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Om een gezonde levensstijl te onderhouden, moeten sport en voeding hand in hand gaan. Je kan bijvoorbeeld geen resultaten 
boeken op lange termijn wanneer je enkel en alleen aandacht besteed aan sport.  

Daarnaast moet de combinatie tussen sport en voeding gepaard gaan met een goede nachtrust voor herstel. Onderschat ook niet de 
kracht van voldoende mentale rust om de gewenste resultaten te bereiken.  

“Mens sana in corpore sano” ofwel “een gezonde geest in een gezond lichaam”! 

In dit boekje kan je mijn go-to receptjes terugvinden, gepaard met enkele tips & tricks voor een gezonde en gebalanceerde levensstijl.  

Give it a try & tag me on your socials! ;)  

Instagram: @elienhwrt 

En nu voor echt …
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I k zal nooit onder stoelen of banken steken dat ik een 
échte zoetebek ben. Spijtig genoeg bevatten veel 
zoetigheden suikers en vetten en jullie weten wel …  

“Sweet on the lips goes straight to the hips”  

In dit hoofdstukje lijst ik enkele recepten op die een mooi 
alternatief kunnen bieden voor de zondagse koffiekoek of de 
mueslireep vol suikers.  

Op de volgende pagina’s kan je volgende yummy’s 
terugvinden:  

• (n)Icecream  

• Homemade granola 

• Havermoutse pap 

• Pancakes 

• Baked oats 

• Healthy bananabread 

• Boost juice 

• Smoothie bowl 

• Oatmeal cookies 

Zoals jullie zullen zien, gebruik ik in veel van mijn recepten 
proteïnepoeder. Momenteel gebruik ik deze van Women’s 
best (Fit Whey Protein vanilla). Deze is laag in suikers (0,8gr. / 
serving) en hoog in proteïnen (24gr. / serving). Ik koop deze via 
Body & Fit (online winkel)!  

Proteïnen of eiwitten zijn bouwstoffen voor de groei en het 
herstel van weefsels en zijn een belangrijke energiebron. 
Vandaar mijn keuze om extra eiwitten toe te voegen in mijn 
dagelijks eetpatroon. De recepten kunnen uiteraard ook 
perfect zonder proteïne poeder gemaakt worden 

               Aantal personen 

  ‘Reel’ via mijn Instagram @elienhwrt 

Deel 1 - Sweets for my sweet
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Fris, fruitig en smeuïg. Dé drie woorden die een goede 
nicecream omschrijven. Om meteen op te eten of om in te 
vriezen als ijs! Afwerken doe je naar eigen wens en 
persoonlijke smaak. 

(n)Icecream

Ingrediënt Hoeveelheid

Bevroren banaan 1 stuk

Bevroren frambozen 100 gr.

Bevroren bosbessen 50 gr.

Agave siroop 10 gr.

Proteïnepoeder (naturel) 1 Schep

Amandelmelk (ongezoet) 200 ml.

Voedingsfeiten Hoeveelheid

Calorieën 352

Vetten 4 gr.

Koolhydraten 46 gr.

Eiwit 27,5 gr.

1. Gebruik voor een nicecream steeds bevroren fruit. De basis is 
bevroren banaan. Tip: koop de banaan in tros en als ze rijp 
zijn, snijd je deze in stukken en vries je ze in. 

2. Doe het fruit, de agave en het proteïnepoeder in de blender 
en mix tot een korrelig geheel. 

3. Voeg stapsgewijs kleine hoeveelheden amandelmelk toe. 

4. Schraap regelmatig de kanten van de blender los met de 
pannenlikker. 

5. Blend samen tot een mooie emulsie. Tip: plaats de blender 
niet op de hoogste stand. 

6. Wanneer alles geblend is tot een mooi geheel, giet deze dan 
in een kommetje. 

Recept
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M ocht ik mogen kiezen tussen zoet of hartig, ligt mijn 
keuze duidelijk voor de hand MAAR een stevige 
lunch of een goed gevuld diner met de nodige 

voedingsstoffen is eveneens essentieel. 

Op volgende pagina’s geef ik enkele recepten mee die je 
gemakkelijk wekelijks op je menukaart kan plaatsen en die 
geen allerhande ingrediënten nodig hebben waar je een half 
uur in de winkel naar op zoek moet! 

Quick & easy, twee woorden die als muziek in de oren klinken! 

• Tonijnsteak 

• Zalmpapillot 

• Iron man 

• Falafel 

• Kip met bloemkoolrijst en curry 

• Linzen burger met zoete aardappelfrietjes 

• Healthy pasta pesto 

• Easy peasy spring rolls 

• Courgette lasagne met zalm en spinazie 

• Gevulde courgette 

• Pompoen lasagne 

• Egg wraps met spinazie 

• Gepocheerd eitje 

• Zomerse lunch 

           Aantal personen 

               ‘Reel’ via mijn Instagram @elienhwrt

Deel 2 - Why so salty?
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Deze staat wekelijks op mijn menu. Niet alleen omdat het 
gewoonweg super lekker is maar ook omdat het zeer snel 
klaargemaakt is.

Tonijnsteak

Ingrediënt Hoeveelheid

Tonijnsteak 1 stuk

Parelcouscous 75 gr.

Courgette 1/2 stuk

Paprika 1/2 stuk

Lijnzaad 10 gr.

Optioneel: mayonaise 30 gr.

Optioneel: soyasaus 5 ml.

Voedingsfeiten (MET DE SAUS) Hoeveelheid

Calorieën 1051

Vetten 33 gr.

Koolhydraten 124 gr.

Eiwit 61 gr.

Voedingsfeiten (ZONDER DE SAUS) Hoeveelheid

Calorieën 823

Vetten 8,5 gr.

Koolhydraten 123 gr.

Eiwit 60 gr.

1. Neem de tonijn een half uur op voorhand uit de frigo zodat 
deze op kamertemperatuur komt. 

2. Breng water aan de kook. Snij ondertussen de groenten en 
smeer de tonijn langs beide kanten in met lijnzaad. 

3. Kook de parelcouscous gaar naargelang de instructies op de 
verpakking. Bak ondertussen de groentjes gaar in een beetje 
kokosolie. Kruid af met peper en zout. 

4. Bak de tonijn op een middelhoog vuur gaar. Maximum 2 
minuten aan elke kant moet voldoende zijn. 

5. Wanneer de parelcouscous gaar is, giet je deze af en meng je 
deze onder de groentjes. 

6. Snij de tonijn in gelijke stukken. Plaats de groentjes en 
parelcouscous samen met de tonijn op een bord. 

7. Optie saus: meng de mayonaise met de soyasaus. Kruid met 
wat extra peper. Is het jouw doel om te vermageren? Dan laat 
je de saus beter achterwege.  

Recept
De tonijn moet nog roze zijn 
vanbinnen.
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M ijn liefde voor matcha begon in 2019. Ik ben niet 
alleen overtuigd van de smaak maar ook van alle 
health benefits die erbij horen. De smaak van 

matcha… Let’s say you hate it or you love it maar een gouden 
tip is om het niet meteen op te geven als je het niet lust. We 
moeten namelijk de typische umami smaak echt eerst even 
gewoon worden.  

Matcha en de health benefits die dit groene goedje heeft, zijn 
reeds bewezen! Er is echter wel heel wat verschil tussen de 
kwaliteit van de matcha.  

Wil je testen of je matcha van goede kwaliteit is?  

1. Kijk eerst en vooral naar de kleur, deze moet mooi 
heldergroen zijn.  

2. Als je een beetje matcha op een blad papier uitwrijft, moet 
deze eruit zien als de structuur van wasco’s. Wanneer deze 
korrelig is, heeft de matcha niet de juiste kwaliteit. 

Ik koop mijn matcha online bij Café Couture. Voor mij 
persoonlijk the best from the best! (@cafecouture_eu)  
Deze biologische matcha is geplukt met de hand!

Deel 3 - Drunk in love
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S oms is het grijpen naar een zak chips of een stuk 
chocolade zo aantrekkelijk en dit mag natuurlijk. Soms 
heb je hier ook gewoon nood aan. Wees jullie echter 

bewust van wat deze voedingsstoffen met je lichaam doen en 
geniet met mate! 

Enkele tips 

• If you don’t buy it, you can’t eat it! Wat je niet meeneemt uit 
de winkel, kan je ook thuis niet in je mond stoppen. Is de 
drang té groot, beperk je tot 1 sweet / salt per week. Je zal er 
ook méér van genieten. 

• Is het je doel om te vermageren? Dan moet je minder 
calorieën eten dan je verbruikt. Simpel dus. Er moet meer 
verband worden dan wat je inneemt.  

• Vervang wit brood door volkoren of meergranen brood, witte 
pasta door spelt of haver, koemelk door plantaardige melk, 
boter door kokosvet, een suikerrijke mueslireep door een 
proteïnebar… Het zit hem soms al in kleine aanpassingen. 

• Visualiseer je doelen en be kind to yourself. Hang post-its of 
quotes op een zichtbare plaats die je motiveren.  

• Verwijder negatieve energie uit je leven. Word je niet 
bepaald happy van een Instagram profiel of een bepaalde 
persoon, ELIMINATE! Good vibes only! 

• Volhouden is dé boodschap. We hebben drie weken nodig 
om van iets een gewoonte te maken. Wanneer je het moeilijk 
hebt en terugvalt in een negatieve mood, probeer jezelf 
eraan te herinneren wat jouw doel is en waar jij het 
gelukkigste van wordt! Why did you start in the first place? 

• Babysteps - babysteps - babysteps! Verandering en 
vorderingen komen er niet na één nachtje, één maand of 
misschien zelfs één jaar. Heb geduld en geloof en vertrouw 
in je proces! 

Op de volgende pagina’s vind je terug wat MIJN levensstijl is 
wat betreft voeding, sport, mindfulness, … . Dit is wat werkt 
voor mij en ieder van ons zou op zoek moeten gaan naar wat 
werkt voor hem of haar. Net zoals de verscheidenheid die de 
mens uniek maakt, is dit eveneens van toepassing op de 
levensstijl die ieder van ons nodig heeft om lang en gelukkig te 
leven! 

Deel 4 - It’s not a diet, it’s a lifestyle
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