
VOORBEELD DAGMENU – 02

INTERMITTENT FASTING: 16:8

SPORTENDE VROUW (KRACHTTRAINING) 60 kg / 170 cm

09.30 uur KRACHTTRAINING OPTIE 1

11.00 uur Hoeveelheid Opmerkingen

Kwark met muesli, zaden/pitten en fruit 

naar keuze

200 gram kwark

40 gram muesli

2 eetlepels zaden/pitten
200 gram fruit naar keuze

De kwark bevat veel eiwitten 

voor spierherstel en -opbouw.

De muesli en het fruit is een 

goede aanvulling van 

koolhydraten na het sporten

De zaden en pitten bevatten veel

mineralen, gezonde vetten en 

wat eiwitten.

13.00 uur KRACHTTRAINING OPTIE 2

14.00 uur EETMOMENT 2 Hoeveelheid Opmerkingen

Salade van groenten, peulvruchten 

(kikkerewten, linzen, bonen), kipfilet of 

tofu, avocado, citroensap, olijfolie en 

kruiden naar keuze

150 gram groenten naar keuze

100 gram kipfilet/tofu

1 avocado

1 eetlepel citroensap

1 eetlepel olijfolie

De peulvruchten bevatten 

koolhydraten en eiwitten.

De kip of tofu zijn grote 

eiwitleveranciers.

De groenten dragen bij aan je 

dagelijkse benodigde 

hoeveelheid.

De olijfolie bevat gezonde 

vetten.

16.00 uur EETMOMENT 3 Hoeveelheid Opmerkingen

Ongebrande, ongezouten noten 50 gram noten Denk aan walnoten, amandelen, 

hazelnoten, pecannoten.

16.30 uur KRACHTTRAINING OPTIE 3

18.00 EETMOMENT 4 Hoeveelheid Opmerkingen

Zilvervliesrijst / aardappelen / quinoa / 

volkoren pasta / couscous, etc.

+

Vis / kip / mager vlees / tofu / vega-kip / 

vegaburger / etc.

+

ong. 150 gram bereid

(= 4 opscheplepels)

ong. 125 gram bereid

Uit de granen en aanrdappelen 

halen we veel vezels en 

koolhydraten.

De eiwitten halen we uit de vis, 

kip, etc. en helpen je te 

herstellen van de training.
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Groenten en/of rauwkost

+

Olijfolie

250 gram of meer

20 gram (= 2 eetlepels)

om in te bakken en/of over de 

maaltijd te schenken

De groenten dragen bij aan je 

dagelijkse benodigde 

hoeveelheid.

De olijfolie bevat gezonde 

vetten.

19.00 uur EETMOMENT 5 Hoeveelheid Opmerkingen

Eiwitshake of kwark 1 eiwitshake of 200 gram kwark

AANVULLINGEN OP DAGMENU:

Dit is een voorbeeld van een dagmenu voor een sportende vrouw van 60 kg en 1.70 cm, met als doel 
fitter worden en geen gewichts- of vet% doel.

Hoe een dagmenu er voor jou uitziet, hangt af van jouw situatie. Wil je op een gezonde manier afvallen of
aankomen dan kan het dagmenu er al anders uitzien. Voor een persoonlijk voedingsplan kun je het beste 
een afspraak maken bij een sportdietist.

Als je worstelt met eetproblemen, (een verleden met) een eetstoornis hebt of de neiging hebt te weinig te
eten, dan is het verstandig om geen intermittent fasting te doen. Doe het alleen onder begeleiding van 
een deskundige.
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