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Aan de buitenkant leek ik 
alles voor elkaar te hebben, 
drukken baan, druk gezin 
en een lekker sociaal leven. 
Maar het roer moest om!

Superfoods 30
Lees welke superfoods goed zijn voor je 
en eenvoudig te gebruiken.

Dag 2 20
Vandaag verwarmen we onszelf met 
ingrediënten als kaneel en nootmuskaat

Dag 1 18
Begin deze dag met een frisse smoothie 
en start je lichte detoxkuur.

Dag 3 22
Een pasta zonder pasta! Zo kun je ge-
zond pasta eten en genieten .

Goede Voeding
... geeft je energie! Leer 
hier welke voeding ener-
gie geeft en welke neemt!

Oil Pulling 
Met oilpulling detox je je 
lichaam en verzorg je je 
tanden en mond.

Zetmeel & Gluten
Vermijd suikers, zetmeel 
en gluten voor een platte 
buik en meer energie.
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Detox Borstel
Een borstel massage is een al eeuwenoude 
methode om vanuit de huid te detoxen.

Groente Wel Bakboter Niet
Lees hier waarom bakboter en halvarine 
slecht voor je is en wat je wel kan nemen.

Start de dag
Start de dag altijd met een superfrisse de-
toxjuice. Dat zet meteen de toon van de dag.

Lichaam Vervuiling
Vermijd deze ingrediënten om energie te krij-
gen en op een natuurlijke wijze te detoxen.

Real Food Is Gezond Eten
Gooi al het nep eten overboord en voed jezelf 
met Real Food, je zult je super voelen.
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Vitamine Wortels 
Wortelen staan bevatten beta 
caroteen welke je lichaam nodig 
heeft voor het voorkomen van 
oogproblemen. 
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Ik ben voedingscoach en blogger en 
mijn passie in het leven is om zo veel 
mogelijk mensen bewust te maken van 

goede voeding en wat het met je lichaam 
en algemene gesteldheid doet.  
 
Zo zal ik je in dit boek informeren over 
welk eten je energie geeft en welke juist 
niet. Tegenwoordig zijn er zoveel men-
sen alleen maar bezig om te kijken of ze 
van het eten en/of drinken aankomen of 
kunnen afvallen maar hoe belangrijk is 
het eigenlijk? 
 
Als je met moeite jezelf op een bepaald 
gewicht kan houden dan put je je li-
chaam uit. Het moet extra hard werken 
en zal geen energie meer over hebben.

 Je slaapt slecht, bent moe en blijft een 
hongerig gevoel houden. 
 
Het resultaat kan zijn dat je na een 
bepaalde periode zo uitgeput bent dat je 
de uitstraling hebt van een baksteen. 
 
Als je jezelf voedt met gezonde voeding 
dan komt je lichaam weer in balans. Wat 
er weer voor zorgt dat je het juiste ge-
wicht aanneemt en je automatisch weer 
zal stralen. 

Ik ga nooit 
meer lijnen. 
Ik blijf atijd  
gezond eten 
waardoor 
ik elke dag 
beter in mijn 
vel zit.

Evelina Zinger
voedingscoach / blogger
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DIT IS MIJN
VERHAAL

Toen ik op een gegeven moment 
dacht “ dit wil ik niet meer” en 
meer voor mezelf op kwam, 

heb ik stappen gezet die een grote 
invloed hebben gehad in hoe ik nu in 
het leven sta.  
 
Ik heb het allemaal maar los gelaten.
Daarmee bedoel ik natuurlijk het 
verkeerd eten,  maar ook bepaald 
werk, verkeerde relaties en meer 
dingen die me energie kostte. Ik nam 
afscheid van datgene waar ik klaar 
mee was en ben verder gegaan.

Ik weet hoe het is om balans te wil-
len vinden. Ik weet hoe vermoeiend 
het kan zijn, een drukke baan, een 
gezin en dan ook nog gezond willen 
leven. De eerste twee kosten vaak al 
zoveel energie dat het gezonde leven 
erbij inschiet. 

Herken je dit?
Je neemt je voor om geen kant en 
klare maaltijd te kopen, de koekjes 
te laten staan en volgende week echt 
gezond te gaan leven. Alleen komt 

die volgende week er nooit… 
Ik vond mijn leven te druk en te 
hectisch om ook nog eens na te gaan 
denken wat voor gezonds ik moest 
gaan eten. Ik zorgde heel erg goed 
voor anderen, behalve voor mezelf.

Dit is mijn verhaal, maar komt het je 
bekend voor? Ik zelf viel vaak in de 
grote valkuil van het leven. Doordat 
ik altijd erg gedreven ben met mijn 
werk en daarnaast ook nog een jong 
gezin en een druk sociaal leven heb, 
vergat ik vaak mezelf. 

Druk zijn met werk en zorg, en dan 
weinig tijd over houden, resulteer-
de voorheen in snelle kant en klaar 
maaltijden en “gezonde” snacks 
als ontbijtkoek en evergreens. Niet 
wetende dat ik met die voedingsmid-
delen mezelf juist energie ontnam. 

Gelukkig weet ik nu wel beter en wil 
ik mijn kennis en ervaring dolgraag 
met je delen zodat ook jij weer in 
balans komt. Je leest het allemaal in 
dit boekje.  Veel plezier ermee!
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OPGEZETTE BUIK 
EN EEN PAAR KILO TE VEEL

Aan de buitenkant leek ik alles voor elkaar te hebben, drukken baan, 
druk gezin en een lekker sociaal leven. Maar het roer moest om! 

van binnen voelde 
ik me alleen 
maar moe en  
geïrriteerd. Ik 

had altijd last van een 
opgezette buik, een 
paar kilo te veel en 
voelde dat het leven me 
overnam. In het verle-

den heb ik alle diëten 
die er zijn uitgepro-
beerd en ik wist ergens 
wel dat een “nieuw 
super dieet” ook geen 
oplossing zou zijn. Er 
moest iets beters zijn 
dan steeds maar weer 
aan een nieuw dieet be-

ginnen, mezelf straffen 
met weinig eten, afval-
len, weer aankomen en 
dan weer wat nieuws 
uitproberen. 

Ik ben daarom de laat-
ste jaren helemaal in de 
voedingsleer gedoken, 



Gezondblog Magazine 7

Het is er tijd voor, nu is de 
tijd om jezelf eens op de 
eerste plek te zetten en te 
investeren in jezelf! Tegen 

de tijd dat je klaar bent met deze 
mini cursus detoxen voel je je 
opgeladen, vol energie en gevoed 
met meer kennis over hoe je ge-
zond kan leven en eten. Het wordt 
geen calorieën tellen of mager 
eten, nee, de weegschaal gaat de 
deur uit! In plaats daarvan gaan 
we aan de slag met echt eten, eten 
uit de natuur. 

ZET JEZELF OP NR. 1

heb alles gelezen en bestudeerd 
over voedingsmiddelen wat er te 
vinden is en er viel heel veel op zijn 
plaats. Door de opgebouwde kennis 
en door vooral zelf te ondervinden 
en ervaren wat voeding doet met 
mijn lijf heb ik zoveel geleerd in de 
afgelopen jaren! 

Ik heb veel meer energie gekregen, 
mijn gewicht schommelt niet meer, ik 
heb geen last meer van een opge-
blazen buik en ik voel me super! Het 
delen van deze kennis en andere 
hierbij ondersteunen is waar ik ook 
echt mijn passie in heb gevonden. 

De basis van een gezond en fit leven 
begint bij het opschonen van alles in 
en om je heen. Als je dat heb gedaan 
zal je merken dat je dat een heerlijk 
gevoel geeft. 

Weg met die rommel om je heen en 
de drukte in je hoofd en lijf! Ik kan 
niet letterlijk zien hoe jij jezelf en 
alles om je heen onderhoudt maar 
ik kan je wel vele tips geven die mij 
enorm hebben geholpen en waarvan 
ik zeker weet dat dit jou ook een 
boost kunnen geven.

Ik hou van
 mijzelf
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MINI CURSUS 
DETOXEN
Ik laat je zien hoe je door 
middel van kleine stappen je 
zelf innerlijk kan reinigen. Je 
hoeft geen honger te lijden.
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Voeding waarmee je 
je lichaam gaat reini-
gen en tegelijkertijd 
voeden. Ik heb deze 
minicursus samenge-
steld om je te laten 
zien hoe je eenvoudig 
gezonder kan eten in 
een druk bestaan. En ik 
verzeker je dat je geen 
honger hoeft te lijden. 
Je zult eten nuttigen die 

je verbranding aanwak-
kert, je spijsvertering 
stimuleert en je energie 
geeft. Daarnaast is er 
ook nog een mini cursus 
detoxen! In deze mini 
cursus kan je zelf door 
kleine stappen jezelf 
innerlijk reinigen. De 
recepten die ik voor-
schrijf zijn allemaal 
eenvoudig te maken. 

HET GAAT OM
WAT JE EET!

Ik hou van dingen die 
makkelijk lopen en 

overzichtelijk zijn. In-
gewikkelde recepten 
zijn niets voor mij dus 
die zal je hier niet 
tegenkomen. 

Ik laat je zien en werkelijk ervaren wat een 
goede voeding met je lichaam doet.

IK HOU VAN

SIMPEL
& HELDER
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goede voeding 

GENIET ELKE DAG
Als je lichaam goed 
is gereinigd dan kan 
je veel beter merken 
welke voedingsmidde-
len je een opgezette 
buik geven of je moe 
maken. 

De stappen die je 
hiermee zet zijn wat 
grondbeginselen, wil 
je helemaal een grote 

reset maken kijk dan 
eens bij de complete 
detoxkuur. Zie dit niet 
als het zoveelste di-
eet! Deze veranderin-
gen in je voeding zul 
je dagelijks toepassen 
om elke dag te genie-
ten van meer energie. 

Het schema van de 
drie dagen is er alleen 
maar om je een start 

te geven en wat idee-
en hoe je je maaltijden 
kan veranderen. 

Met de kennis die je 
hierbij opdoet kan je 
zelf verder werken aan 
een gezond uitgeba-
lanceerd menu. Je zult 
merken hoe goed je je 
gaat voelen en dat is 
toch alles waard!

Opgezette buik, moe, opgeblazen gevoel, slecht
slapen, (vr)eetbuien, chagerijnig??
Een teken dat je lichaam uit balans is!
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LICHAAM UIT BALANS

Een opgeblazen ge-
voel en een opgezette 
buik heeft dus vaak te 
maken met wat je eet 
en hoe je leeft. Het 
is een signaal dat je 
lichaam uit balans is. 
Dit kan onder andere 
komen door stress, 
veel suikers, fabrieks-
matige voeding, zoet-
stoffen, intolerantie 
door gluten of lactose 
etc. 

Wanneer je regel-
matig last hebt van 
een opgezette buik is 
het raadzaam om de 
aanpassingen uit deze 
minicursus te doen 
om eens te kijken wat 
het effect bij jou is.
Als je opgezette buik 

ook gepaard gaat met 
buikpijn, en je kunt 
zelf niet thuis bren-
gen waar dat vandaan 
komt, bezoek dan 
even de huisarts. 

EETPATROON

Als je begint met het 
veranderen van je 
eetpatroon kun je het 
beste voor een wat 
langere periode be-
paalde voedingsmid-
delen laten staan. 

Door een periode heel 
zuiver te eten kun je 
snel merken hoe je li-
chaam reageert en als 
je dan weer langzaam 
voeding toevoegt dan 
voel je ook meteen 
of je er gevoelig voor 
bent.

osbessen en 
frambozen geven 
je veel energie.

KLEINE DINGEN.. 

Vervang beetje bij 
beetje de minder goe-
de voedingsmiddelen 
voor de alternatieven. 
Daardoor went je 
lichaam er langzaam 
en hou je het ook 
langer vol.

Zorg ervoor dat je in 
het begin bijvoor-
beeld ook je koekje 
of je desser vervang 
voor iets wat er 
het meeste op lijkt. 
Misschien een dadel-
reepje ipv een koekje, 
ook zoet maar beter. 
Zo ga je steeds een 
stapje verder.

“Het zijn de kleine 
stappen die je doet”
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vermijd
suikers, gluten & zetmeel

Meestal komt een moe gevoel en een opgezette 
buik voor bij mensen die veel suikers, 

gluten en zetmeel eten.

A
ls je te veel suikers, gluten 
en zetmeel binnen krijgt kan 
je Candida (schimmel infec-

tie) oplopen wat tot gevolg een 
besmetting aan de darmparasieten 
kan hebben. Candida en darmpara-
sieten voeden zichzelf met suiker 
en zetmeel. Ze zetten suikers om 
in alcohol en tijdens dit proces ko-
men er veel gassen vrij. Hierdoor 
nemen gassen in de darmen toe en 
krijg je een opgezette buik, boeren 
en winderigheid. Het voelt ook 
zeer onaangenaam, wanneer de 
darmen onder zoveel druk staan.                                                                   
Onder suikers en zetmeel verstaan 
we aardappelen, mais, rijst, tarwe 
en natuurlijk suikers.

SUIKERS EN ZETMEEL
Bij de consumptie van suikers en 
zetmeel wordt ook de bloedsuiker-
spiegel in het lichaam langdurig 
verhoogd. Daardoor maakt het 
lichaam automatisch insuline aan 
om al de suikers zo snel mogelijk 
naar de cellen te vervoeren of, als 

er al voldoende energie is, op te 
slaan in het lichaamsvet. Insuline 
is een zeer belangrijk hormoon, 
want te veel suiker in je bloed-
baan is giftig. Te veel insuline in je 
bloedbaan verstoort ook een hoop 
processen in het lichaam en werkt 
verzurend.

GLUTEN
Gluten veroorzaken veel storingen 
in je stofwisseling. Gluten vind 
je in graanproducten. Doordat je 
stofwisseling in de war raakt pro-
duceer je meer gassen in je dar-
men en dat resulteert in een opge-
zette buik. Dit kan ook, als je veel 
gluten (of zuivel) neemt, leiden 
tot een lekkende darm. Dat is een 
ontsteking in je darmen waardoor 
er kleine gaatjes ontstaan en de 
onverteerbare voedingsstoffen in 
je bloed terecht kunnen komen om 
je immuunsysteem te verstoren. 
Symptomen daarvan zijn buikpijn, 
winderigheid, slechte ontlasting 
en een opgezette buik.
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Je lichaam is slimmer dan je 
denkt en protesteert tegen al 

het ongezonde nep eten wat je 
binnen krijgt.

Zetmeel en gluten 
proberen te vermijden. 
Het geeft geen energie 

maar ontneemt het.

ZOETSTOFFEN 
Je lichaam is slimmer dan je denkt 
en protesteert tegen al het onge-
zonde en nep-eten wat je binnen 
krijgt. Zoetstoffen veroorzaken een 
opgeblazen gevoel en darmgassen. 
Daarnaast reageert je lichaam er net 
zo op als met suiker dus heeft het 
voor de lijn ook geen zin. 

ZUIVEL 
Een lactose intolerantie is ook een 
veelvoorkomende reden voor een 
opgeblazen buik. Je spijsvertering 
wordt geïrriteerd door de lactose en 
zuivelproducten op zich worden ook 
niet goed verteerd.
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BEN JIJ DIT?
HERKEN JE JEZELF?

STOP MET 
DIETEN

GA GEZOND
ETEN!

Klopt dat ook voor jou? 
Dan weet je ook waar-
schijnlijk al dat diëten 
helemaal niet werkt. 
Omdat diëten niet wer-
ken maar (anders) eten 
wel deel ik hier met 
jou de verschillende 
soorten voeding en ma-
nieren om je lichaamte 
voeden en te reinigen.  
Doordat je je lijf reinigt 
en alle oude ballast 
opschoont maak je een 
frisse start. 
 
Ik ga je vertellen hoe je 
gewoon thuis zelf nieu-

we energie kan creëren 
om je lichaam en geest 
te resetten. 
 
Het is belangrijk om je 
eetgewoontes te veran-
deren. Om je gedachten 
onder controle te krij-
gen, want ja, je hoofd 
is namelijk je grootste 
uitdaging hierin. Die 
weet heel goed hoe hij 
de boel kan saboteren.  
 
Je weet wat jou te 
doen staat! Je kan een 
gezond en energiek li-
chaam creëren zodat je 

wat gewicht kwijtraakt 
en, misschien wel be-
langrijker, je je lichaam 
in balans brengt. Zodat 
jij weer tevreden bent 
over je eigen lichaam 
en je weer kan stralen, 
want dat verdien je.

Je wilt je gezondheid verbeteren en je hebt wellicht alle diëten al 
geprobeerd die er bestaan. En nu zoek je weer iets nieuws...
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Hierbij alvast een 
simpele maar 
krachtige metho-

de die je in je dagelijkse 
routine kan integreren:  
 
Oil pulling 
Deze methode om je 
lichaam te reiningen 
is al 3000 jaar oud en 
komt uit de Ayurvedi-
sche geneeskunde. Het 
is super eenvoudig om 
te doen. 

De olie trekt van nature 
bacteriën en toxines 
aan en neemt ze mee je 
lichaam uit. De uit-
gespuugde olie hoort 
wit te zijn. Is het nog 
gelig dan heb je tekort 
gespoeld. De resultaten 
verschillen van persoon 
tot persoon maar ieder-
een heeft zeker baat bij 
wittere tanden, steviger 
tandvlees en een frisse 
mond. 

Volgens de ayurvedische en holistische geneeskunde kan oil 
pulling ook helpen bij migraine, hoge bloeddruk, slapeloosheid, 

eczeem en nog veel meer klachten.

OIL PULLING MEER 
DAN 3000 JAAR OUD
Het spoelen met olie heeft een ontgiftende 
werking op je lichaam

WERKWIJZE:  

1. Spoel je mond met 
warm water.

2. Reinig tussen je tan-
den met een stoker. 

3. Neem een lepel 
kokosolie in je mond 
en spoel het tussen je 
tanden voor min. 10 
min en max 20 min. 

4. Spuug het goed uit. 
5. Spoel nog even na 

met warm water.
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START DE DAG
SUPER FRIS

Om de dag goed te begin-
nen kan je in de ochtend 
starten met een glas ge-
kookt water met daarin 

een halve uitgeperste citroen. 
Daarna neem je een glas detoxjui-
ce (recept op pag. 28) en begin je 
met je ochtend routine. 

Hou je van sporten dan is de 
ochtend het beste tijdstip om in 
actie te komen. Bewegen is 1 van 

de effectiefste manieren om je 
lymfedrainage aan het werk te 
krijgen zodat er een reinigende 
werking optreedt terwijl je sport.

De ochtend is ook het moment 
om de oil pulling te gaan doen 
(pagina 15). Terwijl je aan het 
spoelen bent kan je gewoon ver-
der gaan met je ochtend rituelen.



Gezondblog Magazine 17

Stap bijvoorbeeld alvast de dou-
che in en doe dan een borstelde-
tox van een paar minuten welke 
je lymfedrainage  en bloedsom-
loop activeert. Douche daarna 
af met (het liefst koud) water. 
Misschien heb je nog wat voor te 
bereiden, maar probeer een half 
uur te wachten voor je aan het 
ontbijt gaat. 

DE BORSTELDETOX
Het borstelen van de huid stimu-
leert de ontzuring van je lichaam, 
je doorbloeding en geeft boven-
dien een gladde huid. 

Gebruik een zachte huidborstel 
van 100% natuurlijk materiaal 
en borstel de droge huid vanaf de 
voeten met licht strijkende bewe-
gingen richting het hart. 
Van je voeten omhoog richting je 
buik en vanaf je handen naar je 
schouders. 
Bij je borstkast weer naar bene-
den richting je hart en bij de buik 
omhoog richting je hart. 

Het is belangrijk dat je niet te 
hard borstelt. Plekjes die gevoelig 
zijn sla je gewoon over. 

       Probeer een half uur 
te wachten nadat je de oil 
pulling en je glas detox 
juice hebt gehad. 

Zo kan alles rustig 
worden opgenomen door 
je lichaam en heb je een 
optimaal resultaat.

* Borsteldetox
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SPINAZIE SMOOTHIE

INGREDIËNTEN
- 300 ml kokosmelk 
   (of amandelmelk)
- 1 el chiazaad en lijnzaad 
- ½ banaan
- 1 flinke hand spinazie

WERKWIJZE
1. Meng alle ingrediënten in de 
blender en mix het tot een glad 
geheel.

NOTEN SALADE

 

WERKWIJZE 

1. Meng alle ingrediënten voor de dressing.
2. Snij alle ingrediënten voor de salade 

klein. 
3. Meng alles goed met de dressing.Spinazie smoothie

INGREDIËNTEN
- 1 flinke hand sla
- 1 klein handje 
   spinazie
- 1/4 rode ui
-2 gekookt eieren
- 5 Cherry tomaatjes
- 1/4 komkommer
- 1 handje rozijnen
- 1 handje walnoten

 
DRESSING
- 3 lepels olijfolie
- 1 theelepel mosterd
- ½ lepel citroen 
- klein beetje zout 
  en peper

ontbijt

lunch
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GEROOKTE KIP SALADE

INGREDIËNTEN SALADE
- 150 gram sla
- 1/4 komkommer
- 1/2 rode paprika
- 1 peer
- 5 witte druiven
- 1 handje gemengde noten
-100 - 200 gr gerookte kip
 
DRESSING
- 3 lepels olijf- of notenolie
- 1 theelepel mosterd
- ½ lepel citroen 
- klein beetje zout en peper

WERKWIJZE
1. Meng de ingrediënten voor de 

dressing.
2. Snij alle ingrediënten voor de 

salade klein en meng het goed met 
de dressing. 

3. Eet smakelijk!

diner

DAG 1
 vandaag begint lekker licht

Afhankelijk of je 
een grote eter 
bent en/of bij-
voorbeeld zwaar 
lichamelijk werk hebt, 
kan je bij verschillende 
maaltijden zelf kiezen 
100 of 200 gram. Het is 
niet de bedoeling dat je, 
als bij een streng dieet, 
honger hebt. Dus kijk zelf 
wat voor jou een goede 
hoeveelheid is. 
Hou je niet van zalm dan 

kan je dat vervangen door 
2 eieren, kip/kalkoen of 
een ander soort vis.

Omdat je deze 3 dagen 
heel puur gaat eten kan 
het zijn dat je wat ontwen-
ningsverschijnselen krijgt.
Je mist immers snelle 
koolhydraten in deze 

etenswijze. Het 
kan zijn dat het 
niet fijn aanvoelt 
ben je er dan van 

bewust dat het een teken 
is dat je lichaam aan het 
ontgiften is. Drink genoeg 
water om alles af te voe-
ren en verwen jezelf deze 
dagen wat meer. Doe rus-
tig aan en ga op tijd naar 
bed. Je lichaam heeft zijn 
energie nodig om goed te 
ontgiften.

TUSSENDOORTJES 

• 1 grapefruit bestrooid met  
2 el kokosrasp 

• 1 appel en 10 walnoten
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HAVERMOUTJE
Ouderwets maar zo goed voor je!

INGREDIËNTEN
- 1 klein kopje havermout
- 2 kopjes amandelmelk of water 
- 2 el pompoenpitten
- 1 el chiazaad
- paar amandelen
- ½ tl kaneel
- handje blauwe bessen

WERKWIJZE
1. Laat de havermout 10 minu-

tjes koken met het chiazaad. 
Verdun het eventueel wat 
meer met water.

2. Breng het op smaak met de 
andere ingrediënten.

GRAPEFRUIT SALADE 
Goed vullende salade met avocado & ei.

WERKWIJZE
1. Maak de dressing.
2. Zet het vruchtvlees van de grapefruit 

daar 5 minuten in. 
3. Mix het daarna met de sla, ei en avocado.

heerlijke 

 INGREDIËNTEN 
- 1 grapefruit  
- 150 gram rucola
- 1 avocado
- 1 gekookt ei

DRESSING
- 1 l grapefruitsap
- ½ l citroensap
- 3 l olijfolie
- 1 tl honing 
  of  stevia
- klein beetje zout  
  en peper

ontbijt

lunch

TUSSENDOORTJES 

• 2 dadels gevuld met 
amandelpasta en kaneel 

• 1 appel besmeerd met 
amandelpasta en kaneel 
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BLOEMKOOL PUREE met gebakken kipfilet

INGREDIËNTEN
- 1 bloemkool
- 1 á 2 lepels grasboter
- peper, zout en nootmuskaat

- 1 ui
- 100 g shiitakes
- 100 - 200 g kipfilet in stukjes
- zout en peper

- 100 g spercieboontjes
- teentje knoflook
- grasboter

WERKWIJZE
1. Kook de bloemkool in 10 minu-

ten gaar. 
2. Stamp deze met de boter en de 

kruiden.
3. Roerbak de ui en shiitakes in 

grasboter, haal het uit de pan 
en bak de kipfilet erin gaar. 

4. Voeg alles weer bij elkaar en 
breng op smaak met zout en 
peper.

5. Kook de sperciebonen kort, 
bak het teentje knoflook in de 
grasboter en roerbak hierna de 
sperciebonen nog even mee.

6. Serveer de groentes op de 
puree.

diner

DAG 2
 vandaag verwarmen

Het is belangrijk 
om voedingsmid-
delen met elkaar 
af te wisselen. 
Gister zijn we begonnen 
met een dag met koude 
producten. 

Omdat je lichaam ook 
warmte nodig heeft ga je 
vandaag iets meer kokke-
rellen! Het ontbijt begint 
al met wat meer warmte. 
De havermout maak je 

lekker aan met kaneel wat 
verwarmend werkt, wees 
daar niet te zuinig mee. 

Als lunch een frisse salade 
met een warm gekookt 
eitje en het gezonde vet 
van de avocado. Door de 
eiwitten en vetten vult 
deze maaltijd voldoende 

tot het tijd is voor 
een snack.

Als avondmaaltijd 
laat ik hier zien hoe je 
aardappels kan vervangen 
door bijvoorbeeld een 
puree van bloemkool. 

Je serveert het net als 
aardappels maar kan na-
tuurlijk ook als basis voor 
een ovenschotel worden 
gebruikt.
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WARM ONTBIJTJE

INGREDIËNTEN
- 30 gram pompoenpitten
- 65 gram lijnzaad
- 1 geraspte appel
- 1 lepel chiazaad
- 1 theelepel kaneel
- amandelen, rozijnen, geraspte 
kokos

WERKWIJZE
1. Doe alle ingrediënten be-

halve de appel in de blender 
en mix dit fijn.

2. Voeg 500 ml gekookt water 
toe en mix dit goed door. 

3. Zet het geheel 10 minuten 
op een laag vuur met de ap-
pel en blijf roeren. 

4. Schenk de pap in een kom 
en garneren met rozijnen, 
amandelen, kaneel en de 
geraspte kokos.

SALADE
Salade van witte kool met appel, uien, 
zonnebloempitten en rozijnen. 

INGREDIËNTEN               DRESSING:

WERKWIJZE
1. Maak als eerste de dressing. 
2. Snij alles fijn en de ingrediënten 

goed met de dressing.  
 
Eet smakelijk!

-200 gram witte kool
-1 appel
-1/2 ui
-handje rozijnen
-handje pitten
-handje noten

- 1 el olijfolie
- 2 el mayonaise
- 1 tl mosterd
- 1/2 el citroen
- zout & peper

ontbijt

lunch

TUSSENDOORTJES 

• 1 zoete aardappel in 
blokjes gebakken in 
kokosvet en knoflook, 
op smaak maken met 
peper, zout en wat 
olijfolie

• 10 amandelen 
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COURGETINI PASTA met gerookte kip

INGREDIËNTEN
- 2 courgettes in sliertjes
- 2 lente-uitjes
- 100 tot 200 gram gerookte kip
- 20 gram pijnboompitjes
- 20 gram basilicumblaadjes
- 20 gram Pecorino kaas  
  (eventueel wat extra voor de garnering)
- bakje mini tomaatjes
- gedroogde tomaatjes
- extra vierge olijfolie

WERKWIJZE
1. Roerbak de courgette sliertjes 

kort met wat (kokos)olie. 
2. Snij de lente-uitjes en de ge-

rookte kip in kleine stukjes.
3. Snij de tomaatjes doormidden. 
4. Roerbak dit even kort mee. 
5. Mix de pijnboompitjes, basili-

cum, kaas en zout in de blender 
tot een saus. 

6. Leg de courgetini spaghetti op 
een bord en schenk de saus 
erover.

7. Tot slot afmaken met de zonge-
droogd tomaatjes, een scheut 
olijfolie en geraspte Pecorino.

diner

DAG 3
 NOG EVENTJES

De laatste dag van 
wat toch wel een 
beetje gaat lijken 
op een soort dieet. 
Zoals je waarschijnlijk al 
van me weet hou ik niet 
van diëten maar in dit ge-
val is het alleen eventjes 
om je lichaam te resetten. 

Ik hoop dat je ideeën hebt 
opgedaan om zelf ook 
wat meer variatie in je eet-
patroon aan te brengen. 

De pasta van courgette 
is bijvoorbeeld een basis 
voor elk soort pastasaus. 

Deze courgetini “pasta” 
staat ook regelmatig bij 
ons op tafel. De eerste 
keer zei mijn man na 
afloop “ja maar dit was 
toch gewoon pasta?” Hij 

had niet eens in de 
gaten dat de echte 
pasta ontbrak.

Bij de courgetini pasta 
gebruik ik een julienne-
snijder, een super handig 
apparaat waar je ook 
wortels, bietjes, uien etc. 
mee fijn kunt snijden. Heb 
je die niet in huis dan kan 
je ook zelf sliertjes maken 
met een kaasschaaf of een 
scherp mesje. 
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WAAROM JE GROENTE AAN 
JE SMOOTHIE  
TOEVOEGT?  
 

Als je zelf verse smoothies of sap-
jes maakt is het raadzaam om op de 
verhouding groente/fruit te letten! 
Sapjes met alleen fruit laten de 
bloedsuikerspiegel super snel stijgen 
en veroorzaken daardoor o.a. suiker-
dips, eetbuien en hongergevoel.  
 
Voeg je groente toe aan je smoothie 
of sapje dan blijft je bloedsuiker

Waarom?
Groente wel en 
bakboter weer niet 
goed voor je zijn

spiegel in balans. Begin rustig aan 
met bijvoorbeeld 1 deel groente en 
2 delen fruit. Begint deze smaak te 
wennen ga dan langzaam de verhou-
dingen omdraaien. Dit kan je ook 
doen met kinderen, ze wennen er 
snel aan. .

WAAROM HALVARINE EN 
BAKBOTER NIET GEZOND 
ZIJN? 
 

Transvetten zijn kunstmatig ge-
creëerde vetten die in bijna alle 
fabrieksboters voorkomen. Deze 
kunnen niet goed worden afgebro-
ken door je lichaam en dus eigenlijk 
giftig. Alles wat je lichaam niet goed 
kan verteren geeft je een opgeblazen 
gevoel in je lichaam.  
De beste vetten voor op je (spelt)
brood of om te bakken zijn pure 
roomboter of kokos- of olijfolie. Laat 
je niet weerhouden doordat het vet 
is, juist vetarm en light maken je dik!
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WAAROM JE FRUIT HET 
BESTE VOOR DE MAAL-
TIJD EET?

Als we eiwitrijke voedingsmiddelen 
zoals vlees, zuivel en kaas combine-
ren met fruit gaat het eiwit rotten en 
het fruit gisten. Dit heeft gasvorming 
als resultaat en weer die opgezette 
buik... Het beste is om 10 tot 20 mi-
nuten voor de maaltijd fruit te eten 
en anders 2 uur na de maaltijd. 

WAAROM WE SUPERFOODS 
TOEVOEGEN AAN EEN 
SMOOTHIE?

Om een smoothie helemaal compleet 
te maken is het toevoegen van su-
perfoods als chiazaad, hennepzaad, 
kokosvet en gojibessen een hele 
goede set. Deze voorzien je lichaam 
van eiwitten en vetten en geven 
een verzadigd gevoel waardoor je er 
meer energie uit kunt halen.
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LICHAAM 
VERVUILING
Je lichaam is normaliter prima in staat om zichzelf te reiningen, 
alleen maken we het ons lijf wat lastig door ons voedingspatroon. 

Pure producten zonder toegevoegde suikers of conserveringsmid-
delen zijn gezond voor je. Maar welk eten zorgt ervoor dat het je 
energie uit je lichaam slurpt en vervuilt? In de onderstaande lijst 
die ik voor je gemaakt kan je zien welke producten je zou moeten 
vermijden, althans zo veel mogelijk.

• koek
• snoep
• taart
• cake
• suiker
• soja producten

• witte rijst
• rood vlees
• aardappelen
• ketchup en andere 

sausjes met suiker

• koffie
• thee
• alcohol
• melkproducten
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REAL FOOD IS 
GEZOND ETEN
In de Real Food gedachte heb ik gezond eten omgetoverd in lekkere 
eenvoudige recepten voor het hele gezin.

De 3 daagse recepten voor het ontbijt, lunch, diner  en snacks kan je altijd 
zonder schuldgevoel nemen. Maar er is natuurlijk veel meer voedsel wat je 
lichaam constant reinigt. Ik heb  een lijstje voor je gemaakt om je een kleine 
indruk te geven welk voedsel we onder Real Food (echt eten) verstaan. Bij-
voorbeeld:

• alle soorten groenten
• alle soorten fruit
• pitten, zaden, noten
• geiten- of schapen-

kaas 
• vetten (zoals gras-

boter, olijfolie en 

kokosvet)
• kip, vis, eieren
• bruine rijst 
• zilvervliesrijst
• zoete aardappel
• olijven
• mayonaise  

(zonder suiker)
• havermout
• rijstwafels
• humus
• notenpasta’s
• kokos of rijstmelk
• kruidenthee
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VERSE DETOX JUICE
Drink de detox juice een half 
uur voor elke maaltijd. De 
combinatie van de komkom-
mer, citroen, gember en munt 
zorgen voor een super detox 
effect.

INGREDIËNTEN
- 1 citroen
- 1 grote komkommer
- 2 l fijngehakte gember  
   (geschild)
- circa 10 muntblaadjes
- 2 liter water

WERKWIJZE

1. Laat de muntblaadjes 5 minuten 
weken in gekookt water

2. Schil de citroen en snij deze in klei-
ne stukken .

3. Pureer deze met de geschilde 
komkommer en wat water in een 
blender.

4. Meng de puree met het muntwater.
5. Verdeel het over 2 flessen en vul 

deze beide aan met water tot 1 liter. 
6. Klaar is je Ultieme Detox Juice!

Super  
Detox juice
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WERKWIJZE

1. Prak de bananen door de 
eieren en strooi er wat 
kaneel doorheen.

2. Bak kleine pannenkoekjes 
(als “ drie in de pan” ) in 
het kokosvet.

3. Als ze klaar zijn nog een 
beetje roomboter erover-
heen laten smelten en...

4. Smullen maar! 

BANANEN PANNENKOEKJES

Een gezonde manier om lekkere  
pannenkoekjes te maken.

INGREDIËNTEN

• 2 bananen
• 2 eieren geklutst
• beetje kokosvet
• kaneel
• roomboter
• pecanoten of amandelen 

De opmerking die ik van mijn zoontje 
van 10 kreeg toen ik deze pannen-
koekjes op zondag morgen gaf:  

Lekker zeg, maar het is 
vast heel gezond! Want 
anders krijgen we echt 
geen pannenkoeken van 
jou in de ochtend
mijn kinderen in de ochtend
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CHIAZAAD
Chia zaden nemen tot 
9x hun gewicht op, 
daarom is het goed om 
ze eerst 10 minuten 
te laten weken in een 
beetje water. Hierdoor 
onttrekken ze geen 
vocht aan je lichaam 
maar hydrateren ze je 
lichaam. Chiazaad is 
1 van de rijkste plant-
aardige bronnen van 
omega-3 vetzuren. 
Daarnaast bestaat 
chiazaad uit eiwitten, 
vitamines en mineralen 
en bestaat het voor 
40% uit vezels.

KOKOSVET
Het kokosvet bevat 
laurinezuur, wat een 
gunstig effect heeft op 
het cholesterolgehalte, 
de stofwisseling wordt 
gestimuleerd. Kokos 
heeft een hoge voe-
dingswaarde, verbetert 
de bloed suikerspiegel, 
helpt de werking van de 
schildklier en vermin-
derd het hongergevoel!

HENNEPZAAD 
Hennepzaad bestaat 
voor 2/3 deel uit een 
zeer hoge kwaliteit 
eiwit dat heel veel lijkt 
op onze lichaamseigen 
eiwitten en daarom 
heel goed opneembaar 
is door ons lichaam. 
Dit betekent o.a. dat je 
er energie van krijgt. 
Daarbij bevat het ook 
nog eens alle 8 essen-
tiële aminozuren die 
ons lichaam niet zelf 
kan aanmaken. 

A, B1, B2 en B6 en C (tot 
500 x meer vit C dan in 
een sinaasappel!). Daar-
naast bevatten ze maar 
liefst 21 mineralen en 
sporenelementen zoals 
onder andere zink, ijzer, 
koper, calcium, mag-
nesium, selenium en 
fosfor. 

CACAOPOEDER
Cacaopoeder is rijk 
aan magnesium wat 
stress helpt te vermin-
deren! Het bevat ook 
ijzer, chroom, mangaan, 
koper en zink en tal van 
andere mineralen die 
een bijdrage kunnen 
leveren aan je gezond-
heid. Daarnaast is cacao 
een zéér rijke bron aan 
antioxidanten wat zeer 
belangrijk is bij het 
verouderingsproces. 

GOJI BESSEN
Goji bessen geven ener-
gie,  zijn een vegetari-
sche bron van eiwitten 
en zijn rijk aan vitamine 

1

2

4

3

5

BESTE
SUPER
FOODS
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VITAMINE
WORTELS

Wortelen staan in 
eerste instantie bekend 
om hun beta caroteen 
welke je lichaam nodig 
heeft voor het voorko-
men van oogproble-
men. Zonder beta caro-
teen kan zelfs blindheid 
optreden. 

1 kop gesneden wortels 
voorziet in 400% van je 

dagelijkse behoeftes.  
Wortels helpen onze 
lever ook met het 
ontgiften. Het vermin-
dert de gal en vet in de 
lever. Door de vezels in 
de wortel wordt ook de 
darmwerking gestimu-
leerd. 

Omdat wortels worden 
gewassen in chlorine 
kan je het beste biologi-
sche wortels nemen. 
Het voordeel van de 
waardevolle voedings-
stoffen zit in de schil.
Door de wortels te 
schillen gaan die ver-
loren. 

Om een idee te geven 
waarom Real Food 
zo belangrijk is heb 
ik hier 1 voedings-
middel uitgediept. 
Het voordeel van 
wortelen is dat ze 
zoet smaken wat ze 
toegankelijk maakt 
en niet duur zijn. Dus 
wat houdt je tegen?
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Zeker wanneer je 
bijvoorbeeld wortelsap 
maakt en je het in 
geconcentreerde vorm 
binnen krijgt is biolo-
gisch een betere keuze. 

Om van wortels sap of 
een smoothie te maken 
is een goede manier 
om de micronutriënten 
makkelijk op te nemen. 
Doordat (een goeie)
blender de nutriënten 
al voorbewerkt zijn ze 
makkelijker opneem-
baar voor je maag wat 
zorgt voor minder stress 
in maag, darm, lever 
en andere organen. 

Wortels verlagen de 
oxidatieve stress en 
verbeteren het verde-
digingssysteem van 
het lichaam waardoor 
het risico op hart en 
vaatziektes aanzienlijk 
minder wordt. 

Ook heeft voeding die 
rijk is aan carotenoïden 
een beschermende 
werking tegen kanker. 
De toch al zo gezonde 
wortel wordt dus nog 
gezonder in de vorm 
van een smoothie of 
sapje en komt bijna elk 
deel van je lichaam ten 
goede!

         

Wortel sapjes zijn 
vaak makkelijk bij 
kinderen te intro-
duceren met wat 
appel er door-
heen. De smaak 
van worteltjes is 
vaak de eerst die 
een kind aange-
boden krijgt als 
groente hapje!
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ENERGY
GOOD 
FOOD
BALANS &
LOVE
MAKING
LIFE
MORE
FUN
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Gefeliciteerd,
Ik vind het super dat je tot hier bent 
gekomen met lezen, want dat bete-
kend dat je echt wilt veranderen en 
een gezondere levensstijl wilt. 

Het is alleen nog even die stap 
zetten om uiteindelijk een voedings-
patroon te ontwikkelen waardoor je 
gezonder, fitter en slanker door het 
leven gaat.

WEET JE NIET WAAR TE STARTEN?
We kunnen het ook samen doen!
Ik kan je zeker op weg helpen. 

Want hoe vaak heb je al een poging 
gedaan om wat te veranderen maar 
werd je overdonderd door alle in-
formatie op het internet of door het 
zoveelste  dieetboek te kopen. Ik zie 
zo vaak dat veel mensen in de war 
zijn wat betreft gezond eten.

Want ook al is er tegenwoordig on- 
line veel kennis over eten te vinden, 
toch spreekt iedereen elkaar tegen 
en is er veel verwarring door de 
overvloed aan informatie.

JE STAAT NIET ALLEEN
Ik heb al zoveel mensen geholpen 
om hun voedingspatroon te verande-
ren of aan te passen zodat ze meer 
inzicht krijgen in wat ze nu eten. 

Als orthomoleculaire voedingscoach 
ben ik jouw persoonlijke coach voor 
een gezonder en fitter leven. Ik help 
je met recepten, boodschappenlijst-
jes en alle tips en weetjes uit mijn 
studies en ervaringen.

SCHONE START
Mijn focus ligt op het reinigigen van 
je lichaam en het daarna te voeden 
met Real Food zodat je je lichaam ge-
zond en fit houdt. Ik ben er heilig van 
overtuigd dat het allemaal begint 
met een schone start (detoxen).

Voel jij positieve veranderingen in je 
lijf maar heb je het gevoel dat je wat 
meer begeleiding nodig hebt? 

GEZONDE VOEDINGSPATROON
Dan heb ik nog iets interessants 
voor je waarvan ik zeker weet dat 
je er wat aan hebt. Een 2 weekse 
detoxkuur.  Waarmee je lichaam een 
grote inwendige schoonmaak krijgt 
waardoor je met een schone basis 
kan starten aan een gezond voeding-
spatroon.

Is dit iets voor jou?
Bekijk dan de volgende pagina met 
meer informatie.

SUPER GEDAAN
MAAR HOE NU VERDER?
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 DETOXKUUR

Met ontgiften reinig je je 
lichaam en ruim je over-
tollige gifstoffen op zodat 

gewichtsverlies, je energie niveau 
en je algemene gezondheid niet 
worden gesaboteerd. De detox-
kuur is een perfecte manier om 
het lichaam een reset te geven 
om over te schakelen naar Real 
Food.  
 
In 14 dagen leer je welke tools je 
nodig hebt om je stofwisseling 

MET DEZE 14-DAAGSE  
DETOXKUUR RAAK JE KILO’S 
KWIJT MAAR KRIJG JE GEEN 
HONGER!

te stimuleren en je bloedsuikerspie-
gel gelijk te houden. Je zult ook je 
lichaamscellen vernieuwen en van 
binnen uit weer gaan stralen. De rei-
niging zal je meer energie geven wat 
je een stimulans geeft om gezonder 
te leven. 
 
In deze 14 dagen eet en drink je 
100% natuurlijk! Real food eten zon-
der pakjes, zakjes, pillen of poeders! 
Natuurlijke producten helpen je op 
een veilige en effectieve wijze te 
resetten.
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• stap voor stap uitleg over de 
detoxkuur 

• elke dag een aparte online pa-
gina om de diepte in te gaan 

• ondersteunende filmpjes op 
de ledenpagina 

• boodschappen lijstjes per dag
• dagelijkse ondersteuning op 

de besloten Facebookgroep 

• persoonlijke support via de 
mail 

• toegang tot de ledenpagina 

• tips voor na de detox 
starten wanneer jij dat wil 

• direct toegang tot het hele 
pakket 

• lage drempel voor vragen in 
de Facebookgroep 

• tips, trucs en advies 

• Een goede investering in 
jezelf voor slechts 47,-

In deze complete detoxkuur zit 
alles in wat je nodig hebt om te 
slagen. Hiernaast lees je wat je 
allemaal kan verwachten:

WAT 
ZIT ER  
ALLEMAAL IN

INBEGREPEN

Meer informatie over deze detox vind je op de website:  
www.gezondblog.nl/gezondblog-online-detox

http://www.gezondblog.nl/gezondblog-online-detox
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Bedankt voor het lezen!

Ik hoop dat je de informatie 
hebt gevonden waar je  

naar op zoek was.
Wil je meer informatie  
bekijk dan mijn blog.

 
www.gezondblog.nl

 
Groetjes,
Evelina

http://www.gezondblog.nl

