Small steps,
great beginnings

#stepbystep

45% van de Belgen maakt goede
voornemens voor 2019, maar slechts
een op tien Belgen zal deze ook
effectief waarmaken. Afslanken
(43%), gezonder eten (39%) en
meer sporten (38%) zijn daarbij de
belangrijkste voornemens. Dat blijkt
uit recent onderzoek door iVOX
in opdracht van Alpro. Bovendien
leiden kleine veranderingen vijf keer
zo vaak tot succes dan veeleisende
voornemens. Om je voornemens
waar te maken, neemt Alpro
olympisch kampioene en Alpro
ambassador, Nafi Thiam in de arm
om samen zeven tips te formuleren
voor een geweldige start van het
nieuwe jaar: voor elke dag van
de week één duidelijke, kleine en
haalbare tip.

www.alpro.com

TIP N°1

Begin je dag met
minder suikers

Twee derden van de Belgen overwegen om vaker
voor producten met minder suikers te kiezen. De
Belg wil minder suikers en vetten in zijn voeding,
maar niet ten koste van de smaak. Trap je dag af
met een suikervrije Alpro drink op basis van soja,
amandel of haver. Kies je twee keer per week
voor een suikervrije ontbijtdrink, dan betekent
dit 150 suikerklontjes per jaar minder*.

*Berekend op basis van een
vergelijking met halfvolle melk en
een portie van 200ml.

Bereiding (20min)

1. Meng de Alpro Amandeldrink Ongezoet, chia
zaadjes, de vanillekorreltjes uit de 2 vanillestokjes en 2 eetlepels ahornsiroop in een kom.
Goed mengen totdat je merkt dat het mengsel
wat steviger wordt.
2. Bewaar het mengsel afgedekt in de koelkast
voor minimaal 1 uur, of liever de hele nacht.

Amandel Chia
pudding

3. Maak een laagje chia pudding in een
kommetje. Voeg vervolgens een laagje blauwe
bessen en bramen toe en daarbovenop een
laagje walnoten. Herhaal de vorige stap nog
een keertje.
4. Geniet!

Ingrediënten (4 Stuks)
1l Alpro Amandeldrink Ongezoet Geroosterd,
170g chiazaden, 2 vanillestokjes, 2 eetlepels
ahornsiroop, handvol bosbessen en bramen,
handvol walnoten
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TIP N°2

Tijdgebrek
hoeft een gezond
ontbijt niet in de
weg te staan
Het is geen geheim dat een volwaardig ontbijt
de beste manier is om je dag te beginnen. Toch
maken steeds minder Belgen tijd voor het ontbijt.
Een op vier Belgen geeft aan dat tijd een valkuil
vormt in het volhouden van goede voornemens.
Nafi’s ontbijttip? ‘Kies voor een plantaardig
alternatief voor yoghurt met granola en vers fruit.
Overheerlijk en klaar in een handomdraai.’ Alpro
reikt talrijke ontbijtproducten aan die je toelaten
om makkelijk en slim te variëren bij het ontbijt.

Bereiding (8min)

1. Snijd de banaan in stukjes.
2. Giet de Alpro Natuur met Kokosnoot in vier
kommen.

Bananen Chocolade
Granola
Ingrediënten (4 Stuks)
1l Alpro Natuur met Kokosnoot, 2 bananen,
12 eetlepels granola, 60g chocolade (70%),
geschaafd (optioneel)

3. Voeg de banaan, granola en chocolade toe.
(Tip: Sprenkel wat citroen- of limoensap over
de bananen om te zorgen dat ze niet bruin
worden.) Glutenvrij? Geen probleem, gebruik
een glutenvrij alternatief voor de granola.
4. Geniet van jouw Choco Coco ontbijtje!
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TIP N°3

Eén dag per week
plantaardig eten

Vegetarisch worden, blijft voor de meeste
Belgen een brug te ver, maar één dag per week
plantaardig eten, vindt de meerderheid van
de Belgen een haalbare stap. Wist je dat deze
kleine stap een aanzienlijke impact heeft op je
gezondheid en de planeet? Plantaardige voeding
bevat meestal minder verzadigde vetzuren en
vaak ook goede onverzadigde vetzuren. Door
verzadigde vetten in de voeding te vervangen
door onverzadigde vetten, zorg je voor het
behoud van een normaal cholesterolgehalte.

Bereiding (35min)
1. Maak eerst de dressing. Mix de Alpro soya Cuisine,
een eetlepel olie en het citroensap samen met de
verkruimelde schimmelkaas tot een glad mengsel.
Breng de dressing op smaak met peper en zout en
bewaar ze in de koelkast.
2. Schil de peren en snijd ze in dunne lange reepjes.
Besprenkel de peerreepjes met citroensap zodat ze
niet verkleuren. Meng daarna de spinazie met de
tuinkers en voeg toe aan de peerreepjes.

Aardappelrösti met
een salade van
peer en spinazie
Ingrediënten (4 Porties)

6 eetlepels Alpro soya Cuisine, 2 grote bloemige
aardappelen, 1 theelepel geplette karwijzaadjes,
2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel Alpro soya Bakken
en Braden, 300g babyspinazie, 2 rijpe peren,
1 schaaltje tuinkers, 50g verkruimelde blauwe
schimmelkaas, zout, 1 kleine ui, ½ eetlepel
citroensap, versgemalen peper

3. Schil de aardappelen en rasp ze grof. Snipper de
ui fijn en fruit hem aan in een beetje olijfolie. Voeg
de ui samen met de geplette karwijzaadjes toe aan
de aardappelen en kruid met peper en zout. Laat de
Alpro soya Bakken en Braden smelten in een pan en
voeg dan enkele ‘hoopjes’ van het aardappelmengsel
toe. Maak er met een lepel mooie ronde rösti van.
Bak de rösti mooi goudbruin aan beide kanten en let
erop dat de binnenkant goed gaar is.
4. Dien de rösti op met een salade van peer en spinazie.
Voeg er de dressing van blauwe schimmelkaas aan toe
en werk af met wat verkruimelde kaas.
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TIP N°4

Laat de lift links
liggen en kies
voor de trap

Ook al klinkt deze tip stilaan als een klassieker,
hij blijkt nog steeds te weinig ingeburgerd. Je
hoeft niet altijd de trap te nemen om succes
te boeken. Zelfs als je één keer per dag de lift
inwisselt voor de trap, heeft dit op lange termijn
een aanzienlijke impact op je stappenteller. Wist
je dat het calorieverbruik van traplopen twee
keer zo groot is als dat van joggen?

Bereiding (10min)

1. Snijd de komkommers en de appel in stukjes.
2. Doe alle ingrediënten in de blender en voeg
de Alpro Kokosnootdrink Original toe.

Groene smoothie
met kokosnoot
Ingrediënten (1 Stuk)
500ml Alpro Kokosnootdrink, ½ zoete appel,
2 middelgrote komkommers, 180g babyspinazie,
10 eetlepels verse munt, fijngesnipperd

3. Zet de blender aan en aanschouw de magie
van deze heerlijke groene smoothie. Ontspan
en geniet!
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TIP N°5

Gun de koe een
dagje vrij en
kies voor een
plantaardig
alternatief in
je koffie
Belgen beginnen hun dag graag met een kop
koffie. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de
helft van de Belgen bereid zijn om hun koffie
een plantaardige toets te geven. Bovendien laat
het gamma Alpro drinks je toe om eindeloos te
variëren. Naast soja, biedt Alpro ook drinks aan
op basis van hazelnoot, amandel, kokosnoot,
cashewnoot, rijst en haver.

Bereiding (10min)

1. Maak je favoriete espresso. Verwarm
ondertussen de Alpro soya Drink Original en blijf
constant roeren (laat het niet koken).
2. Giet de espresso in een kopje en voeg de 75
ml warme sojadrink toe.
3. Klop met een staafmixer of melkopschuimer de
overblijvende Alpro Sojadrink Original op en voeg
toe aan de vier kopjes.

Soya Cappuccino

Ingrediënten (4 Stuks)
600ml Alpro soya Drink Original,
2 theelepels cacaopoeder, 4 espresso’s

4. Besprenkel het met wat cacaopoeder.
Genieten!
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TIP N°6

Kiezen is winnen:
laat je leiden door
de kleuren van de
Nutri-Score

Ingrediënten met een optimale Nutri-Score
helpen je makkelijk op weg naar een gezonder
en evenwichtiger voedingspatroon. Het NutriScore label bestaat uit vijf kleuren en bijhorende
letters die de voedingswaarde van een product
aangeven. Meer dan 90% van het Alpro-gamma
heeft Nutri-Score A of B. Zo heb je aan één blik
genoeg om te weten of een product past binnen
een gezonde en evenwichtige voeding.

Bereiding (40min)

1. Voor de falafels: laat de kikkererwten
uitlekken. Mix alle ingrediënten, behalve de
bloem en de Alpro Bakken en Braden, samen met
de kikkererwten in een keukenrobot. Kruid met
peper en zout. Strooi wat bloem op je handen en
maak balletjes van het deeg. Laat de balletjes
opstijven in de koelkast.

Falafels van
kikkererwten met een
smeuïge mangodip
Ingrediënten (10 Stuks)

125ml Alpro soya Cuisine, 800g kikkererwten (in blik),
½ rode ui, limoensap, ½ bosje fijngehakte koriander,
½ theelepel kerriepoeder, 1 eetlepel maïszetmeel,
6 eetlepels bloem, 4 eetlepels Alpro Bakken en Braden,
1 ei, 2 mango’s, enkele takjes verse munt, zout,
versgemalen zwarte peper, 200g gemengde sla

2. Ondertussen maak je de mangodipsaus.
Halveer de mango’s en verwijder de pit. Schil de
mango’s en snijd het vruchtvlees in stukjes. Mix
de mangostukjes samen met de munt en de Alpro
soya Cuisine tot een smeuïge dipsaus. Breng op
smaak met het sap van een halve limoen, peper
en zout.
3. Bak de falafels krokant in Alpro Bakken en
Braden.
4. Dien op met een groene salade en de
mangodipsaus.
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TIP N°7

Op zondag
naar de bakker
met de fiets

43% van de Belgen vindt het haalbaar om zich
met de fiets naar de buurtwinkel te verplaatsen.
Deze kleine moeite garandeert niet alleen meer
lichaamsbeweging voor jezelf, ze heeft ook een
positieve impact op de planeet.

Bereiding (30min)

1. Rooster de sneetjes brood goudbruin.
Verdraag je geen gluten? Vervang het brood dan
gewoon door glutenvrij brood.
2. Klop de eieren los met de Alpro soya
Drink Original en kruid met zout en peper.
Veganistisch? Maak je geen zorgen! Gebruik
zijdetofoe in plaats van eieren. Voor de eismaak
kun je zwart zout (kala namak) gebruiken.

Toast met eieren
Ingrediënten (4 Stuks)
6 eetlepels Alpro soya Drink Original, 1 theelepel
Alpro soya Bakken & Braden, zout , 8 sneetjes
volkorenbrood, 6 eieren, zwarte peper, 12
kerstomaatjes (naar keuze), 60g spinazie

3. Verhit een koekenpan met Alpro soya
Bakken & Braden Doe er het eimengsel en de
fijngehakte spinazie in. Bak het ei terwijl je blijft
roeren.
4. Verdeel het roerei gewoon over de toasts en
dien naar smaak op met kerstomaatjes. Laat
maar komen!
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Met deze zeven kleine, haalbare
stappen speelt Alpro op een
relevante manier in op de
populairste voornemens van de
Belg. Alpro en Nafi Thiam stomen
je klaar voor 2019 dankzij kleine
stappen die goed zijn voor jou, je
familie en de planeet.

@alpro
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