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Uiteten.
Wat nu?

LET'S MAKE A
SOCIAL PLAN

"Eet meer, weeg minder"

Lekker een hapje eten. Wie houdt er niet
van? Gezelligheid, niet hoeven koken en
heerlijk eten. Ik ben er zelf ook dol op.
Maar… wat nu met jouw voedingspatroon?
Hoe ga je dat aanpakken zodat je nog wel
steeds lekker in die flow blijft, maar ook
kunt genieten van een etentje? Ik heb een
paar tips voor je op een rijtje gezet die je
voor dit soort dagen kunt gebruiken. Maar
laten we beginnen dat het allemaal valt of
staat met het maken van bewuste keuzes.
Wat vind jij het echt waard? Vaak is het
namelijk vooral de gewoonte om iets te
pakken zonder dat we er daadwerkelijk bij
nadenken of we er wel echt trek in hebben.
Dus bewust worden van die gewoontes en
jouw eetgedrag is al iets waar je mee wilt
gaan oefenen. Dit kun je al doen door op
dit soort momenten jezelf letterlijk te
vragen. Heb ik hier echt trek in? Vind ik dit
het waard? Of doe ik dit puur omdat het
voor me neus staat?

1. Stel 3 lunch maaltijden samen voor jezelf voor deze week en zet de
ingredienten op de boodschappenlijst.

Daarnaast is het ook belangrijk om verwachtingen te managen. Wat betekent dit etentje voor
jou? Is het een speciale gelegenheid, dan maak jij waarschijnlijk makkelijker de keuze om wat
meer te genieten en buiten jouw budget te gaan, dan wanneer je dit elke week doet. Probeer
hierbij altijd het lange termijn in je achterhoofd te houden. Is dit een etentje waarvan je over
een jaar denkt, shit had ik toen nou maar wat meer genoten. Of is dit een etentje waar je
prima ook wat bewustere keuzes kunt maken? Vaak gaat het namelijk mis bij dat je je volledig
laat gaan en de volgende dag denkt; “Ok dat was misschien niet helemaal nodig” en je spijt
hebt. En dat is natuurlijk zonde! Dus maak ik zelf altijd een keuze uit de volgende opties:

Je kiest er bewust voor, voert de kcal in bij jouw kcaltracker en de
volgende dag blijf je het eventuele overschot eronder en zo
maak je nog steeds progressie die week.

Je kiest er bewust voor en vindt het ‘t waard als jouw progressie
die week dan iets minder is. Denk aan het lange termijn!

Je hebt het er niet voor over en kiest een maaltijd op de
menukaart die je mooi binnen jouw kcalbudget kunt passen.

De comporis! Om even en pizza als voorbeeld te nemen: Je
neemt niet een hele pizza maar een halve of paar stukken. Of je
neemt geen toetje, maar je deelt het toetje etc. Zo heb je niet
alle kcal, maar toch wel beetje ervan geproefd.

Dan nog een paar tips voor de voorbereiding na een sociale gelegenheid:
Kijk alvast even online op de menukaart te kijken, zodat je goed voorbereid bent en al
eventueel jouw keuzes kunt maken.
Neem als voorgerecht een soepje. Dit is goed vullend voor je maag en bevat weinig kcal.
Kies voor de eiwitrijke keuzes; stukje vlees/vis, hoog in eiwitten en minder hoog in kcal.
Probeer de koolhydraatrijke/kcalrijke keuzes een beetje te vermijden. Denk aan patatjes,
brood met boter. Een carpaccio, een biefstukje of een stukje witvis zijn bijvoorbeeld, altijd
goede keuzes. Kleine tip: vraag altijd de saus apart.
Spaar die dag zelf al wat in je kcal. Dus ontbijt heel licht, lunch hoog in volume (veel
groenten). Vooral dingen eten die dag die laag in kcal zijn, zodat je 's avonds wat meer
ruimte hebt om wat meer te genieten. Er is gebleken dat je ongeveer zo’n 1300 kcal tijdens
een etentje (3 gangen) eet.
Achteraf alles invoeren in jouw kcaltracker. Dit is natuurlijk puur gokken, maar zo word je
wel bewust van wat je hebt gegeten en kun je zien of je binnen het budget bent gebleven
of niet.

OPDRACHT
Goede voorbereiding is het halve werk. Dus plan alvast zo’n dag voor jezelf in.
Hoe ga jij het aanpakken als er een etentje voor de deur staat? En welke keuzes
ga je bewust WEL maken en welke keuzes bewust NIET?

Social Plan
Hoepak je het aan als je uiteten gaat?

ONTBIJT

LUNCH

DINER

HIER KIES IK WEL VOOR

HIER KIES IK NIET VOOR

"Balance is key to
everything. What we do,
eat, think, say, feel, they
all require awareness,
and through this
awareness we can
grow."
Koi Fresco.

