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ONTBIJT & SNACK
RECEPTEN

RUGGENGRAAT
Het meest persoonlijke programma

-12 KG

-11 KG

-10 KG

Recepten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eierkoek Wentelteefjes
Breakfast Bites
Pindakaas Pannenkoeken
Oreo Witte Chocolade Taart
Brownies
Kersencake
Oreo Tiramisu
Pannenkoekentaart
No Bake Donuts
Brownie Pannenkoeken

5

De

grootste fabels
over afvallen!

Afvallen, vet verliezen, strakker worden of wat meer lijnen zien. Heel
veel vrouwen en mannen willen het maar het lukt toch niet iedereen
om het gewenste resultaat te behalen. In principe hoeft afvallen niet
heel erg moeilijk te zijn, maar het wordt wel verdomde moeilijk als je
in de verkeerde opvattingen gelooft. Dit is nergens voor nodig! Zoals
jullie weten zijn wij bij Ruggengraat gek op het afkraken van mythes
en fabeltjes dus daar gaan we weer.
Vandaag gaan we even een aantal misverstanden over afvallen de
wereld uit helpen!

Van koolhydraten word je dik?!

1

Zodra je begint met afvallen dan schrap je gelijk alle koolhydraten want brood, pasta, aardappelen en ander
vormen van koolhydraten maken je dik. Dit is ONZIN, echt waar! Geloof dit alsjeblieft niet. Een teveel aan
calorieën maken je dik en niet perse één voedingsstof. Zolang jouw voedingsschema uitgebalanceerd is kun
jij prima je koolhydraten eten en afvallen!
Geloof je ons niet? Lees dan even de ervaringen van onze leden hoe zij afvallen met brood, pasta, patat,
chocola en nog veel meer lekkere koolhydraten. Het is echt mogelijk!

Minder eten is altijd beter?!

2

Het klopt dat wanneer je wil afvallen dat je minder moet eten dan dat jouw lichaam nodig heeft. Maar
betekent dit dat je gelijk 1000 kcal per dag minder moet eten?! Nee! Dit is echt niet nodig en daarnaast
is het ook nog eens onwijs moeilijk om vol te houden. Het is beter om te kijken naar wat je eet en daar de
hoeveelheden op af te stemmen. Drastisch minder gaan eten is niet de oplossing en leidt zeker NIET tot een
blijvend resultaat.

Je mag geen vet eten wanneer je vet wil verliezen?!

3

Dit is ook een mooie. Het klinkt namelijk best logisch, toch!? Want als je vet eet dan wordt het gelijk
opgeslagen als vet. Gelukkig klopt dit niet helemaal, want vetzuren uit voeding worden niet direct
opgeslagen als vet. Vetweefsel creëer je doordat je meer calorieën eet dan dat jouw lichaam nodig heeft.
Als jij minder eet dan jij nodig hebt, dan kun jij ook gewoon je portie gezonde vetten eten en afvallen.

Als je sport mag je alles eten?!

4

Na je training mag je jezelf wel belonen, toch? Nee, helaas werkt ook dit niet zo. Wij zijn wel super trots op je
wanneer jij je training gedaan hebt, maar dit betekent NIET dat je een pizza kan eten als beloning. Meestal
valt het wel mee hoeveel calorieën je verbrandt tijdens het trainen. Reken jezelf dus niet rijk als je de kcal.
meter op jouw cardioapparaat aanhoudt.

Tussendoortjes maken je dik?!

5

Je mag maar 3 maaltijden op een dag eten, want dan werkt je verbranding het best. Do you believe it? Dit
klopt niet! Het gaat altijd om jouw energiebalans en als jij minder eet dan dat jouw lichaam nodig heeft,
dan val je af. Dus stel jij hebt 1700 kcal nodig om af te vallen en je verspreid dit over 6 maaltijden dan is dit
prima. Maar heb je liever 3 maaltijden dan is dit ook goed. De hoeveelheid maaltijden heeft geen effect op je
verbranding en tussendoortjes maken je dus niet dik. Geniet lekker van je plakje ontbijtkoek of stukje fruit!

EIERKOEK
WENTELTEEFJES

15 min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 1 persoon:
2 eierkoeken
2 eieren
50 ml magere melk
Voor de topping:
50 gram Griekse yoghurt,
15 gram Hero Delight Jam
75 gram rood fruit
(frambozen)
Bakspray

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 57 gram
Vetten: 14 gram
Eiwitten: 24 gram
Totaal: 450 calorieën

BREAKFAST
BITES

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 8 breakfast bites:
90 gr havermout
2 bananen
20 gr whey/proteine poeder
Bevroren rood fruit
Cupcakemal
Optioneel: fruit en kwark
voor de topping

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 14 gram
Vetten: 1 gram
Eiwitten: 5 gram
Totaal: 87 calorieën per breakfast bite

PINDAKAAS
PANNENKOEKEN

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 2 personen:
200 gr magere kwark
50 gr tarwebloem
1 tl bakpoeder
1 ei
1 eiwit
40 gr pindakaas
Blender of keukenmachine
Bakspray

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 24 gram
Vetten: 15 gram
Eiwitten: 22 gram
Totaal: 319 calorieën per portie

OREO WITTE
CHOCOLADE TAART

min

WAT HEB JE NODIG?
900 gr magere kwark
150 gr witte chocolade
9 gelatineblaadjes
85 gr gesmolten kokosolie
180 gr Oreo
90 gr havermout
6 el zoetstof (poeder)
Taartvorm bekleed met
bakpapier
Blender of keukenmachine

1 persoon

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 23 gram
Vetten: 10 gram
Eiwitten: 10 gram
Totaal: 213 calorieën per puntje

BEREIDINGSWIJZE:

BROWNIES

min

1 persoon

WAT HEB JE NODIG?
Voor 10 brownies:
125 gr dadels
100 ml gesmolten kokosolie
150 gr appelmoes zonder suiker
100 gr voorgekookte rode biet
2 eieren
1 eiwit
100 gr amandelmeel
70 gr cacaopoeder
1 tl bakpoeder
50 ml water
Snufje zout
Optioneel: gemengde noten
Blender of keukenmachine
Bakblik met bakpapier (17x17)

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 12 gram
Vetten: 17 gram
Eiwitten: 4 gram
Totaal: 217 calorieën per portie

BEREIDINGSWIJZE:

1

Valkuil

Wie herkent deze valkuil niet? Bij heel veel mensen gaat het in de avond
fout, maar hoe komt dat toch? Wij leggen het uit en geven twee handige
tips hoe je dit tegen kan gaan!

#

Snacken in de
avond

Valkuil nummer 1: In de avond snacken!
Wij hebben stiekem een klein onderzoekje gedaan onder onze leden, en
wat wij al dachten blijkt ook waar te zijn. Tijdens de intake-gesprekken met
de leden vragen wij altijd wat zij denken wat hun grootste valkuil is.
En ja hoor, valkuil nummer 1: in de avond snacken!
Bij veel leden gaat het overdag super goed, maar na het avondeten gaat
het fout. Niet zo gek, want veel mensen hebben dan zin in iets zoets.
Maar hoe ga je daar dan mee om?

Waarom gaat het overdag goed?
Dat is eigenlijk heel erg logisch! Overdag hebben de meeste mensen een vast ritme en daardoor structuur.
In de ochtend een ontbijtje, rond half 1 is het pauze en dan is het tijd voor de lunch, rond 4 even een kleine
snack en dan rond 5 uur naar huis voor het avondeten. Tussen de maaltijden door ben je gewoon druk bezig
en heb je niet echt de tijd om te denken aan koekjes, chocolaatjes, toetjes, chippies, zoutjes, en ga zo maar
door. Een structuur hebben is dus heel belangrijk.
Maar wat gebeurt er in de avond?
Tsja, in de avond is het ritme ineens verdwenen en heb je dus ook geen structuur. Je verveelt je, je hebt
opeens niks te doen en gaat nadenken over van alles en nog wat. Het avondeten is net op, maar toch heb je
nog wel een trek in iets lekkers. Eigenlijk ga je gewoon eten uit verveling en dat is zo zonde. Wanneer je dit
iedere avond doet, kan dit jouw doel flink hinderen.
Laten we even eerlijk zijn, dat wil je niet toch?

Hoe kunnen we dit nou verhelpen?
Dat is niet heel eenvoudig, want het vervelen in de avond en niet weten wat je kan doen is een gewoonte die
erin geslopen is. Dit is niet per se goed of fout, want na een drukke dag heb je ook gewoon wat ontspanning
nodig.
Ten eerste heeft het geen zin om deze gewoonte te verbannen, want dat gaat niet werken. Je moet er
alleen mee leren omgaan. Je weet van jezelf dat je in de avond een zoete trek krijgt, dus houd hier dan ook
rekening mee.

#

Het mag NOOIT een
opeenstapeling worden.

2

#

1

Maak ruimte voor de zoete trek.
Jij kan je voedingsschema zelf
inrichten hoe jij dat wil. Als jij
overdag 3 croissantjes eet, dan
blijft er minder ruimte over voor
een toetje of chocolaatje in de
avond. Wanneer jij overdag
gewoon wat calorieën spaart,
kun je die in de avond weer
besteden aan iets lekkers.

Maar wanneer je er overdag rekening mee houdt, ben je er nog niet!
Want oke, je neemt na het avondeten een toetje maar dan? De avond
is erg lang en de verveling kan ook opeens om 20:30 uur toeslaan.
Daarnaast is het belangrijk om dingen in de avond te doen die jij leuk
vindt!
Sporten is altijd een goed idee, maar je gaat natuurlijk niet iedere
avond sporten. Als je dan gaat sporten, moet je dan aan krachttraining
doen? Nee! Doe gewoon iets wat je leuk vindt. Krachttraining, crossfit,
hardlopen, thuis-workouts, de hond uitlaten, alles is in principe prima
want je bent bezig en je bent actief!
De overige avonden, wanneer je niet sport, zorg je er eigenlijk voor dat je
ontspant. Dit is heel erg belangrijk! Zorg voor voldoende ontspanning en
rust. Dit kan je doen door een serie te kijken, een boek te lezen, gezellig
kletsen met je vrienden, een rondje lopen of wat dan ook. Zorg in ieder
geval voor voldoende ontspanning, want dit zal je heel erg helpen.

Valkuil nummer 1: snacken in de avond, pak je simpel maar geleidelijk aan met
deze twee stappen. Maar ga alsjeblieft niet denken dat het gelijk in 1 keer goed
gaat, want de praktijk leert ons dat je nog zeker een aantal keer op je bek gaat.

KERSENCAKE

min

1 persoon

WAT HEB JE NODIG?
Voor 12 plakken:
3 bananen
2 eieren
1 eiwit
40 gr honing
60 ml kokosolie
180 gr havermout
2 tl bakpoeder
100 gr amandelmeel
100 gr kersen
Blender of keukenmachine
Cakeblik met bakpapier

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 21 gram
Vetten: 12 gram
Eiwitten: 5 gram
Totaal: 212 calorieën per plakje

BEREIDINGSWIJZE:

OREO TIRAMISU

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 1 persoon:
20 gr mascarpone
20 gr Philadelphia light
50 gr magere kwark
1 Oreo koekje
10 gr honing
10 gr pure chocolade
1 tl cacaopoeder
Handje aardbeien

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 23 gram
Vetten: 17 gram
Eiwitten: 9 gram
Totaal: 284 calorieën per portie

PANNENKOEKEN
TAART

min

WAT HEB JE NODIG?
250 gr mascarpone
250 gr kwark
200 gr Philadelphia light
30 gr honing
75 gr chocolade
20 gr gemengde
ongezouten noten
240 gr tarwebloem
480 ml melk
Bakspray

BEREIDINGSWIJZE:

1 persoon

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 33 gram
Vetten: 12 gram
Eiwitten: 12 gram
Totaal: 288 calorieën per portie

NO BAKE
DONUTS

min

WAT HEB JE NODIG?
80 gr kokosmeel
40 gr bloem
2 geprakte bananen
100 gr dadels
100 ml gekookt water
1/2 reep chocolade (50 gram)

BEREIDINGSWIJZE:

1 persoon

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 31 gram
Vetten: 4 gram
Eiwitten: 7 gram
Totaal: 188 calorieën per donut

BROWNIE
PANNENKOEKEN

min

WAT HEB JE NODIG?
Voor 2 personen:
180 gr ricotta
50 gr tarwebloem
1 ei
1 eiwit
Snufje zout
Stevia naar smaak
3 el cacaopoeder
70 ml magere melk
Handje frambozen
Bakspray
Blender of keukenmachine

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 26 gram
Vetten: 12 gram
Eiwitten: 19 gram
Totaal: 288 calorieën per portie

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

