
Vakantie 

Aankomen op vakantie is een welbekend fenomeen. Dit is niet verrassend, want uit onderzoek blijkt 

dat veel volwassenen aankomen tijdens de vakantie. Je hebt maandenlang uitgekeken naar je 

welverdiende vakantie. Een periode van rust, ontspanning en even ontsnappen aan alle drukte en 

stress. Alleen maar genieten van de zon, zee, strand en lekker eten. De laatste maanden heb je je 

uiterste best gedaan om weer zelfverzekerd dat zomerjurkje van vorig jaar aan te kunnen. Bepakt en 

bezakt stap je in het vliegtuig of vertrek je met de auto en de caravan naar het zonnige zuiden. Je 

komt aan op je eindbestemming en het heerlijke vakantiegevoel komt je tegemoet. Lekker relaxen, 

naar het strand, een cocktail, heerlijk uit eten met een wijntje, even nergens aan denken. Pas 

wanneer de vakantie voorbij is laat de weegschaal heel wat kilo’s meer zien. Weg zijn de goede 

voornemens. Om je verantwoorde eetpatroon niet helemaal los te laten, hebben ik een thema 

vakantie gemaakt.  

Lange reistijd 
Tijdens de lange reis wordt er vaak veel lekkers meegenomen om de reis wat aangenamer te maken. 
Een lekker zakje snoep, wat hartige chips, rijk belegde broodjes of een energiedrankje om je wakker 
te houden. Dit levert echter behoorlijk wat calorieën en je bent nog niet eens op je eindbestemming 
gearriveerd. 
Tips voor gezonde snacks tijdens de reis zijn:  

• Cherrytomaatjes;  

• Stuk komkommer;  

• Gekookt eitje;  

• Fruit om mee te nemen zoals een appel, banaan, peer of iets bewerkelijker maar zeker zo 
verfrissend, stukjes ananas, aardbeien of kiwi;  

• Voorverpakte stukjes kaas zoals La Vache Qui Rit of Babybel;  

• Water in plaats van frisdrank, eventueel op smaak gemaakt met citroen, munt, komkommer 
etc.;  

• Koffie in plaats van een energiedrank;  

• Kies je toch voor de energiedrank? Neem dan de light of zero versie;  

• Tussendoortjes van PowerSlim  
 
De extraatjes  
Een ijsje hier, iets lekkers op het terras daar, een wijntje meer en zo gaat het vaak de hele vakantie 
door. Probeer jezelf dagelijks te trakteren op iets lekkers maar houd het bij één keer. Ben je in Italië, 
dan mag je zeker wel proeven van dat heerlijke schepijs maar neem dan niet ‘s avonds nog een pizza 
met een fles wijn. Als je iedere dag jezelf iets gunt zul je er zeker van genieten zonder het 
schuldgevoel of de extra kilo’s. Bereid jezelf voor op wat je die dag gaat nemen en wat je die dag wil 
gaan laten. Voorbereid is het makkelijker maat te houden. Laat de afweging afhangen van de dingen 
die je echt heel erg lekker vindt. Wat geef je een 10? Het overige is het sowieso al niet waard. 
Probeer verder de consumptie van alcoholische dranken te beperken en wissel wat vaker af met 
water. 
 

 

 

 

 



Opdracht  

Wat is jouw grootste valkuil tijdens de vakantie? 

 

 

 

Wat kun jij eraan doen, om dit de volgende keer beter te doen? 

 

 

 

 
Op de volgende bladzijdes vind je de keuzes per land uitgeschreven. 
  



Frankrijk   
 
Aanbevolen:  
- Bouillabaisse (vissoep) 
- Coq au vin (kip in wijnsaus)  
- Salade Niçoise (salade met tonijn) Zonder aardappel!  
- Blanquette de Veaux (kalfsvlees in romige saus) 
 
Niet aanbevolen:  
- Gratin Dauphinois (gegratineerde aardappelschijfjes)  
- Boeuf Bourguignon (rundvlees stoofschotel met aardappel en wortel) 
- Quiche Lorraine (hartige taart met kaas en spek)  
- Cassoulet (schotel op basis van vlees en witte bonen)  
- Crème brûlée (gekarameliseerde room) 
 
 
 

Spanje 
 

Aanbevolen: 
- Gamba’s al ajillo (gegrilde garnalen met 
knofl ook) 
- Zarzuela (Spaanse visschotel) 
- Pollo al ajillo (kip met knofl ook) 
- Gazpacho (koude tomatensoep) 
- Pinchos Morunos (vleesspiesjes) 
 
Niet aanbevolen: 
- Paëlla (rijstschotel met vlees en vis) 
- Tortilla (Spaanse aardappelomelet) 
- Albondigas (gehaktballetjes) 
- Crema Catalana (gebrande room met 
vanille, citroen en kaneel) 
- Churros (zoete deegwaren) 

 
 

 
  



Italië 
 
Aanbevolen:  
- Insalata Caprese (tomaat met mozzarella en basilicum)  
- Vitello tonato (plakjes kalfsvlees met tonijnmayonaise)  
- Saltimbocca alla Romana (kalfslapjes met rauwe ham en salie)  
- Frutti di Mare (Italiaanse zeevruchten) zonder pasta!  
- Fritatta (omelet met groenten) zonder aardappelen! 
 
Niet aanbevolen:  
- Pizza (belegde deegbodem)  
- Pasta (deegwaren) - Bruschetta (toast met beleg)  
- Risotto (rijstgerecht)  
- Tiramisu (nagerecht met mascarpone) 
 

Turkije 
Aanbevolen:  
- Köfte (Turkse gehaktballetjes)  
- Menemen (Turks roerei met groenten)  
- Adana Kebab (lamsgehakt eventueel met gegrilde 
groenten op een spies)  
- Semiz Otu (Turkse veldsla met yoghurt en 
knoflook)  
- Karnı Yarık (aubergine gevuld met gehakt en 
groenten)  
- Imam Bayildi (gevulde aubergine) 

 
 
Niet aanbevolen:  
- Pide (Turkse broodjes, vaak gevuld met pittig gekruid gehakt of kaas) 
- Lahmacun (Turkse pizza) 
- Kisir (Turkse bulgur/couscous salade)  
- Sarma (gevulde wijnbladeren met gehakt en rijst)  
- Manti (kleine pastazakjes gevuld met vlees, overgoten met boter, yoghurt en tomatensaus) 
 

Griekenland 
 
Aanbevolen:  
- Griekse salade (salade met tomaat, komkommer, rode ui, feta en olijven)  
- Psari Plaki (stoofschotel van vis of gegrilde vis)  
- Tzatziki (saus van Griekse yoghurt en komkommer)  
- Souvlaki (Griekse vleesspies)  
- Stifado (stoofschotel van rundvlees) 
 
Niet aanbevolen:  
- Bifteki of kofta (gehaktballetjes)  
- Moussaka (aardappel-gehaktschotel)  
- Baklava (zoet notengebak) 
- Dolmadakia (met rijst gevulde wijnbladeren)  
- Spanakopita (Griekse spinazietaart) 



Noorwegen 
 
Aanbevolen:  
- Stekt Fisk (gestoofde vis)  
- Spekemat (ham, zure room en roerei)  
- Sursild (zure haring)  
- Torsk (gepocheerde kabeljauw 
 
Niet aanbevolen:  
- Svinekoteletter (gestoofde karbonade met aardappel)  
- Stekte pølser (gebakken worstjes met aardappelen) 
- Kjøttkaker (gehaktballetjes)  
- Rømmegrøt (pap met suiker en kaneel) 
 
 

 
 
Duitsland 
 
Aanbevolen:  
- Duitse biefstuk (gehakte biefstuk)  
- Ongepaneerde schnitzel (mager varkensvlees)  
- Schweinerückensteak (mager varkenslapje)  
- Rinderfi letsteak (rundersteak) 
- Hühnerbrust (kipfilet) 
 
 

 
Niet aanbevolen:  
- Kartoffelsalat (aardappelsalade)  
- Wiener schnitzel (gepaneerde varkenslap)  
- Worsten, zoals braadworst en curryworst  
- Konigsberger Klopse (gehaktballen)  
- Knödels (deegballetjes) 
 
 

Nederland 
Aanbevolen:  
- Salade neem je PowerSlim (Balance) kookboek mee ter inspiratie  
- Barbecue (kipfilet, rund of vis met gegrilde groenten of een salade)  
- PowerSlim maaltijd met of zonder PowerSlim product.  
- Maak een ijsje van PowerSlim koude drank of perzik yoghurt ready to 
go of van vers fruit en Griekse yoghurt of suikervrije ranja 
 
Niet aabevolen:  
- Patat  
- Pizza  
- Hamburger  
- Ijsjes (cornetto, magnum, softijs etc.). 



 

Zweden 
 
Aanbevolen:  
- Toast Skagen (garnalencocktail) laat de toast achterwege!  
- Surströmming (zure haring)  
- Kraftskiva (rivierkreeftjes met dille)  
- Spenatsoppa (spinaziesoep) 
 
Niet aanbevolen:  
- Pytapanna (aardappelschotel)  
- Smörgåstårta (laagjes brood met crèmige vulling)  
- Janssons Frestelse (aardappelen, room en vis)  
- Köttbullar (Zweedse gehaktballetjes met aardappelen) 
 

 
 
 

Denemarken 
 
Aanbevolen:  
- Rejesalat (gekookte krab met ei en dille) laat het brood 
achterwege  
- Kryddersild (ingelegde haring met ui en kappertjes) laat 
het brood achterwege  
- RØget ål med rØraeg (paling met roerei en bieslook) 
laat het brood achterwege  
- Solaeg (eieren gekookt met ui) 
 
 

Niet aanbevolen:  
- Braendende kaerlighed (puree van aardappelen en spek)  
- Wienerbrod (gebakje van bladerdeeg, amandelspijs en kaneel)  
- Frikadellen met aardappelhuts (in schijfjes gesneden gehaktbal met zoetzure augurken)  
- Pramdragergryde (stukken vlees met aardappelen en gebakken spek) 
 
 


