Intuïtief eten op
restaurant
DIËTISTE BETTE CALLEBAUT

“Laughter is the brightest where food is the best!”
– Pinterest

Hoe kies je intuïtief een goede
maaltijd op restaurant?
1

2
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Kijk eerst even wat er allemaal
op de kaart staat. Zonder jezelf
voor te nemen dat je iets
gezonds gaat nemen, kijk je
even wat jou wel zou smaken.
Zoals je weet is genot heel
belangrijk om op tijd je
verzadigingspunt aan te voelen.

Kies nu 5 maaltijden van op de
kaart waar je zin in hebt. Is er 1
maaltijd waar je echt duidelijk
super veel zin in hebt, neem
dan sowieso die maaltijd. Is het
voor jou eender welke van de 5
het wordt, kies dan voor een
maaltijd waarvan jij denkt dat
die wel voedzaam zal zijn.

Een voedzame maaltijd is een
maaltijd die zorgt voor
aanbreng van koolhydraten,
eiwitten, vitaminen, mineralen
en onverzadigde vetten. Maar
daarnaast is het ook een
maaltijd die zal smaken en
waarvan je verzadigd zal zijn
nadien.

Tijdens de maaltijd
Zorg dat je kan drinken tijdens de maaltijd.
Kies hier iets dat de smaak van jouw lekkere
maaltijd niet verstoort. Misschien drink je
graag water tijdens jouw maaltijd, misschien
drink je graag wijn.
Neem enkel iets van frisdrank of wijn als je er
echt heel veel zin in hebt.
Neem voldoende maalTIJD.
Eet traag.
Wees je bewust van wat je eet.
Hoe bevalt de maaltijd jou? Was dit de juiste
keuze voor jou? Hoe is de temperatuur, hoe
is de consistentie? Door deze vraagjes te
stellen wordt je je bewust van jouw
genotslevel.

Hoe voel je je
optimaal
verzadigd na
eten op
restaurant?

Tips om je
verzadiging beter
aan te voelen
De beste manier om je verzadigingspunt aan te
voelen is onafgeleid eten. Nu is dat niet zo
simpel als je met andere mensen op restaurant
eet en die tegen jou aan het babbelen zijn.
Je hersenen geven altijd aan 1 zaak de
voorkeur om op te focussen. Neem dus even
de tijd om je focus op je eten te leggen.

Las tijdens je maaltijd rustpauzes in.
Leg af en toe je bestek even neer, kuis je
mond aan je servet af, neem een slok drinken.

Laat de laatste twee happen op je bord even
liggen en vraag jezelf af of je echt nog wel
nood hebt aan die laatste happen. Ben je
eigenlijk al verzadigd, of heb je toch nog een
gevoel van leegte?

Hoe je maaltijd
afronden?
Houd met de volgende zaken rekening om je
maaltijd goed te kunnen afronden.

Tips om je maaltijd goed af te ronden.
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Je hoeft je bord niet
volledig leeg te eten. Het
kunnen soms die laatste 2
happen zijn die er voor
zorgen dat je oververzadigd
raakt. Dat is niet goed voor
je lichaam, te veel energie
moet naar je vertering gaan
dan. Hierdoor krijg je na
een zware maaltijd dat
slaperig gevoel.

Voel je dus niet schuldig
tegenover de kok als je
jouw maaltijd niet helemaal
op krijgt. Zij hebben niet
voor niets grote
afvalbakken in de
afwasruimte staan. Bedank
de ober uitbundig voor de
heerlijke maaltijd en ga
verder met je avond.

3
Repeat after me:

'My body is not
a garbage bin'

Wat met een voor- en nagerecht?
Bepaal door de volgende stappen of je nood hebt aan een voor- en of nagerecht.

Ben jij een
voorgerecht- of
dessertenpersoon
of geen van beide?
Heb jij de gewoonte om altijd een voorgerecht of dessert te
nemen? Neem je soms een voorgerecht of dessert zonder
echt na te denken of je wel honger hebt? Hier volgt een
stappenplan om te bepalen of je een voorgerecht of
dessert echt nodig hebt.

*dan heb je sowieso niet genoeg
gegeten wanneer je eerste
hongersignalen al kwamen

'To dessert or not to dessert'
1
Bepaal je hongerniveau
vóór je maaltijd.

Heb je heel veel honger*,
dan zal je meer eten. Heb
je maar net zo veel honger
voor een hoofdmaaltijd,
dan zal dat genoeg zijn.

2
Bepaal hoe voedend je
maaltijd zal zijn. Neem je
een slaatje, zonder veel
koolhydraten? (pasta, rijst,
brood, frietjes) Dan zal je
maaltijd snel verteren en
kan een dessert of
voorgerecht een aanvulling
zijn om langer verzadigd te
zijn.

3
Stel dat je wel nog ruimte
over hebt voor een
dessert, maak je keuze dan
op basis van waar je echt
zin in hebt. Neem niet
genoegen met iets dat
'minder kcal' bevat of dat
minder in omvang is. Kies
waar je echt zin in hebt en
stop dan ook wanneer je
verzadigd bent van het
dessertje.

'To dessert or not to dessert'
4
Let op voor gewoontes.
Neem jij altijd uit gewoonte
een dessert of voorgerecht
zonder in te checken met je
hongerniveau?
Probeer dat nu dan eens
wel te doen, dat inchecken.

5
Laat je niet leiden door wat
de andere mensen aan jouw
tafel doen. Iedereen zijn dag
zag er anders ui en iedereen
heeft anders gegeten. Neemt
jouw gezelschap wel een
voorgerecht, laat je dan niet
meeslepen als je niet echt
100% goesting hebt in een
voorgerecht. Hetzelfde geldt
voor een dessert.

6
Heb je los van je hongerniveau
gewoon kei veel zin in dat stuk
chocoladetaart of dat bordje
lookbroodjes.
DOE HET DAN GEWOON.

Je hebt volledig zelf het recht
om te bepalen of je je wilt
overeten of niet, zonder dat je
daardoor schuldig bent aan
zware misdaden.
Een schuldgevoel is dan ook
volledig misplaatst.

Tips om zonder
schuldgevoel op
restaurant te
kunnen

Compenseer niet de hele dag door omdat je
weet dat je 's avonds op restaurant zal gaan.
Jouw lichaam verdient het om gevoed te
worden. Plus, als je jezelf uithongert doorheen
de dag, zul je veel meer eten op restaurant,
waar dat schuldgevoel dan door ontstaat.

Probeer je niet te overeten door heel bewust
over je lichaam te zijn, volg de tips rond
bewust eten goed op.

Heb je gemerkt dat je tijdens je maaltijd niet
super intuïtief gegeten hebt? Laat het dan ook
los. 1 maaltijd bepaalt niet jouw gezondheid!

Health is a result of our habits,
not a result of our body size or
shape.
REFRAME

DIET MENTALITY

Pizza is niet
gezond, dat mag ik
niet eten

Bette Callebaut - Betterfoodhabits

eigenlijk is
obsessief denken
over eten niet
gezond voor mij

