiwit

40g Koolhydraat

4g Vet

5g Vezels



25g Chiazaad

 150g Ongezoete Amandelmelk

5g Kaneel

Personal Protein Vanilla Shot

 Meng de chiazaadjes met de

ongezoete amandelmelk, vanilla shot

en kaneel.

 Mix goed goed zodat de chiazaadjes

verdeeld zijn.

 Even in de koelkast, >30 minuten.

 Klaar!

Sommigen noemen het ook wel

overnight chia pudding, omdat het

hard moet worden in de koelkast,

maar heel eerlijk, die pudding heb je

na een paar uurtjes ook al wel. Dit

recept is een golden oldie maar kan

ook goed gebruikt worden in

combinatie met verschillende dessert.

Wat heb je nodig?

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

Voedingswaarde (zonder topping):

136 kcals

6g Eiwit

3g Koolhydraten

9g Vet

9g Vezels

Chiapudding
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 Breek het ei

 Kluts de 50g ei-eiwit, 20g whey protein

en notoreo shot erdoorheen

 Week de 2 sneetjes brood in het

mengsel

 Spray de pan in met PAM of olie spray

 Bak de wentelteefjes op laag vuur en

sluit af met een deksel

 Hak de chocolade

 Draai na 5-10 minuten om en gooi de

chocolade stukjes eroverheen

 Top het af met nog wat kruimels

chocolade en blauwe bessen

 Serveer met een lekkere bol caramel  of

vanille ijs.

 Yumyyy!

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Voedingswaarde (zonder topping):

418 kcals

40g Eiwit

40g Koolhydraten

11g Vet

4g Vezels

Protein
French Toast
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1 Omega-3 Ei

50g Ei-eiwit

20g Whey Isolaat (smaak naar keuze)

 5g Tony Chocolonely

50g blauwe bessen

2 sneetjes brood

Personal Protein Notoreo

1 Scoop ijs

Wat heb je nodig?



 Kook de rijst volgens de aanwijzingen op

de verpakking en voeg een 1/2 blokje

bouillon toe.

 Snijd ondertussen de zalm in blokjes van 1

cm.   Zet de zalm afgedekt in de koelkast

tot gebruik. 

 Snijd of schaaf de komkommer in blokjes

en giet de mais af. 

 Snijd de avocado doormidden en

verwijder de pit. 

 Snijd het vruchtvlees in blokjes. 

 Snijdt de mango doormidden en snijdt

een halve in blokjes uit de schil.

 Verdeel de sla, de komkommer,

sojabonen, rijst, mais, zalmblokjes en

avocado over de bowl. En bestrooi met

het sesamzaad.

 Sluit af met wat mierikswortel en  mayo.

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

30 g basmatirijst

75g zalmfilet

2 el sojasaus

100g komkommer

100g mais

40g sojabonen

100g mango

100g ijsbergsla

10g Mierikswortel

40g eetrijpe avocado

1 tl zwart sesamzaad

1/2 blokje bouillon

Wat heb je nodig?

Lunch
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Rainbowl

Voedingswaarde:

589 Calorieën

29g Eiwit

56g Koolhydraat

25g Vet

12g Vezels



1 Flespompoen

3-4 rode of witte ui 

2 teentjes knoflook

3 winterpenen

1 stukje gember

1 liter water

1 kippenbouillon

Snufje Zout & Peper

 Verwarm de oven voor op 180 graden.

 Snijd de flespompoen doormidden,

ontpit deze en snijd de rest in plakken.

 Doe de flespompoen voor 20 minuten

de oven in.

 Snijd ondertussen de ui, gember,

knoflook en winterpeen in plakjes.

 Bak deze gesneden groentes 5 minuten

in een soeppan.

 Voeg vervolgens de pompoen, 1 liter

water en het bouillonblokje toe.

 Laat de groentes 15 minuten op laag

vuur koken.

 Pureer de soep met de staafmixer en

smullen maar!

Wat heb je nodig?

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Voedingswaarde (3 kommen):

116 Calorieën

3,3 Eiwit

 18g Koolhydraat     

1,3g Vet

8,3 Vezels

Pompoensoep
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150g witte ui

200g Aardappelschijfjes

1 Omega-3 Ei

100g Ei-eiwit (Body & Fit)

15 Parmezaanse kaas

50g Kipfilet

Snijd de uien in dunne ringen en fruit

ze 5 min op laag vuur.

Voeg vervolgens de

aardappelschijfjes en kip toe en bak

op laag vuur 5 minuten mee.

Klop het ei en kruid met peper en

zout.

Giet dit mengsel over de

aardappeltjes en uitjes en laat 15

minuten met gesloten deksel op laag

vuur stollen.

Genieten maar!

Wat heb je nodig?

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

Voedingswaarde:

382 Calorieën

 37g Eiwit

30g Koolhydraat

13g Vet

 18g Vezels

Tortilla
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 Doe de sla op een bord en slice de

komkommer met een kaasrasp.

 Snijdt de avocado en tomaten in slices en

leg neer over de salade.

 Snijdt de knoflook en kook een eitje.

 Bak de sugarsnaps 5-8 minuten samen

met de knoflook tot ze gaar zijn.

 Gril de tonijnfilet in wat sojasaus een klein

beetje gaar en serveer in reepjes.

 Top af met nog wat peper en zout en

sesamzaad.

 Smullen maar!

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

100g Tonijnfilet

60g Avocado

 5ml soja saus

 5g witte/zwarte sesam

 50g Cherrytomaten

 50g Komkommer

 100g Sla

 100g Sugarsnaps

 1 Omega 3 ei

2 Teentjes knoflook

Peper & Zout

Wat heb je nodig?

Diner
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Aziatische
salade

Voedingswaarde:

403 calorieën

37g Eiwit

12g Koolhydraat

21g Vet

7g Vezels



Mocht je nog wat vetten te     

 besteden hebben, kan je   altijd

meer geitenkaas of wat avocado

toevoegen.

Mocht je nog wat koolhydraten

willen toevoegen, kan je het in een

wrap rollen.     

Nog meer eiwitten nodig?  Denk

dan aan stukjes kip/garnalen of als

vega optie tempeh.

Tips:

1.

2.

3.

15gr rucola

50gr kikkererwten

15gr rode ui

5gr walnoten

50gr rode druiven

 18g geitenkaas 

 20gr granaatappelpitjes

Wat heb je nodig?
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Geitenkaas-
Granaatappel
Salade

Voedingswaarde:

250 Calorieën

 13g Eiwit

 23g Koolhydraat

 10g Vetten

 8g Vezels



Laat de saffraan 5 min. trekken in een

kommetje met heet water.

Doe de komijnzaad en karweizaad in een vijzel

en kneus de kruiden.

Snijd de knoflook ondertussen in fijne stukjes.

Snijdt de uien in grote ringen.

Fruit de ui en de knoflook en het karwei-komijn

mengsel.

Doe saffraan, komijn-karwei mengsel en

knoflook vervolgens in een kommetje.

Voeg daar de yoghurt, de olijfolie, het

citroensap en zout bij toe. Meng het tot een

gladde saus en breng eventueel nog op

smaak met zout. De saus moet 3 dagen

intrekken (patience voor dit gouden sausje)

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijdt de aubergines in de lengte of zoals ik in

dunne plekjes en leg ze op een bakplaat met

met bakpapier.

Snijd het vlees van de vrucht kruislings in,

maar zorg dat het de buitenkant (paarse) heel

blijft. Tip de slices nog even aan met olijfolie of

spray en breng op smaak met wat extra peper

en zout.

Rooster de aubergine 40 minuten in de oven

tot ze goudbruin zijn en laat ze dan

vervolgens afkoelen.

Serveer de aubergine helften op een platte

schaal en verdeel daarover de yoghurt.

Bestrooi met de pijnboom- en

granaatappelpitten, leg de basilicumblaadjes

erop en serveer.

Enjoy!

Zo lukt het altijd:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

0.05 g saffraan

3 el water

150g Griekse yoghurt

1 teen knoflook

1 el olijfolie (officieel 5)

2 el citroensap

2 aubergines

2 grote witte uien

4 el granaatappelpitjes

1tl Komijnzaad

1tl karweizaad     

Wat heb je nodig?
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Geroosterde
aubergines van 
 Ottolenghi

Voedingswaarde:

160 Calorieën

5g Eiwit

10g Koolhydraat

10g Vet

4g Vezel



Kook water met een bouillon blokje.

Schaaf de koolraap,

Voeg de koolraaptagiatelle toe en

breng 3-5 minuten aan de kook.

Bak in de tussentijd de 50 gram ei-

eiwit klaar en prak dit als een geklutst

ei.

Pull de makreel met twee vorken uit

elkaar of snijd de zalm in blokjes.

Giet de koolraaptagiatelle af en hussel

alle ingrediënten door elkaar.

Eet smakelijk!

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Voedingswaarde zalm/makreel:

364 kcals/ 404 kcals 

32g Eiwit/ 33g Eiwit

11g Koolhydraten

 21g Vet/ 25g Vet

2g Vezels

Pulled Fish
Koolraap
Tagliatelle
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400g Koolraap 

1 bouillon blokje (groente)

100g Makreel/Zalm p.p

5g Sesamzaadjes

20g Pesto-hummus

50g ei-eiwit

Wat heb je nodig?



Maal de notenmix, dadels, de helft van de

mango en de helft van de cacaopoeder 1

min. in de keukenmachine.

Bekleed de bodem van de springvorm met

bakpapier en verdeel het mengsel over de

bodem. Druk goed aan, smeer de hazelnoot

pasta erop en leg de rest van de mango

erop en zet 10 min. in de vriezer.

Smelt ondertussen in een steelpan de pure

chocolade op laag vuur.

Snijd het vanillestokje in de lengte open en

schraap met een mespunt het merg eruit. 

Neem de pan van het vuur en roer het

vanillemerg en zoetstof door het mengsel

heen.

Neem de springvorm uit de vriezer en

schenk het chocolade mengsel over de

mango en kokos. En top af met de kwark.

Zet de taart 1 uur in de vriezer. Laat voor

serveren de taart 10-20 min. op

kamertemperatuur komen.

Yummy!

Zo lukt het altijd:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

200g Mejoul dadels zonder  pit

100 g Ongezouten hazelnoot en walnoot

50g Hazelnoot pinda cacaopasta

200 g Mango

250g Stracciatella Isey Skyr

70g Biologische cacaopoeder

75g Pure chocolade

3 Bastognekoekjes

1 Vanillestokje 

1 Vanille shot

5g Kokosvlokken

Wat heb je nodig (10 stukken)?

Dessert
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Stracciatella
ijstaart 

Voedingswaarde:

277 Calorieën

25,3g Koolhydraat

 15,2g vet

 7,8 Eiwit

1,8g Vezels



Verwarm de oven voor op 175 graden.

Bekleed de vorm met bakpapier.

Mix in een kom de Griekse yoghurt, vanille,

ei, cacao, vanille shot en banaan tot een

egaal geheel.

Meng in een andere kom de havermeel,

zout en bakpoeder en roer dit in twee

gedeelten door het yoghurt mengsel.

Het moet de textuur hebben van

chocolade mousse.

Mocht het niet helemaal lukken om  het

door te roeren, voeg dan wat

amandelmelk toe.

Doe het geheel  in de vorm en zet het voor

ongeveer 30 minuutjes in de oven. Zelf

even checken of het met de bovenkant

goed gaat.

Test of hij goed is met een prikker. Er

moeten bruine vegen op zitten zodat hij

wel sticky is.

Smelt de vervolgens de witte chocola au

bain-marie, giet deze over de brownie

heen en laat de brownie afkoelen.

Zo lukt het altijd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.150 gram Griekse yoghurt

10g cacao poeder

1 tl vanille extract

70g havermeel

8g bakpoeder

1 Banaan

1 ei

Snufje zout

Shot Vanille zoetstof

75g witte chocolade

Wat heb je nodig  (7 stukken) ?
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Gezonde brownies

Voedingswaarde:

151 Calorieën 

4,4g Eiwit

15,7g Koolhydraten

7,1g Vet

1,4g Vezels



Training04
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Workout
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Tijdens kerst is het verstandig wel lekker in

beweging te blijven. Dit kan helpen je

veerkracht te versterken en mindset aan te

scherpen voor het maken van bewuste

keuzes. Er zijn natuurlijk altijd een aantal

gyms open, maar mocht dit niet zo zijn,

heb ik een thuis work-out achter de hand. 

Natuurlijk volstaat een heerlijke lange

wandeling, yoga, of rondje hardlopen ook.

Maar heb je toch zin in kracht, dan is dit hét

schema voor jou!

Ik heb twee opties gemaakt: een volledig

full body workout waarbij we zoveel

mogelijk spierweefsel in willen zetten voor

meer verbruik van koolhydraten. Of een

workout volledig gefocust op hoger

hartslag met intervallen (HIIT). 

Let op: dit is geen persoonlijk schema,

voor de mensen die ik coach maak ik

deze op maat.

 



Home workout 
Kracht

Curtsy Lunge

Rear Delt Row

Glute Bridge

Push up

Tricep Extension

Calf Raises
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6 sets x 12 herhalingen 

Tempo: 3011 | 30 seconden rust  (time je rust) 

Let op, techniek altijd vooropstellen 

Klik op de namen voor de filmpjes

Bonus: 
4x 60sec plank

https://www.youtube.com/watch?v=xOaCqg8xQZ8&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=rn-wkVtIeTA&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=18&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=nia07r4LWvM&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=24lojeNeRlQ&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=MbhHXgudZ5U&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=2&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=D7k5dqTv9is&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=26&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://youtu.be/pOSvbQrwn9A
https://youtu.be/pOSvbQrwn9A
https://youtu.be/pOSvbQrwn9A


Home workout 
HIIT

Air Squats

Glute Bridge

Mountain climber

Push-ups

Dumbbell curl+lunges

Calf raises
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5 rondes x 45 seconden maximaal wat je kunt 

Rust: 30 seconden na elke ronde (time de rust) 

Let op, techniek altijd vooropstellen!

Klik op de namen voor de filmpjes

https://www.youtube.com/watch?v=nia07r4LWvM&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=24lojeNeRlQ&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=3&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=swzsrOpdzEA&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=33&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=xWapFSzdA4Y&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=40&ab_channel=EvaLunaLifestyle
https://www.youtube.com/watch?v=D7k5dqTv9is&list=PLfLb8FydevuQQawsjMT6VO1OcBc6Yye_A&index=26&ab_channel=EvaLunaLifestyle


Een gebalanceerd dieet volgen beïnvloedt niet alleen hoe je

eruitziet, maar ook hoe je je voelt. Wie honger heeft, grijpt niet

altijd naar de gezondste optie, zeker als je weinig tijd hebt. Werk

niet aan je wilskracht om honger te onderdrukken , daar heb je

op de lange termijn veel minder aan. Focus je in plaats daarvan

op het creëren van gezonde eetgewoontes: 

your body will thank you!

 

Blijf je na deze tips nou toch moeite hebben met die balans en

wil je van die dieetmindset afkomen, plan dan een gratis

kennismakingsgesprek in.

lichaam
Luister naar je 

Plan je 1-op-1 sessie
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Merry Christmas & 
Happy New Year!


