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W at fijn dat je dit ebook hebt gedownload. 
Voordat we verder gaan met de basics van 
het dieet willen wij je graag meer vertellen 

over ons en dit ebook.  
 
Wij zijn NovaShops!  
 
NovaShops is de grootste online aanbieder van 
proteïne dieet producten in de Benelux. Bij ons gaat het 
er niet alleen om dat je snel je doel bereikt. Wij vinden 
dat een dieet ook lekker en leuk moet zijn, want alleen 
dan is een dieet goed vol te houden en zorg je ervoor 
dat je niet terugvalt in oude patronen. 
 
Al 6 jaar weten meer dan 22.000 klanten hoe 
gemakkelijk diëten is met NovaShops. We zijn continue 
bezig met ons dieet nog beter, leuker en uitgebreider te 
maken. Onze klanten zijn onze inspiratiebron. Vandaar 
dat wij dit ebook voor jou hebben geschreven. 
 
In dit ebook zullen we je de basics van het diëten 
vertellen. We zullen je verklappen hoe je te werk gaat. 
Daarnaast leggen wij je stap voor stap uit hoe ons 
dieet werkt, wat je wel en niet mag eten. Ook zul je 
succesverhalen terugvinden van onze blije klanten en 
tips en motivatie voor jou! En last but not least vind je 
een aantal gezonde recepten waar je inspiratie uit kunt 
halen. 
 
Heel veel leesplezier met ons ebook! 
 

Over dieten 
met NovaShops

You don’t need to be perfect. 
Just be better than you were yesterday!

. .
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Holy Cauliflower Pizza
Koolhydraatarme pizza tijdens je 
dieet klinkt als een droom. Maar het 
kan met dit recept!

Gevulde omelet 
Eieren zijn gezond en je kan het geheel naar 
wens maken met jouw favoriete groente.

Koolhydraatarme 
tortillawraps
Hola! Met dit recept voor koolhydraatarme 
tortillawraps is het net alsof je in Mexico bent.

13

15

16

Inhoud
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Koolhydraatarme 
wolkenbroodjes  
Deze wolkenbroodjes zijn zo lekker! En 
heel makkelijk te bereiden met maar 4 
ingrediënten.

Bloemkool bites met yoghurt dip 
De combinatie van bloembool bites met een dip 
van yoghurt is the best. Een verantwoord en 
lekker tussendoortje.

Is er iets beter dan 
pannenkoeken? 
Koolhydraatarme 
pannenkoeken! Als 
ontbijt, lunch en diner 
please.

22

19

20 Luchtige 
koolhydraatarme  
pannenkoeken
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P R O T E Ï N E  D I E E T

Het ProteIne Dieet 
..

Het proteïne dieet wordt ook wel het eiwitdieet of 
koolhydraatarm dieet genoemd. De meeste mensen halen 
hun energiebehoefte voornamelijk uit koolhydraten en vetten. 
Deze worden bij mensen met een normaal gewicht steeds 
netjes verbrand, waardoor het niet kan worden opgeslagen 
als vet. Echter, wanneer je teveel koolhydraten en vetten 
binnenkrijgt zal je dus langzaam overgewicht opbouwen.

EIWITRIJKE MAALTIJDEN
Tijdens het proteïnedieet beperk je de hoeveelheid koolhydraten in je 
voeding en krijg je meer eiwitten binnen. Dit doe je door je normale voeding 
te vervangen door onze proteïnerijke producten met weinig koolhydraten. 
Op deze manier behaal je het beste resultaat.

KETOSE
Wanneer je te weinig koolhydraten eet om je lichaam van voldoende 
energie te voorzien, raak je in ketose. Je lichaam gaat dan op zoek 
naar een andere manier om toch aan energie te komen. De koolhydraat 
verbranding wordt omgezet naar een vetverbranding en je vetten worden 
gebruikt als eerste energiebron. De meeste mensen komen in ketose als 
ze de grens van maximaal 45 gram koolhydraten per dag aanhouden.

EIWITTEN
Eiwitten zijn bouwstenen voor het lichaam en zijn te vinden in vlees, ei 
en vis. In principe is een eiwitrijk dieet heel simpel en zeer effectief. In 
grote lijnen houdt het in dat je veel eiwitrijke voeding eet en tegelijkertijd 
beperk je de inname van koolhydraten en vet. Om je lichaam te voorzien 
van energie gaat je lichaam vetreserves aanspreken. Volwassenen 
hebben gemiddeld 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. De 
eiwitten zorgen ervoor dat je spieren genoeg bouwstoffen krijgen. Met 
dit dieet behoud je dus je spieren en verlies je vet. 
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P R O T E Ï N E  D I E E T

Doordat eiwitten lastig te verteren zijn voor ons lichaam, hou je lang 
een vol gevoel. Daardoor houd je dit dieet vaak gemakkelijker vol 
dan andere diëten. Overgewicht wordt voornamelijk veroorzaakt door 
ongecontroleerd eten. Als je geen hongergevoel hebt, liggen eetbuien 
ook minder snel op de loer, waardoor het diëten gemakkelijker gaat.

KOOLHYDRATEN
Veel wetenschappers hebben aangetoond dat een koolhydraatarm 
dieet één van de beste manieren is om je doel te bereiken. 
Vetverbranding stimuleer je door groenten, vetten en eiwitten te 
eten. Koolhydraten zorgen ervoor dat vet snel rond de buik wordt 
opgeslagen. Hierbij moet je denken aan enkelvoudige koolhydraten. 
Voorbeelden hiervan zijn: wit brood, aardappelen, frisdrank snoep 
en koek. Langzame koolhydraten leveren nuttige voedingsstoffen en 
meer energie. Deze zijn dus gezonder en hier kun je langer op teren.

Een aparte categorie koolhydraten zijn suikers. Suiker levert energie, 
maar bevat geen noodzakelijke voedingsstoffen. Alleen maar 
calorieën. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen 
natuurlijke suikers en geraffineerde suikers. Van nature aanwezige 
suikers zitten in groenten en fruit en bevatten langzame koolhydraten 
die meer energie leveren dan geraffineerde suikers. Geraffineerde 
suikers bevatten geen voedingsstoffen en zijn echte boosdoeners.

VETTEN 
Vetten zijn te onderscheiden in twee soorten: 
onverzadigd vetten en verzadigde vetten. Verzadigde 
vetten zijn ongezond en hebben een negatief effect 
op je gezondheid. Onverzadigde vetten zijn juist wel 
gezond. Voorbeelden van onverzadigde vetten zijn 
olijfolie, lijnzaadolie, avocado, vette vis, noten, zaden 
en olijven.

Don’t focus on how much you eat. 
Focus on what you eat
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N O VA S H O P S  D I E E T

Het NovaShops 
Dieet
“Bij ons dieet gaat het er niet alleen om dat je snel je doel 
bereikt. Wij vinden dat een dieet ook lekker en leuk moet zijn! 
Want alleen dan is een dieet goed vol te houden en kun je er 
voor zorgen dat je het ook vol blijft houden.”

Met het proteïne dieet van NovaShops bereik je op een gezonde 
manier een betere leefstijl, zonder dat je honger lijdt. Het 
dieet beperkt de opname van koolhydraten en vetten en is 

samengesteld uit proteïnen (eiwitten), om ervoor te zorgen dat je alleen 
vetmassa verliest en dat je spiermassa wordt behouden. 

DE WERKING
Je vervangt een groot deel van je ‘gewone eten’ door proteïne producten. 
De meeste producten bestaan uit poeder dat je mengt met water. Er zijn 
producten die je na de aanmaak met water direct kunt drinken, maar 
er zijn ook producten die je moet verwarmen in de magnetron, in de 
koelkast moet laten indikken of moet bakken in een pan. 

4, 5 OF 6 MAALTIJDEN PER DAG
Het proteïne dieet is daardoor zeer gevarieerd en leuk! Het proteïne dieet 
van NovaShops bestaat uit vier, vijf of zes proteïne producten per dag. Zo 
kun je onder andere kiezen voor een shake of cacao in de ochtend en in 
de middag heb je keuze uit verschillende soorten soep of omeletten. Als 
tussendoortje en toetje zijn er verschillende repen, puddings of drankjes.

Afvallen 
zonder hongersgevoel
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Tot slot eet je als avondmaaltijd nog een product naar keuze, 
bijvoorbeeld soep, omelet of chili. Naast deze proteïne producten mag je 
tijdens de lunch en het avondeten onbeperkt groente eten. Maar let wel 
op welke groenten je eet en hoe je ze mag bereiden. Het aantal weken 
dat je het dieet volgt, is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken.

SPORTEN
Het is niet noodzakelijk om te sporten om snel je doel te bereiken bij 
het proteïnedieet. We raden aan om elke dag een half uur tot een uur 
aan matig intensieve beweging te doen, zoals wandelen of fietsen, om 
er voor te zorgen dat je huid niet verslapt, maar strak blijft. In de eerste 
2 weken van het dieet kun je beter niet sporten, omdat je lichaam moet 
wennen aan het nieuwe voedingspatroon. Je zou je dan namelijk slap 
kunnen voelen en misselijk kunnen worden. 

REGELS 
Houd je aan de volgende regels:
• Eet vier, vijf of zes producten per dag, afhankelijk van jouw 

persoonlijke eiwitbehoefte. Als je te veel honger hebt, gebruik dan 
een extra shake of eet groente, mits je hiermee niet je maximale 
eiwitbehoefte overschrijdt. 

• Eet minimaal 200 gram groente tijdens de lunch en ook bij het diner; 
• Sla geen maaltijd over en eet op gezette tijdstippen;
• Gebruik bij het bakken 1-2 theelepels olijf- of koolzaadolie;
• Je mag de hele dag koffie / thee drinken, zonder suiker en/of melk. 

Indien je een zoetje in je koffie / thee drinkt, beperk dan het aantal 
koppen koffie of thee tot maximaal 5 kopjes per dag;

• Drink minimaal 2 liter water per dag;
• Drink light-dranken met mate;
• Eet of drink naast de proteïne producten en de toegestane groente 

verder geen andere producten. Vermijd producten zoals fruit, brood, 
rijst, deegwaren, zuivelproducten, fruitsappen en alcohol.

TOEGESTANE GROENTE
Omdat wij de lijst met toegestane groente zo actueel mogelijk willen 
houden, kun je de lijst inzien op de website.

BEREIDINGSWIJZE GROENTE
Bij de lunch en het diner eet je minimaal 200 gram groente. Tevens mag je 
groente altijd eten om de honger (tussentijds) te stillen. Bereidingswijze: 
• Roergebakken met 1-2 theelepels olijf- of koolzaadolie (tip!)
• Groentesoep
• Rauwkost
• Gekookt (met stoom, in water of gegrild)
• Groentepuree (zonder aardappelen)
• Groentesap 
De groente mag bereid worden met alle kruiden en specerijen zoals zout, 
peper, citroensap, witte azijn, mosterd en knoflook. 

“Mijn motivatie haalde ik niet alleen

uit het bereiken van mijn doel,

maar ook uit de

voordelige prijs van NovaShops.”

Marian 

ProteIne Dieet Starterpakket 
Ben jij enthousiast geworden? 

Probeer dan ons 10 dagen startpakket

Zo leer je voordelig kennis maken met 

het dieet en maak je meteen een goede 

start op weg naar je doel!

..
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Fases van 
het NovaShops dieet
Om je doel op een gestructureerde manier te bereiken, is het proteïne dieet opgedeeld in 
4 fases.

FASE I
Deze fase vertegenwoordigt 60% van het gehele dieet. 
• Eet elke dag minimaal 1 gram eiwit per kilo 

lichaamsgewicht. Weeg je 80 kilo? Dan moet je elke 
24 uur minimaal 80 gram eiwit binnenkrijgen via onze 
proteïne producten. Er is echter wel een maximum 
van 6 proteïne producten per dag! Let op: voor mensen 
met een BMI boven de 27, geldt een aangepaste 
eiwitbehoefte. Deze kun je berekenen op onze website:  
https://www.novashops.com/dieet/eiwitbehoefte/ 

• Eet elke dag maximaal 45 gram koolhydraten. Dit geldt 
voor je totale voedingsinname in 24 uur! Merk je nog 
geen resultaat? Verlaag het dan naar 35 gram en wacht 
het resultaat af.

• De 45 gram koolhydraten die je per 24 uur binnenkrijgt, 
mogen uit maximaal 20 gram suikers bestaan. Daarom is 
fruit nog niet toegestaan in deze fase.

 
FASE III
In de derde fase bouw je het aantal producten per dag 
verder af. Deze fase vertegenwoordigt 10% van het gehele 
dieet.
Je begint met een regulier ontbijt, als je lichaam gewend 
is (bijvoorbeeld na 1 week), schakel je ook terug naar een 
lunch zonder dieet product
• Werk toe naar 2 dieetproducten per dag (snacks 

tussendoor)
•  Per dag is 100 gram magere vlees of vis toegestaan

FASE II
Deze fase vertegenwoordigt 25% van het gehele dieet.
• Beperk nog steeds je koolhydraatinname tot 45 gram per 

dag.
• Probeer ook nog steeds veel eiwitten binnen te krijgen, 

net als in Fase 1.
• Eet 2 keer per dag 200 gram groente (totaal: 400 gram)
• Eet iedere dag 3, 4 of 5 (afhankelijk van je eiwitbehoefte) 

proteïne dieet producten uit ons assortiment
• Tussendoor mag je 100 magere zuivel eten (zonder 

toegevoegde suikers, 0% vet, met een kleine portie fruit 
uit de fruitlijst)

• Per dag is 100 gram mager vlees of vis toegestaan

FASE IV
Voor de laatste 5% tot aan het bereiken van je streefgewicht.  
Maak een schema voor jezelf waarin je een evenwichtig 
programma samenstelt.
• Geniet van eten, maar weet waar je mee bezig bent! Als het 

goed is, heb je de afgelopen 3 fases veel geleerd van het 
proteïnedieet en het is nu belangrijk om de komende 6-12 
maanden hard te blijven werken aan een gezond eetritme. 
Zorg er daarom voor dat je niet in oude patronen vervalt!

• Kijk aan het einde van iedere week terug naar hoe je gegeten 
hebt. En wanneer je merkt dat je wat bent aangekomen, 
bouw dan één of meerdere balansdagen in. Houd goed per 
voedingsproduct in de gaten hoeveel koolhydraten, suikers 
en vet er in zit!

• Met af en toe een balansdag zorg je ervoor dat je op gewicht 
blijft. We hebben allemaal wel eens zin in een vette hap, 
of laten ons helemaal gaan tijdens het kerstdiner. Bij de 
gezonde levensstijl die je nu hebt, kan dat ook prima, als je er 
maar voor zorgt dat je de dagen erna wat gezonder eet! 
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Kiki 
De 25-jarige Kiki heeft een flinke transformatie 
ondergaan. Ze vertelt: “Ik ken NovaShops door 
een vriendin van mij die zich hiermee een stuk 
beter in haar vel voelde zitten. Ze vertelde 
mij dat je echt veel mocht eten en dat het nog 
lekker was ook! Ik was de laatste maanden 
weer flink aangekomen en was het zat. De knop 
ging om en ik bestelde het starterspakket.” 
En ook bij Kiki is het proteïne dieet een groot 
succes!

De cracottes en de bbq nootjes vindt Kiki het 
lekkerst. “Eigenlijk zijn alle producten gewoon 
een traktatie. Ik heb niet het idee gehad dat ik 
op dieet was. Ik kon gewoon mee eten met de 
rest, maar at dan slim pasta met zelfgemaakte 
groentensaus in plaats van volkoren spaghetti.”

Luc
Luc (61) heeft ook het NovaShops dieet gevolgd en is erg blij met 
het resultaat. Hij kwam bij NovaShops terecht na een eenvoudige 
zoektocht op internet.

Luc vertelt: “Ik bleef immer goed gemotiveerd, omdat het zo 
goed vol te houden was! Wat is nu mooier dan je doel bereiken 
zonder honger? Enkele van mijn favorieten zijn de Chili, maar 
vooral de Chocolade en Vanille Drank in pakje (handig om mee te 
nemen!).”

Luc’s tip voor andere gebruikers: “Begin na fase 2 te sporten, dit 
helpt enorm. Nadat je je doelen hebt bereikt, probeer dan alsnog 
1 maaltijd per dag te vervangen met een proteïne product!”

Het NovaShops Dieet wordt al jaren gevolgd.
Hieronder delen enkele van hun 

de beste succesverhalen.

Kiki Luc Rina

Rina 
Rina is een echte theeleut geworden. Tussendoor drinkt 
ze lekker veel thee. Dit stilt ook je trek en is super gezond! 
Rina vindt dat het NovaShops dieet niet echt als een dieet 
voelt: ” Ik heb nooit honger en eet alles met veel smaak 
op. Ik ben ook afgekickt van suiker, en heb er geen zin 
meer in.” Dat ze veel complimentjes kreeg en het snelle 
resultaat zorgden ervoor dat deze 53-jarige dame goed 
gemotiveerd bleef!

Als tip voor andere gebruikers heeft Rina: “Zorg dat je 
altijd voldoende verse soep in huis hebt. Mijn favoriete 
soep is spinazie soep. En tussendoor veel drinken, heel 
veel thee!”

 
Jouw naam hier?
Wil jij ook graag je doel bereiken op een 
verantwoorde manier? Probeer dan ons 
handige dieet starterspakket voor 10 dagen, 
met al onze toppers! Zo leer je voordelig kennis 
maken met het proteïne dieet en maak je 
meteen een goede start!
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N O VA S H O P S  D I E E T

ProteIne Dieet 
Starterspakket
10 dagen

..

Probeer ons handige dieet starterspakket voor 10 dagen, met 
al onze toppers! In het pakket zit alles wat je nodig hebt om 
een begin te maken met ons effectieve proteïne dieet. Zo leer 
je voordelig kennis maken met het proteïne dieet en maak je 
meteen een goede start. Probeer het nu!

Het NovaShops proteïnedieet bestaat uit vier, vijf of zes proteïne 
producten per dag. Het aantal weken dat je vier, vijf of zes proteïne 
producten per dag gebruikt, is afhankelijk van het doel dat je voor 

ogen hebt. Het proteïne dieet is makkelijk vol te houden, omdat er veel 
variatie in de producten is en de aanvulling van het voedingssupplement 
Kalium ondersteunt een goede en normale spierwerking en levert een 
positieve bijdrage aan de werking van het zenuwstelsel. Probeer het nu en 
bereik je doel! 
 
Het dieet starterspakket bestaat uit:

10 X PROTEÏNE ONTBIJT PRODUCTEN   10 X LUNCH PRODUCTEN 
10 X PROTEÏNE TUSSENDOORTJES  10 X PROTEÏNE MAALTIJDEN 
10 X PROTEÏNE SNACKS    1 X SHAKEBEKER 
1 X INSTRUCTIEBOEKJE

“Super startpakket om kennis 
te maken met NovaShops.

Gevarieerde producten en een 
leuke vorm van dieëten!”
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ProteIne Dieet Recepten

..

Hieronder vind je de lekkerste proteïne dieet recepten om 
gevarieerd te eten tijdens het diëten. Met deze recepten zorg je 
ervoor dat je in no-time de lekkerste maaltijden op tafel hebt. 
Met onze proteïne dieet recepten wordt diëten direct leuk!

Wij hebben nog veel meer leuke recepten! Bekijk ons overzicht 
van proteïne dieet recepten op de website. 



Afvallen met NovaShops 14

Holy Cauliflower Pizza
Pizza eten tijdens je dieet klinkt als een droom, toch? Met 
bloemkool kun je simpele, lekkere en bovendien gezonde 
recepten maken. Bloemkool is een ideaal ingrediënt voor veel 
koolhydraatarme recepten. Zo kun je ook deze verukkelijke 
bloemkoolpizza maken!
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R E C E P T E N

Ingrediënten

Voor de bodem:
1 bloemkool
1 teen knoflook
Italiaanse kruiden
zout en peper

Voor de topping:
200 gram tomaten
150 gram champignons
100 gram paprika
spinazie
rucola
verse basilicum

Optioneel: handje geraspte kaas 
(vanaf fase II)

Vanaf fase I

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. 
2. Snijd de bloemkool fijn en maal in een keukenmachine. 
Doe de bloemkool in een grote schaal en zet in de 
magnetron voor circa 7 minuten. Roer goed door en 
verwarm de bloemkool nogmaals 7 minuten in de 
magnetron. Laat de bloemkool afkoelen wanneer het 
helemaal gaar is.
3. Doe de bloemkool in een dunne theedoek en knijp al het 
vocht eruit. Zorg dat je zoveel mogelijk vocht eruit knijpt. Dit 
is belangrijk voor een krokante korst. Druk de bloemkool 
plat op een bedekte bakplaat en schuif in de oven.
4. Bak de bodem tot deze goudbruin is, dit duurt ongeveer 
30 minuten.
5. Snijd ondertussen de tomaten, paprika en champignons. 
6. Haal de pizzabodem uit de oven en beleg met de groenten 
(en eventueel kaas) Strooi op het laatste moment de 
Italiaanse kruiden op de pizza. Zet de pizza met toppings 
nog eventjes terug in de oven voor 5-10 minuten.
7. Haal de pizza uit de oven en doe er wat spinazie en rucola 
op. Bestrooi met verse basilicum voor het opdienen.

PORTIE: 3-4

TOT. TIJD: 60min

PREP: 20min
LEVEL: medium

Holy Cauliflower Pizza
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R E C E P T E N

Gevulde omelet
Een heerlijke ochtendmaaltijd is een omelet, want eieren zijn 
gezond! Eieren bevatten veel vitaminen, ijzer, kalk en natuurlijk 
eiwitten! Daarnaast is een omelet het ideale ontbijt, omdat je het 
geheel naar wens kan maken.

Ingrediënten
2 eieren (alleen eiwitten in fase I)
100 gram spinazie
100 gram champignons
50 gram paprika
50 gram tomaten
1 halve rode ui
1 teentje knoflook
2 eetlepels olijfolie

Optioneel: handje geraspte kaas 
(vanaf fase II)

Vanaf fase I

Bereidingswijze
1. Was de spinazie, champignons, paprika en tomaten.
2. Snijd de groenten in kleine reepjes (uit en knoflook zijn ook groenten).
3. Verwarm een koekenpan met 1 eetlepel olijfolie. Roerbak de groente. 
4. Voeg de eieren en eventueel de kaas toe.
5. Bak in ongeveer 3 minuten gaar. 
 
Eet smakelijk!

 

PORTIE: 1

TOT. TIJD: 20min

PREP: 10min
LEVEL: makkelijk
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Koolhydraatarme tortillawraps
Glutenvrije en koolhydraatarme tortilla’s maken we zelf gewoon thuis! 
De wraps kun je vullen met allerlei lekkere groenten. Je wilt nooit meer iets anders!
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R E C E P T E N

Ingrediënten

Voor de tortilla:
250 gram sesam meel van Sukrin 
(glutenvrij & koolhydraatarm)
Snufje zout
2 theelepels olie
2 theelepels bakpoeder
100 ml lauw warm water

Voor de vulling:
200 gram tomaten
150 gram champignons
100 gram paprika
1/2 komkommer
1 rode ui
ijsbergsla
spinazie

Optioneel: handje geraspte kaas, 
kip

Bereiding

1. Zeef het sesammeel voordat je deze in een kom doet, dit 
maakt het lekker luchtig.
2. Voeg de overige ingrediënten voor de tortilla toe en kneed 
tot je een soepel deeg hebt. Schrik niet als het deeg een 
beetje plakkerig is, dit hoort zo en betekent dat het klaar is.
3. Verdeel je deeg in zes gelijke bolletjes. Laat rusten onder 
wat vershoudfolie, ongeveer een half uurtje.
4. Was en snijd ondertussen de groente voor de vulling.
5. Verhit een koekenpan met een goede anti aanbaklaag, 
maar zonder olie.
6. Strooi ondertussen wat extra sesammeel op je werkblad 
en rol een bolletje uit tot een grote platte tortilla. Rol zo dun 
mogelijk uit, zonder dat het gaat scheuren of breken.
7. Draai de tortilla rond, zodat hij niet blijft plakken.
8. Bak de tortilla kort in de koekenpan aan beide 
kanten aan. Bak de tortilla niet te lang, dan wordt het 
namelijk hard. 1 minuut per kant op middelhoog vuur is 
waarschijnlijk al lang genoeg!
9. Rol ondertussen de andere bolletjes ook uit tot tortillas 
en bak ze. Je kunt ze tussen hete twee borden best even 
warm houden.
10. Beleg de tortillawraps met de groente.

 

PORTIE: 6

TOT. TIJD: 60min

PREP: 20min
LEVEL: medium

Koolhydraatarme tortillawraps
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Voordelen van gezonde 
tussendoortjes
Verantwoord snacken is een prima gewoonte!

Wanneer je een dieet volgt heb je vaak trek 
tussen de maaltijden door. Maar vaak zitten 
supermarkt tussendoortjes vol met geraffineerde 
suikers. En dit is hartstikke zonde! Het is 
namelijk heel makkelijk om voor gezonde 
tussendoortjes te gaan met één van onze 
recepten.

Hieronder vind je een recept voor een gezond 
tussendoortje. Het belangrijkste is dat het 
makkelijk klaar te maken is, dat het gezond en 
vrij van onnodige toevoegingen is!

Voordelen van gezonde tussendoortjes
Verantwoord snacken is een prima gewoonte! Als 
je een gezond tussendoortje neemt, is de kans 
groter dat je blijvend je doel bereikt dan wanneer 
je je hongergevoel negeert. Bovendien kunnen 
gezonde tussendoortjes voorkomen dat je iets 
ongezonds eet tijdens je dieet. Maar gezonde 
tussendoortjes hebben nog meer voordelen:

• een actievere stofwisseling
• een stabiele bloedsuikerspiegel
• voorkomen van eetbuiten
• onderdrukken van hongergevoel
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R E C E P T E N

Bloemkool bites met yoghurt dip
Met bloemkool kun je eindeloos variëren en krijg je je dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid groenten binnen. Deze bloemkool bites met yoghurt dip smaken heerlijk. 
Maar het allerbelangrijkste is dat ze super gezond en koolhydraatarm zijn. 

Ingrediënten
Voor de bites:
650 gram bloemkool
1 eiwit van een groot ei
1 kleine ui, fijngesneden
25 gram koolhydraatarme toast, 
gemalen of alternatief
peterselie, fijngesneden
zout en peper 

Voor de dip:
200 gram griekse yoghurt
1 eetlepel citroensap
dille

Vanaf fase II

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 190 graden.
2. Kook de bloemkool in kokend water voor 3-5 minuten. Laat de 
bloemkool goed uitlekken in een zeef.
3. Hak de droge bloemkool fijn. Doe alle ingrediënten voor de bites in 
een kom en mix. Vorm kleine kroketjes en plaats deze op de bakplaat 
met bakpapier.
4. Bak de kroketjes 20 minuten in de oven en draai ze halverwege om.
5. Maak onderussen de saus door de ingrediënten voor de dip te mixen. 

 Tip: bekijk onze website voor meer gezonde proteïne tussendoortjes!

PORTIE: 2

TOT. TIJD: 40min

PREP: 20min
LEVEL: medium
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R E C E P T E N

Luchtige koolhydraatarme  
pannenkoeken
Door net wat andere ingrediënten te kiezen dan bij ‘normale’ pannenkoeken 
ontstaan er koolhydraatarme pannenkoeken. Pannenkoeken als ontbijt, lunch of 
diner, het kan allemaal!
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R E C E P T E N

Ingrediënten

3 eetlepels kokosmeel
2 theelepels Sukrin Gold
3 eiwitten
60 ml amandelmelk
1 theelepel bakpoeder
zout

Vanaf fase I

Bereidingswijze

1. Meng het kokosmeel met het bakpoeder, snufje zout en 
Sukrin Gold in een kom.
2. In een andere kom klop je de eiwitten op. Voeg vervolgens 
de amandelmelk lepel voor lepel toe. 
3. Voeg de twee kommetjes bij elkaar tot een gladde 
substantie. 
4. Verwarm een pan met 1el olijfolie of kokosolie op laag/
medium vuur. Verdeel één voor één het beslag over de pan 
en bak de pannenkoeken 2-3 minuten per kant.  

Tip: de pannenkoeken kun je beleggen met een topping 
naar keuze. Je kunt kiezen voor fruit of suikervervangers 
als Sukrin poedersuiker of stroop. Deze zijn calorie- en 
koolhydraatarm!

PORTIE: 1

TOT. TIJD: 40min

PREP: 30min
LEVEL: medium

Luchtige koolhydraatarme  
pannenkoeken
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R E C E P T E N

Koolhydraatarme wolkenbroodjes
Brood is een absolute no-go tijdens je dieet. Maar niet met deze koolhydraatarme 
wolkenbroodjes. Ook wel bekend als oopsies. Met de broodjes voel je je meteen in de 
wolken.

Ingrediënten
3 eieren 
3 eetlepels hüttenkase
1/4 theelepel bakpoeder 
1 theelepel honing (alternatief: 
Sukrin natuurlijke zoetstof)

Vanaf fase II

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 150 graden en bekleed met bakpapier. 
2. Splits de eieren en bewaar het eigeel. Klop de eiwitten met het 

bakpoeder. Klop tot het eiwit stijf is. Dit duurt wel eventjes.
3. Klop het eigeel in een andere kom met de honing en hüttenkase. Dit 

hoef je niet lang op te kloppen. Voeg het mengsel toe aan de andere 
kom. Het beslag moet luchtig blijven dus mix met een spatel en niet 
met de keukenmachine! Schep kleine bolletjes op de bakplaat met 
ruimte ertussen.

4. Zet de broodjes 17-20 minuten op 150 graden in de oven. 
5. Laat de broodjes afkoelen en genieten maar!

PORTIE: 6

TOT. TIJD: 30min

PREP: 10min
LEVEL: makkelijk



1. Stel een doel
Voordat je begint is het belangrijk om een haalbaar doel voor jezelf te stellen. Wees bewust 
waarom je anders wilt gaan eten en motiveer jezelf.

2. Voedingsdagboek
Aan je leefstijl werken begint met bewustwording. Houd een voedingsdagboek bij waarin je 
bijhoudt wat je op een dag eet en wat je graag wilt veranderen. Zo krijg je een beter inzicht van 
wat je eet en drinkt.

3. Kook zelf
Door je eigen eten te bereiden heb je zelf in de hand wat je binnenkrijgt. Bereid ook zelf je 
lunch en neem die mee naar je werk. Zo kom je niet in de verleiding om ongezond te eten of te 
drinken.

4. Kies de juiste voedingsstoffen
Voeding hebben we nodig om energie te krijgen. Energie kun je op 3 manieren binnenkrijgen: 
via koolhydraten, eiwitten en vetten. Koolhydraten verbranden gaat moeizaam terwijl vetten en 
eiwitten de vetverbranding stimuleren.

5. Ontbijt
Bij het diëten is het belangrijk dat je het ontbijt niet overslaat. Door niet te ontbijten, kan je de 
rest van de dag slechte eetkeuzes maken. Stevig ontbijten voorkomt dus dat je door de dag te 
veel gaat snacken.

6. Drink genoeg water
De mens moet gemiddeld 1.5 tot 2 liter vocht per dag drinken. Water zorgt voor de afvoer van 
afvalstoffen uit het lichaam en dat wil je hebben.

7. Gezonde snacks
Gezonde snacks leveren energie en zijn rijk aan vitaminen, mineralen, vezels en gezonde vet-
ten. Dit betekent dat ze je goed vullen.

8. Geen boodschappen op een lege maag
Onderzoek toont dat onze boodschappen meer calorieën bevatten wanneer we honger hebben.  
Wanneer je boodschappen doet op een lege maag is de kans groter dat je je laat verleiden door 
suikerrijke producten.

9. Dagelijkse beweging
Bewegen is een belangrijk onderdeel van diëten. Wees actiever!

10. Informeer vrienden
Laat je omgeving weten dat je gezonder wilt gaan eten. Het kan zeer motiverend werken als ze 
jou steunen in het proces.

10 x Dieet tips



Blijf op de hoogte van de beste kortingen,
handige tips, laatste nieuwtjes en recepten

Je kunt ons volgen op Facebook,
Instagram en Pinterest

Je kan ons ook altijd bereiken op
onderstaande adressen:

www.novashops.com
klantenservice@novashops.com

Marie Curieweg 1 A
6045 GH Roermond

Nederland 

www.novashops.com


