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Slanker worden is een kwestie van doen. Maar 

wát moet je doen? Diëten spreken elkaar tegen, 

minder eten maakt altijd hongerig, maar bijna 

nooit slanker (frustratie!) en fanatiek sporten 

houdt niemand echt lang vol.

Moet je daarom je slanke ideaal opgeven?  N ee!  Maar geef je 

idee van hé t ultieme dieet wé l op. Het dieet dat voor jou werkt, 

zal namelijk nooit uitgevonden worden. Simpelweg omdat het 

niet bestaat!

O p dat punt vertrekt dit Lekker Slank DOE Boek. W at wé l voor 

jou werkt om slanker te worden?  Met het Lekker Slank DOE 

Boek ga je op een persoonlijke ontdekkingsreis naar een 

slanke lijn –  zonder streng te diëten, zonder als een dolle 

calorieën te tellen en z onder te c rashen met oogkleppen op.

E en  boek  met een  eerli jk  di eetverha a l,  verra ssen de i n z i c hten ,  

goede i deeë n  en  een  ha n di g i n k i jk je i n  je ei gen  va lk u i len .  

M et boodsc ha p p en li jstjes en  k eu k en ti p s. J e moet n a tu u rli jk  

w el w a t doen .
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R ode bieten hebben al eeuwen een plek in de N ederlandse keuken veroverd, 
maar ze zijn gek genoeg wel verbannen naar de avondmaaltijd. W ie bietjes 
eet als lunch ( of doe eens gek:  als ontbijt é n tijdens de lunch! )  zal ontdekken 
dat rode bieten perfect in een gezonde, slanke leefstijl passen.

E en rode biet bevat veel vezels en 

eiwitten en juist weinig calorieën.  

O ok bevat honderd gram biet zo’ n 

vijf milligram vitamine C , plus antiox i-

danten en mineralen, zoals mangaan. 

B ietjes spelen een positieve rol bij een 

gezonde bloeddruk, spijsvertering en 

het immuunsysteem. Het mineraal 

mangaan in de rode biet zorgt voor 

een goede verwerking van vitamine C . 

Het  mag dus zeker een ‘ bietje’  meer 

zijn. B ieten hebben wel een vrij hoog 

suikergehalte –  ze zijn niet voor niets 

familie van de suikerbiet. E et daarom 

ook niet dag in dag uit rode bieten. 

C ombineer ze met iets vezelrijks als 

noten, dan worden de suikers niet al te 

snel opgenomen in het bloed.
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R ooster bi etjes a ls lu n c h ( met oli e  

en  w a ln oten ! ) . B i eten  k u n n en  ook   

i n  je smoothi e of ma a k  een  bi eten -

c a rp a c c i o met gei ten k a a s.
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Gee n 
dieet,  w el  
s l anker

 H o o f ds tu k 1  
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I n theorie is afvallen simpel:  als je meer calorieën 
verbruikt dan binnenkrijgt, val je vanzelf af. Maar in de 
praktijk werkt die regel niet. Als lijner kom je altijd op 
het punt dat je heel weinig eet, veel verbrandt maar 
geen kilo verliest. E n daarna komt dat andere beruch-
te keerpunt:  je stopt met je dieet. E n een paar weken 
later zitten alle kilo’ s er weer bij. E n soms zelfs meer. 
O m moedeloos van te worden.

E en calorie geeft aan hoeveel energie er vrijkomt bij de 

vertering van een bepaald voedingsmiddel. Hiervoor be-

staan uitgebreide tabellen, die je ook ziet op het etiket van 

beschuiten, rijst of koekjes. Zo levert een volkorenboterham 

ongeveer 7 4 kilocalorieën ( kcal) . Deze hoeveelheid energie 

is bijvoorbeeld voldoende om een halfuur te wandelen.

I n de ideale situatie is er een evenwicht tussen de opname 

van calorieën en het verbruik van het aantal calorieën. Dan 

blijven we mooi op gewicht. Maar als we voortdurend meer 

energie ( lees:  calorieën)  binnenkrijgen dan we verbruiken, 

houden we calorieën over. O ns lichaam slaat dit op als 

reserve;  als vet in de buikholte of op de heupen. 

Voor een ( blijvend)  gezond gewicht moeten we dus niet 

kijken naar wat we eten, maar naar het evenwicht van eten 

en het verbranden. G ewicht verliezen lukt alleen als je even 

meer calorieën verbruikt dan je binnenkrijgt. Meestal komt 

dat neer op een tijdje minder eten en meer bewegen. 

W el  aankomen,  terwijl  je niet eet
T och zal iedere lijner het eff ect herkennen dat je heel weinig 

calorieën eet, veel beweegt en nauwelijks afvalt. Hoe kan 

dat?  B ij elke poging tot rigoureus afvallen via een dieet gaat 
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W e zeggen tegen onze kinderen dat ze echt mooi 
zijn zoals ze zijn, dik of dun, lang of kort. Maar klagen 
dan zelf over het teveel aan kilo’ s als we in de spiegel 
kijken. Hoezo, je bent zo mooi als je bent?  W at is het 
eff ect van een foodie als moeder?  E n kun je lijnen 
onder de ogen van je kind?  

E en kind is gevoelig voor subtiele signalen. E en ontevreden 

blik in de spiegel of zeggen dat je lelijk bent omdat je te dik 

bent;  het zijn signalen die kinderen oppikken. Moeders zijn 

rolmodellen. Als zij een negatief zelfbeeld hebben en dat 

continu ventileren, heeft dit impact op hun kind. 

O ok dieet-gedrag kopiëren kinderen. Zo zijn er kinderen 

die, net als hun moeder, aan de lijn doen. Daardoor kan hun 

zelfbeeld verstoord raken, wat een belangrijk risicofactor is 

voor eetstoornissen op latere leeftijd. Het is belangrijk dat 
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S l anke insp iratie
Als moeder geef je het goede voorbeeld. Maar dat goede 

voorbeeld geef je niet als je aan de lijn bent. Als jij aan de lijn 

bent, is dat schadelijk voor je kind. Daarom is het goed om te 

stoppen met lijnen en aan je zelfbeeld te gaan werken.

E en gezond zelfbeeld is essentieel. Alleen als je zelf uitstraalt 

dat je blij bent met wie je bent, kun je dit goed op je kinderen 

overbrengen. Als je verder gezond leeft, doen je kinderen dat 

ook na. Met deze combinatie geef je je kinderen het beste 

wat je ze kunt geven. 
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Zoete geroosterde 
kikkererwten
Zeg de popcorn en chips maar vaarwel tijdens de fi lm, plus 

alle calorieën die daar in zitten. Deze zoete geroosterde 

kikkererwten zijn een welkome snack, vol met eiwitten en 

andere goede stoff en.

Nodig: 
• 100 gram kikkererwten • 1 theelepel honing • 1 theelepel 

kaneel • 1 theelepel kokosolie.

Zo maak je het: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Spoel de kikker-

erwten af en maak ze goed droog. Haal de losse vliesjes 

weg. Verdeel de kikkererwten over de bakplaat en zet ze 

ongeveer 25 minuten in de oven. Als ze nog niet knapperig 

zijn, kan je ze iets langer in de oven doen. Als de kikker-

erwten in de oven zitten, meng je de honing, kaneel en 

gesmolten kokosolie goed door elkaar. Verdeel het mengsel 

over de kikkererwten en zet ze de daarna nog 5 minuten 

in de oven. Met dit recept maak je twee porties crunchy 

kikkererwten. 

Voedingswaarde per portie: 
96 kcal, 36 gram eiwit, 4 gram vet, 2 gram onverzadigd vet, 

10 gram koolhydraten, 4 gram vezels
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Havermoutkoekjes
Koolhydraten mogen best, zolang ze maar lekker langzaam 

zijn. Havermout bevat veel superslome koolhydraten en is 

een mooi basisproduct om allerlei lekkers mee te maken, 

zoals dit recept voor havermoutkoekjes.

Nodig: 
• 100 gram havermout • 1 appel • 1 banaan • 15 gram rozijnen
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Slanker worden is een kwestie van doen. Maar 

wát moet je doen? Diëten spreken elkaar tegen, 

minder eten maakt altijd hongerig, maar bijna 

nooit slanker (frustratie!) en fanatiek sporten 

houdt niemand echt lang vol.

Moet je daarom je slanke ideaal opgeven?  N ee!  Maar geef je 

idee van hé t ultieme dieet wé l op. Het dieet dat voor jou werkt, 

zal namelijk nooit uitgevonden worden. Simpelweg omdat het 

niet bestaat!

O p dat punt vertrekt dit Lekker Slank DOE Boek. W at wé l voor 

jou werkt om slanker te worden?  Met het Lekker Slank DOE 

Boek ga je op een persoonlijke ontdekkingsreis naar een 

slanke lijn –  zonder streng te diëten, zonder als een dolle 

calorieën te tellen en z onder te c rashen met oogkleppen op.

E en  boek  met een  eerli jk  di eetverha a l,  verra ssen de i n z i c hten ,  

goede i deeë n  en  een  ha n di g i n k i jk je i n  je ei gen  va lk u i len .  

M et boodsc ha p p en li jstjes en  k eu k en ti p s. J e moet n a tu u rli jk  

w el w a t doen .
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