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Jouw
tussen gezond
 & genieten

balans
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Zlim de 
feestdagen in!
We kijken allemaal uit naar de feestdagen, maar ondertussen kijken we niet uit naar het moment 
dat je op de weegschaal staat na deze gezellige dagen. Ondanks dat kerst maar kort duurt, kun je 
er stiekem heel wat extra momenten bij optellen. Een borreltje hier, een gezellig etentje daar. Om 
dan nog maar niet te spreken van oudjaarsavond en alle oliebollen die nog in het verschiet liggen. 
Zlim geeft je tips om gezond en slank de feestdagen door te komen.

Neem een voorsprong op je goede voornemens  
We roepen het elk jaar weer opnieuw: “Op ‘1 januari begin ik!”. Goede voornemens zijn vaak een  
aanzet om in het nieuwe jaar andere gewoontes te ontwikkelen of te starten met nieuwe dingen. 
Maar dat betekent niet dat je met de feestdagen extra moet gaan uitpakken ‘omdat het de laatste 
keer is’. Want waarom zou je de weegschaal aan het einde van het jaar hoger laten eindigen? Met een 
paar zlimme eet- en beweegkeuzes is dat namelijk helemaal niet nodig.

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 recepten en tips
Waar kun je op letten om tijdens de feestdagen 
op gewicht te blijven, maar toch ook volop te 
kunnen genieten? Wij hebben voor jou alle tips 
op een rij gezet, zodat jij zlimme en gezonde 
keuzes kan maken deze feestdagen. Daarnaast 
hebben we heerlijke kerstdiner recepten, de lek-
kerste nagerechten en feestelijke cocktails. Voor 
jou samengesteld, zodat je de juiste balans hebt 
tussen gezond en genieten.

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

Gezonde keuzes maken
TIjdens de feestdagen kan het maken van gezonde keuzes een extra uitdaging zijn. Alles ziet er ook 
zo lekker uit. Met deze tips kun je hopelijk wat makkelijker kiezen. In ieder geval bewuster! 

Geniet van je eten
Het is zo zonde om spijt te hebben van wat je hebt gegeten. Door goed te kauwen op je eten, eet je 
automatisch langzamer, maar ook proef je bewuster. Kies wat je echt lekker vindt en geniet van  
iedere hap die je eet.

Keuzes maken
Maak keuzes van welk gerecht je welke hoeveelheiden opschept. Van groente kun je gerust lekker 
veel opscheppen. Vul daar in ieder geval de helft van je bord mee. Dan blijft er niet meer zoveel 
ruimte over voor de rest. Tip: pak van de overige gerechten een klein beetje. Op die manier kun je 
alles proeven, maar schep je niet teveel op. Neem niet meer dan één bordje vol van elke gang. Sla de 
tweede keer opscheppen over.

Regelmatig eten
Probeer ook tijdens de feestdagen zoveel mogelijk regelmaat aan te houden, sla geen maaltijden 
over. Op die manier krijg je geen honger en heb je minder kans dat je teveel eet tijdens het kerstdiner.

Beperk alcohol
Probeer van te voren met jezelf afspraken te maken. Alcohol zorgt er vaak voor dat je meer zin krijgt 
in eten. En probeer eens een alcoholvrij drankje, deze zijn er steeds meer.
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Tips om snacken te 
voorkomen

Feestmaaltijd tips
Eet niet teveel
Als iets lekker is en het staat nog voor je neus heb je de neiging meer te eten dan je nodig hebt,  
met vaak als gevolg een (vervelend) vol gevoel.

Gezonde alternatieven
Als je iets lekkers op tafel zet, zet er ook iets gezonds bij, zo heb je altijd een keuze.
 
Eet lichte gerechten
Door het eten van lichte gerechten heb je niet zo’n zwaar gevoel na de maaltijd. Een aantal  
voorbeelden kunnen zijn:
Voorgerecht : bouillon, carpaccio, meloen met ham.
Hoofdgerecht : kies voor bereidingswijze in de oven van kip/kalkoen/vis.
Bijgerechten :  meerdere groentegerechten, denk aan gestoomde groenten, salade, gekookte  

groenten en snoepgroenten. Aardappel mag er zeker bij, kies voor bereiding in de 
oven. Eet er niet meer van dan wat je normaal bij de warme maaltijd zou eten. 

Nagerecht	 :	vers	fruit,	koffie	of	thee	met	een	bonbon,	sorbetijs.

Verleg je focus
Geniet van het samenzijn met het gezelschap. Eten is niet hét belangrijkste onderdeel van de  
feestdagen, de gezelligheid telt. Met deze mindset ga je een stuk relaxter de feestdagen in en leg je 
de focus niet zo nadrukkelijk op het eten.

Water
Zorg altijd voor een glas water naast een glas alcohol.
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Tips om snacken te 
voorkomen

Tips voor de dagen rondom de feestdagen
Dagelijks fruit en groenten eten 
Probeer in de dagen rondom de feestdagen in ieder geval voldoende fruit en groente te eten voor de 
benodige voedingsstoffen. Je kunt je dagelijkse porties groente makkelijk spreiden over de dag. Denk 
aan reepjes paprika of plakjes komkommer op brood, snacktomaatjes of wortels voor tussendoor, een 
salade bij de lunch, restjes groente door je omelet en natuurlijk gewoon bij het avondeten.

Geen alcohol 
Drink op de dagen rondom de feestdagen geen alcohol, als je dat op de feestdagen wel doet. 
Alcoholische dranken bevatten veel calorieën. Beperk het gebruik ervan en kies je momenten.

Snoepgoed opbergen
Kerstkransjes, zuurstokken, chocolade kerstballen, spijsbrood en ga zo maar door. De verleidingen 
kunnen erg groot zijn. Ongemerkt kun je dan tussen door ook veel extraatjes eten. Eén kerstkransje  
is niet zo erg, maar die hele schaal leeg eten juist wel. Berg het snoepgoed op en leg fruit en 
snoepgroenten in het zicht.

Maak een lange wandeling
Het is verleidelijk om na de kerstmaaltijd op de bank te ploffen en uit te buiken. Maar trek er eens 
lekker op uit. Het is heerlijk om een frisse neus te halen tijdens een lange wandeling. Zo kom je mooi 
in beweging en helpt je het volle gevoel van de maaltijd kwijt te raken.
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Zlimme recepten voor de feestdagen
Voorgerechten
Romige appelsoep met kerrie en citroen  7 
Zalmtartaar      8 
Carpaccio van rosbief     9 

Vega gerechten
Provençaalse groenten uit de oven   10 
Broccoli	met	knoflook	     11 
Gevulde champignons     12 

Hoofdgerechten
Varkenshaasje met kruidenkorst   13 
Rundvlees met peren en mosterdsaus  14 
Feestelijke kalkoen     15
Scampi’s met paprika en tomaat   16 

Nagerechten
Romig dessert met bastonge en kersen  17 
Koffie	verkeerd	dessert    18
Frambozenmousse     19
Abrikozencrumble     20

Drankjes
Cranberry mocktail     21 
Bloody Mary      22
Bellini cocktail      23
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Romige appelsoep met kerrie en citroen
Naast groenten, tomaten, rundvlees, kip en champignons zijn er nog veel meer ingrediënten waar je 
een heerlijke soep mee kunt maken. Met appels kun je allerlei zoetige lekkernijen maken, maar niet 
veel mensen weten dat je er ook een heerlijk zoete soep van kunt maken.

Ingrediënten voor 4 personen
• 4 appels
• 2 gesnipperde sjalotten
•	teentje	knoflook
• 1 el vloeibare margarine of olie
• 2 el kerriepoeder
• 1 l gevogeltebouillon (vetarm)
• peper en zout
• nootmuskaat
• bieslook
• citroensap

Bereidingswijze
1.		Fruit	de	appels	in	stukjes	met	de	gesnipperde	sjalotten	en	de	geperste	knoflook	in	de	margarine.	
2.  Bestrooi met kerriepoeder. Laat mee verwarmen tot alle ingrediënten lichtgeel zijn. 
3.  Overgiet met de gevogeltebouillon en laat 15 minuten koken. 
4.  Mix en breng op smaak met zout, peper, nootmuskaat en een beetje citroensap. Garneer met  

gesnipperde bieslook.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Zalmtartaar
Gebruik voor dit recept altijd dagverse zalm.

Ingrediënten voor 4 personen
•		200	gr	gefileerde	verse	zalm
•  100 gr gerookte zalm
•  1 takje dille
•  5 steeltjes bieslook
•  2 takjes peterselie
•  1 sjalotje
•  1/2 tl mosterdzaadjes (geplet)
•  2 tl citroensap
•  2 tl olijfolie
•  peper en zout
•  2 sneetjes roggebrood
 
Bereidingswijze
1.  Snij het stuk zalm in dunne plakken. Snij de plakken in dunne reepjes en hak deze in kleine blokjes.
2.  Snij de gerookte zalm in kleine stukjes. 
3.  Doe de vis in een kom en bestrooi met weinig zout en de mosterdzaadjes. Voeg de olijfolie en het 

citroensap toe. 
4.		Hak	de	dille,	bieslook,	peterselie	en	het	sjalotje	fijn	en	meng	dit	alles	door	de	vis.	Breng	verder	op	

smaak met peper en zout. 
5.  Garneer met dille, bieslook, peterselie en een plakje citroen. Serveer met een stukje (geroosterd) 

roggebrood.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Carpaccio van rosbief
Een heerlijk licht voorgerecht voor een goede aftrap van je kerstdiner. Met deze klassieker zit je nooit 
mis!

Ingrediënten voor 4 personen
• 400 gr gebakken rosbief 
• 2 el parmezaanschilfers 
• gemengde sla 
• 1 el gehakte bieslook 
• citroensap 
• 2 el olijfolie 
• 2 el dressing 

Bereidingswijze
1. Snijd de rosbief in dunne plakjes en schik ze op een bord. 
2.  Besprenkel ze met citroensap en olijfolie en overstrooi het geheel met enkele parmezaanschilfers. 
3. Voeg hier wat gehakte bieslook en dressing aan toe en serveer met enkele blaadjes gemengde sla. 

Ga terug naar het receptenoverzicht.

• 
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Provençaalse groenten uit de oven
Ingrediënten
• 4 smaakvolle tomaten 
• 2 courgettes
• 1 kleine aubergine
• 1 gele en 1 rode paprika
•	2	tenen	knoflook
• 1 el Provençaalse kruiden
• zwarte peper en zout
• 2 el olijfolie

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Snijd alle groenten in plakjes van een halve cm.
3. Bestrooi de aubergine plakjes met zout en laat een uurtje uitlekken. Daarna afdeppen. 
4.	Snijd	de	knoflook	in	dunne	plakjes.	
5.  Leg de groenten op de bakplaat of in een mooie ovenschaal. Kruid de groenten met de Provençaal-
se	kruiden,	peper,	zout	en	plakjes	knoflook.	Bedruppel	met	de	olijfolie.	Bak	gedurende	minstens	30	
minuten.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Broccoli met knoflook
Broccoli is supergezond. De groente bevat veel antioxidanten zoals bètacaroteen en vitamine C. Niet alleen 
goed voor je weerstand, maar samen beschermen ze ook onze weefsels tegen schade en veroudering. 
Broccoli	kun	je	natuurlijk	koken,	maar	ook	heerlijk	wokken	of	rauw	eten.	Een	fijn	bijgerecht	om	de	nodige	
groenten binnen te krijgen, ook tijdens de feestdagen

Ingrediënten voor 4 personen
• 1 kg broccoli (in roosjes verdeeld)
• 1 l water
• 2 el bakboter of olie
• 2	teentjes	knoflook	(gesnipperd)
• 30 gr geschaafde amandelen
• sap van 1 citroen
• peper en zout

Bereidingswijze
1. Rooster de amandelen in een koekepan of in de oven.  
2.  Breng het water met de helft van het citroensap en wat zout aan de kook. Doe er de broccoli in en 

laat gedurende 8 minuutjes met het deksel op de pot koken. 
3.  Spoel de broccoli af onder de koude kraan en laat uitlekken. 
4.		Verhit	olie	of	boter	in	een	pan	en	roerbak	de	broccoli.	Voeg	de	knoflook	en	amandelen	erbij,	 

besprenkel naar smaak met het citroensap en laat nog enkele minuutjes doorwarmen.  
Breng verder op smaak met peper en zout.

Tip: stap 1 t/m 3 kun je al een dag van te voren bereiden. 

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Gevulde champignons
Ingrediënten
• 250 gr spinazie 
• 12 grote champignons 
• 1 el olie of boter
• 1	el	fijngesneden	oregano
• 1 el citroensap
• peper en zout
• 2 el paneermeel

Bereidingswijze
1. Warm de oven voor op 200 graden.  
2.  Was de spinazie en laat de groenten slinken in een warme pan. 
3.	Draai	de	steeltjes	uit	de	champignonhoedjes	en	hak	ze	fijn.	
4.		Smelt	de	boter	en	fruit	de	fijngehakte	knoflook	kort.	Voeg	de	champignonsteeltjes	toe	en	bak	ze	even	
mee.	Laat	de	spinazie	uitlekken,	voeg	de	fijngesneden	oregano	er	aan	toe	en	laat	alles	nog	1	minuut	
bakken. Breng het mengsel op smaak met citroensap, zout en peper. 

5.  Vul de champignonhoedjes met het spinaziemengsel en bestrooi ze met paneermeel. Zet de gevulde 
hoedjes hoog in de voorverwarmde oven en laat de bovenkant lichtbruin worden. 

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Varkenshaasje met kruidenkorst
Ingrediënten voor 4 personen
• 2 varkenshaasjes
• 2 bosjes peterselie
• 2 bosjes basilicum
• 4 tijmtakjes
•	2	teentjes	knoflook,	fijngesnipperd
•	2	sjalotten,	fijngesnipperd
• 6 el paneermeel
• 4 el olijfolie
• 200 ml vleesbouillon, ontvet
• peper en zout

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 220 graden.
2.		Kruiden	afspoelen	en	droogdeppen.	De	peterselie	en	basilicumblaadjes	fijn	hakken.	Tijmblaadjes	

van de takjes afritsen. 
3.	Meng	de	kruiden	met	het	paneermeel,	2	eetlepels	olijfolie,	sjalotten,	knoflook,	peper	en	zout.	
4.  Varkenshaasje droogdeppen met keukenpapier en rondom inwrijven met peper en zout.  

Twee eetlepels olijfolie verhitten en het vlees rondom mooi bruin bakken. 
5.  Uit de pan nemen en in een vuurvaste schotel leggen. Het vlees bedekken met een laag  

kruidenmengsel. Verdeel de rest over de schaal en doe de bouillon erbij. 
6.  In de oven braden gedurende 30 – 35 minuten. Na 20 minuten temperatuur minderen naar 200 

graden en het vlees bedruipen met het braadvocht. 
7.  Wikkel de varkenshaasjes in aluminiumfolie en laat even rusten. Zeef de saus en werk eventueel af 

met een klein beetje licht room. Snijd het vlees in plakken en serveer.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Rundvlees met peren en mosterdsaus
Ingrediënten
• 2 stoofperen
•	6	teentjes	knoflook
•	2	koffielepels	maïzena
• 25 cl ongezoet sinaasappelsap
• 2 el mosterd
• 700 gr rundergebraad
• 1 el olijfolie
• 5 cl witte wijn
• peper en zout

Bereidingswijze
1.  Snijd de peren in kwartjes en leg ze in een kookpan. Breng de kwartjes aan de kook in 25 cl water 

en het sinaasappelsap, haal ze van het vuur en zet opzij.
2.  Verwarm de oven voor op 180 graden. Bak het rundgebraad aan elke kant mooi goudbruin in de olie. 

Leg het vlees in een ovenschaal en zet het 20 minuten in de oven. Zet vervolgens de oven uit en 
laat het vlees gedurende 10 minuten rusten in de oven.

3.    Haal ondertussen de kwartjes peer uit de kookpan en warm het kookvocht op, samen met vier 
knoflook	teentjes,	de	maïzena,	de	mosterd	en	het	braadvocht	van	het	vlees.	Blijf	roeren	tot	de	saus	
indikt. 

4.	Breng	op	smaak	met	peper	en	zout.	Voeg	de	witte	wijn	en	de	resterende	knoflookteentjes	toe.
5.  Snijd het vlees in plakjes en verdeel het over de warme borden. Voeg de peren toe en werk af met 

de saus. 

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Feestelijke kalkoen
Ingrediënten
• 600 gr kalkoen (in 4 mooie stukken verdeeld) 
• 60 gr gerookt kalkoensnippers
• 150 ml rode wijn
• 500 ml magere gevogeltebouillon
•	1	teentje	knoflook
•	1	sjalotje,	fijngesnipperd	
• 100 gr wortel in blokjes, gekookt (2 minuten) 
• 100 gr champignons, gesneden 
• 100 gr knolselderij in blokjes, gekookt (3 minuten) 
• 24 zilveruitjes
• beetje suiker
• 1 el olijfolie
• 1 el bak- en braadvet
• nootmuskaat, peper en zout 
• laurier, tijm en rozemarijn 

Bereidingswijze
1.		Kruid	de	kalkoen	met	peper,	zout	en	wat	nootmuskaat.	Verhit	wat	olijfolie	en	voeg	de	knoflook,	 

laurier, tijm en de rozemarijn toe. Bak hierin de kalkoen. Laat eerst mooi kleuren en haal alles dan uit 
de pan en doe het overtollige vet weg. 

2.  Bak het sjalotje en de gerookte kalkoensnippers in dezelfde pan en laat de wortel, champignons en 
knolselderij meestoven. Kruid met peper en zout. 

3.  Deglaceer de pan met wijn en bouillon, voeg de kalkoen en kruiden terug toe en laat zachtjes  
stoven gedurende een half uurtje. 

4.  Verhit de bakboter in een pannetje, stoof de zilveruitjes hierin en glaceer met een beetje suiker. 
Voeg	bij	het	vlees.	Bind	eventueel	met	maïzena.	

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Scampi’s met paprika en tomaat
Ingrediënten voor 4 personen
• 500 gr scampi’s (diepvries)
• 600 gr paprika, in reepjes
• 400 gr tomaten, in blokjes
• 1 el olie of boter om te bakken
• 1 el olijfolie
• 4 el witte wijn
• 4 el light room
• peper en zout
• paprikapoeder
• cayennepeper

Bereidingswijze
1.  Leg de scampi’s 2 minuten in heet water om ze makkelijker te kunnen pellen. Pel de scampi’s en  

verwijder het darmkanaal. 
2.  Laat intussen een wok of sudderpan goed heet worden met olie of boter en bak hierin de scampi’s 2 

minuten aan beide kanten terwijl je ze kruid met peper. 
3.  Haal ze uit de pan en houd ze apart. Doe de paprikareepjes en tomatenblokjes in de pan en voeg de 

witte wijn toe. Breng op smaak met de kruiden en laat zachtjes garen gedurende ongeveer  
10-15 minuten. 

4. Voeg de scampi’s en de room toe en laat nog eventjes zachtjes pruttelen.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Romig dessert met bastonge en kersen
Ingrediënten voor 4 personen
• 12 bastognekoeken
• 500 gr halfvolle kwark
• 500 gr diepvries kersen

Bereidingswijze
1.	Ontdooi	de	kersen	in	een	pannetje	op	een	laag	vuurtje	tot	ze	zacht	en	smeuïg	zijn.	
2. Verkruimel de bastognekoeken tot kleine stukjes en leg 1/3 op de bodem van de glaasjes. 
3. Vul de glaasjes daarna met één à twee eetlepels kwark en één à twee eetlepels kersen. 
4.  Herhaal dit daarna met een nieuw laagje koekkruimels, kwark en kersen en bestrooi bovenop met 

de rest van de koekkruimels.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Koffie verkeerd dessert
Ingrediënten voor 4 personen
• 1 zakje Klop-Fix (Dr Oetker)
• 400 + 80 ml halfvolle melk
•	4	koffielepels	oploskoffie
• 6-8 tabletjes zoetstof (naar eigen smaak) 
• 4 blaadjes gelatine
• 1 vanillestok

Bereidingswijze

Voorbereiding:
1. Verwarm alle melk (niet laten koken). 
2. Leg de gelatine in water.  
3. Neem 80 ml melk en leg hierin het doorgesneden vanillestokje. Laat afkoelen.  
4.		Voeg	de	zoetstof	en	oploskoffie	toe	aan	de	overgebleven	warme	melk.	Proef	voor	de	zoetkracht	en	
de	sterkte	van	de	koffie.	Voeg	eventueel	meer	toe	indien	gewenst.	

5.	Knijp	de	geweekte	gelatineblaadjes	uit	en	los	op	in	de	melk	met	zoetstof	en	koffie.
6. Neem vier glazen en vul voor ¾ met het mengsel en laat minstens drie uur opstijven in de koelkast.

Vlak voor het serveren:
7.  Haal het vanillestokje uit de melk. Meng de inhoud van een zakje Klop-Fix met de vanillemelk. Klop 

met de mixer tot een vaste massa en daarna nog 4 minuten verder kloppen. 
8.	Lepel	over	de	opgesteven	koffie	verkeerd	en	serveer.	

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Frambozenmousse
Ingrediënten voor 4 personen
• 250 gr magere kwark / platte kaas
• 250 gr mascarpone
• 500 gr frambozen (diepvries)
• 3 el zoetstof
• paar blaadjes verse munt

Bereidingswijze
1. Leg de frambozen in een kom. Mix ze tot een mooi gladde soep. Zet een kop van deze soep opzij.
2.  Voeg de mascarpone en de kwark toe aan de soep. Roer voorzichtig met de klopper tot het mengsel 

homogeen is.
3.  Voeg vervolgens de zoetstof toe en roer voorzichtig. Zet de mousse minstens een halfuur in de 

koelkast.
4.  Verdeel de mousse over vier diepe borden of mooie glazen. Garneer met wat frambozensoep en 

munt en dien op.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Abrikozencrumble
Crumble is een van oorsprong Brits dessert. Je maakt crumble met bloem, suiker en boter. Wij gaan 
voor de eenvoudige en tijdsbesparende variant. Een zlimme afsluiter van het kerstdiner. 

Ingrediënten voor 4 personen
• 500 ml magere vanille yoghurt 
• ½ pot abrikozen fruitspread met minder suiker 
• 8 volkorenkoekjes 
• 2 eetlepels margarine
• 2 eetlepels bruine suiker
• kaneelpoeder

Bereidingswijze
1.  Schenk de vanille yoghurt in schaaltjes en bedek met een laag abrikozen fruitspread. 
2.  Verkruimel de koekjes en meng met de handen de margarine erdoor zodat een kruimelig mengsel 

ontstaat. 
3.  Voeg de suiker en het kaneelpoeder toe en verdeel het kruimelmengsel over de abrikozen  

fruitspread. 
4.  Laat de schaaltjes gedurende 10 minuten krokant worden in op 200 graden voorverwarmde oven 

en serveer warm.

Tip: Gebruik in plaats van volkorenkoekjes een muesli mix met havermout.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Cranberry mocktail
Zin in een lekker drankje, maar niet in de alcohol? Bij deze alcoholvrije cocktail mis je de drank 
gegarandeerd niet! En wil je toch liever wat alcohol erbij? Giet er dan een klein scheutje wodka bij.

Ingrediënten voor 1 glas
• 1,5 dl cranberrysap (kies een variant met weinig toegevoegde suiker)
• frambozen
• 0,5 dl sinaasappelsap
• citroensap
• ijsblokjes
• blender

Bereidingswijze
1.  Crush een aantal ijsblokjes, zodat je drankje ijskoud geserveerd kan worden. 
2.  Doe de cranberrysap in de blender. Gooi hier een handvol frambozen, sinaasappelsap en wat  

citroensap bij en blend het geheel goed.
3. Schenk de mocktail in een geschikt glas en serveer met ijs en een schijfje sinaasappel.

Tip: serveer met granaatappelpitjes voor een extra bite.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Bloody Mary
De Bloody Mary is een cocktail met tomatensap, wodka, Worcestershire saus en tabasco om een  
extra pittige cocktail te maken. Je kunt het recept zo pittig maken als je zelf wilt. Er zijn ook andere 
combinaties mogelijk, zoals dit recept met limoensap en jalapeno peper.

Ingrediënten voor 1 glas
• 30 ml wodka
• limoensap van 1 limoen
• ½ jalapeno peper
• tabasco
• tomatensap
• ijsblokjes

Bereidingswijze
1.  Mix het tomatensap en de wodka. Schenk het tomatensap niet te snel uit, dat voorkomt bubbeltjes. 
2.  Voeg de smaakmakers toe: limoensap, zout en peper, jalapeno peper, tabasco.  

Je kunt de hoeveelheden altijd naar smaak aanpassen. 
3.  Doe 4 of 5 ijsblokjes in een hoog glas en schenk de Bloody Mary rustig in.

Ga terug naar het receptenoverzicht.
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Bellini cocktail
Bellini is een fruitige, bruisende maar vooral feestelijke champagne cocktail. 

Ingrediënten voor 1 glas
• Perzik (wilde)
• Champagne of Prosecco
• Optioneel: kersen- of frambozensap

Bereidingswijze
1.		Schil	en	ontpit	de	perzik	en	pureer	het.	Voor	een	fijne	structuur	kun	je	de	puree	door	een	zeef	halen.	
2.		Giet	de	puree	in	een	champagne	flûte	of	champagnecoupe.	Schenk	de	champagne	er	langzaam	bij.	

Roer dit voorzichtig door en laat even bezinken. 
3.  Om de cocktail nog feestelijker te maken kun je er eventueel een druppel kersen- of frambozensap 

aan toevoegen. Garneer met een schijfje perzik. 

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/

