
Bereid je voor op een heerlijke zomer met deze 100% Vitaal zomergerechten. Lekker licht en fris,
passend bij het zomerzonnetje.

Wanneer u het gehele 100% Vitaal Menu bestelt, betaalt u voor het 
complete menu slechts €29,50.

100% Vitaal Menu Juni

Voorgerecht 'Gamba's en Ananas'
Gegrilde gamba's en ananas met een ananaschutney, geserveerd op een bedje van 
sla en lamsoor.

Een gamba bevat behoorlijk wat eiwitten en is daarmee een natuurlijke energiegever en goed voor een 
gezonde spieropbouw. Ananas bevat bij 110 gram al de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C. 
En wist je dat ananas bromelaïne bevat? Een stofje dat de spijsvertering bevordert door onder andere 
eiwitten te verteren? De combinatie van gamba's met ananas zorgt dus voor voldoende eiwitten die ook 
nog eens goed in het lichaam worden opgenomen!

€ 9,95
Als hoofdgerecht:

€ 15,95

Hoofdgerecht 'Risotto Speciaal'
Een risotto gemaakt van het oude Italiaanse graan farro geserveerd met borlotti-
bonen, spinazie en een gepocheerd ei.

Farro is een aan spelt verwant graan dat een licht nootachtige smaak heeft. De Romeinen gebruikten 
het al als gezonder alternatief voor pasta en profiteerden van het hoge eiwit- en vitaminegehalte in farro. 
Wist je dat de vitamine B3 in farro helpt om vetten, eiwitten en koolhydraten om te zetten in energie? En 
dat in een kop farro maar liefst 8 gram cholesterolverlagende vezels zit, 4 keer meer dan in witte rijst?

€ 18,95

Nagerecht 'Pêche Melba'
Een klassieker met een twist. Deze pêche melba wordt geserveerd met een 
gezonde crumble op basis van haver, amandelmeel en noten. Dit alles geserveerd 
met kokosroom en rood fruit, uiteraard zonder toevoeging van geraffineerde  
suikers.

Perziken zijn echte zomervruchten en zijn door het hoge gehalte aan bèta-caroteen en luteïne vooral 
goed voor onze ogen. Ze bevatten daarnaast behoorlijk veel kalium, een mineraal dat er samen met 
natrium voor zorgt dat we onze spieren kunnen samentrekken. Kalium is erg belangrijk, omdat dit het 
bloeddrukverhogende effect van natrium tegengaat.  
Kokosroom is het gezonde alternatief voor room. In kokos vind je gezonde vetten, die direct omgezet 
kunnen worden in energie. Dit in tegenstelling tot andere (verzadigde) vetten die gewoon worden opge-
slagen als vet in ons lichaam, omdat ze erg moeilijk afbreekbaar zijn. Dit alles maakt deze pêche melba 
een echt licht zomer dessert!

€ 7,95
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L' Elefante Bianco & 100% Vitaal: 
Een unieke samenwerking in het Gooi
Wist je dat jij zelf je energieniveau heel makkelijk kan beïnvloe-
den door middel van de juiste voeding, balans tussen beweging 
en ontspanning en door te werken aan een goede mentale 
veerkracht? Wat is jouw verhaal? Hoeveel vraag je elke dag van 
jezelf? En wat doe je om weer op te laden voor de volgende 
dag? Interessante vragen die om de hoek komen kijken op het 
moment dat je aan de slag wilt gaan met jouw vitaliteit. 

Cynthia Joseph is vitaliteitscoach en oprichter van 100% Vitaal. 
Bij haar ben je aan het goede adres als je vol energie in het 
leven wil staan en wilt leren hoe je een vitale levensstijl kunt 
ontwikkelen. Iets wat je met weinig extra inspanning kunt 
volhouden omdat haar aanpak helemaal is afgestemd op jouw 
persoonlijke situatie.

L' Elefante Bianco stelt elke maand, in samenwerking met 
Cynthia Joseph, een speciaal 100% Vitaal Menu samen. Dit 
complete menu draagt bij aan een gezonde leefstijl en kan jou 
qua samenstelling een gezonde start richting 100% vitaliteit 
geven! Op de achterzijde van deze flyer lees je alles over het 
100% Vitaal Menu van deze maand.

Verbeter je leefstijl, voel je fitter en houd energie over met de 
vitaliteitstrajecten van 100% Vitaal.  
Voor meer informatie zie www.100procentvitaal.nl 
(info@100procentvitaal.nl, 06-525 64 777).


