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Met dit Food Freedom programma wil ik je helpen om intuïtiever te 
leren aanvoelen wat je lichaam op elk moment nodig heeft op vlak van 
slaap, ontspanning, beweging en voeding. Daarom nodig ik je uit vrij 
te experimenteren met de recepten (en de gerechten uit mijn keto boe-
ken) zodat je ontdekt wat er voor jou het beste werkt.
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Om je op weg te helpen, heb ik hieronder voorbeeldmenuplannen 
toegevoegd voor:

✕ een eventuele ketokuur, die je 1 à 3 maanden kan volgen om je lichaam een 
 volledige ‘reset’ te geven en over te stappen van suikerverbranding naar 
 vetverbranding
✕ een flexibele low carb levensstijl met meer ruimte voor trage koolhydraten

Het menuplanprogramma voor de ketokuur bevat ook enkele dagen intermittent 
fasting waarbij je het ontbijt overslaat en eventueel vervangt door een brain fu-
el-koffie of -thee.

Hoef je geen gewicht te verliezen of wil je het ontbijt liever niet overslaan?  
Vervang het brain fuel-drankje dan door een keto-ontbijt zoals de stevige  
groente-omelet (p. 48), de ‘toast avocado’ van zadencrackers met ei (p. 50) of de 
vanille-chiapudding (p. 13).

Wil je het vasten vaker toepassen omdat je je er zo goed bij voelt? Probeer de 
intermittent-fasting-routine toch minstens 2 dagen per week te doorbreken met 
een goed ontbijt, zodat je lichaam er niet aan went en zodat je darmflora en  
mineraalreserves niet verarmd raken. 
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Een goed gemiddelde is om maximum 15 dagen per maand te vasten en de 
resterende dagen gewoon te ontbijten. Zo voorkom je dat je je metabolisme zou 
vertragen en daag je je lichaam uit om flexibel te zijn. 

Voor jonge vrouwen voor de menopauze is het ook heel belangrijk om het vasten 
nooit te forceren. Begin met 12u tussen je laatste maaltijd en je ontbijt de volgen-
de dag, en bouw dat eventueel op. Je ontdekt er meer over in video 6 over  
intermittent fasting. 

Ben je een man, sport je veel of heb je een grote eetlust? Pas de porties dan aan 
op basis van jouw persoonlijke behoeftes. Het kan zelfs dat je de porties verdub-
belt. Ga nooit met honger van tafel, maar eet tot je je voldaan voelt.

Een goed gemiddelde voor mannen om gewoon een gezond gewicht te behou-
den is 2500 kcal per dag, voor vrouwen 2000 kcal per dag. Als je wilt afvallen, kun 
je die hoeveelheid een beetje verlagen, zoals in het menuplanprogramma.

Zijn de porties te groot voor jou? Vertrouw op je natuurlijke verzadingssignalen en 
bewaar restjes in de koelkast of diepvries voor later.

Eet je vegetarisch en wil je het plan graag aanpassen? Dat kan zeker, al zou ik je 
wel aanraden om ook een goed omega 3-supplement te nemen. Gevogelte/vis  
in het menuplanprogramma kun je vervangen door vegetarische ‘keto-proof’- 
eiwitten zoals tofu en bio-scharreleitjes. 
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Als je melkproducten goed verteert, kun je af en 
toe ook kaas toevoegen (bijv. Parmegianno,  
pecorino, romano, feta of halloumi), maar over-
drijf er niet mee, want te veel melkproducten 
kunnen het proces van ketose/gewichtsverlies 
vertragen, je darmgezondheid belasten en de 
zuurtegraad in je lichaam verhogen. Gevoe-
ligheid aan melkproducten kan zich o.a. uiten 
in huiduitslag, migraine, darmproblemen en 
gevoeligheid aan verkoudheden/griep (door 
overproductie van slijmen en overbelasting van 
je luchtwegen).

Andere vegan/vegetarische bronnen van eiwit-
ten die binnen keto passen zijn: noten, pitten en 
zaden, groene bladgroenten, kiemscheuten, 
zeewier en algen (zoals chlorella en spirulina) 
en vegan keto-proteïnepoeder (vind je via  
JuliesLifestyle.com/Shop).

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop/detail/sunwarrior-warrior-blend-natural
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop
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DIT IS WAT IK WIL! 

Voordat je aan het menuplanprogramma begint, kan het heel waardevol zijn 
om even stil te staan bij het eindresultaat dat je voor ogen hebt en dat ook 
op te schrijven. Het klinkt misschien gek, maar als je opschrijft wat je doelen 
zijn, zul je ze veel gemakkelijker bereiken.

Wat is jouw persoonlijke doel waar je naartoe wilt werken? 
Denk bijvoorbeeld aan:

✕ Ik wil X cm aan mijn taille verliezen.
✕ Ik wil weer in mijn favoriete jeans passen en me goed in mijn vel voelen. 
 Het gaat  me niet per se om een lager gewicht maar om een strakker  
 lichaam.
✕ Ik heb vaak zo’n drang naar zoet en wil daar graag vanaf, zodat ik niet 
 langer afhankelijk ben van suiker en tussendoortjes om mijn energie of 
 stemming op peil te houden.
✕ Ik wil me ’s morgens uitgerust voelen en opstaan met een helder hoofd, 
 ook zonder koffie.
✕ Ik word snel hangry als ik tussen de maaltijden door niets eet. Het zou een 
 enorme bevrijding zijn als ik die tussendoortjes niet langer nodig zou 
 hebben om me goed en energiek te voelen.
✕ Ik wil me beter kunnen concentreren op mijn werk en de hele dag door 
 blijven genieten van veel energie.
✕ Ik heb weleens last van ontstekingen of een stram gevoel. Ik wil fit en sterk 
 ouder worden zonder te hoeven inboeten aan energie of plezier.
✕ Ik word nogal snel verkouden en wil mijn immuunsysteem graag versterken
  zodat ik steviger in het leven sta.
✕ Ik ben gevoelig voor gluten, lactose, geraffineerde suikers … maar ik wil wél 
 blijven genieten van lekkere maaltijden en desserts die mijn familie en 
 vrienden ook graag lusten. Keto lijkt daarvoor ideaal.

Schrijf op wat jouw ideale toekomstbeeld is, het liefst in een soort dagboek 
waar je regelmatig iets in neerpent. Wedden dat je binnen een jaar zult terug-
kijken naar wat je schreef en zult beseffen dat je je doelen hebt bereikt?
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KETOKUUR
VO O R B E E L DM E N U P L A N N E N

M A A N DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Vanillechiapudding met   5,4 g 10,2 g 50,7 g 559 kcal
 toppings (p. 13) 

Lunch 6 frittatamuffins (p. 24) met 8,1 g 32,4 g 51 g 639 kcal
  ½ avocado, 100 g gemengde 
 sla, ½ eetlepel extra vierge 
 olijfolie en citroensap

Tussendoortje Koffie of thee 0 g 0 g 0 g 0 kcal
 
Diner Ovenschotel van vis met  8,9 g 39,9 g 39,8 g 568 kcal
 pestokorst (p. 41) 

Totale macro’s: 22,4 g koolhydraten, 82,5 g eiwitten, 141,5 g vetten, 1766 kcal
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D I N S DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Brain fuel koffie of thee (p. 6) 0 g 0 g 26 g 235 kcal
 
Lunch 6 frittatamuffins (p. 24) met 8,1 g 32,4 g 51 g 639 kcal
  ½ avocado, 100 g gemengde 
 sla, ½ eetlepel extra vierge 
 olijfolie en citroensap

Tussendoortje 2 stukjes fat-burner  3,8 g 6,6 g 26,3 g 287 kcal
 chocoladereep (p. 72, 
 zonder aardbeien) 

Diner Oosterse roerbak (p. 39) +  8,6 g 55,7 g 32,3 g 501 kcal
 150 g kalkoenfilet in 1 eetlepel 
 extra vierge kokosolie (of 
 boter/olijfolie) 

Totale macro’s: 20,5 g koolhydraten, 94,7 g eiwitten, 135,6 g vetten, 1662 kcal
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WO E N S DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Vanillechiapudding met  5,4 g 10,2 g 50,7 g 559 kcal
 toppings (p. 13)  
 
Lunch 2 sneetjes pompoenpitbrood  6,3 g 34,7 g 40,1 g 542,8 kcal
 (p. 43) met vissalade (p. 62)

Tussendoortje 1 portie (30 g) aperitiefnootjes  1,3 g 2,9 g 18,7 g 183 kcal
 (p. 67) 

Diner Gevulde groenten met 8,4 g 32,5 g 32,3 g 463 kcal
 gehakt (p. 29) 

Totale macro’s: 21,4 g koolhydraten, 80,3 g eiwitten, 141,8 g vetten, 1747,8 kcal
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D O N D E R DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Brain fuel koffie of thee (p. 6)  0 g 0 g 26 g 235 kcal
 
Lunch 2 sneetjes pompoenpitbrood  6,3 g 34,7 g 40,1 g 542,8 kcal
 (p. 43) met vissalade (p. 62)

Tussendoortje 2 stukjes fat-burner  3,8 g 6,6 g 26,3 g 287 kcal
 chocoladereep (p. 72, 
 zonder aardbeien)
 (p. 67) 

Diner Gemarineerde tofu met  12,1 g 32,8 g 49,9 g 653,4 kcal
 broccolini (p. 26) + 1 avocado 
 en 1 eetlepel MCT-olie 
 (zonder bloemkoolrijst) 
 

Totale macro’s: 22,2 g koolhydraten, 74,1 g eiwitten, 142,3 g vetten, 1718,2 kcal
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V R I J DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Vanillechiapudding met 5,4 g 10,2 g 50,7 g 559 kcal 
 toppings (p. 13) 
 
Lunch Groente-omelet met  5,4 g 18,8 g 46,6 g 507 kcal
 pesto (p. 48) 

Tussendoortje Brain fuel koffie of thee (p. 6)  0 g 0 g 26 g 235 kcal

Diner Spaghetti bolognaise (p. 46) 12,6 g 43,1 g 22,7 g 432,5 kcal
 

Totale macro’s: 23,4 g koolhydraten, 72,1 g eiwitten, 146 g vetten, 1733,5 kcal
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Z AT E R DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Brain fuel koffie of thee (p. 6)  0 g 0 g 26 g 235 kcal

Lunch 2 sneetjes pompoenpitbrood  7 g 28,6 g 52,7 g 622,8 kcal
 (p. 43) met vissalade (p. 62)

Tussendoortje 1 stuk chocoladetaart (p. 69) 2,3 g  6,9 g 24,7 g 266,4 kcal
  (zonder poly-
  olen uit erythri-
  tol) 

Diner Bloemkoolpuree met 
 gebakken champignons (p. 22) 11,7 g 25,6 g 42,9 g 542 kcal
 

Totale macro’s: 21 g koolhydraten, 61,1 g eiwitten, 146,3 g vetten, 1667 kcal
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ZO N DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Nut-tella smoothie bowl   5,5 g 23,5 g 56,6 g 656 kcal
 (met ijsblokjes en MCT-olie) 
 (p. 4)  

Lunch Groente-omelet met  5,4 g 18,8 g 46,6 g 507 kcal
 pesto (p. 48) 

Tussendoortje Koffie of thee 0 g 0 g 0 g 0 kcal

Diner Torentjes van makreel 
 en avocado (p. 54) 3,6 g 30,7 g 46,9 g 547,9 kcal
 

Totale macro’s: 14,5 g koolhydraten, 73 g eiwitten, 150,1 g vetten, 1711 kcal
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FLEXIBELE LOW CARB 
LEVENSSTIJL 
VO O R B E E L DM E N U P L A N N E N

W E E K DAG   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Keto-porridge zonder  6,3 g 28,1 g 50,8 g 617 kcal
 toppings (p. 11) 

Lunch Toast avocado met  5,4 g 26,1 g 46,5 g 572 kcal
 gerookte zalm (p. 50) 

Tussendoortje Koffie of thee met  5,2 g 1,4 g 10,6 g 126 kcal
 2 stukjes (20 g) donkere 
 chocolade (min. 85% cacao) 
 
Diner Kippenburgers met  16,2 g 39,3 g 24 g 461 kcal
 champignons (p. 35) 
 (2 burgers + slaatje) 

Totale macro’s: 33,1 g koolhydraten, 94,9 g eiwitten, 131,9 g vetten, 1776 kcal
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W E E K E N D   Totale  Totale  Totale Calorieën
  koolhydraten eiwitten vetten 

Ontbijt Keto-pancakes (8 mini- 19,6 g 21,1 g 48,6 g 641,3 kcal
 pannenkoekjes, p. 8) met een 
 handvol bosbessen en 
 20 g gesmolten donkere 
 chocolade (minstens 85% 
 cacao)  

Lunch Zeebaarsfilet in papillot  9,3 g 43,8 g 38,6 g 567 kcal
 met groentjes (p. 64) 

Tussendoortje 125 g rode vruchten  5,4 g 1,7 g 0,6 g 53,8 kcal
 (framboos, braambes, 
 aardbei) 

Diner Groentecurry met 
 kokosmelk (p. 31) 21,5 g 13,9 g 31,7 g 451 kcal
 

Totale macro’s: 55,8 g koolhydraten, 80,5 g eiwitten, 119,5 g vetten, 1713,1 kcal


