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Inleiding
De kracht van gezonde voeding voor shiftwerk

Deel 1
Praktische voedingstips
•  Regelmaat & planning
•  Voldoende vezels
•  Voldoende drinken
•  Aandacht voor vetrijke voedingsmiddelen
•  Aandacht voor suikerrijke voedingsmiddelen
•  Voldoende eiwitten
•  Alcohol
•  Beweging en sport
•  Gezond gewicht
•  Gezonde voedingskeuzes
•  Boodschappenlijstje
•  Hoe begin je eraan?

Deel 2
De juiste keuze op het werk
•  Eigen maaltijden
•  Kant – en – klare maaltijd
•  Eten bestellen

Deel 3
Recepten
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Inhoud
Hartverwarmend ontbijt
• Havermout met banaan en pindakaas 
• Havermout met warme bramen en blauwe bessen
• Pannenkoek met kaneelappeltjes

Simpele kost met een twist
• Vogelnestje met Provençaalse puree
• Pasta met witloof en hesp
• Tortata met paprika, aardappelen en kruidenkaas (V)
• Pasta met spinazie en huisgemaakt kippengehakt
• Pasta met spinazie- amandelpesto, courgetti en burrata
• Gevulde paprika met rijst
• Preirolletjes met gerookte zalm

Aziatisch koken
• Vietnamees kipstoofpotje met paksoi 
• Quinoasalade met tofu, rode kool en oesterzwam (V)
• Kabeljauw met sesamkorst en gegrilde Chinese kool
• Nasi met bloemkoolcouscous op drie wijzen
• Sushi bowl

 

INHOUD RECEPTEN
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Comfortfood
• Pizza met prosciutto en venkelsalade
• Pizza bianca met tomatensalade 
• Mac and cheese met bloemkool
• Pasta carbonara met savooikool

Maaltijdsoep
• Waterzooi 
• Minestrone met pesto 
• Linzensoep met paprika 

Mediterrane keuken
• Kip met (rozen) harissa en couscoussalade
• Shakshuka
• Mediterrane ovenschotel
• Varkenswagen op Italiaanse wijze
• Scampiʼs met gegrilde paprika en orzo
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