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Zlim
de zomer 
door!
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Geniet van de  
zomer en maak  
eenvoudig 
gezonde keuzes!

Zomer! Hoe heerlijk is het leven in de zomer? Wakker worden als de wereld al zonverlicht is, de 
hemel prachtig blauw. Een jurk over je hoofd en hup, naar buiten! Overal blije mensen en de  
vakantiestemming zit er goed in. En dan hebben we het nog niet eens over de heerlijk zwoele  
zomeravonden. Ja, die zomer, die kan er wat van.

Zomerse verleidingen 
Met al die zomerse genietmomentjes komen ook de verleidingen om de hoek kijken. Gezellig een 
terrasje pakken, een spontane barbecue, ijsje eten aan het strand, je favoriete wijntje staat te wachten 
op je samen met een heerlijk Frans kaasplankje. Verleidingen die we allemaal wel herkennen. Voordat 
je het weet is de zomer voorbij en zitten de beruchte vakantiekilo’s erbij.

Zlim staat voor je klaar
En heb je toch hulp en ondersteuning nodig? 
Neem dan contact op met de dichtsbijzijnde 
vestiging. Want Zlim helpt je om jouw balans te 
vinden tussen gezond en genieten.

Gezonde tips en recepten
Waar kun je op letten om tijdens je vakantie op 
gewicht te blijven, zonder dat het al je tijd in  
beslag neemt? Wij hebben voor jou alle tips 
op een rij gezet. Heerlijke barbecue recepten, 
zomerse cocktails en slanke ijsjes. Met onze 
zlimme tips kun je deze zomer de kilo’s prima  
de baas blijven. Helemaal effectief als je ook  
nog voldoende erbij blijft bewegen. 

https://zlim.nl/vestigingen/
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Tips om snacken te 
voorkomen

Beweeg!
Het is natuurlijk heerlijk om met een boek op het strand of bij het zwembad te liggen. Probeer ook 
elke dag te bewegen, dit levert je een goed gevoel op en blijft je vetverbranding stimuleren. Een half 
uur stevig wandelen of zwemmen kan overal. Wees je daarna bewust van hoe goed dit voelt; dat is de 
beste stimulans om het de volgende dag weer te doen.

Tips om zoveel mogelijk te bewegen
•  Ga je naar het strand of een dagje aan de waterkant? Neem een bal mee, strandbal, volleybal,  

tennisbal of voetbal. Blijf lekker zitten op je strandstoel en gooi de bal over, zo beweeg je toch maar 
dan zittend.

•  Ben je meer van het relaxen op je handdoekje? Probeer het liggen of zitten dan af te wisselen met 
een wandeling. Wandel 10 minuten na een half uur relaxen. Zo blijf je toch in beweging. Zet je alarm 
van je telefoon als reminder.

•   Zwemmen is een goede manier om in beweging te blijven, begin iedere ochtend op tijd (dan is het 
nog lekker rustig) met een half uurtje baantjes trekken in het zwembad of neem een verkoelende 
duik in de zee. 

•  Vaak worden er leuke activiteiten verzorgd door de camping/het hotel, een activiteit in het water, 
volleyballen op het strand. Zorg ervoor dat je altijd een setje sportkleding + sportschoenen bij je hebt 
zodat je altijd mee kan doen. Met mooi weer heb je het setje kleding na een handwas zo weer droog. 



 4

Tips om snacken te 
voorkomen

•  Altijd leuk! Neem een badmintonsetje mee en daag je kinderen, man/vriend of vriendin uit voor een 
wedstrijdje.

•  Pak je een glas water? Zak door de knieën en tik 10 keer de grond aan.

• �Extra�beweging�voor�de�armen?�Vul�de�flesjes�water,�zet�je�benen�gebogen�neer,�draai�cirkels�met�
gestrekte armen via de rechterkant en vervolgens via de linkerkant. 

•  Ontdek de omgeving van je vakantiebestemming te voet. Dat kan wandelend of je gaat lekker  
hardlopen. Blijf jij dit jaar rondom huis, wandel eens een andere route. Er zijn vast nog veel plekken 
te vinden waar je nog nooit geweest bent.

•  Fietsen is ook al zo’n leuke manier om meer van de omgeving te leren kennen. Fietsen gaat net wat 
sneller�dan�wandelen.�Tegenwoordig�hoef�je�niet�eens�meer�je�eigen�fiets�mee�te�nemen,�er�zijn�tal�
van�mogelijkheden�om�een�fiets�te�huren.�Stippel�een�mooie�route�uit�en�kom�op�plekjes�waar�je�met�
de auto niet zou komen.

•  Weet dat ontspanning ook belangrijk is, geniet jij er van om eindelijk dat te leuke boek te kunnen 
lezen of je hersens te laten kraken voor een sudoku. Ook dit is goed! Wanneer je lekker in je vel zit 
zul je merken dat de positieve energie ervoor zorgt dat je beter voor je lijf zorgt. Het is altijd zoeken 
naar de juiste balans.
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Tips om snacken te 
voorkomen

Gezonde keuzes maken
In de zomer kan het maken van gezonde keuzes een extra uitdaging zijn. Met deze tips kun je  
hopelijk wat makkelijker kiezen. In ieder geval bewuster! 

Geniet!
Hoe geniet je van eten? Door langzamer te eten, je hebt op vakantie meer tijd om te eten dan thuis, 
maak daar gebruik van. Door langzamer te eten proef je ook bewuster en geniet je er meer van.

Keuzes maken
Maak keuzes op welk moment van de dag je iets lekkers wilt nemen. Denk hier van tevoren over na. 
Wanneer je weet dat een ijsje het lekkerst smaakt voor jou in de avond, dan pak je overdag  
bijvoorbeeld een heerlijk stuk meloen. 

Eet vis als het kan
In veel vakantielanden kun je heerlijke verse vis eten. Vis is licht verteerbaar en bevat goede vetzuren, 
die je brein, hart en bloedvaten gezond houden. 

Dagelijks fruit & groenten
Eet je dagelijkse portie fruit en groenten. Fruit is overal te koop. Als je fruit neemt bij je ontbijt heb je 
meteen aan het begin van de dag een gezond gevoel, wat jou stimuleert om de rest van de dag ook 
gezond te eten. Neem groenten bij de maaltijd of als tussendoortje. Groenten bevatten ook veel water 
dus ze dragen ook bij aan een goede hydratatie. 

Regelmaat
Probeer zoveel mogelijk regelmaat aan te houden, sla geen maaltijden over. 
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Tips om snacken te 
voorkomen

Drink veel water
Vooral als je in een warm land bent is het nodig om voldoende/meer water te drinken. Door hoge 
temperaturen�heb�je�meer�water�nodig.�Koop�kleine�flesjes�mineraalwater,�hydrateer�jezelf�goed.�Of�
nog�beter,�neem�een�hervulbaar�flesje�mee.�Wel�zo�goed�voor�het�milieu!

Beperk alcohol
Probeer van te voren met jezelf afspraken te maken. Alcohol zorgt er vaak voor dat je meer zin krijgt 
in eten. Zorg altijd voor een glas water naast een glas alcohol. En probeer eens een alcoholvrij  
drankje, deze zijn er steeds meer.

Nieuwe gewoontes creëren
Een gezonde balans begint bij het creëren van nieuwe gewoontes. Dat duurt een aantal weken. Geef 
dus�niet�te�snel�op.�Start�je�eigen�challenges�door�bijvoorbeeld�30�dagen�elke�avond�een�wandeling�
te maken of minder suiker te eten. Vind je het lastig om te beginnen? Vraag dan je partner of een 
vriend(in) om mee te doen.
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Ontbijt ijsje
Het ultieme zomergevoel! De dag starten met een ontbijt ijsje is toch gewoonweg fantastisch? Met dit 
recept start je de dag in ieder geval goed. Binnen 5 minuten staat dit ijsje in de vriezer en jij kunt de 
volgende ochtend goed beginnen.

Ingrediënten (voor 1 ijsje)
• 120 gr Griekse yoghurt
•�30�gr�muesli
• honing
•�4�aardbeien�of�frambozen�(fruit�naar�keuze)
• ijsvorm (lolly) of kartonnen bekertje met een lepeltje 

Bereidingswijze
1.  Doe eerst wat muesli in het ijsvormpje met kleingesneden aardbeien of frambozen.
2.  Meng de Griekse yoghurt met een klein beetje honing. Doe een laagje Griekse yoghurt in de vorm. 

Vervolgens weer een laagje muesli met aardbeien of frambozen. Vervolg dit proces en je eindigt 
met een beetje muesli.

3.�Sluit�het�ijsvormpje.�Gebruik�je�een�kartonnen�bekertje?�Steek�het�lepeltje�er�aan�het�eind�in.�
4.��Zet�voor�minimaal�4�uur�in�de�vriezer.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Zomerse verantwoorde fruitijsjes
Tijdens een warme zomerdag is er niets heerlijker dan te genieten van een heerlijk koel en verfris-
send ijsje. Echter kleeft er in vele gevallen een groot nadeel aan het nuttigen van een ijsje. IJsjes zijn 
er in vele soorten, maar een gemiddeld ijsje bevat toch al gauw 100 tot 200 calorieën. Daarnaast 
bevatten de meeste ijssoorten veel suikers en vet en weinig vitaminen. Gelukkig is er een oplossing 
om toch volop te kunnen genieten van heerlijk verkoelend ijs. Met vers zomerfruit maak je eenvoudig 
de heerlijkste fruitijsjes. 

Ingrediënten voor vier ijsjes
•��400�gr�vers�fruit�(geschikte�fruitsoorten�zijn�bijvoorbeeld�aardbeien,�frambozen,�peren,�bananen,�

perziken en bramen)
•  200 ml zuivel of vruchtensap naar keuze (bijvoorbeeld vanilleyoghurt (0% vet) of sinaasappelsap)
• ijsvormpjes
 
Bereidingswijze
1.  Pureer het verse fruit samen met zuivel of vruchtensap in een blender of met een staafmixer tot een 

glad geheel. 
2. Giet in de ijsvormpjes.
3.�Laat�het�geheel�ongeveer�drie�uur�bevriezen.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Komkommerijsjes met limoen
Bereidingstijd�10-15�minuten�(minimaal�4�uur�in�de�vriezer)

Ingrediënten voor ongeveer 6 ijsjes
•  1 komkommer 
•  2 limoenen
•  8 muntblaadjes
•��3�el�honing
• ijsvormpjes

Bereidingswijze
1.�Schil�de�komkommer�en�pureer�deze�met�de�staafmixer.
2.��Maak�de�muntblaadjes�fijn�en�voeg�samen�met�de�honing�en�het�sap�van�de�limoenen�toe�aan�de�

komkommer.
3.�Pureer�tot�het�een�glad�mengsel�is�en�giet�het�daarna�in�de�ijsvormpjes.
4.�Zet�in�de�vriezer�voor�tenminste�4�uur.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Watermeloen pizza
Deze watermeloen pizza is een heerlijk verfrissend tussendoortje. Beleg de pizza met jouw favoriete 
zomerfruit�en�maak�af�met�wat�muntblaadjes�en�een�flinke�dot�yoghurt.�Hoe�dan�ook�een�feestje�op�
tafel! 

Ingrediënten
• grote watermeloen
• vers fruit ter garnering, bijvoorbeeld frambozen, aardbeien en blauwe bessen
• 6 el yoghurt
• munt ter garnering
• optioneel: honing

Bereidingswijze
1.�Snijd�de�watermeloen�door�midden�en�snijd�een�plak�van�1�tot�1,5�cm�af.
2.�Snijd�de�watermeloen�alvast�in�6�gelijke�stukken.
3.�Verdeel�over�elk�stuk�één�eetlepel�yoghurt�en�serveer�daar�bovenop�het�fruit.
4.�Maak�de�watermeloen�pizza�af�met�munt�en�eventueel�een�klein�beetje�honing. 

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Groene smoothie
Komkommers passen in een gezond eetpatroon. Ze bevatten weinig calorieën, veel water en vezels. Een 
feestje�voor�de�spijsvertering�en�het�ideale�hulpmiddel�om�af�te�vallen.�Komkommer�bevat�13�kcal�per�100�
gram. Een ideaal tussendoortje. Oh, en laat het schilletje er lekker omheen zitten als je het eet. De helft 
van de vezels bevinden zich namelijk in de schil. Ook mineralen en andere belangrijke stoffen zitten in het 
schilletje. En die voedingsstoffen wil je niet weggooien, dat is zonde!

Ingrediënten
• 1 komkommer
• 5 stengels bleekselderij
• beetje peterselie
• 150 gr spinazie
• 1 appel
• sap van 1 limoen

Bereidingswijze
1. Was alle ingrediënten en vewijder het klokhuis van de appel. 
2.�Stop�alles�in�de�blender�en�pureer�tot�een�gladde�smoothie.
3.�Drink�één�glas�als�tussendoortje�en�bewaar�de�rest�in�de�koelkast�(ca.�drie�dagen�houdbaar)

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Aardbei-framboos yoghurt snacks
Ingrediënten
• 15 aardbeien
• 15 frambozen
• kokosrasp
• griekse yoghurt

Bereidingswijze
1. Maak de aardbeien en frambozen schoon en dep deze droog met keukenpapier.
2.  Zet een platte schaal klaar, dip de aardbeien en frambozen in de Griekse yoghurt en rol ze vervolgens 
door�de�kokosrasp.�Leg�ze�los�van�elkaar�op�de�schaal.�Zet�ze�minimaal�4�uur�in�de�vriezer.

3.��Voor�een�dikkere�laag�yoghurtijs�om�de�aardbeien/frambozen,�kan�je�het�dipproces�na�het�bevriezen�nog�
een keer herhalen.

Tip: Haal ze een kwartiertje voor het serveren uit de vriezer, dan zijn ze veel smaakvoller en kan je ze beter 
eten.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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IJskoffie
Tropische�temperaturen,�dan�is�een�ijskoude�ijskoffie�natuurlijk�heerlijk!�Maar�een�frappucino�van�een�
bekende�koffieketen�levert�je�al�gauw�honderden�calorieën�op.�Deze�zelfgemaakte�variant�is�een�stuk�
slanker en… ijskoud!

Ingrediënten voor 2 personen
•�2�kopjes�sterke�koffie�
• 2 el rietsuiker of honing
• 10 ijsklontjes
• 125 ml slagroom of halfroom

Bereidingswijze
1.�Zet�2�kopjes�sterke�koffie.�
2.�Los�er�2�eetlepels�rietsuiker�of�honing�in�op�en�laat�dit�afkoelen.�
3.��Pak�10�ijsklontjes,�doe�ze�in�een�plastic�zak�en�sla�ze�met�een�hamer�tot�gruis�(sommige� 

keukenmachines kunnen dit zware werk ook aan). 
4.�Klop�125�ml�slagroom�of�halfroom�lobbig.�
5.�Meng�de�koffie�met�de�ijsschilfers�en�garneer�met�de�slagroom.

Nog�slanker?�Laat�de�room�weg�en�meng�de�ijskoffie�met�een�scheut�ijskoude�melk.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Gin & bruiswater
Een gin-tonic bevat ongeveer 125 calorieën, maar deze variant met bruiswater bevat ongeveer 75 
calorieën. Een stuk slanker dus!

Ingrediënten
•�40�ml�gin�
•�150�ml�bruiswater�/�Spa�rood
• citroen / limoen 
• munt
• ijs

Bereidingswijze
1.  Doe de gin in een glas en vul het verder aan met het bruiswater.
2.  Voeg citroen/limoen, munt en ijs toe.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Water met granaatappelpitjes en munt
Het is belangrijk om voldoende (1,5-2 liter per dag) water te drinken, om je vochtbalans op peil 
te houden. Je verliest vocht via urine, ontlasting, uitademen en zweten. Water zorgt ook voor het  
oplossen van voedingsstoffen, waardoor ze kunnen worden opgenomen in de darmen. Daarnaast 
is het belangrijk voor het transport van voedings- en afvalstoffen in het bloed en het regelen van je 
lichaamstemperatuur. Vind je gewoon water saai? Maak dan eens water met een smaakje; het is fris, 
lekker, ziet er leuk uit en is gezond! Je kan het een paar dagen in de koelkast bewaren, maar het is het 
lekkerste als je het iedere dag vers maakt.

Ingrediënten
• 1 granaatappel
• 1,5 liter water
•�3�takjes�verse�munt

Bereidingswijze
1.  Haal de pitjes uit de granaatappel, kneus ze, doe deze in een grote kan en vul met 1,5 liter water. 
2. Kneus de munt en voeg de takjes toe aan het water.
3.�Eventueel�ijsblokjes�toevoegen�voor�extra�verkoeling.

Tip:�probeer�ook�eens�één�van�de�volgende�combinaties:�
 - frambozen, aardbeien en blauwe bessen
 - komkommer en munt
 - schijfjes verse gember met schijfjes sinaasappel of citroen
 - aardbeien met wat blaadjes basilicum

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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IJsklontjes met fruit en kruiden
Met deze lekkere ijsblokjes kun je op elke gewenst moment genieten van een heerlijk verfrissend 
glaasje water met een smaakje. Ideaal om een voorraadje aan te leggen en te gebruiken als je geen 
verse ingrediënten in huis hebt.

Ingrediënten voor 4 personen
• Fruit en groente (zoals citroen, aardbeien, frambozen, komkommer)
• Paar blaadjes kruiden (zoals munt, basilicum, tijm)
• Kraanwater
• IJsklontjesvorm

Bereidingswijze
1.��Snijd�het�fruit�en�de�groente�in�stukjes.
2.  Doe het samen met een paar blaadjes kruiden en water in de ijsklontjesvorm en plaats deze in de 

vriezer.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Gamba’s op een stokje
Weer eens iets anders dan vlees op de barbecue: gamba’s op een stokje. Ze zijn licht verteerbaar en 
heerlijk smaakvol. Gamba’s kun je ongepeld bij de visboer kopen of uit de diepvries halen.

Ingrediënten voor 6 stokjes
• 500 gr gamba’s 
• 2 limoenen
• 1 el olijfolie
• 2�teentjes�knoflook�
• 1 tl paprikapoeder
• peper en zout naar smaak
• 6�grote�satéprikkers�

Bereidingswijze
1.�Pers�boven�een�kom�de�teentjes�knoflook�uit�en�meng�met�olijfolie,�paprikapoeder,�peper�en�zout.
2. Voeg de gamba’s toe. Om de smaken goed te laten intrekken zet je ze een uur in de koelkast.
3.�Snijd�ondertussen�de�limoen�door�de�helft�en�daarna�in�plakjes,�zodat�je�halve�maantjes�krijgt.
4.�Prik�afwisselend�de�gamba’s�en�limoenmaantjes�op�de�prikkers.
5.�Bak�de�gamba’s�3�minuten�aan�elke�kant�op�de�barbecue.

Tip:�Leg�satéprikkers�eerst�een�tijdje�in�lauw�water,�zodat�ze�niet�verbranden�op�de�barbecue.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Pomodori salsa met pit 
De pomodori tomaat is een pruimtomaat, ook wel romatomaat genoemd. Ze hebben een ovale en 
langwerpige vorm. Het vruchtvlees is vrij droog, waardoor hij erg geschikt is voor gebruik in salades. 
Tomaten zijn een bron van vitamine C, kalium en betacaroteen. En ontzettend smaakvol!

Ingrediënten voor 4 personen
• 250 gr pomodori tomaten 
• 10 gr peterselie
• spaanse peper
• 1 rode ui
•�1�teen�knoflook
• beetje limoensap
•�1�tl�fijne�suiker�

Bereidingswijze
1.�Snijd�het�steeltje�van�de�spaanse�peper,�verwijder�de�zaadlijsten�en�hak�in�fijne�reepjes.
2.�Pers�of�snijd�de�knoflook�fijn.
3.�Snijd�de�rode�ui�en�de�tomaten�in�grovere�blokjes.
4.�Hak�de�peterselie�fijn.
5. Doe alle gesneden ingrediënten in een schaal en roer de peterselie, limoensap en de suiker erdoor.
6. Breng eventueel op smaak met zout.

Tip: varieer eens in kruiden en gebruik basilicum of koriander ter afwisseling.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Frisse salade met meloen en parmaham
Ingrediënten voor 4 personen
• 200 g parmaham
•�400�g�rucola
• ½ honingmeloen 
• 1 peer
• 250 g mozzarella (light) 
•�4�el�olijfolie
•�3�el�rode�balsamicoazijn�
• peper 

Bereidingswijze
1. Doe de rucola in een kom of leg op een plat bord.
2.�Laat�de�mozzarella�uitlekken�en�scheur�in�stukken.
3.�Spoel�de�peer�schoon�en�snijd�de�meloen�en�de�peer�in�dunne�plakjes.
4.�Maak�een�dressing�van�de�olijfolie�en�de�rode�balsamicoazijn.
5. Meng de rucola met het fruit en de mozzarella goed door elkaar.
6. Beleg de salade met de plakjes parmaham en serveer met de dressing.
7. Bestrooi met peper.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Gezonde groen te spie sen
Ingrediënten voor 4 lange of 8 korte spiesen
•  Verschillende groenten zoals zoete aardappel, paprika, courgette, broccoli, rode ui, tomaat en 

champignon
•�4�el�olijfolie
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl cayennepeper
•�½�bosje�koriander�(fijngehakt)�
•�4�grote�metalen�spiesen�of�8�satéprikkers�

Bereidingswijze
1.�Snijd�de�groenten�in�grove�stukken
2. Rijg om en om aan de spiesen tot deze vol zitten.  
3.��Bestrijk�elke�spies�met�1�eetlepel�olie.�Zorg�dat�je�de�groenteblokjes�goed�aandrukt�op�de�spiesen,�

hierdoor wordt de kans dat er tijdens het grillen een stukje af valt een stuk kleiner. 
4.��Rooster�circa�20�minuten�aan�alle�kanten�op�de�barbecue,�tot�de�groenten�gaar�zijn�en�een�mooie�

grillstreep hebben. 
5. Bestrooi de gegrilde spiesen met de kruiden.

Tip: voeg ook eens een stukje ananas toe aan de spies. Voor dat extra zomerse gevoel!

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Zoete aardappel pakketjes
Ingrediënten voor 4 personen
•�400�gr�zoete�aardappel
• 75 gr feta of geitenkaas 
•�2�teentjes�knoflook
• 1 rode ui
• verse peterselie
• peper en zout
• scheutje olie
• aluminiumfolie

Bereidingswijze
1.�Schil�de�zoete�aardappels,�snijd�in�blokjes�en�meng�met�een�scheutje�olie.�
2.�Pers�de�knoflook�uit�en�voeg�samen�met�peper�en�zout�aan�de�aardappelblokjes�toe.�
3.�Snijd�de�ui�in�ringen�en�voeg�toe.�Schep�alles�goed�om�en�verdeel�over�4�stukken�aluminiumfolie.�
4.�Kruimel�er�wat�feta�of�geitenkaas�over.�Bestrooi�op�het�laatst�met�de�helft�van�de�peterselie�en�vouw�
de pakketjes dicht. 
5.�Leg�de�pakketjes�op�de�barbecue.�Houd�voor�een�betere�garing�de�deksel�op�de�barbecue,�indien�
mogelijk.�Stoom�de�aardappeltjes�in�ongeveer�25�minuten�gaar.�Door�met�een�prikker�in�de�aardappels�
te prikken, kun je controleren of ze gaar genoeg zijn. Maak de pakketjes een beetje open en bestrooi 
met de rest van de peterselie voor je ze serveert. 

Variatietip: maak de pakketjes extra lekker door er wat rucola en walnoten aan toe te voegen.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Kipspiesjes
Ingrediënten voor 4 personen
•�500�gr�kipfilet�of�kippendijenfilet��
•�4�el�olie
• 2 el balsamico azijn
•�2�teentjes�knoflook�(uitgeperst)
• 2 el citroen- of limoensap
• 2 tl honing
• 1 tl gemalen komijnzaad
• 2 tl oregano 
• 1 tl paprikapoeder
•�satéprikkers�

Bereidingswijze
1.�Snijd�de�kip�in�stukken.�
2.��Maak�een�marinade�door�de�kruiden,�knoflook,�azijn,�olie,�citroen-�of�limoensap�en�de�honing�te�

mengen. 
3.��Doe�de�kip�in�de�marinade�en�laat�minimaal�2�uur�marineren�in�de�koelkast.�Voor�de�beste�smaak�

doe je dit een dag van te voren al.
4.�Rijg�de�kipblokjes�aan�de�prikkers�en�rooster�ze�op�de�barbecue.

Tip:�Leg�satéprikkers�eerst�een�tijdje�in�lauw�water,�zodat�ze�niet�verbranden�op�de�barbecue. 

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Zelfgemaakte tzatziki
Eet niet teveel stokbrood tijdens een barbecue. Vooral kruidenboter levert je veel extra calorieën. 
Neem als alternatief eens een volkoren soepstengel en dip deze in een beetje hummus. Of maak 
deze heerlijke tzatziki.

Ingrediënten voor 4 personen
•�2�teentjes�knoflook
• 200 ml Griekse yoghurt 0% 
• 1 komkommer
• 1 el citroensap
• 1 el olijfolie 
•�handje�verse�dille,�fijngesneden
• gemalen peper

Bereidingswijze
1.��Pers�de�knoflook�uit�en�voeg�samen�met�de�yoghurt,�het�citroensap�en�wat�gemalen�peper�in�een�

kom.  
2.�Rasp�of�snijd�de�komkommer�fijn�en�meng�met�het�yoghurtmengsel.�
3.��Voor�het�lekkerste�resultaat�laat�je�de�tzatziki�minimaal�een�uur�opstijven�in�de�koelkast.�Meng�voor�

het serveren de olijfolie en de verse dille door de saus. 

Tip:�Serveer�met�de�kipspiesjes�uit�het�vorige�recept.��

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Effectief en gezond 
afslanken met een  
wetenschappelijk  
bewezen methode

Je wilt gezonder leven en eten, maar niet langer diëten. Dan kan Zlim jou helpen met haar 
totaalmethode: je slankt niet alleen af, maar je gezondheid in het algemeen gaat er een 
stuk op vooruit. Je voelt je weer zelfverzekerd en gelukkig. Je kijkt opnieuw met plezier naar 
jezelf in de spiegel. Vol zelfvertrouwen en met een positief zelfbeeld geniet je meer van 
het leven.

Persoonlijk en medisch verantwoorde aanpak 
De�Zlim�methode�bewijst�zich�al�meer�dan�30�jaar.�Een�uitgekiend�bewegingsprogramma�
wordt�speciaal�voor�jou�samengesteld�op�basis�van�je�figuuranalyse,�gewicht,�leeftijd,� 
conditie en algemene gezondheid. Dit in combinatie met een individueel voedings advies 
van een gediplomeerde diëtiste en/of gewichtsconsulente, zorgt ervoor dat de kilo’s  
verdwijnen en je een gezonde levensstijl ontwikkelt.

Ozontherapie
Na het sporten in de warmtecabine sluit je  
af met ozontherapie. Gedurende 15 minuten 
onderga je een ontspannende huidbehandeling 
in de ozon cabine, die voorzien wordt van  
ozonzuurstof. De ozonzuurstof stimuleert de 
bloeddoorstroming en de verwerking van  
afvalstoffen. Een weldaad voor je huid!

Warmtecabine
In een aangenaam verwarmde cabine voer je 
onder deskundige begeleiding sportbewegingen 
uit. De oefeningen worden veelal liggend  
uitgevoerd, zodat je rug en gewrichten  
worden ontlast. Medisch verantwoord en  
zonder spierpijn.

Warmtecabine 

Ozontherapie

https://zlim.nl/zlim-afvallen/verantwoord-en-lekker-eten/
https://zlim.nl/zlim-afvallen/medisch-verantwoorde-aanpak/
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Goed eten en gezonde levensstijl zijn ontzettend belangrijk. Om gewicht te verliezen is  
het belangrijk om een gezond eetpatroon aan te nemen. Maar dat wist je vast al wel.  
Het is alleen soms zo moeilijk om de juiste keuzes te maken. Want wat is een verantwoord  
eetpatroon? Waar doe je goed aan? Dat is waar we je bij Zlim mee helpen. Je krijgt  
verantwoord voedingsadvies van gediplomeerde diëtisten en/of gewichtsconsulenten.

Geen ingewikkeld dieet
We houden bij Zlim van goede voeding en lekker eten. En ja, die twee gaan prima samen. 
Wat we in ieder geval niet doen is een ingewikkeld dieet voor je samenstellen. Want dat is 
gewoonweg niet vol te houden. Door je eetpatroon tijdelijk aan te passen val je af, maar als 
je daarna weer ‘normaal’ gaat eten verval je weer in het oude eetpatroon. Daardoor zal je 
gewicht weer stijgen en ontstaat het welbekende jo-jo effect.

Zlim leert je gezonde keuzes te maken
We doen ook niet aan maaltijdvervangers, pillen, shakes of injecties. Dat werkt misschien 
voor de korte termijn, maar je leert er niet mee hoe je gezonde keuzes maakt. Met als  
resultaat dat je toch weer terugvalt in slechte gewoontes en daarbij weer gaat aankomen.

Eetpatroon aangepast naar individuele behoeften 
De diëtisten en gewichtsconsulenten bij Zlim begeleiden je om op de juiste manier te 
eten. Je eetpatroon wordt aangepast aan jouw individuele behoeften en is samengesteld 
volgens jouw levensstijl. Dit betekent dat je op je eigen manier kunt afslanken en een  
persoonlijk plan volgt waarmee je gezonder wordt. En ondertussen ook nog eens lekker eet!

Gezonde voeding  
als uitgangsbasis
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Met Zlim investeer je 
in jouw gezondheid
Met onze aanpak verhoog je de kwaliteit van je leven en verlaag je je risico op  
welvaartsziekten zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten, overbelasting 
van gewrichten en nog veel meer. Met Zlim maak je kennis met een gezonde levensstijl. 
Onze methode is gebaseerd op gezond eten in combinatie met doelgericht bewegen en 
ozontherapie. Daar leggen we alles over uit in een vrijblijvend kennismakingsgesprek,  
zodat je precies weet hoe het werkt, wat je kunt verwachten van ons en hoe we samen 
jouw doelen kunnen bereiken.

Individuele begeleiding voor een optimaal resultaat
Afvallen is niet makkelijk. Daarom is persoonlijke begeleiding en permanente morele  
steun van onze deskundige consulenten zeer belangrijk. Zij zijn je ‘mental coach’ en  
begeleiden je tijdens het afslank proces. Je vindt bij hen steun tijdens de moeilijke  
momenten. Daarnaast geven zij je de nodige motivatie.

Met Zlim sta je er niet alleen voor
Afslanken onder begeleiding geeft namelijk 
meer succes en een beter behoud van  
gewicht. Je begeleidsters coachen je in 
moei lijke momenten door naar je te  
luisteren en met je mee te denken. Om 
samen met jou structurele oplossingen te 
vinden, zodat jij je doel niet alleen bereikt, 
maar ook behoudt.

Neem nu contact op voor een gratis en  
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Kijk op 
onze website voor de dichtstbijzijnde  
vestiging in Nederland (zlim.nl) of België 
(zlim.be)

jou 
Benieuwd wat Zlim  
voor  kan betekenen? 

https://zlim.nl/zlim-afvallen/kennismakingsgesprek/
https://zlim.nl/zlim-afvallen/persoonlijke-begeleiding/
https://zlim.nl/maak-een-afspraak/
https://zlim.nl/
https://zlim.be/maak-een-afspraak/

