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Introductie

De hoeveelheden die je ziet staan in Power Meals zijn een gemiddelde. Qua

hoeveelheden wil ik je vooral aanmoedigen om naar je lichaam te luisteren. Is het te

veel en heb je er ‘last’ van na een maaltijd? Neem dan de volgende keer een kleinere

portie. Andersom geldt hetzelfde. Is het te weinig en heb je nog trek? Neem dan iets

meer. Vul liever altijd aan met meer groenten, eiwitten en/of vetten in plaats van met

meer koolhydraten.

Zie dit document echt als een voorbeeld. Het is bedoeld je op weg te helpen na alle

eerder besproken theorie. Uiteraard mag je zelf je eigen ideeën, recepten (google)

ook uitproberen. Bij vragen of twijfels: laat dit weten tijdens een van de sessies voor

feedback.

Zie ook onze website bij ‘recepten’ www.fuego.nl en Facebook/Instagram

@fuegodietist voor meer inspiratie.

Eet 500 gram groenten per dag. Liefst niet te veel rauw en veel variatie. Eet veel

verschillende kleuren. Eet groenten bijvoorbeeld gekookt, gestoomd, gewokt, gegrild,

in een soep of een groente omelet, rouleer! Tip: probeer in ieder geval 2 maaltijden

per dag met groenten te eten, zo kom je makkelijker aan de 500 gram.

Fruit 2 stuks per dag, eventueel verwerkt in een gerecht zoals je kunt zien in de

voorbeelden. Het kan natuurlijk ook als tussendoortje gegeten worden, al heeft dit

niet de voorkeur i.v.m. de stijging van je bloedsuikerspiegel wanneer je dit tussen de

maaltijden door eet.

Variatie is HET sleutelwoord! Varieer alle maaltijden. Tip: werk met een planbord.

Schrijf voor een hele week uit wat je gaat eten aan ontbijt, lunch, avondmaaltijd en

eventueel tussendoortjes. Zorg hierbij dat er variatie zit in alles. Vind je het lastig?

Kies dan minimaal 2 of 3 verschillende ontbijt en lunch opties en rouleer deze

gedurende de week.
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Lees ingrediëntenlijsten! Het stofje wat als eerst genoemd staat is het

hoofdbestanddeel van het product. Het volgende stofje is het daarna meest

voorkomende bestanddeel in het product, etc. Kies voor zo kort mogelijke

ingrediëntenlijsten en vermijd suikers en onnodige toevoegingen zo veel mogelijk.

Bij voorkeur eet je 3 hoofdmaaltijden en geen tussendoortjes. Dit zorgt er voor dat je

lichaam rust heeft tussen de maaltijden door en niet de hele dag bezig hoeft te zijn

met verteren.

Mocht je toch behoefte hebben dan neem je gewoon een tussendoortje (zie de

voorbeelden). Veel mensen hebben met name in de middag tussen de lunch en het

diner behoefte aan een tussendoortje. Neem dit als je dit nodig hebt. Het is al winst

om van 6 naar 4 maaltijden per dag te gaan.
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Ontbijt

Warm havermout ontbijt uit de pan

Ingrediënten

2 x stuks fruit naar keuze bakken in kokosolie in de pan

snuf kaneel of speculaaskruiden, (himalaya)zout

4 x eetlepels havervlokken

water, havermelk (bv van oatly) rijstmelk of kokosmelk

1 x handje noten / pitten / zaden naar keuze

Bereidingstip

Bak eerst enkele minuten het fruit in de pan. Daarna voeg je de havervlokken (of

andere zie hierna) en vloeistof van jouw keuze toe. Maak het zo dik/dun als je lekker

vindt. Schep in een kom of diep bord en voeg de noten / pitten / zaden toe.

Variatie advies

Varieer havervlokken ook met andere granen zoals gierst-, boekweit-, teff- of

quinoavlokken. Deze zijn allemaal van nature glutenvrij en zijn te koop bij o.a.

Ekoplaza. Verder hetzelfde recept.

Extra tip

Je kunt ook groenten toevoegen. Worden je darmen heel blij van. Probeer het maar

eens! Begin bijvoorbeeld met een wortel. Pastinaak of (zoete rode punt) paprika is

ook erg lekker. Bij wortel en pastinaak raad ik aan om die eerst even te bakken,

daarna het fruit erbij. Wortel en pastinaak zijn harder en hebben een iets langere

bereidingstijd. Hak in kleine stukjes, dan is het sneller klaar. Mag best een beetje

beet-gaar zijn.

Dit is een lekkere variatie, let op: wel wat hoger in suikers dus met mate: het

kokosontbijt.
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Gebakken fruit met goede vetten

Ingrediënten

2 x stuks fruit naar keuze bakken in kokosolie in de pan

en kies vervolgens van de volgende 4 zaken 2 dingen:

½ x avocado

1 x handje noten/pitten/zaden

1 x eetlepel olijfolie

1 x flinke eetlepel kokosyoghurt

Bereidingstip

Bak eerst het fruit, al dan niet met kruiden (hoef niet perse, zonder is ook erg lekker!)

Schep het daarna op een bord/kom. Voeg de avocado, kokosyoghurt,

(noten)/pitten/zaden en/of olijfolie toe. Super lekker! :-)

Variatie advies

Let op: gebruik elke dag ander fruit. Al het fruit is verwarmd erg lekker!
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Muesli ontbijt

Ingrediënten

2 x stuks fruit naar keuze, bij voorkeur bakken in kokosolie in de pan

150 ml kokosyoghurt, eventueel af en toe (bio) volle kwark of volle yoghurt

4 x eetlepels zelfgemaakte muesli*

Voor een voorbeeld van homemade muesli klik hier.

Bereidingstip

Hierbij is het belangrijk dat je de yoghurt of kwark niet zo uit de koelkast haalt maar

even op kamertemperatuur laat komen. Het beste is om het fruit even te bakken: veel

beter voor de vertering en hiermee voorkom je dat je te koud ontbijt. Koud ontbijten

worden de darmen niet blij van.

Tip

Wil je minder koolhydraten? Laat de glutenvrije granen dan weg en kies alleen voor

noten/pitten/zaden of ga spelen met de verhouding granen en noten/pitten/zaden.

*Maak je eigen mix van glutenvrije granen en/of verschillende noten/pitten/zaden en

evt. kokosrasp. Gebruik geen gedroogd fruit ivm veel suikers (= ontstekings-

bevorderend) zoals rozijnen, abrikozen etc.
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Voorbeelden glutenvrije granen:

- havervlokken

- gierstvlokken

- quinoavlokken

- boekweitvlokken

Voorbeelden noten / pitten / zaden:

- noten:

- walnoten

- amandelen

- hazelnoten

- pecannoten

- cashewnoten

- pitten:

- pompoenpitten

- zonnebloempitten

- pijnboompitten

- zaden:

- chiazaad

- hennepzaad

- lijnzaad*

*Lijnzaad bij voorkeur heel kopen en zelf fijn malen, bijvoorbeeld met een vijzel of

keukenmachine. Vervolgens direct consumeren. Koop dus liever geen gebroken

lijnzaad. Lijnzaad is erg gevoelig voor oxidatie.
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Chia pudding

Ingrediënten

3 x flinke eetlepels chiazaad

200 ml amandelmelk of havermelk zonder toegevoegd suiker

bv van oatly verkrijgbaar bij de meeste supermarkten

150 g blauwe bessen (ca 3 handjes)

25 g noten / pitten / zaden naar keuze (ca 1 handje)

1 x snufje kaneel

Opmerking

De geweekte chiazaad heeft evenals havermout een zeer goed effect op het

herstellen van de slijmvlieslaag van de darm. Ook vult het enorm!

Bereiden

1. Doe de avond van te voren de volgende ingrediënten in een keukenmachine

(heb je deze niet gebruik dan een afsluitbaar bakje of beker): de chiazaad,

amandelmelk/havermelk, de helft van de blauwe bessen en het kaneel.

2. Goed door elkaar roeren/schudden of mixen indien je een keukenmachine

hebt. Laat de nacht op het aanrecht staan met afgesloten deksel.

3. Roer de volgende ochtend door of mix het even kort indien je een

keukenmachine hebt. Top af met de andere helft blauwe bessen en de

noten/pitten/zaden van jouw keuze.
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Healthy pancakes

Maak een beslag met de volgende ingrediënten. Dit is ongeveer de verhouding voor

de hoeveelheid van 6 pannenkoekjes (voor ca. 2-3 maaltijden, prima enkele dagen in

de koelkast afgedekt houdbaar)

Ingrediënten

1-2 x ei

150 g boekweitmeel (of havermeel)

300 ml water

1 x snuf zout

Beleg met…

Zoet → fruit met evt. kokosyoghurt voor voldoende vulling

Hartig → vlees(waren)/vis/kip met bij voorkeur groenten. Bijvoorbeeld zalm met

gewokte spinazie, kip met pesto* en geroerbakte paprika, etc.

*bij voorkeur zelfgemaakt. Uit een potje bevat vaak veel houdbaarheidsstoffen en

onnodige toevoegingen die darmklachten verergeren. Zelf maken is erg makkelijk:

klik hier voor homemade pesto.

Bij kaas kan je ook denken aan fetakaas (voorkeur van geit of schaap), brie, zachte

geitenkaas, etc.
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Bananenpannenkoekjes

Simpeler en sneller dan dit kan haast niet!

Ingrediënten

1 x rijpe banaan

1-2 x ei

3 el boekweitvlokken of havervlokken (optioneel, kan ook zonder)

Bereiden

1. Doe dit alles in een blender of keukenmachine en mix.

2. Zet een pan met kokosvet op het vuur en maak enkele kleine ‘hoopjes’ in de

pan. Draai na enkele minuten om.

3. Klaar!

Beleg

Eventueel beleggen met een beetje roomboter of ghee, notenpasta en eventueel een

beetje fris fruit er op zoals een paar plakjes appel of peer, blauwe bessen of

frambozen, etc.
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Smoothie bowl

Je maakt een smoothie van groenten en fruit. Let op dat je de groenten bij voorkeur

even kort kookt voor je vertering, zeker doen wanneer je al gevoelige darmen hebt!

Fruit kan je uiteraard ook even meekoken, maar mag ook rauw bij de gekookte

groenten in. Let op: gooi het kookwater niet weg, maar giet alles in de blender,

inclusief kookwater. Even blenden.

Doe in een diep bord of kom en voeg topping naar keuze toe. Lekker om dit pas op

het laatst op je bord toe te voegen voor het behoud van de bite. Denk aan allerlei

noten/pitten/zaden, kokos.

Eventueel kan je ook granen zoals haver-, boekweit-, gierst- teffvlokken etc.

toevoegen: het is handig dit al in de blender toe te voegen. Voor 1 portie ongeveer 3

eetlepels gebruiken. Voor sneller gewichtsverlies raad ik aan de granen weg te laten

of deze hoeveelheid te halveren; gebruik in dat geval als topping een extra handje

noten/pitten/zaden.

De substantie moet niet vloeibaar zijn. Als je het zo doorslikt sla je de 1e stap in de

vertering over: in speeksel zitten enzymen (schaartjes), die doen al een 1e stap in de

vertering. Dus altijd iets op je smoothie strooien en er op kauwen, vandaar smoothie

bowl (met topping) en niet alleen een smoothie.

Voorbeeld ingrediënten voor ca 2-3 porties

- 300 g wortelen / pastinaak / courgette / rode biet (of combi)

- 2-3 stuks fruit naar keuze

- daarnaast dus de topping zoals besproken

Tip

Rode biet is verkrijgbaar in voorgekookte vorm in plastic vacuüm verpakkingen.

Het restant kan je in de koelkast bewaren voor een andere dag. Let op: het is te koud

om dit zo uit de koelkast te eten, even opwarmen in een pan.
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Avocado met ei uit de oven

Zeer laag in koolhydraten.

Super simpel en snel!

Ingrediënten

1 x avocado

2 x ei

evt. wat groenten erbij zoals tomaatjes, stukjes paprika, etc.

Bereiden

1. Halveer de avocado en haal de pit er uit. Leg de 2 halve avocado’s in een

kleine ovenschaal.

2. Breek de 2 eieren en doe in elk holletje van de avocado een ei.

3. Zet dit ca. 10 minuten in de oven op 150 graden en laat de eieren stollen. Als

je toch de oven aan hebt is het lekker om er wat tomaat, paprika o.i.d. bij in te

doen en mee te laten grillen. Zo heb je meteen extra groenten te pakken.

4. Zodra het uit de oefen komt voeg lekker wat himalayazout of grof zeezout toe.

Dit gerecht heeft wel wat zout nodig om op smaak te brengen dus wees er

niet al te zuinig mee. Voeg eventueel een beetje peper toe naar smaak.
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Brood of crackers met ‘stevig beleg’

Dit is de minst goede en minst voedzame optie. Toch wil ik deze wel meenemen,

mocht het een keer niet anders kunnen, heb je verder niets anders in huis, moet het

een keer snel of eet je bij iemand die brood aanbiedt, dan is het handig te weten wat

je het beste kunt doen. Van de wat luxere varianten tot basic, hierbij enkele ideeën en

lekkere combinaties.

Ga je voor snel? Kies dan minimaal 2 belegsoorten per boterham met eventueel 2

gekookte eieren erbij. Als het beleg maar hartig is en niet zoet!

Bij brood

- Kies bij voorkeur voor koolhydraatarm voor minder koolhydraten en dus

gemakkelijker afvallen. Het is handig om altijd een koolhydraatarm brood in je

vriezer te hebben voor ‘just in case’.

- Kies bij voorkeur voor spelt(desem) of brood van glutenvrije granen bij

darmklachten. Als het goed is eet je weinig brood dus zal ook bij

darmklachten af en toe een sneetje gewoon brood weinig problemen

opleveren.

- Is dit niet voorhanden, dan kan je ook kiezen voor ‘gewoon’ volkoren brood.

Let op: volkoren herken je op de ingrediëntenlijst aan het woordje meel. Zie je

als eerste op de ingrediëntenlijst meel staan, zoals tarwemeel, speltmeel, etc,

dan is het hoofdbestanddeel meel.

- Houd het bij voorkeur bij 2 sneetjes, kies voor royaal beleg en haal daar de

vulling uit. Dus liever meer beleg dan meer brood.

- Maak voor de afwisseling een keer een tosti.
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Verwen jezelf, kies een lekker broodje waar jij zin in hebt

- Bijvoorbeeld een grote volkoren bol of bruine pistolet, en maak er een feestje

van. Zie allerlei inspiratie ideeën hierna.

Bij crackers

- Kies bij voorkeur voor crackers van het merk Wasa, type vezelrijk, voor minder

koolhydraten en dus gemakkelijker afvallen. Het is handig om altijd een pak

hiervan in huis te hebben voor ‘just in case’.

- Andere opties: Wasa rustiek of volkoren. Deze 2 en vezelrijk hebben als

hoofdbestanddeel rogge. Dat is fijn want we krijgen al zoveel tarwe binnen. Ze

zijn niet glutenvrij.

- Kies bij voorkeur voor crackers van glutenvrije granen bij darmklachten. Het

merk ‘le pain des fleurs’ verkrijgbaar bij Ekoplaza heeft hierin een ruim

aanbod. Check wel de ingrediëntenlijsten, bij sommige types zit suiker

toegevoegd. Deze laat je vanzelfsprekend liggen.

Beleg tips

- Gebruik roomboter als je het lekker vindt althans. Geen halvarine/margarine.

Roomboter gewoon kiezen voor die ouderwetse, uit een wikkel. Deze buiken

de koelkast bewaren zodat het makkelijk smeerbaar is.

- Gebruik royaal beleg. Ik zeg altijd: ‘ga je beleg stapelen’. Kies dus minimaal 2

(meer mag ook) soorten beleg op je cracker of boterham.

- Kies altijd voor meerdere soorten hartig beleg, nooit zoet. Denk aan:

- allerlei kaassoorten, ook brie, feta, (zachte) geitenkaas, 48+ kaas (30+

hoeft echt niet!)

- allerlei vleeswaren: bij voorkeur mager, niet vanwege de kcal maar

vanwege het feit dat vet vlees en vette vleeswaren

ontstekingsbevorderend werken

- allerlei vissoorten: bij voorkeur vette vis, zoals zalm, haring, makreel,

sardientjes, maar eventueel ook tonijn. Maak er een lekkere vis salade
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van met een tomaatje, klein uitje, eventueel wat augurken, peper, zout,

eventueel een eetlepel mayo of kwark/yoghurt.

- avocado

- allerlei notenpasta’s zoals cashewnotenpasta, amandelpasta, etc.

- pindakaas af en toe

- hummus, bij voorkeur zelf gemaakt, voor het recept klik hier

- pesto, bij voorkeur zelf gemaakt, voor het recept klik hier

- eieren, gekookt, gebakken, gepocheerd

Voorbeelden van lekkere combinaties:

- 2 snee koolhydraatarm brood met op elke boterham ½ (dus totaal 1

hele) geprakte avocado met op iedere boterham een (zacht) gekookt ei

en wat himalayazout.

- 2 snee koolhydraatarm brood met op elke boterham 3 plakjes

rookvlees of andere magere vleeswaren (dus 6 totaal), op beide

boterhammen een grote plak kaas en top af met plakjes komkommer

of paprika en himalayazout en evt. kruiden naar smaak.

- 2 snee koolhydraatarm brood met op elke boterham een dikke laag

roomkaas en 2 plakken zalm per boterham, top af met slices courgette

(kan rauw) en stukjes rode biet (mag voorgekookt uit de verpakking).
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Lunch

Uitleg richtlijnen lunch

- Varieer vooral

- Groenten en eiwit staan centraal

- Wissel plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten met elkaar af

Toelichting eiwitten

- Dierlijke eiwitten: vlees, vis, kip, ei, zuivel, allerlei kaassoorten zoals fetakaas

(voorkeur van schaap of geit), zachte geitenkaas of ‘gewone’ kaas die je met

de kaasschaaf snijd, bij voorkeur geitenkaas

- Plantaardige eiwitten vind je in peulvruchten zoals bruine bonen, witte bonen

(niet die in tomatensaus ivm suiker), kikkererwten, linzen, etc. Daarnaast vind

je plantaardige eiwitten in noten/pitten/zaden en tofu/tempeh

In een maaltijd (zowel lunch als avondmaaltijd) kies je voor ca.

- 100 - 125 g vlees/vis/kip/kalkoen → tip: mag ook vis uit de diepvries of af en

toe uit blik; kies bij voorkeur voor het blauwe MSC logo

- 100 - 125 g tofu/tempeh (met mate, 1 x p 2 weken)

- 100 - 150 g peulvruchten → tip: check de ingrediëntenlijst en ga voor een zo

kort mogelijke ingrediëntenlijst

- 25 - 50 g noten/pitten/zaden (vaak in combinatie met een andere eiwitbron,

bijvoorbeeld 75 g peulvruchten met 25 g noten/pitten/zaden)

- 100 g fetakaas of (zachte) geitenkaas

- een combinatie van bovenstaande

Fuego Academy Power Meals 18



Groente omelet

Zeer laag in koolhydraten.

Erg lekker en snel gemaakt.

Ingrediënten

2 x eieren

250 g groenten naar keuze, bijvoorbeeld champignons, tomaat, ui, paprika’s, etc.

snuf himalayazout en kruiden naar smaak en behoefte

Optioneel extra vetten / eiwitten zoals

½ avocado

70 g rauwe zalm of andere (vette) vis

5 x plakjes magere vleeswaren

2 x grote plakken kaas of de hoeveelheid kaas voor 2 boterhammen

Voeg extra vetten en/of eiwitten toe als je merkt dat het te weinig voor je is om de

tijd tussen 2 maaltijden te overbruggen.
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Bereiden

1. Roerbak een ruime portie groenten in de pan (250 gram of meer)

2. Voeg 2 eieren toe

3. Voeg kruiden en zout naar smaak toe

4. Indien niet voldoende vult kan je evt. ½ avocado toevoegen of een plak vett vis

zoals zalm, of een combi is ook erg lekker :-)

5. Het mooiste is om hier geen brood of crackers aan toe te voegen. Wil je toch

koolhydraten toevoegen? Gebruik liever koolhydraatarm brood of wasa

crackers vezelrijk om lager in koolhydraten te blijven.
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Salade met eiwit

Ingrediënten

250 g groenten (gekookt, gestoomd of gewokt), meer mag altijd

125 g eiwit zoals kalkoen/kip/vis/peulvruchten (bruine

witte bonen, kikkererwten, linzen, etc)

100 g* (zoete) aardappel, quinoa, zilvervliesrijst, rijstnoedels,

peulvruchten pasta, courgetti of bloemkoolrijst

dressing olijfolie + balsamico azijn of citroen, zeezout en peper

*Dit is in gekookte vorm. Voor o.a. pasta, rijst, quinoa, etc. die in volume toenemen

door het koken houd je aan: 40 g ongekookt → wordt 100 g gekookt. Dit staat gelijk

aan 2 grote opscheplepels. Je mag dit ook weglaten, dat is beter voor de vertering en

voor je bloedsuikerspiegel. Dat hoeft niet altijd, experimenteer en kijk waar jij je goed

bij voelt. Courgetti of bloemkoolrijst zijn dan een mooi alternatief als je toch de ‘vulling’

mist. Als je het weglaat, neem in dat geval iets meer van de groenten en eiwit voor

voldoende vulling, of vul aan met goede vetten zoals ½ avocado of een handje extra

noten/pitten/zaden.

Ook lekker om verse kruiden aan toe te voegen voor meer smaak, zoals bijv.

peterselie, oregano, tijm, rozemarijn, basilicum
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Tip

Bij voorkeur kies je niet voor rauwe groenten, maar groenten die al even gekookt /

gestoomd / gewokt zijn geweest. Hierdoor is het voor je darmen veel makkelijker te

verteren. Zeker bij darmklachten is dit echt aan te raden om te doen. Praktisch

voorbeeld: heb je van de avond ervoor wat groenten over? Gebruik deze dan als basis

voor je salade. Bijvoorbeeld sperziebonen over? Hier maak je een heerlijke salade

niçoise van. Zie bijvoorbeeld de sperziebonensalade.

Tip over combinaties

Voor lekkere combinaties in je salade en/of inspiratie: experimenteer, gebruik Google

of kijk op onze website, Facebook of Instagram pagina. Je kunt niets ‘fout’ doen,

zolang je op hoofdlijnen deze richtlijnen vasthoudt.

Vaak is het combineren van ‘tegenhangers’ erg lekker. Zoals iets zoets en zouts,

bijvoorbeeld peer of appel (zoet) met fetakaas (zout).
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Groentesoep

- Dezelfde richtlijnen de ingrediënten van een salade, zie hierboven

- Gebruik liever geen bouillonblokje maar zout, bij voorkeur himalaya- of grof

zeezout (is grijs en plakkerig)

- Koolhydraten laat je bij voorkeur weg uit de soep, indien je wel graag

koolhydraten in je soep doet, denk dan aan (zoete) aardappel of peulvruchten

zoals kikkererwten of linzen, deze bevatten zowel eiwitten als koolhydraten.

- Een andere optie is voor als je toch koolhydraten wilt toevoegen of iets meer

een ‘bite’ wilt, om enkele wasa crackers vezelrijk of glutenvrije crackers (le

pain des fleurs, Ekoplaza) er bij te eten, doe er altijd goed vullend beleg op

- Geeft de soep niet voldoende verzadiging? Voeg dan een pakje kokosmelk

door de soep voor meer vulling. Bij voorkeur 1 met zo min mogelijk rotzooi er

in zoals deze van Go-Tan.

- Voor werk/buiten de deur: neem een thermoskan mee van ½ liter, tip: Ikea

heeft hele goede voor 10 euro, s morgens opwarmen thuis = s middags zo

warm dat je echt nog moet blazen (!) Kan natuurlijk ook voor andere

gerechten behalve soepen, die je graag warm wilt houden, zoals een restje

warm eten of een groente omelet.

Voedsel Warmhoud Fles, Ikea Kokosmelk van Go-Tan
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Welke soep? Alles is goed!

Zolang je maar groenten en eiwit combineert. Het maakt niet uit welke soort

groentesoep je maakt. Pompoensoep, courgettesoep, of gewoon heel simpel…

Met heel simpel bedoel ik: een zakje voorgesneden soepgroenten en voorgedraaide

(biologische) rundergehaktballetjes. Je zet een pan water op het vuur, doet als eerste

de groenten met wat himalayazout (of eventueel bouillonblokje) erbij, en op het laatst

de voorgedraaide gehaktballetjes.

Fuego Academy Power Meals 24



Restje warm eten

As simple as that, even opbakken ‘s middags en klaar!

Ook slim om bewust een dubbele portie te koken, scheelt al weer een maaltijd

voorbereiden :-) Houd hier dus rekening mee in je planbord.

Neem je je maaltijd mee naar het werk en beschik je dan niet over een pan?

Gebruik liever geen magnetron, maar warm het thuis op in de pan en neem mee in

een thermoskan / warmhoud fles, zie het voorbeeld van Ikea bij het onderdeel

groentensoep.
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Brood of crackers met stevig beleg

- Dit is de minst goede optie.

- Als je hier al voor kiest, kijk dan bij de richtlijnen zoals deze beschreven staan

bij het ontbijt.

- Probeer er altijd iets van groenten bij te nemen, een groentesoep of eventueel

een beetje rauwe groenten zoals tomaat, komkommer, paprika, wortel, radijs,

etc. Let op: voorzichtig hiermee zijn bij darmklachten / gevoelige darmen. Je

kan dan heus wel een tomaat en/of stukje komkommer eten, maar voorkom

hele grote hoeveelheden.
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Avond maaltijd
Hoe je elke maaltijd aanpast aan de Fuego principes

Je kunt gewoon met de pot mee blijven eten, het is echt heel simpel.

Focus op

- meer groenten, liefst > 250 g, dat is de helft van je bord met groenten

- minder koolhydraten, liefst 100 g of minder, dat zijn 2 opscheplepels

- voldoende eiwit, ca. 100-125 g minimaal

Dat betekent dus dat je alles kunt blijven eten, je gaat alleen de accenten wat

verleggen.

Eet je dus pasta…

Neem dan iets meer van de saus, en iets minder van de pasta.

Of vervang eventueel de pasta door courgetteslierten. Dit mag, maar hoeft niet

perse. Bij buikklachten kan je beter kiezen voor speltpasta of eventueel peulvruchten

pasta zoals rode linzenpasta. Experimenteer hier mee. Lekker recept hiervan met

courgetteslierten vind je hier.
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Eet je rijst...

Neem dan net als bij de pasta iets meer van de saus, en iets minder van de rijst. De

voorkeur gaat uit naar zilvervliesrijst. Witte rijst kan je vergelijken met wit brood.

Of vervang eventueel de rijst door bloemkoolrijst. Dit mag, maar hoeft niet perse.

Experimenteer hier mee. Lekker recept hiervan met bloemkoolrijst vind je hier.

Eet je AGV? Aardappelen, Groenten, Vlees...

Neem dan 2 aardappelen ter grootte van een gekookt ei, of wel 2 opscheplepels

aardappelen. Je mag ze ook weglaten, experimenteer met beide en kijk wat jou goed

bevalt. Neem een half bord groenten en kies daarnaast voor een stukje vlees / vis /

kip of een vegetarische vervanger.

Vegetarische vleesvervangers

Het is goed om te weten dat de meeste vegetarische vleesvervangers bomvol zitten

met E-nummers zoals smaakversterkers en allerlei andere troep. Het is goed om af

en toe bewust een keer geen vlees te eten, maar kies dan bij voorkeur voor

vleesvervangers in de vorm van peulvruchten zoals kikkererwten, linzen,

kidneybonen, edamame bonen, etc. Ook af en toe een product zoals tofu of tempeh

zou kunnen. Daarnaast zijn eieren en noten / pitten / zaden ook geschikt.

Dit is een mooi en heel lekker voorbeeld: klik hier.
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Tussendoortjes

Laat tussendoortjes als het kan weg

Als je zonder kan, laat dan liever de tussendoortjes weg. Dit heeft veel positieve

effecten:

- betere vetverbranding

- gemakkelijker afvallen en op gewicht blijven

- betere hormonale balans

- fitter en energieker gevoel

- rust in je systeem; fijn voor je immuunsysteem, rust voor je maag en darmen

- mentaal rust; je hoeft niet de hele dag met eten bezig te zijn

‘Ik kan écht niet zonder mijn tussendoortjes, dan val ik om’

Dat klopt als je eet zoals het Voedingscentrum adviseert. Dit is echter een hele

andere aanpak, waardoor je jouw lichaam meer stimuleert om op vetverbranding

over te gaan dan alleen maar suikerverbranding. Dat betekent dus ook dat je lichaam

anders zal gaan reageren.

Zie het gewoon als een experiment, probeer het maar eens uit. Als je bijvoorbeeld

moet werken en je bent bang dat het niet goed gaat, neem dan voor de zekerheid een

tussendoortje mee. Je kunt dan altijd kijken of het nodig is. De meeste mensen die ik

de afgelopen jaren heb mogen begeleiden zijn verbaasd over het gemak waarmee dit

gaat. Try it :-)

Tussendoortjes minderen is ook winst

Alles hoeft niet in 1 x perfect. Het is ook al winst als je van 3 tussendoortjes naar 1

tussendoortje per dag gaat bijvoorbeeld. Fysiologisch gezien hebben wij er dan rond

15 a 16.00 uur ‘s middags het meeste behoefte aan. Probeer tussendoortjes in de

avond zo veel mogelijk te vermijden.
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Laag in koolhydraten

Als je dan toch voor een tussendoortje kiest, kies dan bij voorkeur iets wat laag is in

koolhydraten.

Enkele voorbeelden:

- gekookt ei

- 5 olijven

- 3 plakjes magere vleeswaren

- stukje vette vis, eventueel op een plak roggebrood

- 1 blokje kaas

- 1 wasa cracker vezelrijk, roomboter en hartig beleg: vleeswaren, kaas,

notenpasta, pindakaas, etc.

- 1 handje noten (voorzichtig ivm veel kcal wanneer je dit als extraatje gebruikt)

- 1 stuk fruit bij voorkeur gedoopt in notenpasta of een handje noten erbij (ivm

bloedsuikerspiegel, fruit eet je bij voorkeur bij/na een maaltijd)

- rauwkost zoals komkommer, tomaat, paprika met hummus dip

- restje soep

- klein schaaltje (kokos) yoghurt of kwark met (gebakken) fruit

- meer tijd? of in het weekend wat meer uitpakken? → denk aan alle hartige

verjaardagshapjes, zoals

- rolletje ham met asperge

- rolletje kipfilet met augurk

- ham met monchou

- schijfje komkommer, roomkaas, zalm

- gevuld ei

- etc… :-)
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Dranken

Ons lichaam bestaat grotendeels uit water

En juist om die reden hebben we veel water nodig. We bestaan dus letterlijk uit water,

we hebben water nodig om afvalstoffen te kunnen kwijt raken en ons daardoor fitter

te voelen. Zeker wanneer je aan het afvallen bent moet jouw lijf extra afvalstoffen

kwijt kunnen.

We need water!

We hebben dus echt water nodig! Bedenk dus dat bijvoorbeeld ranja’s zonder suiker

of frisdrank light niet iets is waar je jouw lichaam een plezier mee doet. Misschien

heb je ooit gehoord dat hier geen calorieën in zitten. Dat klopt. Maar we kijken veel

verder dan calorieën. Wat heeft je lichaam er aan? Niets. Sterker nog, al die

zoetstoffen moeten allemaal weer afgebroken worden, je belast jouw lijf er dus

alleen maar mee. Bovendien houd je hier mee de zoetbehoefte in stand, die je juist zo

graag wilt gaan doorbreken.

Wat drink ik?

Bij voorkeur water of kruidenthee. Koffie, zwarte thee (earl grey) en groene thee

bevatten cafeïne (koffie) of theine. Dat laatste is een cafeïne-achtige stof. Het

verhoogt ons cortisolniveau en verstoord daarmee ons natuurlijke bioritme en

hormoonbalans. Koffie, zwarte of groene thee bij voorkeur alleen in de ochtend

drinken, dan is je cortisolniveau van nature het hoogst.

Goede opties op een rijtje

Water

- Bronwater, gekookt water of water zo uit de kraan

- Gekookt water uit de waterkoker even laten afkoelen en lauw drinken is ook

een goede optie

- Liefst niet ijskoud of met ijsblokjes
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- Eventueel op smaak gebracht met bijvoorbeeld citroen, limoen, munt,

komkommer, etc.

- Er zijn tegenwoordig waterflessen verkrijgbaar met in het midden een soort

staaf waar je dit in kunt doen

- Houd er rekening mee dat fruit en dingen als citroen niet goed zijn voor je

gebit wanneer je hier de hele dag slokjes uit neemt. Drink het bij voorkeur in 1

keer op, dat is beter voor je gebit. Of gebruik een rietje.

- Bulk drinken heeft de voorkeur als jou dit lukt. Drink liever in 1 keer 2-3 glazen,

dan de hele dag door slokjes.

- Drink grote hoeveelheden van 2-3 glazen liever niet tijdens de maaltijd, maar

juist tussen de maaltijden door. Dit is beter voor het verteren van je eten.

- Praktisch advies: voor het ontbijt, dus nuchter, al 2-3 grote glazen (heet en

afgekoeld) gekookt water drinken. Op een nuchtere maag is dit al vrij snel

opgenomen.

Kruidenthee

- Allerlei soorten zoals rooibos, kamille, lavendel, brandnetel, etc.

- Groene thee = géén kruidenthee.

- In kant-en-klare zakjes zijn bijvoorbeeld kamille en rooibos goed verkrijgbaar,

kan handig zijn voor op het werk.

- Losse thee koop je bijvoorbeeld bij winkels als Simon Lévelt. Deze hebben een

heel divers aanbod aan kruidentheeën en ook allerlei mengsels. Super lekker

en een echte aanbeveling!

- Je gebruikt bij losse thee een soort filter wat je in je glas of thee pot hangt, dat

kan een ‘papieren’ filter zijn, maar ook kan je een soort zeefje gebruiken van

RVS, deze zijn ook goed verkrijgbaar bij Simon Lévelt.

- Pas op met zoethoutthee. Een keer een kopje kan uiteraard, maar niet de hele

dag door ivm nadelig effect op de bloeddruk.

- Gember thee is erg lekker en verwarmend. Overdrijf het niet, gebruik 1-2

schijfjes in een glas en drink dit niet de hele dag door. Zeker wanneer je al veel

hitte in je lijf hebt zoals bij overgangsklachten is het verstandig om het gebruik

van gember te minimaliseren
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- Verse munt thee behoort ook tot de kruidentheeën en is ook erg lekker. Munt

is juist meer verkoelend.

Chai thee latte

- Doe in een mok of glas: een snuf gemalen kruidnagels, zwarte peper,

kardemom, nootmuskaat, kaneel, gember.

- Vul ⅓ van je glas met heet water en roer door. Vervolgens schuim je

plantaardige melk zoals amandelmelk of havermelk op en voeg dit toe.

Golden Milk

- Dit vind ik persoonlijk een topper!

- Lekker verwarmend, een opkikker. Vergelijkbaar met een kop koffie, maar dan

voor wanneer je liever geen koffie wilt drinken :-)

- Doe in een mok of glas: een schijfje verse kurkuma en gember, een snuf

kaneel, zwarte peper en gemalen kardemom.

- Vul ⅓ van je glas met heet water en roer door. Vervolgens schuim je

plantaardige melk zoals amandelmelk of havermelk op en voeg dit toe.

- Zelf doe ik altijd een dubbele portie opgeschuimde melk voor een lekkere

romige smaak

- Alle kruiden kunnen ook in gemalen vorm, dus gemalen gemberpoeder en

kurkuma poeder.

Warme choco

- Dit is een echte treat, zie dit als een uitzondering voor zo nu en dan als je

jezelf wilt verwennen, eventueel in de koude wintermaanden.

- Pak een mok, doe daar in: 1 flinke eetlepel rauwe cacaopoeder (dus niet die

gezoete van bijvoorbeeld de nesquick), voeg daar aan toe heet water of

gekookte plantaardige melk en tenslotte gebruik je 1 eetlepel zoetmiddel

(geen suiker).

- Cacaopoeder is een mooie leverancier van magnesium.

- Zoetmiddel wat geschikt is en wat je bloedsuiker niet verhoogd is erythritol.

Dit klinkt heel chemisch, maar is het niet. Het komt van nature voor in
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bepaalde fruitsoorten, paddenstoelen en kaas. Het smaakt dus ook totaal niet

chemisch. Het is verkrijgbaar bij Ekoplaza.

- Andere opties die je zou kunnen gebruiken als zoetmiddel maar die dus wél je

bloedsuikerspiegel verhogen (en daarom echt beperkt gebruikt moeten

worden) zijn bijvoorbeeld agavesiroop of kokosbloesemsuiker. Dit zijn

sowieso wel gezondere opties dan het witte tafelsuiker.
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