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Wat fi jn dat je mee doet met de Dutch Diet
Academy.
Indien je de video hebt gekeken is deze
informatie wellicht overbodig, maar we hebben
voor de zekerheid ook de uitleg in dit
document opgesteld. 

De online leeromgeving is zojuist voor jou
geactiveerd. 

Deze leeromgeving bestaat uit 6 modules en
hierin behandelen wij 6 pij lers die alles te
maken hebben met ons vrouwelijk l ichaam. 

Ook ontvang je 6 weekmenu’s die in het teken
staan van de overgang. Dit om wat kilo’s af te
vallen, want dat willen we tenslotte allemaal.  
Je ontvangt ook bij  ieder weekmenu een
boodschappenlijst en kun je gebruikmaken van
de variatieli jst .  

Daarnaast ga je aan de slag met uitdagende
opdrachten en hele leuke workouts! 

Kortom inspanning, maar ook zeker
ontspanning!

Het enige wat j i j  moet doen is ti jd investeren in
deze nieuwe leefwijze.
Je hebt in totaal 4 maanden toegang tot de
Academy, je kunt na 6 weken gerust weer
opnieuw beginnen. Of doet 2 weken achtereen
dezelfde module voor nog meer routine. 

Ji j  hebt de regie! 
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Plan wekelijks 1 weegmoment. Doe dit bijvoorbeeld
iedere maandag of woensdag op hetzelfde ti jdstip. 

Maak iedere 2 weken voorgangsfoto’s.  Soms zeggen
foto's meer dan het getal op de weegschaal.

Meet iedere week je tail le - en navelomgang.
Hiervoor geldt ook dat de weegschaal soms niet
aangeeft wat je graag wilt zien, maar verdwijnen wel
de centimeters als sneeuw voor de zon!

Gebruik bij  het avondeten een keukenweegschaal
om jouw porties af te wegen. 

Het is een must om vooruit te plannen. Plan 1 of 2
keer per week jouw bezoek aan de supermarkt of
bestel online. Doe wat bij  je past.

Doe het samen met je partner.  Wij hebben een
schema gemaakt welke wel gericht is op jou, maar je
partner kan prima mee doen! Jull ie kunnen elkaar
steunen in moeili jke ti jden, maar ook zeker
motiveren.

Vervang groente en fruit die je niet zo lekker vindt
voor een andere variant.  Bli jf  wel variëren en ga voor
groenten en fruit van het seizoen. Zie variatieli jst .  Nu
zijn we uitgegaan van fruit en groentes die alti jd
voorhanden zijn. 

Wij gaan uit van gekookte hoeveelheden/porties,
indien ongekookt dan wordt dit aangegeven. 

Het gebruik van kruiden en specerijen is toegestaan.
Het advies is natriumarme kruiden en specerijen.

We willen graag nog wat tips met je delen voordat je
aan de slag gaat:
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Als broodsmeer (boter) raden wij de l ight versie aan.
Deze bevat gezonde vetten en weinig calorieën .  

Gebruik koolzaadolie of oli jfolie om in te bakken
hiervoor geldt hetzelfde: weinig verzadigde vetten!

Drink minstens 1 ,5 tot 2 l iter water per dag. Ben je
geen fan van water voeg gerust een schijfje citroen,
munt of komkommer toe voor een verfrissende
smaak. 

En nu tijd voor actie! 

De eerste module bestaat uit een werkblad.
Print deze uit en lees het rustig door. 
 
Vervolgens bekijk je het weekmenu, deze kun je
uiteraard ook printen en zorg je dat je een datum prikt
om daadwerkelijk te starten. 
Haal vervolgens alvast zoveel mogelijk boodschappen
in huis.

Daarnaast kun je direct gebruik maken van de
mediatievideo. Om zo meer rust te creëren in je hoofd
en li jf .  Dit is een hele fi jne meditatie om los te komen
van negatieve gedachtes en gevoelens. 

Heb je vragen of loop je ergens tegenaan. Je mag ons
gedurende deze periode alti jd mailen. Het mailadres is
info@dutchdiet.nl .  

Wij zijn jouw virtuele stok achter de deur!

Voor nu wensen wij jou heel veel succes en vinden wij
het super leuk dat je deze stap hebt gezet.


