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Hallo, 

Feest met ons mee! Dit  is de heerlijkste t ijd van het jaar om lekker te 

eten en gezellig samen te zijn. Deze periode gaat over meer dan over 

voeding alléén. Een goed moment ook om even terug te kijken wat je dit  

jaar allemaal hebt bereikt .  

In dit  E-book willen we je inspireren om de feestdagen super 

keto-vriendelijk aan te pakken. 

Met wat planning en een extra hoop inspirat ie zijn we zeker dat het 

prima lukt!

Bedankt voor alle ondersteuning en de posit ieve feedback die we het 

voorbije jaar mochten ontvangen. 

We wensen je fijne feestdagen! 

Christophe & Sofie 

Vier je persoonlijke progressie en 
toast op een gelukkige, gezonde keto 

kerstperiode

http://www.ketohuis.com
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Niets huiselijker 
dan zelfgemaakt 

Kies voor simpele lekkere gerechten. Dat is de beste 
strategie om mensen te laten weten dat je om hen 
geeft . 

Dat geldt zowel voor familieleden als vrienden die 

ook keto doen of alle anderen die graag gewoon 

lekker eten. 
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Een goed begin is het halve werk. Zorg ervoor dat je de fest iviteiten op een goede manier 

start .  Zo voorkom je de klassieke dip of drang naar koolhydraten later op de avond.

De klassieke schaalt jes gevuld met olijven, noten, ansjovis, kwalitat ieve charcuterie, 

blokjes kaas, gemarineerde zalm en rauwe groent jes vormen een ideale keto-vriendelijke  

start  bij elk feest.

Heb je net iets meer t ijd? Probeer dan zeker volgende recepten uit . Van nacho's tot chips, 

tapenade's tot mini-pizza's. Je hebt uiteenlopende opt ies om uit  te kiezen. Zelfs  de 

niet-keto-liefhebber zal hiervan genieten. 

APERITIEF



7

Zure room 
crackers  

Met deze voorraad crackers is je verlangen naar 

tuc-chips snel een lang vervlogen t ijd.

125 gr amandelmeel

70 gr zure room

5-10 gr (verse) bieslook

Kruiden: zout , lookpoeder

- Verwarm de oven op 100-110°.

- Meng alle ingrediënten in een kom en kneed met 

je handen tot je een mooie deegbal kan maken.

- Rol ze uit  op een met bakpapier beklede 

bakplaat. Leg eventueel een extra vel bakpapier 

er bovenop om gemakkelijker te kunnen  rollen.

- Probeer ze overal even dik te rollen, zodat ze 

gelijkmatig kunnen bakken.

- Plaats gedurende 45-55 minuten in de oven tot 

ze krokant zijn geworden. Opgepast dat ze op 

het einde niet verbranden.

Nacho's

Krokante nacho's die je op tafel  tovert  in slechts 15 
minuten!

150 gr geraspte Emmentaalse kaas 

60 gr amandelmeel

Kruiden: zout , cayennepeper, look, paprikapoeder

- Verwarm de oven op 160-175°.

- Laat de emmentaalse kaas smelten op een 

rust ig vuur.

- Meng het amandelmeel met de kruiden goed 

door elkaar. 

- Voeg nu ook de gesmolten kaas toe en kneed  

het geheel met je handen.

- Rol het deeg zo dun mogelijk uit  op wat 

bakpapier. Maak nu inkepingen om naderhand 

mooie nacho-vormpjes te hebben. Een 

pizzasnijder werkt hiervoor het beste, maar 

een scherp mes gaat uiteraard ook.

- Plaats gedurende 10-12 minuten in de oven of 

tot  ze goudbruin zijn geworden. 
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Chips van 
boerenkool 

Van boerenkool kan je écht lekkere chips maken. 

Ze worden heerlijk krokant in de oven. Kruiden 

met flink wat Himalayazout en sesamzaadjes.

150 gr boerenkool

1 el olijfolie

Kruiden: zout , sesamzaadjes

- Verwarm de oven op 130°-150°.

- Haal de harde stam van de boerenkool weg en scheur de bladeren in kleine stukjes. Maak ze proper.

- Dep ze goed droog (!) of haal ze even door de slazwierder.

- Leg ze op wat bakpapier. Besprenkel met een klein beet je olijfolie.

- Kruiden met zout en sesamzaadjes (of eventuele andere kruiden naar smaak). 

- Plaats ze gedurende 8-10 minuten in de oven. Elke oven is verschillend, dus hou ze op het einde goed in de 

gaten.  Zodra ze lekker krokant zijn, haal je ze uit  de oven. Laat je ze net iets té bruin worden, dan is de 

smaak niet meer  lekker.

Gebakken 
halloumistokjes

Snij de halloumikaas in smalle friet jes en bak ze krokant 

met wat olijfolie gedurende 4 minuten in de pan. Serveer 

ze met een zelfgemaakte zure roomdressing.

225 gr halloumikaas 

1 el olijfolie 
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Serveer deze ringet jes samen met een zure 

roomdressing. 

(4 ajuinringen)

1 grote ajuin

8 plakjes dungesneden spek Afhankelijk van de grootte 
van je ajuin ga je net iets meer of minder nodig hebben.

0.25 el olijfolie

- Pel en snij de ajuin overlangs (zodat je mooi 

cirkels eruit  kunt halen). Zorg ervoor dat ze 

ongeveer 1 cm breed zijn.

- Duw de binnenkant van de ajuin eruit  en houd 2 à 

3 ringen bij elkaar. Bewaar  overschot jes van de 

ajuin voor een ander recept.

- Wikkel het dungesneden spek rond de 

ajuinringen.

- Plaats op een schotel in de oven gedurende 25 

minuten op 160°. Besprenkel met een klein 

beet je olijfolie.

Scampi guacamole

Gebakken scampi's op wat zelfgemaakte 

guacamole smaakt alt ijd!

(8 hapjes)

8 schijfjes komkommer

8 t l guacamole

8 scampi

Kruiden: cayennepeper, zout

- Maak de guacamole door het vruchtvlees 

van een avocado te mixen met wat vers 

citroensap, zure room, peper en zout. 

- Bak de scampi heel kort  aan langs beide 

kanten.

- Was ondertussen de komkommer en snij in 

fijne schijfjes.

- Leg 1 kleine lepel guacamole op elke 

komkommer.

- Plaats daarbovenop de scampi. 

- Werk af met extra kruiden (verse koriander, 

cayennepeper, zout)

Ajuinspek
ringetjes
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Platbrood van 
spinazie en kaas

Verras je bezoek door dit  platbrood van spinazie 

en kaas. De basis is heel gelijkaardig aan dat van 

een fatheadpizza. 

200 gr geraspte mozzarella

100 gr roomkaas

2 el amandelmeel

200 gr spinazie

Kruiden: bieslook, zout , look 

- Verwarm de oven op 175°.

- Versnipper de look en de ajuin in kleine stukjes. Roerbak alles samen met de spinazie gedurende een 3-tal 

minuten in een koekenpan met wat boter.  Laat in een apart kommetje afkoelen en snij in kleine stukjes. 

- Voeg de mozzarellakaas en de roomkaas in een pan. Zet op een laag vuur en blijf goed roeren tot het geheel 

goed is gesmolten.

- Meng nu het kaasmengsel, samen met de spinazie en het amandelmeel. Kneed het geheel goed met je 

handen. 

- Smeer uit  op een met bakpapier beklede bakplaat.

- Plaats een t iental minuten in de oven of tot  het geheel mooi goudbruin is geworden.

Gebakken 
Camembert

Haal de kaas uit  de plast ic verpakking en maak 

een aantal inkepingen. Duw wat fijngesneden 

knoflook en rozemarijn erin.  Overgiet met 

olijfolie en werk af met wat noten (opt ioneel). 

Plaats de camembert (in het houten doosje - 

zonder deksel) gedurende 20-25 min in een oven 

van 175°. 



11

   

500 gr kabeljauw

2-3 eieren

4 el kokosvet

Paneermeel

30 gr amandelmeel

30 gr kokosmeel

50 gr geraspte Parmezaanse kaas

1 el basilicum

0.5 el cayenne peper

- Neem een pot je en kluts de eieren met een vork 

goed door elkaar.

- In een ander kommetje meng je alle ingrediënten 

voor het paneermeel goed door elkaar. Voeg nog 

eventueel extra kruiden toe naar smaak.

- Snij de kabeljauw in reepjes net iets breder dan je 

vinger. Plaats ze eerst in het kommetje met de 

geklutste eieren en daarna in je zelfgemaakte 

paneermeel.

- Bak de fish st icks gedurende een tweetal 

minuten langs elke kant op een laag vuurt je met 

goed wat kokosolie.

Focaccia

Smaakvolle keto focaccia. Lekker veel kaas, 

amandelmeel en italiaanse kruiden. Hoeft  zelfs 

geen extra beleg op !

250 gr geraspte mozzarella

125 gr amandelmeel

4 eet lepels plat te kaas

1 ei

geraspte look

zout , peper, oregano

1 grote eet lepel italiaanse kruiden

1 eet lepel gesmolten boter of olijfolie

- Verwarm de oven voor op 180 graden.

- Meng alle ingrediënten goed door elkaar, 

totdat je een grote bol kan maken. Indien het 

te nat is, voeg je er nog wat extra 

amandelmeel aan toe.

- Voeg alles op een bakplaat en maak er 

platbrood van. Plaats dit  25 - 30 minuten in 

de oven. Het mag nog wat zacht zijn in het 

midden.

- Werk af met verse rozemarijn en 

himalayazout

Fish Sticks
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Het hoofdgerecht is de gemakkelijkste keuze t ijdens de feestdagen. Heb je weinig t ijd om 

iets klaar te maken? Ga dan voor een lekkere gourmetschotel of een kaasfondue. Zo is er 

voor ieder wat wils en kan je zelf prima kiezen wat je eet. 

Heb je t ijd om iets klaar te maken? Kies als basis een goed stuk kwalitat ief vlees of vis:

- Zalmrolade met rucolapesto 

- Ribeye met champignonsaus 

- Gevulde kip met  boursin en spinazie

- Vispannetje met zalm en kabeljauw

- Gevulde kalkoen

- Runderstoofvlees met  bloemkoolpuree en winterse groenten

- Varkenshaasje met paddenstoelen en mosterd

- Ossobuco

HOOFDGERECHT
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Feestdagen zonder de klassieke kroket jes in de oven of  gebakken aardappelt jes? 

Uiteraard!  Voor heel wat mensen zijn vooral bijgerechten de uitdaging bij hun etent jes. 

Maak je geen zorgen. Het is niet omdat je geen frieten, aardappelpuree, rijst  of pasta eet, 

dat je helemaal geen opt ies meer hebt. Integendeel!

Dankzij deze keto-bijgerechten eet je hele familie meer groenten, en geniet je van elke 

hap. Verse salades, geroosterde groenten en suikerarm fruit  maken jouw bord kleurrijk, 

smakelijk en uitgebalanceerd. 

BIJGERECHT

Gebakken 
radijzen

175 gr radijzen 

1 el boter

verse rozemarijn 

Kruiden: zout  

Maak de radijzen proper 

en ontdoe ze van hun steelt jes. Snij ze eventueel in 2 stukjes.

Laat de boter smelten en voeg de radijzen toe.

Roerbak een 5-tal minuten.

Voeg op het einde de kruiden erbij en serveer.
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Schijfjes witte 
kool

Dit is een dankbaar bijgerecht om te serveren bij 

zowel vlees, vis als gevogelte. 

1 spitskool

1 teent je look (per schijfje)

1 el olijfolie (per schijfje)

Kruiden: zout , cayennepeper 

- Verwarm de oven op 185°.

- Snij de wit te kool in gelijkmatige schijfjes van ongeveer 1.5 cm dik.

- Plaats ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

- Besprenkel met olijfolie, knoflook, peper en zout. Gebruik eventueel andere kruiden.

- Plaats gedurende 35 minuten in de oven.

Bloemkoolpuree 
met zeekraal

1 grote bloemkool

1 klont je boter

1-2 el roomkaas

1 handvol zeekraal Meer of minder naar smaak

Kruiden: peper, zout , nootmuskaat

Breng een grote pot water aan de kook. 

Snij ondertussen de bloemkool in roosjes.

Laat de bloemkool 20 min koken (of tot   ie helemaal gaar is). Giet het water af.

Voeg nu de boter, roomkaas en alle kruiden toe. Pureer het geheel.

Meng als laatste de zeekraal door de puree.
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500 gr gemengde champignons

2 sjalot ten

2 teent jes look

75 ml volle room

handvol verse bieslook

2 el boter

Kruiden: peper en zout

- Snij de look, sjalot en bieslook in kleine stukjes.

- Maak de champignons met een borstelt je schoon, 

en snij ze in gelijke delen.

- Laat de boter smelten in een koekenpan en voeg 

de versnipperde look en sjalot toe. Roerbak 

gedurende 1 minuut.

- Voeg de champignons toe aan het geheel. Blijf af 

en toe roeren. 

- Giet de room in de pan en laat wat inkoken. Voeg 

nu ook de kruiden (peper en zout) toe.

- Werk af met verse bieslook. 

Gratin van broccoli 
en bloemkool 

Maak een heerlijke grat in met jouw favoriete 

winterse groenten. 

150 gr broccoli

150 gr bloemkool

1 ajuin

100 ml volle room

2 el olijfolie

100 gr geraspte kaas mozzarella, cheddar, ...

Kruiden: zout , peper, look, nootmuskaat

Spekjes (opt ioneel)

- Verwarm de oven op 175°.

- Was de groent jes en snij zowel de broccoli 

als de bloemkool in roosjes. Snij ook de ajuin 

in kleine stukjes.

- Leg de groenten in een ovenschotel. 

Overgiet met wat room en olijfolie.

- Voeg alle kruiden toe en werk af met de 

geraspte kaas.

- Plaats gedurende 20-25 minuten in de oven.

- Smakelijk !

Gebakken 
champignons
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1 broccoli

100 gr fetakaas

0.5 venkel opt ioneel

100 gr komkommer

75 gr pijnboompit ten

20 gr pijpajuin of versnipperde rode ajuin

1-2 el olijfolie opt ioneel

Kruiden: zout  

- Neem een koekenpan en rooster de 

pijnboompit ten. Opgepast dat ze niet zwart 

worden. Op het einde kan het echt snel gaan.

- Maak couscous van de broccoli via je 

foodprocessor of snij ze heel fijn met een mes. 

Gaat even snel en dan heb je minder afwas ;-).

- Verkruimel de fetakaas. Versnipper de venkel 

en komkommer in ultra kleine stukjes. Dat 

maakt deze salade extra lekker.

- Snij wat pijpajuin in kleine stukjes.

- Meng het geheel in een passende kom. 

Kruiden naar smaak. Voeg indien gewenst 

wat olijfolie toe.

Gemengde salade

De meest eenvoudige salade, knapperig door 

toevoeging van de zaden en pit ten. Op smaak 

gebracht door goede avocado- en olijfolie. 

100 gr rucola

200 gr gemengde salade

1 pijpajuin

20 gr zonnebloempit ten

20 gr pompoenpit ten

10 gr walnoten, 10 gr macadamia noten 

50 gr olijven

2 el olijfolie

1-2 el avocado olie opt ioneel

Kruiden: zout , verse bieslook 

- Was de salade grondig en laat ze uit lekken.

- Neem een grote kom en meng alles door elkaar.

- Maak een mengeling van alle pit ten en zaden die 

je op dit  moment in huis hebt of waar je zin in 

hebt. Kraak de grootste noten in kleinere 

stukken. Leg bovenop de salade.

- Werk af met wat verse bieslook. Kruiden met 

zout.

- Besprenkel net voor het serveren met olijfolie 

en avocado olie. 

Couscous van 
broccoli
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Wedden dat je helemaal op het eind van de avond gewoon geen honger én zin meer hebt 

in een dessert je?  Na al dat overvloedig eten, is het t ijd om je lichaam wat rust te geven. Ga 

wat spelen met de (klein)kinderen, haal een frisse neus op of drink wat thee om je lichaam 

te helpen met de vertering van al die overdaad. 

Is het toch de tradit ie  om samen dessert  te eten en weet je van jezelf dat je zoete 

verleiding moeilijk kan weerstaan? Maak dan zelf een dessert je klaar. Ideaal om indruk te 

maken op je familie met je laatste nieuwe kookkunsten en om aan die ijstaart  te 

weerstaan. 

DESSERT 

Clafoutis

125 ml volle room

4 eieren

75 gr mascarpone

1 el cit roensap

5 druppels vanille aroma

30 gr erythritol

25 gr boter

1/2 t l bakpoeder

Verwarm de oven op 200°.

Laat de boter op een rust ig vuurt je smelten in een pan (niet laten bruin worden!). 

Idealiter is het een pan die ook in de oven kan geplaatst worden.

Kluts ondertussen de eieren goed door elkaar.

Voeg daar alle andere ingrediënten bij en mix het geheel goed door elkaar.

Giet in de pan en plaats het geheel gedurende 15-20 in de oven.
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Bosbessen 
kaastaart

BODEM

175 gr amandelmeel

75 gr boter

25 gr erythritol

1 t l kaneel

VULLING 

650 gr roomkaas

2à3 eieren

80-100 gr erythritol 

150 gr bosbessen of zwarte bessen

5-7 druppels vanille aroma

- Verwarm de oven op 175°.

- Haal de roomkaas uit  de koelkast en breng op kamertemperatuur.

- Start  met het maken van de bodem. Laat de boter op een heel laag vuurt je smelten in een pan. 

Zorg ervoor dat de boter niet gaat aanbranden! Laat even afkoelen.

- Meng ondertussen in een kom amandelmeel, erythritol en kaneel goed door elkaar. Voeg nu ook 

de gesmolten boter toe aan het geheel.

- Plaats alles in een met bakpapier beklede springvorm. Druk goed aan en zorg dat de bodem overal 

even dik is.

- Plaats gedurende 10 minuten in de oven. Ondertussen heb je t ijd om de vulling te maken.

- Was de bosbessen en haal ze allemaal door je foodprocessor tot je een 'bosbessenpuree' hebt.

- Voor de vulling kluts je de eieren goed en meng je de roomkaas, erythritol en vanille aroma 

erdoor.

- Haal de bodem uit  de oven en giet hier de roomkaasvulling bovenop.

- Voeg pas helemaal op het einde de bosbessenpuree toe met een lepel. Draai wat cirkelt jes om een 

leuke vorm te geven aan je taart . Zo krijg je een mooi kleurverschil bij het snijden van de taart .

- Plaats gedurende 30-40 minuten in de oven. Zet daarna de oven uit  en houd de deur open. Laat 

nog even 15 minuten rusten.

- Laat de taart  helemaal afkoelen en plaats gedurende minstens 2 uur in de koelkast 
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Alcohol is toxisch en best verslavend. Het kan een negatieve impact hebben op je slaap, en 

je beoordelingsvermogen vertroebelen. En ervoor zorgen dat je slecht eet. Het geeft  

mogelijk een kater achteraf. Er zijn dus vaak meer redenen om niet te drinken dan wel. Dat 

gezegd zijnde:  we zijn sociale wezens en af en toe een glaasje kan wel best leuk en gezellig 

zijn.  :-)

Probeer spaarzaam om te gaan met de hoeveelheden alcohol de komende feestdagen. 

Geniet van een lekker glaasje (droge) wijn bij het eten.  Vermijd bier en alle suikerrijke  

cocktails. Drink voldoende water tussendoor en durf ook af en toe neen te zeggen. Niets is 

erger dan de dag nadien met een zwaar hoofd te moeten rondlopen.  

Heb je zin in een lekkere (suikervrije) cocktail? Probeer een van onderstaande recepten 

zeker uit .  Serveer ze met een extra ijsblokje! 

ALCOHOL
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Cocktail van thee  
met citroen

Natuurlijk zoet dankzij de frambozenthee. Fris 

door een vleugje citroen en verse muntblaadjes. 

(4 glazen)

500 ml kokend water 

4 zakjes frambozenthee 

1 (à 1.5) sap van verse cit roen 

75-125 ml wodka (kies zelf de sterkte) 

Verse blaadjes munt  

Ijsblokjes

- Maak geconcentreerde thee door de theezakjes in het (bijna) kokende water te plaatsen. Laat 4 minuten 

trekken. Haal de theezakjes eruit  en laat het water helemaal afkoelen. 

- Voeg het versgeperst cit roensap toe, alsook de  wodka. 

- Roer het geheel goed door elkaar. Voeg wat ijsblokjes toe. 

- Werk af met verse muntblaadjes of een schijfje cit roen

Mojito

(4 glazen)

2 limoenen 

40 blaadjes verse munt

2 t l erythritol

20 cl wodka of wit te rum 

Bruiswater 

Ijsblokjes 

Snijd de limoenen in verschillende stukken en doe ze samen met de erythritol in een beker

Pers heel kort  tot  er voldoende sap uit  de limoenen komt. Voeg de muntblaadjes toe en roer goed. 

Verdeel over de glazen en vul aan met bruiswater en ijsblokjes. 

Werk af met eventueel wat extra blaadjes munt. 
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Jij Vraagt. 
KetoHuis Antwoordt. 

Nieuwsgierig hoe je dit  jaar keto kunt blijven t ijdens de 

komende feestdagen? Hoe het aanpakken op kantoor? 

Wat mee te nemen naar familiefeesten? Je bent niet de 

enige met vele vragen.

Regelmatig komen dit  soort   vragen terug in onze 

Facebook groep  of in onze mailbox. 

Daarom geven we hier  een korte samenvatt ing van de 

meest gestelde vragen. Hopelijk helpen ze je je door de 

komende feestperiode te navigeren en je persoonlijke 

doelstellingen  te handhaven. 

https://www.facebook.com/groups/1609374415752137/
https://www.facebook.com/groups/1609374415752137/
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Hoe st rikt  moet  je keto volgen om er de 

voordelen van te blijven hebben?

Niets zo moeilijk als een ?gezond persoon? te 

blijven t ijdens feestdagen. Alleen al die 

bekommernis kan je de nodige stress bezorgen. 

Eerst en vooral: alles moet starten vanuit  jouw 

persoonlijke doelstellingen en huidige 

gezondheid. Doe je keto om migraine of 

diabetes aan te pakken, dan is dat een heel 

ander uitgangspunt dan voor algemene 

ziekte-prevent ie of wat gewichtsverlies 

bijvoorbeeld. Laat staan indien je keto doet 

omdat je hoorde dat je collega het doet. En je 

graag op elk nieuwe dieet springt.  

Meet je ketose, zal het ook makkelijker zijn te 

weten wat voor jou werkt. Voor velen is het 

namelijk niet duidelijk wat de lijn is tot  ze die 

lijn gepasseerd zijn.

Iedereen brengt  zoets en suikerrijk 

lekkers mee naar kantoor. Wat  doe ik?

Neem zelf koolhydraatarme gerechten mee om 

te delen, zoals keto zaadcrackers, kaaschips, 

mascarpone-pannenkoeken of zelfs een 

tweekleurige keto cake of koekjes. 

Zorg ervoor dat je zelf alt ijd een alternat ief ter 

beschikking hebt. Zo kan je makkelijker aan de 

verleidingen weerstaan. Een andere goede 

strategie is bijvoorbeeld twee keer per dag te 

eten en jezelf in te prenten dat jij t ijdens de 

feestdagen  niet snackt. 

Ga je naar een personeelsfeest je waar 

misschien amper keto keuzes zijn, neem dan 

zelf wat keto opt ies mee. Zo verdeel en heers 

je, en kan je ervan genieten dat jij in controle 

was van de situat ie. ;-)

Ik ben wat  verkouden en heb zot  zin in 

koolhydraten!

De zin in koolhydraten neemt vaak toe 

wanneer we wat verkouden of grieperig zijn. 

Ben je moe, voel je je niet top, of werkt je 

afweermechanisme niet goed, dan is het niet 

makkelijk om goede beslissingen te nemen. Om 

weer béter te worden, heb je geen 

koolhydraten nodig. Een slimmer idee is te 

vasten en je vertering wat rust te gunnen. 

Bottenbouillon, water en thee zijn je beste 

vrienden. Of opteer voor keto comfortvoeding 

zoals heerlijke roereieren met spek. 

Als ik dat  speciale gerecht  niet  eet , voelt  

het  niet  aan als echte feestdagen.

Als je een speciale culturele of familiale band 

hebt met een bepaald gerecht, kan je het 

gevoel krijgen dat je niet feest of deelneemt 

aan de fest iviteiten. Plan en vier die speciale 

gelegenheden los van de voeding. Zoek de keto 

versies op van die speciale gerechten. Ze 

bestaan echt!
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Wat gebeurt  er met  mijn bloedsuiker als ik 

opeens veel koolhydraten of suiker eet?

Plotseling weer koolhydraatrijke voeding of 

zoet igheden introduceren nadat je een t ijdje 

keto deed, kan je glucose (bloedsuiker) enorm 

verhogen. De reden is dat je pancreas niet met 

zoveel insuline reageert als nodig is. Honger en 

goest ingskes zullen ook weer in beeld komen, 

vaak met wat weerwraak. Voor sommige 

mensen lijkt  het of ze hierdoor wekenlange 

stappen achteruit  zetten.  Is het dat waard? 

Ik heb de winter blues, wat  nu?!

Je voelt  je wat droevig of eenzamer t ijdens de 

feestdagen? We kennen dit  allemaal. De zin in 

comfortvoeding neemt dan snel de bovenhand. 

Anderzijds besef je zelf ook dat eraan toegeven 

je fysiek en emotioneel in een negatiever 

parket brengt. Plan daarom een wandeling in. 

Of organiseer een act iviteit  waarbij je extra 

zonlicht krijgt . Muziek, dansen, wandelen, 

samenzijn met anderen, het helpt allemaal. 

Wees lief voor jezelf! Het vergt meer 

inspanning om je plan te volgen en gezond te 

eten...omring je dus met goede opt ies.  
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Wat gebeurt  er als ik kies om keto een 

t ijdje links te laten? 

Geen man overboord. Je kan zo snel mogelijk 

terug op de keto trein stappen. Drink water en 

bottenbouillon. Eet opnieuw keto-vriendelijke 

gedurende  een drietal dagen. Eet meer 

gezonde vetten om de honger en terugkerende 

goest ingskes tegen te gaan. Eet gewoon snel 

weer normaal je drie gezonde keto vriendelijke 

maalt ijden en alles komt goed. Straf je lichaam 

niet met een lange vastenact ie. Dat kan je nog 

later in het jaar doen als je volledig in de juiste 

flow bent. 

Zijn er mensen die st rikter moeten zijn 

t ijdens de feestdagen? 

Moeilijk om voor anderen te beslissen. Maar er 

zijn wel een aantal mensen die beter wat 

strikter blijven. Ook t ijdens die 2 tot 4 weken 

?feestdagen?.

Je doet keto om een bepaalde aandoening te 

bestrijden (migraine, diabetes Type2, etc)

Je hebt ontzettend veel darmklachten.

Je bent pakweg een maand geleden met keto 

gestart .

Je weet dat je heel insuline-resistent bent en 

daarom heel wat gezondheidsproblemen hebt 

(vrouwen met PCOS bijvoorbeeld).

Je bent eindelijk een t ijdje van die koolhydraat- 

en suikerverslaving verlost.

Je vindt al dat schranzen t ijdens de feestdagen 

sowieso maar niks.

Indien bovenstaande zaken voor jou van 

toepassing zijn, is ons motto: geniet van je 

keto-vriendelijke maalt ijden en vraag anderen 

om met jou rekening te houden. Als ze je graag 

zien, is dat een kleine moeite.

Voor de anderen: het hangt ervan af.
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Interesse in ander leesvoer? 

Wacht niet tot  na de feestdagen om je gezonde keto 

levensst ijl verder te opt imaliseren. 

Download  onze andere digitale boeken (pdf-formaat). Zo 

heb je echt alle informatie op zak om keto meteen juist  aan 

te pakken

ket ohuis.com /e-books/

https://ketohuis.com/e-books/
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Fijne feestdagen !

Laat eten of voedingskeuzes je hele denken niet 

domineren. 

Noch in posit ieve, noch in negat ieve zin. 

Speel. Ga lopen. Zet muziek op. Verkleed je.  Geniet 

van de leuke gesprekken. Geniet van het 

overvloedige eten. Geniet van de drankjes. 

Doe allerlei dingen die niets met eten te maken 

hebben maar je wel super veel energie geven t ijdens 

deze koudere dagen.

Lukt het je niet alleen? Contacteer ons en wie weet 

kunnen we je helpen. 

https://ketohuis.com/keto-coach/
https://ketohuis.com/keto-coach/
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www.ketohuis.com

http://www.ketohuis.Com
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