
2.2
Volume
in daily
meals

Iedereen heeft een andere voorkeur qua ontbijt. De een is meer van de kwark met fruit en

toppings en de ander heeft liever een hartig ontbijt met eitjes en groenten. Een paar

suggesties om aan bij jouw ontbijt meer volume toe te passen:

"Choose your meals wisely"

ONTBIJT

100gr Fruit (zie de lijst hierboven met fruit in lage kcal)

Gepoft spelt (dit is puur gebakken lucht. Maar lucht vult, dus ideaal om door jouw

kwark te doen)

Psyllium vezels. Zet je kwark een uurtje van tevoren in de koelkast met wat psyllium

vezels en voeg daarna je toppings toe. Psylliumvezels trekken vocht aan. Dus zodra ze

in je buik komen gaan ze uitzetten waardoor je een vol gevoel ervaart.

Voor de kwark liefhebbers. Magere kwark is het meest gunstig qua kcal en ook meteen een

mooie eiwitbron. Om dit wat op te vullen kun je denken aan producten als:

Ben je niet een hele grote ontbijter. Kun je ook ’s morgens een vullende shake maken met

groenten, fruit en wat eiwitpoeder. Ook dit vult de maag goed, je krijgt je vitamines binnen

en bent daarmee ook goed verzadigd.



Voor de hartige ontbijters onder ons zou ik voorstellen om lekkere groenten (eiwit)omeletjes

te maken. Om het hoog in eiwit en volume te houden, zou ik een normaal eitje mengen met

meerder eiwitten en dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Voeg verschillende groentes toe en maak er een groenten omelet van.      

Maak een egg wrap, dus een geklutst ei en vul het op met groenten als geraspte

wortel/rode kool/rosbief/muhamarra. Oprollen en smullen maar.

Maak een omeletje op bijvoorbeeld een vezelrijke wasa cracker en snijd er wat groenten

naast (paprika, snoeptomaatjes, komkommer) om het vullend te maken.

Dan hebben we ook nog de oats. Havermout is super vullend en lekker. Maar helaas

ook erg kcalrijk. Maar thank god for Bloemkool. Want dit is toch wel de meest veelzijdige

groenten die er is. Meet de Bloemkool oats!  Eigenlijk doe je precies hetzelfde als met

havermout. In een pannetje met warme (amandel)melk en je maakt er heerlijke

oats van. Voeg wat geraspte appel met kaneel toe en wellicht nog wat

eiwitpoeder en je hebt een heel bord super vullende en yummy oats.

OPDRACHT
Stel op het maaltijdoverzicht 3 ontbijtjes op voor deze week inclusief de

fillers die jij gaat toevoegen om het hoog in volume te krijgen. Natuurlijk

is het geen probleem om een ontbijt meerdere keren te eten. Zo kun je

het elke week uitbreiden met weer een volume maaltijd er bij.



BREAKFAST LUNCH DINNER
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Hoe ga jij je VOL(ume) eten deze week?

Maaltijdoverzicht


