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Gevarieerde mogelijkheden om te eten per dag 

 
Maaltijd 1:  

1 x portie  voedingsgroep 1 eiwitten 
1 x portie  voedingsgroep 2 groenten 

1 x portie  voedingsgroep 3 vetten 

Voorbeelden: ontbijt 
- Salade van diverse rauwkost, komkommer, kipfilet, handje rauwe noten. 

- Schaaltje kwark met noten en bordje komkommer of paprika. 
- Omelet met champignons en ham of kipreepjes.  

- Biefstuk met broccoli. 

 
Maaltijd 2:  

1 x portie  voedingsgroep 1 koolhydraten 

Voorbeelden ochtend snack:  

- Appel, bosbessen, peer, mandarijn, kiwi. 

- Kommetje havermout met kaneel. 
- Yoghurt met kaneel. 

 

Maaltijd 3:  
1 x portie  voedingsgroep 1 eiwitten 

1 x portie  voedingsgroep 2 groenten 

1 x portie  voedingsgroep 3 vetten 
Voorbeeld lunch: 

- Carpaccio (runderfilet, pijnboompitten, olijfolie en magere kaas) 
- Goed gevulde groenten soep met vlees (geen vermicelli) 

- Salade met kip, tonijn of zalm, tomaten, ui en komkommer. 

 

Maaltijd 4:  

1 x portie  voedingsgroep 4 koolhydraten 

Voorbeeld middag snack:  
- Zoete aardappel met andijvie (stamppot) 

- Zilvervlies rijst met groente 
- Havermout met kaneel.  

 

Maaltijd 5: 
1 x portie  voedingsgroep 1 eiwitten 

1 x portie  voedingsgroep 2 groenten 

1 x portie  voedingsgroep 3 vetten 
Voorbeeld avond eten:  

- Stuk gebakken vlees met groenten. 
- Roerbak schotel met diverse groenten, garnalen, kip, biefstukreepjes, en 

roerbakkruiden. 

 
Maaltijd 6:  

1 x portie  voedingsgroep 1 eiwitten 

1 x portie  voedingsgroep 2 groenten 
1 x portie  voedingsgroep 3 vetten 

Voorbeeld laatste maaltijd: 
- Eiwitshake met room. 

- Kwark met visolie (smaken orange, limon) 

- Blokjes magere kaas, plakje kip of kalkoen filet, en reepjes komkommer. 
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Doe het zelf maaltijden en waar je op moet letten.  

 

Personal gym hoorn Porties per maaltijd:  
1 portie eiwitten:   1 keer de grote van jouw gesloten hand/vuist. 

1 portie groenten:  2 keer de grote van jouw gesloten hand/ vuist. 
1 portie vetten:   Een halve tot 1 eetlepel 

1 portie koolhydraten:  1 keer de grote van jouw gesloten hand.  
 

Voedingsgroep 1: eiwitten.  

Kwark.   Alle soorten kip. 

Alle soorten rundvlees Kalkoen.  
Alle soorten vis.  Kaas o.a. Huttekase, mozzarella. 

Eieren   Eiwitshake zonder smaakstoffen of koolhydraten (suikers/zoetstoffen) 
 

Opmerkingen:  
Eet geen bewerkt vlees zoals worst, knakworst, vlees voor op brood, of anders vlees wat is bewerkt.  

Eet alleen gras gevoerd rundvlees! Dit is mega belangrijk voor jou resultaat, meer hierover in de waarom.  
Eet geen schimmelkazen. 

Bij voorkeur geitenkazen i.p.v. kazen van koemelk. (geiten kaas eiwitten zijn beter afbreekbaar) 
Eet met name de minder vette kazen (20+ kazen, geitenkaas, schapenkaas en Huttekase)  

 
Voedingsgroep 2: groenten. 

Broccoli  Sperziebonen 
Spruitjes Komkommer 

Sla  Tomaat 
Alfalfa  Wortel  

Tauge 
 

Opmerkingen: 
Alle groenten zijn toegestaan met als uitzondering avocado omdat deze bij de categorie vetten hoort. 

Het eten van voldoende groenten is bepalend voor het resultaat. 
Tomaat, sla, komkommer en overige groentes met een hoog watergehalte en bevatten minder vezels als broccoli 

of sperziebonen. Belangrijk is om voldoende te variëren en voornamelijk op vezelrijke groentes te eten. 
 

Voedingsgroep 3: vetten 

Visolie (mega belangrijk, later meer hierover) Koudgeperste olijfolie 

Alle rauwe noten, zaden en pitten   Slagroom (ongezoet en van biologische afkomst) 
Roomboter (van biologische afkomst)  Avocado 

 
Opmerkingen:  

Niet bakken in olijfolie of andere plantaardige oliën (uitzondering voor koko’s olie) 
Vetvrij bakken en braden of evt. in roomboter of kokosolie. 

Bij voorkeur grillen 

 

Voedingsgroep 4: koolhydraten 
Havermout  Zoete aardappel 

Muesli   Zilvervliesrijst 
Magere yoghurt  Volkoren producten als volkorenbrood en volkorenpasta 

Fruit 
 

Opmerkingen: 

Gebruik geen kunstmatige zoetstoffen 

Fruit altijd gescheiden van de gewone koolhydraat maaltijd eten. 
Broodbeleg moet vetvrij zijn en mag dus ook geen eiwitten bevatten, je combineert het immers met brood. 

Magere melkproducten vallen onder de categorie koolhydraten, m.u.v. magere kwark. Gebruik alleen magere 
(vetvrije) zuivelproducten. 

Alle kruiden zijn toegestaan. 


