DAGMENU
OM JE VRUCHTBAARHEID EEN
BOOST TE GEVEN

Wat goed dat je ervoor hebt gekozen om het
dagmenu te openen!

Dat betekent dat je iets aan je levensstijl wil
verbeteren en wij gaan je daarbij helpen.

Het dagmenu is geschikt voor iedereen die wil
afvallen, meer energie wil krijgen, van vage
klachten af wil komen en natuurlijk om de kans
op een zwangerschap te vergroten.

In het dagmenu vind je 4 suikervrije recepten
vol met vitamines, mineralen & antioxidanten.

Kortom: alles wat je nodig hebt om jouw
vruchtbaarheid een boost te geven.

Alle recepten in het dagmenu zijn geschikt voor
2 personen. Sleep je partner dus mee in jouw
nieuwe levensstijl. :)

Geniet van de recepten!

ONTBIJT:KWARK MET
FRAMBOZEN
Ingrediënten

500 gram magere kwark
200 gram frambozen (vers of uit de
diepvries)
40 gram havermout
Optioneel: Scheutje honing

Bereiding

1. Schep de kwark in 2 kommen.
2. Roer de havermout door de kwark en
garneer met de frambozen.
Gebruik je diepvriesframbozen? Ontdooi deze
dan eerst.
3. Schenk er eventueel een scheutje honing
over.

LUNCH:
GROENTE OMELET

Ingrediënten

2 rijstwafels van zilvervliesrijst
2 eieren
1 tomaat
100 gram champignons
Scheutje ongezoete amandelmelk
Olijf- of kokosolie
Zeezout en zwarte peper

Bereiding

1. Snijd de tomaat in blokjes en de
champignons in plakjes.
2. Verhit een scheutje olie in een koekenpan
en voeg de tomaat en de champignons toe.
Bak circa 4 minuten, totdat de groentes zacht
zijn.
3. Kluts de eieren met een klein scheutje
amandelmelk en een snuf zeezout en zwarte
peper.
4. Giet de geklutste eieren bovenop de
groentes en doe de deksel op de pan.
5. Bak de omelet in circa 8 minuten gaar.
6. Serveer de omelet op de rijstwafels.

DINER:COURGETTI
KIP-PESTO
Ingrediënten

400 gram kipfilet
200 gram kikkererwten (voorgekookt)
2 courgettes
100 gram rucola
100 gram olijven
50 gram pijnboompitten
4 el groene pesto*
Olijf- of kokosolie
Zwarte peper

*Kies voor een groene pesto waar geen suiker
aan is toegevoegd. De biologische groene
pesto van Albert Heijn is bijvoorbeeld
suikervrij.

Bereiding

1. Snijd de courgettes in slierten met behulp
van een mes, juliennesnijder of spiraalsnijder.
2. Snijd de kip in blokjes en halveer de olijven.
3. Verhit een scheutje olie in een grote
koekenpan en bak de kip circa 7 minuten,
totdat deze bijna volledig gaar is.
4. Laat ondertussen de kikkererwten uitlekken
in een vergiet.
5. Voeg de kikkererwten, de olijven, de pesto,
de pijnboompitten en een snuf zwarte peper
toe en bak al roerend 3 minuten.
6. Voeg de courgetteslierten toe en bak al
roerend 1 tot 2 minuten op hoog vuur, totdat
de courgette lauwwarm is (bak dit niet te lang,
anders wordt het slap).
7. Leg de rucola op een bord en schep de
courgetti erbovenop.

TUSSENDOOR:
WORTEL-GEMBER
SMOOTHIE
Ingrediënten

200 gram wortelen
1 stuk sinaasappel
330 ml water
15 gram verse gember
1 tl kurkuma

Bereiding

1. Schil de sinaasappel en snijd deze in
stukken.
2. Snijd de wortelen in stukken.
3. Voeg alle ingrediënten toe aan een blender
en maak er een gladde smoothie van.

*Door deze smoothie krijg je extra vitamines &
mineralen binnen, waaronder betacaroteen, vitamine C,
magnesium.

Een glas vol antioxidanten die je vruchtbaarheid een
boost geeft.

VOEDINGSWAARDEN
VAN DEZE DAG
Per persoon krijg je deze hoeveelheid
voedingsstoffen binnen*

1771 Kcal
89,4 gram Koolhydraten
137 gram Eiwitten
90 gram Vetten
33,7 gram Vezels

* Deze dag heeft als hoofddoel om de vetverbranding
te activeren.

Ben je erg actief, dan kun je het aantal koolhydraten
vergroten om meer energie te hebben.

Kies alleen gezonde koolhydraten zoals staat
beschreven in het artikel.

HOE NU VERDER?
Je hebt nu 1 dag ervaren hoe een gezonde
eetdag eruit ziet.

De eerste stap is gezet, maar nu is het
belangrijk dat je doorzet.

Gezonde voeding voor de zwangerschap
verhoogt niet alleen je vruchtbaarheid, maar
verkleint de kans op complicaties tijdens je
zwangerschap.

Ook jouw toekomstige kindje plukt hiervan de
vruchten. Gezonde voeding verkleint de kans
op obesitas, hart-en vaatziekten en diabetes
type 1 op latere leeftijd.

HET LEEF SUIKERVRIJ
PROGRAMMA
Het Leef Suikervrij programma helpt je om de
kans op een zwangerschap te vergroten.

Je volgt een 21 dagen programma waarmee je
gegarandeerd alle voedingsstoffen binnen krijgt
die je nodig hebt.

Je verliest ongewenst lichaamsvet, je krijgt meer
energie en verbetert je gezondheid op alle
vlakken.

Perfect als jij je levensstijl wil omgooien voor het
versnellen van je zwangerschap!

MEER INFORMATIE

