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Kooktechnische hoogstandjes zijn niet nodig 
bij het lekkere en lichte Keuzedieet en moei- 
zame dieetplannen evenmin. Ons motto: 
afvallen lukt alleen als het leuk is! Het gaat 
erom nieuwe dingen te leren, anders te 
koken, meer aandacht aan groenten 
te schenken en veel kruiden te 
gebruiken of gewoon een 
beetje te experimenteren 
met nieuwe specerijen 
en ingrediënten. Winst 
behaal je door met andere 
dingen terughoudend te 
zijn: vette worst, room, 
gepaneerd of gefrituurd 
eten, knabbels en zoetig-
heid. Daarvoor in de plaats 
zet je vaker vis, gevogelte en ma-
gere melkproducten op tafel. Dierlijke 
vetten in de pan vervang je door een beetje 
plantaardige olie van goede kwaliteit.

ONTSPANNEN GENIETEN
Wie een langdurig resultaat wil, doet er 
goed aan zichzelf niets te ontzeggen. Als 
u meer gezonde dingen op tafel zet, raken 
vette en zoete verleidingen vanzelf op de 

achtergrond. Deze simpele, 
ontspannen strategie is van 
toepassing op alle recepten 
in dit boek. We verbieden 
niets, maar geven lichte  

alternatieven.
Een andere manier om 

resultaat te behalen, is het 
langzaam terugbrengen 
van de hoeveelheden op 
het bord. Afbouwen dus, 
net zoals je dat doet met 
medicijnen waar je niet 
in een keer mee mag 
stoppen: de dokter schrijft 

geleidelijk aan een steeds 
lagere dosis voor, zodat je 

lichaam er zo min mogelijk van 
merkt. Zo kunt u ook bij het eten de 

hoeveelheden verminderen tot een dose-
ring die goed is voor uw figuur. Op deze 
manier vermijdt u ook de hongerklop die je 
het leven zo zuur kan maken en het lichaam 
laat smeken om eten.
Veel diëten raden aan dagelijks liefst 1000, 
maar zeker 500 tot 600 calorieën minder te 
eten dan gebruikelijk. Bij het Keuzedieet 

HET KEUZEDIEET,  
DAAR VOEL JE JE GOED BIJ

Extra 
VOEDINGS-

VEZELS

Het basisidee van dit 
kookboek: nergens van afzien, 
weinig moeite, maar wel heel 

lekker. We hebben KLASSIEKE 
GERECHTEN LICHTER gemaakt 
en vertellen erbij hoeveel calorieën 
u uitspaart. Zo wordt het twee keer 

zo leuk om zelf te koken: goed 
leven en toch afvallen.
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Lichter koken
eet u de eerste vier weken misschien maar 
200 calorieën minder dan anders. Als het 
lichaam daaraan gewend is, kunt u die 
hoeveelheid in de volgende maand geleide-
lijk opvoeren naar 400 calorieën minder. Op 
deze manier gaat de gewichtsafname na-
tuurlijk minder snel dan bij radicale kuren en 
wordt uw geduld op de proef gesteld. Maar 
u wordt wel beloond met blijvend resultaat.
De energiewaarde is in kilocalorieën, maar 
voor de begrijpelijkheid gebruiken we 
overal, behalve bij de recepten, het 
ingeburgerde begrip ’calorieën’. 
Het is wel zaak om maat te 
houden. Als u de hoeveelhe-
den die op tafel komen op 
gevoel afmeet, worden ze 
ongemerkt steeds groter. 
Het probleem daarbij is: hoe 
groter de portie, hoe meer we 
eten. De oplossing: weeg af 
wat u precies wilt eten en maak 
de porties steeds iets kleiner. 
Dan ligt er de volgende keer 
geen biefstuk van 180 
gram meer in de pan, 
maar een van 150 
gram. Of in plaats 
van een stokbroodje 
van 90 gram en 225 
calorieën, eet u er één 
die 60 gram weegt en 
150 calorieën bevat.
Als u eenmaal voor uzelf 

heeft bepaald hoe groot de porties muesli, 
toetjes, rijst en pasta minimaal moeten zijn 
om een vol gevoel te krijgen, meet dit 
dan zorgvuldig af. Zoek een kopje 
of schaaltje waar deze hoe-
veelheid precies in past, dan 
hoeft u het niet telkens af te 
wegen.
De porties in dit boek verschil-
len per recept. We zijn uitge-

gaan van hoeveelheden 
die het meest logisch zijn. 

Zo is varkensfilet bijvoor-
beeld voor 4 personen, 
een smoothie voor 1 
persoon en gepofte 
aardappelen voor 2 
personen. Let dus 
goed op bij het kopje 
’Voor … porties’ als u 

wilt gaan koken.

BLIJF KALM
Blijf rustig als de weegschaal de 

eerste twee weken geen verandering 
laat zien. Het lichaam heeft vaak 
eerst een korte periode van con-
solideren nodig voordat de kilo’s 
verdwijnen. Dat geldt vooral als 
je naast een dieet ook sport. 
Het lichaam maakt dan eerst 

spierweefsel aan. U ziet op 
de weegschaal niet dat het vet al aan 

het verdwijnen is.

70% 
calorieën  

UIT KOOL- 
HYDRATEN

Hier komen goede 
ideeën uit keukens van 

de hele wereld samen. ONS 
KEUZEDIEET IS HET JUISTE 
AFVALPROGRAMMA. Daarom 

zitten er echte favorieten bij en geen 
kant-en-klare lightalternatieven. 

Patat, pizza en gebraden varkens-
vlees maken hun opwachting, 

net als tiramisu.

Kleine 
kookhandigheidjes, 

groot succes: u leert hoe u 
MAKKELIJKE GERECHTEN 

maakt en calorieën uitspaart met 
behoud van voedingsstoffen. 
Zo tovert u lekkere gerechten 

op tafel die op elke gast 
indruk zullen maken.



Lichter koken
Koken maakt slank en gelukkig. Dat 

klinkt heel simpel en dat is het ook. 

Ervan uitgaande dat u zuinig bent met 

calorierijke ingrediënten en die vervangt 

door verse groenten en fruit die rijk aan 

voedingsstoffen zijn. De echte favorieten 

moeten natuurlijk blijven. In dit boek 

ontdekt u hoe caloriearm eten echt goed 

lukt en lekker smaakt!
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ROEREIEREN MET  
GROENTEN EN TOFU VT

Voor 2 porties:
½ paprika
1 lente- of bieslookuitje
1 ei
2 eiwitten
100 g zachte tofu (zijdetofu)
zout, peper
1 tl olijfolie

1. Was de paprika en 
lente-uitje en snijd ze fijn.
2. Doe de ei, eiwitten en 
zachte tofu in een kom en 
roer goed door. Voeg zout en 
peper toe.
3.  Verhit de olie in een anti- 
aanbakpan en bak daarin de 
groenten 3 minuten. Giet het 
ei-tofumengsel in de pan en 
laat het onder voortdurend 
roeren in 3 minuten stollen. 
Zout en peper toevoegen en 
direct serveren.

Per portie: 11 g eiwit, 6 g vet, 2 g 
koolhydraten, 1 g voedingsvezels 
= 110 kcal

Een geruststelling voor iedereen 
die bij het ontbijt graag eieren eet, 
maar bang is voor een te hoog 
cholesterolgehalte: het lichaam 
neemt maar heel weinig van de 
cholesterol uit eieren op.

ROEREIEREN MET HAM UIT 
DE MAGNETRON

Voor 2 porties:
2 eieren
cayennepeper
1 volle el hamblokjes (ca. 20 g)

1. In een kom (geschikt 
voor de magnetron) of grote 
beker (250-350 ml) eieren 
doorroeren met 2 el water. 
Hamblokjes toevoegen en 
cayennepeper naar smaak.
2. Zet de kom in de magne-
tron, niet afdekken. Bij vol 
vermogen circa 40 seconden 
verhitten, met een vork 
omroeren en de gestolde 
bestanddelen een beetje 
verdelen. Nogmaals 30-45 
seconden verhitten en weer 
goed doorroeren.
3. Uit de magnetron halen 
en als een deel van het ei 
nog vloeibaar is, doorroeren 
en even laten staan tot de 
hitte goed verdeeld en het ei 
overal gaar is.

Per portie: 17 g eiwit, 12 g vet, 2 g 
koolhydraten, 0 g voedingsvezels = 
188 kcal

 

PROTEÏNEROEREIEREN  
IN PITABROOD VT

Voor 2 porties:
2 eieren
2 eiwitten
zout en peper
50 g vetarme fetakaas
1 el verse, gehakte dille
2 tl olijfolie
1 volkorenpitabroodje
dille voor garnering

1. Eieren, eiwitten en 2 el 
water in een kom door- 
roeren. Beetje zout en peper 
toevoegen. Verkruimelde 
feta en gehakte dille erdoor 
roeren.
2. Verhit de olie in een anti- 
aanbakpan, niet zó heet dat 
de rook ervan af slaat. Giet 
de eieren erin en laat ze al 
roerend in ca. 2 minuten 
stollen.
3. Verwarm het pitabroodje 
in een broodrooster, snijd het 
doormidden en vul elke helft 
met roerei. Garneer met 
dille.

Per portie: 15 g eiwit, 12 g vet, 16 g  
koolhydraten, 1 g voedingsvezels 
= 240 kcal
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STRESSVRIJE  
ONTBIJTGERECHTEN

’s Avonds het 
deeg maken, ’s 

morgens bakken. De gist 
heeft ’S NACHTS veel tijd 

om zijn werk te doen. Zo 
worden de broodjes heel 

knapperig en smaken 
ze heerlijk.

Deze broodjes 
lukken ook bij beginners 

die nog nooit iets met gist 
gebakken hebben. Gewoon alle 
ingrediënten DOOR ELKAAR 
ROEREN, dan kan het zo in de 
koelkast en de volgende dag in 

de oven. Vergt ongeveer  
10 minuten.

UITSTEKEND 
IN TE  

VRIEZEN
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ONTBIJTBROODJES VGN

Voor 12 stuks:
ca. 20 g verse gist
2 el citroensap (of azijn)
450 g bloem
50 g sojameel
1 volle tl zout
margarine om muffinblik in te vetten
volkorengriesmeel om te bestuiven

1. Meng 400 ml koud water met gist en 
citroensap. Meng de twee soorten meel, het 
gistmengsel en het zout in een kom. Gebruik 
de mixer met kneedhaken om het deeg te 
kneden, ga door tot het deeg van de wand 
van de kom loslaat en een bal vormt.
2. Vet een muffinblik in en verdeel het 
deeg erover. Dat gaat het beste met twee 
eetlepels, omdat het deeg taai en zacht is. 
Bestrooi de bovenkanten ruim met griesmeel.
3. Dek af met een stuk bakpapier of ingevette 
(olie) transparante vershoudfolie. Schuif het 
blik in een grote plastic zak (bijvoorbeeld een 
tasje van de supermarkt) en zet het in de 
koelkast of buiten als het daar koel genoeg is.
4. Schuif het de volgende ochtend direct uit 
de koelkast in de oven. Stel de kookwekker in 
op 30 minuten. Verwarm de oven tot 220 ºC. 
Zodra die temperatuur bereikt is en het lamp-
je uitgaat, draait u de oven terug naar 200 ºC.
5. Bak de broodjes in totaal 30 minuten, 
maak ze los van de bakplaat en laat ze op een 
taartrooster uitdampen.

 
 

 
 
 
 

Per stuk: 6 g eiwit, 2 g vet, 28 g koolhydraten, 2 g 
voedingsvezels = 160 kcal

Variant voor gewoon witbrood: maak het deeg zoals 
in stap 1 en vul daarmee een ingevette (brood)vorm 
van 30 cm lang. Bestrooi met griesmeel, sesamzaad of 
lijnzaad. Schuif het de volgende dag in de koude oven 
en stel die in op 220 ºC. Als die temperatuur bereikt 
is, schakelt u terug naar 200 ºC. Totale baktijd is 40-45 
minuten. Maak het brood los uit de vorm en laat het in 
de uitgeschakelde oven nog 10 minuten rusten.

Variant voor bakplaat: zet het deeg een nacht in de 
koelkast. Druk het de volgende ochtend op het met 
bloem bestrooide werkblad uit tot een rechthoek; maak 
daar een rol van en snijd die in 12 stukken. Leg die 
stukken in rijtjes op een bakplaat bekleed met bakpa-
pier (eventueel ingevet en met bloem bestrooid), met 
tussenruimten van 3 cm, en bak af zoals in stap 4. De 
broodjes bakken dan wel samen, maar laten zich ook 
weer makkelijk afbreken.

Het toegevoegde sojameel remt het stijgen van de 
bloedsuikerspiegel en zorgt ervoor dat u na het eten 
langer verzadigd blijft dan na het eten van andere witte 
broodjes.
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STEVIG EN VULLEND
Op de hartige krui-

denbroodjes hoeft geen 
beleg! Stop ze gewoon 

HEET UIT DE OVEN in een 
zak van stof (niet van plastic!) 

en neem ze zo mee naar 
werk of school.

VETARM!  
 Omdat kruidenbroodjes ook  

 zonder beleg lekker zijn. Slechts    
 1 g per broodje. 

Onze 
broodjes met 

roggemeel zijn 
GOEDKOPER en 
lekkerder dan die 

uit de winkel.


