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Ontbijt 

Ontbijtvoorbeelden: Zie basismenu in introductieboekje. 
Bijv: Appelmuesli van 40gr havervlokken omgeschept met 2dl melk, 1el bloemenhoning en ½ 
kleingesneden appel. 
 
Om ± 10.00 uur 1 kop koffie met biscuitje of dun plakje koek. 
 
Lunchvoorbeelden 

 2 volkoren knäckebröd, met 1 plakje lever en plakjes augurk en 1 met appelstroop, 
plus 2dl magere yoghurt al dan niet gezoet met zoetstof en aardbeien. 

 1 hard volkoren bolletje met 1 plak kaas tot 30+ gegarneerd met enkele uienringen 
en plakjes radijs. 

 1 volkoren petit-pain belegd met 1 plakje achterham en diverse soorten rauwkost. 

 2 volkoren sneetjes met aardbeien evt. met zoetstof gezoet.  
 
Om ± 16.00 uur 1 kop bouillon of groentesap met soepstengel. 
 
Dinervoorbeelden 

 Chinese kool 250gr roerbakken met taugé, ui, knoflook en 1el soyasaus.  
100gr (gaar) in stukjes gesneden varkensvlees toevoegen en 100gr gekookte 
zilvervliesrijst. 

 Huzarensalade (± 2 eetlepels) met een salade van rauwkost en 2 stukjes stokbrood. 

 Scholfilet (gestoofd 150 gr) met wat mosterdsaus, 250gr worteltjes, 100gr 
aardappelpuree of rijst en een klein schaaltje komkommer. 

 Varkensschnitzel (ongepaneerd 100gr). Een salade van fijngesneden andijvie, een 
klein bietje in reepjes, 1el zilveruitjes en een dressing zonder olie en 100gr gekookte 
aardappelen. 

 
Recept van de week 

Lamskotelet met druiven 
Een lamskotelet van 100gr kruiden en in een anti-aanbakpan in weinig boter rondom bruin 
bakken. Een lenteui in stukjes 2 min. meebakken. Schenk er 1½ dl. (groente) bouillon bij en 5 
min. zachtjes laten stoven. 100gr witte druiven halveren, ontpitten en in de saus 
meewarmen. Op smaak afmaken met zout, peper, vers citroensap, 1tl geraspte citroenschil 
en geknipte dragon. Eet hierbij 100gr gekookte zilvervliesrijst en 200gr postelein. 
  
Vraag van de week 

Ik moet nog maar 2kg. afvallen dan ben ik op m'n streefgewicht, maar het lijkt wel of ze er 
niet af willen, wat doe ik hieraan? 
Ik denk dat deze vraag voor heel veel mensen herkenbaar is. De laatste loodjes wegen het 
zwaarst. Probeer om zo min mogelijk met je gedachten bij het lijnen te zijn. Geef het niet op! 
Uiteindelijk gaan ook die laatste kilo's eraf! 
Vaak wil een kuurdag (zie introductieboekje) in zo'n geval wonderen doen! Succes! 
 
Extraatje van de week 

Waterijsje. 
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I J S 
Nu de zomer weer op het punt staat aan te breken wordt de vraag of er ijs gegeten mag worden in 
een energiebeperkt dieet weer vaker gesteld. Nu kan er tegenwoordig eigenlijk niet over ijs in het 
algemeen meer worden gesproken, want er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel verschillende 
soorten. Er zijn waterijsjes, gewoon consumptie ijs, yoghurtijs en dan ook nog roomijs. En dit in vele 
soorten smaken en variëteiten.  De hoeveelheid calorieën per ijsje is dan ook zeer verschillend. 
 
Calorieëntabel      GEWICHT KCAL 
Waterijs gemiddeld     70 g  40 
Consumptie ijs gemiddeld    70 g  90 
Roomijs gemiddeld     70 g  140 
Dit is een algemeen beeld. 
Dan volgen nu een paar specifieke namen. 
 

GEWICHT KCAL  PER 100 G 
Raketijs     55g  41  80 
Festini ijsjes    54 g  50  95  
(sinas, peren, aardbei, ananas) 
Split      65 g   80   120  
Choco ijsje     80 g   70   85  
Cornetto     75 g   210   275  
Vienetta ijstaarten    338 g   800   240   
Magnum bruin     94 g   285   300 
Magnum wit     94 g   285   300   
Magnum amandel    96 g   315   330  
Yoghurtijs    0,5 l  520  105 
 

De laatste kolom laat zien, dat er duidelijk verschillen zitten in de hoeveelheden calorieën, als 
dezelfde hoeveelheden worden aangehouden. 
Als advies zouden wij willen zeggen, dat wanneer u zin heeft in een ijsje, U het beste waterijs, 
yoghurtijs of het onderstaande ijs kunt nemen. 
 
Kwark IJs – Ingrediënten: 

 3 dl. Kwark (Optimel) 
 2 zakjes vanille suiker (beter is zoetstof) 
 1 tl. geraspte citroen 
 1 el. citroensap 

 
Alles vermengen en dit op laten stijven in de vriezer. 
Dit recept is voor 4 personen en levert met de suiker in totaal ca 400 kcal.  
Met de zoetstof is dit 40 kcal. minder. 
 
Slank IJs 

 2 zakjes klop klop bereiden volgens aanwijzing 
 3 el. halvajam naar smaak toevoegen en even doormengen 
 Invriezen tot het een stevige moes wordt en dan serveren 

Evt. garneren met een toefje topping of een aardbei. 
Dit recept levert ca. 190 kcal. en is ruim voldoende voor 5 personen. 
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