VERSIE 4.0

WEEK 3

Hey iedereen!
welkom in week 3! Ik hoop dat jullie al ontzettend lekker hebben gesmuld van de gerechtjes en heel veel plezier hebben beleefd aan onze trainingen. We hebben met z’n allen een
ongelofelijke periode meegemaakt en ik denk dat we hierdoor echt zijn beginnen beseffen dat we een aantal van de plezierige dingen in het leven als vanzelfsprekend zijn gaan
beschouwen... Maar samen (koken en) eten is zó belangrijk. Écht praten met elkaar, elkaar zien stralen in topmomenten en elkaar kunnen troosten tijdens mindere dagen. Herinneringen
delen, hardop lachen en elkaar graag zien, daar draait het toch om in het leven?
Ik wil je graag in een creatieve flow brengen, zodat je elke dag een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel kan zetten die iedereen zich nog lang gaat herinneren. Ik wil een mix maken
van traditionele boerenkost en healthy verfijnd eten. Het mag wel eens chique zijn, of eerder wat bescheiden of relax comfortfood.
Gebruik de beide voedingsplannen ter inspiratie, nodig mensen die je lang hebt gemist uit bij je thuis. Gebruik de heerlijke recepten om mensen terug samen te brengen en maak nieuwe
onvergetelijke herinneringe. Zit er niet mee in dat iets “te gezond” of “te normaal” zou zijn voor je gasten, zoals je vrienden, familie of je gezin. Eenvoud is zalig. Voedende voeding is zalig.
Gezonde voeding is allesbehalve konijnenvoer. Het leuke aan een voedzame maaltijd is dat het alles kan zijn wat je maar wenst. Het gaat over juiste keuzes en combinaties maken. Eten
geeft vaak troost en zalig vullend gevoel. Het is verrassend en aantrekkelijk. Eten is altijd een leuke smoes om mensen die je graag ziet, samen te brengen. Nodig uit wie je mist en wie
je al even wilde uitnodigen. Geniet van het samenzijn en de kostbare momenten aan tafel.
Geniet van week 3.

Delphine, X

BOODSCHAPPENLIJSTJE WEEK 3 - LEEUWEN
Groente, fruit
verse kruiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 porties fruit
3 medium uien
3 sjalotjes
300 g sperzieboontjes
1 butternut
1 courgette (500 g)
8 tenen knoflook
500 g bladspinazie
1 bloemkool
1 broccoli
2 grote aubergines
1 preistronk

Vlees, vis,
vleesvervanger, eieren
•
•
•
•
•

1 kg kipfilet
1,2 kg gehakt
2 sneetjes ontvette ham
12 eieren
400 g scampi

Droge voeding
en conserven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160 g speltbloem
300 g quinoa
50 g cashewnoten
120 g ongezouten noten
6 porties eiwitreep/koek/shake
8 sneetjes proteïnebrood
2 volkoren pistolets (weekend)
2 sneetjes volkorenbrood
20 g speltbloem
150 g pindakaas
50 g chocolade >75%
1 tl (eiwit)cacao
150 g melkchocolade
100 g zoetmiddel zoals tagatose,
kokosbloemsuiker,…
800 gr tomatenblokjes (uit blik)
50 g zongedroogde tomaten
680 ml kippenbouillon
200 ml kokosroom
200 ml kokosmelk (blik)
2 el tandoori red curry
1 el groene pesto
Suikervrij broodbeleg
300 ml kippenbouillon
Honing of agavesiroop
Olijfolie

Gedroogde kruiden
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiaanse kruiden
Lookpoeder
Nootmuskaat
Oregano
Basilicum kruiden
Peper
Grof zeezout
Provencaalse kruiden

Zuivel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 g Parmezaan
100 g geraspte kaas
100 g roomkaas natuur
1 bol mozzarella
250 g ricotta
40 g boter
200 g platte kaas
80 g ricotta
800 g yoghurt natuur
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EETSCHEMA WEEK 3 - LEEUWEN
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

ONTBIJT

Yoghurtbowl met
een portie fruit

2 sneetjes
proteïnebrood +
suikervrij beleg

Proteïnebrood met
suikervrij beleg

Yoghurtbowl met
portie fruit

Proteïnebrood met
suikervrij beleg

Yoghurtbowl met
portie fruit

2 volkoren pistolets
met suikervrij beleg

SNACK

30g ongezouten
noten

Yoghurtbowl

30 g ongezouten
noten

30g ongezouten
noten

30g ongezouten
noten

30g ongezouten
noten

30g ongezouten
noten

LUNCH

estje eitje met worst,
butternut en appel

Restje romige kip
met spinazie en
tomaat

Restje potje broccoli

Restje fitte
courgettetaart

Restje Alfredo
kipschotel

Restje zalige
butternut met
scampi

Restje gezonde
moussaka

SNACK

Eiwitreep/koek/
shake

Eiwitreep/koek/
shake

Eiwitreep/koek/
shake

Eiwitreep/koek/
shake

Eiwitreep/koek/
shake

Chocoladepudding

Smeuïge brownie

AVOND

Romige kip met
spinazie en tomaat

Potje broccoli

Fitte courgettetaart

Alfredo kipschotel

Zalige butternut met
scampi

Gezonde Moussaka

Crispy kip met pesto
en boontjes

FEEDBACK VAN DE WEEK

Kleur of vul in wat van toepassing is.

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

..... / 10

..... / 10

..... / 10

..... / 10

..... / 10

..... / 10

..... / 10

2 SPRINT
WORKOUTS
LIVE
GROEPSLES
1 UUR
WANDELEN (MIN)
ALGEMEEN
GEVOEL OP 10
WELKE MAALTIJD
WAS TOP?
WELKE MAALTIJD
VIEL TEGEN?
2 LITER WATER
PER DAG

RECEPTEN VAN WEEK 3 - LEEUWEN
RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Yoghurtbowl

•
•

125 gram yoghurt
1 theelepel zoetmiddel
naar keuze
1 etl suikervrije confituur

Voor 1 portie.

2 sneetjes proteïnebrood
Suikervrij beleg naar
keuze: confituur, choco,
kaas, ham, kip, zalm,
smeerkaas,…

Voor 1 portie.

400 g kipfilet
1 medium ui
3 tenen knoflook
80 ml kippenbouillon
200 ml kokosroom
40 g Parmezaan
(geraspt)
50 g zongedroogde
tomaten
300 g bladspinazie
Olijfolie
1 tl Italiaanse kruiden

Voor 2 porties.

•
Proteïnebrood met
suikervrij beleg

Romige kip met
spinazie en tomaat

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Meng het zoetmiddel, de suikervrije confituur en de yoghurt tot yoghurtbowl.

Tip: je mag altijd nog een eitje eten bij dit ontbijt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhit de olijfolie in een grote pan en kruid je de kipstukjes italiaanse kruiden.
Snij de kip in blokjes.
Bak de kip krokant en gaar in de pan en zet je deze daarna opzij.
Snij de ui fijn en pers de knoflook.
In dezelfde pan van de kip bak je de ui en de knoflook tot deze glazig begint te worden.
Doe de bouillon erbij en gebruik een spatel om eventuele vastgebakken stukjes van de bodem te schrapen.
Zet het vuur lager en meng de geraspte Parmezaan erdoor tot het gesmolten is.
Snij de zongedroogde tomaatjes fijner.
Voeg de zongedroogde tomaten en de spinazie toe. Roer door het mengsel.
Doe er daarna ook de kokosroom bij en laat even sudderen. (Zorg dat het vuur niet te hoog staat)
Bak alles tot de spinazie is geslonken en schenk daarna het mengsel over de kipstukjes in een diep bord.

Tip: je kan kokosroom ook vervangen door light room in dit gerecht.
Alfredo kipschotel

Zalige butternut met
scampi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 g kipfilet
halve medium ui
halve bloemkool
100 g spinazie
100 g roomkaas natuur
1 bol mozzarella
30 g parmezaanse kaas
1 teentje knoflook
1 tl basilicum kruiden
Peper en grof zeezout

Voor 2 porties.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 butternut
2 el tandoori red curry
200 ml kokosmelk (blik)
300 ml kippenbouillon
400 g scampi
50 g cashewnoten
Olijfolie
Lookpoeder
Peper en grof zeezout

Voor 2-3 porties.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Vet je een ovenschotel in.
Meng in een grote mengdkom de roomkaas, basilicum en zout.
Snij de kip in blokjes en pluk de bloemkoolroosjes.
Pel en snij de ui fijn en pers de knoflook.
Scheur de mozzarella in stukken.
Doe de kip, ui, bloemkoolroosjes, knoflook, spinazie en mozzarella erbij en meng alles goed.
Schep het mengsel in de ovenschaal en besprenkel het met de parmezaanse kaas.
Zet de ovenschaal 35 minuten en de oven tot de kaas begint te bruinen.

Verwijder de pompoenpitten uit de butternet, snij het harde deeltje weg en snij de butternut in blokjes.
Doe een scheutje olijfolie in een antiaanbakpan en zet op medium vuur.
Doe de tandoori en de blokjes butternut in de pan en bak even aan.
Doe er de kokosmelk uit blik en kippenbouillon bij.
Laat sudderen.
Rooster de cashewnoten goudbruin in een droge koekenpan en zet even apart.
Wanneer de pompoenblokjes gaar zijn en de saus wat ingedikt is, bak je de scampi in olijfolie of boter tot ze een krokant korstje krijgen.
Kruid de scampi met lookpoeder, peper en grof zeezout.
Meng de scampi en de geroosterde cashewnoten bij de pompoenblokjes.

RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Chocoladepudding

•
•
•

80 g ricotta
1 tl cacao
1 el honing of agavesiroop

Voor 1 porties.

•

Optioneel: eiwit van 1 ei

•
•
•
•
•
•
•

3 eieren
100 g zoetmiddel*
40 g boter
75 g speltbloem
40 + 75 g pindakaas
50 g chocolade 75%
75 + 75 g melkchocolade

Smeuïge brownie

* tagatose, kokosbloemsuiker,
zusto,…

•
•
•
•

Voor 6 stukjes brownie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezonde moussaka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr gehakt
2 sneetjes ontvette ham
250 gr ricotta
2 grote aubergines
1 ui
2 teentjes knoflook
50 gr Parmezaan
800 gr tomatenblokjes
(uit blik)
1 tl nootmuskaat
2 tl oregano
Peper en zout
Olijfolie

Meng de ricotta, zoetstof en cacao tot een egaal mengsel.
Stap 2 en 3 zijn optioneel. Klop het eiwit met een staafmixer tot een zo stijf mogelijke mousse.
Schep het eiwit voorzichtig door de ricotta en roer het mengsel tot het glad is.
Lepel in een schaaltje en zet minimaal 3 uur in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Verwarm de pure chocolade, 75 gram melkchocolade, 40 gr pindakaas en de boter au bain-marie (in een kom boven een pan kokend water) totdat
deze gesmolten zijn. Laat het daarna iets afkoelen.
Klop de eieren los samen met de suiker.
Spatel de gesmolten chocolade door de eieren.
Voeg de speltbloem toe en blijf goed roeren totdat deze goed vermengd is.
Hak de overige melkchocolade in stukjes en voeg deze toe aan het beslag.
Neem van het totaal beslag, de helft van het beslag. Meng hier de overige pindakaas doorheen.
Giet het andere deel van het beslag op een bakplaat met bakpapier en swirl de het pindakaasmengsel door de brownie. Dit doe je door met een mes
strepen te trekken door het beslag.
Bak de smeuïge brownie 20 minuten in de oven.
Zet de brownie na het afkoelen in de koelkast voor een uurtje. Of wacht een dag.
Nu stel ik je op de proef he? haha Love you tooooo.

Voor 4 porties.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Pel snij de ui en knoflook fijn. Fruit dit aan in wat olijfolie.
Voeg het gehakt, de nootmuskaat, de oregano, peper en zout toe en bak dit mee.
Voeg de tomatenblokjes bij het gerulde gehakt en laat de saus rustig sudderen.
In de tussentijd gaan we de aubergines grillen. Was de aubergines en snijd ze in dunne plakken. Dit gaat het makkelijkste met een mandoline.
Grill de aubergines aan weerszijden goudbruin en breng ze op smaak met peper en zout.
Meng de ricotta met de Parmezaan en zet apart.
We gaan nu de moussaka maken Vet een ovenschaal in met wat olijfolie.
Verdeel een laagje van de tomaten- gehaktsaus over de bodem van de ovenschaal.
Leg daarop een paar plakjes gegrilde aubergine.
Daarboven komt de sneetjes ham.
Verdeel daarover weer een flinke lepel tomatensaus en aubergine. Ga zo door totdat alles op is en eindig met een laag aubergine.
Verdeel het ricottamengsel over de aubergine.
Bak de moussake in 25 minuten goudbruin in een voorverwarmde oven op 180 graden.

Tip: Ik heb 4 porties van de Moussaka gemaakt. Ik vries 2 porties in voor wanneer ik een zwak momentje heb, niet wil koken en toch gezond wil eten. Zalig.
Potje broccoli

•
•
•
•
•
•
•
•

300 g quinoa
600 ml kippenbouillon
700 g kippengehakt
2 handen verse spinazie
100 g geraspte kaas
1 broccoli
2 sjalotjes
Provencaalse kruiden

Voor 4 porties.
Let op: hier moet je 2 porties invriezen en bewaren voor volgende week.
•
•
•
•
•
•

Pel en snij de sjalotjes fijn en bak ze met olijfolie in een grote pot.
Doe er het kippengehakt bij.
Kruid (rijkelijk) met de provencaalse kruiden.
Kook de quinoa gaar in de kippenbouillon.
Snij de broccoli in roosjes en stoom of kook ongeveer 5 minuten.
Doe de broccoli, de kaas en de quinoa bij het gehakt en roer alles om.

RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Crispy kip met pesto en
boontjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kipfilets van 200 g
20 g speltbloem
1 ei
2 sneetjes volkorenbrood
1 el groene pesto
300 g sperzieboontjes
1 sjalot
Olijfolie
Lookpoeder
Peper en grof zeezout

2 porties.

•
•
•
•
•
•
•

1 courgette (500 g)
7 eieren
80 g speltbloem
halve prei
200 g platte kaas
2 teentjes knoflook
Peper en zout

Voor 4 porties.

Fitte courgettetaart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven op 180 graden.
Snij de kip in reepjes.
Doe de bloem in een diep bord en kluts het ei in een ander diep bord.
Scheur het brood in stukjes en mix dit met de pesto en een el olijfolie. Mix tot kruimels.
Dep de kip eerst in de speltbloem, daarna door het eitje en maak als laatste een jasje rond de kip met de kruimels.
Bak de kip 20 minuten in de oven tot ze goudbruin kleuren.
Snij het poepje van de sperzieboontjes en snij het sjalotje zeer fijn.
Stoom of kook in een klein beetje water (met deksel) de sperzieboontjes gaar.
Bak het sjalotje in olijfolie en voeg er nadien de gare sperzieboontje bij. Kruid met peper, grof zeezout en lookpoeder.
Serveer de crispy kip met pesto bij de sperzieboontjes.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Rasp de courgette en knijp hem zoveel mogelijk uit met een keukenhanddoek.
Pel en pers de knoflook.
Was en snij de prei fijn.
Meng de courgette in een kom met de eieren, kruiden, zout, knoflook, prei en afgegoten platte kaas.
Giet het beslag in een met bakpapier beklede bakvorm of in een siliconen bakvorm (ongeveer 25 cm in diameter ).
Bak de courgettetaart in 45 minuten goudbruin.

Tip: Ideaal om in te vriezen, handig bij drukke momenten.
BONUS
Verjaardagstaartje!

•
•
•
•
•
•
•
•

120 g havermout
30 g pecannoten
2 el geraspte kokos
3 el honing
60 g appelmoes
1 el kokosolie
1 tl kaneel
150 g frambozen

Voor 8 porties.

•
•
•
•
•

Vulling 1 rijpe avocado
250 g volle yoghurt
40 g cashewnoten
25 g cacaopoeder
5 el honing

•
•

•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven op 180 graden.
Mix de havermout en noten in een blender totdat je de structuur van meel hebt.
Roer de geraspte kokos, kaneel, gesmolten kokosolie, honing en appelmoes erdoor.
Verdeel het deeg over de bodem en randen van een kleine bakvorm en druk goed aan.
Bak de taart in 10 tot 15 minuten goudbruin in de oven.
Rooster de cashewnoten licht in een droge pan tot ze goudbruin zijn en blend samen met de overige ingrediënten voor de vulling in een blender tot
een glad mengsel.
Giet de vulling over de afgekoelde taart, decoreer met frambozen en zet minimaal 3 uur in de koelkast.
Optioneel: je kan gesmolten pure chocolade over de taart gieten en versieren met muntblaadjes.

Tip: Als ik bezoek heb op zondag of we vieren verjaardag en ik wil het healthy houden, dan is dit een leuk taartje!

Optie: pure chocolade en verse
munt
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VIP-FIT
Torhoutsebaan 109b
8470 Gistel
Tel: 059 41 22 77
www.vip-fit.be
info@vip-fit.be

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		
zondag		

UURROOSTER VID-FIT
10u - 22u
10u - 22u
09u - 22u
10u - 22u
10u - 20u
09u - 13u
10u - 13u

Maandag
Dinsdag 		
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag 		
Zondag 		

19u30
19u30
09u30
19u30
19u30
10u00
10u30
10u30
11u00

Fatburning
Pilates 		
Wake Up Stretch
Total Butt
Abdoblast
FitBody 		
Yogalates
Fatburning
Mobility 		
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