PowerSlim

Zomerse recepten

Cocktail
kaart

Geschikt vanaf fase 1

Frisse rijstsalade
Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim sojarijst
- 100 g komkommer in hele
kleine stukjes
- 4 cherryomaatjes in kwarten
- 4 radijsjes in hele kleine blokjes
- 1 gekookte rode biet in hele
kleine blokjes (vanaf fase 2A)
- ¼ rode ui, gesnipperd
- 1 el olijfolie
- 1 tl citroenrasp
- 1 tl citroensap

Bereidingswijze:
Kook de rijst circa 15 minuten in
een ruime hoeveelheid water. Giet af
en laat afkoelen. Meng de rijst met de
komkommer, cherrytomaatjes, radijsjes,
rode biet en de ui. Maak een dressing
van de olijfolie, het citroensap en -rasp,
peper en zout. Besprenkel de salade
met de dressing en maak af met de
groene kruiden.

Zin in een lekkere virgin cocktail? Probeer dan eens
deze variatietips met de PowerSlim koude dranken.

- Peper en zout

zomerse wrap
Bereidingswijze:

Ingrediënten:
- 1 PowerSlim wrap

zout en oregano. Verhit de olijfolie in een
en gaar. Maak een frisse kwarksaus
door de kwark met de bieslook en wat
limoensap te mengen. Besmeer de wrap
hiermee en beleg met de stukjes kip,
avocado, tomaat, komkommer en rode
ui. Maak eventueel af met nog een paar
druppels limoensap en garneer met verse
peterselie.

Tomaat-garnalenspiesjes
Ingrediënten:
- 120-150 g gepelde garnalen
- 100 g kleine trostomaten
-

1 el olijfolie
1 el limoensap
Peper en zout
Extra: satéprikker (half uur in
water geweekt om verbranden
te voorkomen)

Bereidingswijze:
tot een marinade. Voeg de garnalen toe
en laat minimaal een half uur tot een
halve dag in de marinade staan. Rijg de
garnalen en de tomaatjes om en om aan
een satéprikker. Leg ze op de barbecue
of een hete grillpan en gril de spiesjes aan
beide kanten goudbruin en gaar.

- 1 el magere kwark (platte kaas)
- 1 tomaat in hele kleine blokjes
- 100 g komkommer in hele
kleine blokjes
- ¼ rode ui, gesnipperd
- ¼ avocado in stukjes
- ½ el olijfolie
- Partje limoen
- 1 tl bieslook, gehakt
- Verse peterselie
- Oregano
- Peper en zout

Tip: vanaf fase 2B kun
je een randje maken van
kokossnippers. Dip het
glas in citroensap en
daarna in kokossnippers
voor dit leuke effect.

Producten waar je
mee kunt variëren:
•

•
•
•

Vanaf fase 2B:
•

•

(Amandel)melk
Kokosmelk

nada colada

mimosa

Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim smoothie aardbei banaan
- Scheutje room light
(vanaf fase 2B: 2 el kokosmelk)

Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim koude drank sinaasappel
- 200 ml bruiswater
- IJsklontjes

Bereidingswijze:
Doe 200-230 ml water in de shaker en voeg de
inhoud van het zakje smoothie aardbei banaan toe.
Schud goed. Voeg de room (of de kokosmelk) toe
en roer nog even goed door. Voeg eventuele wat
ijsblokjes toe voor een extra koud en verfrissend
drankje.

Bereidingswijze:
Doe 110 ml koud water in de shaker en voeg
de inhoud van het zakje toe. Schud goed. Voeg
het bruiswater rustig toe en roer goed door. Laat
het schuim wegtrekken en serveer met ijsklontjes.

De bubbels haal je uit
het bruiswater in plaats
van de champagne!

ice coffee

aardbei framboos daiquiri

Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim Iced cappucino

Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim smoothie aardbei framboos
- 1 tl citroensap
- Scheutje light frisdrank (tonic light of 7up free)

- Scheutje room light
Bereidingswijze:

Tip: minder tijd of geen
(goede) keukenmachine?
Maak de PowerSlim
Iced cappucino met
200-230 ml water,
schud en voeg de room
toe. Serveer met gewone
ijsblokjes.

Verse gember
sp
• Sinaasappelra
light
• Scheutje room
frisdranken
• Toegestane light

•

Citroensap
Limoensap
IJsklontjes
Crushed ice

minimaal een uurtje in de vriezer. Doe 100 ml koud
water in de shaker en voeg de inhoud van het
zakje Iced cappuccino toe. Schud goed. Voeg
cappucino en mix in een keukenmachine tot
een gladde massa. Serveer direct.

Tip: houd de shaker
even onder de warme
kraan zodat de bevroren
smoothie er makkelijker
uit gaat.

Bereidingswijze:
Doe 200-230 ml water in de shaker en voeg de
inhoud van het zakje smoothie aardbei framboos
toe. Schud goed en zet voor ongeveer 4 uur in de
vriezer. Doe de bevroren smoothie in een blender.
Mix totdat er een romige massa ontstaat. Voeg
het citroensap toe en laat de blender nog een keer
draaien. Giet er een scheutje light frisdrank bij,
roer even door en serveer direct.

perzik bellini

sweet sunrise

Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim koude drank perzik mango
- 120 ml light frisdrank
(Crystal Clear/7up free/bruiswater)
- 1 tl limoensap
- IJsblokjes

Ingrediënten:
- 1 zakje PowerSlim drank ananas-sinaasappel
- Scheutje suikervrije ranja aardbei/framboos

Bereidingswijze:
Doe 110 ml koud water in de shaker en voeg
de inhoud van het zakje drank perzik mango toe.
Schud goed. Voeg het limoensap en de frisdrank
rustig toe en roer goed door. Laat het schuim
wegtrekken, voeg de ijsblokjes toe en serveer
direct.

Bereidingswijze:
Doe 110 ml zeer koud water in de shaker en voeg
de inhoud van het zakje toe. Schud en laat 2 à 3
minuten staan zodat het schuim vermindert. Voeg
nogmaals 120 ml water toe en schud goed. Laat
nogmaals het schuim wegtrekken en giet in een
longdrinkglas. Giet het scheutje ranja er in het
midden van het glas bij voor het ‘zonsopgangeffect’.
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voedingscoach-dongen-tilburg.nl

Dagje weg

Het is zomer en tijd voor vakantie! Of je nou gaat genieten van de Griekse zon,
de Franse kust of lekker dicht bij huis blijft, met deze tips kom jij je vakantie goed door.

Zorg ervoor dat je ook tijdens een dagje uit geen eetmoment over slaat en
plan vooraf wat je op die dag gaat eten. Zo kom je niet voor verassingen
te staan en zwicht je niet voor iets ongezonds.

en Snickers etc. Maar jij laat je niet verleiden. Samen met jouw PowerSlim
coach ben je namelijk goed voorbereid. Je hebt voor jezelf (en gezin of

Een dagje naar het strand
Neem een koelboxje mee zodat je eten ook met warme temperaturen gewoon lekker blijft! Neem bijvoorbeeld een lekkere smoothie mee en een
salade in de PowerSlim lunchpot. Wat dacht je van een frisse rauwkostsalade met de PowerSlim smoky barbecue bites?

de rest wel uitgebreid gaat lunchen en zich te goed doet aan allerlei
‘verboden’ koolhydraatrijke lekkernijen, want de verleiding is dan een
stuk lastiger te weerstaan.

Strandtas

Tips voor onderweg
• Zorg dat je voor de rest ook een lekkere lunch hebt
ingepakt (of zij zorgen hier natuurlijk zelf voor). Voor
jezelf heb je natuurlijk een lekkere, verantwoorde
PowerSlim lunch bij je zoals een Mediterraan broodje
met zuivelspread, een croissant met PowerSlim
chocolade hazelnootpasta of Sesam lijnzaadbrood
met smeerkaas;
• Komkommer, tomaat, (groene) paprika en radijsjes
zijn handige groentes om mee te nemen voor onderweg.
Een salade zou je eventueel mee kunnen nemen in een
goed afsluitbaar bakje of de PowerSlim lunchpot;
• Als tussendoortje is het handig om PowerSlim snacks
mee te nemen die je onderweg kunt eten of drinken,
zonder je shaker te gebruiken. Bijvoorbeeld de repen,
koeken, wafels, hartige snacks en de dranken of
smoothies ready-to-go;

PowerSlim producten
Shakebeker
Fasekaart
Kookboek
Deze brochure
Natuurlijk al je overige spullen
(kleding, schoenen, toilettas etc.)
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toe aan je water als je even zin hebt
in een ander smaakje;
lekker kopje thee kan natuurlijk
altijd onderweg. Voor degenen
die in fase 1 zitten: let op dat je
geen theesmaakjes met fruit,
zoethout of sterrenmunt kiest.
Rooibos, groene, zwarte of
witte thee is altijd een goede
keuze.

Strandlaken
PowerSlim chips barbecue

Zonnebril

q Dieetverklaring voor de Douane
q Doosjes plat in de koffer doen

Je mag de producten gewoon meenemen in de ruimbagage en
ook in de handbagage, zolang je je maar houdt aan de voorwaarden
(vloeistoffen, etc.). Sommige vliegmaatschappijen vragen om een
dieetverklaring. Deze verklaring kun je laten invullen door je coach
en meenemen op vakantie. Daarnaast moet de Douane kunnen
controleren welke ingrediënten er in de producten zitten. Neem
dus de doosjes mee. Om ruimte te besparen kun je ze plat in je
koffer doen.
Vlieg je buiten de EU? Dan moet je etenswaren vaak aangeven en
daar misschien invoerbelasting over betalen. Bijvoorbeeld in Amerika.
Ons advies is om voor de zekerheid even contact op te nemen met je
vliegmaatschappij, dan weet je het 100% zeker.

www.voedingscoach-dongen-tilburg.nl

Strandbal

Een dagje naar het park
Het park is een perfecte plek voor wat extra beweging. Ga bijvoorbeeld frisbeeën, badmintonnen, voetballen met de kids of een stukje wandelen.

PowerSlim meerzadenbolletje
belegd met een plakje ham,
tomaat en rucola

Ga je met het vliegtuig, hoe zit het
dan met je PowerSlim producten?
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Drinken

Eten

Zonnebrand

Basisregels

PowerSlim lunchpot
met een lekkere salade

Zorg dat je goed voorbereid bent als je de trip richting de zon gaat
maken. Het is natuurlijk net allemaal anders als thuis en zodra je de
auto instapt zit je al in de vakantiestemming. Na een x aantal kilometers
komen de verleidingen al om de hoek kijken bij de eerste tankbeurt: een

Vakantie tips

PowerSlim Aardbei
smoothie ready to go

Ik ga op vakantie en ik neem mee...

Tips
• In een hotel word je vaak verwend met een uitgebreid buffet.
Vaak zijn op zulke momenten je ogen groter dan je maag.
Luister goed naar je hongergevoel anders is de kans groot
dat je alleen nog maar eet omdat het allemaal zo lekker is;
• Vermijd alcohol en drink voldoende water.
Voeg bijvoorbeeld wat komkommer en munt toe
aan je water voor een lekkere frisse smaak!
• Salades passen goed in het PowerSlim programma.
Neem alleen geen croutons en vraag olie en azijn in
plaats van dressing;

Frisbee

Thermoskan
• Loop bij het ontbijt de versgebakken broodjes,
pannenkoeken en gebakjes voorbij en kies voor
naturel yoghurt of magere kwark (platte kaas),
rauwkost, vleeswaren en eieren;
• Beweeg! Je kunt op zoveel manieren leuke dingen
ondernemen, die ook nog eens zorgen voor extra
beweging. Maak bijvoorbeeld een wandeling door de
natuur, ga een dorpje bezoeken, een middagje kajakken
of badmintonnen met de kids.

Maar bovenal...geniet!

Komkommer en ei

PowerSlim
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Bekers en bordjes
om mee te nemen
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PowerSlim Sinaasappel
gember koek

Picknickmand

