
H E L L O  N E W  Y O U

VOEDINGSPLAN



Mijn naam is Sabine Thissen voedingscoach bij Dailylicious Foodcoach. 

Ik ben gediplomeerd gewichtsconsulente en Vitaliteitscoach en heb mij
gespecialiseerd in emotie-eten, gedrag-verandering en sportvoeding. Ik heb
afgelopen jaren al veel vrouwen geholpen om een gezonde balans te creëren
tussen een gezonde leefstijl en genieten. 

Want gezond eten kan ook heel lekker zijn en in een gezonde leefstijl is er ook echt
ruimte om te genieten!

Ik ben zelf ook gek op lekker eten, maar gelukkig ook op bewegen. Wanneer ik niet
aan het werk ben kun je vinden in de keuken, in het bos of in de sportschool. Door
een gezonde leefstijl en de juiste balans tussen genieten en gezonde keuzes
maken voel ik me gezond, fit en zit ik lekker in mijn vel.

Dat is niet altijd zo geweest hoor! Ik was 10kg te zwaar, niet fit, had weinig energie
en was erg prikkelbaar. Door te starten met hardlopen, gezonder te gaan eten en
vooral aan de juiste knoppen te gaan draaien verlaagde ik mijn gewicht en
vetpercentage en kreeg ik een fit, strak en sterk lichaam. 

Met dit voedingsplan help ik je om ook de eerste stappen te zetten naar een
gezonder voedingspatroon. Het is natuurlijk geen plan op maat, maar wel een
goede richtlijn om gezondere keuzes te gaan maken. 

Bevalt mijn kijk op afvallen en gezond eten je, maar wil je liever advies op maat of
begeleiding van mij als coach, neem dan contact met mij op via de website:
www.dailyliciousfoodcoach.nl

Ga lekker aan de slag met jouw voedingspatroon. Geniet van deze ontdekkingsreis
en focus je niet alleen op het resultaat. Het hoeft niet gelijk perfect, probeer het
gewoon elke keer een beetje beter te doen.

Heel veel plezier, succes en gezondheid
 

Sabine Thissen
www.dai ly l ic iousfoodcoach .n l

VOORWOORD



Eet minimaal 250gr groente per dag (elke dag)
Eet voldoende fruit ( 200gr / 2stuks)
Eet niet teveel vlees. Max 500gr per week. Ben je vega/vegan
gebruik dan B12 of B-complex supplementen.
Eet 2x per week vette vis. Ben je vega/vegan gebruik dan omega 3
supplementen.
Kies voor volkoren producten
Beperk de inname van zout tot max 6gr per dag
Drink voldoende water (aangevuld met koffie en thee)
Eet gevarieerd
Eet zo min mogelijk bewerkte producten. Check de ingrediënten. Veel
ingrediënten, veel termen die je niet kent? Kies liever iets anders.
Eet zo min mogelijk toegevoegde suiker. Maar zeker niet meer dan
50gr per dag.

Met dit voedingsplan ga je aan de slag om jouw voedingspatroon te
verbeteren. Met het voorbeeld dagmenu krijg je een advies over de
hoeveelheden die je kunt nemen per maaltijd. Wat je eet is een vrije
keuze. Let wel op dat je (overwegend) voor gezonde producten kiest.
Je vind mijn adviezen hierover in de variatielijst. Tenslotte is het ook
belangrijk dat je onderstaande algemene adviezen meeneemt in jouw
nieuwe voedingspatroon.

Algemene adviezen voor een gezonde voedingspatroon:

Probeer je huidige voedingspatroon stapsgewijs te verbeteren door 

HOE WERKT HET ?
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Voorbeeld dagmenu:
Wanneer je de hoeveelheden aanhoudt die in het dagmenu
aangegeven zijn kom jij elke dag op ongeveer 1500kcal uit. Het is
hiervoor belangrijk dat je de hoeveelheden ook afweegt. Hoe secuurder
je dit doet, hoe beter het resultaat zal zijn. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt helemaal bij jezelf. 

Variatielijst:
Probeer voldoende te variëren in je voeding en gebruik de variatie lijst
om binnen de productgroepen te kijken wat een gezonde keuze is.
Zorg dat je basis maaltijden vooral bestaan uit voedingsmiddelen uit
de kolom "gezonde keus". Af toe kun je ook iets eten wat in de middelste
kolom staat. Hou hiervoor maximaal 1-2 producten per dag aan. 
 
Voorkom honger
Het is ook belangrijk dat zelf blijft aanvoelen of de hoeveelheden in dit
plan voldoende voor je zijn. Wanneer je te weinig eet kan het tekort aan
voedingstoffen honger veroorzaken en je energieniveau en stemming
negatief beïnvloeden. Dit maakt het lastig om je nieuwe gewoonte vol
te houden. Honger is dus niet nodig. Heb je nog trek, eet dan iets uit de
lijst met gezonde keuzes. 

Vergeet niet te genieten: 
Tenslotte wil ik je nog adviseren om 2x per week af te wijken van jouw
voorbeeld dagmenu en iets te eten waar je echt heel erg veel zin in
hebt. Ongeacht of dit een gezonde maaltijd is en ongeacht het aantal
kcal van deze maaltijd. 
Wel moet het slechts één maaltijd per keer zijn. Een pizza als maaltijd is
een goed voorbeeld. Maar neem hier niet ook nog een milkshake of
nagerecht bij. 

Gebruik deze cheatmomenten voor bijvoorbeeld een borrel, etentje, of
gebakje op een verjaardag. Gebruik ze verstandig, en zet ze alleen in
wanneer je iets echt heel erg lekker vindt!
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Boterham 3st 

Crackers 4st

Salade van:

Wrap 1st

+ smeervet 15gr
+ mager beleg 90gr
+ groente min. 70gr 

OF

+ smeervet 15gr
+ mager beleg 90gr
+ groente min. 70gr

OF

+ groente min.70gr 
+ deegwaren 25gr (ongekookt)
+ 4x keuzeoptie

OF

+ groente min. 70gr
+ 3x keuzeoptie

ei   1 st
vlees  50gr
vis  50gr
peulvruchten 60gr
noten  15gr
kaas  30gr
avocado ¼ st
dressing 1 el

Zuivel 150gr

Havermout 30gr

Boterham 1,5st

Crackers 3st

+ ontbijtgranen 20gr
+ fruit 100gr

OF

+ melk 150ml
+ fruit 50gr

OF

+ smeervet 10gr
+ mager beleg 60gr

OF

+ smeervet 10gr
+ mager beleg 60gr

Deegwaren 50gr (ongekookt)
Rijst 50gr (ongekookt)
Aardappelen 175gr (ongekookt)
Wrap 1,5st

Vlees 100gr
Vis 100gr
Vleesvervanger 100gr
Peulvruchten 125gr

Groente min 200gr
Bereidingsvet 1el

1 keuze uit:

+
1 keuze uit:

+

ONTBIJT

LUNCH

DINER

KEUZE OPTIES LUNCH

TUSSENDOOR 1ST

TUSSENDOOR 1ST

TUSSENDOOR 1ST

DAGMENU



GEZONDE TUSSENDOORTJES MAGER BROODBELEG

BROOD VARIATIES DRANKEN

Een portie zuivel  (150gr)
Een stuk fruit of 100gr fruit
Cracker met mager beleg
Rijstwafel met mager beleg
Snackgroente
Ongezouten en ongebrande noten (max
20gr)
Een gezonde muesli of granenreep (max
100-150kcal)

Er is 3x per dag een tussendoortje in ge-
plant. Onderstaand een overzicht van een
gezonde keuze hierin:

rosbief
kipfilet
gekookte ham
rookvlees
runder tartaar
magere filet americain
30+ kaas
Zuivelspread Light
Hüttenkäse
Hummus

Onderstaande suggesties wil ik graag doen
voor het broodbeleg. In de variatielijst vind je
nog meer opties.

2 volkoren beschuitjes
2 Wasa Volkorencrackers
2 Wasa lichtgewicht
2 Wasa original crisp
2-3 Cracottes volkoren
2-3 Cracottes vital
½ volkoren pistoletje
½ KLEINE wrap 
½ broodje (kadetjes, puntjes)
½ volkoren krentenbol
3 sneetjes stokbrood
1 snee roggebrood

In het menu staan de hoeveelheden
beschreven voor crackers, boterhammen en
wraps. Uiteraard zijn er nog andere
mogelijkheden. In onderstaande lijst  zie je
een aantal andere suggesties en de
hoeveelheid die gelijk staat aan 1 boterham:

Let wel op dat je de hoeveelheid smeervet
en beleg niet verhoogt.

Probeer je koffie en thee zonder melk
en/of suiker te drinken
Drink geen frisdranken en kant-en-klare
vruchtensappen
Wil je zuivel toevoegen, vervang hiervoor
dan 1 tussendoortje per glas
Wil je vers fruitsap toevoegen, vervang
hiervoor dan 1 tussendoortje per glas. 

Wil je alcohol drinken? Zet dit in als cheat
moment

In het dagmenu is geen ruimte voor
calorierijke dranken.  Hiervoor gelden de
volgende adviezen:

(Let wel op dat je max. 200gram fruit per
dag eet)

KRUIDEN
Verse of gedroogde kruiden (poeder) (denk
aan peper, kaneel, etc) kun je naar eigen
smaak toevoegen. Kant- en- klare kruiden-
mixen, pakjes en zakjes passen niet, omdat
deze vaak veel suiker en zout bevatten.
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VERGELIJK DE VOEDINGSWAARDE:

PAS HET RECEPT AAN

Je ziet of hebt een lekker recept, wat nu? Er zijn verschillende mogelijkheden om toch
te zorgen dat je dit gewoon in kunt passen in jouw dagmenu:

Tussendoor: 100-150kcal (per moment)                
(max 300 in totaal)
Ontbijt: 250kcal
Lunch: 400kcal
Diner: 550 kcal 

Er is een bepaald aantal kcal gereserveerd
per maaltijd in jouw dagmenu. Wanneer
het aantal kcal van een recept ongeveer
overeenkomt met dit aantal dan kun je het
recept gewoon maken zoals het is.
Onderstaande verdeling  kun je hiervoor
aanhouden:
 

Je kunt een recept aanpassen door de
hoeveelheden van de ingrediënten aan te
passen aan de richtlijnen uit jouw
dagmenu en de ingrediënten op te zoeken
in de variatielijst. 
Staat een ingrediënt in de kolom
"uitzondering" of "liever niet"? Zoek dan eens
in de kolom "gezonde keus" of hier een
goede vervanger bij zit.

RECEPTEN
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Besteed aandacht aan al je eetmomenten - voldoende eten
op deze momenten helpt je om later op de dag weerstand te
kunnen bieden tegen het snoepen. Eet dus niet te weinig!

Breng structuur aan in je eetmomenten tussendoor. Zorg dat
je deze ook plant en in huis hebt of meeneemt onderweg.
Koppel dit bijvoorbeeld aan eetmomenten van je kinderen of
aan de pauze momenten op kantoor.

Wil je meer rust tussen je maaltijden? Verminder dan het
aantal tussendoortjes. Zo geef je je lichaam de tijd om je
bloedsuikerspiegel zelf stabiel te houden. Let op dat je dan
wel iets meer eet tijdens je maaltijden.

Eet je buiten je geplande eetmomenten om, schrijf dan op
waarom je dit doet. Is het een gevoel, gebeurde er iets? Komt
iets vaker voor in je notities, bedenk hier dan een oplossing
voor. 

Neem 1x per week de tijd om al je eetmomenten goed te
plannen. Hoe ziet je week eruit? Welke momenten worden
druk of lastig? En hoe ga je hier mee om? 

Check eens of je misschien gevoelig bent voor gluten en/of
lactose. Eet twee weken geen tarwe en kijk hoe je je voelt.
Doe hetzelfde op een andere moment met lactose door
vooral koemelk te vermijden). Voelen je maag/darmen beter
aan zonder deze producten? Let er dan op dat je deze
minder blijft eten.

 

 

 

 

RECEPTEN
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Alle soorten verse
groente.

Groente uit diepvries,
blik of glas zonder
zout toegevoegd. 

GROENTE

 

Groenten uit blik of
pot met zout toe-
gevoegd 

Bewerkte groente,
zoals gepureerde
groenten

GROENTE

 

 

Groente a la crème 
GROENTE

 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

Alle soorten vers fruit.

 fruit uit blik/glas,
diepvries fruit zonder
toe gevoegde suikers. 

FRUIT

 

Vruchtenpuree

Gedroogd fruit

FRUIT

 
Fruit in blik/glas
met toegevoegde
suikers 

Gedroogd en
gesuikerd fruit 

FRUIT

GROENTEN EN FRUIT
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Volkorenbrood 
Roggebrood 
Mueslibrood 
Volkoren speltbrood
Volkoren crackers 
Volkoren beschuit

Suikervrije Muesli 
Brinta 
Havermout
Gepofte granen als
spelt, quinoa,
durumtarwe

 

BROOD EN GRAAN

Bruin brood 
Tarwebrood 
Speltbrood
Meergranenbrood 
Bruin pistoltje 
Rozijnenbrood 
Krentenbol 

(Vruchten)muesli 
Cruesli 
Weetabix
Gepofte granen als
spelt, quinoa,
durumtarwe
Ontbijtverrijkers
kant & klaar

Wit brood 
Luxe broodjes 
Croissants 
Krentenbrood (met
spijs) 
Beschuit 
Knackebrod 

Cornflakes 
Chocopops 
Ontbijtkoek
Hero fruitontbijt 
Goede Morgen
drink-ontbijt

 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Halvarine (light) 

Dieethalvarine 

Minder dan 20 gram
verzadigd vet per 100
gram

 

SMEERVET

Dieetmargarine
(kuipje) 
Blue band goede
start 
Margarine met
olijfolie (kuipje) 
Margarine (kuipje)

20-40 gram verzadigd
vet per 100 gram

Roomboter 
Margarine (wikkel) 
Margarine met
olijfolie

Meer dan 40 gram
verzadigd vet per 100
gram

 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

BEREIDINGSVET

Alle soorten vloeibare
olie 
Vloeibare margarine 
Vloeibaar frituurvet 
Vloeibaar bak – en
braad product 
Vloeibaar bak en braad
product met olijfolie

Minder dan 20 gram
verzadigd vet per 100
gram

 

Bak en braad vet 
(wikkel) 
Vloeibaar frituurvet 
Margarine met olijfolie
(wikkel)

20-40 gram verzadigd
vet per 100 gram

Margarine (wikkel) 
Roomboter 
Hard frituurvet 
Kokosolie

Meer dan 40 gram
verzadigd vet per 100
gram

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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10+ kaas 
20+ kaas 
30+ kaas 
Smeerkaas 15+ 
Smeerkaas 20+ 
Smeerkaas 30+ 
Boursin light 
Zwitserse strooikaas 
Philadelphia light 
Camembert 30+ 
Hüttenkäse 
Zachte geitenkaas

 

KAAS

40+ kaas 
Edammer 
Smeerkaas 40+ 
Brie 50+ 
Philadelphia 
Camembert 45+ 
Mozzarella 
Harde Geitenkaas 
Feta

 

Goudse 48+ kaas 
Bluefort 
Smeerkaas 48+ 
Brie 60+ 
Gorgonzola 
Kruidenkaas
(Boursin) 
Gruyère 
Roomkaas 60+ 
Rookkaas

 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

VLEESWAREN

Achterham 
Beenham 
Schouderham 
Casselerib 
Fricandeau 
Rosbief 
Magere Filet Américain 
Ossenworst 
Biefstukworst 
Rundercarpaccio 
Kip- en kalkoenfilet 
Rookvlees

Dagkeuzes max. 1 per dag

 

Rauwe ham 
Kiprollade
Filet Américain

 Weekkeuze 
max. 1-2 x per week

Bacon 
Boterhamworst 
Gebraden gehakt 
Cervelaatworst
Salami 
Corned beef 
(smeer)Leverworst
/paté 
Palingworst 
Ontbijts& zeeuws
spek
Leverkaas

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Fruit
Groente 
Zelfgemaakte groente
of bonenspread (bijv.
hummus) 
100% natuurlijke
Pindakaas **
Notenboter** 
Tahin (sesampasta

 

BROODBELEG ZOET

Honing 
(Appel)stroop
Vruchtenhagel 
Gestampte muisjes 
Anijshagel 
Halva/light jam 
Sandwichspread 
Voorverpakte
hummus 
Salades (bijv.
komkommer-salade,
selderij-salade)

Jam 
Hagelslag 
Chocoladevlokken 
Chocoladepasta 
Kokosbrood 
Pindakaas met
toegevoegd suiker

 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

 
** dit is een gezond product, maar wel calorierijk door de noten die erin
verwerkt zijn. Pas je portie dus aan een smeer een extra dun laagje op je
boterham
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Magere melk 
Karnemelk 

Yoghurtdrank 0% vet
en geen suiker toe
gevoegd

Magere yoghurt 
Magere kwark
Vruchtenyoghurt 0%
vet en geen suiker
toegevoegd 

Kwark 0% vet en geen
suiker toegevoegd

Vla 0% vet en geen
suiker toegevoegd 

Sojamelk ongezoet
Plantaardige melk
on-gezoet 
Magere koffiemelk

Finesse voor koken
Kookroom light 
Finesse voor verrijken

 

ZUIVEL

Halfvolle melk 
Magere yoghurtdrank 

Halfvolle yoghurt 
Magere
vruchtenyoghurt 
Magere
vruchtenkwark 
Magere vla 

Chocolademelk light

Sojadrink naturel 
Sojamelk met
smaken 
Plantaardige melk 
Halfvolle koffiemelk 

Slankroom 
Demi crème fraiche /
crème fraiche light

Eiwitshakes 

Volle melk 
Volle yoghurt 
Volle vruchten-
yoghurt 

(Half)volle kwark 
Vruchtenkwark 
Volle vla 

Slagroomvla 
Pudding 
Sojadessert

(Half)volle
chocolade melk
Volle koffiemelk 
Koffieroom 

Slagroom 
Zure room 
Crème fraiche 
Kookroom

 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Tartaar 
Duitse biefstuk
Bieflappen 
Runderlappen 
Biefstuk 
Entrecote 
Rosbief 
Runderrollade
Mager rundergehakt 
Varkensfiletlappen 
Ribkarbonade 
Varkenshaas 
Fricandeau 
Hamlappen 
Varkensoester 
Ongepaneerde
schnitzel 
Lamsfilet 

 

VLEES

Magere grillburger 
Sukadelappen 
Klapstuk 
Gepaneerde schnitzel 
Blinde vink 
Haaskarbonade 
Karbonade 
Turks köfte van
schapen of
rundergehakt 
Lamsrack 

Gehakt 
Beefburger 
Runderriblappen 
Doorregen runder-
vink 
Hamburger 
Shoarma 
Gyros
Kebap 
Schouder-
karbonade 
Spareribs 
Slavink 
Speklappen 
Braadworst 
Rookworst 
Saucijs 
Lamskoteletten 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

Kipfilet 
Kalkoenfilet 
Kip zonder vel

 

Kip met vel
Kippengehakt
Kipschnitzel

Kipburger
Kippegehakt
Kipsausijs

 

KIP

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Dorade 
Forel 
Inktvis 
Kabeljauw 
Koolvis 
Pangasius 
Roodbaars 
Scholfilet 
(Slip)tong 
Surimi 
Tilapia 
Tong 
Tonijn 
Zeebaars 
Zeeduivelfilet 
Zeewolf 
Zwaardvis 
Coquilles 
Gamba’s 
Garnalen 
Krab 
Kreeft 
Mosselen 
Oesters

 

VIS, SCHELP & SCHAALDIEREN
 

Ansjovis 
Haring 
Paling 
Sardines 
Sprot 
Zalm 
Makreel

Eet minimaal 1x per
week vette vis

Vissticks 
Visschnitzel 
Sardines op olie 
Viscuisine 
Lekkerbekje 
Gefrituurde inktvis 
Kibbeling 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Peulvruchten 
Granen 
Seitan 
Groenteburger
ongeparneerd 
Falafel 
Vegaburger 
Gekookte
tahoe/tempé

Valess producten
ongepaneerd 

Quorn stukjes

Vivera ongeparneerd
Vivera kipstukcjes 
Vivera kruim-gehakt 
Vivera Pulled Veggie 
Vivera filet lapjes 
Vivera spekcjes
Vivera rul gehakct

 

VLEESVERVANGERS

Gebakken
tahoe/tempé 
Gekookt ei

Quorn gehakt 
Quorn burger 

Vivera geparneerd
Vivera shoarma 

Vegaschnitzel 
Gebakken ei

Quorn gepaneerd 

So fine
broccoliburger 
So fine
spinazieburger

Iglo groentesticks

Valess gepaneerde
producten 

Alle overige
gepaneerde
vleesvervangers

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Aardappelen 
Gestoomde
aardappelen 
Gepofte aardappelen

Peulvruchten 

Verse zelf-gesneden
friet bereid in de oven
of Airfryer

Zilvervliesrijst 
Bruine rijst 
Zilvervliesrijst Noedels 
Volkoren Noedels 
Volkoren Couscous 
Volkoren Bulgur 
Quinoa 
Freekeh 
Volkoren couscous
Volkorenpasta 
Volkorenwrap 
Volkoren Pitabroodje

 

AARDAPPELS, RIJST, PASTA ETC

Aardappelpuree zelf
gemaakt 
Zoete aardappel 

Verse voor-gesneden
friet uit het koelschap
bereid in de oven of
Airfryer

Meergranen rijst 
Couscous 
Bulgur 
Meergranen wrap

Aardappelpuree
(zakje) 
Gebakken
aardappelen 
Gefrituurde
aardappelen
(schijfjes, schotels,
friet, bolletjes) 
Rösti 
Aardappel-
kroketten 
Pommes duchesse 
Ovenfriet / Airfryer
friet uit de diep-
vries 

Witte rijst 
Noedels 
Witte pasta 

Wrap 
Roti pannenkoek 
Wit Pitabroodje

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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Ketchup 50% less
sugar 
Barbequesaus 
Schaschliksaus 
Chilisaus 
Pikante ketjap 
Zigeunersaus 
Shoarmasaus 
Exotische saus 
Pizza quicksaus 
Tacosaus 
Tzatziki 
Piccalilly 
Ketjap 
Dressing zonder olie 
Slasaus met max. 10 % 

Saus met finesse voor
verrijken 
Saus met finesse voor
koken of kookroom
light 
Friteslijn

     olijfolie 

 

SAUZEN

Pittige oranjesaus 
Ketchup 
Mosterd 
Satésaus 
Slasaus met yoghurt 
Slasaus met 25 % olie 
Halfvolle slasaus 
Saus met demi
crème fraiche 
Saus met room 
Fritessaus en slasaus
met max. 25 % olie
Yoghonaise
Yoghurtmayo 
Olijvonaise 
Yoghurt Mayonaise
light

Knoflooksaus 
Cocktailsaus 
Sambasaus 
Bieslooksaus 
Mosterdsaus 
Ravigottesaus 
Olijvonaise cocktail 
Olijvonaise knoflook 
Vette jus 
Slasaus met 50%
olie 
Volle slasaus 
Saus met crème
fraiche of zure
room 
Saus met slagroom 
Halvanaise/mayo-
lijn 
Mayonaise
Fritessaus met 35%
olie 

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

Let op de hoeveelheden die beschreven staan in jouw dagmenu!
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Water 
Thee zonder suiker
Koffie zonder suiker/
melk

Vers fruitsap
(homemade) met
max 200gr fruit

gearomatisseerd
water (Spa touch
bijv.)

Slimpie aanmaak-
limonade
Sportwater

 

DRANKEN

Tomaten- , groente-
wortelsap 

Light vruchtensap 

Sinaasappelsap met
vruchtvlees 

Grapefruitsap 

Koffie met een zoetje
en magere melk
Light en zero frisdrank
Light ijsthee

Frisdrank 
Ijsthee 

Dubbeldrank 
Aanmaaklimonade 
Roosvicee 
Vruchtensap 

Thee met suiker 
Koffie met suiker en
volle melk 

Energiedrank
(redbull) 
Sportdrank 
Alcoholische
dranken

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET

Geen suiker - geen zoetstof Geen suiker - geen zoetstof Met suiker
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Een portie zuivel
Fruit
Groente

Volkoren cracker met
beleg
Rijstwafel
Snack a Jack

Zelfgebakken cake, koek,
repen o.b.v. gezonde
ingrediënten (geen
suiker) en minder dan
75kcal per porties

Voedzaam & weinig kcal

 

TUSSENDOOR & SNACK

Max.100-150kcal &
geen toegevoegde
suiker
Zelfgebakken cake, koek,
repen
Fruitbiscuit
Notenrepen
Fruitrepen
Mueslirepen

Weinig kcal - niet
voedzaam
Een snoepje
Klein koekje
Handje kruidnoten
Eierkoek
Melkbiscuit

Handje ovenchips of
popchips
popcorn
Handje Japanse mix

Waterijs

Voedzaam & 100-150kcal
of weinig kcal

Grote porties snoep
Chocolade
Bonbons
M&M
Candybars

Kant- en klare koek,
cake, gebak
Kant- en klare taart
Donut's
Chips
Borrelnoten
Gezouten en
gebrande noten
Pinda's
Droge worst
Vol-vette kaas
Toastjes met
smeersels
Saucijzenbroodjes,
kaasbroodjes,
worstenbroodjes
etc.
Gefrituurde snacks
Sushi, dumplings,
loempia's
Softijs/roomijs
Milkshakes

Inzetten als cheat

GEZONDE KEUS UITZONDERING LIEVER NIET
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MAANDAG

Ontbijt: Yoghurt met granola en blauwe bessen

Lunch: 3 boterhammen met beleg

Diner: spaghetti bolognese (of vega)

Tussendoor:
- rijstwafel met kaas en komkommer
- 20gr noten
- havermoutkoekje

DINSDAG

WOENSDAG

Ontbijt: havermout

Lunch: omelet 

Diner: krieltjes, zalm en groente naar keuze

Tussendoor:
- plak energiebrood
- snackgroente
- yoghurt met fruit 

Ontbijt: Yoghurt met granola en blauwe bessen

Lunch: 3 boterhammen met beleg

Diner: chili sin carne

Tussendoor:
- rijstwafel met hummus en komkommer
- fruit
- plak energiebrood

DONDERDAG

Ontbijt: mugcake

Lunch: rijstsalade

Diner: lente stamppot

Tussendoor:
- fruit
- cracker met kipfilet en tomaat
- yoghurt met fruit

VRIJDAG
Ontbijt: Yoghurt met granola en blauwe bessen

Lunch: 3 boterhammen met beleg

Diner: gezonde pizza vega

Tussendoor:
- rijstwafel met kaas en komkommer
- snackgroente
- fruit

ZATERDAG

ZONDAG

Ontbijt: havermout

Lunch: wrap met gerookte zalm, philadelphia light,
ijsbergsla en komkommer

Diner: cheatmeal

Tussendoor:
- rijstwafel met kaas en komkommer
- snackgroente
- yoghurt met fruit 

Ontbijt: ontbijt pannenkoek

Lunch: soep en 4 crackers met beleg

Diner: roze couscous

Tussendoor:
- cheatsnack
- fruit
- yoghurt met 1el granola

OPMERKINGEN

Bij de onderstreepte gerechten hoort een recept

VOORBEELD WEEKMENU 1



MAANDAG

Ontbijt: 2 boterhammen met beleg

Lunch: salade rode biet

Diner: pasta courgettesaus

Tussendoor:
- plak energiebrood
- snackgroente
- yoghurt met fruit

DINSDAG

WOENSDAG

Ontbijt: Yoghurt met granola en blauwe bessen

Lunch: brood met tonijnsalade

Diner: burrito's 

Tussendoor:
- rijstwafel met kaas en komkommer
- 20gr noten
- wortelcake

Ontbijt: 2 boterhammen met beleg

Lunch: wrap eiersalade

Diner: Griekse pasta

Tussendoor:
- fruit
- cracker met kipfilet en tomaat
- yoghurt met fruit

DONDERDAG

Ontbijt: smoothiebowl

Lunch: 3 boterhammen met beleg

Diner: veggie overnschotel

Tussendoor:
- rijstwafel met hummus en komkommer
- fruit
- plak energiebrood

VRIJDAG
Ontbijt: Yoghurt met granola en blauwe bessen

Lunch: mango salade

Diner: cheatmeal

Tussendoor:
- rijstwafel met kaas en komkommer
- wortelcake
- yoghurt met fruit

ZATERDAG

ZONDAG

Ontbijt: ontbijttaart

Lunch: 3 boterhammen met beleg

Diner: poké bowl 

Tussendoor:
- rijstwafel met kaas en komkommer
- snackgroente
- wortelcake

Ontbijt: ontbijttaart

Lunch: pannenkoek

Diner: pompoenlasagne

Tussendoor:
- cheatsnack
- fruit
- yoghurt met 1el granola

OPMERKINGEN

Bij de onderstreepte gerechten hoort een recept

VOORBEELD WEEKMENU 2



Graanproducten:
Havermout
Havervlokken
Speltmeel
Boekweitmeel
Zilvervlies rijstwafels
Volkoren crackers
Volkoren brood
Volkoren wraps (klein 40gr/pst)

Volkoren spaghetti 
Zilvervlies rijst
Volkoren couscous
Maggioni bloemkool pizza bodem

Groent/fruit:
Krieltjes in schil
Kruimige aardappelen 
(evt voorgeschild)
Witte Uien
Sjalotten

Pompoenblokjes
Wortel julienne
Wortels
Spinazie
Babyspinazie
Andijvie
Ijsbergsla
Gekookte rode biet

Groente naar keuze 
(voor bij de krieltjes/zalm)
Cherry tomaatjes
Komkommer
Rode paprika
Gele paprika
Courgette

Kiwi
Bananen

BOODSCHAPPENLIJST WEEK 1

Blauwe bessen
Appels 
Fruit naar keuze
Citroen

Verse basilicum
Verse koriander (optioneel)
Verse Peterselie
Verse dille
rode peper
knoflook

Doperwten (diepvries)
Groente voor soep van Bonduelle 
Pompoen/wortel (diepvries)
 
Vleeswaren/vlees/vis/ei
Zalmfilet
 
Gerookte zalm
Mager runder gehakt of vega gehakt
Rundertartaar
Eieren
Mager broodbeleg naar keuze 
Kipfilet vleeswaren

Noten/Zaden 
(ongebrand / ongezout)
Pistachenoten
Pecannoten
Walnoten
Hazelnoten
Amandelen
Cashewnoten
Zonnebloempitten
Pompoenpitten

Zuivel/kaas:
Melk of plantaardige melk
Amandelmelk
Magere yoghurt

Cottage cheese
Philadelphia light / 
zuivelspread light
30+ kaas
Geraspte 30+ kaas
Pecorino of parmezaanse kaas

Kruiden/specerijen:
Kaneel
Fungi Trifolati kruiden 
(Jonnie Boer)
Komijnpoeder
Paprika poeder
Rozemarijn
Venkelzaad
Peper
(keltisch) zeezout
Cacaopoeder

Overige:
Kokosolie 
Olijfolie extra vierge

Pindakaas zonder suiker
Honing
Hummus naturel

Verse dadels zonder pit
Gedroogde abrikozen
Cranberries 
Rozijnen
Kokossnippers

Bakpoeder

Blikjes tomatenpuree
Gepelde tomaten (blik)
Mais (blik)
Kidneybonen
Zwarte bonen

Bouillonblokjes groente 
(minder zout)
Zwarte olijven

WWW.HELLONEWYOU.NL



Graanproducten:
Zilvervlies rijstwafels
Volkoren meel
Havermout
Volkoren brood
Volkoren crackers
Volkoren wraps (klein 40gr/pst)

Volkoren penne
Zilvervlies rijst

Groent/fruit:
Uien
Rode ui
Sjalot

Sla
Wortel julienne gesneden
Voorgekookte rode bieten
Spinazie
Zoete aardappel blokjes
Broccoli roosjes
Rode kool (gesneden)
sperziebonen gesneden
Italaanse gesneden roerbak
groente
Pompoen lasagnevellen

Komkommer
Courgette
Rode paprika
Cherry tomaten
Avocado
Radijs

Blauwe bessen 
Appel

BOODSCHAPPENLIJST WEEK 2

Bananen
Mango
Limoen

Rode peper
Verse bieslook

Bosvruchten (bevroren)

Vleeswaren/vlees/vis/ei
Mager broodbeleg naar keuze
Kipfilet broodbeleg

Kipfilet
Reepjes gerookte kipfilet

Tonijn in blik (op water)
Kabeljauwfilet
Garnalen
Rivierkreeftjes

Eieren

Noten/Zaden (ongebrand /
ongezout)
0ng. 100gr noten (naar keuze,
misschien heb je nog?)
Pistachenoten (gepeld)
Pijnboompitjes

Zuivel/kaas:
Magere/griekse yoghurt
Melk (plantaardige melk)
Magere kwark
Zure room/creme fraiche light

30+ kaas (beleg)
Parmezaanse kaas (geraspt)
Pecorino kaas
Cottage cheese
Feta kaas

Kruiden/specerijen:
Picadello kruiden (Jonnie Boer)

Overige:
Hummus

Mayonaise light
Mosterd
Augurken (zonder suiker)
Sojasaus minder zout

Tomatenblokjes (blik) 
Kidneybonen (blik)
Zwarte bonen

Honing
Dadels (zonder pit)
Bakpoeder
Gelatine blaadjes 
Zwarte olijven
Zongedroogde tomaten
12 cupcake vormpjes

Ps de granola en het
energiebrood heb je in week 1
gemaakt in meerdere porties

Check bij de boodschappen van deze week wat je nog over hebt van week 1.
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