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Algemene tips
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Zorg dat je nooit met een groot hongergevoel op restaurant gaat.

Eet een half uur voor je vertrekt een eiwitportie. Deze eiwitten zullen
zorgen voor een snelle verzadiging. Dit zal je niet allen helpen om
minder te eten op restaurant, het helpt je ook te weerstaan aan de
aanwezige verleidingen (broodjes op de tafel, dessertbuffet,...). 

Vraag extra groenten in plaats van de frieten of aardappelen.

Zorg voor een fles water op tafel om jezelf te kunnen
bedienen.
Eet gedurende de dag iets minder dan je gewoon bent.
Beperk je tot jouw eiwitrijke porties en groenten die
behoren tot de onbeperkte  lijst. Gebruik die dag geen
vetstof. 

hoofdschotels met veel groenten (groter verzadigingsgevoel )
gerechten zonder saus

Geef voorkeur aan: 

Vermijd gefrituurde gerechten

Consumeer bij voorkeur geen alchohol. In het andere geval
beperk je je best tot 1 glas (kies koolhydraatarme drank).

Voel je niet verplicht je bord te ledigen.

Je voeding gezond en evenwichtig samenstellen kun je het
gemakkelijkste bij je thuis. Dan weet je exact welke en hoeveel
ingrediënten in de gerechten zitten. Maar een keertje buitenhuis
eten kan zeker geen kwaad. 
Maak de juiste keuze m.b.v. deze restaurantgids en hou je porties
in het oog.



Wat met een keuzemenu?

Neem geen té zwaar voorgerecht of geen voorgerecht.

Zeevruchtensalade (opgelet voor de saus!) 
Gerookte zalm 
Kikkerbilletjes (gegrild!)
Asperges met ham, tomaat garnaal
Een bord met ‘natuur’ zeevruchten (dus zeker niet gewikkeld in
bladerdeeg of gefrituurd): kreeft, rivierkreeftjes, St.-Jakobsschelpen,
oesters, inktvis, … . 
Carpaccio’s van tonijn, St.-Jakobsschelpen, rundvlees, …

Indien je geen slaatje wenst te nemen kun je ook kiezen voor: 
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VOORGERECHT

HOOFDGERECHT
A) Algemeen
Kies voor een mager stuk vlees of vis, gegrild of gebakken met groenten. 

een salade of rauwkostschotel (vraag
om de dressing apart te serveren).
soepen (zonder room)

Geef voorkeur aan: 
gefrituurde gerechten
gerechten met bladerdeeg

Vermijd:

Mager vlees: rund (biefstuk, tournedos, ribstuk, rosbief),
kalfsvlees, paardenvlees, gevogelte (zonder vel), wild
(hert, haas, everzwijnfilet,...), lever.
Vermijd vet vlees zoals spek, varkensworst, lamskotelet,
schaap, eend, orgaanvlees.

Vlees

Vis, schaaldieren, zeevruchten
Magere vis: witte vis bvb. kabeljauw, tong, rog, zeewolf, …
Vette vis: zalm, heilbot, paling,... (1 keer per week)
Krab, kreeft, garnalen, langoustine, scampi mosselen,
oesters, St.-jakobsschelpen
Sauzen
Verkies: olie en azijn, Provençaalse saus, rode sausen 
(tomatensaus, paprikacoulis,...) of light-sauzen of vinaigrettes
met geen of bijna geen suiker. 
Vermijd verse mayonaise, volle roomsauzen.
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B) Specifieke restaurants
Italiaanse keuken*

Groentenbuffet (tomaten, aubergines, rucola,...)
Tomaat-mozzarella
Ratatouille
Carpaccio van rundsvlees of vis
Kalfsvlees (vraag de saus apart)

Burgerrestaurant
Salades
Gegrilde hamburger of kip, zonder broodje

Vermijd fast food hamburgerketens wanneer de verleiding voor 
jou te groot is.

Steakhouse
Salades
Gegrilde steak
Aardappelen in de schil (indien reeds toegestaan in je
dieet)

Grieks restaurant
Griekse salade, tomaten- of komkommersalade
Tzatziki
Gegrilde scampi met kruiden
Gegrilde vleesbrochette
Gegrilde vis

Chinees restaurant*
Roergebakken groenten
Gegrilde vis, scampi, kip
Chop choy van gevogelte/scampi met groenten.

Franse keuken
Salades
Bouillabaisse (Provençaalse soep)
Groentenconsommé
Ratatouille
Gegrild stuk vis, vlees of gevogelte zonder saus

*niet aangeraden binnen een strikt proteïnedieet of eiwitdieet.
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Mexicaans resturant
Fajitas met groenten/kip
Aardappelen in de schil (indien reeds toegestaan in je
dieet)

Rauwe vis met groenten (sushi, sashimi, maki,....)
Vermijd tempuragerechten.

Japans resturant

Spaans/Portugees restaurant
Salades
Gazpacha
Zeevruchtenschotel
Gegrilde vis of vlees

Thais restaurant

Gestoomde vis
Groentenschotels
Zeevruchten salades

NAGERECHT
Alle nagerechten zijn koolhydraatrijk of calorierijk, vermijd deze volledig in
een strenge fase van een dieet. In een latere fase zou je een nagerecht
kunnen kiezen op basis van fruit. Of neem genoegen met een tas koffie of
thee.

DRANK
Denk eraan om automatisch een fles water te bestellen. Zo kun je je
gemakkelijker beperken tot 1 glaasje wijn bij de maaltijd. Alcohol zoals rode
wijn of champagne kunnen in beperkte mate geconsumeerd worden. Het
blijven extra calorieën maar ze zijn arm aan koolhydraten. 



Vermijd calorierijke zetmeelproducten zoals kroketten, frieten, puree,
gratin Dauphinois,…Leg deze aan de rand van uw bord, geef ze aan
iemand anders of vraag ze niet te serveren.
Brood is ook een grote verleiding wanneer deze op tafel komt.
Probeer, indien mogelijk, de saus te laten liggen.
Laat te grote stukken vlees liggen.
Neem geen dessert of koekjes bij de koffie.

Uitgenodigd voor een feest met een vast menu?
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FEESTEN

Wat met een vast menu?

DE VERLEIDINGEN
Wanneer “goesting” de bovenhand neemt, houd dan rekening met
onderstaande tabel. Volg je een proteïnedieet, eiwitdieet of ketodieet? Let
dan extra op voor koolhydraten. Bij een te hoge koolhydraatinname
onderbreekt u de ketose. Dit houdt in een verminderd gewichtsverlies,
opnieuw een hongergevoel en uw lichaam heeft 2 tot 3 dagen nodig om
terug in ketose te gaan.



Neem enkel magere stukken vlees (brochette, steaks, kipfilet, …).
Alle soorten vis zijn toegelaten, Vette vis maximum 1 keer per week
Eet veel groenten (bvb. salades, groentebrochettes).
Neem eventueel een magere saus of vinaigrette mee. U kunt ook olie
en azijn gebruiken.
Kies eerder voor tomatensauzen zoals Provençaalse saus,
paprikasaus…
Vermijd lookboter, boterbroodjes, pastagerechten met veel saus, vette
vleessoorten en vette sauzen.
Beperk de hoeveelheden vlees of vis, ga niet méér eten dan u gewoon
bent.

BARBECUE OF GOURMET

OP BEZOEK BIJ VRIENDEN/KENISSEN/FAMILIE
Vraag op voorhand wat het menu zal zijn, zo kan u misschien voor
uzelf een andere schotel meebrengen of een ander dessert voorzien.
Bespreek met de gastvrouw hoe het gerecht voor u aangepast kan
worden.
Verwittig dat u aan een strikt vermageringsdieet begonnen bent zodat
ze ook begrijpen dat u niet alles kan opeten.
Een potje saus of vinaigrette is vlug meegenomen en niemand zal hier
iets van zeggen.
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smakelijk

NOG VRAGEN?
Nog vragen? Neem een kijkje op onze website en zoek een begeleider
in jouw buurt. 


