VERSIE 4.0

WEEK 6

Hey hey schatjes van patatjes!
Hoe is het met jullie? Waar sta je ondertussen? Het is tijd om te beoordelen hoe ver je er vandaag voor staat. Stel jezelf eens enkele eerlijke vragen… Volg je het Sprint voedingsplan goed
en nauwkeurig? Sport je de minimale 3 sportmomenten per week? Spreid je ze genoeg? Hoe voel je je? Ben je gelukkig? Wat gelukkig maakt is voor iedereen anders. Misschien is geluk
voor jou ’s morgens opstaan naast je grote liefde, het gegiechel van je kind in huis, jouw sportmoment, bij je familie gaan eten, je werk, met je vrienden weggaan, een kop koffie drinken,…
Wat maakt jou intens gelukkig? Probeer eens samen te vatten wat voor jou geluk is? Er is een grote kans dat jouw echte geluk in kleine dingen zit. Als wij met ons gezin rond de tafel
zitten vragen we elkaar dikwijls wat we samen het allerleukste vinden en waar we blij en gelukkig van worden. Vaak zijn dat zo’n simpele dingen. Marcel antwoordt dan: “Mijn top drie
gelukmomentjes zijn: knuffelen in het grote mama-papa-bedje, aperitieven met een gezelschapsspel en een filmpje kijken in de zetel”. Eigenlijk antwoorden Bert en ik gelijkaardige
dingen. Bert vindt het heel leuk om samen te gaan zwemmen en ik zou dan eerder zeggen dat ik van samen koken heel gelukkig word. Natuurlijk kan je heel blij worden van een nieuwe
outfit, handtas, de dag dat je op reis vertrekt, een nieuwe wagen,…
Maar dat is naar mijn gevoel geen intens geluk. Dat is eerder plezier. Geluk is iets waar je jaren later nog eens over praat als een heerlijke herinnering. Na 1000 kilometer ben je die nieuwe
wagen ook al gewoon en is dat niet meer zo speciaal. Geluk zit zelden in materie. Het is een cliché, maar die clichés zijn nu eenmaal vaak heel erg waar hé.
Schrijf voor jezelf eens op welke tien dingen jou een ultiem gevoel van geluk geven en bijna elke dag voor het grijpen zijn. Wij hebben dat met ons gezin gemaakt en aan de binnendeur
van het toilet gehangen. Jezelf vaak doen herinneren aan die simpele dingen in het leven, maakt je echt gelukkiger. We tackelen die winterblues! We gaan volledig voor een happy en
gelukkige Winter.
Geniet ten volle van week 6!

Delphine, X

BOODSCHAPPENLIJSTJE WEEK 6 - LEEUWEN
Groente, fruit
verse kruiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 porties fruit naar keuze
1 mango
1 limoen
1 citroen
1 avocado
1 bussel dille
1 bussel peterselie
1 bussel bieslook
1 bussel basilicum
7 teentjes knoflook
1 bloemkool
300 gr bloemkoolrijst (1 bloemkool)
3 tomaten
2 uien
1 rode ui
300 g sperzieboontjs
15 kerstomaatjes
1 preistronk
1 wortel
1 komkommer
1 butternut pompoen
2 zoete aardappelen
4 pastinaken
4 wortelen

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

4 x kabeljauwfilets (800 g)
1 zalmfilet (200 g)
100 g gerookte zalm
850 g gehakt
300 g kipfilet
100 g gerookte kippenblokjes
8 eieren

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

300 g ongezouten noten naar keuze
20 g amandelmeel
50 g pompoenpitten
30 g ijnboompitten
50 g zonnebloempitten
100 g gemalen lijnzaad
250 g havermout
100 g havermeel (gemixte havermout)
4 sneetjes proteïneboterhammen
1 volkorenwrap
2 x eiwitreep of eiwitkoekje of
eiwitshake
220 g chocolade (>75%)
100 ml appelsap (100%)
50 ml suikervrije ketchup
50 ml tomatenpassata
1 el rode pesto
15 zongedroogde tomaten in olie
1 fles appelazijn
Rode wijnazijn
Ahornsiroop
Kipbouillonblokje
Visbouillonblokje
60 g zoetmiddel zoals tagatose
Suikervrije confituur
Honing of agavesiroop
Balsamicoazijn of siroop
Mosterd
Olijfolie

Gedroogde kruiden
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaneel
Gember
Fleur de sel
Cayennepeper
Paprikapoeder
Kurkuma
Nootmuskaat
Gember

Zuivel
•
•
•
•
•
•
•

3 bollen mozzarella (of burrata)
900 g yoghurt natuur
200 g geraspte parmezaanse kaas
250 ml melk naar keuze (plantaardig
mag)
100 g mascarpone
Kokosolie (of boter)
30 g boter
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EETSCHEMA WEEK 6 - LEEUWEN
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ONTBIJT

Chocoladegranola

Proteïneboterham
met suikervrij beleg

Chocoladegranola

Proteïnebrood met
suikervrij beleg

Yoghurt met fruit

Dikke
ontbijtpannenkoek

Yoghurt met fruit

SNACK

2 gekookte eieren

30g ongezouten
noten

Yoghurtbowl

30g ongezouten
noten

30g ongezouten
noten

Yoghurtbowl

Restje dikke
ontbijtpannenkoek

LUNCH

Tomaat-mozzarella

Restje kabeljauw
met pestokorst
bloemkoolrisotto

Restje balletjes
met zongedroogde
tomaat en puree

Restje krokante
scampi met
mangosausje en
sperzieboontjes

Restje kabeljauw met
notenkorst

Tomaat-mozzarella

Bordje gerookte
zalm

SNACK

Yoghurtbowl

Yoghurtbowl

2 gekookte eieren

Eiwitreep/koek/
shake

Eiwitreep/koek/
shake

Eiwitreep/koek/
shake

Chocoladeliefde

AVOND

Kabeljauw met
pestokorst en
bloemkoolrisotto

Balletjes met
zongedroogde
tomaat en puree

Krokante scampi
met mangosausje en
sperzieboontjes

Kabeljauw met
notenkorst

Wrappizza

Papillot met zalm

Gehaktschotel

FEEDBACK VAN DE WEEK

Kleur of vul in wat van toepassing is.
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..... / 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 6 - LEEUWEN
RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Chocoladegranola

•
•

Voor een volledige pot.

•
•
•
•
•
•
•
•

100 g havermout
180 g ongezouten noten
naar keuze
100 g pompoen- en
zonnebloempitten
100 g gemalen lijnzaad
100 g chocolade
100 ml appelsap (100%)
50 ml ahornsiroop
50 ml olijfolie
1 tl kaneel
1/4 tl zout

•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Hak de noten grof.
Schep de havermout, de gehakte noten, de pitten, gemalen lijnzaad, de specerijen en de zout goed om.
Meng de ahornsiroop, de olie en het appelsap met elkaar en schenk het bij de droge ingrediënten en schep opnieuw alles goed om, zodat alle noten,
pitten en de havermout bedekt zijn.
Leg een vel bakpapier op een bakplaat en verspreid de granola hierover.
Plaats gedurende 25 minuten in de oven en schep alles in die tijd 3x om.
Hak intussen de chocolade in grove stukken. Van zodra de granola uit de oven komt en wat afgekoeld is, meng je de chocoladestukjes er door.
Bewaar de granola in een luchtdichte pot.

1 portie is 5 grote eetlepels met ongeveer 125 g (plantaardige) yoghurt of platte kaas.
Tomaat-mozzarella

•

1 bol mozzarella of
burrata
1 tomaat
2 etl goeie olijfolie
1 eetlepel balsamicoazijn
of siroop
Verse peper en grof
zeezout

Voor 1 portie.

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

Voor 1 portie.

Voor 2 porties.

•
•
•

2 kabeljauwfilets 400 g
300 gr bloemkoolrijst
1 kleine ui
1 teentje knoflook
1/4 kip bouillonblokje
60 gr geraspte
parmezaanse kaas
2 el groene pesto
Olijfolie
zout en peper naar smaak

•

Optioneel: prei

•
•
•
•

Yoghurtbowl

•
•
•

Kabeljauw met
pestokorst en
bloemkoolrisotto

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Snij de tomaat in dunne plakjes en verdeel ze over een bord.
Giet het vocht weg van de burrata (of mozzarella) en leg deze in het midden van het bord op de tomaatschijfjes.
Overgiet het gerecht met olijfolie en balsamicoazijn of siroop, peper en grof zeezout.

Zie de tomaat-mozzarella als basis van een slaatje en pimp hem naar eigen smaak. Hier kan je ongelofelijk in variëren, ik voeg er vaak nog gerookte kip bij
en verschillende verse groenten,… Hier kan je echt restjes opgebruiken.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Verwarm de oven op 180 graden.
Snij de ui zeer fijn.
Pers de knoflook fij n.
Bak de ui en de knoflook in een pan met olijfolie en bak tot de ui begint te verkleuren.
Voeg de bloemkoolrijst, 60 ml water, een stukje verbrokkelde kipbouillonblokje, zout en peper toe aan de pan en laat dit 4 minuten zonder deksel
koken.
Haal de pan van het vuur en laat het overtollige vocht uitlekken.
Voeg dan de geraspte parmezaanse kaas toe en roer dit door de bloemkoolrisotto.
Leg de kabeljauw op een beklede bakplaat en doe er er de pesto bovenop.
Zet de kabeljauw 20 min in oven.
Doe de bloemkoolrisotto in een bord en leg er de kabeljauw met pestokorstje bovenop.

Optioneel: Wil je extra groenten (want hoe meer, hoe beter), snij dan een preistronk in stukjes en bak even in olijfolie met peper en een snuf zout.
Proteïnebrood met
mager beleg

•

2 proteïneboterhammen

Voor 1 portie.

•

Mager en suikervrij beleg
naar keuze zoals onvette
ham, kip, kaas (<20%
v), suikervrije confituur,
suikervrije choco,…

•

Beleg je boterham met suikervrij beleg naar keuze. Doe inspiratie op in de voedingstabel.

Heb je geen proteïneboterhammen, kies dan voor volkoren, zuurdesembrood,…

RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Balletjes met
zongedroogde tomaat
en pastinaakpuree

•
•
•
•

Voor 2 porties.

•
•

4 pastinaken
250 g gehakt
1 thl mosterd
6 zongedroogde
tomaatjes in olie
Peper en grof zeezout
Verse bieslook

•
•

1 volkorenwrap
50 ml tomatenpassata

Voor 1 pizza.

•
•
•
•
•

BBQ saus
50 ml suikervrije ketchup
1/2 EL ahornsiroop
1/2 teen knoflook
5 ml appelazijn

BBQ Wrappizza

Krokante scampi
met mangosausje en
sperzieboontjes

•
•
•
•
•
•

Schil de pastinaken en snij ze in stukjes.
Kook of stoom ze gaar.
Mix de pastinaak tot puree.
Snij de zongedroogde tomaatjes fijn.
Meng het gehakt met de mosterd, de fijngesneden zongedroogde tomaat, peper en grof zeezout.
Rol kleine balletjes van het beslag en bak ze in de pan tot ze gaar en krokant.
Schep de puree in een bord en schik er de balletjes bovenop.
Werk af met extra fijngesneden bieslook.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Maak de BBQ saus door alle ingrediënten fijn te malen en goed te mengen.
Leg de wrap op een bakplaat.
Spreid 2 eetlepels van zowel de tomatenpassata als de BBQ saus op de wrap.
Scheur de mozzarella in kleine plakjes en verspreid ze mooi over de bodem, doe hetzelfde met de fijngesneden rode ui en kip.
Bak de wrappizza 7-8 minuten in de oven.

Toppings
•
1/2 bol Mozarella
•
1/2 Rode ui
•
100 g gerookte kip

Optioneel: heb je op verse kruiden in de tuin of in de keuken, doe het er ook maar op, heerlijk!

•
•
•
•
•

Voor 2 porties.

300 g sperzieboontjes
400 g scampi
2 eieren
Havermout
Olijfolie

Saus:
•
1 rijpe mango
•
1 limoen
•
2 teentjes knoflook
•
Olijfolie
•
1/4 theelepel
cayennepeper
•
1/4 theelepel
paprikapoeder
•
1/4 theelepel kurkuma
Kabeljauw met
notenkorst en
wortelpuree

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x 200 g kabeljauwfilet
30 g havermout
2 el pijnboompitten
20 g amandelpoeder(of
meel)
1 el parmezaanse kaas
1 teentje knoflook
1 el rode pesto
4 wortelen
4 zongedroogde tomaten
in olie
Olijfolie
Peper en zout
1/2 citroen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We maken eerste de saus.
Schil en ontpit de mango en doe het vruchtvlees in een blender.
Rasp de limoenschil erdoor, pers het sap erdoor en mix tot een gladde massa.
Pel de knoflook, snijd deze in dunne plakjes en doe ze in een koekenpan op middelhoog vuur met een theelepel olijfolie en alle kruiden. Rooster tot ze
licht goudbruin zijn en roer dan de gemixte mango erdoor.
Kruid bij, laat afkoelen en bewaar in een gesloten potje in de koelkast als je saus over hebt.
Ontdooi de scampi, haal het darmkanaal uit de scampi indien nodig en dep droog.
Snij het kontje van de sperzieboontjes en kook of stoom ze gaar in een bodem water met deksel.
Kluts de eitjes los in een kommetje.
In een ader kommetje doe je wat havermout.
Dep de scampi eerst in het geklutste eitje en haal het daarna door de havermout.
Bak de scampi in olijfolie en kruid bij met peper en zout.
Serveer de scampi met sperzieboontje en de mangosaus.

Voor 2 porties.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Kruid de stukken vis met peper en zout en besprenkel ze met wat citroensap.
Leg ze op het vel op een met bakpapier beklede bakplaat.
Bestrijk ze met rode pesto.
Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan tot ze goubruin kleuren en lekker ruiken.
Meng het havermout met het amandelpoeder, de pijnboompitten, de parmezaan, de geperste knoflook en 1 el olijfolie.
Verdeel het mengsel over de visfilets en druk lichtjes aan.
Zet 20 minuten in de oven.
Schil en snij de wortelen in stukken.
Kook of stoom de wortelen gaar.
Mix de wortelen met de zongedroogde tomaten en een beetje van de olie in de blender tot puree. Kruid bij met peper en zout.
Verdeel de puree op een bord en leg er de kabeljauw met notenkorst bovenop.

RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Yoghurt met fruit

•
•

Voor 1 portie.

•

250 gram yoghurt natuur
1 theelepel zoetmiddel
naar keuze
1 portie fruit

•
•

Meng het zoetmiddel naar keuze door de yoghurt.
Snij het fruit in kleine stukken en meng alles tot lekkere yoghurtbowl.

Tip: het zoetmiddel naar keuze is bijvoorbeeld agavesiroop, stevia, honing, kokosbloemsuiker,…
Optioneel: voeg er eventueel suikervrije confituur, noten, zaden en pitten aan toe.
Papillot met zalm

•
•
•
•
•
•
•
•

Zalmfilet (200 g)
1/2 preistronk
1 wortel
3 kerstomaatjes
50 g mascarpone
Olijfolie
1/4 vis bouillonblokje
Peper en zout

Voor 1 portie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak met een dunschiller fijne linten van de wortelen.
Snij de preien in lange slierten.
Snij de kerstomaatjes in parten.
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Verkruimel het bouillonblokje en meng met de zure room.
Leg een vel bakpapier op een vel aluminiumfolie.
Verdeel de groenten over en leg er een stuk zalm op.
Breng op smaak met olijfolie, de peper en het zout.
Sluit de papillotten en zet ± 20 min. in de voorverwarmde oven.

Tip: Deze papillot kan perfect ook op het open kampvuur of op de BBQ.
Tip: De mascarpone vervang ik vaak met zure room
Gehaktschotel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g gehakt naar keuze
1/2 butternut pompoen
400 g bloemkool
400 g zoete aardappelen
1 ui
100 g geraspte kaas
Boter
Nootmuskaat
Peper en zout

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

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Was de zoete aardappelen goed en snij ze in blokjes.
Snij de bloemkool in roosjes.
Kook ze samen gaar in water.
Pureer ze met een beetje boter of olijfolie en kruid met peper, zout en nootmuskaat.
Halveer de pompoen en haal de zaadjes eruit.
Snij de pompoen in blokjes.
Pel en snipper de ui en fruit glazig in boter of olijfolie.
Voeg het gehakt toe en bak het rul.
Voeg de pompoenblokjes en de nootmuskaat toe en bak even mee.
Kruid met peper en zout.
Doe het gehakt met de pompoenblokjes in een ovenschaal.
Bedek met een laag puree en werk af met de geraspte kaas.
20 minuten in de oven.

Verdeel deze schotel in 4 porties. We hebben twee porties over. Dit is als “diepvries back-up” voor het moment je geen tijd (zin) hebt om te koken.
Dikke
ontbijtpannenkoek

•
•
•
•
•
•
•

100 ml melk naar keuze
100 gram havermeel
1 eetlepel bakpoeder
Snuifje kaneel
2 eetlepels honing
Optioneel: fruit naar
keuze, suikervrije
confituur,…

Voor 2 porties.
•
•
•
•

Mix alle ingrediënten in de blender.
Vet een koekenpan in en verwarm hem.
Bak de dikke ontbijtpannenkoek er in.
Werk af met fruit naar keuze, suikervrije confituur,…

RECEPT

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Bordje gerookte zalm

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor 1 portie.

1/2 komkommer
3 takjes dille
100 g gerookte zalm
Rode wijnazijn
1/2 rijpe avocado
1 eetlepel mascarpone
Olijfolie
Zeezout

•
•
•
•
•

Snij de komkommer met een dunschiller en werk af met grof zeezout en eventueel wat rodewijnazijn. Dat zorgt voor een licht picklesmaak.
Leg de gerookte zalm op een bordje.
Halveer de avocado, haal de pit eruit en leg een halve avocado op de zalm met de bolle kant onderaan.
Schep wat mascarpone naast de avocado en doe er wat olijfolie over en grof zeezout.
Pluk de dille en verdeel over het bord.

Optioneel: extra groenten zijn uiteraard altijd welkom.
Het langverwachte
potje chocoladeliefde

Mijn favoriete aperitiefje

•
•
•
•

Voor 2 porties.

•

100 g donkere chocolade
2 eieren
30 g boter
60 g zoetmiddel naar
keuze
Grof zeezout

•
•
•
•
•
•

1 pompelmoes
2 appelsienen
1/2 limoen
1 cm verse gember
Ijsblokken
200 ml suikervrije tonic

Voor 1 portie.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Smelt de chocolade samen met de boter en een snufje grof zeezout au bain-marie.
Scheid het eiwit van de dooiers.
Klop het eiwit op tot een zacht schuim.
Meng eerst de dooiers en het zoetmiddel onder de gesmolten chocolade en dan het opgeklopte eiwit.
Smeer de bakvormpjes in met boter.
Giet er het chocolademengsel in en laat minstens 15 minuten rusten in de koelkast, of tot je ze nodig hebt.
Zet de vormpjes 10 min in de oven.

Pers de pompelmoes, limoen en sinaasappel uit.
Doe in de blender met samen met de gember.
Mix goed tot sap.
Doe het sap met ijs en suikervrije tonic in een mooi glas.

NOTITIES
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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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