
 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

3 dagen Intermittent Fasting 
 
Intermittent Fasting (8:16); eet in 8 uur en ga 16 uur vasten, waarbij 
je slaap meetelt. 
 
In de ochtend: 
Bulk water drinken (500ml) direct bij opstaan  
 
Ga vasten tot 11.00 of 12.00 uur. Is dit te lang (moet je lichaam hieraan wennen, eet 
dan 1 of 2 stuks fruit in de ochtend) 
 
Van 12.00 uur tot 20.00 uur: 
Eet voldoende groenten (vit/min/vezels), voldoende eiwitten, de gezonde 
vetten, drink voldoende water en beperk de koolhydraten. 
 
Bijvoorbeeld: 
3x Bulk water drinken (500 ml) 
 
Lunch 
2 volkoren/speltboterhammen met aardbeien (zonder suiker) of een salade 
Maak een salade van een halve ui (kleingesneden), een eetlepel tonijn uit blik, paar 
olijven en een eetlepel verse peterselie. Maak een dressing van een eetlepel olijfolie, 
theelepel rode wijn- of balsamico azijn, theelepel citroensap en zout/versgemalen 
zwarte peper. 
 
Voorbeelden van tussendoortjes: een haring of een handje noten of een bakje 
kwark met stukjes appel of granaatappelpitjes of een rijstwafel met hummus, 
hüttenkäse of kipfilet of een gekookt of geruld ei of snoepgroente/rauwkost of 2 
dadels of een kop verse soep. 
 
Avondeten 
Aardappelsalade met gerookte zalm  
Kook 150 gram (nieuwe) aardappelen en snijd deze in stukjes.                                       
Maak een dressing van sap van een halve citroen met een scheutje rode wijnazijn, 2 
eetlepels olijfolie en 1 kleine eetlepel kappertjes. Breng op smaak met zout/peper. 
Voeg de (nog warme) aardappelen toe aan de dressing. Als de aardappelen iets 
afgekoeld zijn meng je een kleine eetlepel dille erdoor. Meng 2 eetlepels crème fraîche 
met een theelepel mierikswortel, zout/peper en klein beetje citroensap. Leg een 
handje sla op je bord, daaroverheen 100 gram gerookte zalm met de aardappeltjes 
erop en het crème fraîche mengsel eroverheen (met eventueel extra olijfolie en verse 
dille) 
Extra: bulk water drinken (500 ml) en stukje pure chocolade (85 % cacao) 
 

Na 20.00 uur niet meer eten, wel drinken (thee/water/kopje koffie) 
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3 dagen Intermittent Fasting 
 
Intermittent Fasting (8:16); eet in 8 uur en ga 16 uur vasten, waarbij 
je slaap meetelt. 
 
In de ochtend: 
Bulk water drinken (500ml) direct bij opstaan 
 
Ga vasten tot 11.00 of 12.00 uur. Is dit te lang (moet je lichaam hieraan wennen, eet 
dan 1 of 2 stuks fruit in de ochtend) 
 
Van 12.00 uur tot 20.00 uur: 
Eet voldoende groenten (vit/min/vezels), voldoende eiwitten, de gezonde 
vetten, drink voldoende water en beperk de koolhydraten. 
 
Bijvoorbeeld: 
3x Bulk water drinken (500 ml) 
 
Lunch 
2x 1 snee roggebrood met plakjes avocado en zalm of een salade 
Maak een salade van een halve ui (kleingesneden), een eetlepel tonijn uit blik, paar 
olijven en een eetlepel verse peterselie. Maak een dressing van een eetlepel olijfolie, 
theelepel rode wijn- of balsamico azijn, theelepel citroensap en zout/versgemalen 
zwarte peper. 
 
Voorbeelden van tussendoortjes: een haring of een handje noten of een bakje 
kwark met stukjes appel of granaatappelpitjes of een rijstwafel met hummus, 
hüttenkäse of kipfilet of een gekookt of geruld ei of snoepgroente/rauwkost of 2 
dadels of een kop verse soep. 
 
Avondeten 
Kip met een zomer quinoa salade met Aziatische dressing  
Bak 1 kipfilet in beetje olijfolie en eventueel met (op het laatst) een beetje ketjap. 
Kook 50 gram quinoa volgens aanwijzing op de verpakking. Giet deze af. Snijd 3 
wortels en 100 gram rode kool, in dunne reepjes (julienne). Meng de quinoa met de 
rode kool, een handje prei (kiemen), een handje sojaboontjes, de wortel en 1 eetlepel 
sesamzaadjes. Maak een dressing van 2 eetlepel (rijst/olijf) olie, 1 theelepel honing, 1 
theelepel sojasaus, 1 theelepel sesam olie en zout/peper. Verdeel de dressing 
over/door de salade.  
 
Extra: bulk water drinken (500 ml) en stukje pure chocolade (85 % cacao) 
 

Na 20.00 uur niet meer eten, wel drinken (thee/water/kopje koffie) 
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3 dagen Intermittent Fasting 
 
Intermittent Fasting (8:16); eet in 8 uur en ga 16 uur vasten, waarbij 
je slaap meetelt. 
 
In de ochtend: 
Bulk water drinken (500ml) direct bij opstaan 
 
Ga vasten tot 11.00 of 12.00 uur. Is dit te lang (moet je lichaam hieraan wennen, eet 
dan 1 of 2 stuks fruit in de ochtend) 
 
Van 12.00 uur tot 20.00 uur: 
Eet voldoende groenten (vit/min/vezels), voldoende eiwitten, de gezonde 
vetten, drink voldoende water en beperk de koolhydraten. 
 
Bijvoorbeeld: 
3x Bulk water drinken (500 ml) 
 
Lunch 
Mexicaanse bonensalsa en avocado                                                                    
Maak een salsa van 2 lepels kidneybonen, een lepel mais, ½ paprika (in stukjes), ½ 
avocado (in stukjes), 1 tomaat en ½ lente ui (kleingesneden). Maak een dressing van 
een eetlepel olijfolie, theelepel citroensap, peper en zout en snufje gemalen 
komijnzaad.  

 
Voorbeelden van tussendoortjes: een haring of een handje noten of een bakje 
kwark met stukjes appel of granaatappelpitjes of een rijstwafel met hummus, 
hüttenkäse of kipfilet of een gekookt of geruld ei of snoepgroente/rauwkost of 2 
dadels of een kop verse soep. 
 
Avondeten 
Een stukje vlees, vis of kip met een zomer salade van aubergine, geitenkaas 
en tomaat 
Bak of gril een stukje vlees, vis of kip. 
Leg op een bedje van 2 handen rucola sla 1 plak (in blokjes) gegrilde/gebakken 
aubergine, 4 cherrytomaten (doormidden gesneden) en een handje gebrokkelde 
gietenkaas. Besprenkel met beetje olijfolie/ balsamicoazijn en garneer met 2 blaadjes 
basilicum (gescheurd) en zout/versgemalen zwarte peper. 
 
 
Extra: bulk water drinken (500 ml) en stukje pure chocolade (85 % cacao) 
 

Na 20.00 uur niet meer eten, wel drinken (thee/water/kopje koffie) 


