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LUNCH &
AVONMAALTIJDEN

NAANBROOD
MET GEITENKAAS

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 1 persoon:
60 gr magere kwark
75 gr tarwebloem
2 gr bakpoeder
20 gr geitenkaas
5 aardbeien
Handje verse basilicum
10 gr pecannoten
10 gr honing
Grillpan

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 70 gram
Vetten: 13 gram
Eiwitten: 20 gram
Totaal: 477 calorieën per portie

WAFEL
SANDWICH

min

1 persoon

WAT HEB JE NODIG?
Voor 2 personen:
120 gr havermeel
60 ml magere melk
20 gr mozzarella
1 tomaat
25 gram pesto
Wafelijzer
Bakspray
Blender of keukenmachine

BEREIDINGSWIJZE:

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 42 gram
Vetten: 10 gram
Eiwitten: 12 gram
Totaal: 306 calorieën per portie

FALAFEL
KAPSALON

min

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 53 gram
Vetten: 24 gram
Eiwitten: 21 gram
Totaal: 512 calorieën per portie

WAT HEB JE NODIG?
Voor 1 persoon:
60 gr friet voor in de
oven/airfryer
60 gr zoete aardappel friet
voor in de oven/airfryer
4 balletjes falafel
2 el Griekse yoghurt
1 tl knoflookpuree
Handje sla naar keuze
5 cherry tomaatjes
30 gr geraspte kaas
Zout en peper naar smaak

TACO BOWL

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 2 personen:
200 gr mager gehakt
100 gr gemengde bonen
100 gr mais
2 volkoren wraps (62 gram
per wrap)
2 el olijfolie + om in te
bakken
Paprikapoeder
Zout en peper
Zakje taco kruidenmix
1/2 zoete aardappel (150
gram)
1/4 ui
1 tl knoflookpuree
20 gr geraspte kaas
Blik tomatenblokjes

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 58 gram
Vetten: 20 gram
Eiwitten: 29 gram
Totaal: 528 calorieën per portie

BAGEL TOSTI
PULLED CHICKEN

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 1 tosti:
1 bagel
1/2 kipfilet (50 gram)
1/2 avocado (40 gram)
1/2 tl sambal (10 ml)
1 tl ketjap (15 ml)
1 tl honing (7 gram)
1 plakje kaas (30 gram)
Bakspray
Tosti ijzer
Zout en peper

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 58 gram
Vetten: 20 gram
Eiwitten: 29 gram
Totaal: 528 calorieën per portie

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

Naanbrood met Geitenkaas
Wafel Sandwich
Falafel Kapsalon
Taco Bowl
Bagel Tosti Pulled Chicken
Biefstuk Pasta
Pasta Guacamole
Pizza Nacho’s
Vega Bietenburger
Pita Broodje met Appel

OM HET CT
E
F
F
E
O
JOJTE VOORKOMEN

3 TIPS

Het welbekende Jojo Effect! Helaas komt dit vandaag de dag nog veel te vaak voor. De afgelopen weken/
maanden ben je super goed bezig geweest en ben je flink wat kilo’s afgevallen. Je stopt met diëten en pats boem
zitten die rot kilo’s er weer aan……
Het voelt echt alsof het allemaal voor niks is geweest.

Hoe

komt
dit nou

Wat veel mensen niet weten is dat het JoJo effect al ontwikkeld wordt TIJDENS het
afvalproces. Je wil koste wat het kost zo snel mogelijk van die kilo’s af en het maakt
daarom totaal niet uit welk dieet je volgt. Als die kilo’s maar zo snel mogelijk weg zijn.

Dit is fout #1

Je moet nooit een dieet of plan volgen dat niet bij jou past. Kijk eerst naar je huidige
voedingspatroon en breng goed in kaart waar de knelpunten liggen. Deze knelpunten
moet je aanpakken om het Jojo Effect te voorkomen.
Wanneer je een dieet volgt behaal je resultaat, maar heb je geen idee hoe het verder moet
als je het streefgewicht bereikt hebt. De knelpunten zitten nog in jouw voedingspatroon en
daardoor kom je weer aan na je dieet.

Fout nummer #2

Je bent je niet bewust van het aantal calorieën dat je hebt gegeten tijdens het dieet.
Gedurende de tijd dat je aan het diëten was zat je in een negatieve energiebalans. Toch
had je geen idee dat een avocado of 20 gram pindakaas echte caloriebommen zijn.
Wanneer je weet hoeveel calorieën je binnenkrijgt ben je goed bezig.
Wij hebben een drietal tips voor jou om het Jojo Effect te voorkomen. Deze tips zijn echter
voor niet-Ruggengraat leden omdat Ruggengraat leden GEEN dieet volgen. Tijdens het
Ruggengraat programma worden de leden al bewust van hun knelpunten en hoeveel
calorieën zij per dag binnenkrijgen. De leden werken stapsgewijs naar resultaat en creëren
een balans die bij hen past. Op die manier weten zij het resultaat ook te behouden, want
dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait!

Tip 1: Begin met het bijhouden van calorieën
Misschien ben je tijdens je dieet niet bezig geweest met calorieën of heb je het nog
nooit bijgehouden, maar zodra je dieet afgelopen is en je valt weer terug in je oude
voedingspatroon dan gaat het fout. Begin daarom gelijk met het bijhouden van
calorieën. Zo word je bewust van calorieën en weet je hoeveel je kan eten om op
gewicht te blijven of juist af te vallen. Wanneer je op gevoel gaat eten maar je hebt
geen idee wat je eet, dan is de kans groot dat je weer aankomt.

Tip 2: Behoud een aantal aspecten van je dieet
Je oude ‘slechte’ voedingspatroon heeft ervoor gezorgd dat je bent aangekomen.
Het nieuwe dieet heeft ervoor gezorgd dat je bent afgevallen. Wanneer jij een aantal
aspecten meeneemt uit je dieet die jij fijn vond zal het je helpen om minder snel aan
te komen. Op die manier kun je stapsgewijs toewerken naar een nieuw en eigen
voedingspatroon dat jij fijn vindt en dus vol kan houden.

Tip 3: Wordt
bewust van
calorieën
Het is al vaker gezegd, maar
dit is ook het meest belangrijk.
Wordt bewust van calorieën!
De calorieën zelf zijn niet de
oorzaak dat je aankomt, maar
dat zijn jouw emoties! Wanneer
jij weet hoeveel calorieën een
product bevat, dan denk je wel
even twee keer na of je het gaat
eten. Daarnaast hebben we
calorieën nodig om te overleven,
dus waarom zouden we er niet
bewust van worden?

NAANBROOD
MET GEITENKAAS

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 1 persoon:
60 gr magere kwark
75 gr tarwebloem
2 gr bakpoeder
20 gr geitenkaas
5 aardbeien
Handje verse basilicum
10 gr pecannoten
10 gr honing
Grillpan

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 70 gram
Vetten: 13 gram
Eiwitten: 20 gram
Totaal: 477 calorieën per portie

WAFEL
SANDWICH

min

1 persoon

WAT HEB JE NODIG?
Voor 2 personen:
120 gr havermeel
60 ml magere melk
20 gr mozzarella
1 tomaat
25 gram pesto
Wafelijzer
Bakspray
Blender of keukenmachine

BEREIDINGSWIJZE:

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 42 gram
Vetten: 10 gram
Eiwitten: 12 gram
Totaal: 306 calorieën per portie

FALAFEL
KAPSALON

min

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 53 gram
Vetten: 24 gram
Eiwitten: 21 gram
Totaal: 512 calorieën per portie

WAT HEB JE NODIG?
Voor 1 persoon:
60 gr friet voor in de
oven/airfryer
60 gr zoete aardappel friet
voor in de oven/airfryer
4 balletjes falafel
2 el Griekse yoghurt
1 tl knoflookpuree
Handje sla naar keuze
5 cherry tomaatjes
30 gr geraspte kaas
Zout en peper naar smaak

TACO BOWL

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 2 personen:
200 gr mager gehakt
100 gr gemengde bonen
100 gr mais
2 volkoren wraps (62 gram
per wrap)
2 el olijfolie + om in te
bakken
Paprikapoeder
Zout en peper
Zakje taco kruidenmix
1/2 zoete aardappel (150
gram)
1/4 ui
1 tl knoflookpuree
20 gr geraspte kaas
Blik tomatenblokjes

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 58 gram
Vetten: 20 gram
Eiwitten: 29 gram
Totaal: 528 calorieën per portie

BAGEL TOSTI
PULLED CHICKEN

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 1 tosti:
1 bagel
1/2 kipfilet (50 gram)
1/2 avocado (40 gram)
1/2 tl sambal (10 ml)
1 tl ketjap (15 ml)
1 tl honing (7 gram)
1 plakje kaas (30 gram)
Bakspray
Tosti ijzer
Zout en peper

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 58 gram
Vetten: 20 gram
Eiwitten: 29 gram
Totaal: 528 calorieën per portie
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Je hebt een super drukke week achter de rug, hard gewerkt en veel stressvolle situaties meegemaakt. Nu is het
weekend aangebroken en wil je even lekker ontspannen en helemaal zen worden.
Afgelopen week wist jij je ondanks de drukke situaties goed aan jouw voedingsschema te houden, maar in
het weekend vind je het wel tijd voor iets lekkers. Dit moet ook gewoon kunnen, maar meestal gaat het in het
weekend fout.

Komen de
volgende
scenario’s
je bekend
voor?

Het is zaterdagochtend en je hebt lekker uitgeslapen. Je wil afbakbroodjes als ontbijt en
dit neem je ook gewoon. Maar je bent even de kluts kwijt hoeveel kcal. je hebt gegeten.
‘Ach, vandaag kan het wel’ en het feestje begint.
Je gaat met een vriend of vriendin naar de stad en jullie besluiten daar te gaan lunchen.
Niks mis mee, maar door de drukke week laat jij je even lekker gaan.
Thuis aangekomen heb je geen zin om te koken… Wat nu? Meestal komt dan de pizza uit
de diepvries tevoorschijn of je kijkt even snel op thuisbezorgd.nl.
In de avond komen vrienden en vriendinnen langs. Dus nu komen de toastjes en de
kaasjes op tafel, super lekker natuurlijk.
Je hebt met jezelf afgesproken om maar één wijntje te nemen. Voor je er erg in hebt is de
fles al op en sta je op de tafel te dansen haha.
Herkenbaar? Het laatste is misschien een beetje overdreven, maar dit is een scenario waar
heel veel leden zich in kunnen herkennen. Door jezelf zo snel en makkelijk te laten gaan
zorg je er wel voor dat je makkelijk in een calorieoverschot zit en dit kan jouw resultaat flink
verpesten. Dit is natuurlijk heel erg zonde.
Het leven zit vol met verleidingen en dit is iets wat wij moeten accepteren. Maar wat als je
nou de extra pondjes om je middel probeert te verliezen? Hoe ga je dan om met dit soort
situaties. Maakt 1 slechte dag niks uit of heb jij misschien nu wel jouw hele-week-strengdiëten-en-sporten voor Jan met de korte achternaam gedaan?
Hieronder staan een aantal handige tips voor jou!

Calorieën reserveren

Alles kan en mag

Wij blijven het zeggen: reserveer calorieën!

maar houd je wel aan het plan.
Heb jij zin in ijs, koop dan ook
ALLEEN ijs maar haal niet gelijk
ook de koek, snoep, chips en
de frituur afdeling in huis. Want
wat je NIET wil is ‘uit de bocht
vliegen’.

Jouw lichaam draait niet op een 24-uurs klokje. Als jij de ene dag wat meer wil eten
(in het weekend bijvoorbeeld) is het gewoon belangrijk dat je daar 2 of 3 dagen
rekening mee houdt. Laat dat extraatje dat je doordeweeks neemt gewoon staan en
zorg dat je een kleine buffer opbouwt voor het weekend.

Maar trap niet in de VALKUIL van TE weinig eten gedurende de week. Dit wil nog
wel eens zorgen voor een BACKFIRE effect. Stel dat je 3 dagen lang extreem weinig
eet, dan zal jouw lichaam op dag 4 flink protesteren en dit resulteert meestal in een
snaai-aanval.
Reserveer ongeveer 20% van jouw dagelijkse inname. Dit is een goede richtlijn om aan
te houden, dit zijn ongeveer 200 tot 300 calorieën per dag.

Te veel keuze in huis gaat er
vrijwel altijd voor zorgen dat je
toch iets pakt waar jij niet op
gerekend had. Op de één of
andere manier weet jij jezelf
toch altijd te overtuigen waarom
jij wel een extra koekje mag
pakken. Gek hé?!

BIEFSTUK PASTA

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 2 personen:
100 gr ongekookte pasta
2 biefstukken
1 rode paprika
1 gele paprika
1 groene paprika
1 rode ui
1 tl knoflookpuree
2 el ketjap
1 tl paprikapoeder
Peper en zout
Bieslook
Bakspray

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 51 gram
Vetten: 5 gram
Eiwitten: 37 gram
Totaal: 421 calorieën per portie

PASTA
GUACAMOLE

min

WAT HEB JE NODIG?
Voor 2 personen:
250 gr gekookte volkoren
pasta
1 rijpe avocado
1 tl knoflookpuree
1 tomaat
Peper en zout naar smaak
300 gr hamblokjes
80 gr mais
Handje cherrytomaatjes
Blender of keukenmachine

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 53 gram
Vetten: 16 gram
Eiwitten: 32 gram
Totaal: 484 calorieën per portie

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

PIZZA NACHO'S

min

WAT HEB JE NODIG?
Voor 8 nacho's:
1 volkoren tortilla
20 gr geraspte kaas
3 el tomatenpuree
Bakspray
Zout

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 30 gram
Vetten: 10 gram
Eiwitten: 12 gram
Totaal: 258 calorieën per portie

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

VEGA
BIETENBURGER

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 2 personen:
180 gr kikkererwten
80 gr gekookte rode biet
2 el (tarwe)bloem
1 tl komijn
Zout en peper naar smaak
1 tl chilipoeder
1 teentje knoflook
2 bruine afbakbroodjes
1/2 avocado
20 gr geitenkaas
Handje rucola
Blender of keukenmachine
Bakspray

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 39 gram
Vetten: 14 gram
Eiwitten: 34 gram
Totaal: 416 calorieën per portie

PITA BROODJE
APPEL

min

WAT HEB JE NODIG?

1 persoon

BEREIDINGSWIJZE:

Voor 2 personen:
2 pitabroodjes
1 appel
4 el geraspte wortel
4 el fijngesneden rode kool
30 gr cashewnoten
1 el ketjap (15 ml)
1 el honing (15 ml)
1 el olijfolie (10 ml)
Handje rucola

VOEDINGSWAARDE:
Koolhydraten: 54 gram
Vetten: 13 gram
Eiwitten: 11 gram
Totaal: 417 calorieën per portie

