
   Brain Food



Brain	  Food	  

Een	  arrangement	  gericht	  op	  de	  gezondheid,	  waarbij	  de	  energie	  en	  dus	  ook	  de	  concentra:e	  verhoogd	  wordt.	  
Door	  te	  le?en	  op	  wat	  je	  eet,	  verhoog	  je	  de	  produc:viteit	  en	  wordt	  het	  beste	  uit	  jezelf	  gehaald.	  	  

Met	  ons	  Brain	  Food	  arrangement	  willen	  wij	  u	  op	  diverse	  momenten	  van	  de	  dag	  iets	  laten	  nuBgen	  waardoor	  u	  
zal	  merken	  dat	  u	  meer	  energie	  heeC	  en	  dus	  ook	  een	  produc:evere	  dag.	  	  

Het	  is	  belangrijk	  om	  gedurende	  de	  dag	  voldoende	  water	  te	  drinken.	  Al	  onze	  vergaderzalen	  zijn	  voorzien	  van	  
Chaudfontaine	  licht	  bruisend	  (groen	  e:ket)	  en	  Chaudfontaine	  s:l	  (blauwe	  e:ket).	  Ons	  advies	  is	  om	  tussen	  
negen	  en	  vijf	  minimaal	  1	  liter	  water	  te	  drinken.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  uw	  vochtpeil	  op	  niveau	  houdt	  en	  dat	  u	  geen	  
behoeCe	  krijgt	  aan	  bijvoorbeeld	  frisdranken,	  waaraan	  veel	  suikers	  zijn	  toegevoegd.	  Het	  drinken	  van	  niet-‐	  
cafeïne	  houdende	  thee,	  zoals	  groene	  thee,	  ontspant	  de	  hersenen	  en	  induceert	  mentale	  alertheid.	  	  

Wanneer	  u	  ervoor	  zorgt	  dat	  er	  op	  voldoende	  momenten	  gedurende	  uw	  mee:ng	  een	  pauze	  wordt	  ingelast,	  dan	  
verhoogt	  dit	  de	  concentra:e.	  Tijdens	  deze	  pauze	  momenten	  denken	  wij	  graag	  met	  u	  mee	  om	  dit	  moment	  te	  
gebruiken	  voor	  een	  verantwoorde	  “energyboost”.	  Uw	  ochtendbreak	  kunt	  u	  het	  beste	  houden	  rond	  10:30	  uur.	  
Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  uw	  concentra:e	  verzwakt	  na	  1	  ½	  uur.	  Tijdens	  uw	  break	  adviseren	  wij	  een	  “Powerjuice”	  
met	  basilicum,	  peterselie,	  banaan	  en	  sinaasappel,	  om	  u	  weer	  nieuwe	  energie	  te	  geven.	  Een	  andere	  op:e	  is	  een	  
stevige	  reep	  vol	  granen,	  noten	  en	  kokos	  om	  zo	  met	  een	  voldaan	  gevoel	  weer	  uw	  mee:ng	  te	  herva?en.	  In	  de	  
lounges	  bij	  de	  vergaderzalen	  vindt	  u	  voldoende	  fruit	  voor	  de	  nodige	  vitamines.	  	  

Van	  12.00	  tot	  14.00	  uur	  kunt	  u	  gebruik	  maken	  van	  ons	  lunchbuffet.	  De	  ideale	  :jd	  voor	  de	  lunch	  is	  rond	  de	  klok	  
van	  half	  één.	  Reserveert	  u	  gerust	  een	  uur	  in	  uw	  planning	  voor	  de	  lunch,	  zodat	  men	  weer	  vol	  energie	  aan	  het	  
tweede	  deel	  dan	  de	  dag	  kan	  beginnen.	  Een	  korte	  wandeling	  over	  ons	  landgoed	  kunnen	  we	  u	  aanraden,	  waarna	  
u	  weer	  geconcentreerd	  de	  dag	  kunt	  vervolgen.	  In	  ons	  restaurant	  vindt	  u	  op	  de	  signing	  bij	  de	  gerechten	  iconen	  
die	  aangeven	  wat	  een	  product	  bijdraagt.	  Wij	  hanteren	  drie	  iconen	  die	  bijdragen	  aan	  gezonde	  en	  bewuste	  
eetmomenten	  gedurende	  de	  dag.	  	  



Verantwoord	  genieten	  van	  producten	  met	  
weinig	  toegevoegde	  suikers	  of	  suiker	  
vervangende	  producten	  zoals	  stevia.	  	  

Uitsluitend	  gezonde	  producten	  die	  bijdragen	  aan	  
de	  dagelijkse	  aanbevolen	  hoeveelheid	  vitamines.	  	  

Producten	  die	  bijdragen	  aan	  het	  verkrijgen	  van	  
nieuwe	  energie,	  de	  vermoeidheid	  verminderen	  
of	  zorgen	  voor	  reiniging	  van	  het	  lichaam.	  	  

Kiest	  u	  voor	  deze	  iconen	  :jdens	  de	  lunch	  dan	  zult	  u	  merken	  dat	  dit	  een	  posi:eve	  invloed	  heeC	  op	  uw	  energie	  
gedurende	  de	  rest	  van	  de	  dag.	  	  

De	  lunch	  eindigen	  met	  een	  yoghurt	  helpt	  bij	  de	  produc:e	  van	  neurotransmi?ers;	  een	  signaalstof	  die	  
zenuwimpulsen	  overdraagt	  tussen	  zenuwcellen	  (‘neuronen’)	  in	  het	  zenuwstelsel.	  Aanvullen	  van	  yoghurt	  met	  
noten	  (vooral	  walnoten)	  geeC	  balans	  tussen	  omega-‐3	  en	  omega-‐6	  vetzuren,	  terwijl	  deze	  tevens	  de	  
bloedsuikerspiegel	  neutraliseren.	  Rond	  de	  klok	  van	  15:00	  uur	  is	  het	  volgende	  ideale	  moment	  om	  een	  volgende	  
break	  te	  houden.	  Wij	  serveren	  voor	  u	  in	  de	  lounge	  bij	  de	  vergaderzaal	  een	  diversiteit	  aan	  noten	  en	  zaden.	  
Daarnaast	  kan	  uw	  keuze	  ook	  een	  healthy	  snack	  zijn.	  Deze	  verantwoorde	  tussendoortjes	  dragen	  bij	  aan	  uw	  
gezonde	  en	  bewuste	  eetmomenten	  gedurende	  de	  dag.	  	  

Een	  verantwoord	  diner	  mag	  natuurlijk	  niet	  ontbreken.	  Daarom	  heeC	  onze	  Execu:ve	  Chef	  Patrick	  van	  den	  Dungen	  
een	  3-‐gangen	  keuze	  menu	  voor	  u	  samengesteld.	  De	  ideale	  :jd	  om	  te	  dineren	  is	  rond	  18:00/18:30	  uur,	  dit	  om	  te	  
zorgen	  voor	  een	  :jdige	  spijsvertering	  voordat	  u	  naar	  bed	  gaat.	  Naast	  voldoende	  tafelwater,	  mag	  ook	  een	  goed	  
glas	  rode	  wijn	  niet	  ontbreken.	  Rode	  wijn	  bevat	  onder	  andere	  de	  stof	  resveratrol.	  Deze	  stof	  remt	  het	  
verouderingsproces	  en	  verhindert	  de	  kans	  op	  hart-‐	  en	  vaatziekten.	  Voldoende	  nachtrust	  is	  en	  blijC	  van	  groot	  
belang.	  



De	  volgende	  ochtend	  serveren	  wij	  voor	  u	  een	  ontbijtbuffet.	  Ook	  hierbij	  ligt	  de	  nadruk	  weer	  op	  onze	  drie	  
iconen	  voor	  een	  juiste	  start	  van	  de	  dag.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  de	  dag	  te	  beginnen	  met	  bepaalde	  
koolhydraten.	  Koolhydraten	  zorgen	  voor	  de	  directe	  energie	  die	  het	  lichaam	  nodig	  heeC	  om	  te	  kunnen	  
func:oneren.	  Een	  gezonde	  variant	  om	  te	  proberen	  zijn	  onze	  Superfoods.	  Deze	  Superfoods	  zijn	  een	  
verzameling	  van	  diverse	  zaden	  en	  pi?en	  die	  een	  posi:eve	  werking	  hebben	  op	  uw	  lichaam.	  Hierbij	  een	  
kleine	  greep	  uit	  het	  assor:ment.	  	  

-‐	   Chia	  zaad;	  hydrateert	  het	  lichaam	  en	  houdt	  de	  bloedsuikerspiegel	  in	  stand.	  	  

-‐	   Goji	  bessen;	  verbeteren	  de	  concentra:e	  en	  zorgen	  voor	  meer	  energie.	  	  

-‐	   Moerbei	  bessen;	  zi?en	  vol	  vezels	  en	  ijzer,	  en	  is	  een	  bron	  van	  calcium.	  Ze	  ondersteunen	  het	  hart	  en	  
bloedvaten.	  	  

Op	  vele	  plekken	  o.a.	  in	  de	  lounges	  en	  bij	  de	  recep:e	  vindt	  u	  appels	  (Granny	  Smith	  en	  Pink	  Lady).	  Wij	  wijzen	  u	  erop	  
dat	  u	  deze	  appel	  niet	  hoeC	  te	  schillen,	  omdat	  juist	  in	  de	  schil	  zich	  de	  meeste	  voedingswaarden	  bevinden.	  Appels	  
worden	  niet	  behandeld	  met	  bestrijdingsmiddelen	  en	  zijn	  daarom	  direct	  te	  eten.	  	  
In	  het	  :jdschema	  hebben	  wij	  alles	  nog	  even	  voor	  u	  op	  een	  rijtje	  gezet.	  	  

Wij	  wensen	  u	  een	  produc/eve,	  gezonde	  dag	  en	  hopen	  
hiermee	  een	  bijdrage	  te	  hebben	  geleverd	  aan	  uw	  
“gezonde”	  bijeenkomst.	  

Een	  gezonde	  en	  bewuste	  dag	  volgens	  het	  Brain	  Food	  
Arrangement	  

Drink	  minimaal	  1	  liter	  water	  gedurende	  de	  dag	  en	  volg	  ons	  
onderstaande	  :jdschema	  voor	  een	  produc:eve	  en	  
verantwoorde	  dag.	  	  

09.00	  	   	   	   Start	  mee:ng	  

10.30	   	   	   Pauze	  moment	  met	  kleine	  versnapering	  

10.45/11.00	  	  	   Vervolg	  mee:ng	  

12.30	   	   	   Lunch	  

13.10	   	   	   Wandeling	  

13.30	   	   	   Vervolg	  mee:ng	  

15.00	   	   	   Pauze	  moment	  met	  kleine	  versnapering	  

15.15/15.30	  	   Vervolg	  mee:ng	  

17.30	   	   	   Afronding	  mee:ng	  en	  start	  gezonde	  ac:viteit	  

18.00/18.30	  	   Diner	  


