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Voedingsgids

De grote dokter der filosofie, Hippocrates, beweerde “Laat voeding uw medicijn zijn en laat het medicijn 
uw voeding zijn.” Hij was een zeer slimme man en u moet dit advies zeker mee naar de bovenkamer 
nemen en daar houden.

Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn de voordelen van regelmatige fitnessroutines slechts beperkt 
wanneer u zich niet aan goede dieetgewoonten houdt. Net zoals de regel kwaliteit van beweging, staat 
voeding voor 90% van het spel, wat logisch is.

Als u vijf dagen per week hard werkt in de sportschool en grote hoeveelheden niet-voedzame 
voedingsmiddelen en dranken consumeert, hoe kunt u dan verwachten dat u voortgang maakt? De 
trieste realiteit is, dat is niet mogelijk.

In de beste gevallen kunt u misschien uw gewicht behouden en in redelijke vorm blijven, maar u zult 
nooit een stap verder gaan en het beste lichaam dat mogelijk is kunnen bereiken.

Een slim en solide voedingsplan kan u vrij van ziektes houden, verbeterde hersenfunctionaliteit geven 
en ontstekingen voorkomen in uw hele lichaam. Dit zijn de intrinsieke waarden dieu moet zoeken voor 
motivatie om op koers te blijven.

Voorlichting over voeding is in dit geval uw beste aanpak. Uw doel is om weloverwogen beslissingen te 
nemen bij het diner thuis, in een restaurant, onderweg en op het werk.

Onthoud, elke cel in het menselijk lichaam regenereert over ongeveer anderhalf jaar. Deze cellen 
groeien vanuit het voedsel dat u consumeert, dus u bent wel degelijk WAT u eet.

Houd dit in gedachten wanneer u een frisdrank wilt pakken, een dubbele chili cheeseburger wilt 
bestellen met een grote friet erbij.
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Afvalformule

Wat is een betere manier om de discussie over voeding te beginnen dan met gewichtsverlies? Voor 
sommigen is het een levenslange strijd, en voor anderen is een quick-fix-stadium voor een groot 
evenement zoals een bruiloft, klasreünie of vakantie. 

Ongedacht hoe u erover denkt, het proces blijft hetzelfde. Uw lichaam bevat subcutaan en visceraal vet. 
Subcutaan is het soort dat direct onder de huid ligt en u kunt het gemakkelijk met de hand palperen.

Visceraal vet vindt u diep in de buik en rondom de organen, wat het risico op hartziekten, diabetes 
en een aantal andere ongewenste tragedies verhoogt. Alhoewel u zich zelfbewust kunt voelen door 
subcutaan vet, is het relatief goedaardig in vergelijking tot visceraal vet. Wanneer u afvalt, gebeurt het 
over uw gehele lichaam. Dit geldt ook voor uw buik, armen, benen, gezicht, nek en alle andere delen.

Het eindresultaat is dat zowel subcutaan als visceraal vet tegelijk verdwijnt. U heeft nu een win-win-
situatie want u kunt uw zelfvertrouwen terugkrijgen terwijl het risico op darmkanker verkleint.

En u heeft geen doctoraat nodig om te begrijpen hoe u dit moet doen. Het is een spel van nummers. 
Verbrand meer calorieën dan u op een dagelijkse basis consumeert en u zult een zogenaamd calorie-
tekort creeëren. Wanneer u een calorie-tekort heeft, kan uw lichaam niet anders dan opgeslagen vet 
verbranden voor energie. Het eindresultaat is gewichtsverlies.

Als u dit omdraait en meer calorieën eet dan u verbrandt, dan maakt u een overschat. Het eindresultaat 
hiervan is gewichtstoename. Interessant, niet waar?

Dat brengt ons bij het tellen van calorieën. Veel van jullie huiveren bij de gedachte van het tellen van 
calorieën, maar het is niet zo moeilijk als het lijkt en het is zeker effectief.

Uw beste aanpak is om vijf dagen lang een dagboek bij te houden met de calorieën van elke kruimel 
eten en elke druppel van uw drankjes. Tel alle dagelijkse sommen bij elkaar op en deel dit door vijf om 
een gemiddelde te krijgen.

Bijvoorbeeld, als u 1.800, 2.000, 1.700, 2.500 en 3.000 calorieën consumeert, zal uw vijfdaagse totaal 
11.000 calorieën zijn. Deel dit door 5 en uw dagelijkse gemiddelde inname is 2.200 calorieën. Nu heeft u 
de informatie die u nodig heeft om af te vallen, aan te komen of uw gewicht te behouden.

Voor gewichtsverlies, om af een pond af te vallen moet u 3.500 calorieën verbranden. Hier bent u 
misschien al meer vertrouwd.

Een gemakkelijke manier om dit tekort te bereiken is door 500 calorieën per dag te verbranden. Als u 
teruggaat naar het dagelijkse voorbeeld, zou u 500 aftrekken van 2.200 en 1.700 calorieën overhouden. 
Omdat er zeven dage in een week zitten, staat een calorietekort van 500 calorieën gelijk aan 1 pond 
gewichstverlies per week.

Als u een meer verheven doel heeft en 1 kilo per week wilt afvallen, moet u een dagelijks tekort van 
1.000 calorieën creëren.

Hier komt lichaamsbeweging in het spel. Het verminderen van alleen calorieën om af te vallen is een 
goede strategie, maar een waterdicht plan omvat lichaamsbeweging. Deze aanpak is vooral gunstig als 
u streeft naar een vermindering van 1.000 calorieën.
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In plaats van uzelf voeding te ontnemen, kunt u 
het verschil delen en 500 calorieën verbranden 
door middel van lichaamsbeweging terwijl u 500 
calorieën minder inneemt via uw dieet. Natuurlijk, 
als u kiest voor het plan om 500 calorieën per 
dag te minderen, kunt u 250 minder consumeren 
en 250 verbranden. U kunt ook uw dagelijkse 
calorie-gemiddelde zo laten en al uw calorieën 
verbranden door middel van lichaamsbeweging.

De manier waarop u het doet is minder belangrijk 
dat het daadwerkelijk creëren van het tekort. Doe 
wat het beste werkt voor u en wat past bij uw 
leefstijl.

En even een korte opmerking over calorie-tracking. 
De meeste verpakte voedingsmiddelen die u 
koopt zullen calorie-informatie vermelden, maar 
voeding zoals gewas, granen en vlees niet. In deze 
gevallen moet u wat voorzichtiger zijn met het 
beoordelen van de portiegroottes en het uitvinden 
van het aantal calorieën dat zij bevatten. Het is 
raadzaam om een goede online bron te zoeken 
die de calorie-inhoud van voeding toont of vind 
een boek die dit voor u kan doen.

Als u tevreden bent met uw gewicht, is het nog steeds een goed idee om te ontdekken wat uw 
dagelijkse inname is. Op deze manier kunt u streven naar dat aantal calorieën op een dagelijkse basis 
zodat u gelijk blijft.

Als gewichtstoename uw doel is, ga dan in tegenovergestelde richting. Vind uw dagelijkse gemiddeld 
en voeg hier 250 calorieën aan toe. Als u teveel hooi op uw vork neemt, ofwel te veel eten op uw vork, 
kunt u gastro-intestinale problemen krijgen. En dat is niet mooi!

Als u probeert te verliezen of aan te komen, volg twee tot vier weken lang dezelfde caloriereductie of 
verhogen. Als u veranderingen in uw gewicht opmerkt, blijf dan doen wat u doet. Als u dit niet doet, 
verhoog of verlaag uw calorieën dan dienovereenkomstig. Houd u aan de 500 calorieën reductie voor 
gewichtsverlies en de extra 250 calorieën voor gewichtstoename.
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Caloriekwaliteit

Wanneer u het op verschillende niveaus bekijkt,zijn niet alle calorieën hetzelfde. Vanuit een fysiologisch 
oogpunt kunt u de hele dag junkfood eten en nog steeds afvallen als u een tekort hebt. Maar een 
ongezonde weg is niet de beste optie.

Richt uw aandacht meer op de kwaliteit van de calorieën die u inneemt. Dit is belangrijker dan de totale 
hoeveelheid. Houd eens een vergelijking van frisdrank en amandelen in gedachte. Een blikje van 350 ml 
en 1/4-c portie amandelen kunnen beide 120 calorieën bevatten, maar welke is beter voor u?

Hopelijk kunt u dit zelf bedenken zonder er al te veel over na te hoeven denken. Frisdrank bevat veel 
suiker zonder voedingswaarde. Amandelen bevatten veel eiwitten, essentiële vetten, vezels en een 
aantal vitamines en mineralen die nuttig zijn voor het lichaam. 

Hoewel frisdrank wordt gezien als lege calorieën, worden amandelen gezien als voedingsmiddelen met 
hoge voedingswaarden, wat ze daarom een betere optie maken. Houd dit altijd in gedachten wanneer 
u uw voedsel selecteert.

Macronutriënten 

Dit maakt een goed pad open naar macronutriënten. Het woord “macro” betekent groot of omvangrijk. 
Bij verwijzing naar voedsel, bestaan macronutriënten uit eiwitten, koolhydraten en vetten. 

Vanuit een calorie-perspectief, bevatten eiwitten en koolhydraten 4 calorieën per gram, terwijl vet 
9 calorieën per gram bevat. Onthoud dit, want dit zal van pas komen wanneer u het probeert bij te 
houden.

Elk van de macronutriënten heeft specifieke functies in het lichaam en ze worden ook gevonden in 
specifiek voedsel. Bepaald voedsel bevat twee of alle drie de macronutriënten, waarvan er één soms 
hoger is dan de ander.

Het is alleen maar passend dat u nu een uitleg krijgt van elk macronutriënt zodat u een goede grip 
heeft op hun rol in het lichaam en hoe u ze in uw dieet kunt opnemen.
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Eiwit

U hoeft het helemaal niet zo gek te maken, maar u moet wel weten dat eiwitten belangrijk zijn voor de 
opbouw van spieren. Het werkt in feite om beschadigde spiervezels te repareren, wat gebeurt wanneer 
u oefeningen doet.

Bovendien, elke cel in uw lichaam, van het puntje van uw haarzakjes tot de uiteinden van uw teennagels 
zijn afhankelijk van eiwitten. Het zorgt er ook voor dat u zich langer vol voelt en helpt zelfs bij het 
boosten van uw immuniteit.

Eiwitten zijn opgebouwd uit kleinere verbindingen genaamd aminozuren. Deze worden vaak de 
bouwstenen van eiwitten genoemd. Dus u heeft de bouwstenen van eiwitten en de bouwstenen van 
spieren. Dat moet gemakkelijk zijn voor u om te onthouden.

Aminozuren zijn ofwel essentieel of niet-essentieel. Essentieel betekent dat u ze uit voeding moet halen. 
Niet-essentieel betekent dat uw lichaam ze van nature produceert. Dit is belangrijke informatie om te 
onthouden, vooral als u veganist bent.

Dierlijke eiwitten zoals rundvlees, kip, kalkoen, vis en bizon worden allen gezien als volwaardige eiwitten 
omdat alle essentiële aminozuren aanwezig zijn. Alle derivaten van deze voedingsmiddelen tellen 
ook, zoals eieren, kaas, yoghurt, melk en kwark. Maar maakt u zich geen zorgen als u geen vleeseter 
bent. Een aantal onvolledige eiwitrijke voedingsmiddelen bevatten nog steeds een veel eiwitten zoals 
bonen, tofu, volle granen, hennepzaden, chiazaden en noten. Indien gecombineerd, produceren deze 
voedingsmiddelen hetzelfde effect in uw lichaam als het eten van volwaardige eiwitten.

En, in tegenstelling wat vaak wordt gedacht, hoeft u ze niet in dezelfde maaltijd te nuttigen. Het was 
“Zorg ervoor dat u bonen en rijst eet en volkoren brood met pindakaas”, maar dit is niet het geval. Zolang 
u met deze voedingsmiddelen aanvult gedurende de dag, gaat het prima.
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Koolhydraten

De wondere wereld van koolhydraten is meer dan elk andere voedselgroep vernietigd. Wat een 
schande... Koolhydraten zijn niet de vijand! Sterker nog, ze zijn heel belangrijk voor het lichaam. Ten 
eerste - ze geven u energie, zowel fysiek als mentaal.

Ze worden ook gebruikt voor de vetstofwisseling en als u uzelf koolhydraten ontzegt, zal uw lichaam 
afhankelijk zijn van eiwitten voor energie. Dit zou de eiwitten weghalen van HUN taken en is schadelijk 
voor uw algehele welzijn.

Koolhydraten zijn er ook waar u voedingsvezels vindt, welke u een vol gevoel geven, wat u regelmatig 
houdt en het risico op kanker, hartziekten en diabetes verkleint.

Het is uw doel om altijd te zoeken naar een kwaliteitsbron van koolhydraten. En er zijn in principe 
twee classificaties - eenvoudige en complexe. U wilt de complexe. Eenvoudige koolhydraten zoals witte 
bloem en witte suiker hebben te weinig voedingswaarden en zorgen ervoor dat uw bloedsuikerniveau 
snel omhoog gaat na het consumeren ervan. Dit zorgt er vervolgens voor dat er een snelle toename in 
insuline plaatsvindt, wat een vetopslaghormoon is.

Complexe koolhydraten aan de andere kant, zorgen voor een langzame stijging van de 
bloedsuikerspiegel en bevatten over het algemeen meer vitamines, mineralen en vezels. Hier is een lijst 
met goede bronnen...

 ` Volkorengranen

 ` Volkoren brood, pasta en ontbijtgranen

 ` Fruit

 ` Maïs, wortelen, pompoen, broodwortel en zoete aardappelen

 ` Peulvruchten

Vetten

Vetten werden voorheen door het publiek net zo gevreesd als koolhydraten. Waarom? Omdat de experts 
u wilden laten geloven dat zij slecht zijn en ziektes veroorzaken. In werkelijkheid zijn vetten heel goed 
voor u en nodig voor hormoonproductie, gewrichtfunctionaliteit, hersenfunctionaliteit en ze isoleren ook 
uw lichaam wanneer het buiten koud is.

Het accumuleren van overtollig vet is niet direct gerelateerd aan vetconsumptie. Gewichtstoename 
vindt plaats wanneer u meer calorieën consumeert dan u verbrandt. Dit kan van alle bronnen van 
macronutriënten komen.

Dat gezegd hebbende, wilt u zich nog steeds aan de gezonde vetten houden, ook wel bekend als 
onverzadigd. Hier is een lijst om uit te kiezen...

 ` Olijf-, kokos-, rode palm-, avocado-, noten- en hennepolie

 ` Noten

 ` Zaden

 ` Olijven

 ` Avocado’s
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Crossovers

Zoals eerder vermeld, zijn er een handvol voedingsmiddelen die meerdere macronutriënten bevatten, 
waarvan er één dominant is. Hopelijk heeft dat u niet in de war gebracht. Bijvoorbeeld, volle melk wordt 
vaak beschouwd als aan goede bron van eiwitten.

Het bevat over het algemeen ongeveer 8gr per portie van 1 kop en het is een volwaardig eiwit omdat het 
van een koe komt. Echter, het bevat ook 13 gr koolhydraten en 8 gr vet. U kunt gemakkelijk zeggen dat 
het een bron van koolhydraten is, in plaats van eiwit.

Bonen worden ook beschouwd als raak aan eiwitten. Een kopje zwarte bonen bevat ongeveer 15 gr 
eiwitten, maar 40 gr koolhydraten. Alhoewel ze veel eiwitten bevatten voor een niet-dierlijk product, 
bevatten ze nog veel meer koolhydraten, dus moeten zij worden gezien als een goede bron van 
koolhydraten.

De uiteindelijke boodschap is hier dat u moet weten dat de meeste voedingsmiddelen een combinatie 
van macronutriënten bevatten. Houd dit in gedachten wanneer u voeding zoekt voor uw dieet.

Meerdere maaltijden

Het kan worden gezegd dat het eten van meerdere maaltijden per dag, ofwel “grazen”, onzin is. 
Noem het hoe u wilt, maar het heeft inderdaad zin en is zeker goede strategie. Vaker eten maakt het 
gemakkelijker om minder calorieën te eten, meer calorieën te eten, meer vezels op te nemen in uw 
dieet en meer onvolwaardige eiwitten op te nemen als u veganist bent.

Bovendien blijft uw energieniveau verhoogd, zal uw honger onder controle worden gehouden en blijft 
uw bloedspiegel stabiel. Dat is een winnende combinatie van voordelen.

Hierbij is het uw doel om maaltijden te maken met een balans aan eiwitten, koolhydraten en vetten, 
vandaar de term “gebalanceerd” waar u altijd over hoort. Een goed plan is om elke 2,5 tot 3 uur te eten 
gedurende dag.

Om precies te zijn in het bepalen van hoeveel calorieën elke maaltijd dient te bevatten, verwijs ik u terug 
naar het voorbeeld van eerder. Als u beslist om vijf maaltijden te nuttigen en uw dagelijkse gemiddelde 
is 1.800, moet elke maaltijd 360 calorieën bevatten.

CRAZYBULK     |     VOEDINGSGIDS     |     NL.CRAZYBULK.COM 8



Voorbeeld maaltijdplan

Het is tijd om een plan van aanpak te maken. Hier volgt een volledig drie-daags maaltijdplan dat 
bestaat uit vijf maaltijden per dag. Al deze maaltijden zijn gebalanceerd. Voelt u zich vrij om de 
calorieën omhoog of omlaag naar wens aan te passen door de portiegroottes te veranderen.

Dag 1

Maaltijd 1
2 roereieren, 2 k spinazie, ¼ geraspte mozarella kaas, 2 el salsa, 1 plakje gekiemd 
volkoren toast. Meng de salsa erdoorheen nadat u de eieren op uw bord hebt 
gelegd. 

Maaltijd 2
2 whole carrots, 2 celery stalks, ½ c hummus. Chop up the carrots and celery into 
small pieces and dip them into the hummus.

Maaltijd 3
Kalkoensandwich. 2 plakjes gekiemd brood, 3 plakken kalkoenfilet, 1 grote plak 
tomaat, 3 blaadjes sla, 1 plak provolonekaas, 1 of 2 el mosterd.

Maaltijd 4
1 k Trail Mix. k sojanoten, 2 k zonnebloempitten en 1 k veenbessen. Maak een grote 
hoeveelheid en houd het binnen handbereik voor gemakkelijke toegang.

Maaltijd 5  1, 110 gr gebakken kipfilet, 1 k gestoomdebroccoli, 1 gebakken yam.

Dag 2

Maaltijd 1
½ k havermout, 1 k vanille amandelmelk, 1 el pindakaas, 1 schep eiwitpoeder, wat 
snufjes kaneel.

Maaltijd 2  2 hardgekookte eieren, 2 worteltjes, 2 stengels bleekselderij en 1 appel.   

Maaltijd 3

Tonijnsandwich. Voeg een blik witte tonijn toe aan een kom met 1 el snoepaugurk 
en 2 el organische mayonaise. Goed mengen en beleggen op een plak gekiemd 
brood, waarna u de ander erop legt. Voelt u zich vrij om wat blaadjes sla en een 
tomaat toe te voegen en neem wat worteltjes en stengels bleekselderbij als 
bijgerecht.

Maaltijd 4 1 banaan, 1 el pindakaas erover

Maaltijd 5
1, 110 gr biefstuk, 1 kop gestoomde spruitjes en 1 kop gekookte, langekorrelige, wilde 
rijst.
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Dag 3

Maaltijd 1
2 hardgekookte eieren, 1 geroosterde, gekiemde Engelse muffin kaneel-rozijn met 1 
el kokosolie erop.

Maaltijd 2 Een 1/2 k kwark met ½ k gemalen ananas en kaneel.

Maaltijd 3

Kipwrap. Voeg een gebakken kipfilet, sla, tomaat, spruiten, pepers en andere 
groenten toe naar wens. Kaas is ook goed, maar niet te veel. Provolone en Zwitserse 
kaas zijn goede opties. Besprenkelen met honingmosterd, framboosvinaigrette, 
balsamico-azijn of barbecuesaus.

Maaltijd 4
2 koordkaas stuks gewikkeld in blaadjes sla met stukjes rode peper, cherrytomaten, 
2 stengels bleekselderij en ¼ k amandelen.

Maaltijd 5

1 k linzen, ½ k quinoa en 1 kop gestoomde bloemkool. Bereid de linzen en quinoa 
met een blokjes groentebouillon in elk of echte bouillon uit een pakje. Combineer 
de linzen en quinoa na het bereiden. Strooi er wat zeezout overheen en laat 
organische boter bovenop de bloemkool smelten als u meer smaak wilt.

Dag 4

Maaltijd 1 ½ k muesli met ½ k Griekse yoghurt, ½ k bosbessen en 1 el gemalen lijnzaad.

Maaltijd 2
Smoothie. Voeg 1 k vanille amandelmelk, 1 k babyspinazie, 1 schep eiwitpoeder, 1 k 
bevroren bessen en 1 el notenboter toe in een blender. Voeg wat ijsblokjes toe en 
mix het tot het een gladde massa is.

Maaltijd 3

Spinaziesalade met 2 gehakte hardgekookte eieren, ¼ k veenbessen, ¼ k gehakte 
pecannoten en frambozen vinaigrettedressing eroverheen.De volgorder waarin u 
deze maaltijden eet doet er niet toe. Balans is de belangrijkste factor. Als u ‘s avonds 
een omelet wilt, moet u dat zeker doen! Als u ‘s ochtends graag een salade eet, is 
dat ook prima.

Maaltijd 4 Maaltijdvervangende reep.

Maaltijd 5
Kalkoenburger op een gekiemd broodje met sla, tomaat en een plakje kaas. Selderij 
en worteltjes als bijgerecht.
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Dag 5

Maaltijd 1
1 k Griekse yoghurt met 1 el gehakte walnoten, 1 schep vanille-eiwitpoeder en ½ k 
verse frambozen.

Maaltijd 2
2 plakken kant-en-klare turkey jerky met een komkommer, 2 wortelen en 2 
selderijstengels.

Maaltijd 3 Kom rundvlees- en groentesoep met een volkoren broodje erbij.

Maaltijd 4 Kant-en-klare maaltijdshake.

Maaltijd 5
4 113 gr gebakken kipfilet met 1 k quinoa en 1 k gestoomde spruitjes. Voeg salsa toe 
aan de quinoa en kokosolie aan de spruitjes voor de smaak.

Dag 6

Maaltijd 1 Maaltijdvervangende reep met veel vezels en eiwitten.

Maaltijd 2
Smoothie met 1 k babyspinazie, 1 k boerenkool, 1 k bosbessen, 1 k vanille 
amandelmelk en een schep vanille eiwitpoeder.

Maaltijd 3
Salade met een schepje tonijn, ¼ gesnipperde avocado, ¼ k rozijnen, 1 el 
hennepzaden en 1 versnipperd norivel. Besprenkelen met appelazijn.

Maaltijd 4
1 k kwark met ¼ esdoorn-smaak yoghurt, 1 el zonnebloempitten, 1 el gemalen 
amandelen, ½ k bevroren gemengde bessen en een snufje kaneel.

Maaltijd 5
110 gr gegrilde zalm met 1 k gestoomde asperges, 1 k geparelde gerst. Besprenkel 
geklaarde boter over de asperges en gerst om op smaak te maken. 

Dag 7

Maaltijd 1 1 gekiemde tortilla gevuld met 2 roereieren, geraspte mozarella kaas en salsa.

Maaltijd 2 ½ rauwe cashews, 1 banaan

Maaltijd 3
Sirloinburger met provolonekaas, gestoomde uitjes, courgette, champignons en 
paprika. 1 k langkorrelige bruine rijst als bijgerecht.

Maaltijd 4 ½ k hummus met rauwe wortels, selderij, druiven, tomaten en paprika.

Maaltijd 5 110 gr gebakken bizonbiefstuk me 1 zoete aardappel met 1 k geroosterde bloemkool.
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Eten en oefenen

Iedereen lijkt een deskundig oordeel te hebben omtrent maaltijdtiming en oefeningen doen. In 
werkelijkheid is er geen perfecte wetenschap. Het is allemaal afhankelijk van UW tolerantieniveaus en 
hoe u presteert na het eten.

Een persoon kan misschien een kalkoensandwich naar binnen werken en dan zonder problemen 
met gewichtheffen beginnen. U kunt misschien wel een hapje banaan eten, proberen te oefenen en 
vervolgens enorme maagconvulsies krijgen. 

Waar het op neer komt is, als u er tegen kunt, moet u het doen. Maar als algemene vuistregel geldt, eet 
kleinere hoeveelheden voedsel hoe dichter u bij uw workouttijd komt. EN, kies altjd voeding waarvan 
het bekend is dat het goed in de maag valt, zoals fruit, yoghurt en havermout.

Uw post-workout-maaltijd moet binnen een uur na het trainen worden genomen. Het is op dit punt dat 
uw spieren als sponzen zijn en voedingsstoffen nodig hebben om het herstelproces te beginnen.

Idealiter consumeert u eiwitten van een kwaliteitsbron en een dubbele hoeveelheid koolhydraten. 
Bijvoorbeeld, een shake met eiwitpoeder en druivensap zou een goede optie zijn. In vloeibare vorm 
zullen deze voedingsstoffen sneller worden geabsorbeerd. De koolhydraten zullen de koolhydraten 
aanvullen die u heeft gebruikt voor energie tijdens uw workout en de eiwitten zullen helpen om 
spiervezels te repareren.

Als het om uw inname gaat, weest u zich er dan van bewust dat twee variabelen beter onderscheidend 
zijn dan al het andere. De eerste is uw intensiteit en duur - dat kunt u een two-partner noemen. Het 
spreekt voor zich dat hoe intenser uw workout is en hoe langer uw workout duurt, hoe meer calorieën 
u nodig hebt. Maar weest u zich ervan bewust dat dit ook het bereiken van uw doelstellingen zal 
vertragen.

Natuurlijk, als u graag wilt afvallen, moe u wat voorzichtiger zijn met uw calorieën. En aan de andere 
kant van de medaille, als u meer grootte wilt, zult u het dienovereenkomstig moeten verhogen. Dit 
betekent simpelweg bewust zijn van uw situatie.

De tweede variabele is spiermassa. Ze zeggen hoe groter u bent, hoe harder u valt. Nou, hoe groter 
u bent, hoe meer calorieën u ook nodig heeft. Een spier is metabolisch actief. Dat is een grote reden 
waarom u het wilt opbouwen. Het boosten van uw metabolisme door middel van spiergroei zal u 
helpen om er slank en geweldig uit te blijven zien.ficar em forma e fabuloso

Dagelijkse inname

Hier volgt meer informatie over aanbevolen niveaus van macronutriënten voor specifieke doelen. Dit kan 
van pas komen wanneer u het giswerk probeert weg te nemen.

U heeft waarschijnlijk al de zin “ik probeer te bulken” veel vaker gehoord dan elke andere zin in 
gewichthefkamers over de hele wereld. Als u inderdaad probeert te “bulken”, wilt u wat meer eiwit 
eten omdat u waarschijnlijk meer heft, en dit zal helpen om de spiervezels die u heeft afgebroken weer 
opnieuw op te bouwen.
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Als vuistregel geldt dat u moet streven naar ongeveer 40% eiwit, 30% koolhydraten en 30% vet. Als 
u, laten we zeggen, 3000 calorieën per dag consumeert, zou dit neerkomen op 300g eiwit, 225g 
koolhydraten en 100g vet.

Als u magere spiermassa wilt behouden of verkrijgen, zou u beter kunnen kiezen voor 40% 
koolhydraten, 30% eiwitten en 30% vet. Als u 2000 calorieën per dag zou consumeren, komt dit neer 
op 200g koolhydraten, 150g eiwit en 67g vet. Met het afvallen wilt u aanvankelijk misschien overwegen 
om uw koolhydraatinname te verlagen tot 20%, om het vervolgens geleidelijk omhoog te brengen 
naar ongeveer 30%. Het zijn sowieso meestal bewerkte koolhydraten die de meeste gewichtstoename 
veroorzaken.

Als u uw algehele inname vermindert en alleen kwaliteitsbronnen eet, zal uw gewichtsverlies van start 
gaan. Een goede verhouding om naar te streven is 50% eiwit, 30% vet en 20% koolhydraten. Voor een 
dieet van 2000 calorieën komt dit neer op 250g eiwit, 67g vet en 100g koolhydraten.

Vloeistoffen

Het laatste stukje van de puzzel is vloeistoffen. Spieren zijn zeer afhankelijk van hydratatie. Wees niet zo 
stom om een heleboel alcohol te drinken! Zorg er in plaats daarvan voor dat uw spieren er goed uitzien 
en zich goed voelen door water te drinken. 

Overmatige hoeveelheden alcohol stompen het testosteronniveau, vertragen het metabolisme en 
zorgen ervoor dat u vet aankomt.

Water, aan de andere kant, houdt u gehydrateerd, spoelt giftige stoffen uit uw systeem en boost uw 
energieniveau. Drink grote hoeveelheden gedurende de dag en vooral in combinatie met uw training.

Als vuistregel is 8 glazen van 250 ml per dag een goede benchmark. Echter, het is beter om deze 
hoeveelheid te verhogen als u aan intensieve lichaamsbeweging doet - vooral als u zwaar zweet. In dit 
geval moet u nog 500 ml erbij drinken voor het trainen en 500 ml erna. Drink ook wat water tijdens uw 
workout.

Afsluiting

Hoe voelt u zich? Beginnen de dingen op zijn plek te vallen? Dat zou wel zo moeten zijn. U 
heeft nu een goede grip op uw beginpunt, uw lichaamsbeweging en uw dieet. Maar geen 
schema zou compleet zijn zonder informatie over supplementatie. Dat gezegd hebbende, uw 
Supplementengids wacht op u...
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