
https://www.vetvrij.com/vitadis2


VITADIS.NL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN

THAISE MIX MET GEHAKT  
EN TOMAAT 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 200 gram Thaise wok groenten (chinees/oosters kan ook)

> 1 ei

> 1 kleine bosui

> 100 gram mager rundergehakt

 

BEREIDING 

> Snijd de bosui in ringetjes.

> Verwarm een en rul het gehakt (eventueel met iets olijfolie). 

>  Voeg als het gehakt gaar is de bosui toe en bak dit  

op middelhoog vuur gedurende 4-5 minuten mee. 

>  Voeg de wok groenten toe en bak dit mee op middelhoog  

vuur gedurende 7-8 minuten. 

>  Verwarm ondertussen een andere pan  

en bak in iets olijfolie het ei.

> Serveer het wok mengsel samen met het gebakken ei. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 454 (kcal)
Vet 28,7 g
Verzadigd vet 8,6 g
Eiwit 39 g
Koolhydraten 8,1 g
Vezels 3,7 g
Zout 0,76 g

Voorwoord 
Super goed van je dat je gezonder wilt gaan leven met Vitadis! De recepten in dit e-book gaan je hier zeker bij helpen. 

De recepten zijn eiwitrijk en koolhydraatarm waardoor je sneller zult afvallen. Je lichaam gaat namelijk over op 

vetverbranding. Door de vele eiwitten in de recepten krijg je minder snel een honger gevoel en ook de spiermassa  

blijft behouden. Dat is toch eigenlijk super fijn? 

Dit e-book bevat 10 verschillende recepten. Dit zijn wok recepten, kookrecepten, salades maar ook recepten  

voor in de oven. Alle recepten bevatten vis of vlees. Je kunt eventueel ingrediënten vervangen of weglaten. 

Experimenteer hier maar mee. Tussen de 10 recepten in dit e-book zal altijd wel een geschikt recept zitten voor 

iedereen. 

De meeste recepten in dit e-book zijn voor 1 persoon. Wanneer je het voor meerdere personen wilt gebruiken  

kun je makkelijk de ingrediënten verdubbelen. Recepten zonder groenten kunnen aangevuld worden met groenten 

naar keuze of bijvoorbeeld een rauwkost. 

De recepten zijn vaak makkelijk en snel te bereiden. Ook niet onbelangrijk toch? 

Hier een aantal tips die het afvallen nog makkelijker maken:

>  Wanneer vlees/vis gemarineerd moet worden is het lekkerder wanneer de marinade goed is ingetrokken.  

Maak daarom de marinade een avond van te voren al klaar, leg hierin het vlees/vis en laat het een nachtje  

in de koelkast staan. 

>  Gerechten met roomkaas (bijvoorbeeld Philadelphia) kun je beter bewaren voor in het weekend  

of een ‘speciale gelegenheid’ (zoals verjaardag of andere feestdag).

> Maak is een grotere portie en vries dit per portie in, dan kost het je de volgende keer nog minder tijd. 

>  Oven gerechten staan vaak gemiddeld nog wel en half uurtje in de oven. Tijdens dit half uur kun je bijvoorbeeld  

bezig gaan met het huishouden, de hond uitlaten, korte workout doen of je boodschappenlijstje voor de  

volgende dag maken. Hierdoor houdt je later op de avond meer tijd over voor andere dingen, heel slim dus. 

> Gebruik niet te veel olie bij het bereiden van de gerechten. 

>  Drink veel water de hele dag. Hierdoor ervaar je ook minder snel een hongergevoel.  

Zet bijvoorbeeld tijdens het koken een glas naast je neer en zorg dat je deze voor het eten leeg hebt. 
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VITADIS.NL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN

VARKENSHAASJE  
MET UI EN SPRUITEN 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 150 gram varkenshaasjes

> Halve rode ui

> 250 gram spruiten

> 1 theelepel grove mosterd 

 

BEREIDING 

>  Verwijder de buitenste blaadjes van de spruiten  

en maak ze schoon. 

>  Verwarm een pan met water en voeg de spruiten  

hier aan toe en breng het aan de kook. 

>  Zet het vuur lager en laat de spruiten nog 6-7 minuten  

op het vuur staan.

>  Verwarm ondertussen een pan en bak in iets olijfolie de 

varkenshaas op hoog vuur gedurende 4 minuten rondom  

tot de buitenkant bruin is.

>  Haal het varkenshaasje uit de pan en wikkel het in aluminiumfolie 

en laat het even op een bord rusten. 

>  Bak in dezelfde pan op middelhoog vuur de uien  

en de mosterd gedurende 3 minuten.

>  Haal de varkenshaas uit het aluminiumfolie en leg het weer  

bij in de pan. 

>  Doe een deksel op de pan en laat de varkenshaas nog  

10 minuten in de pan zitten. 

> Leg de varkenshaas met de uien uit de pan op een bord. 

> Leg de spruiten ernaast. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 350 (kcal)
Vet 6,7 g
Verzadigd vet 1,5 g
Eiwit 49,7 g
Koolhydraten 16,7 g
Vezels 12,7 g
Zout 0,59 g

KALKOENFILET 
MET SPINAZIE 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 150 gram kalkoenfilet

> 300 gram spinazie (uit zak)

> Halve (rode) ui

> Half teentje knoflook

> Halve eetlepel olijfolie 

 

BEREIDING 

> Snijd de ui. 

> Verwarm een pan en fruit in iets olijfolie de ui.

> Pers de knoflook en voeg dit toe. 

>  Voeg de spinazie toe en roerbak dit mee op middelhoog vuur 

voor gedurende 4-5 minuten. 

> Laat dit staan op een laag vuur. 

>  Verwarm in een andere pan in iets olijfolie de kalkoenfilet  

en bak dit gedurende 5-6 minuten aan beide kanten tot  

de kalkoenfilet gaar is. 

> Leg de kalkoenfilet op een bord en leg de spinazie erbij.

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 204 (kcal)
Vet 9,5 g
Verzadigd vet 1,4 g
Eiwit 46,6 g
Koolhydraten 5,7 g
Vezels 5,3 g
Zout 0,30 g
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VITADIS.NL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN

KABELJAUW KERRIE  
MET BROCCOLI 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 300 gram broccoli (roosjes)

> 150 gram kabeljauwfilet

> 1 theelepel kerriepoeder

> 1 klein bosuitje

> Halve theelepel sambal

> 1 eetlepel crème fraîche

> Eetlepel olijfolie

 

BEREIDING 

> Kook de broccoli tot deze gaar is.

> Snijd de bosui en peper in kleine stukjes.

>  Kruid de kabeljauw met kerriepoeder  

en eventueel zout naar smaak. 

>  Verwarm een pan en bak in iets olijfolie de vis op  

middelhoog vuur gedurende 3 minuten aan beide kanten.

> Giet de broccoli af en voeg dit toe in de pan met de kabeljauw. 

> Voeg ook de bosui en peper toe. 

> Bak dit mee op middelhoog vuur gedurende 2 minuten. 

>  Voeg de eetlepel crème fraîche toe en roer het voorzichtig  

door elkaar gedurende 1 minuut. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 437 (kcal)
Vet 23,2 g
Verzadigd vet 7,5 g
Eiwit 45 g
Koolhydraten 7,1 g
Vezels 9,5 g
Zout 0,77 g

COURGETTE PLAKJES MET GEHAKT 
IN ITALIAANSE TOMATENSAUS 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> Halve courgette

> 100 gram mager rundergehakt

> 1 teentje knoflook 

> Half blikje tomatenblokjes

> Gehaktkruiden

> Italiaanse kruiden

> Halve (rode) ui

> Halve eetlepel olijfolie

> Half blokje (runder) boulion

 

BEREIDING 

> Snijd plakjes van de courgette. 

> Snijd de ui in stukjes. 

> Kruid het gehakt. 

> Pers de knoflook. 

>  Verwarm een pan en fruit in iets olijfolie de ui  

en de geperste knoflook. 

> Voeg het gehakt toe.

> Als het gehakt gaar is voeg je de plakjes courgette toe.

> Voeg na 3 minuten de tomatenblokjes toe. 

> Doe er iets Italiaanse kruiden bij en de boulion.

> Laat de saus al roerend 3 minuten zachtjes koken. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 478 (kcal)
Vet 29,7 g
Verzadigd vet 7,9 g
Eiwit 40,8 g
Koolhydraten 10,1 g
Vezels 3,8 g
Zout 2,09 g
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VITADIS.NL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN

OOSTERSE WOKSCHOTEL  
MET ZALM 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 150 gram paksoi

> 150 gram Chinese kool 

> 1 tomaat

> 150 gram zalm

> Halve ui

> 2 eetlepels woksaus naar keuze

> 1 theelepel koriander

> Half teentje knoflook

> Eetlepel olijfolie

 

BEREIDING 

> Snijd de ui in stukjes.

> Snijd de paksoi in stukjes.

> Snijd de Chinese kool in stukjes. 

> Snijd de tomaat in stukjes. 

> Snijd de zalm in stukjes

> Verwarm een pan en fruit in iets olijfolie de ui.

> Pers de knoflook en voeg dit toe. 

>  Voeg na 3 minuten de paksoi en Chinese kool toe  

en bak dit op middelhoog vuur gedurende 4 minuten mee. 

>  Voeg na 4 minuten de stukjes tomaat toe en bak dit op 

middelhoog vuur gedurende 2 minuten mee. 

>  Voeg na 2 minuten de zalm toe en bak deze op middelhoog vuur 

gedurende 4-5 minuten mee. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 483 (kcal)
Vet 31,9 g
Verzadigd vet 6 g
Eiwit 35,4 g
Koolhydraten 9,8 g
Vezels 7,3 g
Zout 0,53 g

CHINESE OMELET MET  
GEMENGDE GROENTEN 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 200 gram Chinese/oosterse roerbak mix

> 150 gram courgette

> 100 gram ijsbergsla

> 2 eieren

 

BEREIDING 

> Snijd de courgette in plakjes.

>  Verwarm in een pan iets olijfolie en bak hierin de courgette  

op middelhoog vuur gedurende 3-4 minuten. 

>  Voeg de roerbak groenten toe en bak dit op middelhoog vuur 

gedurende 5 minuten mee. 

> Breek ondertussen de eieren en klop ze los. 

>  Verwarm een andere pan en bak in iets olijfolie  

de losgeklopte eieren. 

> Leg de sla op een bord en voeg de groenten en omelet toe. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 299 (kcal)
Vet 18,9 g
Verzadigd vet 5,2 g
Eiwit 19,3 g
Koolhydraten 10,7 g
Vezels 5,1 g
Zout 0,48 g
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VITADIS.NL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN

GEVULDE COURGETTE 
MET WORST 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> Halve courgette (doormidden over de lengte)

> 1 mager rundersaucijsje 

> 1 theelepel tijm

> 1 teentje knoflook

> Halve ui

> Olijfolie 

 

BEREIDING 

> Verwarm de oven voor op 180 graden. 

> Hol de courgette uit met een lepel en bewaar het vruchtvlees.

> Snijd de ui in kleine stukjes. 

> Haal het vel van de saucijs af, en snijd er plakjes van. 

> Verwarm een pan en fruit in iets olijfolie de ui. 

> Pers de knoflook en voeg dit toe.

>  Voeg de plakjes worst toe en bak dit op middelhoog vuur 

gedurende 5-6 minuten mee tot de worst gaar is. 

>  Voeg ook het vruchtvlees van de courgette samen met de tijm toe 

en bak dit gedurende 2 minuten mee. 

> Voeg eventueel zout en peper naar smaak toe. 

> Vet een ovenschaal in met iets olijfolie. 

> Leg hierin de uitgeholde courgette. 

> Vul de courgette met het mengsel uit de pan. 

> Zet de ovenschaal gedurende 20-25 minuten in de oven. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 370 (kcal)
Vet 24,6 g
Verzadigd vet 5,5 g
Eiwit 23,1 g
Koolhydraten 12 g
Vezels 3,8 g
Zout 1,29 g

TONIJN MET WASPEEN,  
SPERZIEBONEN & EI 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 100 gram waspeen

> 150 gram sperziebonen

> 150 gram tonijn

> 1 tomaat

> 1 ei

> 1 eetlepel Philadelphia light naturel

> Iets bieslook

> Olijfolie

 

BEREIDING 

> Schraap de wortelen. 

> Kook de wortelen en sperziebonen 

> Kook de twee eieren.

> Meng de Philadelphia met de bieslook. 

>  Verwarm een pan en bak in iets olijfolie de tonijn 1 à 2 minuten 

aan beide kanten tot de buitenkant dichtgeschroeid is.

> Snijd de tonijn in dunne plakjes. 

> Giet de groente af en leg dit op een bord.

> Laat de Philadelphia met de bieslook over de groenten smelten. 

> Leg hier overheen de tonijn. 

> Pel het ei en snijd deze doormidden en leg het bij op het bord. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 454 (kcal)
Vet 20,1 g
Verzadigd vet 6,2 g
Eiwit 11,3 g
Koolhydraten 8,8 g
Vezels 9,4 g
Zout 1,04 g
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VITADIS.NL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN TIEN BEWEZEN GEZONDE RECEPTEN

KALKOEN MET CHAMPIGNONS  
EN WATERKERS 1 persoon

BENODIGDHEDEN  

> 150 gram kalkoenfilet

> 200 gram kastanjechampignons

> 25 gram waterkers

> 1 klein bosuitje

> 1 teentje knoflook

> 1 theelepel gemberpoeder

> 1 eetlepel sojasaus

> Halve eetlepel olijfolie

 

BEREIDING 

> Verwarm de oven voor op 200 graden. 

> Snijd het bosuitje in reepjes. 

> Maak de champignons schoon. 

> Pers de knoflook en doe het in een kom 

>  Doe de sojasaus, olijfolie en het gemberpoeder erbij  

en meng alles door elkaar.

> Leg de kalkoenfilet in een ovenschaal.

> Leg de champignons er naast. 

>  Giet de marinade uit de kom in de ovenschaal over  

de kalkoenfilet en champignons heen.

>  Zet de ovenschaal voor gedurende 20 minuten in de oven en 

keer tussendoor de kalkoenfilet en champignons regelmatig om. 

>  Haal de ovenschaal uit de oven en snijd de kalkoen in dunne 

plakjes en leg het op een bord.

>  Leg de champignons erbij en leg de reepjes bosui en de waterkers 

over de kalkoenfilet en champignons heen. 

 

VOEDINGSWAARDEN 

Energie 304 (kcal)
Vet 7,8 g
Verzadigd vet 1,3 g
Eiwit 43,5 g
Koolhydraten 12,6 g
Vezels 9,4 g
Zout 1,12 g

slotwoord 
De recepten uit dit boekje zijn beschikbaar gesteld door de grootste website op het gebied van voeding 

en gezondheid VETVRIJ.COM. Ons doel is om je een steuntje in de rug te geven om gezond, verantwoord  

en lekker te eten. Met het juiste voedingspatroon ben je in staat om jezelf fit te voelen en eventueel overgewicht  

te verslaan. Het maken van bewuste keuzes is een stap in de goede richting wanneer je wilt afvallen. Door gezond  

te eten heb je minder snel een honger gevoel. Dit komt doordat je sneller en beter VERZADIGD raakt dan  

wanneer je niet de juiste voeding zou nuttigen. Bij een VOEDINGSPATROON dat bestaat uit veel koolhydraat 

producten raak je minder snel verzadigd, waardoor je heel snel weer honger heb. Daardoor ga je dan ook weer  

sneller eten, waardoor je elke dag teveel calorieën binnen krijgt. Als je niet gewend bent om regelmatig te sporten, 

zal bij dit structureel voedingspatroon van overmatige koolhydraten nuttigen, zorgen voor vetophoping. We kunnen 

concluderen dat EIWITTEN EN KOOLHYDRATEN vijanden van elkaar zijn, omdat ze een tegenovergestelde 

werking hebben. Kies er daarom voor om bewust een eiwitrijk voedingspatroon te hebben, dan zul je zeker de 

voordelen voor je lichaam en gewicht merken.

beweging 
Naast voeding is beweging essentieel voor om je fit en vitaal te voelen. Je hoeft echt niet dagelijks te trainen in  

de sportschool. Neem bijvoorbeeld eens wat vaker de trap of start met joggen. Joggen kan overal in de wereld,  

je hebt er alleen goede sportkleding en sportschoenen voor nodig. Ben je niet zo van het joggen? Maak dan af en toe 

een (lange) wandeling. Als mens ben je zelf verantwoordelijk voor de GEZONDHEID van je lichaam en dit begint 

bij je voedingskeuze. Kies daarom voor de vijf tot tien extra minuutjes van je tijd om zelf je verse en liefst biologisch 

geteelde groenten te snijden en te bereiden. Het smaakt veel beter en je weet wat je eet!

start vandaag nog 
Wil je serieus aan de slag met je gezondheid en hecht je veel waarde aan verantwoord en lekker eten? 

VITADIS richt zich op kwalitatief hoogwaardige voedingsproducten die speciaal zijn ontwikkeld om naadloos aan te 

sluiten om de dagelijkse behoeften. Heb je een voedselintolerantie, wil je verantwoord snacken of is afvallen je doel? 

Dan zijn de PRODUCTEN VAN VITADIS echt iets voor jou! Gebruik de KORTINGSCODE ‘VETVRIJ’ 
en profiteer van 10% KORTING op het complete assortiment.
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