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Een goede voorbereiding is het halve werk
Maak een planning of bereid je maaltijden van tevoren voor. Het leven 
wordt een stuk makkelijker hierdoor, zeker wanneer je het druk hebt. Bij 
drukte kunnen dingen er nog weleens bij inschieten en dat wil je natuur-
lijk voorkomen.

Het is daarom handig om vooraf te kijken wat je gaat eten. Ga je een 
dagschema herhalen? Wissel je wat om? Wat heb je hiervoor nodig? 
Moet je hier iets voor voorbereiden? Welke tussendoortjes eet je graag? 
Door jezelf goed voor te bereiden, zul je zien dat gezonder eten ook mak-
kelijker wordt en het je minder tijd kost.

Kies bij voorkeur voor onbewerkte voeding
Helaas liggen onze supermarkten vol met bewerkte voeding. Dit zijn 
producten - gemaakt in fabrieken -  waar allerlei smaakversterkers, 
geurversterkers, kleurstoffen en andere toevoegingen aan zijn toege-
voegd om de smaak, geur en houdbaarheid te verbeteren. Het eten van 
(teveel) bewerkte voeding kan ervoor zorgen dat het immuunsysteem en 
de darmflora overprikkeld raken. Dit heeft weer een negatief effect op je 
gezondheid.

Onbewerkte producten zoals fruit, groenten, eieren, vis en vlees zorgen 
ervoor dat je meer voedingsstoffen (vezels, mineralen en vitamines) bin-
nenkrijgt. Daarom wordt er aangeraden om zoveel mogelijk onbewerkte 
producten te eten. Voor meer informatie voor bewerkte en onbewerkte 
voeding kun je kijken op 58. 

Met de hulp van mijn planner kun 
je ook makkelijk maaltijden inplan-
nen. Deze kun je bestellen op mijn 
website (www.fitmetlotte.nl) met 
korting door code FITMETLOTTE-
METHODE te gebruiken.
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Bereken welk calorietekort bij 
jou past
Elk lichaam, elk mens is anders en heeft een andere energiebehoefte. 
Een lang lichaam zal in rust hoogstwaarschijnlijk meer verbranden dan 
een korter lichaam. Zo zijn er nog meer factoren die invloed hebben op 
het energieverbruik van een persoon. 

Daarnaast is iedereen zijn dagelijkse routine anders. De een heeft een 
actief beroep en loopt de hele dag in de winkel met spullen te sjouwen, 
de ander zal misschien het gros van de dag achter het bureau zitten op 
kantoor. Ook dit heeft impact op je verbranding.

Het is belangrijk dat jouw lichaam krijgt wat ‘ie nodig heeft. Daarom 
berekenen we eerst jouw persoonlijke caloriebehoefte. Dat doen we door 
jouw BMR te berekenen en dit te vermenigvuldigen met jouw PAL-waar-
de. 

BMR, wat is dat?
BMR staat voor ‘basal metabolic rate’, ook wel je stofwisselingssnelheid 
genoemd. BMR is de energie die je lichaam nodig heeft om vitale functies 
in complete rust te onderhouden, zoals je ademhaling, hartslag, lichaam-
stemperatuur, maar ook bijvoorbeeld de celproductie. Je lichaam ver-
bruikt aardig wat calorieën om deze processen draaiende te houden. Het 
rustmetabolisme is zelfs voor tweederde verantwoordelijk voor het totale 
energieverbruik van het lichaam.

Je kunt je BMR berekenen met de formule van Harris & Benedict. In deze 
formule vul je jouw gewicht, lengte en leeftijd in.

De formule
655 + (9,3 x gewicht in kg) + (1,8 x lichaamslengte in cm)
– (4,7 x leeftijd in jaren) = jouw BMR
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De uitkomst van deze formule is het minimale aan calorieën wat je 
lichaam nodig heeft. Stel je voor dat je de hele dag op bed niks doet, 
dan heeft je lichaam nog steeds deze energie uit voeding nodig. Echter, 
liggen de meeste mensen niet heel de dag op bed; bij elke beweging ver-
brand je lichaam calorieën. Om een beter beeld te krijgen van jouw totale 
verbranding vermenigvuldigen we jouw BMR met jouw PAL-waarde.

PAL-waarde, wat is dat?
Hoe actief iemand is, heeft invloed op de energiebehoefte. De mate 
waarin iemand actief is, wordt uitgedrukt in PAL-waarde. PAL staat voor 
‘physical activity level’: de activiteiten en werkzaamheden die je dagelijks 
uitvoert. Je bepaalt jouw PAL-waarde aan de hand van de onderstaande 
tabel.

Whitney, E. (2016). Understanding nutrition. Cengage Learning, Inc. 

Activiteit Omschrijving Factor

Inactief
Geen tot weinig beweging of kantoorwerk 
zonder veel bezigheden ernaast

X 1.2 

Licht actief
1 tot 3 keer sporten per week of licht 
actieve baan

X 1.375

Gemiddeld actief
3 tot 5 keer sporten per week of gemid-
deld actieve baan

X 1.55

Erg actief
6 tot 7 dagen per week sporten of zwaar 
lichamelijk werk 

X 1.725

Extreem actief
7 dagen per week sporten en lichamelijk 
werk 

X 1.9
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De perfecte bord indeling
Portiecontrole kan lastig zijn. Ik vond dit vroeger - en soms nu nog steeds 
- heel lastig. Ik at vaak te veel en te vet. Daarom wil ik je wat handvaten 
geven die je hierbij kunnen helpen.

Bord indeling
Je kunt ten eerste kijken naar de 
bordindeling. Probeer de helft van 
het bord te vullen met groente, ¼ 
met een koolhydraatbron (pasta, 
rijst, aardappelen etc.) en ¼ met een 
eiwitbron (e.g. een stukje vlees, vis of 
vleesvervanger). 

Daarnaast kun je nog een vetbron 
toevoegen, zoals een sausje of het 
bakken en braden in olijfolie of boter. 
Welke vetten een goede keuze zijn 
om te verwerken in een maaltijd kan 
nog wel verschillen. Sommige vetten 
kun je beter niet opwarmen, omdat 
deze opgewarmd schadelijk kunnen 
zijn voor je gezondheid.  

Let op!
Kies een kwalitatief goede olie, bijvoorbeeld een biologisch koud-
geperste olie (1e persing). Bewaar deze altijd in de koelkast zodat 
je hem langer kunt gebruiken zonder dat de olie vies wordt. 
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Voedingslabels lezen voor 
dummies
Je staat in de supermarkt met een product in jouw hand en leest het 
voedingslabel. Je vindt het maar verwarrend: “Man man man, wat een in-
formatie staat er toch op het label.” Wat is er nu belangrijk? En hoe weet 
je of het product gezond is of niet?

Wat belangrijk is om te weten is dat niet alle informatie op een voe-
dingslabel even belangrijk is en dat gezonde claims op het product mis-
leidend kunnen zijn. Kun je het ingrediënt niet uitspreken, dan is het over 
het algemeen troep.

Een paar tips om een voedingslabel te lezen:

Kijk naar de ingrediëntenlijst
Het ingrediënt dat als eerst op de ingrediëntenlijst wordt vermeld, zit 
het meest in het product. Staat tarwe bijvoorbeeld eerder op de lijst dan 
spelt? Dan bevat het product meer tarwe dan spelt. Over het algemeen 
kun je deze richtlijn aanhouden: hoe minder ingrediënten, hoe beter en 
puurder het product. Zo voorkom je dat je een product koopt met allerlei 
onnodige toevoegingen.

Kijk naar de voedingswaarde 
Op dit gedeelte van het label staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel energie, 
koolhydraten, vetten en eiwitten het product bevat. Over de functie van 
deze voedingsstoffen lees je meer in het hoofdstuk: “Macro’s en micro’s” 
op pagina 96.

Daarnaast kun je kijken naar de hoeveelheid zout in het product. Zout 
- ook wel natrium genoemd -  wordt vaak toegevoegd aan producten, 
terwijl sommige producten van nature al zout bevatten. De aanbevolen 
hoeveelheid zout voor een volwassenen per dag is 6 g (= 2,4 g natrium). 
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Guidelines dagmenu’s aanpassen
Je hebt zojuist je eigen energiebehoefte berekend en komt tot de conclu-
sie dat jij meer calorieën nodig hebt dan de uitgeschreven dagmenu’s. 
Dit is geen probleem; je kan namelijk de menu’s zelf aanvullen, zodat je 
genoeg voeding binnenkrijgt.

Indien je meer calorieën nodig hebt, kies je altijd voor het dagmenu van 
1900 kilocalorieën. Vervolgens ga je deze aanvullen totdat jij zit op jouw 
juiste energiebehoefte. Moet jij 2000 calorieën per dag binnen krijgen: vul 
dan je dag aan met 100 calorieën. Moet je 2100 calorieën binnenkrijgen, 
dan vul je je dag aan met 200 calorieën enzovoort.  

De makkelijkste manier is om je tussendoortjes aan te vullen of te vergro-
ten. Daarnaast kun je ook de hoofdmaaltijden aanvullen of groter maken. 
Wat je ook kan doen is dat je een extra tussendoortje eet als onderdeel 
van jouw hoofdmaaltijd en je je dag op deze manier aanvult. Hiervoor 
gebruik je de variatielijsten achterin het boek. 

Probeer de structuur van de dagmenu’s zoveel mogelijk te volgen. Hier-
mee wordt bedoeld dat wanneer er staat aangegeven dat je één tus-
sendoortje eet op een dag, je deze richtlijn ook aanhoudt. Je kan wel een 
extra tussendoortje toevoegen, of je tussendoortje ‘groter’ maken, maar 
eet de tussendoortjes bij voorkeur op hetzelfde moment, zoals aangege-
ven staat in het boek.

Voorbeeld nummer één: tussendoortjes. 
Je hebt jouw persoonlijke energiebehoefte berekend op 2100 
calorieën per dag. Je kiest dan voor de weekmenu’s van 1900 ca-
lorieën. Je kunt er voor kiezen om een extra tussendoortje toe te 
voegen van 200 calorieën of jouw huidige tussendoortje ‘groter’ 
te maken door een of meerdere voedingsmiddelen toe te voegen 
waardoor je 200 calorieën extra binnen krijgt. Hiervoor kun je de 
variatielijsten gebruiken achterin het boek.
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Wil je zelf iets toevoegen? Probeer hierin een bewuste keuze te maken. 
Ga geen ongezonde snacks toevoegen, omdat je nog ‘calorieën’ over 
hebt. Onderstaand kan je een voorbeeld vinden van hoe je het plan van 
1900 kilocalorieën om kan zetten naar 2100, zonder dat je erg veel hoeft 
te sleutelen aan een dagmenu.

Voorbeeld

Voorbeeld nummer twee: hoofdmaaltijd vergroten.
Je hebt jouw persoonlijke energiebehoefte berekend op 2100 
calorieën per dag. Je kiest dan voor de weekmenu’s van 1900 ca-
lorieën. In plaats van het kiezen van een extra tussendoortje, ga 
je voor het vergroten van je hoofdmaaltijd. Je kunt er voor kiezen 
om extra producten toe te voegen aan je maaltijd om het aantal 
kilocalorieën te verhogen, of simpelweg om de portie die je eet te 
vergroten. 

Week een dag twee: 1900 kcal plan Week twee dag twee: 1900 plan 

Ontbijt: Havermout met kokos en 
mango 

Ontbijt: Mug cake framboos 

Lunch: Pikante hummus wrap Lunch: Quinoa met rucola 

Twee tussendoortjes  
(één van 300 uit het basisplan én een 
extra van 200 kilocalorieën) 

Bijvoorbeeld:
100 gram volle kwark met 25 gram 
walnoten (300 kcal) 
2 rijstwafels met 80 g zalm (200 kcal)

Twee tussendoortjes (één van 300 
uit het basisplan én een extra van 
200 kilocalorieën) 

Bijvoorbeeld:
55 gram ongezouten pistacheno-
ten (300 kcal)
60 gram kokosyoghurt met 1 kleine 
banaan (200 kcal)
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Vetten 

In de gezonde keuken speelt avocado tegenwoordig een grote rol. Fay 
en ik zijn gek op avocado’s en ook in de dagmenu’s komt dit ingrediënt 
vaak terug. Niet iedereen houdt natuurlijk van avocado en met de onder-
staande variatielijst kun avocado makkelijk omwisselen voor een ander 
product.

Qua voedingswaarde zijn deze vervangende voedingsmiddelen niet 
allemaal gelijk aan de avocado. Het aantal calorieën is gelijk getrokken 
wanneer je de grammen beschreven in tabel gebruikt. Het gaat bij deze 
lijst vooral om de structuur, daarom staan alleen de calorieën vermeld.

Variatielijst avocado
Je kunt 100 g avocado (ongeveer ½ avocado/ 188 kcal) vervangen door:

Product
Voedingswaarden 
per 100 g 

Kcal

Pesto 35 g 185 kcal

Notenboter gemengd 30 g 190 kcal

Hummus 180 g 185 kcal

Chiazaad gemalen 40 g 180 kcal

Olijventapenade 70 g 180 kcal

Griekse yoghurt 140 g 188 kcal

Pompoenpuree Babyvoeding 700 g 189 kcal

Cashewnoten pasta 30 g 180 kcal
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Variatielijst vetten voor in salades

Product Voedingswaarden per 100 g
Portie-
grootte

kcal

Extra vierge 
olijfolie

900 kcal - 0 g khd - 0 g eiwit 
- 100 g vet

1 el / 10 g 82 kcal

Avocado olie
900 kcal - 0 g khd - 0 g eiwit 
- 100 g vet

1 el / 10 g 90 kcal

Pompoen-
pitolie

900 kcal - 0 g khd - 0 g eiwit 
- 100 g vet

1 el / 10 g 90 kcal

Hennepzaad-
olie

900 kcal - 0 g khd - 0 g eiwit 
- 100 g vet

1 el / 10 g 90 kcal

Lijnzaadolie
900 kcal - 0 g khd - 0 g eiwit 
- 100 g vet

1 el / 10 g 90 kcal

Tip
Kies een kwalitatief goede olie en/of kies een biologisch koudge-
perste olie (1e persing). Bewaar deze altijd in de koelkast zodat je 
hem langer kunt gebruiken zonder dat de olie vies wordt.
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Deel 1: 
week 1 t/m 4 
 
 
Let op! 
De menu’s staan volledig uitgeschreven in het calorietekort van 
1600 calorieën. De aanpassingen voor de dagmenu’s in de ca-
lorietekorten 1700, 1800 en 1900 calorieën zijn duidelijk aange-
geven per eetmoment als er aanpassingen nodig zijn. Staat er 
geen aanpassing bij? Dan hoef je niets aan te passen. Eet je in 
een ander calorietekort? Raadpleeg de ‘guidelines dagmenu’s 
aanpassen’.  

 
 
 
 

Week #1  
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Week 1  |  dag 1

Tip 
Maak de chia-chocopudding een dag van tevoren. De chiazaad-
jes hebben tijd nodig om de plantaardige melk op te nemen, 
zodat het echt een puddingstructuur krijgt.  

Wat heb je nodig?
• 150 ml plantaardige melk 
• 3 el chiazaad 
• 1 el cacaopoeder
• ½ maatschep (ongeveer 15 g) eiwitpoeder of collageen
• Optioneel: ½ tl vanille-extract 

Voor de toppings
• 2 el (biologische) volle Griekse yoghurt
• 20 g pure chocolade 85% (ongeveer 3 blokjes)

Hoe bereid je het?
1. Doe de plantaardige melk met het chiazaad in een kom (of jampot). 

Voeg de cacaopoeder en het eiwitpoeder toe en roer goed door.
2. Voeg de blauwe bessen toe aan het mengsel. Top dit mengsel af met 

de Griekse yoghurt.
3. Smelt de pure chocolade en giet dit over de laag van Griekse  

yoghurt. 
4. Zet de chiazaadpudding in de koelkast en haal dit een kwartier voor-

dat je gaat ontbijten uit de koelkast. 

ontbijt

Bereidingstijd: 10 minuten
Meal prep friendly

400 kcal | 13,8 g khd | 24 g eiwit | 24,3 g vet

Chia-chocopudding
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tussendoor Pick your own

Het 1600 kcal plan
Kies een tussendoortje uit de variatielijst of maak een combinatie met de 
tussendoortjes uit de variatielijst ‘tussendoortjes’ van maximaal 100 kcal. 
Je bepaalt zelf op welk moment van de dag je jouw tussendoortje eet. 

Het 1700 kcal plan
Kies een tussendoortje uit de variatielijst of maak een combinatie met de 
tussendoortjes uit de variatielijst ‘tussendoortjes’ van maximaal 200 kcal. 

Het 1800 kcal plan
Kies een tussendoortje uit de variatielijst of maak een combinatie met de 
tussendoortjes uit de variatielijst ‘tussendoortjes’ van maximaal 200 kcal. 

Het 1900 kcal plan
Kies een tussendoortje uit de variatielijst of maak een combinatie met de 
tussendoortjes uit de variatielijst ‘tussendoortjes’ van maximaal 300 kcal. 

Let op!
Het kiezen van het tussendoortje staat hier uitgeschreven maar 
geldt voor elke dag en voor elk menu. Kies dus zelf wanneer en 
wat je eet uit de variatielijst.
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Bereidingstijd: 40 minuten (waarvan 30 minuten in de oven)
Meal prep friendly
Houd je bloedsuiker stabieler met deze lunch

Tip 
Dit gerecht is koud ook lekker. Je kunt dit lunchrecept daarom 
ook vooraf bereiden, zodat je het makkelijk mee kunt nemen naar 
bijvoorbeeld jouw werk of school.

Wat heb je nodig?
• 1 aubergine 
• 6 el tomatensaus
→    Het 1800 & 1900 kcal plan: 7 el tomatensaus
• 2 knoflookteentjes
• 50 g feta 
→    Het 1800 & 1900 kcal plan: 70 g feta
• 2 (bio) maïswafels
• 3 el hummus 
→    Het 1800 & 1900 kcal plan: 4 el hummus
• 1 el olijfolie
• citroensap naar smaak

Het 1600 kcal plan Het 1700 kcal plan

500 kcal | 34,5 g khd | 17 g eiwit | 
29 g vet

500 kcal | 34,5 g khd | 17 g eiwit |
29 g vet

Het 1800 kcal plan Het 1900 kcal plan

600 kcal | 36,5 g khd | 22,5 g eiwit | 
37,5 g vet

600 kcal | 36,5 g khd | 22,5 g eiwit | 
37,5 g vet

lunch
Gegrilde aubergine
met feta
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Roasted cauliflower 
couscous en  
tomatensalsa

570 kcal | 52 g khd | 20 g eiwit | 32 g vet

40 min4 pers

Gishlainevega

Recept door @veggilaine
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Wat heb je nodig? 

Voor de geroosterde bloemkool: 

• 1 bloemkool
• 2 el shoarmakruiden
• 3 el olijfolie 

Voor de couscous:
• 225 gram couscous
• 400 ml kokend water
• 1/2 blokje groentebouillon
• 1 el gemalen komijn
• 1/2 tl zout
• 1 el olijfolie

Voor de tomatensalsa: 

• 3 grote tomaten
• 1 teentje knoflook (fijn)
• 1/2 rode ui (fijngesneden)
• verse peterselie
• (kalamata) olijven
• 1/2 citroen
• peper en zout
 
optioneel: feta
optioneel: chilivlokken

Hoe bereid je het?  

Voor de geroosterde bloemkool:
• Verwarm de oven of airfryer voor op 180 graden.
• Snijd of breek de bloemkool in kleine roosjes en hussel deze in een 

bak met de shoarmakruiden en zout. Voeg tot slot ook de olie toe.
• Rooster de bloemkool voor 15-20 minuten in de oven of Airfryer. 

Check of de bloemkool gaar is. Hou je van knapperig? Dan kun je de 
bloemkool er iets langer in laten.  

Voor de couscous:
• Gebruik een schaal om de couscous te mengen met de komijn, olie 

en zout. Voeg vervolgens het kokende water en bouillonblokje toe 
en bedek de schaal met een deksel of bord voor 6-8 minuten. Roer 
hierna even goed door en de couscous is ready to go! 

Voor de tomatensalsa:
• Snijd de tomaten in kleine blokjes en mix samen met de fijngesneden 

rode ui, knoflook en peterselie. Voeg een halve geperste citroen toe, 
wat peper, zout en de olijven.

• Serveer met feta en, als je dit lekker vindt, chilivlokken.
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