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Het Aloe Based Weight Care Program van Forever is opgebouwd uit 
twee stappen, een 9-daagse reinigingskuur die wordt gevolgd door een 
gewichtsbeheersings-programma van 12 dagen. Het programma is dusdanig 
opgesteld dat u na het volgen, een gezonde levensstijl en een gezond 
eetpatroon heeft ontwikkeld. Het Aloe Based Weight Care Program leert u 
leven zonder jojo-effecten, ongezond eten en misvattingen over uw voeding en 
uw conditie.

Stap 1 - Clean Box
Deze 9 daagse reinigingskuur biedt u alle noodzakelijke middelen om u te
helpen bij het reinigen van uw lichaam, en op uw gezondheid te letten. De
ervaring leert dat wanneer u iedere dag opschrijft wat u eet, en uw vorderingen

in kaart brengt, de kans groter is dat u het programma blijft volgen en uw

doelen behaalt. Het is streng, maar u zult zich supersnel nog beter gaan voelen

in een gezonder lichaam. Dat motiveert!

Stap 2 - Lean Box
Met de juiste manier volgt, Box gaat u verder met het reinigen van uw lichaam 

terwijl tegelijkertijd opgeslagen vetcellen worden verbrand. U leert hoe u het 
door u gewenste gewicht kunt bereiken en behouden. Als u dit programma 
goed volgt, ontwikkelt u de juiste gewoontes voor het behoud  

van uw gewicht en een goede gezondheid.
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Introductie
Aloe Vera Gel (15)

Het aloë blad bevat meer dan 200 verschillende voedingsstoffen, waaronder veel

vitamines en mineralen en zeven essentiële aminozuren. Aloë vera is rijk aan vitamine 

A, C en E, welke allemaal krachtige antioxidanten zijn. Iedereen die zijn lichaam wil 

reinigen en een hoger energieniveau wil bereiken, geeft de voorkeur aan onze Gel.  

De samenstelling hiervan is bijna gelijk aan de aloe rechtstreeks uit het blad.

 

Forever Lite Ultra Vanille (324) en Chocolate (325)

Forever Lite Ultra is een proteïnerijke maaltijdvervangende shake die heerlijk van 

smaak is. Het is het perfecte product voor uw nieuwe gezonde Forever levensstijl. Met 

twee shakes per dag krijgt u 100% van de ADH vitamines en mineralen binnen.

 

Forever Garcinia Plus  (71)

Forever Garcinia Plus bevat naast hoofdbestanddeel Guttagom verschillende 

werkzame stoffen en bevordert ondermeer de stoelgang. Hydroxycitroenzuur draagt 

bovendien bij aan het behouden van een optimaal gewicht. Garcinia Plus vermindert 

de omzetting van suikers in vetten en stimuleert de lokale vetverbranding.

 

Forever Bee Pollen (26)

Geeft een boost aan energie en uithoudingsvermogen. Het ondersteunt bij het behoud 

van een gezonde bloedsomloop, spijsvertering, immuunsysteem en zenuwstelsel. 

Perfect om tijdens de eerste negen dagen van het  

ALoe Based Weight Care Program fit te blijven.

Deze eenvoudig te volgen 9-daagse reinigingskuur biedt u alle noodzakelijke tools 

om u te helpen bij het reinigen van uw lichaam. Dit deel van het programma leert 

u door een gezonde levensstijl uw streefgewicht te behalen en te behouden.  

Onthoud, er is geen snelle methode voor gewichtsbeheersing. Juist daarom is het 

Aloe Based Weight Care Program van Forever ontwikkeld. Eén van de meest 

fundamentele doelstellingen van dit programma is om u te laten zien dat u uw 

gewicht kunt beheersen door simpelweg te matigen en uw eethoeveelheden te 

beperken. U leert goed te luisteren naar uw lichaam. 

Aan de slag
Wat is er zo anders aan het Aloe Based Weight Care Program van Forever?  
Het programma heeft pure aloë vera als basis. Het reinigt uw lichaam op de lange 
termijn en het laat voedingsstoffen veel beter opnemen. Dat betekent meer energie 
en een betere balans in het maag-darmstelsel. Doordat uw lichaam op natuurlijke 
en gezonde wijze wordt gereinigd zult u snel een positief effect zien. Het zien van 
dit positieve effect zal een boost geven, waardoor het Aloe Based Weight Care 
Program gemakkelijker vol te houden is. Lees verder op www.foreverweightcare.com, 
om meer te weten te komen over de onderdelen van het programma en hoe het 
voor u kan werken!   
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Dit programma vraagt toewijding, dus besteed dagelijks aandacht aan de 

onderstaande punten en aan uw doelen! Zorg ervoor dat uw doelstellingen meetbaar 

zijn en dat u uw vooruitgang dagelijks, wekelijks en maandelijks kunt volgen.

Planning voor succes

Gebruik deze doelen om in gedachten een 
positief beeld van uzelf te creëren. Bekijk  
ze dagelijks. Doe er een foto van uzelf bij 
van voordat u begon.

Mijn doelen 

Voorbeeld:  5 kilo eraf, meer energie en geen vermoeidheid in de middag!

Noteer op pagina 7 drie realistische doelen die u graag wilt behalen in de 
komende 9 dagen. Volg dit dagelijks en schets voor uzelf een beeld van wat 
u na die 9 dagen graag wilt bereiken en hoe u zich dan wilt voelen. 1

1

2

3

Bepaal een startpunt bij aanvang, met het opnemen van uw gewicht en 
de omvang van uw lichaamsdelen. Als u gebruik kunt maken van een 
vetgehaltemeter (sportschool), neem die waarde dan ook mee.2

De inhoud van deze box is alleen bestemd voor de negendaagse 
reinigingsfase (Clean). Bestel op dag 5 uw Lean Box, zodat u na de Clean 
Box het programma direct kunt vervolgen.3

Gebruik de dagplanner om uw dagelijkse activiteiten op te schrijven. Zo 
ziet u vooruitgang, en houdt u overzicht over wat u per dag eet, drinkt, 
en beweegt.4

Vertel familie en vrienden dat u het Aloe Based Weight Care Program 
van Forever volgt, zij kunnen u ondersteunen en motiveren. Als u uw 
vastberadenheid minder voelt worden, vraag dan hun hulp.5

Wij raden u aan om de eerste twee dagen van de reinigingskuur te starten 
op dagen waarop u niet werkt. 
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Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Hoe gebruikt u de dagplanner
 dag 7: clean

 datum: 12/01/12

P

O
O
O

O

loopband stand 6 25 minuten
sit-ups 4 series van 25 10 minuten

Niet valsspelen! Probeer deze ruimte leeg 

te houden, om een maximaal effect met 

het programma te bereiken. Mocht u 

echter extra eten, schrijf dat dan hier op.

Super, ik paste vandaag weer in  
mijn oude spijkerbroek !

Clean dagplanner

De ervaring leert dat u eerder het programma blijft volgen, en uw doelen haalt als  
u dagelijks opschrijft wat u eet, en uw vorderingen in kaart brengt. Door uw lichaam 
regelmatig te wegen en te meten, kunt u zelf zien hoe uw lichaam in betere vorm raakt. 
Gebruik de planner om uw vooruitgang te volgen, en gemotiveerd te blijven om door  
te gaan.      

 Beweging: 5 min. warming up P 2 min. stretchP water P 20 min. beweging P

Arm:    bij de maximale omtrek van de   
bovenarm (bicep) 

Taille:    op het smalste punt onder 
de ribbenkast, net boven het 
heupbeen   

“Je moet jezelf gaan zien als de persoon die je wilt zijn”  David Viscott 
  

Heup:      op het punt waar de billen  
 het breedste zijn 

Dijbeen:  net onder de billen
Borst:    op het breedste punt van de  
   borstkas na uitademen

Datum  /     /  /     /  /     /  /     /  

Lichaamsdeel Dag 1 Dag 3 Dag 6 Dag 9 

Arm

Taille

Heup

Dijbeen

Borst

Totale  

vermindering

Datum  /     /  /     /  /     /  /     /  

Lichaamsdeel Dag 1 Dag 3 Dag 6 Dag 9 

Gewicht

Vet % [opt.]

Totale  

vermindering

Voor een versie van een  

digitale dagplanner kijk op  

www.foreverweightcare.com
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De eerste twee dagen zijn het zwaarst. U moet er echt van overtuigd zijn uw leven te 
willen verbeteren, en gewicht te willen verliezen. Pure aloë vera speelt een centrale rol 
in de reinigende werking op uw lichaam. De eerste twee dagen eet en drinkt u alleen 
de producten met natuurlijke ingredienten uit de Clean Box. U zult zich beter gaan 
voelen in een gezonder lichaam. De resultaten zijn het waard, dus houd vol!

Clean, dag 1 en 2

2 Forever Garcinia Plus (20 min. voor de Aloe)
120 ml Aloe Vera Gel + minimaal 240 ml water
20 minuten beweging - wandelen, rennen, fietsen of zwemmen

2 Forever Bee Pollen + 240 ml water
WAARSCHUWING: Test een kleine hoeveelheid Bee Pollen op een allergische 
reactie (1/4 tablet) en verhoog daarna de dagelijkse inname

2 Forever Garcinia Plus (20 min. voor de Aloe)
120 ml Aloe Vera Gel + minimaal 240 ml water
Maaltijdvervangende shake - 1 lepeltje Forever Lite Ultra  
met 300 ml magere of soja melk
2 Forever Bee Pollen

2 Forever Garcinia plus (20 min. voor de Aloe)
120 ml Aloe Vera Gel + minimaal 240 ml water
2 Forever Bee Pollen

120 ml Aloe Vera Gel + minimaal 240 ml water

Ontbijt

Tussendoor

Lunch

Diner

Avond

Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 1: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 1 Dagplanner

10

 Beweging: 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging

Zorg dat u gedurende de dag voldoende water drinkt. Tijdens het 
reinigen van uw lichaam kunt u zich licht in het hoofd en futloos voelen. 



Clean, dag 3 t/m 9
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Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 2: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 2 Dagplanner

Als u het programma blijft volgen, helpt u uw lichaam zich te ontdoen van 
schadelijke, chemische stoffen en begint u opgeslagen vetcellen te verbranden. In deze 
fase zou u de eerste resultaten moeten voelen. 
 
Uw gewicht kan tijdens deze periode van dag tot dag schommelen, maar laat u niet 
ontmoedigen. In plaats van u elke dag te wegen kunt u ervoor kiezen om dit alleen te 
doen op dag 1, 3, 6 en 9.

Ontbijt

Tussendoor

Lunch

Diner

Avond

Als u liever de 600 calorieën maaltijd bij de lunch 
eet, kunt u eenvoudig wisselen en de Forever 
Lite Ultra shake bij het diner gebruiken.

12

 Beweging: 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging

2 Forever Garcinia Plus (20 min. voor de Aloe)
120 ml Aloe Vera Gel + minimaal 240 ml water
Maaltijdvervangende shake - 1 lepeltje Forever Lite Ultra met  
300 ml magere of soja melk
20 minuten beweging - wandelen, rennen, fietsen of zwemmen

2 Forever Bee Pollen + minimaal 240 ml water

2 Forever Garcinia Plus (20 min. voor de maaltijd)
Maaltijdvervangende shake - 1 lepeltje Forever Lite Ultra  
met 300 ml magere of soja melk
2 Forever Bee Pollen + minimaal 240 ml water

120 ml Aloe Vera Gel + minimaal 240 ml water 
2 Forever Garcinia Plus (20 min. voor de maaltijd)
maaltijd van 600 calorieën (suggesties vindt u bij de calorieënteller)
2 Forever Bee Pollen

minimaal 240 ml water
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Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 3: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 3 Dagplanner

Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 4: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 4 Dagplanner

 Beweging: 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging  Beweging: 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging
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Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 5: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 5 Dagplanner

Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 6: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 6 Dagplanner

Bestel nu uw  

Lean Box op  

www.foreverweightcare.com

 Beweging:  Beweging:5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging
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Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 7: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 7 Dagplanner

Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 8: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 8 Dagplanner

 Beweging:  Beweging:5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging
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Aloe Based Weight Care Program

2120

Beweging Opmerkingen (intensiteit, gewicht, hoeveel, ...) Duur 

 Dag 9: clean

 Datum:

Opmerkingen:

Extra gegeten:

Status Schrijf op hoe u zich voelt            Laag Middel Hoog

Honger Hoe is mijn hongergevoel vandaag ?

Energie Hoeveel energie heb ik?

Motivatie Wat vind ik vandaag van het programma ?

Vertrouwen Hoeveel vertrouwen heb ik in de goede afloop ?

54321

54321

54321

54321

Ik heb het gehaald!

Dag 9 Dagplanner

Gefeliciteerd met het afronden van stap 1 van het Aloe Based Weight Care Program, 

de Clean Box. Tijd voor stap 2, de Lean Box, het programma voor gewichtsbeheersing. 

Dit programma is eenvoudig te volgen en helpt u op een rustige en gezonde manier 

gewicht te verliezen. Volg het programma totdat u uw gewenste gewicht heeft bereikt.

Stap 2 van het programma is gebaseerd op een voedingsplan van 1500 calorieën. 

Omdat de individuele calorie-behoefte varieert, moet u eerst uw BMR (basal metabolic 

rate, ofwel metabolisme in rust) berekenen, zodat u het plan kunt aanpassen aan uw 

persoonlijke behoefte.

BMR en AMR

Uw BMR geeft het minimale aantal calorieën aan dat uw lichaam iedere dag nodig 

heeft om in rust normaal te functioneren (voor hartslag, ademen, bloeddoorstroming).  

De enige manier waarop men gewicht verliest, is door meer calorieën te verbranden 

dan men binnenkrijgt. Als u eenmaal inzicht heeft in de caloriebehoefte van uw eigen 

lichaam, bent u alweer een stap dichterbij het bereiken van uw streefgewicht. 

Wanneer u afvalt, moet u na iedere 2 kilo 

gewichtsverlies opnieuw uw BMR 

berekenen en de dagelijkse 

calorie-inname aanpassen.

 Beweging: 5 min. warming up 2 min. stretch water 20 min. beweging

Kijk op  
www.foreverweightcare.com  
om uw BMR en AMR waarden  
uit te rekenen.



Weekplanner
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De ervaring leert dat meten is weten. Gebruik de weekplanner om uw resultaten 

bij te houden.  Het wordt een dagboek van uw succes en zal u motiveren door te 

blijven gaan!

Goed eten

Calorieën tellen moet u leren. Terwijl u nu misschien nog denkt dat dit een lastige 

en levenslange opgave zal worden voor een gezond leven, is het noodzakelijk dat 

u eerst leert te begrijpen wat bij u leidt tot aankomen of afvallen en hoe u deze 

effecten kunt beheersen. Het goede nieuws is dat zodra u vertrouwd raakt met de 

hoeveelheid calorieën in allerlei voedsel, u daarna veel bewuster zult gaan eten en 

beter op de effecten zult letten. Of u nu kiest voor drie volledige maaltijden en 

twee snacks per dag of kiest voor vijf a zes minimaaltijden, zolang het past bij uw 

levensritme zit u op het goede spoor.

Alle aspecten van het Aloe Based Weight Care Program van Forever zijn belangrijk, 

inclusief het regelmatig doen van oefeningen, voldoende drinken en het consistent 

gebruiken van de producten. Met de kwaliteitsproducten van Forever en het 

Aloe Based Weight Care Program legt u de basis voor een gezonde levensstijl en 

gewichtsbeheersing. U zult zich slanker en gezonder voelen en dat straalt u uit!

Weekplanner

De ervaring leert dat u eerder het programma blijft volgen, en uw doelen haalt als  
u dagelijks opschrijft wat u eet, en uw vorderingen in kaart brengt. Door uw lichaam 
regelmatig te wegen en te meten, kunt u zelf zien hoe uw lichaam in betere vorm raakt. 
Gebruik de planner om uw vooruitgang te volgen, en gemotiveerd te blijven om door  
te gaan.      

Arm:    bij de maximale omtrek van de   
bovenarm (bicep) 

Taille:    op het smalste punt onder 
de ribbenkast, net boven het 
heupbeen   

Heup:      op het punt waar de billen  
 het breedste zijn 

Dijbeen:  net onder de billen
Borst:    op het breedste punt van de  
   borstkas na uitademen

Datum  /     /  /     /  /     /  /     /  

Lichaamsdeel Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

Arm

Taille

Heup

Dijbeen

Borst

Totale  

vermindering

Datum  /     /  /     /  /     /  /     /  

Lichaamsdeel Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

Gewicht

Vet % [opt.]

Totale  

vermindering

Voor een versie van een  

digitale weekplanner kijk op  

www.foreverweightcare.com

Stap 2 Stap 2
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125 g magere kwark
125 g magere mozzarella kaas
1 blokje magere kaas
1 eetlepel magere roomkaas
200 g magere yoghurt
2 eetlepels magere salade dressing
125 g light ijs of yoghurtijs
6 hele amandelen of cashewnoten
4 eetlepels humus
25 g geroosterde pinda’s of gemengde noten
1 eetlepel pindakaas
4 hardgekookt eiwit 
1 hardgekookt ei met dooier
25 g tonijn - met water in blik
50 g krab uit blik
125 gekookte soja bonen
2 eetlepels salsa
125 g rauwe groenten
Plakjes komkommer
125 g tomaten- of groentesap
10 tortilla chips
3 crackers

375 g popcorn
1 rijste wafel
1 klein volkoren broodje
2 sneetjes volkoren brood
1 plakje cake
1 kleine appel
125 g ongezoete appelmoes
125 g druiven
1 grote peer
1 grote sinaasappel
125 g aardbeien of meloen
1 verse grapefruit
1 kleine banaan
125 g fruit of fruitcocktail uit blik

Deze gezonde snacks zijn bedoeld voor het tweede deel van het programma, maar 

heeft u tijdens de eerste negen dagen van het Aloe Based Weight Care Program trek? 

Neem dan één van deze gezonde snacks.

25

Ga voor meer suggesties en overheerlijke 
smoothierecepten naar 

www.foreverweightcare.com

Snacks Maaltijd suggesties

Op zoek naar smakelijke recepten voor een maaltijd? Probeer onderstaande 

suggesties  van ± 600 Kcal per maaltijd. Zorg voor smakelijke en gevarieerde 

maaltijden dan houdt u het het langste vol!

75-100 g zalm met 180 g nieuwe aardappelen, 75 g broccoli, 75 g worteltjes,  

75 g sperziebonen, 1 volkoren broodje met margarine

100 g magere steak met roompepersaus, 75 g champignons, 75 g sla,  

75 g tomaat, 1 kleine gepofte aardappel 150 g

125 g garnalen/tofu met 2 eetlepels roerbaksaus bakken in 1 eetlepel olijfolie met 

75 g bamboescheuten, 75 g broccoli, 75 g sperziebonen, en 75 g champignons. 

Serveren met 150 g zilvervliesrijst

200 g kip/quorn filet, 150 g nieuwe aardappelen, 75 g asperges, 75 g broccoli, 

75 g worteltjes, 1 klein volkoren broodje met margarine

2 medium tarwe tortilla’s, 100 g kip of quorn in 

1 eetlepel olijfolie  bakken met 75 g in blokjes gesneden 

tomaat, 75 g uien en 75 g paprika. 

Serveren met 75 g sla met een eetlepel 

zure room dressing.

Het Aloe Based Weight Care Program volgen is makkelijker als je het 
samen doet, en ervaringen uitwisselt.
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75 g calorie-arme 75 g  75 g zetmeelrijke 75 g 

groenten  groenten  groenten  gekookte bonen

15 Kcal 25 Kcal 75 Kcal 115 Kcal

Taugé 
Kool 
Sellerie 
Aubergine 
Groene paprika 
Sla 
Champignons 
Radijs 
Rauwe spinazie 
Knolraap 
Courgette

Asperges 
Bamboescheuten 
Broccoli 
Spruitjes 
Worteltjes 
Bloemkool 
Komkommer 
Sperziebonen 
Uien 
Zuurkool 
Tomaat

Bietjes 
Pompoen 
Mais 
Pastinaak 
Erwten

Kidneybonen 
Linzen

Calorie-arm fruit Calorierijk fruit  Calorie-arm brood /  Brood/Zetmeelproduct 
  zetmeelproduct    
  

40 Kcal 80 Kcal 70 Kcal 110 Kcal

75 g bessen 

¼ Cantaloupe meloen 

50 g kersen 

1 gedroogde vijg 

75 g druiven 

1 kiwi 

1 perzik middelgroot 

2 eetlepels rozijnen 

100 g aardbeien 

150 g watermeloen

1 appel middelgroot 

300 ml appelsap 

1 banaan klein 

2 gedroogde vijgen 

250 ml druivensap 

250 ml grapefruitsap 

1 peer middelgroot 

375 ml sinaasappelsap 

150 g ananas 

300 ml ananassap

100 g volkoren brood 

2 crackers 

2 beschuiten 

450 g popcorn 

1 snee roggebrood 

8 crackers 

1 snee wittebrood

½ broodje 

2 volkoren koekjes 

2 maistortilla 

½ croissant 

8 franse frietjes 

1 broodje hotdog 

1 kleine muffin 

1 pannenkoek of wafel 

½  klein pitabroodje

Treft u bepaalde voeding niet in deze lijst 
aan ga dan naar www.caloriechecker.nl

Calorie-rijk brood /  100 g  100 g mager  100 g calorie-rijk 

zetmeelproducten calorie-arme vis vlees / vis vlees / vis

140 Kcal 110 Kcal 165 Kcal 225 Kcal

100 g  Vetten  Zuivel- en ontbijt Desserts 

calorie-rijk vlees  producten 

300 Kcal 45 Kcal  

1 broodje 

150 g gerstebrood 

1 hamburger broodje 

150 g havermout 

150 g pasta 

150 g rijst 

75 g zoete aardappel 

150 g aardappel

Kabeljauw 

Krab 

Schelvis 

Kreeft 

Koolvis 

Zeebaars 

Sint jacobsschelp  

Gamba’s  

Forel

Kip 

Rundvlees 

Ham / varkensvlees  

Lamsvlees 

Sashimi 

Zwaardvis 

Tonijn 

Kalfsvlees

Gekookte ham 

Haring in blik 

Gefrituurde sint 

jacobsschelpen 

Gefrituurde garnalen 

Rundergehakt (mager) 

Lever 

Varkenslende 

Varkensschouder

Karbonade 

Vleeswaren 

Corned Beef 

Eend 

Gefrituurde kip 

Rundergehakt (20% vet) 

Italiaanse worstjes 

Lamsborst / kalfsborst 

Braadstuk 

Spare ribs 

Stoofvlees

2 eetl. room (light) 

1 eetl. roomkaas 

2 theel. roomdressing 

1 eetl. franse dressing 

1 eetl. italiaanse dressing 

1 theel. margarine / olie 

1 eetl. mayonaise / boter 

5 olijven 

10 amandelen 

10 pinda’s 

2 pecannoten

3 plakjes bacon (300 Kcal) 

25 g kaas (100 Kcal) 

1 ei groot (80 Kcal) 

1 eiwit (16 Kcal) 

1 eidooier (64 Kcal) 

150 g volle yoghurt (140 Kcal) 

500 ml volle melk (150 Kcal) 

500 ml halfvolle melk 

(120 Kcal) 

500 ml magere melk (90 Kcal) 

1 plak wortelcake  

(385 Kcal) 

1 plak chocoladecake 

(250 Kcal) 

1 donut (240 Kcal) 

1 eetlepel gelatine 

pudding (49 Kcal)

Calorieën teller 
fruit, groente en brood

Calorieën teller 
vlees, zuivel en dessert



Clean 

gezonder en slanker 
DAG 1 T/M 9

Voor meer informatie over aloë vera en de producten van Forever kunt u contact opnemen  
met uw Forever distributeur.
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Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 
3740 AB Baarn, Nederland


