
What to eat?



Waar letten we op bij elke 
maaltijd?

Zorg dat deze 3 componenten er in 
zitten voor een volwaardige maaltijd

--> Eiwitten                        

--> Vetten         

--> Koolhydraten   

Verzadiging
Energie
Bouwstoffen
Hormonen
Smaak
Voedingstoffen
Stoelgang
Beschermend (kou)
Vezels



Voorbeeld lijst 

Vlees
Vis
Zuivel
Ei
Peulvruchten
Noten, zaden en pitten
Granen
Zeewier
Quinoa 
Soja vleesvervangers
Alleen voorkeur als het gefermenteerd is.
Anders te belastend voor ons als Europeanen (sojamelk en bonen)

Eiwitten



Voorbeeldlijst
Vetten

Roomboter 

Ghee (geklaarde boter)

Kokosolie
Olijfolie

High oleic zonnebloemolie

Noten

Avocado

Cacao

Vette vis

Lijnzaadolie

Walnotenolie



Voorbeeldlijst
(Langzame) koolhydraten 

Groente

Fruit

Noten

Zoete aardappel

Volkoren producten (volledig meel ipv bloem)

Zilvervliesrijst

Basmatirijst

Quinoa

Boekweit(meel)

Peulvruchten, met mate

Rogge, met mate

Haver(mout)



Waar letten we op als we naar ons 
dagmenu kijken?

--> Dat we niet te weinig of te veel eten

--> Alle nutriënten binnen krijgen

--> Niet eenzijdig eten

--> Goed variëren dus

--> Dat je er energie van krijgt

--> Dat het voedzaam is om een
      aantal uren er op door te kunnen

--> Dat er een balans is qua producten

--> Veel verse producten

--> Dat we lekker eten



Waar letten we op als we ons 
gerecht samenstellen

7 stappenplan

1) Kies een graan

2) Kies een groente (liefst minimaal 3 soorten)

3) Kies een eiwit (plantaardig of dierlijk)

4) Kies een bereidingswijze

5) Kies een vet

6) Maak op smaak met zout en kruiden

7) Kook en eet met tijd en aandacht



Ontbijt

Waar wissel jij je ontbijt mee af?



Ontbijt

Ideeën

- Omelet met groente
- Havermout- of  
  chiazaadoats

- Warme havermoutpap
- Chocolade mousse
- Rauwkost met gekookte     
  eieren en handje noten

- Kwark met granola en  
   fruit

- Pancakes gezoet met 
   banaan

-  

- Appelcrumble uit de koekenpan
- Bananenbrood
- Notenbrood
- Ei muffins met groente
- Geroosterd broodje met eiersalade
- Yam brood
- Boekweitpannenkoeken  
   belegt met geitenkaas en 
   zonnebloempitten of een 
   avocado crème 

- Groentewafels
- Zoete wafels met o.a. banaan



Lunch

Ideeën
- Afgekoeld avond 
  eten van gisteren

- Alles wat je ook bij  
  als ontbijt en diner kan eten

- Soep
- Omelet, eventueel een  
   boeren omelet

- Ei-wrap
- Broodje quacamolen
- Salade (vele  
  mogelijkheden)
- Gewokte tofu of  
   tempeh

- Geroosterd broodje met
   pesto, tomaat en brie

- Hummus met groente

- Poke bowls
- Wrap met roomkaas en  
   ijsbergsla

- Aubergine pizza
- Groente muffins
- Gegrilde aubergine met 
   salade en zoete bataat puree

- Groente quiche
- Hartige havermout pap
- Eet eens een haring of 
   makreel bij je lunch

- Lijnzaad- of havercrackers 
- Groente spreads
- Belegde volkorenwraps
- 



Diner

--> Ook hier geldt alles van het ontbijt en lunch
--> Vervang eens rijst door bloemkool of quinoa
--> Hartige quiche/taart
--> Homemade pizza met als bodem van 
      bloemkool of boekweitmeel
--> Aardappelpuree van zoete bataat (met kruiden)
--> Grill of bak enkele groente voor er bij
--> Ovenschotels zijn altijd goed
--> Plaattaart van speltbladerdeeg
--> Maak groenteburgers/quinoaburgers/boekweitburgers
--> Goed gevulde huzarensalade 
--> Rauwe rodekool salade 
--> Gevulde paprika o.a. ei

-  

Ideeën 



Diner

� Waarom geen bloemkool- of broccoliesoep?
� Broodje Tofu
� Vegaburgers (bonen, quinoa, havermout etc)
� Bonenburger, quacamolen en gebakken pastinaak blokjes
� Beleg je gegrilde/gebakken aubergine
� Vul je ½ paprika met een rauw ei, kruiden en rookvlees (oven)
� Maak friet van je groente of een zoete aardappel.

      Lekker met Rozemarijn
� Half om half gehakt (rundergehakt met mix van groente en bonen)
� Rooster je groente eens ipv koken
� Geen gebakken spekjes? Marineer champignon is tamari
� Maak zelf bv Chili Con Carne met een quacamole dip
� Bedenk uit de lijn van pakjes/zakjes waar je zin in hebt  

      en zoek een recept op om het zelf te maken.
� Bezoek websites om nieuwe gerechten uit te proberen
� Maak met boekweitmeel makkelijk je eigen sausjes

Ideeën 



Maak op smaak

--> Rijkelijk aan kruiden zoals Vandouvan, Italiaanse etc
--> Geroosterde noten/zaden/pitten
--> Zeezout of Himalaya zout
--> Zongedroogde tomaatjes
--> Suikervrije mayo
--> Gegrilde paprika                                --> Azijn
--> Amandelpasta                                   --> Sambal
--> Kappertjes                                          --> kwark
--> Mosterd                                              --> Rozijnen
--> Vetten                                                 --> Curry
-->Tamari 

Tips om je gerechten smaak te geven



Tussendoortjes

--? Vele ontbijtjes zoals oats, chocolade mousse, appel crumble

--> Rijstwafel belegd (let wel op als je hier juist trek van krijgt!)

--> Handje noten/rozijnen

--> Fruit, rauwkost, augurk (met hummus)

--> Homemade baksels

--> Gekookt eitje

--> Frozzies ijsjes

--> Muesli reep (zelf gemaakt is vaak het beste)

--> Dadelballen

--> Milkshake (zelf gemaakt natuurlijk)

--> Nakd reep

--> Fudge

Snack eens wat anders en kijk naar wat je nodig hebt



Party Time

--> Gevuld eitje of dadel
--> Paprika, roomkaas en spek
--> Komkommer, roomkaas en zalm
--> Komkommer, monchou en zongedroogd tomaatje
--> Toast met quacamole of eiersalade
--> Dadel, zachte geitenkaas en rookvlees
--> Gevulde wraps met o.a. zalm
--> Roggebrood, haring en ui
--> Dadel spek rolletje
--> Dadel balletjes of gevulde dadels
--> Truffeltjes
--> Advocaat                                        
--> Marsepein snoepjes
--> Zelfgemaakte kaasstengels van speltbladerdeeg
--> Speltbladerdeeg hapjes

Snack eens wat anders op jouw feestje



Party Time

--> Chocolade noten rotsjes

--> Toast met brie en walnoot

--> Komkommer, brie en pecannoot

--> Saucijsjes met gehakt

--> Gegrilde puntpaprika met geitenkaas en rucola

--> Komkommer-rol gevuld met makreelsalade

--> Italiaanse gehaktballetjes

--> Stokbroodje, pesto, brie en tomaat

--> Dipsaus voor groente in een uitgeholde paprika

--> Kruidige ei/groente muffins

--> Gevulde geitenkaas balletjes

--> Knakworst in bladerdeeg

--> Gevulde champignons

--> Koude (warm kan ook) gehakt ballen die je zelf maakt

--> Bonenchips, naturel chips of de bio paprika van de Lidl

Snack eens wat anders op jouw feestje



Nog wat leuke tips

--> Maak eens slagroom van kokosmelk

--> Maak eens zelf kruidenboter, easy peasy!
--> Zelfgemaakte saté saus maak je al met maar een paar ingrediënten! 
--> Let jij op je kh? Maak eens spaghetti van sliertjes groente of van bloemkool  

      de rijst of pizzabodem
--> Salade dressing gezocht? Meng eens amandelpasta met olijfolie en maak op 

      smaak met mosterd, mayo, azijn, honing, peper/zout, paprikakruiden

--> Besmeer plakjes rode biet eens met geitenkaas en bestrooi het met gehakte   

      nootjes

--> Roerbak groente gemaakt? Roer en nog even een klodder mascarpone 
door.  

      Lekker met vadouvan kruiden

 



Nog wat leuke tips

� Stamppot op tafel? Varkensvlees mijden?
     Neem dan plakjes runder rookvlees in reepjes
� Recepten die in de oven moeten?

     Probeer het eens in een braad- of koekenpan.  
     Lukt vaak prima. (kan met alle gerechten, zoet of hartig(Proberen waard)

� IJs maken? Pureer je favo fruit met een klein beetje kwark of Griekse  
     yoghurt plus wat honing. Zet 4h in de vriezer en smullen maar
� Maak eens kruidenkwark als smaakmaker

      naast een gerecht
� Doe eens kikkererwten kruiden en in de oven
� Groenteburgers zelf maken. Easy en healthy
� Rauwe groente over? Maak er een spread van
� Gebruik je left overs voor de volgende dag als lunch

 



Nog iets te drinken?

--> Water met fruit, kruiden of groente
--> Water met etherische oliën of kaneelstokjes 
--> Chocolademelk, homemade
--> Kefir/kombucha
--> No koffee of maca latte
--> Thee of naakte water
--> Thee met verse kruiden 
--> Homemade ijsthee
--> Groentesapjes
--> Gezonde smoothie
--> Golden milk 
--> Cool bear limonade
--> Bulletkoffie (met mate)
--> Mocktail van kokoswater, munt, ananas, limoen


