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Gefeliciteerd! Jouw eerste stap naar een gezondere en happy lifestyle is gezet. You go girl! De meest
fitte versie van jezelf is dichterbij dan je denkt. In deze starterspack vind je een insider sneakpeek
van mijn Slimming Body Guide, waarin ik je meeneem en laat zien hoe mijn methode werkt. Ook
geef ik tips en deel ik maar liefst 5 verrukkelijke slimming body proof recepten! Get inspired girls.
Met de Slimming Body Guide krijg je eindelijk het lichaam waar je altijd van hebt gedroomd. Reken
voor goed af met diëten en dat verschrikkelijke jojo-effect. Start met een liefdevolle healthy lifestyle
die je voor de rest van je leven volhoudt! Jouw doelen behalen binnen 12 weken? Believe me, it’s
possible! Maar dat is niet het enige! Wanneer je de Slimming Body Guide aanschaft, krijg je gratis
toegang tot de exclusieve Slimming Body Community. Connect met andere Slimming Body Guide
girls.! Ik zal je dagelijks voorzien van de nodige dosis motivatie om van mijn methode ook jouw
lifestyle te maken. Als premium member ontvang je wekelijks heerlijke nieuwe recepten, een
voedingsschema inclusief boodschappenlijst, Slimming tips, workoutschema’s met video en nog
veel meer! That’s right, I’ve got you covered. Maak deel uit van dit prachtige team waar talloze
vrouwen elkaar dagelijks inspireren en motiveren!!!
15.000 vrouwen gingen je intussen voor en hebben hun doelen succesvol behaald en ervaren nu de
liefde voor een happy & healthy body. Dus waar wacht je nog op? Ook jij kunt mijn volgende succes
verhaal worden! Nu is het jouw beurt om te shinen en je weer happy te voelen in je eigen lichaam!

love yourself enough
to live a healthy lifestyle

SLIMMING BODY GUIDE - INLEIDING

Inleiding

Jouw eerste stap naar een healthy lifestyle is gezet! Goed dat
jij nu tijd voor jezelf maakt en aan jouw droomlichaam gaat

werken. Je hebt nu de belofte aan jezelf gemaakt om je aan dit
plan te houden en de meest mooie, gezonde, sterke en zelfverzekerde versie van jezelf te worden. Jullie verdienen het
allemaal om je elke dag energiek en mooi te voelen en ik ben
hier om je daarbij te helpen. Let’s do this together! Iedereen
heeft goede en slechte dagen, maar wij zijn het Slimming Body
Team en samen bereik je meer dan alleen.

Strive for progress, not perfection!

-xoxo- li

sa

Hoe vaak heb jij al wel niet geprobeerd om slanker te worden

Er bestaat geen geheime formule of magische dieetpil.

door verschillende diëten te volgen? Shakes, sappenkuren,

It’s a way of life! Mijn methode richt zich op het veranderen

calorieën tellen of jezelf volledig uithongeren. Je viel af,

van je lifestyle door gezonde voeding en voldoende

maar zodra je weer ‘normaal’ begon te eten, was je weer

lichaamsbeweging. Daarnaast zijn ook voldoende slaap en

terug bij af. Heel frustrerend, maar gelukkig zijn die tijden

ontspanning erg belangrijk. Ook jezelf zo nu en dan belonen

nu voorbij. Zeg maar bye bye tegen het jojo-effect, want ik

hoort daarbij. Liefde en waardering voor je lichaam, dat

ga je helpen!

is precies waar de Slimming Body Guide voor staat. De
Slimming Body Guide gaat over meer dan alleen voeding

In deze guide vind je geen maaltijdvervangers en het is

en fitness. Het gaat over goed zijn voor jezelf; je geest een

ook geen no-carb of no-fat dieet. In feite is het geen dieet

break gunnen van alle stress en drukte om je heen; leren

te noemen. Reken nu af met ongezonde gewoonten en

houden van je hart, dat elke dag weer sterk is, dag in,

maak je klaar om het verschil te voelen. Dit is jouw nieuwe

dag uit, en - heel belangrijk – jouw lichaam voeden met

LIFESTYLE!

datgene wat het nodig heeft.

Sporten hoeft niet saai en vervelend te zijn en gezond eten

De Slimming Body Guide geeft jou de benodigde brandstof

betekent ook niet dat je al je favoriete eten volledig op hoeft

voor sexy curves, een stralende huid, oneindig veel energie

te geven. Je kunt nog steeds blijven genieten van etentjes,

en meer zelfvertrouwen dan ooit tevoren!

feestjes en andere fijne dingen in het leven. Life is short –
I want you to enjoy it!
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Waarom deze
Slimming Body Guide?
Dankzij mijn passie voor eten en mijn ervaringen als voedings-

Geen onnodig ingewikkelde maaltijden, maar simpel en

coach heb ik voor jou het ideale plan kunnen ontwikkelen.

toch lekker! Je kiest voor producten waar nauwelijks of geen

Inmiddels heb ik al talloze cliënten mogen begeleiden in hun

conserveringsmiddelen en smaakversterkers aan toegevoegd

weg naar een gezonder, fitter en slanker lichaam. Hierdoor

zijn. Geniet van de basics zoals zuivel, groenten, fruit, granen,

weet ik ondertussen wat wel en wat niet werkt. No more

vlees en vis. Dankzij mijn makkelijke recepten en het gebruik

excuses! Dit plan past perfect in jouw drukke leven, waarin je

van ingrediënten die gewoon in de supermarkt te verkrijgen

graag wilt blijven genieten van een lekker hapje en drankje.

zijn, is deze methode geschikt voor zowel beginnelingen als
keukenprinsesjes. Voeding is het beste medicijn dat er is en je

Met mijn methode eet je zo min mogelijk bewerkte voeding,

lijf zal je dankbaar zijn. Laten we het samen doen!

maar kies je voor natuurlijk.

Reshape your body!
Reshape your body met dit complete
meal-by-meal & step-by-step programma.

jouw
complete
guide!

Deze guide bevat onder andere:
203 pagina’s die jou op alle fronten zullen helpen
Een plan van aanpak voor je nieuwe lifestyle
Een stap voor stap 12-weken voedingsplan volgens
de Slimming Body methode
Essentiële informatie voor een happy & healthy lifestyle
Full body workouts voor 12 weken
Jouw wekelijkse boodschappenlijstje & meal prep
Meer dan 150 makkelijke en overheerlijke
Slimming Body-proof recepten!
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Hoe bereik je een
gezond en fit lichaam?
De meest voorkomende vraag die ik het afgelopen jaar heb gekregen is: “Hoe word ik slanker,
zelfverzekerder en gelukkiger over mijn eigen lichaam? Hoe kan ik me weer gezond en energiek
voelen en eindelijk weer trots zijn?”. Nou ladies, ik kan jullie vertellen, het is mogelijk! JIJ hebt
als enige de controle over je eigen succes en ik ga je daarbij helpen!

Er bestaan veel misvattingen als het gaat om afvallen.

wel weer eten binnen zal komen en gaat dus heel zuinig doen

Veel mensen die mijn hulp inschakelen zijn zich daar niet van

met deze vetvoorraad. Hierdoor verbrand je juist heel weinig.

bewust. Ze kiezen voor ogenschijnlijk gezonde producten,
zoals Optimel, Cruesli en Coca-Cola Zero en denken hieraan

Ook zie ik veel mensen beginnen aan ongezonde diëten die

goed te doen. Niets is minder waar. Dit soort producten doen

gebaseerd zijn op shakes en pillen. Door deze diëten komt

letterlijk niets goeds voor je lichaam en zitten vol met kunst-

je lichaam essentiële voedingsstoffen tekort en krijg je veel

matige suikers, vetten, chemische E-nummers en geur-, kleur-

ongezonde chemische stoffen binnen. Zoals je misschien ooit

en smaakstoffen.

zelf ook hebt gemerkt, neemt je lichaam op den duur haar
eigen maatregelen en stopt het afvallen. Uiteindelijk kom je

Een ander veelvoorkomende misvatting is dat je afvalt door

weer op hetzelfde gewicht als voorheen.

flink te cutten in je calorie-intake. Natuurlijk val je af, maar
je lichaam raakt hierdoor ook in een hongermodus. Het consta-

Eet ook niet té mager, want hierdoor zal je onvoldoende voedings-

teert dat je eten nodig hebt en dat dat er niet is. Nu zou je

stoffen binnenkrijgen, wat tot tekorten leidt. Helemaal geen

denken dat je lichaam dan vet gaat verbranden, maar helaas

koolhydraten meer eten is ook niet goed. Al snel hunkert je

werkt het zo niet. Je lichaam weet niet of er op korte termijn

lichaam naar de nodige energie.

vIND STEUN EN
MOTIVATIE BIJ DE
slIMMING bODY
cOMMUNITY

10

SLIMMING BODY GUIDE - SLIM YOUR BODY

Al onze voeding bestaat in essentie uit energie. Sommige

Het is waar dat al deze calorieën energie leveren, maar er is

voeding bevat meer energie dan andere voeding. Energie

een groot verschil in de hoeveelheid energie die wordt om-

komen we dagelijks tegen in vele vormen. Je auto heeft

gezet in lichaamsvet. Dit verschilt enorm per voedingsmiddel.

energie nodig om naar huis te rijden. Je auto haalt deze

Ik raad het dus niet aan om calorieën te tellen, omdat dit al

energie uit de brandstof die je in het voertuig stopt. Zie je

snel obsessief kan worden. Deze stress is niet goed voor je

lichaam als de auto en voedsel als de brandstof. Wij hebben

lichaam en past niet binnen mijn motto: love your body.

brandstof uit voeding nodig om ons lijf aan de praat te

Als je wilt afvallen is het natuurlijk wel belangrijk om minder

houden. Krijg je te veel brandstof binnen, dan moet het

calorieën binnen te krijgen dan je verbrandt, maar het is nog

ergens anders heen en wordt het opgeslagen. Dit gebeurt

veel belangrijker welke calorieën je precies binnenkrijgt.

voornamelijk als vetopslag, dus juist de balans is erg belang-

Later in dit boek zal ik precies uitleggen welke voedingsstoffen

rijk. Als je niet meer eet dan je nodig hebt, word je niet zwaar-

hieraan meewerken en jouw lichaam stimuleren om af te

der of lichter en ben je dus in energiebalans.

vallen.

S TOP ME T C ALOR IEËN TELLEN

Een betere manier om af te vallen is een overzichtelijk voedings-

Het klinkt dus eigenlijk heel makkelijk: als ik minder voedsel

schema dat simpel te volgen is en omgezet kan worden naar

binnenkrijg, dan zal ik afvallen. Toch werkt het menselijk

je eigen lifestyle. Geen calorieën of punten tellen en je voeding

lichaam net even iets gecompliceerder dan het optelsommetje

wegen, maar een paar simpele gouden eetregels die makkelijk

van ‘calorie in’ en ‘calorie uit’.

te volgen zijn.
M O V E T H AT B O DY !

cALORIES ARE Tiny creatures
that live in your wardrobe
and sew your clothes a little
bit tighter every night!

Sporten en afvallen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Sporten kun je onderverdelen in cardiotraining (hardlopen,
fietsen, zwemmen, etc.) en krachttraining (met name specifieke
spiertrainingen). De focus zou bij afvallen moeten liggen op
krachttraining. Na je krachttraining is er namelijk sprake van
het zogenaamde afterburn effect. Tot 48 uur na een stevige
krachttraining gebruiken je spieren nog extra energie.
Dit maakt krachttraining effectiever bij het verbranden van
vet dan cardio. In het hoofdstuk over sport zal ik dit allemaal

Deze berekening gaat er namelijk vanuit dat het niet uitmaakt

uitgebreid toelichten.

welke voedingsbronnen deze calorieën leveren. Het lichaam
wordt dan gezien als een soort garage waar je calorieën in

Voor gezond afvallen is het belangrijk om

opslaat en vervolgens afvoert. Wil je een simpel voorbeeld?

eerst kritisch naar je lifestyle te kijken.

Een reep chocolade en een komkommer. Als ze allebei eenzelfde

Ben je een Bourgondiër die van lekker

hoeveelheid calorieën moeten hebben, dan staat een hele

eten houdt, vaak etentjes buiten de deur

komkommer gelijk aan een kwart reepje chocolade. Ze smaken

heeft, geen tijd heeft om te ontbijten

allebei anders, bevatten allebei andere voedingsstoffen en

en dan later op de dag gaat snacken?

ook voor je lichaam zijn ze dus allebei verschillend. De energie uit

Of sport jij bijvoorbeeld nog niet? Hoe

deze producten wordt allebei op een andere manier door je

beter je eigen inzicht, des te makkelij-

lichaam gebruikt en verbruikt. Zoals je verderop in het hoofd-

ker het is om de verbeterpunten in je

stuk zult zien, stimuleren bijvoorbeeld koolhydraatcalorieën de

eigen lifestyle te vinden.

vetopslag en doen vet- en eiwitcalorieën dat minder.
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H O E S N E L K U N J E A F VA L L E N ?
Wat is de definitie van een mooi lichaam anyway? Voor iedereen is dit anders en ieder lichaam is dan ook uniek. De Slimming
Body Guide geeft jou handvatten om de mooiste versie van
jezelf te bereiken. Hier moet je echter wel wat voor doen. Voor
jouw dream body moet je werken en dat kost soms bloed,
zweet en tranen.
Als jij je voor slechts 10 procent inzet, kun je ook geen 100
procent resultaat verwachten. Daarbij is ieder lichaam uniek
en de snelheid van gewichtsverlies zal daarom variëren. Focus
niet te veel op je precieze gewicht. Je gewicht kan uiteindelijk
hoger zijn dan je voor ogen had, terwijl je wel een fit, gezond
en geweldig mooi lichaam hebt gekregen.
Het is veel belangijker om aandacht te schenken aan hoe jij
jezelf voelt, door het volgen van deze methode en de vooruitgangfoto’s. Pas ook op dat je niet te snel wilt afvallen, want dit
is niet reëel en niet gezond. Je bent toch ook niet van de ene
op de andere dag te zwaar geworden? Gun jezelf de tijd om
die overtollige kilo’s kwijt te raken. Dit heeft namelijk twee grote
voordelen. Allereerst wordt je spiermassa behouden en dit
heb je hard nodig om overtollig vet te verbranden. Ten tweede
zit je niet met een knorrende maag en een chagrijnig humeur
omdat je sterft van de honger. Een gewichtsafname van 0,5
tot 1 kilogram per week is reëel en verantwoord.

MOTIVATION IS WHAT
GETS YOU STARTED,
HABIT IS WHAT KEEPS
YOU GOING!
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Deze 3 tips zullen je helpen om het nóg leuker en makkelijker

Het betekent niet dat je meteen moet gaan hardlopen, maar

te maken om te beginnen:

het betekent wel dat je meer open staat voor alle mogelijkheden
die er zijn. Je kunt het!

1.

O N T H O U D WA A R J E H E T V O O R D O E T

Het is zo belangrijk om goed te weten waar je dit allemaal voor

3.

doet. Waarom kies je voor deze gezonde leefstijl? Wat wil je

Een vriend of vriendin aan boord hebben die met je meedoet,

ermee bereiken? Houd deze redenen allemaal in gedachten

maakt je reis naar succes een stuk leuker en makkelijker.

gedurende deze uitdaging. Of het nou is om gezonder te

Je hebt een stok achter de deur, een maatje om mee te trainen,

leven, je beter te voelen, meer energie te hebben op je werk of

iemand waarop je kunt rekenen als je het even niet meer ziet

op school of om je sterk en onverslaanbaar te voelen… Maak

zitten en je kunt ervaringen en problemen met elkaar delen.

een lijstje met redenen voor jezelf en denk er zo vaak moge-

Houd elkaar gemotiveerd! Een maatje naast je is dus eigenlijk

lijk aan. De volgende keer dat je met je workout wilt stoppen

een must. Of het nou je buurvrouw, moeder, vriend of vriendin

vraag je jezelf af: waarom ben ik hier? Om te stoppen? Of to

is, of iemand die je online hebt leren kennen door deze guide,

kick some ass?

het kan allemaal!

2.

Je hebt je plan en je weet waar het is wanneer je het nodig hebt.

L A AT A L L E N E G AT I E V E G E DA C H T E N L O S

V I N D J E PA R T N E R I N C R I M E

Dit is de kans om wat ruimte te maken in je hoofd. Laat al

Je hebt een geweldige community van vrouwen die elkaar

het oude voor wat het is en maak plek voor nieuwe positieve

ondersteunen en motiveren. Je hebt een overzicht voor het

gedachten over wat je allemaal kunt gaan bereiken.

bijhouden van jouw vooruitgang en een duidelijk startpunt.

We hebben vaak niet in de gaten dat we ons te veel vasthouden

Vanuit hier kun je overal heen! Zet hem op, topper.

aan negatieve gedachten en opvattingen. Ze beperken je in je
mogelijkheden en ze zijn vaak niet eens waar. Neem dus een
momentje voor jezelf en bedenk goed aan welke onnodige
gedachten en opvattingen jij je vasthoudt. Laat ze los!
De gedachte dat je geen ochtendmens bent, die heb je niet
nodig! De gedachte dat je geen hardloper bent… Wie zegt dat?

love yourself enough
to live a healthy lifestyle
13

SLIMMING BODY GUIDE - HET VOEDINGSPLAN

Het
voedingsplan
In dit hoofdstuk leer je alles wat je moet weten over:
Hoe ziet je voedingsschema eruit?
Het zelf samenstellen van recepten
Meal preppen
In dit hoofdstuk leer ik je hoe je jouw levensstijl kunt
veranderen op basis van voeding. Dit is misschien wel de
belangrijkste verandering die je zal moeten maken om
een energierijk, fit, gezond en slank lichaam te krijgen.
Ik geef jou een voedingsplan van 12 weken. Hierin staat
met eenvoudige en heerlijke recepten precies beschreven
wat je moet eten. Met de door mij ontwikkelde methode
kun je makkelijk variëren en switchen in maaltijden, zodat
je het schema eindeloos kunt gebruiken. Deze methode
moet immers leiden tot een blijvende aanpassing van je
lifestyle en is geen zinloos twee-maanden-dieet. Ik zal
uitleggen hoe dit werkt en hoe een gemiddelde dag eruit
ziet. Daarnaast leg ik uit wat meal preppen is en hoe je het
jezelf hiermee makkelijker kunt maken én tijd kunt besparen.

S L I M M I N G B O DY G U I D E - H E T T WA A L F W E K E N V O E D I N G S P L A N

Dag 1

WEEK
-7 -

Doe ook de
work-out bovenlichaam
op pag. 188

ONTBIJT - SMOOTHIE
300 ml water, ½ banaan, 4 aardbeien, ½ courgette, 100 gram ijsbergsla, 1 eetlepel chiazaad,
zoetstof: 4 steviadruppels of 1 theelepel honing

10 UURTJE - pompoencake
Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook 200 gr pompoen in 15 minuten gaar en pureer samen met ½ banaan
met een staafmixer. Mix dit samen met 1 ei en 150 ml water. Mix in een andere kom 100 gr amarant meel, 50 gr amandelmeel, 100 gr havermout en 1 ½ tl koekkruiden en voeg toe aan de pompoen. Doe het beslag in een cakeblik en bak
voor 45 minuten in de oven. Je eet nu 1 portie en doet er 2 in de koelkast. De overige 2 plakken bewaar je in de vriezer.

lunch - bananenpannenkoekjes
Prak een halve banaan fijn. Voeg 2 tl kaneel, 1 ei en 2 eiwitten toe
en roer goed door. Bak in een beetje kokosolie goudbruin.

4 UURTJE SNACK

AVOND SNACK

Appel in plakjes met kaneelkruiden

Meng 200 gr magere kwark met 1 el cacaonibs (of 85% pure chocolade

en 1 handje walnoten.

stukjes), 2 steviadruppels en ½ tl vanille-extract. Zet in de vriezer
voor minstens 3 uur. Maak van je stracciatella ijs meteen een dubbele (of meer) portie van voor morgen.

diner - pasta pesto
Snijd 1 courgette in slierten met een spiralizer. Doe 100 gr hüttenkäse, ½ rijpe avocado, sap van ½ citroen, 100
ml ongezoete amandelmelk, 1 el pesto, knoflookpoeder, peper en zout in een blender. Mix tot een gladde saus.
Rooster 1 el pijnboompitten in een pan. Voeg 8 gehalveerde cherrytomaatjes toe en laat garen. Voeg de saus toe
en verwarm even. Giet de saus over de courgetteslierten.
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S L I M M I N G B O D Y G U I D E - P R I N TA B L E S

Boodschappenlijst
FRUI T
Alle bessen!

Munt

Tonijn

Meloen

Kerrie

Mager rundergehakt

Appels

Nootmuskaat

Bananen

Citroengras

Grapefruit

Oregano

Sinaasappels

Peterselie

Havermout

Avocado

Paprikapoeder

Quinoa

Granaatappel

Rozemarijn

Zilvervliesrijst

Mango

Tijm

Rijstwafels

GROENTEN

DR INKEN

GR ANEN

NOTEN & OL IEN

Sla

Thee

Olijfolie

Spinazie

Groentesap

Lijnzaad

Kool

Kokoswater

Notenpasta

Sperziebonen

Amandelmelk (ongezoet)

Amandelen

Asperges
Broccoli

Zonnebloempitten
ZUI VEL

Pompoen

Pompoenpitten
Walnoten

Ui

Magere kwark

Chiazaadjes

Selderij

Griekse yoghurt 0%

Kokosolie

Komkommer

Hüttenkäse

Cashewnoten

Zoete aardappel

Eieren
A ANVULLEND

Courgette
Tomaten

SMA AKMAKERS

Champignons
Knoflook
( VER SE) KRUIDEN
Basilicum

..............................................
Mosterd

..............................................

Azijn

..............................................

Stevia

..............................................

Honing

..............................................

Cacaopoeder

..............................................

Kaneel
Cayennepeper

EI W I T TEN

Chilipoeder
Komijn

Kipfilet

Knoflookpoeder

Zalmfilet

Gember

Witvis (kies je favoriet!)

Recepten

18
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Recepten
In de volgende hoofdstukken vind je alle informatie die
je nodig hebt om optimaal te kunnen genieten van je
voedingsschema. De titels van de hoofdstukken geven aan
op welk moment van de dag je het gerecht kunt nemen.
Zo kun je dus snel en overzichtelijk gerechten uitkiezen.
Wil je bijvoorbeeld een gerecht voor je lunch? Zoek dan
een recept op in het hoofdstuk ‘eiwitten overdag’. Welk
gerecht je uitkiest en op welke dag mag je helemaal zelf
bepalen.
Alle recepten passen perfect in jouw voedingsschema.

SLIMMING BODY GUIDE - RECEPTEN - 10 UUR TJE

havermout cruesli
I N G R E DI Ë N T E N
(6 P O R T I E S )
180 gram havermout

3 eetlepels honing

100 gram havervlokken

2 eetlepels gesmolten

1 rijpe banaan

kokosolie

4 eetlepels kokosrasp

1 theelepel vanille-extract

ZO M A A K J E H E T - Verwarm de oven voor op 200 graden.
Doe de havermout, havervlokken en kokosrasp in een kom en roer
dit goed door elkaar. Prak in een ander kommetje de banaan en
voeg daar de gesmolten kokosolie, honing en vanille-extract aan
toe. Roer nu het banaanmengsel goed door het havermout mengsel.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel hier het mengsel
over. Zet in de oven voor ongeveer 30 minuten. Roer halverwege
even om. Bewaar in een luchtdichte pot/bak. Serveer met 200 mililiter
ongezoete amandelmelk.

You’ve always been beautiful. Now you’re just deciding to
get healthier, fitter, faster and stronger. Remember that!

haver-bosbessencake
I N G R E DI Ë N T E N
(6 P O R T I E S )
150 gram havermout

1 eetlepel honing

100 gram boekweitmeel

3 theelepels bakpoeder

100 gram bosbessen

2 eetlepels kaneel

200 ml water

1 theelepel vanille-extract

1 ei

gehakte amandelen

ZO M A A K JE HE T - Verwarm de oven voor op 170 graden. Meng
eerst alle droge ingrediënten in een kom (havermout, meel, bakpoeder
en kaneel). Roer daarna het water, ei, de honing en vanille erdoor. Als dit
goed gemixt is, roer je voorzichtig de bosbessen erdoor. Bekleed een
cakevorm met bakpapier en vul deze met het cakebeslag. Zet in de oven
voor ongeveer 40 minuten.
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Crackers
I N G R E DI Ë N T E N
(3 PORTIES)
50 gram havermout

1 eetlepel sesamzaadjes

100 gram boekweitmeel

1 eetlepel olijfolie

100 gram zaden en pitten

200 ml water

(bijv. lijnzaad, zonnebloem
pitten, pompoenpitten)
ZO M A A K J E H E T - Verwarm de oven voor op 170 graden. Meng
alle ingrediënten, behalve het water, in een grote kom. Roer dit goed
door. Roer dan het water erdoorheen, zodat je een dik mengsel krijgt.
Laat dit voor ongeveer 10 minuten staan, zodat de havermout het
vocht kan opnemen. Na 10 minuten is het deeg wat dikker geworden.
Als het te dik is om uit te rollen voeg je nog wat water toe. Neem een
stuk bakpapier en verdeel hier het deegmengsel over. Neem nog een
vel bakpapier en leg dit erbovenop. Nu kun je het met een deegroller
(of iets anders) uitrollen tot een dunne plak (ongeveer ½ centimeter
dik). Haal daarna het bovenste vel bakpapier eraf en snijd de plak
alvast met een mes of pizza snijder in het gewenste formaat crackers,
zodat je ze straks makkelijk kunt breken. Verdeel de sesamzaadjes
over de crackers. Zet in de oven voor ongeveer 30 minuten tot ze
mooi goudbruin kleuren.

havermout pannenkoek
I N G R E DI Ë N T E N
(1 P O R T I E )
40 gram havermout

kokosrasp/cacao/kaneel

100 ml amandelmelk

optioneel: 1 eetlepel honing

1 ei

of ½ banaan

ZO M A A K JE HE T - Meng alle ingrediënten met een staafmixer door
elkaar tot je een glad beslag hebt. Verwarm een halve theelepel kokosolie in een koekenpan en giet het beslag erin. Bak aan beide kanten
goudbruin (ongeveer 3 minuten per kant). Maak af met wat kokosrasp,
cacao of kaneel. Tip: in plaats van een grote pannenkoek kun je natuurlijk ook twee kleinere pannenkoekjes bakken.
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Lasagne
I N G R E DI Ë N T E N
(1 P O R T I E )
100 gram kippengehakt

2 tomaten

1 teentje knoflook

verse basilicum

1 aubergine

2 eetlepels tomatenpuree

4 champignons
1 uitje
ZO M A A K J E H E T - Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd de aubergine in lange dunne plakken. Verwarm een beetje
olie in een grillpan (of koekenpan) en bak de aubergine hierin kort
aan, ongeveer 3 minuten aan beide kanten en zet dan weg.
Verwarm een beetje olie in een koekenpan. Snipper de ui en knoflook
en fruit dit in de pan. Snijd de champignons in plakjes en voeg deze
toe. Als de champignons beginnen te kleuren, voeg je het kippengehakt met wat cayennepeper, gemalen komijnzaad, peper en zout
toe. Snijd de tomaten in blokjes. Doe ook de tomatenblokjes samen
met de tomatenpuree in de pan. Als je een mooie saus hebt smeer
je een klein laagje uit over de bodem van een ovenschaal. Hierop
leg je een laag met de aubergineplakken. Herhaal dit tot de saus en
aubergineplakken op zijn. Zet voor ongeveer 20 minuten in de oven.
Maak af met wat verse basilicum.

i am on a seafood diet.
i see food and i eat it.
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Excercise
In dit hoofdstuk leer je alles wat je moet weten over:
Krachttraining
Waar moet je op letten tijdens het sporten?
Voeding en sport
Het krachtschema
Stretchen
Na alles over voeding besproken te hebben, komen we nu
bij het sporten aan. Want met alleen gezond eten zal je
misschien wel afvallen, maar je zal niet dat fitte, strakke en
gezonde lichaam krijgen waar je voor gaat. Door te sporten
bouw je spieren op, stimuleer je processen in je lichaam en
zal je meer energie krijgen.
In dit hoofdstuk gaan we bespreken welke soort training
het meest effectief is en zullen er handige tips voorbij
komen, waarmee je het jezelf leuker en makkelijker kunt
maken!

S L I M M I N G B O DY G U I D E - WA A R O P M O E T J E L E T T E N T I J D E N S H E T S P O R T E N ?

Waarop moet je letten
tijdens het sporten?

Hoewel je bij iedere krachtoefening andere bewegingen maakt en andere spiergroepen
traint, zijn er wel een aantal algemene regels om veilig en effectief te trainen die op elke
oefening van toepassing zijn.

rust

Ademhaling
Ademhaling is belangrijk om je spieren van zuurstof te voor-

Rust is enorm belangrijk. Spieren hebben de tijd nodig om te

zien, maar kan ook helpen bij de uitvoering. Doe dit door uit te

herstellen. Als dit herstel wordt onderbroken door opnieuw

blazen bij het inspannen en in te ademen bij het ontspannen.

een zware inspanning, zal de spier in plaats van opbouwen
juist verzwakken en gevoeliger worden voor blessures. Actieve
rust helpt wel bij herstel. Hierbij kun je denken aan fietsen of

positie

zwemmen. Het trainen van verschillende spiergroepen kun je
het beste per dag afwisselen. Train bijvoorbeeld vandaag het

Om je spieren aangespannen te houden en je gewrichten te

onderlichaam als je gisteren het bovenlichaam hebt getraind.

beschermen, is het van belang dat je nooit in overrekte

houding

positie eindigt. Zorg ervoor dat je gewrichten nooit op slot
raken.

Bij alle oefeningen is je houding belangrijk. Liever een lichtere

inspanning en ontspanning

oefening of een lichter gewicht dan dat je gaat compenseren
met bijvoorbeeld je onderrug. Zorg ervoor dat een goede

De inspanning kan rustig of juist explosief zijn, maar de

houding de basis is van al je oefeningen.

ontspanning moet altijd geconcentreerd verlopen. Voor één
herhaling wordt vaak 3-4 seconden gerekend, waarbij de

afwisseling

inspanning dus kan variëren, maar de ontspanning 2 seconden
is. Tip: laat de beweging net zo lang duren als het rustig
inademen.

Wissel iedere 6 weken van trainingsschema. Dit houdt het
leuk voor jezelf, maar zorgt er ook voor dat je lichaam nieuwe
impulsen krijgt en opnieuw vooruitgang boekt.

constante spanning

uitdaging

Zorg voor constante spanning op de spieren die je gebruikt
tijdens de oefening.

Push yourself to the limit! Waarom zou je lijf verbeteren als
het de oefening makkelijk aankan? Zolang de uitvoering goed
blijft kun je jezelf uitdagen en het zo zwaar maken als je zelf
aankunt.
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Afsluiting
starterspack

Sta jij ook te popelen om aan de slag te gaan met jouw nieuwe happy en healthy lifestyle? Wacht niet langer topper! Shop de
Slimming Body Guide nu hier! Je bent het waard om je gelukkig te voelen in je eigen lichaam en voor eens en altijd te stoppen
met diëten en andere ongezonde afslank methoden. 15.000 vrouwen gingen je voor en voelen zich energieker, fitter en mooier
dan ooit. Geen excuses meer en het wel bekende ‘ik begin maandag’. Start jouw nieuwe gezonde levensstijl vandaag nog. Met
de Slimming Body Guide ligt de beste versie van jezelf binnen handbereik.
En raad eens? Hier stopt het niet bij! Join the exclusieve Slimming body community waar alle geweldige Slimming Body girls
samen komen en elkaar dagelijks inspireren én motiveren. Connect with your team! Vind jouw nodige dosis motivatie om van
mijn methode ook jouw lifestyle te maken. Zet de stap nu, you’re totally worth it!
Koop de Slimming Body Guide hier en join the community! We’re waiting for you!

Your best weight is whatever weight YOU
reach when you’re living the healthiest life YOU
actually enjoy loving!
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