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Sinterklaas is weer in het land. Een echt Hollands volksfeest waarbij gezelligheid,
warmte, cadeautjes en - niet te vergeten - lekker eten centraal staan.
En eerlijk is eerlijk: die gezelligheid kunnen we goed gebruiken in deze tijd met
Corona.
Als je gezond wilt eten en afvallen, kan deze tijd van het jaar echter best uitdagend
zijn. De pepernoten, chocoladeletters, banketstaven en marsepein vliegen je immers
om je oren!
We willen je daarom met deze Sinterklaas Special inspireren om in de Sinterklaastijd
gezelligheid te creëren, zonder ongezond te eten. Zodat je slank en energiek blijft en
fit de decembermaand doorkomt!
In deze Special krijg je van ons:

•
•
•
•
•

Tips voor een gezonde Sinterklaasavond
5 heerlijke en ‘gezonde’ alternatieven voor Sint-lekkernijen
5 gezonde hapjes-recepten voor pakjesavond
Zo maak je december gezellig tijdens Corona
Cadeautip voor Sinterklaas!

Deze Special zorgt ervoor dat jij zorgeloos kunt genieten van heerlijk eten waar je
lichaam blij van wordt en van de lieve mensen om je heen.
Maak je een gerecht uit deze Sinterklaas Special? Deel het op social media met de
hashtag #afvallenmetjasper. Zo inspireer je ook anderen om tijdens de herfst gezond
te eten! Wij wensen je een ijzersterke weerstand en een stralende gezondheid toe.
Geniet ervan!
Hartelijke groet,
Jasper Alblas

www.jasperalblas.nl
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Tips voor een gezonde
Sinterklaasavond
Misschien kun je het van vroeger nog wel herinneren. Rondom Sinterklaas at je de
hele dag kikkers van marsepein, pepernoten en chocolade.
Als kind wist je niet beter en was dat normaal. Als volwassenen herhalen we dit soort
patronen nog steeds, omdat ze zo diep in ons systeem zitten.
Zeker als je inmiddels wél gezond eet en je weet hoe lekker je je daar van gaat
voelen, kan het lastig zijn als je merkt dat je in oude patronen vervalt en de hele dag
door aan het snacken bent.
Tegelijk is het ook een uitdaging om er niet in te vervallen. Als je merkt dat je het
lastig vindt om de verleiding te weerstaan, dan doe je er goed aan de volgende tips
toe te passen.
Als je deze tips toepast, staat niets jou meer in de weg om volop te kunnen genieten
van Sinterklaasavond en de dagen rondom Sint!

1. Kies één moment
We worden al vanaf augustus herinnert aan de komst van de goedheiligman. De
winkels liggen sindsdien al vol met pepernoten, dé Sinterklaas-lekkernij bij uitstek.
Of het nu zomer of winter is, pepernoten zijn populair en dus verkopen ze. De
marketing van deze zoete koekjes is erop gericht zo vroeg en zo veel mogelijk te
profiteren van het Sinterklaasfeest.
Als consument wordt het je zo lastig mogelijk gemaakt om die verleidingen te
weerstaan. Marketeers verzinnen steeds weer nieuwe ‘luxe’ smaken, zoals pepernoten
met een truffel-kaneelsmaak of een tiramisu-smaakje, zodat jij nieuwsgierig raakt en
toch weer overstag gaat.
Onze eerste tip om al die verleidingen te weerstaan, is om voor jezelf te besluiten:
Ik geniet op één moment, alleen als ik het feest echt vier en niet eerder of later. Niet
in augustus, september, oktober en nee: ook niet in november en de hele maand
december.
Zo kun je als jij Sinterklaasavond viert het lekkers beter waarderen en voorkom je dat
je al aankomt nog voor dat het daadwerkelijk 5 december is.
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2. Maak je eigen ‘snoepgoed’ en hapjes
De originele Sint-lekkernijen zitten vol met ongezonde voedingsstoffen. Denk aan
conserveringsmiddelen, transvetten, smaakversterkers en suikers waar je dik van kunt
worden.
Je doet er daarom goed aan om je eigen lekkernijen te maken van onbewerkt voedsel.
Niet alleen is zelfgemaakt lekkers veel gezonder omdat je zelf bepaalt welke
ingrediënten je erin verwerkt, het smaakt ook nog eens veel lekkerder. En je lichaam
wordt er blij van waardoor je je goed blijft voelen!
Hoewel het fijn is als eten lekker en smaakvol is, is het vooral belangrijk dat je
energie krijgt van wat je eet en dat je je er verzadigd door voelt. Dan hoef je ook niet
eindeloos door te eten, daar heb je dan simpelweg geen behoefte aan.
Ga lekker aan de slag samen met je (klein)kinderen. Zo kom je gelijk in die gezellige
Sinterklaas-stemming. Je zal zien dat je niet alleen jezelf, maar ook de kids en andere
familie of vrienden er blij mee maakt. Uiteindelijk eten we allemaal het liefst gezond.
Verderop in deze Special vind je een aantal heerlijke voorbeelden.

www.jasperalblas.nl
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3. Maak kleinere porties
Je kent vast wel het concept All You Can Eat bij sommige grill-, wok- en sushirestaurants. Je betaalt dan een vast bedrag en vervolgens kun je zoveel eten als je
wilt. Vaak eet je dan veel meer dan dat je normaal zou doen, met als gevolg dat je
makkelijk aankomt en er achteraf een beetje van baalt.
Hetzelfde gebeurt vaak met Sinterklaas. Zakken pepernoten, chocoladeletters,
marsepein of kransjes worden vooraf gekocht. Alles staat in de kast en wordt met
Sinterklaasavond op de tafel gezet.
Je eet daardoor al snel meer dan je normaal zou doen. Sommige mensen eten zelfs
tot ze zo vol zitten, dat ze niets anders meer kunnen dan moe op de bank zitten.
Gelukkig kun je dit overeten makkelijk voorkomen. Zorg dat je met Sinterklaas geen
overdaad aan lekkers maakt, want ook al heb je het zelfgemaakt, het is nog steeds
een ‘traktatie’ en bevat vaak wel (natuurlijke) suikers, waar je toch van kunt aankomen
als je er teveel van eet.
Je zal zien dat iedereen ook met kleinere porties tevreden zal zijn en je kunt altijd nog
wat achter de hand houden als er toch nog trek is.
Veel mensen zijn geneigd om op een feestdag zoals Sinterklaas minder te eten,
zodat ze ‘s avonds lekker veel kunnen snoepen. Dit zorgt er echter voor dat je veel
ongezonde voedingsstoffen binnenkrijgt waar je van kunt aankomen en waarvan je
lichaam ontregelt raakt.
Het is daarom aan te raden om de dag van pakjesavond drie gezonde, bij voorkeur
koolhydraatarme maaltijden te eten en eventueel nog een groene smoothie of
groentesap en een gezond tussendoortje, zodat je minder behoefte hebt om te
snacken in de avond.

www.jasperalblas.nl
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4. Houd een balansdag
Voorkomen is beter dan genezen, wordt vaak gezegd. Maar het overkomt de beste
dat je alle goede bedoelingen overboord gooit en dat je toch in de lekkernijen duikt.
Ontspan daarin en accepteer dat je dat hebt gedaan. Het is oké als dat een keer
gebeurt, maar probeer te voorkomen dat het twee dagen of zelfs twee weken wordt.
Het kan daarom een fijn gevoel geven om de dag erna direct de gezonde balans weer
op te maken en extra gezond te eten.
Op een balansdag eet je uitsluitend gezonde, zoveel mogelijk onbewerkte producten
en bij voorkeur koolhydraatarm.
Andere tips die je kunt toepassen om je lichaam weer in balans te brengen na een
dag snoepen zijn de volgende:

•
•
•
•
•

Vervang één of meerdere maaltijden door een sap of smoothie
Drink extra water en kruidenthee, bijvoorbeeld brandnetel-thee om te
zuiveren
Eet maximaal één stuk fruit
Eet niets meer na de avondmaaltijd
Halveer de porties

Verder zou je wat extra aan beweging kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld een aantal
korte sessies sprinten of aan krachttraining doen. Dit is effectiever om (buik)vet te
verbranden dan een langdurige cardio-workout zoals hardlopen.
Als je niet zo’n fanatieke sporter bent, dan helpt het ook al om op de dag na
Sinterklaas bijvoorbeeld een lekker stuk te gaan fietsen of wandelen. Of je kan ervoor
kiezen om op pakjesavond zelf nog even een frisse neus te halen.
Het maakt niet uit hoe je het doet, zolang je maar net even wat meer beweegt dan
normaal. Dat scheelt weer een aantal pepernootjes!
Vaak krijg je met Sinterklaas allerlei lekkers. Chocoladeletters komen je huis in zonder
dat je ze koopt. Wellicht dat dat dit jaar anders is door Corona.
Maar heb je een kast vol snoepgoed en lekkers over? Geef het dan weg aan iemand
die je er blij mee maakt.
Of, liever: gooi het weg, want het is voor niemand gezond en eigenlijk doe je er
niemand een plezier mee (hoewel anderen misschien denken van wel).
Als je het in de kast hebt liggen dan blijft het naar je lonken, ook al is Sinterklaas al
lang met de boot terug naar Spanje vertrokken.
www.jasperalblas.nl
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Sint-recepten:
Wie zoet is, krijgt lekkers
Sint en zoetigheid zijn zo met elkaar verbonden en zoet heeft daarin verschillende
betekenissen. Wie zoet is krijgt lekkers en al het lekkers is zoet :-)
Tegenwoordig weten we natuurlijk allemaal dat zoet uit geraffineerde suikers niet
is waar ons lichaam blij van wordt en dus hebben we een aantal heerlijke ‘gezonde’
alternatieven voor je gemaakt die gezoet zijn op een natuurlijke manier zonder allerlei
toegevoegde suikers.
En ik kan je vertellen: ze zijn vele malen lekkerder. Als je deze hebt geproefd, wil je
nooit meer terug naar de ongezonde varianten.
Het mooie aan deze alternatieven is dat ze ook nog vol voedingsstoffen zitten die
je lichaam goed kan gebruiken. Maar natuurlijk geldt ook hier: eet ze met mate.
Overdaad schaadt, ook van gezonde voeding.
Het is leuk om deze recepten samen te maken met je (klein)kinderen of ze ermee te
verassen.
Geniet van deze 5 heerlijke ‘gezonde’ alternatieven voor Sint-lekkernijen!

www.jasperalblas.nl
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Recept 1: Chocolade-pepernoten
Benodigdheden voor 10 pepernoten:

•
•
•
•
•
•
•

40 g havermout
1 el speculaaskruiden
1/2 tl bakpoeder (voorkeur wijnsteenbakpoeder)
2 tl honing
40 g pure chocolade (87%)
2 dadels
1 el kokosolie

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Doe de havermout in een blender en maak er meel van.
3. Voeg de dadels toe en mix het nog een keer door elkaar.
4. Smelt de kokosolie in een kleine pan. Zet het
vuur uit zodra de olie gesmolten is.

5. Doe het havermoutmeel, dadels, speculaaskruiden,

wijnsteenbakpoeder, honing en gesmolten kokosolie in
een kom en kneed het tot een stevige bol.

6. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Rol balletjes
van het deeg en leg die op de bakplaat.

7. Zet de pepernoten 10-15 minuten in de voorverwarmde
oven. Haal ze eruit en laat afkoelen.

8. Smelt de chocolade in een kleine pan. De pepernoten koelen
ondertussen af, waardoor ze harder worden.

9. Meng de pepernoten door de gesmolten chocolade en leg ze op een bord.
10. Zet ze in de koelkast en wacht tot de chocolade hard is. [\numbers]
Tips:
— Je kunt de havervlokken ook vervangen door amandelmeel.
— Houd je niet zo van zoet? Laat de honing dan gerust weg.
— Het is afhankelijk van de sterkte van je oven hoelang de pepernoten
erin moeten. Houdt ze na 10 minuten goed in de gaten.
www.jasperalblas.nl
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Recept 2: Kruidige speculaascake
Benodigdheden voor 1 cake:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bananen (rijp)
150 g havervlokken
50 g amandelmeel
100 ml ongezoete amandelmelk
2 eieren
4 dadels
1 el speculaaskruiden
½ tl nootmuskaat
1 tl bakpoeder
50 g pistachenoten (ongezouten)
Zeezout
Kokosolie

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Doe de bananen, havervlokken, het amandelmeel, de amandelmelk,
eieren, dadels, kruiden, het bakpoeder en een snufje zeezout
in een blender. Mix tot je een glad beslag hebt.

3. Bekleed het cakeblik met bakpapier, vet in met
kokosolie en giet het beslag erin.

4. Snijd de pistachenoten grof en verdeel ze over
het beslag. Druk ze er een beetje in.

5. Bak de cake 35 minuten in het midden van de oven
en controleer of de binnenkant gaar is.

6. Zet eventueel langer in de oven wanneer nodig.
Tips:
— Heb je geen speculaaskruiden in huis? Maak zelf een mix
van kaneel, kruidnagel, gember, kardemom en foelie.
— Snijd de afgekoelde cake in plakken en wikkel deze in
bakpapier. Zo kun je ze eenvoudig in de vriezer bewaren.
Haal ze de avond voor je ze nodig hebt uit de vriezer.

www.jasperalblas.nl
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Recept 3: Gezonde chocolademelk
Benodigdheden voor 1 persoon:

•
•
•
•

200 ml kokosmelk
1 el rauwe cacaopoeder
1 tl honing
Snuf gemberpoeder

Bereidingswijze:

1. Verwarm de kokosmelk in een steelpan op laag vuur.
2. Voeg de rest van de ingrediënten toe en roer goed door
met een garde tot je geen klontjes meer hebt.

3. Giet in een beker.
Tips:
— Je kunt ook ongezoete amandelmelk gebruiken.
— Voeg ½ banaan of 1 dadel toe voor een zoete variant.
— Voeg 1 eetlepel eiwitpoeder toe zodat de chocolademelk
wat dikker wordt en je er langer verzadigd van bent.

Recept 4: Pepernoten-smoothie
Benodigdheden voor 1 persoon:

•
•
•
•
•
•

1 banaan (rijp)
1 rode biet (voorgekookt)
250 ml amandelmelk
1 schep eiwitpoeder
2 tl speculaaskruiden
1 tl rauwe cacaopoeder

Bereidingswijze:

1. Snijd de banaan en rode biet in grove stukken.
2. Doe de amandelmelk in de blender.

www.jasperalblas.nl
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3. Voeg alle andere ingrediënten toe.
4. Laat de blender draaien tot je een gladde smoothie hebt.
5. Voeg eventueel wat meer amandelmelk toe als je
liever een dunne smoothie hebt.

Tips:
— Ben je niet gek op de smaak van rode biet? Gebruik dan spinazie of courgette.
— In plaats van eiwitpoeder kun je ook 1 eetlepel Griekse yoghurt toevoegen.

Recept 5: Wortelcake-muffins
Dit recept komt uit het nieuwe Vegetarische Winter Plan, verderop lees je hier
meer over!
Benodigdheden voor 8 muffins:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g wortel
1 appel
1 banaan
2 eieren
3 el rozijnen
35 g boekweitmeel
1 tl kaneel
1 tl speculaaskruiden
1 tl bakpoeder
Zeezout
Optioneel: ½ tl vanillepoeder

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Was de wortelen, snijd ze in grove stukken en doe die in de blender.
3. Was de appel en haal het klokhuis eruit.
4. Snijd ‘m in stukken en voeg ze samen met de
geschilde banaan toe. Mix tot een puree.

www.jasperalblas.nl

11

Sinterklaas Special

5. Klop de eieren met een garde los in een kom. Doe de rozijnen,
het boekweitmeel, het kaneel, de speculaaskruiden, het
bakpoeder en een snuf zeezout erbij en mix door elkaar.

6. Voeg de wortelpuree toe en vermeng die goed met het eimengsel.
7. Zet de muffinvormpjes klaar op een bakplaat en
verdeel het beslag over de vormpjes.

8. Bak de muffins 25 tot 30 minuten in de oven.
9. Houd ze de laatste paar minuten goed in de gaten en haal
ze eruit als ze een goudbruin randje hebben.

Tips:
— Garneer met 1 eetlepel kokos-yoghurt en wat rauwe cacaonibs.
— Bewaar ze in een goed afgesloten bakje maximaal 4 dagen in de koelkast.
— Vervang de rozijnen door 3 dadels.

www.jasperalblas.nl
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Hapjes voor pakjesavond
Pakjesavond gaat in de meeste gevallen gepaard met vele hapjes en alles door elkaar
eten. Daar gaan we ons vaak niet lekkerder door voelen.
Met deze gezonde hapjes en dips wordt het een kleurrijk geheel op tafel. Als je er
een pannetje soep bij maakt, hoef je verder niet te koken en wordt het een gezellige,
gezonde boel!

Recept 6: Gezond borrelplankje
Benodigdheden voor 1 plank:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 eieren
16 ansjovisfilets
1 blik artisjokharten
1 pot geroosterde paprika
1 aubergine
½ blikje tonijn
4 el hüttenkäse
½ tl gerookt paprikapoeder
10 dadels
100 g ongezouten amandelen
4 g rozemarijn
Zeezout
Verschillende groenten
Olijfolie extra vergine
Kokosolie

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius.
2. Kook de eieren hard en laat ze goed afkoelen. Snijd de
eieren per stuk in 8 partjes en wikkel een ansjovisfilet
om ieder partje. Prik er een satéprikker in.

3. Snijd de artisjokharten in grove stukken en de geroosterde
paprika’s in reepjes. Doe ze in leuke bakjes.

4. Snijd de aubergine in lange dunne plakken en bak de plakken in een

grillpan met een beetje kokosolie. Meng het blikje tonijn met 1 eetlepel
hüttenkäse, gerookt paprikapoeder en een snuf zeezout. Leg op iedere plak
aubergine een beetje tonijn-vulling en rol de plakken op tot rolletjes.

www.jasperalblas.nl
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5. Snijd de dadels in de lengte in en vul ze met de rest van de hüttenkäse.
6. Meng in een kom de amandelen met de rozemarijn en olijfolie zodat alle

amandelen bedekt zijn met een laagje. Verdeel de amandelen over een met
bakpapier belegde bakplaat en rooster ze 20 minuten in de oven. Schud na
de eerste 10 minuten om. Doe de amandelen daarna in een leuk schaaltje.

7. Snijd de verschillende groenten in reepjes of grove stukken.
8. Neem een mooie plank en verdeel speels de
verschillende hapjes en bakjes erover.

Tips:
— Ga voor een kleurenmix aan groenten. Denk aan wortels,
tomaatjes, radijsjes, paprika en komkommer.
— Zet samen met de dips op tafel (zie volgend recept),
zodat je de groenten lekker kunt dippen.
— Eet je hier met 2 personen van? Neem dan alleen een soepje
als avondeten om te voorkomen dat je te veel eet.

Recept 7: Dips
Citroen-Baba Ganoush-dip
Benodigdheden voor 1 grote portie:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 aubergine
2 el witte tahin
½ tl komijn
½ tl gerookt paprikapoeder
½ teentje knoflook
1 citroen
Peper en zeezout
Olijfolie extra vergine

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
2. Snijd de aubergine doormidden en snijd beide stukken
op de snijkant kruislings in met een mes.

3. Druppel olijfolie op de snijkanten en bak ze 30-40 minuten

www.jasperalblas.nl
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in de oven tot het vruchtvlees zacht is.

4. Haal het vruchtvlees met een lepel uit de schil van de aubergine. Doe
het vruchtvlees in een hoge kom of keukenmachine. Voeg de tahin,
komijn, gerookt paprikapoeder en het halve teentje knoflook toe.

5. Pers de citroen uit en voeg het sap toe. Maak met behulp van
een staafmixer of keukenmachine een fijne puree.

6. Voeg peper en zeezout naar smaak toe en eventueel een
scheutje olijfolie wanneer de dip te dik is.

Doperwt-Hüttenkäse-dip
Benodigdheden voor 1 grote portie:

•
•
•
•
•

400 g doperwten (voorgekookt)
200 g hüttenkäse
½ citroen
Peper en zeezout
Olijfolie extra vergine

www.jasperalblas.nl
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Bereidingswijze:

1. Doe de doperwten met de hüttenkäse in een hoge beker.
2. Pers de citroen uit en voeg het sap toe aan de hoge
beker. Pureer met een staafmixer.

3. Voeg naar wens olijfolie toe om de dip iets dunner te maken. Breng op smaak
met peper en zeezout en pureer nog een keer tot je een fijne dip hebt.

Tip:
— Doe de dips een mooie kommetjes en dip er worteltjes,
bleekselderij, gesneden reepjes koolrabi en bleekselderij in.

Recept 8: Fruitige Sint-spiesjes
Benodigdheden voor 10 spiesjes:

•
•
•
•

10 blokjes kaas
10 witte druiven
½ rode appel
10 satéprikkers

Bereidingswijze:

1. Leg de blokjes kaas neer en steek er een prikker in.
2. Prik op ieder blokje kaas een druif.
3. Snijd de appel in driehoekjes, in de vorm van een mijter. Maak er met een
scherp mes de vorm van een kruis is, zodat het op een echte mijter lijkt.

4. Prik de appel-mijters op de druiven.

www.jasperalblas.nl
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Tips:
— Je kunt gaan voor geitenkaas, mozzarella of pecorino.
— Je kunt in plaats van kaas ook stukken banaan gebruiken.

Recept 9: Groente-pietenspiesjes
Benodigdheden voor 10 hapjes:

•
•
•
•
•

¼ stuk komkommer
10 kleine bolletjes mozzarella
5 cherrytomaatjes
5 blaadjes basilicum
10 satéprikkers

Bereidingswijze:

1. Snijd de komkommer in 10 plakken. Snijd rondom kleine driehoekjes uit de
plak komkommer, zodat je de kraag van een pietje maakt.

2. Leg de komkommer neer en steek er een prikker in.
3. Prik op iedere plak komkommer een bolletje mozzarella.
4. Snijd de tomaatjes doormidden en prik op elk stokje
een tomaatje, met de snijkant naar beneden.

5. Prik het basilicumblaadje als ‘veer’ op de muts van tomaat.
Tip:
— Je kunt in plaats van mozzarella ook druiven of olijven gebruiken.

Recept 10: Sinterklaas-mijter-pizzahapjes
Benodigdheden voor 8 hapjes:

•
•

1 boekweitwrap
2 el tomatenpassata

www.jasperalblas.nl
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•
•
•
•
•

½ rode paprika
40 g geitenkaas
½ tl gedroogde oregano
Peper en zeezout
Olijfolie extra vergine

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Snijd de boekweitwrap in 8 driehoekjes (in de vorm
van een mijter) en leg ze op bakpapier.

3. Breng de tomatenpassata op smaak met peper,
zeezout en naar smaak meer kruiden.

4. Besmeer de wrap-mijters met de tomatensaus.
5. Maak met de geitenkaas een kruis op de mijters.
6. Snijd de paprika in kleine blokjes en leg die tussen
de geitenkaas op de rode vlakken.

7. Bestrooi naar smaak met oregano.
8. Bak de mijters 8-10 minuten in de oven tot ze knapperig zijn.
Tip:
— Je kunt ook andere kaassoorten gebruiken in plaats van geitenkaas.

www.jasperalblas.nl
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Zo maak je december gezellig
tijdens Corona
December is gewoonlijk een feestmaand waarin gezelligheid en verbinding centraal
staat.
Dit jaar zal dat anders zijn omdat de meeste borrels, etentjes en gezellige momenten
die je normaal met je collega’s, vrienden en familie hebt er helaas niet in zitten.
Dit haalt veel jeu en gezelligheid waar je aan gewend bent in december weg. Voor de
ene persoon heeft dit als gevolg dat er minder gegeten en gedronken wordt, terwijl
een ander juist door emoties en gevoelens van bijvoorbeeld eenzaamheid meer gaat
eten.
Ondanks het missen van feestjes, etentjes en borrels kun je veel doen om van
december een knusse maand te maken vol verbinding en gezelligheid.
Deze stappen helpen je erbij.

1. Zet een intentie
Zet een intentie voor de maand december. Wat vind jij belangrijk deze maand? Hoe
wil je je voelen? Hoe ga jij het gezellig maken en verbinden?
Zeker als je een moeilijke tijd hebt, of weet dat je het lastig vindt om gezond te eten
en dat wel graag wilt, doe je er goed aan om na te denken of te visualiseren over hoe
jij je wilt voelen tijdens de aankomende maand.
Als je dat helder voor ogen hebt, kun je opschrijven wat jij nodig hebt om te kunnen
genieten van de maand december.
Welke stappen maken het mogelijk dat jij je goed voelt? Waar word jij blij van? Hoe
ga je dat aanpakken? Welke afspraken maak je met jezelf rondom eten en bewegen?
Waar doe je je lichaam plezier mee?
Als je voordat de maand begint weet wat je wilt en hoe je je wilt voelen, maakt
dat alles een stuk makkelijker. Vanuit daar kun je keuzes maken die daar goed bij
aansluiten.

2. Creëer een gezonde basis
Als je van jezelf weet dat je een alles-of-niets-eter bent en daar in december veel last
van hebt, doe je er goed aan om een gezonde basis te creëren.
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Wanneer je helder hebt hoe je je wilt voelen, weet je ook wat je daarvoor het beste
kunt eten. Over het algemeen geldt voor de meeste mensen dat ze zich lekker
en energiek voelen als ze een basis eetpatroon hebben dat bestaat uit gezond,
onbewerkt voedsel.
Eet koolhydraatarm en zorg dat je voeding op dagelijkse basis rijk is aan groenten,
eiwitten en gezonde vetten. Deze zorgen ervoor dat je verzadigd bent, een stabiele
bloedsuiker hebt en minder drang hebt naar ongezond eten.
Wanneer je dagelijks veel groenten eet en dit afwisselend aanvult met eieren,
tempeh, noten, zaden, pitten, vlees, vis en voedingsmiddelen die langzame
koolhydraten bevatten zoals quinoa, zoete aardappel en havermout dan zal je je naast
energiek ook verzadigd voelen en minder behoefte hebben om te snaaien.

3. Leer nieuwe recepten
Waar december normaal een drukke maand met veel rennen en vliegen is, is het nu
een stuk rustiger.
In plaats van etentjes en borrels die je normaal zou hebben kun je die tijd benutten
om met al je aandacht heerlijke nieuwe recepten te maken.
Doe je best! Koop mooie producten en probeer nieuwe dingen uit. Ontdek en haal
plezier uit het koken. Maak het zo lekker en leuk mogelijk voor jezelf en de mensen
waarvoor je kookt.
Hou een paar mooie diner-avondjes met je gezin of met een klein groepje mensen op
afstand. Stop al je liefde en creativiteit erin, maak de tafel mooi en proef, ontdek en
geniet.

4. Maak van je huis een fijne plek
Creëer een fijne sfeer in je huis. Muziek beïnvloedt de sfeer enorm. Maak een leuke
playlist van jouw favoriete nummers of zoek een aantal leuke bestaande playlists.
Rustige pianomuziek of meditatiemuziek is fijn om gedurende de dag aan te hebben,
maar voor tijdens het koken of eten is een jazz-muzieklijst weer geweldig. Probeer
verschillende dingen uit en vind jouw favoriet!
Steek kaarsjes aan, zet bloemen en planten neer en zorg dat je huis een heerlijke
warme plek is waar je kunt relaxen. Koop mooie pantoffels of lekker dikke sokken en
een fijne outfit waar je je goed in voelt.
Een heerlijke homespray met je favoriete geur kan ook een fijn gevoel in je huis
geven.
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Zorg er ook voor dat je elke dag de ramen even openzet om nieuwe frisse lucht je
huis binnen te laten.

5. Verbind
Waar het kan voelen alsof de hele maand om eten draait, kan het helpen om de focus
van eten af te halen. Zie de feestelijke decembergelegenheden vooral als een mooie
kans om te verbinden met het kleine groepje mensen om je heen.
Wees open, toon interesse, stel vragen, vertel over iets waar je passie voor voelt en
focus je op een leuk gesprek.
Vind je dit moeilijk, koop dan een spel zoals Vertellis voor feestdagen. Iedereen
trekt een kaartje met een vraag en kan wat vertellen, zo ontstaan er andere soorten
gesprekken dan je wellicht gewend bent.

6. Doe activiteiten
Ben je uitgekletst met het kleine groepje mensen dat je het hele jaar al veel om je
heen hebt gehad?
Doe een spelletje zoals het Grote Verbindingsspel, Monopoly, Rummikub, Triviant of
maak een wandeling, dans of zing met elkaar. Als je het naar je zin hebt en geniet van
de mensen om je heen, wordt eten ineens een stuk minder interessant. ;-)

7. Besteed extra aandacht aan self-care
Er blijft waarschijnlijk tijd over voor jezelf deze maand en wat is het heerlijk om eens
extra aandacht te besteden aan jou! Koop in plaats van voor vele mensen een mooi
cadeau voor jezelf, neem vaker een lekker bad, lees een mooi boek of te doe iets
anders waar jij zin echt blij van wordt.
Maak een lijstjes van dingen waar jij echt blij van wordt en zoek het in de kleine
dingen. Denk aan een wandeling maken door het bos, jouw favoriete muziek
luisteren, een maskertje, je nagels lakken, een massage laten doen, jezelf lekker
insmeren met bodylotion of je favoriete thee maken.

8. Blijf bewegen
Bewegen is zo belangrijk! December is zo’n maand dat dit er makkelijker bij in schiet.
De dagen zijn kort, het weer is wat minder aangenaam maar juist nu we massaal thuis
werken en veel sportscholen maar beperkt plek hebben is de verleiding groot om
minder te bewegen dus je doet er goed aan hier extra aandacht aan te besteden.
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Spreek met jezelf af om bijvoorbeeld elke dag te gaan wandelen. Al is het maar een
half uurtje! Een beetje frisse lucht doet een mens goed.

9. Verspreid liefde en geluk
Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het hoe belangrijk de mensen om ons heen zijn.
Dus deel alle liefde en geluk die je in je hebt met de paar mensen die je om je heen
hebt en schrijf kaartjes of maak videoboodschappen voor iedereen die niet dichtbij je
is.
Maak lekkere, gezonde koekjes en breng ze naar de buren of aan het personeel van
het verzorgingstehuis in de buurt die het nu erg druk heeft rondom Corona.
Zorg voor elkaar en maak deze tijd op deze manier zo leuk mogelijk!

Tot slot: Maak het speciaal
Misschien ben je niet bewust van alle decemberjaren die je hebt gevierd, maar één
ding is zeker, dit speciale jaar ga je niet snel vergeten omdat het zo anders is en dat is
prachtig!
Doe je best om het zo mooi en fijn mogelijk te maken en besef dat deze periode ons
veel brengt. Een ander perspectief, nieuwe mogelijkheden en aandacht voor wat echt
belangrijk is in het leven.
Denk ook aan de ander en kies bewust liefde boven angst en kijk waar je anderen
kunt helpen. Een lief berichtje, een boodschap, een teken van medeleven. Samen
komen we er doorheen en sluiten we dit jaar af met een geweldige gezonde
decembermaand vol verbinding!
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Cadeautip voor Sinterklaas!
Wil jij jezelf en andere inspireren om gezond te blijven eten tijdens de winter? Dit
boek is het perfecte Sinterklaascadeautje aan jezelf en aan anderen.
Het Vegetarisch Winter Plan is een uitnodiging om 4 weken vegetarisch te gaan eten.
Het is een boek voor iedereen die goed voor zichzelf wil zorgen en op zoek is naar
balans.
Of je nou vegetarisch bent, nieuwsgierig bent naar vegetarisch eten, veel wilt afvallen
of niet wilt afvallen – het maakt niet uit.
Het Vegetarisch Winter Plan laat zien dat je óók tijdens de koude herfst- en
wintermaanden vegetarisch kunt eten én afvallen, zonder dat je vlees of
voedingsstoffen zal missen.
Het boek bevat meer dan 126 nieuwe, vegetarische en koolhydraatarme recepten,
met enkel natuurlijke ingrediënten. De recepten zijn speciaal ontwikkeld om je
vetverbranding te versnellen en je energielevels te boosten.
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Als je doet wat in dit programma staat, zul je:

•
•
•
•
•
•

Ervaren dat je zonder vlees heerlijk kunt eten en optimaal vet kunt
verbranden
Intuïtief leren eten
Meer in balans zijn
Meer energie ervaren
Beter en dieper slapen
Afvallen als je overgewicht hebt

Geen strengheid en restricties. Zie elke maaltijd als een suggestie. Een mogelijkheid
om te genieten en je lichaam te voorzien van belangrijke voedingsstoffen.
Want als je goed voor je lichaam zorgt, zorgt je lichaam goed voor jou! Dit boek is in
alle opzichten een cadeautje aan jezelf.
klik hier voor meer informatie.
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Meer van Jasper
Smaken de tips in deze Special naar meer? Je ziet hieronder onze drie populairste
programma’s. Met weekschema’s en recepten die zorgen dat je snel je gewenste
lichaamsgewicht bereikt, je fit en energiek voelt en bovenal écht trots kunt zijn op het
lichaam dat je hebt. Zoals het hoort!

7x7 Afslankprogramma
Hardcover boek (270 blz.) met 4
weekschema’s, tientallen recepten en een
boodschappenlijst.
Denk je aan afvallen en lijnen? Dan
denken veel mensen aan: smakeloos
eten, honger lijden, afzien. Het 7x7
afslankprogramma bied je precies het
tegenovergestelde.
In dit boek ontdek je ruim 100
koolhydraatarme recepten. Recepten
die lekker zijn volgens 81% (!) van de
lezers, binnen 30 min. op tafel staan én
waarvan je zoveel mag eten als je wilt.
Dat is uniek. Want je verbrandt overtollig
lichaamsvet zonder hongergevoel en
zonder streng te zijn voor jezelf. Daarom
houden mensen deze “nieuwe manier
van eten” zo makkelijk vol.
Je eet heerlijk, je voelt je gezond, je
merkt na 1 week al dat je kleding losser
zit. Het boek ging meer dan 30.000 keer
over de toonbank én wordt aanbevolen
door voedingsdeskundigen en artsen.
Bestel 7x7 afslank programma hier of
klik hier voor meer informatie.
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Vegetarisch Afslankplan
Hardcover boek (324 blz.) met 4
weekschema’s, 90 recepten en 2
stappenplannen.
Zie hier, het vegetarische broertje van
het 7x7 afslankprogramma. Speciaal
ontwikkeld voor vegetariërs die nieuwe
recepten zoeken én voor niet-vegetariërs
die minder vlees en vis willen eten.
De recepten zijn koolhydraatarm,
bevatten voldoende voedingsstoffen
(eiwitten, ijzer, vitamine B12 etc.), bieden
véél variatie, vullen enorm en smaken zó
lekker dat je vlees niet eens mist.
Wij hebben deze nieuwe methode
uitvoerig getest met 50 lezers - en met
succes. Maar liefst 65% geeft aan dat zij
nóg sneller afvallen dan bij een normaal
koolhydraatarm eetpatroon.
Daarnaast merkte 92% van
de deelnemers ook andere
gezondheidsvoordelen. Je krijgt een
jonge, stralende huid. Je bruist van de
energie. Je zit lekkerder in je vel en je
bent vrolijker.
Bestel Vegetarisch Afslankplan hier of
klik hier voor meer informatie.
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Bodyhappiness
Afslankprogramma
Compleet afslankprogramma bestaande
uit 1 hoofdboek (168 blz.), 1 kookboek (356
blz.), een community, deskundig advies en
wekelijkse begeleidingsmails.
Bodyhappiness bevat het allerbeste van
ál onze afslankprogramma’s - gebundeld
in één product. Het is verreweg het meest
uitgebreide en complete programma dat
wij aanbieden.
Wat maakt Bodyhappiness zo bijzonder?
Alles staat in het teken van één doel:
zorgen dat jij dit afslankprogramma wél
volhoudt. Het focust zich namelijk op
lekker eten én op doorzettingsvermogen.
Hoe? To Je volgt een flexibel
afslankprogramma dat je 100% kunt
afstemmen op jouw smaak, tijden, enz. Je
eet dus alléén wat jij lekker vindt (keuze uit
+230 recepten) en creëert een eetpatroon
dat écht bij je past.
Je ontvangt 8 weken lang begeleidende
e-mails (incl. 3 opstartvideo’s) met
handige tips, leuke oefeningen en
bewezen motivatietechnieken voor méér
discipline.
Je krijgt toegang tot onze besloten
Facebookgroep, waar je al je vragen kunt
stellen en je ervaringen kunt delen met
2.340 andere leden én aan een team van
ervaren coaches.
Bestel Bodyhappiness
Afslankprogramma hier of klik hier voor
meer informatie.
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