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Voorwoord
De zomervakantie is voorbij en de 3e editie van
het Expeditie JIJ Magazine is uit:

Expeditie Fit!
Zeker in de vakantie is het soms lastig om je vast
te houden aan een gezond eetpatroon. Je eet wat
vaker en makkelijker een ongezond snackje. Niet
altijd even gezond, maar.... Dat komt nu weer
goed, na de vakantie!
Met dit digitaal magazine kan je weer iets lekkers
koken wat ook nog goed voor je is! Er staan
gezonde recepten in die je samen kan maken.
Simpele tips om meer te bewegen. En in elke
editie weer een leuk extraatje!
Heb je een goeie tip? Geef het door aan de
redactie: expeditiefit@dock.nl
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Recepten

Hartige Taart

Elke maand een gezond & lekker recept.
Kook je met ons mee?
Deze maand staat er een hartige taart op het menu.
Met dit recept gooi je nooit meer brood weg! Het is ook
perfect om (restjes) groenten in te doen.
Aantal personen: 4
Op de volgende bladzijden staan de ingrediënten en lees je
hoe je het recept kunt maken!
Je kan ook kiezen voor andere groenten, bijvoorbeeld:
venkel, paprika, aubergine of zoete aardappel. Kies wat je
lekker vindt!

Calorieën : 620 kcal
per portie : 155 kcal
Koolhydraten : 55g
Eiwitten : 35g
Vet : 25 gram
Verzadigde vetten : 8 gram
Vezels: 15 gram
Suiker : 7 gram
Zout : 2,1 gram
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Recepten
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Recepten
VEEL KOOKPLEZIER!
1. WARM DE OVEN VOOR OP 200° C.
2. SNIJD DE KORSTEN VAN DE
BOTERHAMMEN.
3. BESTRIJK DE BAKVORM MET EEN BEETJE
MARGARINE.
4. BEKLEED DE BODEM EN DE WANDEN
VAN DE BAKVORM MET HET BROOD.
5. BAK DE BROODBODEM 5 MINUTEN IN HET
MIDDEN VAN DE HETE OVEN.
6. SNIJD DE GROENTEN IN GROVE STUKKEN.
7. BAK IN EEN PAN MET MARGARINE, DE
GROENTEN SAMEN MET DE KERRIE IN 8
MINUTEN BEETGAAR.
8. KLOP DE EIEREN IN EEN KOM LOS MET DE
MELK EN DE BLOEM.
9. VERDEEL DE GROENTE OVER DE BROOD
BODEM.
10.SCHENK HET EIERMENGSEL ER OVER.
11.STROOI DE KAAS ER OVER.
12.BAK DE GROENTETAART IN DE OVEN IN 20
MINUTEN GAAR EN LICHTBRUIN.
13.SNIJD DE TAART IN PUNTEN EN SERVEER
HEM WARM OF KOUD.
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Sportief
Regelmatig bewegen maakt je gezonder.
Zowel lichamelijk als geestelijk!

Wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met gezond bewegen?
* dagelijks minimaal een half uur actief bewegen
* het liefst minimaal 5 dagen per week.

Onder actief bewegen wordt verstaan bijvoorbeeld:
* stevig door wandelen
* fietsen
* zwemmen
* tuinieren
* dansen
*traplopen
* intensief huishoudelijk werk:
stofzuigen
bezemen
afstoffen
ramen lappen
enzovoort..

Hoe lang?
Je hoeft niet dagelijks een half uur achter elkaar intensief te bewegen.
Je kan bijvoorbeeld ook ’s morgens een kwartier flink doorfietsen.
En dan ’s middags nog een kwartier lekker doorstappen.
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Sportief
Saai???
Het is niet alleen gezond maar ook heel leuk!
Ga eens met een vriend(in), buurvrouw, je kind, oma wandelen.
Of luister naar muziek, een stadswandeling of je favo podcast!

Resultaat!!!
Al gauw voel je je fitter, ontspannen en je krijgt meer energie.
Door dagelijks te bewegen, neemt je conditie toe.
Je spieren en botten worden sterker.
Je huid wordt mooier.

Minder ziektes
Je loopt minder risico op gezondheidsproblemen, zoals:
suikerziekte, hart- en vaatziekten, overgewicht.
Bewegen heeft ook positief effect op je bloeddruk en cholesterol.

Fit, fitter, fittest
En.... je bent minder moe en slaapt beter.
S'ochtends voel je je uitgerust en kom je fitter uit bed!
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Extraatje

Paprika bevat veel vezels, kalium en weinig calorieën.
Kalium is goed voor de vochtbalans en is bloeddruk
verlagend. Vooral rode paprika bevat veel vitamine C.

Broccoli is de seizoengroente van juli. Broccoli bevat
veel vitamine K, calcium, magnesium en eiwitten. Dat is
goed voor de botten. Er zitten weinig calorieën in. Wel
veel vezels waardoor je een vol gevoel krijgt.

Avocado verkleint de kans op hartziekten en beroerte.
Net als alle andere groenten. Daarnaast is er een verband
tussen het eten van groenten en een lager risico op
darmkanker.
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