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Protislank
Wat is het?

Protislank is dé manier om
lekker te blijven eten en
toch gemakkelijk je ideale
gewicht te bereiken.
Het proteïne- en eiwitdieet
legt de focus op minder
koolhydraten en meer
eiwitten.
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Proteïne dieet

Protislank

Protislank: wat is het?
Protislank is gebaseerd op het proteïne- en eiwitdieet. 				
In de basis komt het op het volgende neer: je eet meer eiwitten, gezonde
vetten en minder koolhydraten. Dit alles doe je met onze speciaal samengestelde, makkelijk te bereiden en mee te nemen Protislank producten. Bijna
al onze producten hebben een verlaagd gehalte aan koolhydraten en een
verhoogd gehalte aan eiwitten (koolhydraatarm / eiwitrijk).

Voordelen van Protislank
•D
 e producten van Protislank zijn simpel mee te nemen naar het werk
of voor onderweg;
• Je kunt gemakkelijk producten uitkiezen die jij zelf lekker vindt;
• Altijd gratis deskundig advies via email of telefoon.

Hoe lang moet ik Protislank volgen?

Protislank is niet tijdgebonden, maar gewicht gebonden. De algemene
richtlijnen zijn als volgt:
• J e start met Protislank en volgt fase 1 totdat je 70% van het totaal
gewicht dat je wilt afvallen kwijt bent;
• Vervolgens ga je over op fase 2 die je volgt tot dat je nog eens 20%
van het totaal gewicht dat je wilt afvallen kwijt bent;
• Daarna ga je over op fase 3 tot je de laatste 10% van het totaal gewicht
dat je wilt afvallen kwijt bent. Hierna stap je over naar fase 4.
Fictief voorbeeld:
Cindy heeft overgewicht en wilt graag 10 kilo afvallen.
Het schema voor Cindy wordt dan:
• fase 1 voor 7 kilo (70%)
• fase 2 voor 2 kilo (20%)
• fase 3 voor 1 kilo (10%)
• fase 4 overgang naar een nieuwe en een gezondere leefstijl.

Protislank
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Algemene richtlijnen
Ben je begonnen aan het proteïne- of eiwitdieet of wil je graag extra
informatie?
Hieronder volgen de algemene richtlijnen.
•P
 er dag dien je rond de 45 gram koolhydraten binnen te krijgen.
Tel hiervoor alle koolhydraten van ieder eetmoment bij
elkaar op (producten + groenten).
Het is belangrijk dat je hier niet overheen gaat, maar er ook
niet te veel onder gaat zitten;
• Eet dagelijks 250-500 gram groenten;
• Drink voldoende! Minimaal 1,5 - 2 liter. Denk hierbij aan thee, water,
koffie, maar geen alcohol en suikerhoudende dranken;
• Neem om de 2 - 4 uur een product;
• Indien mogelijk zorg je ervoor dat je 30 minuten lichaamsbeweging per
dag krijgt. Denk hierbij aan wandelen of fietsen. Let wel op dat je hierbij
geen zware lichamelijke training doet; dit raden wij af in fase 1 en 2.
• Aanvullend: 1 multivitamine per dag;
• Aanvullend: 1 Protislank kalium tablet per dag;
• Tip: nuttig 1 eetlepel olijfolie per dag om de stoelgang op gang te houden. De olijfolie kun je bijvoorbeeld door je salade of groenten mengen;
• Groenten mag je eten vanaf fase 1. Zie hiervoor de groentewijzer;
• Kruiden en extra’s mag je eten vanaf fase 1. Zie hiervoor de kruiden- en
extra’s wijzer;
• Vlees- en vis mag je eten vanaf fase 2. Zie hiervoor de vlees- en viswijzer;
• Fruit mag je eten vanaf fase 3. Zie hiervoor de fruitwijzer.
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Protislank: hoe werkt het?
Kort samengevat zijn de koolhydraten en suikers de hoofdbrandstof van ons
lichaam, want deze zijn het makkelijkst om te zetten in energie. Tijdens het
Protislank dieet ga je deze energiebron juist beperken waardoor het lichaam
op zoek zal gaan naar andere energiebronnen, namelijk eiwitten.
Door onze eiwitrijke producten te gebruiken zal het lichaam niet de eiwitten
van onder andere onze spiermassa aanspreken, maar juist de vetten. Hierdoor krijg je als resultaat dat je puur vet zult gaan verbranden.			
		
Wil je graag beginnen, maar wil je niet te veel tijd besteden aan het uitzoeken
van alle producten? Wij hebben de optie om te kiezen voor een startpakket
van 7, 14 of 28 dagen. Deze zijn helemaal compleet. Het enige wat je nog toe
hoeft te voegen zijn de groenten.
Wil je geen startpakket bestellen, maar alles los per product bestellen? Dit
kan ook! Kies dan voor de volgende producten per fase:
Fase 1 = kies 5 producten per dag
Fase 2 = kies 4 producten per dag
Fase 3 = kies 2-3 producten per dag
Fase 4 = kies 0-2 producten per dag

Tip: Om een gemakkelijke start te maken adviseren wij je om te beginnen met één van onze Protislank startpakketten en een weegschema bij
te houden (zie blz. 43).

Protislank
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Bepaal je BMI
Bepaal je BMI (Body Mass Index)
De Body Mass Index (BMI) geeft de verhouding weer tussen je gewicht en je
lengte. Op deze manier kun je uitrekenen of je een (on)gezond gewicht hebt.
Een gezond gewicht is belangrijk, omdat mensen met overgewicht en
obesitas meer kans hebben op ernstige ziekten. Dit zijn bijvoorbeeld
diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en
gewrichtsklachten etc.
BMI formule
Benieuwd hoe je je BMI uit kunt rekenen?
De formule is: gewicht in kilogram + (lengte x lengte in meters) = BMI
					
Voorbeeld:
Je weegt 80 kilo en bent 1,60m lang. Dan bereken je je BMI als volgt:
80 delen door (1,60 x 1,60) = 31,25
Met een BMI van 31,25 behoor je tot de mensen die lijden aan obesitas.
Let op! Deze formule houdt geen rekening met jouw specifieke situatie. Iemand anders kan meer of minder spiermassa hebben of iemand kan bijvoorbeeld meer vocht vasthouden. Hier houdt de formule geen rekening mee.
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BMI

Wat betekend dat?

lager dan 18,5

Ondergewicht, probeer aan te komen.

tussen 18,5 en 25

Een gezond gewicht, probeer op gewicht te blijven.

tussen 25 en 30

Overgewicht (gevarenzone komt in beeld), probeer
af te vallen (zorg in ieder geval dat je niet aankomt).

tussen 30 en 40

Obesitas (verhoogd risico),
probeer af te vallen.

vanaf 40

Morbide obesitas,
probeer z.s.m. af te vallen.
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fase 1
Dit is de meest
consequente fase
Je eet namelijk in ieder
geval elke dag 5 Protislank
producten en daarnaast
250-500 gram groenten.

Protislank
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Fase 1 richtlijnen
De hoofdbrandstof van het menselijk lichaam zijn koolhydraten.
Tijdens fase 1 worden deze erg beperkt. Hierdoor gaat het lichaam op
zoek naar een andere energiebron: eiwitten.
In deze fase zijn alle koolhydraten, waaronder suikers, alcohol en vetten
naast de voorgeschreven maaltijden niet toegestaan.
Het is belangrijk dat je verder geen fruit, brood, pasta’s, rijst of aardappelen
eet om het ketose proces in gang te houden.
Het kan voorkomen dat je de eerste paar dagen van het dieet honger hebt,
maar dit zal na 48-72 uur verdwijnen.
Wij raden aan om voldoende water te blijven drinken en voldoende toegestane groenten te blijven nuttigen.

Richtlijnen voor fase 1:
• Eet elke dag 5 Protislank producten;
• Eet dagelijks 250 tot 500 gram groenten uit de lijst met
toegestane groenten;
• Zorg dat je over de 5 proteïne producten+groenten per dag, rond
de 45 gram koolhydraten naar binnen krijgt (alle koolhydraten bij
elkaar opgeteld). Tip: zie producten vanaf fase 1 op de website;
• Gebruik naast de producten en groenten, eventueel
sojamelk ongezoet en Griekse yoghurt 0% vet;
• Indien gewenst kun je dagelijks een multivitamine en kalium tablet
nuttigen;
• Indien mogelijk zorg je ervoor dat je 30 minuten lichaamsbeweging
per dag krijgt. Let wel op dat je hierbij geen zware lichamelijke
training doet;
• Drink voldoende! Dagelijks 1,5 tot 2 liter per dag (zoals thee, water,
koffie, maar geen alcohol en suikerhoudende dranken). Het lichaam
moet hard werken met dit dieet en heeft het vocht nodig om de
afvalstoffen af te kunnen voeren en het lichaam te reinigen;
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Fase 1 richtlijnen
• Eet om de 2 tot maximaal 4 uur om de spijsvertering, stoelgang en
stofwisseling op gang te houden;
• Tip: gebruik 1 eetlepel olijfolie per dag bij het bereiden van
je maaltijd. Dit is om obstipatie te voorkomen.

Voorbeeld schema

Protislank fase 1

07:00 uur
ontbijt

Protislank protishake

10:00 uur
tussendoor

Protislank dessert

13:00 uur
lunch

Protislank naturel toast + Protislank
smeerkaas + 250 g salade

16:00 uur
tussendoor

Protislank proteïne reep

19:00 uur
diner

Protislank aardappel puree +
250 g zuurkool

Tip: sport je regelmatig of heb je een actieve leefstijl?
Neem dan 1 extra Protislank product per dag.
Protislank

Proteïne dieet

11

fase 2
Dit is de
gematigde fase
Tijdens deze fase mag je bij
het diner een mager stukje
vlees, vis of vleesvervanger
eten uit de lijst van de
vlees- en viswijzer.
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Fase 2
Richtlijnen voor fase 2:
• Eet elke dag 4 Protislank producten;
• Bij het diner mag je een mager stukje vlees van 120 tot 150 gram
nuttigen of vis en vleesvervangers van 150 - 200 gram. Zie hiervoor
de lijst met toegestane vlees/vis en vleesvervangers;
• Zorg dat je per dag rond de 45 gram koolhydraten binnen krijgt
(alle koolhydraten van alle maaltijden + groenten bij elkaar opgeteld);
• Beperk -naast de voorgeschreven maaltijden- nog steeds de inname
van koolhydraten, zoals suikers, vetten en alcohol;
• Eet om de 2 tot maximaal 4 uur om de spijsvertering, stoelgang en
stofwisseling op gang te houden;
• Eet dagelijks 250 - 500 gram groenten uit de lijst met toegestane
groenten;
• Indien gewenst kun je dagelijks een multivitamine en kalium tablet
nuttigen;
• Gebruik naast de producten en groenten, eventueel sojamelk ongezoet en Griekse yoghurt 0% vet;
• Drink voldoende! Dagelijks 1,5 tot 2 liter. Het lichaam moet hard werken met dit dieet en heeft voldoende vocht nodig om de afvalstoffen
af te kunnen voeren en het lichaam te reinigen;
• Indien mogelijk zorg je ervoor dat je 30 minuten lichaamsbeweging
per dag krijgt. Let wel op dat je hierbij geen zware lichamelijke
training doet.

Tip: Ook kun je zelf alle producten los bestellen zolang deze maar aan
Tip: Gebruik 1 eetlepel olijfolie per dag bij het bereiden van je maaltijd.
de fase voldoen waar je mee wilt beginnen of waar je al mee bezig bent.
Dit is om obstipatie te voorkomen.
Protislank
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Fase 2
Voorbeeld schema

Protislank fase 2

07:00 uur
ontbijt

Protislank cornflakes + 125 ml sojamelk
ongezoet

10:00 uur
tussendoor

Protislank fruit cake

13:00 uur
lunch

2 Sneden Protislank brood met walnoten
+ Protislank smeerkaas + 1 tomaat +
100 g komkommer

16:00 uur
tussendoor

Protislank proteïne reep

19:00 uur
diner

150 g Biefstuk + 200 g asperges + 200 g
champignons + 50 g bieslook

Tip: Ook kun je zelf alle producten los bestellen zolang deze maar aan
de fase voldoen waar je mee wilt beginnen of waar je al mee bezig bent.
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fase 3
Dit is de
overgangsfase
Tijdens deze fase ga je
langzaam koolhydraten
toevoegen aan het dieet.
Je nuttigt weer een
regulier ontbijt en lunch.
Aan het einde van
deze fase gebruik je nog
2 Protislank producten
per dag.

Protislank
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Fase 3 stap 1
In deze fase ga je geleidelijk steeds meer koolhydraten aan het dieet
toevoegen. Deze fase bestaat uit 2 stappen.					
Stap 1: Je laat het ontbijt product vervallen en voert weer een regulier ontbijt
in.

Richtlijnen voor fase 3, stap 1:
• Eet elke dag 2-3 Protislank producten;
• In deze fase ga je weer een regulier ontbijt toevoegen aan je
eetschema;
• Beperk -naast de voorgeschreven maaltijden- nog steeds de inname
van koolhydraten, waarvan suikers, vetten en alcohol;
• Bij het diner mag je een mager stukje vlees van 120 tot 150 gram
nuttigen of vis/vleesvervanger van 150 tot 200 gram. Zie hiervoor de
lijst met toegestane vlees/vis en vleesvervangers;
• Gebruik per dag nog steeds 1 eetlepel olijfolie;
• Eet om de 2 tot maximaal 4 uur om de spijsvertering, stoelgang en
stofwisseling op gang te houden;
• Eet dagelijks 250 tot 500 gram groenten uit de lijst met toegestane
groenten;
• Indien gewenst kun je dagelijks een multivitamine en kalium tablet
nuttigen;
• Drink voldoende! Dagelijks 1,5 tot 2 liter;
• Beweeg indien mogelijk 30 minuten per dag.
				

16

Proteïne dieet

Protislank

Fase 3 stap 1
Het reguliere ontbijt mag bestaan uit:
Koffie of thee (eventueel met een scheutje afgeroomde melk, sojamelk
ongezoet of een zoetje);
• 1 snee donker brood
• 2 beschuiten
• 250 gram magere yoghurt/kwark
• 2 knäckebröd (vezelrijk) mager belegd
Ook mag je nu weer fruit toevoegen aan je voedingsschema. Gebruik
hiervoor de fruitwijzer.
Voorbeelschema fase 3 stap 1, met het invoeren van een regulier ontbijt.

Voorbeeld schema

Protislank fase 3, stap 1

07:00 uur
ontbijt

1 multivitamine + 1 groot glas water + 1
snee donker brood + kalkoenfilet + 125 g
magere yoghurt

10:00 uur
tussendoor

Protislank dessert + kalium tablet

13:00 uur
lunch

Proteïne toast + Philadelphia light +
250 g toegestane groenten

16:00 uur
tussendoor

Proteïne drank

19:00 uur
diner

120 - 150 g rollade + 250 g toegestane
groenten

Tip: Let op dat je lichaam gewend is aan de inname van de koolhydraten
die je toevoegt in stap 1 voordat je overgaat naar stap 2.
Protislank
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Fase 3 stap 2
Stap 2: Zodra je lichaam gewend is aan de toevoeging van de extra
koolhydraten van het ontbijt, dan laat je het lunch product vervallen en voer
je een reguliere lunch in.

Richtlijnen voor fase 3, stap 2:
• Je eet nu een regulier ontbijt;
• 2 a 3 weken na stap 1, komt het lunch product te vervallen. Je gaat
nu een reguliere lunch toevoegen aan je eetschema;
• Keuze van de lunch, is het zelfde als bij het ontbijt;
• Eet 2 Protislank producten per dag, dit zijn je tussendoor en snack;
• Verder heb je keuze uit alle producten;
• Je kunt dezelfde richtlijnen aanhouden als fase 3, stap 1.
Voorbeeldschema fase 3 stap 2, met het invoeren van een reguliere
lunch.

Voorbeeld schema
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Protislank fase 3, stap 2

07:00 uur
ontbijt

1 multivitamine + 1 groot glas water + 1
snee donker brood + rookvlees + 1 perzik

10:00 uur
tussendoor

Proteïne cappuccino drank + kalium
tablet

13:00 uur
lunch

2 beschuiten + Slankie 20+ smeerkaas +
250 g toegestane groenten

16:00 uur
tussendoor

Proteïne drank

19:00 uur
diner

150 g Kip + 250 g toegestane groenten

Proteïne dieet

Protislank

fase 4
Dit is de slotfase
De laatste fase van je dieet.
In fase 4 ga je de laatste
koolhydraten toevoegen
aan je dieet. Tijdens deze
fase wen je ook aan je
nieuwe levensstijl.

Protislank
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Fase 4 richtlijnen
In fase 4 voeg je de laatste portie koolhydraten toe, dit is aan het diner.
Je kunt kiezen uit 200 gram pasta, rijst of aardappelen.

Richtlijnen voor fase 4:
• Eet elke dag 1 tot 2 Protislank producten;
• Je eet nu een regulier ontbijt en lunch;
• Na 2 weken voeg je de laatste portie koolhydraten toe aan het
diner: 200 gram pasta, rijst of aardappelen;
• Gebruik per dag nog steeds 1 eetlepel olijfolie om de maaltijden
mee te bereiden;
• Eet om de 2 tot maximaal 4 uur om de spijsvertering, stoelgang en
stofwisseling op gang te houden;
• Je eet nog steeds voldoende groenten (250 tot 500 gram per dag),
zodat je voldoende vezels binnenkrijgt. Let op: blijf een aantal
groenten zoveel mogelijk vermijden. Zie hiervoor de groentewijzer;
• Indien gewenst kun je dagelijks een multivitamine en kalium
tablet nuttigen;
• Drink voldoende! Dagelijks 1,5 tot 2 liter;
• 2 weken nadat je de laatste portie koolhydraten hebt toegevoegd
aan je diner, mag je ook de laatste 2 Protislank producten vervangen door 100 gram zuivere zuivel of een vrucht.
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Fase 4 richtlijnen
Zodra je lichaam gewend is aan de koolhydraatinname van het ontbijt, de
lunch en het diner, mag je na 2 weken de tussendoortjes vervangen door
100 gram zuivere zuivel of een vrucht.
					
Uiteraard kun je als tussendoortje ook nog steeds de heerlijke eiwitrijke
producten van Protislank blijven gebruiken.
Ben je klaar met het dieet en heb je je nieuwe levensstijl ontwikkeld? Dan
mag je weer 1 à 2 glazen (rode) wijn in het weekend nuttigen.

Voorbeeld schema

Protislank

Protislank fase 4

07:00 uur
ontbijt

Yoghurt + perzik

10:00 uur
tussendoor

Protislank Penny wafeltjes

13:00 uur
lunch

2 beschuiten + jam + salade

16:00 uur
tussendoor

Protislank koekjes

19:00 uur
diner

150 g Garnalen + 150 g gekookte rijst
+ 100 g kousenband

Proteïne dieet
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Fase 4 richtlijnen
Voorbeeld schema

Protislank fase 4

07:00 uur
ontbijt

1 Snee donker bruin brood +
rookvlees + 100 g meloen

10:00 uur
tussendoor

100 g Kwark

13:00 uur
lunch

2 Knäckebröden+ 250 g salade

16:00 uur
tussendoor

1 Pruim

19:00 uur
diner

150 g Aardappelen + runder tartaar
+ 250 g witlof

Na het dieet is het verder belangrijk dat je genoeg blijft drinken. Probeer je
gezonde eetpatroon aan te houden. Zorg hiervoor dat je op de 5 eetmomenten per dag blijft en voldoende groenten nuttigt.
Zoetstoffen mag je nuttigen, maar probeer het gebruik hiervan te beperken.
In het weekend mag je weer 1 à 2 glazen wijn nuttigen. 		
Door het afgenomen lichaamsgewicht zul je merken dat je lekkerder in je vel
zit. Wij raden daarom aan om te gaan sporten om jouw behaalde topfiguur te
onderhouden.
Het blijft belangrijk om het eerste jaar goed op het nieuwe voedingsschema
te letten. Neem iedere week de tijd om te kijken of het eetpatroon nog steeds
goed is voor jou. Het kan voorkomen dat je een keer zondigt, maar probeer
de gezonde levensstijl daarna weer snel op te pakken.

Tip: Klaar met het dieet en heb je een keer gezondigd. Hou dan een
balansdag. Zie tips en tricks op blz. 34.
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Groentewijzer
Vanaf fase 1

Groenten die je mag
nuttigen tijdens je dieet.

Protislank
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Groentewijzer
Er is niet één groente die in alle voedingsstoffen voorziet. Verschillende soorten groenten eten is de beste manier om voldoende voedingsstoffen binnen
te krijgen. Groente bevat weinig calorieën, maar wel veel voedingsvezels. Het
geeft daardoor een verzadigd gevoel.
De volgende groenten kunnen naast je dieet worden genuttigd:

Onbeperkt nuttigen:
(0-2 gram koolhydraten per portie)
Andijvie
Asperge
Augurk
Bimi
Bladselderij
Broccoli
Cantharellen
Champignons
Groenlof
IJsbergsla
Kropsla
Lollo biondo
Lollo rosso
Oesterzwammen
Paksoi
Peterselie
Rabarber
Rucola
Snijboon
Snijselderij
Spinazie
Tuinkers
Verse Chinese kool
Waterkers
Witlof (sla)
Zuurkool
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Tot 200 gram per dag
( vanaf 2 –4 gram koolhydraten
per portie)
Antroewa
Alfalfa
Aubergine
Bamboescheuten
Bamboespruiten
Bereide Chinese kool
Bereide pompoen
Bindsla
Bleekselderij
Bloemkool
Fleskalebas
Groene kool
Kai lan
Kardoen
Komkommer
Lamsoor (zeeaster)

Prei
Savooiekool
Sopropo
Spitskool
Snijbiet
Spruiten
Raapstelen
Radijs
Tetragonia
Tomaten
Tuinboon
Veldsla
Veldzuring
Vleugelboon
Verse rode kool/roodlof
Witte kool

Protislank

Groentewijzer
Tot 100 gram per dag
(vanaf 4 -6 gram koolhydraten per portie)

Tot 50 gram per dag
(vanaf 3-10 gram koolhydraten per portie)

Amsoi
Boerenkool
Courgette
Dagoeblad/Waterspinazie
Knolraap/meiraap
Knolselderij
Koolraap/meiknol
Koolrabi
Paprika
Radicchio
Rammenas/rettich
Rode kool/roodlof
Romanesco
Sperziebonen
Sponskomkommer
Taugé
Wortelen

Artisjok
Bieslook
Chayote
Edamame boontjes
Haricot verts
Kouseband
Lente of bosui
Molsla
(paardenbloemblad)
Okra
Peultjes
Pompoen
Rode biet
Venkel
Yamboon
Ui

Zoveel mogelijk
vermijden
Aardappel
(bruine) Bonen
Cassave (maniok)
Cayennepeper
Chayote
Citroengras
(dop)erwt
Haverwortel
Kapucijners
Kikkererwt
Kliswortel
Knolkervel
Melindjo
Mungboon
Muskaatpompoen
Pastinaak
Pijlkruid
Schorseneren
Sojaboon
Suikermais
Topinamboer
Yam
Zoete aardappel

Tip: eet je

groenten rauw,
gegrild, gekookt,
gestoomd,
gestoofd, gewokt,
uit de oven of
in de soep.
Protislank
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Kruiden- en
extra’s wijzer
Alle fases
Deze kruiden en extra’s zijn
toegestaan tijdens je dieet.

26

Proteïne dieet

Protislank

Kruiden- en extra’s wijzer
Gedroogde kruiden

Vers/diepvries kruiden

Chilipeper
Kerrie
Italiaanse kruiden
Kaneel
Knoflookpoeder
Paprikapoeder
Uienpoeder
Sla kruiden
Pizzakruiden
Zeezout

Basilicum
Bieslook
Dille
Groene munt
Groene selderie
Koriander
Oregano
Peterselie
Rode peper
Rozemarijn
Tijm
Tuinkers
Verse gember

Dressings/sauzen
Olijfolie
Balsamico azijn (2 Eetlepels)
Azijn - (2 eetlepels)
Bouillon
Citroen en limoensap
Walden farms
producten
Soja saus
(1 Eetlepel),
maar let wel op de
koolhydraten
Kant en klare dressings
zonder suiker die
minder koolhydraten
bevatten dan 2,0 gram
(voorbeeld: kikkoman)
Protislank

Extra’s per week
toegestaan (1 optie)
Halve advocado

Dranken
1-3 Glazen light of zero
drank per dag
(denk aan cola
of sinas)
Frisdranken met
kunstmatige
zoetstoffen
Water (eventueel met
limoen of citroen)
Koffie (max 4 kopjes per
dag) of thee
(Let op! geen oplos
thee). Hieraan mag je
eventueel een zoetje,
wat afgeroomde melk
of soja melk ongezoet
aan toe voegen.

Een heel ei

Mineraalwater (met of
zonder koolzuur)

4 Blokjes feta kaas

250ml Soja melk ongezoet

2 Eetlepels kappertjes
6 Stuks groene olijven
1 Eetlepel noten:
(cashewnoten,
pijnboompitten,
pistachenoten,
walnoten,
zonnebloempitten,
pompoenpitten,
sesamzaad,
amandelen)

Extra’s per dag
toegestaan
Griekse yoghurt 0% vet
of  Skyr naturel 150 gram
Eiwit van een ei
20-60g 20+ smeerkaas
1 lepel Zwitserse
strooikaas
30g Philadelphia light
30g filet americain
Proteïne dieet
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Vlees- en
viswijzer
Vanaf fase 2
Deze vlees soorten,
vleesvervangers, vis of
gevogelte zijn toegestaan
tijdens je dieet.
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Vlees- en viswijzer
Rundvlees
Biefstuk
Haas (filet)
Tournedos
Rosbief
Schenkel
Filet americain
Entrecote
Gehakt

Gevogelte
Kip (geheel)
Duif
Struisvogel
Fazant
Borst
Bil

Varkensvlees

Wild

Vis
Konijn

Paardenvlees
Alle

Filet

Vleesvervangers
2 Eieren
Quorn
Tofu
Tempe
Kaas
Valess
Goodbite rul gehakt

Hoeveelheid vis/vleesvervanger:
Hoeveelheid vlees:

Biefstuk
Oester
Tong
Gehakt
Kalfslapje
Kotelet
Ribstuk
Rollade
Schenkel

Haas (filet)
Mignonette
Ham
Ribkotelet
Filetkotelet
Ribgebraad
Schoudergebraad

Lamsvlees

150 - 200 gram per portie.

Kalfsvlees

Kabeljauw
Rog
Wijting
Schelvis
Tonijn
Roodbaars
Tarbot
Tong
Griet
Schol
Krab
Orel
Garnalen
Kreeft
Witvis
Coquilles

Let op: deze

vis maximaal 1x
per week: haring,
paling, makreel,
zalm, sprot,
sardienen

120-150 gram per portie.
Protislank
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Fruitwijzer
Vanaf fase 3

Hoeveelheden fruit die je mag
nuttigen tijdens je dieet.
(Max. 2 stuks fruit per dag)
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Fruitwijzer
Verschillende soorten fruit eten is de beste manier om alle belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen. Fruit levert in verhouding tot het gewicht
weinig calorieën. Fruit bevat veel water en voedingsvezels welke zorgen voor
een vol gevoel.

Nuttig het fruit
naar onderstaande
hoeveelheden
100 gram
200 gram
50 gram
1 stuk
100 gram
1 stuk
half stuk
100 gram
half stuk
100 gram
100 gram
200 gram
1 stuk
100 gram
100 gram
50 gram
half stuk
1 stuk
2 stuks

Protislank

Aalbessen
Aardbei
Aardbeiguave
Abrikoos
Ananas
Appel
Banaan
Blauwe bessen
Bloedsinaasappel
Bramen
Kruisbessen
Rode bessen
Cactusvijg
Cranberry’s
Druiven
Frambozen
Granaatappel
Grapefruit
Guave

Nuttig het fruit
naar onderstaande
hoeveelheden
200 gram
half stuk
100- 150 gram
1 stuk
100 gram
50 gram
1 stuk
100 gram
1 stuk
half stuk
half stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
half stuk
70 gram
150 gram
50 gram

Honingmeloen
Kaki
Kersen
Kiwi
Knippa
Lychee
Mango
Meloen
Nectarine
Papaja
Passievrucht
Peer
Perzik
Pruim
Sinaasappel
Vijgen
Watermeloen
Zuurzak (guanabana)

Proteïne dieet
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Tips en trucs
Moeite met het dieet?

Net begonnen in fase 1 en toch een beetje moeite met het dieet? Dit is helemaal niet raar, want waarschijnlijk is het een hele omschakeling voor jou en
je lichaam. Houdt het doel voor ogen wat je wilt behalen, want je zult snel
resultaten zien. Dit zal de motivatie geven om door te gaan.

Weegschema

Voordat je aan het dieet begint kun je voor jezelf een weegschema maken.
Ga -voordat je begint- op de weegschaal staan en schrijf je gewicht op. Meet
hierbij je taille, heupen en borstomvang op en doe dit 1 keer per week. Op
deze manier kun je zelf je resultaten bijhouden. Tip: Kopieer het weegschema uit dit boekje of download het van www.protislank.nl/downloads.

Hoe moet ik mijn lichaam meten?

			
Meet met behulp van een meetlint de volgende delen van je lichaam rondom:
• Op het breedste gedeelte van je heupen (met de voeten
naast elkaar);
• Op je navel (tijdens het uitademen, trek het meetlint niet te strak);
• Op je borst (het breedste gedeelte).

Probeer te bewegen

Probeer iedere dag te bewegen, maar let wel op dat je dit niet intensief doet
in de eerste 2 fases. Je kunt bijvoorbeeld een stukje wandelen of een rondje
fietsen.

Ben je onderweg?

Zorg dat je altijd een extra Protislank product mee neemt voor onderweg.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een reep.

Hongergevoel

Je kunt een hongergevoel krijgen. Zorg er in dit geval voor dat je veel water
drinkt en groenten eet uit de lijst met onbeperkt toegestane groenten.
Heb je nog steeds honger? Neem dan een extra Protislank product.

Protislank
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Tips en trucs
Balansdag

Kies tijdens een balansdag voor voeding met minder koolhydraten en vetten
en vervang 1 of 2 van de 5 dagelijkse eetmomenten door Protislank producten. Zorg voor voldoende beweging door bijvoorbeeld vaker de trap te nemen
en een wandeling te maken.

Voorbeelden dagschema’s
tijdens het dieet
Aantal koolhydraten

Dag 1
Ontbijt

meerzaden crackers +
slankie naturel

5,8 gram

Tussendoor

proteïne drank perzik mango

4,7 gram

Lunch

omelet kaas + 1 groene
paprika + augurk +
champignon

10,5 gram

Tussendoor

1 wafel cookie en cream

13 gram

Diner

penne + WF tomato en
basilicum pasta saus +
spinazie + 1 glas cola light

Totaal
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Voorbeelden dagschema’s
Aantal koolhydraten

Dag 2
Ontbijt

muesli chocolade caramel +
150 gram Griekse yoghurt
0% vet

17,3 gram

Tussendoor

proteïne drank jus d’orange

4,9 gram

Lunch

proti soep groenten +
soepgroenten

Tussendoor

karamel crisp reep

9,2 gram

Diner

aardappelpuree +
broccoli +
1 glas cola light

7,2 gram

6 gram

Totaal

44,6 g koolhydraten

Dag 3

Aantal koolhydraten

Ontbijt

havermout

5,4 gram

Tussendoor

cappuccino

3,1 gram

Lunch

omelet ui + champignons +
ijsbergsla + komkommer +
tomaat

13,1 gram

Tussendoor

chips naturel

3,7 gram

Diner

pasta bolognese + 4 feta
blokjes + 1 glas rivella light

19,5 gram

Totaal
Protislank

44,8 g koolhydraten
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Voorbeelden dagschema’s
Dag 4 (vegetarisch)

Aantal koolhydraten

Ontbijt

pannenkoek choco banaan

3,7 gram

Tussendoor

caramel dessert

3,6 gram

Lunch

aspergesoep + asperge +
bouillonblokje groenten +
champignons

8,6 gram

Tussendoor

proti balletjes chocosmaak

10 gram

Diner

spicy spaghetti +
tomaten + spinazie

18 gram

Totaal

43,9 g koolhydraten

Dag 5 (vegetarisch)

Aantal koolhydraten

Ontbijt

rijstpudding

6,3 gram

Tussendoor

warme choco drank

2,4 gram

Lunch

1 reep choco + een salade
maken van ijsbergsla +
rucola + 6 olijven + 1 eiwit +
tomaten

16,8 gram

Tussendoor

proti koekjes appel kaneel

8,6 gram

Diner

pizza met topping + 1 rode
paprika + champignon + ui

9,4 gram

Totaal
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Veelgestelde vragen
Is een proteïne dieet hetzelfde als een eiwitdieet?
Ja, dit is precies hetzelfde.

Ik sport intensief en volg het dieet, wat nu?

Geen probleem! Zorg wel dat je tijdens intensief bewegen een extra
Protislank product eet met wat meer koolhydraten (bijvoorbeeld een
Protislank reep), want deze koolhydraten heeft je lichaam nodig door
de extra ontstane calorieverbranding.

Ik heb een etentje en/of feestje, maar volg het dieet. Wat kan ik
nu het beste eten?

Tijdens een etentje kun je het beste eiwitrijk voedsel eten en hierbij kun je
denken aan een stuk mager vlees(vervanger) of vis met groenten. Zorg dat
je koolhydraten zoals pasta’s, frites en aardappelen vermijdt.
Indien je alcohol wilt drinken kun je het beste 1-2 glazen wijn nemen.
Wanneer je een verjaardag/feestje hebt kies dan qua voeding voor producten
die laag zijn in koolhydraten zoals: kaas, worst, komkommer en tomaten.

Ik moet het dieet tijdelijk onderbreken?

Voorbeeld: je hebt een gelegenheid waardoor je tijdelijk het dieet niet kunt
volgen. Wat nu? Wij raden in dit geval aan om met mate te genieten. Je
lichaam zal uit ketose raken en het duurt ongeveer 48 uur voordat je lichaam
weer in ketose komt en weer puur vet gaat verbranden.
Je kunt na deze onderbreking van het dieet tijdelijk stil staan of misschien
wat aankomen. Probeer zo snel mogelijk weer de draad op te pakken.

Het ging zo lekker, maar nu staat het afvallen stil!

Maak je geen zorgen, want dit komt vaker voor. Het stilstaan kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slechte nachtrust, de menstruatieperiode,
de overgang, stress, vocht vasthouden, etc.
Dat je qua gewichtsverlies stilstaat, wilt niet zeggen dat je ook niet in
lichaamsomvang afvalt.
Mocht het voorkomen dat je gewichtsverlies even stilstaat, dan raden wij
aan om met de inname van kalium tabletten te beginnen. Deze tabletten
reguleren onder andere de vochthuishouding in het lichaam.
Protislank
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Veelgestelde vragen
Ik wil graag Protislank volgen, maar werk onregelmatige diensten. Is het dan wel mogelijk?

Ja zeker! Je kunt Protislank gewoon volgen en de richtlijnen aanhouden
zoals beschreven. Uiteraard dien je de tijden van de eetmomenten wel aan te
passen. Kom je er niet uit of wil je graag wat hulp? Neem dan gerust contact
op met onze klantenservice.

Ik kom er achter dat mijn Protislank producten op zijn en heb nu
niks in huis. Wat nu?

Uiteraard is dit vervelend.
Je kunt het een aantal dagen uithouden zonder producten. Als noodoplossing kun je hiervoor in de plaats eiwitrijk en koolhydraatarm eten. Denk
hierbij aan een mager stukje vlees, vis, veel groenten, magere kaas, magere
kwark/yoghurt en eiwit van een ei.
Let op! Zorg ervoor dat je hierna weer strikt doorgaat in de fase waar je bent
gebleven zodra je de Protislank producten weer in huis hebt.

Mag ik een maaltijd overslaan als ik geen trek heb?

Nee, dit raden wij niet aan. Het is erg belangrijk om minimaal 5 eetmomenten
per dag te hebben om onder andere de stoelgang en stofwisseling op gang
te houden. Let er daarom op dat je om de minimaal 2 tot maximaal 4 uur iets
nuttigt.

Ik volg het dieet en ben er achter gekomen dat ik zwanger ben,
wat nu?

Gefeliciteerd! Wel raden wij aan om te stoppen met het dieet.
Wil je na de bevalling en eventuele borstvoedingsperiode de zwangerschapskilo’s weer kwijtraken? Begin dan weer met Protislank fase 1.

Wat is Ketose?

Normaal gesproken halen we onze energie uit koolhydraten. Koolhydraten
zijn dus eigenlijk onze brandstof voor het lichaam. Wanneer je lichaam niet
voldoende koolhydraten ter beschikking heeft om energie op te wekken,
heeft het een andere bron nodig. Wanneer er geen koolhydraten meer zijn,
zal je lichaam overgaan op de verbranding van vet.  Ketose is dus pure
vetverbranding.
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Mogelijke bijwerkingen
Hoofdpijn

Door de omschakeling qua voeding kan het voorkomen dat je de eerste dagen hoofdpijn ervaart. Zorg dat je voldoende blijft drinken, zodat de afvalstoffen eerder uit je lichaam zijn.

Duizelig of misselijk

In enkele gevallen kun je last krijgen van duizeligheid. Dit zijn verschijnselen
door het beperken van de koolhydraatinname. Zorg er in dit geval voor dat je
geen eetmoment overslaat en voldoende groenten per dag eet.
Ook in dit geval geldt dat je voldoende water moet blijven drinken.
Aanhoudende duizeligheid? Wij adviseren in dat geval extra groenten en indien aanhoudende duizeligheid/misselijkheid een extra Protislank product te
nuttigen. Neem daarnaast dagelijks 1 kalium tablet tijdens of na de maaltijd.
Misselijkheid kan ook voorkomen. Dit heeft te maken met het ontgiftingsproces. Blijft de misselijkheid aanhouden en gaat dit gepaard met overgeven
of diarree? Stop in dit geval met het nuttigen van de producten. Dit kan te
maken hebben met een eiwitallergie. Raadpleeg in dit geval een arts om te
overleggen of je wel of niet moet stoppen met het dieet.

Slechte adem

Als bijwerking van de omschakeling naar pure vetverbranding, kun je onaangenaam uit je mond gaan ruiken. Dit geldt tevens ook voor urine. Wij adviseren om voldoende water te blijven drinken. Hierdoor zullen de afvalstoffen
sneller het lichaam verlaten. Neem eventueel suikervrije kauwgom of een
suikervrij pepermuntje.

Last van mijn spieren

Tijdens de eerste week van het dieet verlies je veel vocht. In dit vocht zitten
ook elektrolyten, oftewel zouten. Hierdoor kan het voorkomen dat je last
kunt krijgen van spierkrampen/spierzwakte.
Wij adviseren om dagelijks 1 kalium tablet te slikken, tijdens of na de maaltijd.

Obstipatie/constipatie

Tijdens het proteïne- en eiwitdieet ga je anders eten dan je gewend bent.
Hierdoor kun je last krijgen van verstopping in de darmen. Om dit te voorkomen adviseren wij om voldoende groenten te eten, veel water te drinken
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Mogelijke bijwerkingen
en dagelijks 1 eetlepel olijfolie te nuttigen, bijvoorbeeld door je groenten of
salade heen.

Verstoorde menstruatie

Tijdens het proteïne- en eiwitdieet daalt het gehalte van het insuline hormoon. Dit hormoon houdt onder andere vet in het lichaam vast.
Doordat het insuline hormoon daalt, kan het zijn dat dit van invloed is op de
menstruatie, hetzij minder bloedverlies of juist meer bloedverlies. In dit geval
gebruikt het lichaam de menstruatie voor het afvoeren van de afvalstoffen.
De cyclus zal zich vanzelf weer reguleren.

Disclaimer
Dit boekje bevat informatie over voedingssupplementen, die als
aanvulling op de voeding kunnen worden gebruikt. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Protislank verklaart dat de informatie op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Echter, zij
kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de
teksten in dit boekje.
Protislank aanvaardt
dan ook geen enkele
aansprakelijkheid
voor schade, van
welke aard dan ook,
die het gevolg is van
handelen en/of beslissingen, gebaseerd
op de inhoud van dit
boekje.

Protislank
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Contra indicaties
Kun jij een van onderstaande punten met ja beantwoorden? Dan dien je eerst
je arts te raadplegen om te kijken of je dit dieet mag volgen:
• Gebruik van bètablokkers
• Hart- en vaatziekten
• Hyperurikemie/jicht
• Antidepressiva
• MS
• Ziekte van Crohn
• Behandeling met colchine
• Behandeling met cortisone (zalf of crème)
• Diuretica (plas tabletten)
• Gluten allergie (dieet = beperkt mogelijk)
Wanneer je een van onderstaande punten met ja kunt beantwoorden, dan
raden wij je het eiwit dieet af.
• Nierproblemen
• Leverproblemen
• Eiwitallergie
• Lactose intolerantie
• Anorexia nervosa
• Boulimia nervosa
• Diabetes type 1
• Ernstige depressie
• TIA (attack) of CVA (beroerte)
• Hypokalinmie (abnormale lage kaliumspiegel)
• Fenylketonurie/porfyrie (erfelijke aandoening van de stofwisseling)
• Behandeling met cortisone (orale inname)
• Kankerpatiënt of patiënt geweest
• Zwanger of borstvoeding geeft
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