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“Eten moet een feestje zijn”,
dat is het motto in mijn familie. En als er feest is dan
wordt het bij ons altijd gevierd met lekker eten. Zo ook
met deze feestdagen.
Vroeger was mijn kerst nog niet zo “Puur Gezond”. Er
waren worstenbroodjes op kerstavond, de dag begon
met een groot kerstontbijt, daarna taart bij de koffie,
wat later iets lekkers op tafel bij het lezen van onze
gedichtjes en geven van de cadeautjes, natuurlijk nog
een kerstdiner én later op de avond als we spelletjes
speelden nog wat toastjes met salades. En op tweede
kerstdag was er genoeg over om nog een dag te vullen
met lekkers.
Pff… mijn broek gaat al strak zitten als ik eraan denk.

Terwijl eigenlijk het fijnste van de feestdagen is dat je samen kunt
zijn met mensen van wie je houdt.
Ik kan daarnaast met kerst ook erg genieten van de stilte buiten.
Even geen verkeersgeluiden op de achtergrond, maar stilte. En
ook zo fijn dat je even rustig aan kan doen om ook te genieten
van de mooie lichtjes in huis, op deze donkere dagen van het jaar.
Maar lekker eten blijft toch ook wel belangrijk bij mijn familie.
Inmiddels heb ik een wat gezondere manier gevonden om de
feestdagen door te komen. Zo wordt het voor mij persoonlijk nóg
meer een feestje.
Weten hoe? Ik deel graag mijn tips met je!
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Begin de dag met een gezonde basis zonder al te
veel uit te pakken. Als ik op eerste kerstdag naar
mijn familie ga dan maak ik een gezond ontbijtje
zoals altijd. Griekse yoghurt met vers fruit en wat
muesli of warme havermout met kaneel en stukjes
appel.

Zorg ook voor wat beweging. Misschien kun je
samen met je familie of vrienden een fijne
wandeling gaan maken of ga anders voor het
feest begint zelf nog even een rondje (hard-)
lopen. Op de volgende pagina heb ik nog wat
meer beweegtips voor je op een rij gezet.

Maak een wandeling in de buurt, of loop een
lekker eindje naar de kerststal in de Sint Jan.

Geef je op voor de Kangoeroeloop in Vught!

The Local Gym is elke ochtend met de
feestdagen ook gewoon open.
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Taart vind ik superlekker. Zo af en toe
een keer op een verjaardag, maar met
kerstmis kan ik er niet zo van genieten.
Vaak omdat ik weet dat we ook al een
lekker toetje hebben die avond. En dan
krijgen we vaak ook nog kerstbrood, en
daar wil ik ook wel een stukje van.
Dus maak ik keuzes
en pak ik bij mijn koffie liever een
sneetje kerstbrood met roomboter, en
sla de taart even over. Waar geniet jij
het meest van en wat kies jij?

04 Als na een laat ontbijt de lunch wordt overgeslagen krijg
je vaak later in de middag nog wel wat trek. Zorg voor gezonde
hapjes die je op tafel kan zetten. Zoals gezonde noten, wortels
en paprikareepjes met dip, gegrilde courgette rolletjes met
guacamole vulling (staan op de foto!) een volkoren toastje met
vis of een blokje pure chocolade of wat popcorn.
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Wat je ook kunt doen, is om in plaats van hapjes het

voorgerecht (bijvoorbeeld een lekker soepje) alvast te serveren
aan het einde van de middag. En het kerstdiner zo over de hele
middag en avond te verspreiden.
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Boekentip

“ Eet als een Expert Party Time”
van Iʼm a Foodie
Met tips voor een “Borrelplank
2.0”
Of al deze lekkere Oosterse kleine
gerechten en hapjes hier links op
de foto

07 Zet een leuke kan met water op tafel met daarin stukjes komkommer
of takjes munt. Of een grote pot thee. Zodat je wat minder van de
eventuele wijntjes drinkt.

08 Geniet van de dag. Van het samen zijn. Deel knuffels uit. Proef wat
je eet. Kauw rustig. Leg je bestek af en toe even neer. Merk je dat je vol
zit, stop dan ook.

09

Heb je thuis een etentje haal niet te veel in huis. Dan zit je er de

volgende dag weer mee te kijken. Heb je toch nog veel over? Kijk dan of
je je gasten ook wat mee naar huis kunt geven.

10 Houdt het op de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw zoveel
mogelijk op je normale Puur Gezonde patroon. Ben je vrij en ga je leuke
dingen ondernemen? Probeer er dan vooraf over na te denken hoe je het
met de maaltijden kunt doen. En nu je toch de tijd hebt, kun je vast ook
wel wat beweegmomenten inplannen ☺ !

