
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
WEEK ZONDER VLEES EN ZUIVEL - HARDLOOPEDITIE 
Van 6 t/m 12 maart 2023 is de week zonder vlees en zuivel. Doe jij ook mee? Minder vlees en zuivel 
eten is goed voor je gezondheid én voor het milieu.  
 
Je vraagt je als hardloper misschien wél af of je voldoende vitaminen binnenkrijgt als je geen vlees en 
zuivel eet. Het is belangrijk dat je zorgt voor een volwaardig voedingspatroon met eiwitten, ijzer, 
vitamine B1, B2 en calcium. En dat is eenvoudiger dan je denkt!  
 
Ik heb zeven avondmaaltijden voor je samengesteld. Denk aan een vegetarische ovenschotel met 
zoete aardappel, een curry met rode linzen of aan een vegetarische wintersalade.  
 
Wil jij de recepten ontvangen, inclusief een boodschappenlijst? Stuur mij dan een e-mail:  
ellen@wayve.nl.   
 
SPORTVOEDINGSVRAAG: kan ik als hardloper zonder zuivel?  
Zuivelproducten bevatten eiwitten, calcium en vitamine B2. Deze voedingsstoffen zijn niet alleen 
belangrijk voor een goed herstel na het hardlopen, maar ze zijn ook nodig om energie vrij te maken 
uit koolhydraten, eiwitten en vetten.  
 
Hoe kun je zuivel vervangen? Denk aan volkorenproducten, maar ook aan donkergroene 
bladgroenten, zoals spinazie, boerenkool en rucola. Vergeet ook noten niet, zoals amandelen en 
walnoten. Noten zijn een bron van calcium én eiwitten. 
 
SPORTVOEDINGSTIP: zelfgemaakte hummus met rucola  
Ben je benieuwd naar een vegetarisch broodbeleg? Probeer dan eens deze zelfgemaakte hummus. 
Voedzaam, lekker en zo klaar! 
 
Recept voor de zelfgemaakte hummus:  

• 250 gram kikkererwten uit blik of pot 

• 2 el tahin (sesampasta) 

• 1 teen knoflook 

• 2 tl komijnpoeder 

• 4 el olijfolie  

• 8 zongedroogde tomaten 

• Sap van een citroen 
Topping: 

• Handje ongebrande en ongezouten amandelen, fijngehakt 

• Handje rucola  
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Doe de kikkererwten in een kom en voeg de tahin, de knoflook, de zongedroogde tomaten, de 
komijnpoeder, de olijfolie en het sap van een citroen toe en pureer met een staafmixer tot een 
mooie gladde hummus. Besmeer een volkorenboterham met de hummus en maak af met rucola en 
de fijngehakte amandelen.  
 
Tip: vervang de amandelen voor pecannoten of ga voor walnoten. Ook zonder noten is de hummus 
heerlijk!  
 
Smakelijk!  
 
SAVE THE DATE – workshop Plantaardig(er) eten en hardlopen: gaat dat samen?  
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt en wil jij als hardloper meer weten over hoe je jouw favoriete 
gerechten met vlees gemakkelijk plantaardig(er) kunt maken? Ben je benieuwd hoe je peulvruchten 
kunt verwerken in maaltijden, zonder dat het saai is? En wil je meer weten over vleesvervangers, zijn 
deze nu echt zo gezond voor je?  
 
Ik neem je graag op een praktische manier mee in de wereld van Plantaardig(er) eten! Op deze avond 
geef ik je tips, uitleg en menusuggesties, zodat je met een goedgevulde rugzak met ideeën naar huis 
gaat.  
 
Datum: dinsdag 4 april 2023  
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur 
Locatie: Zaltbommel 
 
Heb je interesse? Stuur mij dan alvast een bericht op 06 – 15 12 51 60 of op ellen@wayve.nl. Ik zie je 
graag, tot dan! 
 
GROEPSTRAINING VOOR BEDRIJVEN 
Trommel jij je collega’s op voor een hardloopclinic met aansluitend een workshop over de rol van 
voeding en hardlopen?  
 
Het maakt niet uit of je nog nooit hebt hardgelopen of juist al een doorgewinterde hardloper bent. 
Plezier gegarandeerd! 
 
De totale duur van de hardloopclinic en workshop is ongeveer 2,5 uur.  
 
Wil je meer weten? Kijk ook op de website: https://wayve.nl/hardlooptraining-voor-bedrijven/  
 
Ook begeleid ik je natuurlijk graag individueel met mijn vernieuwde 
programma Wayve Food & Run. Of je nu een beginnende of (meer) 
gevorderde hardloper bent, met persoonlijke hardloopschema’s, 
seizoens-voedingsplannen en veel inspiratie wordt hardloper nog 
leuker! Zie ook de website: https://wayve.nl/vernieuwd-wayve-
food-run/  
 
En na het succes van februari geldt de actie ook in maart: neem je 
vanaf maart deel aan mijn vernieuwde programma, dan ontvang 
je een gratis Wayve hardloopshirt in jouw maat! 
 
Gezonde groet, Ellen  
www.wayve.nl 
ellen@wayve.nl 
06 – 15 12 51 60  
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