
Kookboek
Mag het een vleesje minder zijn?



Inhoudstafel
Dankwoord 1

Hallo, hallo! 4

Leuke weetjes 6

Het Strak Plan- label 8

Voeding, beweging en het  
mentale aspect 12

Reviews 20

Strak Plan- praktijk 20

Ontbijt  23

Havermouttaartje   25

Yoghurt met gepofte quinoa  
en vers fruit  26

Chocolade chiapudding 27

Gezond bananenbrood 28

Zoete omeletjes  29

Appelcake met boekweitmeel 30

Gevulde avocado met ei 32

Mugcake met teffvlokken 33

Kwarkpannenkoekjes 35

Chiaconfituur 36

Pannenkoek uit de oven  39

Lunches 41

Ricottataartjes met spinazie 42

Butternutsoep curry & gember 43

Strak plan kipsla 44

Tuinkerssoep 45

Wortelhummus 46

Groenterolletjes 47

Hartige havermout  49

Salade met falafelschijfjes 51

Back to basic fritatta  53

Zuiderse taart   55

Salade met gegrilde paprika, veldsla, 
gerookte zalm en ricotta 56

Salade met groene asperges, frambozen en 
granaatappeldressing 58

Groentewraps met seitan 61

Warme maaltijden  63

Strak Plan kaassaus 63

Zoete aardappel met kikkererwten en frisse 
koolsalade 64

Pasta met rode  
bietensaus 67

Schelvis met posteleinpuree 68

Lauwwarme salade met gerookte forel en 
gebakken radijs 71

Gevulde ‘Oilsjterse ajoinen’  72

Sobanoedels met tofu  75

Lauwwarme saladebowl met bloemkoolrijst, 
zalm, avocado en rode biet 76

Tonijnsteak met parelcouscous, pastinaak en 

wortel  78

Hespenrolletjes met witloof en Strak Plan 
kaassaus 81

Een zee’s gerechtje! 82

Vegetarische wok 84

Zwarte bonenburger met spruitjes en 
walnoten 87

Zalm met selderpuree   88

Quinoa met scampi en courgette   91

Chili sin carne - enchiladas 92

Bloemkool met bloemkoolkaassaus, 
vegetarische burger en aardappel  94

Moussaka met linzen   97

Gevulde paprika’s met  
tomatensaus 98

Kip wannabe tikka masala 101

Stoofpot met kip en pasta 102

Parelcouscous puttanesca  105

Pasta met spinazie, walnoten  
en kaas  106

Bloemkoolrisotto met venkel, truffelolie en 
kippenchipolata/vegetarische braad saucisse 
  109

Curry met zoete aardappel, spinazie en 
bulgur 110

Pastaschotel met broccolisaus en geitenkaas 
 113

Pizzabodem van bloemkool 114

Desserts  116

Appelmuffins uit de Airfryer 117

Strak Flantaart 119

(Vegan) chocomousse 120

Strak Plan cheesecake 123

Kokosrotsjes  125

Hapjes 126

Witloofbootjes met  
gerookte zalm  127

Champignons met  
kruidenkaas en peterselie 127

Omeletwraps 128

Bloemkoolnuggets 128

Geroosterde kikkererwten  129

Glaasje garnaal/peterselie/ei 129

Strak weekplan 130

Lijst vleesvervangers 132

Wie is Leen van Strak Plan? 134

Notities 136

Strak Kookboek 2 Strak Kookboek 22 3



Hallo, hallo!
Wat fijn dat je aan de slag wil in de keuken! Alle recepten zijn 

zeer makkelijk te maken, geen geknoei dus! Eén van de redenen 

waarom ik dit kookboek heb gemaakt? Omdat ik niet graag lang 

in de keuken sta! Alle gerechten zijn dus supersnel te bereiden. 

Hoe simpeler, hoe beter!  Van sommige kookboeken krijg ik al 

schrik als ik de ingrediëntenlijst nog maar bekijk. 

In ieder geval wens ik jou veel kook-en bakplezier en hou je 

zeker niet in om een foto van jouw creatie te posten op social 

media! 

Post een foto van je gerechtje op je Instagram en tag  

@dietiste_strakplan of post op de Facebookpagina Strak-Plan.

Groetjes,

Leen Seminck - Strak Plan  

(Online) voedings- en dieetdeskundige

www.strak-plan.be     leen@strak-plan.be  0471/98.03.33
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Leuke weetjes

Wanneer je tomaten verwarmt komt er 

in grote aantallen een antioxidant vrij 

namelijk, lycopeen. Tomaat dankt zijn 

rode kleur aan deze antioxidant. Hoe 

roder de tomaat, hoe meer lycopeen 

hij bevat!

Vries vers brood per portie in, zo heb je altijd brood in huis! Lekker voor bij de soep. 

Bewaar citroenen in een bakje water in de koel-

kast. Op deze manier gaan citroenen langer mee!
Wil je verse kruiden langer bewaren? Wikkel ze in vochtig keukenpapier of zet de steeltjes in water  en leg onderin de koelkast.  Verse kruiden gaan dan 

ongeveer 5 dagen mee. 

Hoor je curry? Denk dan maar 

direct aan een basis van look en 

gember. Deze kruiden passen 

namelijk heel goed samen. 

Wist je dat je van oud brood 

eenvoudig croutons kan maken 

voor op een soep of salade? 

Snijd het brood in kleine stukjes 

en verwarm 10 min. in de oven 

op 200 g. Besprenkel het brood 

evt. met vers uitgeknepen knof-

look en wat olijfolie.

Olijfolie is gezond om in te bak-

ken. Wil je echter frituren? Kies 

dan voor ‘gewone’ zonnebloe-

molie of arachideolie. Bij olijfolie 

komen namelijk schadelijke stof-

fen vrij op hoge temperatuur. 

Diepvriesgroente, knoflook 

en ui  in huis? Zo kan je altijd 

soep maken! 

Rol een citroen stevig over het aanrecht en prik er ten-

slotte een gaatje in met een satéprikker. 

Knijp nu in de citroen voor de gewenste hoeveelheid 

citroensap! Deze truc zorgt ervoor dat de citroen langer 

goed blijft. 

Asperges gegeten? Gooi asper-
geschillen niet zomaar weg, je 

kan hier nog een heerlijke soep 
van maken. 

Heb je appel gebruikt in een recept, maar nog 
een stuk over dat je graag de volgende dag wilt 

gebruiken? Gooi dit niet direct weg. Smeer het in 
met citroensap om te voorkomen dat de ge-sneden stukken  bruin worden. Zo heb jij de dag nadien ook nog plezier aan de appel. 

Zelf pastasaus maken is niet moeilijk. Fruit knoflook en ui in de pan, voeg tenslotte toma-ten uit blik toe.
Maak op smaak met (verse) kruiden naar wens en je hebt een heerlijke  saus. 

Gooi bruin/zwarte bananen niet 

weg, maak er een bananenbrood 

of ander gebak van! 

Wil je zeker weten dat je avoca-
do rijp is? Haal het steeltje er af, 
is het daaronder groen? Dan is 
je avocado klaar voor gebruik! 

Wist je dat witte en bruine 

eieren even gezond zijn? Het 

kleurverschil zegt alleen iets 

over het kippenras. 

Heb je tomaten over? Tomaten 

zijn een perfecte basis voor een 

saus! Nog lekkerder: gerooster-

de tomaten! Verwarm de oven 

voor op 180 graden. Leg enkele 

tomaten op een bakplaat en 

naar wens enkele gehalveerde 

teentjes knoflook en takjes tijm.

Laat de oven zijn werk doen 

voor 40 minuutjes. Klaar is de 

basis voor saus

Vervang de helft van rijst of 
pasta eens door courgette of 

bloemkool, zo krijg je ongemerkt 
een hoop meer groente binnen! 

Heb je fruit over? Vries banaan en aardbeien in en maak er later, tijdens warme dagen,  ijs van. Even in de blender met wat (kokos)water en klaar! 
Voeg eventueel wat avocado toe voor extra romig-

heid.

Koop diepvries. Uien uit de 

diepvries, fijngesnipperd? Geen 

probleem! Schil gember met een lepel.
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Voeding, beweging en het  
mentale aspect
Als (sport)diëtiste weet ik dat het vooral belang-

rijk is om te kijken naar hoe jouw voedings-en 

bewegingsgewoonten momenteel zijn en hier klei-

ne aanpassingen in door te voeren. In de praktijk 

werk ik vooral met (top)atleten, maar iedere atleet 

werd er eentje door gewoon te starten met kleine 

beweegmomenten! 

Waarom bewegen? 

Zowel voor jouw mentale als fysieke gezondheid 

is bewegen een goede manier om jou op weg te 

helpen naar een gezondere levensstijl. In de prak-

tijk focussen we ons op het aanpassen van jouw 

levensstijl op een manier dat haalbaar is, zowel op 

vlak van voeding én beweging, op lange termijn. 

Beweging is een niet onbelangrijke factor wan-

neer we naar een gezondere levensstijl streven. Ik 

leg even uit hoe ons lichaam omgaat met bijvoor-

beeld een beperkte energie-inname. Wanneer je 

lichaam minder energie krijgt dan het eigenlijk 

nodig heeft, zal je lichaam in alarmfase gaan. Dit 

komt doordat men vroeger het gevoel ‘honger’ als 

een levensbedreigende situatie zag. Dit was ook 

zo… vroeger. Toen we als mens op zoek moesten 

naar eten en drinken. 

Ons lichaam kan niet weten dat er gewichtsverlies 

op de planning staat en de kans bestaat dat je 

lichaam  hierop zal  reageren door ook de spie-

ren aan te spreken als energiebron. Afbraak van 

spieren is echter niet aangewezen, we willen toch 

vooral vetmassa verliezen en niet spiermassa?! Op 

de weegschaal zullen de getallen uiteraard zakken 

als we spieren afbreken, maar dit is een zeer on-

gezonde manier. Op lange termijn zal ons lichaam 

minder gespierd zijn en dus minder energie ver-

bruiken in rust. Dit is net wat we willen vermijden! 

Daarom raden wij in de praktijk aan om ook wat 

extra beweging in te bouwen, maar dit kan zeker 

gewoon in het dagelijkse leven. Het is dus niet 

persé nodig iedere dag 2u in de sportschool te 

gaan doorbrengen! 

Maak afspraken met jezelf, noteer ze op een pa-

pier en hang ze in het zicht (in de badkamer op de 

spiegel, op de toiletdeur,…)

Wat ga je doen? Minder zitten/tv kijken en meer 

wandelen.

Waar ga je het doen? Thuis en op het werk tijdens 

de middagpauze.

Wanneer ga je het doen en hoelang? Iedere maan-

dag, woensdag en vrijdag tijdens de middagpauze, 

in het weekend minstens 1x en dit steeds gedu-

rende een kwartier. 
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Warme maaltijden 

Strak Plan kaassaus
 Bereidingstijd: 5 min    4 pers

Bereidingswijze
Doe de Alpro cuisine samen met de ricotta en de 

pecorino in een pannetje en smelt op een heel 

laag vuurtje. Nadien, als dit  mengsel zonder stuk-

jes pecorino is, voeg je het ei toe en roer je alles 

nog eens goed los.

Voedingswaarde/persoon: 170 kcal, 13,0 g vet waarvan 
6,5 g vv, 10,0 g eiwitten, 2,4 g kh waarvan 1,5 g suikers, 
0,2 g vezels  

Kaassaus op basis van boter, bloem, halfvolle melk en 
geraspte kaas: 241 kcal, 14,2 g vet waarvan 9,6 g vv, 11,9 
g eiwitten, 16,1 g kh waarvan 9,7 g suikers, 0,4 g vezels 

• 180 ml Alpro cuisine soja  light (room)
• 130 g ricotta
• 80 g pecorino 
• 1 ei

 De pecorino kaas in dit gerecht zorgt 

voor de sterke, kenmerkende smaak. Door-

dat dit geen magere kaas is, gebruiken we 

hier slechts een klein beetje van.  

Bij Strak Plan zijn we voorstander van 1 x/dag 

een warme maaltijd te eten, maar dit is zeker niet 

verplicht. Heb je een dag wat minder tijd, dan kan 

je perfect eens een wrap of tweemaal een ontbijt  

maken in plaats van een warme maaltijd. Zo krijg je 

alsnog voldoende van alle voedingsstoffen binnen. 

Heb je enkele aardappelen over bij de avondmaal-

tijd, gooi deze dan niet direct weg. Je kan de aard-

appelen nog koud opeten in een aardappelsalade.  

Wanneer je aardappelen laat afkoelen ontstaat er 

resistent zetmeel. Hierdoor krijg je extra vezels bin-

nen doordat resistent zetmeel eigenlijk onder de 

klasse voedingsvezels valt. Ook goed voor diabetici 

aangezien het de bloedsuikerspiegel minder beïn-

vloedt dan een vers gekookte, warme aardappel! 

Laat je alvast inspireren door de recepten! Heb je 

hier nog niet voldoende inspiratie aan? Probeer 

dan even zelf recepten aan te passen?! Vervang 

varkens-, varkens/rundgehakt eens door americain 

natuur (of kippengehakt), vervang volle room door 

een lichtere variant, voeg extra groenten toe, ge-

bruik volkoren pasta/rijst ipv de witte variant,... 
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  Zoete aardappel wordt ook wel ‘bataat’ genoemd en 

is geen familie van de aardappel, maar ze behoren tot de 

groente. Dankzij de oranje kleur bevat zoete aardappel 

veel vitamine A. Toch is zoete aardappel niet gezonder 

dan de ‘gewone’ aardappel. Beiden hebben namelijk 

gunstige voedingsstoffen in verschillende verhoudingen.

Zoete aardappel met kikkererwten 
en frisse koolsalade

 Bereidingstijd: 10 min + 45 min in de oven   4 pers 

• 4 zoete aardappelen (of 2 
grote) 

• 350 g kikkererwten in blik
• snuifje cayennepeper
• 1 el komijn
• 1 el lookpoeder
• snuifje zout
• 1 el olijfolie 
• enkele takjes platte peter-

selie
• 4 el sesamzaad
Koolsalade
• 250 g witte kool (variant: 

spitskool)
• 3 grote wortels
• ½ bussel verse peterselie
• 1 rode appel
• handje walnoten

Dressing 
• 1 el azijn
• snuifje zout
• 2 el citroensap
• (optioneel: 1 el Zùsto)
• 150 ml volle yoghurt
• 1 el mosterd

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Was de schil van de zoete aardappelen goed en 

leg de zoete aardappelen in z’n geheel in een 

ovenschaal en bak ze in 45-50 min gaar. 

Spoel ondertussen de kikkererwten af en laat 

uitlekken. Doe de uitgelekte kikkererwten in een 

mengkom en kruid met het cayennepeper, komijn, 

lookpoeder, zout en 2 el olijfolie. Verdeel over een 

met bakpapier beklede bakplaat. Zet na 30 min 

bij de zoete aardappelen in de oven en bak in nog 

eens 15 min. Start in de tussentijd met het maken 

van de dressing en koolsalade. 

Dressing

Neem een voldoende grote mengkom waar straks 

de kool bij kan. Maak hierin de dressing door alle 

ingrediënten van de dressing goed te mengen.

Koolsalade

Snijd de witte kool in fijne julienne. De wortel schil 

je en kan je eventueel met de dunschiller verder 

tot fijne wortellinten raspen. Snij de appel in fijne 

julienne en voeg toe aan de mengkom. Voeg verse 

peterselie toe naar smaak. Hou de walnoten nog 

even apart.

Halveer de zoete aardappelen in de lengte. Hol 

de binnenkant wat uit en vul met een deel van de 

koolsalade. Schep de kikkererwten erop. Bestrooi 

met de peterselie en het sesamzaad en bespren-

kel met de dressing. Serveer de rest van de kool-

salade apart erbij.

Strooi de fijngehakte walnoten op het einde toe 

zodat deze niet wak worden.

Tip: toch nog graag wat vlees bij? Voeg gerust wat 

gebakken baconreepjes of Rul Gehackt (Vegetari-

sche slager) toe.

Voedingswaarde/persoon: 446 kcal, 
16,4 g vet waarvan 3,6 g vv, 14,7 g eiwit-
ten, 52,9 g kh waarvan 15,6 g suikers, 
13,0 g vezels
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  Dit gerecht heeft niet veel extra 

peper en zout nodig door de rode 

peper die in de saus verwerkt zit en 

de cottage cheese die al zout is. 

Pasta met rode  
bietensaus

 Bereidingstijd: 30 min   4 pers

Bereidingswijze
Zet een pot met water op het vuur en breng aan de kook. Voeg de spa-

ghetti toe en kook in zo’n 15 min gaar. Volkoren pasta heeft iets langer 

nodig dan witte pasta. Bereid in de tussentijd de saus. 

Saus: Doe de rode bieten samen met de teentjes look, 1 rode peper (zon-

der zaadlijst), peper, zout en de olijfolie in een blender. De saus is klaar!

Topping: hak de dille fijn. Meng de cottage cheese samen met de fijn-

gehakte dille, wat citroensap en 2 el geroosterde pijnboompitten onder 

elkaar.

Giet de spaghetti af en meng de rode bietensaus hieronder. Warm alles 

nog even samen verder op. Serveer met de topping en de gerookte zalm! 

Smakelijk!

Voedingswaarde/persoon: 528 kcal, 20,7 g vet waarvan 5,3 g vv, 32,4 g eiwitten, 48,6 
g kh waarvan 9,2 g suikers, 7,3 g vezels

• 240 g volkoren spaghetti
Rode bietensaus
• 4x rode biet, gekookt
• 3 teentjes look
• 1 rode peper
• peper, zout
• 4 el olijfolie

• 200 g gerookte zalm
Topping
• ½  bussel verse dille
• 400 g cottage cheese
• 2 el citroensap
• 2 el pijnboompitten
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Lauwwarme salade met 
gerookte forel en gebakken 
radijs

 Bereidingstijd: 15 min   4 pers

Bereidingswijze
Snipper de rode uien fijn en verdeel in 2. De ene 

helft bak je straks mee met de radijzen. Snij de 

radijzen in 2.

Verhit 1 el olijfolie in een pan, fruit de helft van 

de rode ui en voeg vervolgens de halve radijzen 

toe. Bak 5 min op een middelhoog vuur en kruid 

met peper en zout. De laatste minuut voeg je de 

diepvrieserwten toe zodat deze ontdooien en een 

beetje warmte krijgen.

Schik ondertussen wat veld-en eikenbladsla in 

een diep bord. Leg alvast wat gerookte forelfilet 

in het bord. 

Haal de gebakken radijzen en erwtjes uit de pan 

en schik in het bord. Werk af met wat (macadamia)

noten en verse dille. Smakelijk!

• 2 bossen radij-
zen

• 100 g veldsla
• 100 g eiken-

bladsla
• 2 rode uien
• 200 g (diep-

vries)erwten
• 1 el olijfolie

• peper en zout
• 20 g verse dille 
• 500 g gerookte 

forel
• 8 macadamia-

noten

  Radijsjes zijn te herkennen aan hun pittige smaak. Dat ze verwant zijn aan de mosterdplant is 

dan ook niet zo   verwonderlijk. Je vindt radijsjes in vele kleuren en vormen. Van helder rood, rood-

wit, tot roze en geheel wit. Er zijn zelfs paarse en zwarte radijzen!  

Voedingswaarde/persoon: 308 kcal, 11,6 g vet waarvan 
2,3 g vv, 32,2 g eiwitten, 14,9 g kh waarvan 5,8 g suikers, 
7,4 g vezels
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Ontbijt Lunch Avondmaal Tussendoortjes/des-
sert

Maandag Zoete omeletjes met 
banaan en chocolade

Salade met falafel-
schijfjes

Gevulde paprika’s met 
tomatensaus

1 appelmuffin

Dinsdag Yoghurt met gepofte 
quinoa en vers fruit

Ricottataartje met 
spinazie

Tas soep naar keuze

Schelvis met poste-
leinpuree

Potje yoghurt met 
verse aardbeien

Woensdag Gezond bananenbrood

Portie yoghurt

Groenterolletjes en 
butternutsoep

Kip wannabe tikka 
masala

Vegan chocomousse

Donderdag Havermoutpap met 
appel en kaneel

Tuinkerssoep met 2 
à 3 sneden volkoren 
brood en wortelhum-
mus

Sobanoedels met tofu 3 rolletjes omeletwrap

Vrijdag Chiaconfituur met 2 
à 3 sneden volkoren 
brood

Portie yoghurt

Zuiderse taart Stoofpot met kip en 
pasta

Stukje strak flantaart

Zaterdag Havermouttaartje Groentewraps met 
seitan

Zoete aardappel met 
kikkererwten en frisse 
koolsalade

Handje notenmen-
geling

Zondag Kwarkpannekoekjes Back to basic frittata

Extra rauwkostslaatje

Moussaka met linzen 2 handjes geroosterde 
kikkererwten

Ontbijt Lunch Avondmaal Tussendoortjes/des-
sert

Maandag Chocolade chiapud-
ding

Salade met groene as-
perges, frambozen en 
granaatappeldressing

Bloemkool met bloem-
koolkaassaus, Mc2 
burger (Vegetarische 
slager) en aardappel

chocomouse met 
eiwit en room

Dinsdag Gezond bananen-
brood 

Portie yoghurt

Salade met gegrilde 
paprika, veldsla, ge-
rookte zalm en ricotta

Tonijnsteak met parel-
couscous, pastinaak 
en wortel

6 witloofbootjes met 
gerookte zalm

Woensdag Mugcake met teff-
vlokken

Groentewraps met 
seitan

Chili sin carne - enchi-
ladas

Potje yoghurt met 
stuk fruit

Donderdag Pannenkoek uit de 
oven

Extra fruit of yoghurt

Tuinkerssoep met 2 
à 3 sneden volkoren 
brood

Pastaschotel met 
broccolisaus en gei-
tenkaas

Handje notenmen-
geling

Vrijdag Zoete omeletjes met 
chocolade en banaan

Groenterolletjes

 4 rolletjes/persoon

Curry met zoete 
aardappel, spinazie en 
bulgur

Bloemkoolnuggets

Zaterdag Kwarkpannenkoekjes Back to basic frittata Lauwwarme salade-
bowl met bloemkool-
rijst, zalm, avocado en 
rode biet

Strak Plan cheesecake 
(8 porties - 1 grote 
taart)

Zondag 2 stukjes appelcake 
met boekweitmeel

Extra fruit of yoghurt

Butternutsoep met 
curry & gember 

met 2 à 3 sneden 
volkoren brood

Quinoa met scampi, 
courgette en rode 
chimichurri

Kokosrotsjes 

5 stuks

Strak weekplan
Hieronder vind je 2 weekmenu’s samengesteld met recepten uit dit kookboek. Zoals je zal 

zien, kun je gerust nog wat (volkoren) brood, yoghurt, fruit,... toevoegen om zo een volwaar-

dig dagmenu te krijgen! 

Hoe ga je hiermee aan de slag?
 Neem je boodschappenlijstje, doorblader dit boek en noteer alle ingrediënten die je nodig 

hebt per gerecht. Rangschik eventueel je boodschappenlijstje wat (fruit & groenten bij 

elkaar geschreven, vis, eieren & kaas. Diepvriesproducten bij elkaar,...). Zo zal het winkelen in 

de supermarkt extra efficiënt gaan! Stap 1 naar een gezonde(re) levensstijl? De voedings-

middelen in huis hebben om mee aan de slag te gaan!
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Wie is Leen van Strak Plan?
 

Leen Seminck, geboren op 27 mei 1993 in Jette en afgestudeerd in 2014 als voe-

dings-en dieetdeskundige. Leen is de hoofddiëtiste in de Strak Plan-praktijk. 

De praktijk werd opgericht in oktober 2018. In oktober 2019 werd dit een halftijdse job, 

in oktober 2020 Leen’s hoofdberoep. In oktober 2021 zal er al enkele maanden een 2de 

diëtiste de praktijk mee runnen! 

Na de studie voedings-en dieetkunde studeerde ik nog een jaar Health Coach bij. Door 

omstandigheden ging ik niet direct als diëtiste aan de slag en werkte ik 3,5 jaar als 

vertegenwoordiger in grootkeukens. De passie voor voeding, sport en een gezonde 

levensstijl ging echter nooit weg, integendeel! Steeds bleef ik lid van de diëtistenver-

eniging. Ik schoolde mij ook nog jaarlijks bij. 

Toen ik in 2018 besliste toch aan de slag te gaan als diëtiste, wist ik het zeker! Dit was 

de job die ik altijd al wou doen! Ik liet er dan ook geen gras meer over groeien en volgde 

de opleiding tot fodmap-diëtiste en verschillende opleidingen rond sportvoeding en 

psychologie.

• Personal trainer expert:, sportvoedingsadviseur, personal trainer en sportpsycho-

logie

• Mastermind in Sports Nutrition - Asker Jeukendrup: internationale opleiding met  

experten van Brazilië, Polen, Californië en New York.

• ACT- therapeute (Acceptance And Commitment therapy).

• Gecertificeerde opleidingen voor de behandeling van eetstoornissen.

Binnenkort start ik de opleiding Professional Sports and nutrition - HAN Nijmegen (Uni-

versity of Applied Science) 

Verder ben ik ook de oprichter van het Strak Plan label (november 2020) en auteur van 

Strak Kookboek 1 en nu dus ook van dit Strak Kookboek 2! 
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