Alsjeblieft! Je Gratis Dagmenu!
Wat goed dat je jouw gratis SlimLin dagmenu hebt gedownload! Zo heb je een idee hoe
wij onze gezonde voedzame maaltijden samenstellen. Ik heb het bewust simpel
gehouden, zodat je ziet hoe simpel het is om gezond en voedzaam te eten en hoe
makkelijk je dat kunt implementeren in je eigen leven.
Als je ook nog de gratis SlimLin Mini Cursus: “5 dingen die in de weg staan van een
gelukkig gezond leven” hebt gevolgd, dan heb je een aardige basis om jouw gezonde
leefstijl op te pakken.
Of je je nu hebt aangemeld omdat je graag wilt afvallen, omdat je je fitter en energieker
wilt voelen of je algehele gezondheid wilt verbeteren, met de SlimLin leefstijl kun je dit
allemaal bereiken.

Voordelen
Als je volgens de methode van SlimLin gaat leven, dan kun je fantastische resultaten
behalen. Bijvoorbeeld:
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Je gaat overtollig vet verbranden;
Je krijgt veel meer energie;
Je voelt je fitter en vitaler;
Je voelt je gelukkiger;
Je immuunsysteem wordt sterker;
Je spijsvertering verbetert;
Je hebt minder last van eetbuien;
Je huid wordt mooier;
Je voelt je lekkerder in je vel

Al deze voordelen en meer kun je ervaren als je de volgende 5 tips gaat hanteren.

Tip 1: Eet ’s morgens alleen fruit
Het is misschien even wennen, maar alleen fruit
eten in de ochtend, geeft je een enorme energy
boost. Fruit bevat naast veel vitamines en
mineralen, ook veel fructose. Je lichaam zet
fructose makkelijk om in glucose, wat
voeding is voor je hersenen. Als je in de
ochtend moet presteren, dan is fruit een
goede keuze als ontbijt.
Door fruit op een
vitamines en mineralen
van de dag je dagelijkse

lege maag te eten, kan je lichaam optimaal de
opnemen. Bovendien heb je dan al aan het begin
portie fruit gehad.

Als je moeite hebt met ontbijten, dan zou je ervoor kunnen kiezen om je dag te beginnen
met een smoothie of pas verderop in de ochtend fruit te eten.
Heb je in eerste instantie niet genoeg aan fruit alleen, dan zou je kunnen kiezen voor de
wat meer vullende varianten zoals banaan en avocado of je eet na je fruit nog wat noten,
zoals amandelen, walnoten en paranoten.

Tip 2: eet veel groenten
Zelf hanteren we de regel dat onze maaltijden voor 2/3e uit groenten bestaan (behalve
het ontbijt). Op die manier is het haast onmogelijk om je te overeten, wat weer handig is
als je wilt afvallen. Bovendien krijg je zo zeker voldoende groenten binnen, wat weer heel
veel gezondheidsvoordelen met zich mee brengt.

Kies wel zoveel mogelijk voor onbespoten
groenten. In onbespoten groenten zitten
veel meer voedingsstoffen dan in bespoten
groenten. Zo bevatten onbespoten groenten
zogenaamde salvestrolen, die ons lichaam
helpen beschermen tegen kanker.

Tip 3: Eet volwaardige producten
Als je boodschappen gaat doen, kies dan voor producten die zoveel mogelijk natuurlijk
zijn oftewel zo min mogelijk bewerkt. Als je graag yoghurt eet bijvoorbeeld, kies dan voor
volle yoghurt in plaats van de magere variant. Ik weet het, de meeste diëtisten adviseren
je het tegenovergestelde. En het rare is dat je aan de ene kant magere producten moet
nemen en aan de andere kant vetten moet toevoegen.
Zo heb ik eens een voedingsschema gezien, waar je de eidooiers niet mocht eten, omdat
ze te vet waren, maar er moesten wel extra vetten worden toegevoegd. Eeuwig zonde,
want in eigeel zitten vetten en heel veel waardevolle vitamines en mineralen. Het extra
vet had niet toegevoegd hoeven worden en had weer bij een andere maaltijd gebruikt
kunnen worden.
Volwaardige voedingsmiddelen die op een natuurlijke manier zijn geproduceerd zijn ook
veel smaakvoller, dan de uitgeklede varianten. Alleen al voor de smaak is het dus ook slim
om te kiezen voor voedzame volle producten.

Tip 4: eet koolhydraten en eiwitten apart
Deze tip kun je natuurlijk nooit helemaal uitvoeren, omdat
er bijvoorbeeld in groenten zowel eiwitten als
koolhydraten zitten. De bedoeling is dat je de grote
bronnen uit elkaar houdt. Als je bijvoorbeeld vlees eet,
eet er dan alleen groenten bij en als je aardappelen eet,
dan combineer je dat ook alleen met groenten.
Als je bijvoorbeeld ’s middags brood hebt gegeten, dan eet je ’s avonds vlees en als je ’s
middags een salade met vis hebt gegeten, dan eet je ’s avonds pasta. Zo wissel je het af
en heb je per dag altijd voldoende koolhydraten en eiwitten gegeten.

Als je eiwitten en koolhydraten op die manier uit
elkaar houdt, dan heb je geen after dinner dips meer
en dus ook niet na de lunch. Dat komt
doordat je lichaam minder energie nodig
heeft om je voedsel te verteren, dan als je
alles tegelijk eet.

Tip 5: Eet zo min mogelijk maaltijden
Bij de meeste diëten moet je 6 keer per dag eten. Dit zou beter zijn omdat zo je motortje
blijft branden. Ik heb dat zelf ook jarenlang gedacht en in die tijd had ik eigenlijk altijd
honger en voelde ik me niet zo fit als nu. Door zo vaak te eten, is je lichaam de hele dag
met eten verwerken bezig. Dat kost bakken met energie, die je vast graag beschikbaar
zou hebben voor andere dingen.
Een veel betere keuze is 3 maaltijden per dag. Als je de hoeveelheid maaltijden weer
terug kunt brengen naar 3 voedzame varianten per dag, zul je merken dat je ook veel
minder behoefte krijgt om tussendoor te snoepen.

Kcal en macronutriënten
Nu ik de belangrijkste tips met je heb gedeeld, is het tijd voor je dagmenu. Ik heb het
super simpel gehouden. Het idee is dat je er ruimte in vindt voor jouw eigen invulling. Er
zitten bewust veel verschillende ingrediënten in, zodat je keuze hebt. Lust je iets niet,
vervang het dan door iets van gelijke waarde. Bijvoorbeeld: als je niet van komkommer
houdt, neem dan extra tomaat.
Het dagmenu is bewust samengesteld met een tekort aan kcal, omdat de meeste mensen
die dit dagmenu downloaden, graag willen afvallen. Als je niet wilt afvallen, kun je de
hoeveelheden opschroeven tot je aan jouw benodigde dagelijks kcal zit.
Verder bestaat het menu uit 3 maaltijden, waarvan de avondmaaltijd het grootst is. Deze
manier van eten vinden we zelf het prettigst. Je mag de maaltijden ook omgooien,
bijvoorbeeld de grootste maaltijd tussen de middag. Hoewel ik er geen voorstander van
ben, kun je ook meerdere kleine maaltijden per dag eten. Het fruit van het ontbijt kun je
bijvoorbeeld op verschillende momenten in de ochtend eten tot 20 minuten voor je
lunch.
Dit menu bevat de volgende kcal en macronutriënten:
• 1436 kcal
• 48,67 gram vet

• 168,38 gram koolhydraten
• 84,61 gram eiwitten
Met deze hoeveelheid kcal is er nog ruimte om tussendoor groenten te snacken, zoals
komkommer, tomaat of paprika.

Ontbijt
Wat zit erin?
•1 banaan
•1 sinaasappel
•1 grapefruit
•200 gram druiven naar keuze
Hoe maak je het?
Pak een gezellig schaaltje, schil, snijd en was je verse fruit
en doe het in een schaaltje. En heb je daar geen tijd
voor? Gooi al het fruit in je tas en neem het mee naar je
werk.
Dit gerecht bevat: 401 kcal, 1,61 gram vet, 97,02 gram koolhydraten en 5,13 gram
eiwitten

Lunch
Wat zit erin?
•3 sneetjes grof volkorenbrood
•1 tomaat, in plakjes
•1/4e komkommer met schil, in plakjes
•3 bladeren ijsbergsla
•1 eetlepel Belgische mayonaise
•1 eetlepel gezeefde tomaten (zonder suiker)
•1 klein teentje knoflook, geperst
•Mespuntje chilipoeder
Hoe maak je het?
Maak een sausje van de mayonaise, gezeefde tomaten,
knoflook en chilipoeder. Besmeer de boterhammen met
de zelfgemaakte saus. Beleg ze met de ijsbergsla, plakjes
tomaat en komkommer. Bestrooi eventueel met wat

versgemalen peper.
Als je deze lunch mee wilt nemen naar je werk, dan adviseer ik je om de ingrediënten los
mee te nemen of alleen de saus op je brood te smeren. Je kunt dan op je werk je
boterhammen verder samenstellen, anders worden ze sompig.
Dit gerecht bevat: 373 kcal, 12,24 gram vet, 48,96 gram koolhydraten en 13,71 gram
eiwitten

Diner
Wat zit erin?
•50 gram gemengde sla
•1/4e komkommer met schil, in blokjes
•1/4e rode paprika, in blokjes
•1 tomaat, in blokjes
•1 lente-uitje of sjalotje, in ringetjes of gesnipperd
•10 groene olijven, in plakjes
•15 ml olijfolie extra vierge
•Balsamicoazijn, citroensap of appelazijn naar smaak
•200 gram kipfilet
•150 gram broccoli, in roosjes
•Versgemalen peper en Keltisch zeezout naar smaak
Hoe maak je het?
Zelf vind ik het lekker om de kipfilet in blokjes door mijn salade te doen, maar sommige
mensen vinden het fijner om ’s avonds zoveel mogelijk warm te eten. Als jij een van die
mensen bent, dan kun je de kipfilet lekker op je eigen favoriete manier bakken en er
broccoli bij koken of roerbakken. Je kunt naast peper en Keltisch zeezout nog meer
kruiden en specerijen gebruiken. Zelf vind ik het lekker om wat knoflook en rozemarijn te
gebruiken bijvoorbeeld.
Van de ingrediënten tot aan de kipfilet maak je een lekkere salade. Je kunt hier ook peper
en Keltisch zeezout naar smaak aan toevoegen.
De kipfilet grill je heel of in blokjes en de broccoli kook je beetgaar. De broccoli
roerbakken met blokjes kipfilet kan natuurlijk ook. In het laatste geval gebruik je (een deel
van) de olijfolie om de kip in te bakken en dan blus je het bakvet af met wat azijn. Dat is
dan gelijk de dressing voor je salade.
Dit gerecht bevat: 664 kcal, 34,82 gram vet, 22,4 gram koolhydraten en 65,77 gram
eiwitten

Gaat het lukken zo?
Je hebt nu de basis gelegd voor gezond afvallen en ik denk dat je met deze tips een heel
eind kunt komen. Heb je vragen of wil je eens sparen over hoe jij je gezondheid kunt
verbeteren, waarbij je slank en fit bent en je goed in je vel voelt?
Plan dan vrijblijvend een gratis coachingsgesprek met me in. Dat kan via deze link.
Veel succes en wellicht tot ziens!
Hartegroet,
Linda

