DÉ DIEETHIT UIT DE UK:
MEER DAN 1,5 MILJOEN
EXEMPLAREN VERKOCHT!
Van dik naar slank voor iedereen
Kilo’s eenmaal weg, blijvend weg
Fantastisch lekker eten!
The Hairy Dieters, Si & Dave, vielen dankzij hun
eerste boek 20 kilo af. En de kilo’s bleven eraf!
Nu, ruim een jaar later, eten ze nog steeds lekker,
zonder aan te komen.
Sterker nog, hun manier van eten is een manier
van leven geworden. Het belangrijkste blijft:
een dieet moet op de eerste plaats fantastisch
lekker zijn. Beter (w)eten, beter wegen:
afvallen voor de gewone man (en vrouw).

Dave Myers
& Si King

NUR 440

www.kosmosuitgevers.nl

Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

‘Met onze nieuwe gerechten val je af
& blijf je op gewicht!’
Si & Dave x
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We dragen dit boek op aan alle goeie gasten die het boek gekocht hebben,
op de weegschaal zijn gaan staan en ons dieet gingen doen – hou vol!
Veel liefde en succes gewenst,

Opmerkingen bij de recepten
• De in dit boek gebruikte eetlepels hebben een inhoud van 15 ml en de
theelepels van 5 ml. De inhoud van Nederlandse lepels varieert; gebruik
daarom bij voorkeur genormaliseerde maatlepels met een inhoud van
15, 10, 5, 2½ en 1¼ ml, die als set bij kookwinkels verkrijgbaar zijn. De
in de receptuur gebruikte lepels zijn altijd afgestreken, tenzij anders is
aangegeven.
• Ovens verschillen onderling in temperatuur, zelfs die van eenzelfde
merk. Lees de aangegeven temperaturen en baktijden als een betrouwbare
aanwijzing, maar pas ze zo nodig altijd aan je eigen oven aan.
• Kijk voor moeilijk verkrijgbare ingrediënten ook eens op internet. Steeds
meer producten zijn online verkrijgbaar.
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Dat onze strijd tegen overgewicht
zo veel weerklank zou vinden,
hadden we nooit durven dromen.
De talloze reacties op ons eerste
Hairy Dieters-boek waren over
weldigend. Het is fantastisch dat
iedereen de pijn en de prestaties
met ons deelt, zodat er intussen
een geweldige community van
Hairy Dieters is ontstaan!
De meesten van jullie weten
waarom we hiermee begonnen
zijn: we waren gewoon moddervet.
Misselijk van onze eigen pens.
Dat was de realiteit. We waren
dik, slikten pillen en voelden ons
beroerd. Maar eten was ons leven,
onze carrière, onze hartstocht en
onze troost. Hoe konden we dan
op dieet gaan? Gelukkig gingen we aan de gang voordat het te laat was, en toen
ontdekten we dat we lekker konden blijven eten. Sterker nog: we eten lekkerder
dan ooit. We hadden nooit gedacht dat het zo leuk was om te experimenteren met
recepten waarin alles draait om de smaak, niet om de pondjes.
We hebben er een paar maanden hard voor moeten werken, maar hebben toen
ons doel bereikt. Nu, een jaar later, mogen we zeggen dat de kilo’s nog steeds weg
zijn en dat onze manier van eten een manier van leven is geworden. We zijn anders
gaan koken en anders gaan nadenken over eten en recepten. Zelf vinden we dat we
daardoor betere koks zijn geworden. Ons eten is tegenwoordig fris en zuiver. We
zijn creatiever geworden met smaken en texturen. Onze mantra is dat dieetrecepten
op de eerste plaats fantastisch lekker moeten zijn. Pas daarna zijn ze ook caloriearm;
dat krijg je er gratis bij.
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BIKERS LIGHT
Eerlijk gezegd wisten we op een bepaald
moment niet meer of we het vol konden
houden, maar het feit dat we elke week voor
miljoenen kijkers op de weegschaal gingen staan,
zette druk op de ketel. Stel je de schande voor
als we niet waren afgevallen! Maar gelukkig
maakten onze geweldige recepten alles veel
makkelijker dan we in het begin dachten.
Er gebeurde ook iets wat we van tevoren niet
hadden bedacht: we voelden ons al gauw veel
beter. Onze bloeddruk is lager, we hebben een
gezond cholesterolniveau en we zijn energieker
dan tien jaar geleden. Volgens ons gezin is
ons humeur verbeterd en zijn we thuis leuker
geworden.
Bovendien is het heerlijk om in een kleding
winkel niet meteen naar de ‘grote maten’ te
hoeven. We kopen strakke spijkerbroeken en
modieuze pantalons rechtstreeks van het rek, en
dat maakt het alleen maar makkelijker om onze
calorieconsumptie te beheersen.
IN DE HAND
We zullen nooit mager worden, maar zijn wel
veel kilo’s kwijtgeraakt. Daarom houden we
ons niet meer dag in, dag uit aan onze 1500
calorieën per dag. Dat zou niet gezond zijn.
Maar we proberen wel te zorgen dat we ons
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ETEN MET
DE BOYS
‘Zal ik jou ’s wat zeggen? Zeg gewoon niks. Dan
hebben ze niet eens in de gaten dat ze dieetvoer
krijgen. Moet je kijken hoe ze je Provençaalse kip,
rundvlees in rode wijn of stroganoff wegwerken.
En dan sta jij een beetje te grijnzen, want je
weet dat het goed voor ze is. Zeg achteraf maar
dat je ze hebt laten afslanken. Ze geloven je
niet eens! Maar effe serieus, we koken allebei
graag voor vrienden en dat is niet iets waar we
ooit mee op willen houden. Als we een feestje
kunnen geven en dan toch een beetje op de
calorietjes letten, dan hoor je mij niet klagen.’

Si
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RIJK RUNDVLEES IN RODE WIJN
416 calorieën per portie
Dit is ons idee van een bœuf bourguignon – met een smaak die rijker is dan Bill Gates. Prima
voor een party, want je kunt het meeste werk van tevoren doen.
Voor 6 personen
Voorbereiding: 15 minuten
Klaarmaken: 2 uur en
20 minuten
1,25 kg goed stoofvlees van een
rund, liefst van de hals
150 g mager ontbijtspek (in circa 5
plakken)
1 eetlepel zonnebloemolie
2 middelgrote uien, fijngehakt
3 tenen knoflook, uitgeperst
300 ml rode wijn
2 eetlepels tomatenpuree
500 ml koud water
1 runderbouillonblokje
2 grote laurierblaadjes
3 volle takjes tijm
400 g kleine sjalotten
250 g kleine kastanjechampignons,
schoongeveegd en doormidden
2 eetlepels maïzena
2 eetlepels koud water
vers gehakte peterselie (eventueel)
grof zeezout
vers gemalen zwarte peper

Verhit de oven tot 170 °C/hetelucht 150 °C. Verwijder het harde
vet van het vlees en snijd het vlees in stukken van 4 cm. Bestrooi
ze heel goed met zout en vers gemalen zwarte peper. Verwijder ook
het zichtbare vet van het spek en snijd het spek zelf in reepjes van
2 cm breed.
Verhit de olie in een grote, vlamvaste stoofschaal. Bak het vlees en het
spek op middelhoog vuur in 3 minuten aan alle kanten lichtbruin.
Keer het af en toe.
Doe de ui en knoflook bij het vlees en bak ze 2 minuten mee.
Overgiet alles met de wijn en roer er de tomatenpuree en het water
door. Verkruimel er het bouillonblokje boven, doe de kruiden erbij
en breng alles aan de kook. Roer goed, leg het deksel erop en zet de
schaal 1½ uur in de oven.
Schil intussen de sjalotten. Doe ze in een hittebestendige kom met
zo veel kokend water dat ze onderstaan. Laat ze 5 minuten staan
en giet ze af. Wacht tot de sjalotten wat zijn afgekoeld en snijd de
worteltjes eraf, en wel zo dicht bij het uiteinde dat ze niet uit elkaar
vallen. Houd ze apart.
Haal de schaal uit de oven en roer de sjalotten en champignons
door het vlees. Zet het geheel nog eens 45 minuten in de oven of
tot alles helemaal gaar is.
Maak een glad papje van de maïzena en de 2 eetlepels water en roer
het door het vlees. Zet de schaal 1–2 minuten op het fornuis en
laat de saus binden; roer af en toe maar niet te veel, anders kan het
vlees uit elkaar vallen.
Breng alles op smaak, bestrooi het met peterselie en geef er kleine
porties rijst of aardappelpuree en sperziebonen bij. Ook colcannon
(blz. 181) is er lekker bij.
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