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VOORWOORD
Wat leuk dat je mijn Succesformule 

hebt aangevraagd. Ik deel hem met 

plezier! 

In augustus 2014 heb ik Foodsz 

opgericht vanuit mijn fascinatie 

voor gezondheid en mijn liefde voor 

lekker eten, sporten en ontspannen. 

Binnen Foodsz werk ik holistisch aan wat mij drijft: gezondheid voor 

iedereen. Hierbij geldt één motto en dat is dat we van gezondheid 

mogen genieten! 

Om jou handvatten te geven om op leuke en eenvoudige wijze je eigen 

gezondheid te boosten, heb ik dit e-book gemaakt. Hierin vind je de 

pijlers van mijn werk die ik in 25 praktische tips direct toepasbaar 

heb gemaakt. 

Met deze tips stel ik jou in staat om het beste uit jezelf te halen en 

een positieve boost te geven aan je gezondheid. 

Lees het rustig door en ga aan de slag op je eigen tempo. Heb je 

tussentijds vragen, dan kun je me bereiken via info@foodsz.nl. 

Gezonde groet, 

Sandra 
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Introductie
Mijn health coaching bestaat uit drie pijlers, te weten: voeding, beweging 

en ontspanning. Deze pijlers vormen volgens mijn holistische werkwijze 

de basis van een gezonde leefstijl. 

Ik  ben er van overtuigd dat deze holistische benadering nodig is om 

het allerbeste uit jezelf te kunnen halen. Je kunt nog zo veel bewegen, 

maar als je jezelf alleen maar volpropt met junkfood, zal je er niet 

fitter op worden. Andersom kun je nog zo gezond eten, maar als je 

teveel stress ervaart, zal dat de overhand nemen. 

Ik geef graag tips over hoe je gezonder kunt leven, omdat ik vind dat 

iedereen het verdient gezond en fit door het leven te gaan. Daarom 

vind ik het ook mooi om met mijn cliënten doelen te stellen, maar wil 

ik hierbij nooit belerend overkomen. Ik zie de doelen en tips als een 

cadeau dat je jezelf kunt geven en niet een straf die je jezelf oplegt. 

Voelt iets als een straf, dan heeft dit een averechts effect. Daarom 

staat ‘gezond genieten’ bij mij centraal. 

In dit e-book licht ik de inhoud van mijn benadering nader toe en 

geef ik aan de hand van deze pijlers 25 praktische tips waarmee je 

direct aan de slag kunt gaan. Je kunt ze gebruiken als stappen die 

je kunnen helpen jouw beste gezondheid te claimen.
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Wat kunnen deze stappen voor jou betekenen? 
Mijn 25 simpele stappen geven jou handvatten waarmee je zelf aan 

de slag kunt gaan om positieve veranderingen in je leefstijl aan te 

brengen. Als je deze stappen consequent toepast, kun je tal van 

positieve effecten ervaren. Te denken valt aan:

•	Een verbetering van je energielevel  

•	Vermindering van darmklachten, opgeblazen gevoel, etc. 

•	Verbetering van je huid 

•	Vermindering van stress 

•	Meer energie

•	Een gevoel van lekker in je  vel zitten

Kortom: met mijn stappen kun je de beste versie van jezelf naar 

boven halen! Gun jezelf minimaal twee weken om de eerste effecten 

te merken. Stel het niet uit, maar start meteen!
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Voeding
Ik zeg altijd: “Je bent wat je eet... en wat je verteert & opneemt!”

Naast dat het lekker is, is voeding ook heel belangrijk. Deze bevat 

namelijk vele vitaminen en mineralen die onze bouwstoffen vormen. 

Deze vitaminen en mineralen worden via onze spijvertering opgenomen 

in ons lichaam. De spijsvertering is dus belangrijk. Als je vertering niet 

optimaal verloopt, kun je nog zo gezond eten, maar zul je hiervan 

weinig effect ervaren.

Bovendien zijn je darmen de kern van je weerstand. Als je darmflora 

niet in orde is, kun je ook geen optimale gezondheid ervaren. Sterker 

nog, het is de kern van het ontstaan van ziektes. Hippocrates, de 

grondlegger van de Westerse Geneeskunde, sprak het meer dan 

2000 jaar geleden al uit:

“All deseases begin in the gut”
(Hippocrates 460-370 vC.)

De basis van wat ik doe, bestaat dan ook uit het optimaliseren of 

verbeteren van de vertering door het lichaam te voeden, in plaats van 

te vullen. Pas wanneer dit optimaal verloopt, kun je daadwerkelijk de 

kracht van voeding ervaren.
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Wat is gezonde voeding?
Als je vertering goed verloopt, geeft gezonde voeding je energie, laat 

het je stralen, geeft het je een mooie huid en een mooie haarbos. Deze 

gezonde voeding bestaat uit een combinatie van eiwitten, gezonde 

vetten, ongeraffineerde koolhydraten, voldoende voedingsvezels en 

vocht. Met daarbij de nadruk op variatie.

Variatie

Iedere soort groente en fruit biedt ons lichaam weer andere vitamines, 

mineralen en enzymen. Een variatie aan verschillende groenten 

en vooral ook kleuren (elke kleur is gekoppeld aan verschillende 

voedingsstoffen) staat dus niet alleen gezellig op je bord... Het is nog 

gezond ook!

Hiernaast gaat variatie ook over verschil in maaltijden. Dagelijks 

verschillende gerechten eten helpt je lichaam van diverse 

voedingsstoffen voorzien en verkleint tevens de kans op intoleranties. 

Variatie is zo niet alleen lekker, maar ook nog eens voedzaam.

Volop groenten en voldoende fruit

Een gezonde basis in je voeding bestaat uit voldoende groenten en 

fruit. Met voldoende, bedoelen we een stuk meer dan het regeltje 

dat het Voedingscentrum ons vroeger leerde. 2 Ons groenten en 2 

stuks fruit geven ons lang niet voldoende vitamines en mineralen. 

We hebben zeker het dubbele aan groente nodig om ons lichaam te 

voorzien in onder andere vitamine C, vitamine A, magnesium, zink, 

kalium en calcium. 
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Groenten en fruit zijn niet alleen fijn vanwege de vitaminen en mineralen. 

Ze bevatten tevens oplosbare voedingsvezels en hier worden je darmen 

heel blij van. Deze zorgen namelijk voor een goede darmwerking en 

daarmee voor een goede ontlasting.

Je kunt het gemakkelijk maken voor jezelf om genoeg groenten binnen 

te krijgen, door bij elke maaltijd in de basis uit te gaan van groenten. 

Kies bij voorkeur voor biologische groenten en fruit van het seizoen, 

want die bevatten de meeste voedingsstoffen. 

Ook kun je af en toe eens een groene smoothie drinken, bijvoorbeeld 

op basis van groene bladgroenten. Deze bevatten chlorofyl, wat ons 

lichaam energie levert. Daarbij helpen ze ook met de afvoer van 

afvalstoffen uit je lichaam.

Heb je trouwens last van energiedips, probeer dan eens pure 

vruchtensappen te vermijden. Deze laten de suikerspiegel heel snel 

stijgen en dit kan een flinke aanslag op je energielevel betekenen. 

Kies liever voor een groene smoothie of een smoothie van fruit in 

combinatie met (plantaardige) zuivel, ongezouten ongebrande noten, 

pitten, zaden, kokosolie. 

Ben je gevoelig voor energiedips? Kies dan voor klein 

& minder zoet fruit zoals blauwe bessen, of combineer 

fruit met een eiwit/vetrijk tussendoortje, zoals wat 

(ongebrande ongezouten) noten. 
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Stappenplan voor de perfecte groene 
smoothie
Groene smoothies zijn voor mij de perfecte manier om 

eenvoudig meer groenten binnen te krijgen. Experimenteer 

vooral om jouw favoriete smaakcombinaties te vinden. Om 

je op weg te helpen, delen ik hier een stappenplan voor de 

perfecte groene smoothie. 

Stap 1: Kies het basis fruit

Je kunt alle fruitsoorten naar wens gebruiken, maar vooral 

de zoete soorten doen het goed. Let er wel op dat dit veel 

suikers levert, houd het bij maximaal 2 porties per smoothie. 

Voor een extra romige smoothie kun je banaan, avocado of 

kokosnoot toevoegen. Vooral de laatste 2 producten geven 

je smoothie wat extra vetten. Super voedzaam! 

Stap 2: Kies de vloeistof voor je groene smoothie

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit water, kokoswater (voor een 

lekkere tropische twist) of plantaardige zuivel (amandelmelk, 

havermelk, hennepmelk etc). Ga voor de suikervrije varianten.

Stap 3: Blend

Blend vast de basisvloeistof en het fruit. 
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Stap 4: Kies de groente

Aan een smoothie voeg je voornamelijk bladgroenten toe, 

zoals spinazie, rucola, veldsla, boerenkool, andijvie. Naast 

bladgroenten kun je nog bleekselderij, wortel of komkommer 

toevoegen, als je blender het allemaal toelaat.

Stap 5: Blend

Gooi nu de groenten bij het fruitmengsel en blend het tot 

een glad drankje. Voeg wat extra vocht toe als het te dik is.

Stap 6: Versier

Je kunt de smoothie nog een leuke topping geven. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan chiazaadjes, hennepzaadjes, frambozen, 

blauwe bessen, kokosrasp etc.

Extra tips:

• Je kunt de smoothie nog extra smaak geven door er kruiden 

en specerijen aan toe te voegen. Denk bv. aan kaneel, vanille 

en gember, maar ook aan kruiden als munt, peterselie en 

koriander.

• Ook een eetlepel kokosolie of wat ongebrande en ongezouten 

noten/pitten/zaden doen het goed, zowel voor de smaak 

als voor de vetten. Hierdoor heb je minder pieken in je 

bloedsuikerspiegel.

• Als je een groene smoothie voedzamer wilt maken, kun je 

deze verrijken met bijvoorbeeld eiwitpoeders.
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Vocht

Het is vast geen geheim meer dat voldoende vocht belangrijk is. Als 

vuistregel houd ik graag minimaal 1,5 liter aan, wat gelijk staat aan 

zeker 6 grote glazen. Liefst drink je dit in de vorm van water, eventueel 

met een lekker stukje fruit en takje kruiden voor een heerlijk smaakje. 

Wil je je spijsvertering optimaal laten verlopen, drink dan niet tijdens 

de maaltijd, maar minimaal een half uur ervoor of er na.

Goede vetten

Dit klinkt misschien onverwacht, maar wees zeker niet te zuinig 

met goede vetten. We zijn de afgelopen jaren wat bang gemaakt 

voor vetten. Toch hebben we vetten onder andere nodig voor een 

goede hormoonbalans en het goed functioneren van ons zenuwstelsel 

en immuunsysteem. Weg dus met die magere en light producten! 

Overigens is dit niet alleen vanwege het gebrek aan (gezonde) vetten. 

In plaats van vet bevatten ze vaak suiker of zoetstof en dat is ook niet 

bepaald gezond.

Goede vetten zitten in ongebrande ongezouten noten, pitten, zaden, 

extra vierge olijfolie, lijnzaadolie, kokosolie, (vette) vis & avocado’s.

Naast goede  vetten bestaan er ook slechte vetten. De echte 

slechte vetten, zijn transvetten, die onder andere te vinden zijn in 

margarine, halvarine, croissants, smeerkaas, koek, chips, crackers en 

frituurproducten. Hoewel deze producten erg lekker kunnen zijn, doe 

je je lijf echt een plezier door deze met mate te nuttigen!
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koolhydraten en suikers

Koolhydraten worden in de volksmond ook wel “suikers” genoemd. 

Deze leveren het lichaam energie in de vorm van glucose, onze eerste 

energiebron. Dit is belangrijk voor het functioneren van ons lijf en 

onze hersenen. Vooral die laatste kunnen niet zonder.

Koolhydraten hebben invloed op onze bloedsuikerspiegel en 

daarmee ook op ons energielevel. Zo zijn er voedingsmiddelen 

die onze bloedsuikerspiegel langzaam laten stijgen, waardoor ons 

energielevel constant blijft. Maar er zijn ook voedingsmiddelen die onze 

bloedsuikerspiegel snel laten stijgen, met een behoorlijke energiedip 

als gevolg. Deze mate van stijging van de bloedsuikerspiegel wordt 

ook wel aangeduid als Glycemische Index.

Ben je gevoelig voor energiedips, dan is het aan te raden om 

voedingsmiddelen te eten met een lage Glycemische Index. Globaal 

genomen zijn dit de ongeraffineerde koolhydraten: oftewel volkoren 

producten en fruit.

Geraffineerde koolhydraten zijn voedingsmiddelen die bewerkt zijn, 

zoals wit brood, witte pasta, witte rijst en tafelsuiker. Naast energiedips, 

werken deze producten ook vetopslag in de hand.

Let ook eens op toegevoegde suikers. Deze vind je in heel veel pakjes 

en zakjes. Wist je bijvoorbeeld dat er suiker toegevoegd is aan kipfilet? 

Aan verpakte gerookte zalm? En aan een potje pesto?
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Eiwitten

Eiwitten leveren ons lijf aminozuren. Deze aminozuren zijn de 

bouwstenen van ons lichaam en zijn onder andere belangrijk voor 

de hormoonhuishouding, neurotransmitters en spieropbouw. 

Het verhaal van eiwitten is een beetje tegenstrijdig en kan dus lastig 

zijn. Over het algemeen krijgen wij mensen teveel dierlijke eiwitten 

binnen ten opzichte van plantaardige eiwitten. Eiwitten zijn zwaar 

verteerbaar en dierlijke eiwitten al helemaal. Daarbij hebben ze een 

verzurende werking.

Toch zie ik ook steeds vaker dat mensen te weinig eiwitten binnenkrijgen. 

Dit is het effect van de populariteit van vegetarische en vegan diëten. 

Hoewel ik in de regel mensen adviseer om de inname van dierlijke 

eiwitten te verlagen, is het belangrijk dat je ook goed kijkt naar het 

soort eiwitten dat je eet. Kies vaker - bij voorkeur minimaal 60% per 

dag - voor bonen, peulvruchten, paddenstoelen, noten, eieren en 

pseudogranen zoals quinoa. Deze plantaardige bronnen bevatten 

relatief veel eiwit.
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Ieder mens is uniek
Deze tips wijzen je voor een groot deel in de gezonde richting. Toch 

bestaat er geen globaal advies waar iedereen van kan profiteren. 

Ieder lijf is anders. De ene persoon komt al aan van het eten van een 

boterham en de ander kan koolhydraten eten zonder hiervan ook 

maar een grammetje aan te komen. De een krijgt buikpijn na het eten 

van scherp gekruid voedsel, terwijl de ander hier geen last van heeft.

Daarom is het belangrijkste advies dat ik kan geven: luister naar je 

lichaam. Heb je het idee dat je je na het eten van bepaalde voeding 

niet prettig voelt, probeer deze dan eens achterwege te laten. Heb 

je het gevoel dat je ergens heel erg behoefte aan hebt, eet het eens 

en kijk wat het met je doet. Let hierbij wel op met geraffineerde 

koolhydraten en suikers, want deze werken cravings in de hand en 

kunnen je een nep-behoefte geven.

Worstel je erg met welk eten voor jou goed is of heb je 

voedingsgerelateerde klachten, dan kun je overigens altijd contact 

met mij opnemen voor advies.

http://healthjunkies.nl/contact/
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TIP 1: Eet bij iedere maaltijd groenten 
Begin je dag bijvoorbeeld met een groene smoothie en 

neem wat rauwkost bij je lunch of kies voor een salade. 

Voor je het weet heb je een kilo groente en fruit binnen! 

En daarmee ook een berg aan vitamines, mineralen en 

voedingsvezels. En daar wordt je energielevel blij van.

TIP 2: Doe aan meal-prepping
Goede voorbereiding is het halve werk. Kies bijvoorbeeld 

1 moment per week uit waarop je wat voorbereidend werk 

doet waarvan je de komende dagen profijt hebt. Snijd 

bijvoorbeeld wat groenten fijn en doe dit in bakjes in de 

koelkast. Kook meteen een grote pan zilvervliesrijst of 

quinoa, zodat je het deel wat je over hebt in de vriezer 

of in de koelkast kunt bewaren. Maak in het weekend een 

grote pan soep en vries dit in kleine porties in. 

Zo heb je altijd iets gezonds voor handen, bij trek of 

wanneer je een gezonde lunch wilt meenemen. 

TIP 3: Eet dagelijks goede vetten
In de vorm van extra vierge olijfolie, kokosolie, 

ongebrande en ongezouten noten, pitten, zaden. En eet 

vaker avocado en (vette) vis. 
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TIP 4: Drink minimaal 6-8 glazen water per 
dag
Bekijk voor jezelf hoe het jou gaat lukken om deze 

hoeveelheid per dag te drinken. Voor sommigen werkt 

het om kruisjes in de agenda te zetten en bij ieder glas 

een kruisje in te kleuren. Voor anderen werkt het om 

tijdstippen af te spreken waarop een aantal glazen op 

moet zijn, bv: voor 12u moet ik al 4 glazen water gedronken 

hebben. Spreek met jezelf af dat je voor 12u al 3 glazen 

water op moet hebben. 

Maak het drinken ook lekker door er bijvoorbeeld 

wat kruiden en fruit aan toe te voegen. Wat dacht je 

bijvoorbeeld van een fruitwater van munt, komkommer 

en sinaasappel? 

Drink niet tijdens de maaltijd. Om je spijsvertering optimaal 

te laten verlopen, is het aan te raden om een half uur voor 

en een half uur na de maaltijd te drinken. Je alvleesklier 

maakt namelijk spijsverteringssappen aan en wanneer 

je drinkt tijdens je eten, wordt dit sap te dun. Dit brengt 

een onvolledige spijsvertering tot gevolg. Daarnaast is 

de kans groot dat je lucht inslikt en dat kan weer een 

opgeblazen gevoel geven. 
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TIP 5: Eet meer plantaardige eiwitten 
Eet maximaal 2x per week vlees (bij voorkeur biologisch 

wild/gevogelte), maximaal 2x per week (vette) vis en de 

andere dagen plantaardig. Beperk de inname van dierlijke 

(biologische) zuivel en varieer ook eens met zuivel van 

de geit/schaap, deze zuivel is lichter verteerbaar voor 

ons lichaam. Ervaar zelf of dit voor jou verschil maakt!

TIP 6: Vermijd ongeraffineerde 
koolhydraten en toegevoegde suikers 
Suiker kan met wel 50 verschillende benamingen 

terugkomen op de verpakking.  Je kunt suiker herkennen 

op de verpakking aan alles wat eindigt op ‘stroop’, ‘suiker’ 

en ‘ose’. Hieronder een aantal voorbeelden:

•	 Kristalsuiker, basterdsuiker, kandij(suiker), vanillesuiker, 

geleisuiker, druivensuiker, invertsuiker, rietsuiker 

•	 Karamel

•	 Dextrose, sacharose, sucrose 

•	 Glucosestroop, fructosestroop, glucose-fructosestroop

•	 Melasse

•	 Maltodextrine

Houd daarbij in je achterhoofd dat alle ingrediënten 

worden opgesomd op volgorde van inhoud: dus het eerst 

genoemde ingrediënt zit er altijd voor het grootste deel 

in. 
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Tip 7: Eet wat bij je past
In een diesel gooi je ook geen benzine… right? Heb je 

het idee dat je je na het eten van bepaalde voeding niet 

prettig voelt, dan wil je lichaam je iets duidelijk maken. 

Laat deze voeding in het vervolg achterwege! Ieder 

lichaam is anders; doe waar jij je goed bij voelt. 

TIP 8: Kook zelf 
Door zelf te koken wordt eten echt onderdeel van je 

leefstijl. Het hoeft niet altijd veel tijd te kosten en het is 

iedere minuut extra waard als je voelt wat echte voeding 

voor je lijf betekent. Als je dan ook nog eens kiest voor 

pure voeding zoals de natuur bedoeld heeft, voed je 

echt je lijf. En dat voel je. 

Tip 9: Geniet! 
Last but not least: geniet!! Wees niet te streng voor jezelf; 

wanneer de balans er is kun je heus nog wel genieten 

van een wijntje (okee wijntjes!) in het weekend of een 

patatje oorlog. Doe ik ook, heus! 



19

Beweging
Iedereen weet wel dat bewegen gezond is. De overheid probeert ons 

ook via vele initieven te wijzen op dit belang en te zorgen dat heel 

Nederland geregeld sport. Sommige zorgverzekeraars overwegen 

zelfs de sportschool op te nemen in de basisverzekering. De grap is 

echter dat het geheim niet per se ligt in keihard sporten - excessief 

sporten kan zelfs verre van gezond zijn - maar in bewegen. Tussen 

sporten en bewegen kan namelijk een wereld van verschil zitten. Laat 

mij dit uitleggen.

Graag neem ik je mee terug in de tijd, naar de tijd van de oermens. Als 

we de plaatjes en verhalen mogen geloven waren zij sterk, gespierd 

en fit. Toch waren er geen sportscholen, geen gewichten, etc. Hoe 

kwam dit dan zo? 

Eigenlijk is het heel simpel: het belangrijke verschil met de oertijd en 

de huidige maatschappij in dit opzicht, is dat het leven duizenden 

jaren geleden vele malen actiever was. Zelfs als we kijken naar 

sommige andere regio’s in de wereld, zien we dit. De mensen hadden 

(en sommigen hebben nog steeds) geen zittend beroep, geen tv (met 

een zak chips of reep chocolade) en ook niet de hele dag cravings 

- want al dat eten was toen simpelweg niet voor handen. Er moest 

eerst gejaagd worden. Sporten deed men niet. Micro bewegen, dat 

is wat de oermens deed. 
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Micro bewegen
Eigenlijk gaat het er niet om dat beweging zo gezond is, maar om 

hoe slecht stilzitten is. Wanneer je een zittend beroep hebt en 1 à 2x 

per week een uur sport, maar verder alles met de auto doet, denk je 

dan dat je gezond bezig bent? Die 1 à 2 uur sport per week maken het 

verschil niet als je niet meerdere keren per dag ook kleine bewegingen 

maakt, zodat je niet de hele dag stil zit. Die bewegingen hoeven niet 

per se heel intensief te zijn, met elke paar uur tien minuten wandelen, 

kom je al een heel eind.

Kies beweging die bij je past 
Alle kleine bewegingen zijn goed voor je lijf. Houd het leuk voor jezelf 

en doe iets wat je leuk vindt, iedere dag. Niemand wordt gelukkiger 

van ‘moeten’ sporten in een sportschool als dat niet bij diegene past. 

De allerbeste tip: begin gewoon! Het hoeft niet perfect, alle extra 

beweging telt. Stel het niet uit. Weet je van jezelf dat je valkuil is dat 

je beweging vaak laat schieten? Door drukte, of doordat je eigenlijk 

niet zo’n zin hebt? Schrijf dan eens voor jezelf op hoe goed je je na 

het bewegen/sporten voelt. Dat is namelijk iets wat gauw vergeten 

wordt. Denk eens aan al die keren dat je met tegenzin toch ging 

bewegen en het gevoel toen je klaar was? Voldaan en wel. Daar doe 

je het toch voor? 

ik ben van mening dat variatie ook key is wat betreft beweging. Zo 

houd je lekker de afwisseling erin en prikkel je diverse spiergroepen. 

Eigenlijk is dit precies zoals de oermens dat deed.                     



21

Bewegen als een oermens, hoe doe je dat? 
•	Beweeg zoveel mogelijk buiten;

•	Bewegen is een sociale activiteit. Zoek een maatje of train in een 

groep;

•	De basis is een ruime hoeveelheid matig intensieve lichaamsbeweging, 

gedurende de dag. Te denken valt aan wandelen, fietsen, yoga en 

zelfs het huishouden (stofzuigen/dweilen);

•	Het kan goed zijn daarnaast twee keer per week iets intensiever te 

bewegen, bijvoorbeeld door middel van intervaltraining. Dit is een 

afwisseling van zware lichamelijke inspanning met korte periodes 

van rust of lichte inspanning (denk aan bootcamp);

•	Wil je wat spiermassa kweken, vul dan aan met 1 à 2 keer per week 

krachttraining;

Bewegen maakt gelukkig!
Sporten verbetert je uithoudingsvermogen, stimuleert 

de bloedsomloop en zorgt voor meer spiermassa. 

Beweging houdt ons brein gezond. Daarnaast maak je 

met bewegen endorfine aan, wat jou een gelukkig gevoel 

geeft. Daarnaast maakt het ook alerter en slimmer. Hier 

hoef je niet uren voor te sporten. Dit hormoon maak je 

al aan na een redelijk korte workout of wandeling.
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•	Zorg voor genoeg rust. Herstel is een essentieel onderdeel van 

beweging. Neem zeker na een dag kracht altijd een dag rust;

•	 Luister altijd naar je eigen lijf! Ga je boven je kunnen, dan werk je 

blessures in de hand. 

Eten voor of na het bewegen? 
In de praktijk zie ik vaak dat mensen eerst een flinke maaltijd eten, om 

vervolgens naar de sportschool te gaan. Door onze drukke levens is er 

na werk vaak weinig ruimte om eerst te eten en flink uit te buiken en 

dan pas te gaan bewegen. Nu is er wel verschil tussen matig intensieve 

beweging (wandelen, fietsen, cardio) en intensieve beweging (sport). 

Ik adviseer matig intensieve beweging op nuchtere maag of in ieder 

geval voor de maaltijd. Voor intensieve sport adviseer ik om wel iets 

kleins te eten, omdat je hier veel energie voor nodig hebt. Een stuk 

fruit volstaat.  

Als je een maaltijd hebt gegeten, is er energie nodig om deze maaltijd 

te verteren. Ga je hierna bewegen, dan gaat dat ten koste van je 

spijsvertering. Je kunt dan nog zo gezond eten, maar je lichaam kan 

de voedingsstoffen zo niet volledig opnemen. 

We nemen je weer even terug naar die oermens. Kon hij de hele dag 

door craven naar lekkernijen? De oermens was zo sterk en goed 

gebouwd, omdat ze geen eten voor handen handen, maar hier eerst 

voor moesten werken. Jagen! Ga je eerst bewegen, dan daag je je 

lichaam uit om zijn opgeslagen vetten om te zetten in glucose en jou 

op die manier van energie te voorzien. Vetverbranding dus. Ideaal 

als je een maatje minder wilt! 
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Beweging en vetverbranding
Zelf beweeg ik ook altijd voor de maaltijd. Ik stap bijvoorbeeld nuchter 

op de fiets en ontbijt pas op mijn werk, of maak een wandelingetje 

voor de lunch. Maar wanneer ik echt ga sporten, eet ik van tevoren 

een stuk fruit. Zo geef ik mijn lichaam  toch wat snelle energie om 

direct in te zetten. 

Toch is ieder lichaam anders en is het niet voor iedereen weggelegd 

om nuchter te bewegen. Als jij van jezelf weet dat je tussendoortjes 

nodig hebt omdat je anders omvalt van de honger, of dat je echt moet 

ontbijten, kan het zijn dat je bloedsuikerspiegel uit balans is.

Help, ik val maar niet af!
Vaak vragen mensen mij: “moet ik meer energie verbruiken 

dan innemen?” In de praktijk zien ik dat het niet zo simpel 

is. Ieder lichaam is anders en voor de een kan dit zeker 

werken, maar zeker niet voor het gros van de mens! 

Hormonen doen ook een hoop. Zijn jouw hormonen uit 

balans, dan kun je sporten wat je wilt, maar verbrand 

je geen opgeslagen vetten! Je verbrandt dan juist je 

koolhydraten en dat zie je terug op de weegschaal: er 

gebeurt niet of nauwelijks iets en het randje vet op je 

buik wil ook niet weg. Heb je moeite met afvallen en wil 

je advies, neem dan gerust contact met mij op.
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TIP 10: Maak bewegen leuk!
Kies beweging die je leuk vindt en waarvan je echt zin in hebt 

om het te doen. Is hardlopen niets voor jou? Begin er dan ook 

niet aan. Kies iets dat bij je past.

Sport samen. Ga een rondje wandelen in het bos/park met 

een vriend(in). Twee vliegen in 1 klap! Spreek een vaste dag/

avond per week af en je hebt zowel een gezellig avondje als 

je beweging gehad.

Ga bijvoorbeeld springtouwen of hoepelen in huis/tuin. Ideale 

workout, want je hoeft er de deur niet voor uit. Ook gezellig 

om samen met je vriendin/broer/zus/kind etc. te doen en er 

een wedstrijdje van te maken.

TIP 11: Doe micro bewegingen
Je kunt je dag eenvoudig wat gezonder inrichten door elke 

paar uur wat micro bewegingen te maken. Ga simpelweg 

een rondje wandelen. Heb je een zittend beroep, probeer dan 

ook eens uit of je staand kunt werken. Dit zie je tegenwoordig 

steeds vaker, alleen moet je waarschijnlijk wel je baas even 

lief aankijken of je bureau versteld kan worden ;)

TIP 12: Bouw je beweging langzaam op
Alle extra beweging telt! Wees tevreden met kleine stapjes, 

want dit zijn kleine stapjes in de juiste richting. Daarnaast moet 

ook je lijf wennen aan de extra beweging en is het belangrijk 

dat je het blijft volhouden.
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Tip 13: Breid je dagelijkse routine qua 
beweging uit
Kijk eens kritisch naar je eigen dagelijkse routine. Valt hier iets 

in uit te breiden wat betreft beweging?

Ga je altijd met de auto naar werk? Kijk dan of je de auto iets 

verder kunt parkeren, zodat je nog een korte wandeling hebt.

Ga je met het openbaar vervoer? Kun je dan misschien een 

halte eerder uitstappen en de rest lopen?

Hoe ziet je lunchpauze eruit? Kun je deze misschien combineren 

met een korte wandeling? Haal je altijd boodschappen met de 

auto? Kun je dit dan verruilen voor de fiets? Kun je je wekker 

een half uur eerder zetten, zodat je de dag kunt beginnen met 

een heerlijke wandeling?

TIP 14: Plan je week
Wanneer je in het weekend je planning voor de komende week 

doorneemt, kun je bekijken op welke dagen je je sportmomenten 

inplant. Ook kun je bekijken of je dagelijks aan minimaal 30 

minuten matig intensieve beweging komt. Plan de sportmomenten 

in, maak het belangrijk! Je zal zien dat je hierdoor voldoening 

krijgt en dat je lekkerder in je vel komt te zitten.
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Tip 15: beweeg nuchter en voor iedere 
maaltijd 
Is nuchter bewegen niets voor jou? Misschien kun je dan 

eens proberen om voor je lunchpauze een wandeling te 

maken. 

Tip 16: Rust na elke grove inspanning
Herstel is een essentieel onderdeel van beweging. Neem 

zeker na een dag kracht altijd een dag rust.

Tip 17: Luister naar je lichaam
Ieder lijf is anders. Blijf altijd luisteren naar je eigen 

lichaam. Ga je boven je kunnen, dan werk je blessures 

in de hand. 
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Ontspanning
Stress.. we kennen het allemaal. De dagelijkse file, ruzie met je 

schoonmoeder, geld zorgen, een scriptie die af moet etc. Een bepaalde 

mate van stress zal altijd in je leven aanwezig zijn. Dat hoort er bij en 

hoeft helemaal niet erg te zijn.  Je lijf kan namelijk heel goed met stress 

omgaan, maar kan dit alleen wanneer er voldoende rustmomenten 

zijn. Een goede balans tussen ontspanning en stress is dus belangrijk.

Er is een groot verschil tussen kortdurende en langdurige stress en 

het effect op je lichaam. De processen in je lijf zijn normaal gesproken 

gericht op het opnemen van voedingsstoffen door de spijsvertering, 

het immuunsysteem (verdedigingsmechanisme tegen ziektes), het 

aanmaken van nieuwe cellen en het onderhouden van bestaande 

cellen. Bij stress treden hele andere processen in werking. Het komt 

in de vecht-vlucht modus en produceert stresshormonen. 

Kortdurende stress geeft je een adrenalinekick en daarmee krijgt je 

lijf een stoot aan energie die nodig is voor een kortdurende prestatie. 

De adrenaline zorgt ervoor dat er meer bloed naar spieren, hart 

en hersenen gaat en minder naar je huid en de spijsvertering. Dit 

alles zorgt voor alertheid en snelle reactie. Na deze kortdurende 

stressreactie keert je lichaam weer terug in zijn normale staat. 
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Bij langdurige stress blijft je lichaam cortisol produceren, waardoor 

je langer door kunt gaan en je lichaam niet in zijn normale staat 

terugkeert. Cortisol is een anti-stress hormoon, maar tegelijkertijd ook 

een ontstekingsremmer. Wordt cortisol ingezet bij stress, dan wordt 

je immuunsysteem tijdelijk op een laag pitje gezet en je spijsvertering 

vertraagt. Het kan immers geen twee taken tegelijk uitvoeren; stress 

krijgt voorrang. 

Dat is een mooi biologisch verschijnsel, want denk maar zo: als je 

in de ogen van een bloeddorstige leeuw kijkt, is de prioriteit om te 

dealen met die situatie. En dus niet om nog even lekker je eten te 

verbranden of een griepje te verslaan.

Zoals ik eerder al zei: stress hoort er nu eenmaal bij en daar zul je dus 

mee moeten dealen. We leven in een maatschappij waar je niet om 

stress heen kunt. En dat hoeft dus ook helemaal niet erg te zijn. Stress 

kan juist ook goed en productief zijn, zolang het maar kortdurend is.

Langdurige stress, daarentegen, is niet zo fijn. Het feit dat het 

verscheidene lichamelijke processen remt, kan lichamelijke en 

mentale gevolgen met zich meebrengen waaronder een hoge 

bloeddruk, een bol gezicht, een toename van vet op de buik en 

bovenarmen, slaapstoornissen, een laag libido en schommelingen in 

de bloedsuikerspiegel.
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Het gaat bij stress niet alleen om stress omdat je je trein moet halen, 

maar denk ook eens aan stress vanuit dingen die je doet met tegenzin. 

Of mensen in je omgeving waarbij je je niet fijn voelt, een baan waarin 

je je niet op je plek voelt, of een huis waarin je je niet thuis voelt. Ook 

dit soort situaties geven stress. 

Hoe kun je nu zorgen voor de balans tussen stress en ontspanning? Iets 

wat hierbij kan helpen, is mindfulness. Er verschijnen langzamerhand 

wetenschappelijke studies die laten zien dat mindfulness kan helpen 

met het verminderen van stress, depressie en piekeren.

Mindfulness
Simpel gezegd is mindfulness ‘het volledig bewust zijn van de eigen 

ervaring’. Met andere woorden: met je volle aandacht in het moment 

zijn, met een open blik en zonder oordeel. Het is het tegendeel van 

leven op de automatische piloot.

Mindfulness leert je te focussen en in het nu te leven. Daarnaast maakt 

het ook plaats voor positieve gedachten. Zo heeft mindfulness een 

staat waarin je kunt zijn, namelijk ‘mindful’.

Veel mensen vinden het lastig om echt mindful te zijn. Soms neemt 

het leven gewoon een loopje met je.  Toch kun je mindfulness al vinden 

in kleine dingen. Probeer maar eens een gesprek te voeren, waarbij 

je met volle aandacht naar de andere persoon luistert. 

Mindfulness is iets wat je kunt leren door oefeningen gericht op 

bewustwording en aanvaarding. Met de volgende tips kun jij praktisch 

aan de slag voor meer mindfulness in je leven.
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TIP 18: Sta stil bij elk begin van de dag 
Begin de dag met een positieve kijk op wat je die dag gaat 

doen. Wees dankbaar dat je dit mag ervaren. Wanneer je je 

dag positief begint, zal dit je een goed gevoel geven en meer 

vertrouwen. 

TIP 19: Vermijd energiezuigers in je dag
Welke personen zuigen je leeg? Van welke personen krijg je 

negatieve energie of moet je achteraf bijkomen, omdat ze je – 

letterlijk – hebben leeggezogen? Zelfde geldt voor activiteiten. 

Schrijf het eens op. 

TIP 20: Kijk waar je juist energie van krijgt, 
en probeer dat vaker te doen 
Welke personen geven je juist energie? En welke activiteiten? 

Heb je bijvoorbeeld een hobby? 

TIP 21: Creëer rustmomenten 
Begin je dag bijvoorbeeld met een korte meditatie en las ook 

een me-time momentje in wanneer je thuiskomt van werk. 

Eventjes, al is het maar 3 minuutjes, tijd voor jezelf. Zonder 

telefoon, muziek, televisie, maar echt even met jezelf zijn. 

Doe bijvoorbeeld een ademhalingsoefening (zie verderop). 
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TIP 22: Eet mindful
Dat wil zeggen: met aandacht op je eten en rust in het 

hoofd. Wanneer je eet met aandacht, zal je ervaren dat 

de maaltijd je meer voedt.  Ook dit helpt bij de vertering 

en zo ga je ervaren hoe lekker gezond eten eigenlijk is.

Mindful eten betekent dus: 

•	Eet aan tafel

•	Eet met aandacht, zonder telefoon/televisie

•	Kauw bewust 

•	 Proef bewust: welke smaken gaan er door je mond? 

TIP 23: Houd een dankbaarheidsboekje bij
Schrijf elke avond voor je gaat slapen iets op wat je die 

dag hebt meegemaakt en waar je dankbaar voor bent. 

Bijvoorbeeld een compliment van je baas, een knuffel 

van je kind of het feit dat je zelf een heerlijke maaltijd 

hebt bereid. Zo sluit je je dag dus ook weer positief af 

en dit zal je nachtrust ook ten goede komen.
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Tip 24: zorg voor een goede nachtrust 
Tijdens de nachtrust kan je lichaam herstellen en tot rust 

komen. Bekijk zelf met hoeveel uren slaap jij het lekkerst 

en fit wakker wordt. Voor de een is dit 6 uur, voor de 

ander is dit 7.5-8 uur. 

Tip 25: Mediteer
Lest best... Mediteren is een van de fijnste remedies tegen 

stress. Er zijn zelfs wetenschappelijke studies die aantonen 

dat met meditatie de hoeveelheid stresshormoon in het 

bloed vermindert. Vind je mediteren lastig? Kijk dan op 

de volgende pagina voor 2 simpele meditatie-oefeningen 

die je kunnen helpen.
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Ademhalingsoefening:
Deze oefening kun je zo lang laten duren als je zelf fijn vindt. 

3 Minuten per dag is al voldoende. Het is een oefening 

waarbij je je bewust wordt van je ademhaling en waarbij 

je even kunt komen bij jezelf. Je kunt deze oefening overal 

doen, op ieder moment van de dag. 

Zo doe je het:

Zoek een plekje waar je rustig kunt zitten, zonder afleiding. 

Bijvoorbeeld op een vloerkleed. Als je dat prettig vindt, 

kun je een kussentje onder je billen leggen.

Ga zitten, sluit je ogen en ontspan. Leg een of twee 

handen op je buik (wat je prettig vindt). Adem in door je 

neus en uit door je mond, waarbij je buik uitzet bij iedere 

inademing, zodanig dat je hand(en) op en neer gaat(n). 

Concentreer je op je ademhaling. Je hoeft er niets aan 

te veranderen.  

Als je gedachten afdwalen, keer je terug naar je ademhaling. 

Zonder dat je er iets aan verandert, word je je ervan 

bewust hoe je je voelt. Stel jezelf de vraag: “Hoe voel 

ik me?” Voel je bv. spanning in je lijf? Emotie? Irritatie? 

Of juist rust? Observeer, zonder er een oordeel aan te 

hangen.
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Loopmeditatie:
Zoals de naam al doet vermoeden, doe je deze meditatie 

lopend. Als je de ademhalingsoefening van de vorige 

pagina lastig vond vanwege het zitten en die rust daar 

pakken, is misschien de loopmeditatie meer iets voor 

jou. Je hoeft hiervoor helemaal niet ver te lopen, een 

oppervlakte van een paar m2 is in principe genoeg. 

Hoewel het heel lekker is om de meditatie buiten te doen!

Zo doe je het:

Ga rechtop staan. Liefst doe je dit op blote voeten of 

buiten (of allebei!). Word je bewust van het gewicht van 

je lichaam en je voeten die het lichaam dragen. Dat doen 

ze elke dag. We nemen dit vaak voor lief. Neem nu een 

momentje om hierbij stil te staan.

Begin nu met lopen. Doe dit in een rustig tempo, iets 

langzamer dan normaal. Je hoeft verder niets aan je 

gebruikelijke manier van lopen te veranderen.

Concentreer je op het gevoel van lopen. Voel hoe je voeten 

steeds maar weer de grond raken en hoe je hielen steeds 

de grond verlaten. Gaat dit goed, dan kan je de aandacht 

steeds wat meer omhoog verplaatsen en steeds meer 

bewust worden van hoe heel je lichaam zich beweegt 

tijdens het lopen.
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Doelen stellen & succes
Kun je iets met de tips die ik je geef? Misschien pas je al heel veel van 

de tips toe. Of misschien is het nog een ver-van-je-bed-show. Als je er 

echt mee aan de slag wilt gaan, maar je weet niet waar te beginnen, 

kan het handig zijn een doel te stellen voor jezelf.

Elk succes begint met het stellen van een doel. Een concreet en 

haalbaar doel. Niet alleen een doel van wat je wilt bereiken, maar 

juist ook waarom je datgene wilt bereiken. 

Ik maak het even duidelijk voor je met een voorbeeld: stel dat je zegt: 

“ik wil voor de vakantie 10 kg zijn afgevallen.” Dan geeft dit alleen 

maar aan wat je wilt bereiken. Juist om je eigen motivatie hoog te 

houden en tijdens lastige situaties sterk te blijven, is het handig om 

duidelijk voor ogen te hebben waarom je je doel wilt bereiken. Je 

doel wordt dan: “ik wil voor de vakantie 10 kg zijn afgevallen, want 

dan voel ik mij zelfverzekerd als ik op het strand loop en staat mijn 

kleding mooier.” 

Eigenlijk gaat het nemen van de stappen in dit e-book, als je ze 

nog niet deed, over gedragsverandering. Hierbij kan het helpen een 

overzicht te maken van de positieve effecten van jouw huidige gedrag 

en de negatieve effecten hiervan. Denk hierbij na hoe je je voelt als 

het positieve scenario een feit zou zijn en wanneer het negatieve 

scenario een feit is. 



Om weer terug te gaan naar het voorbeeld van het afvallen: als je 

je voorstelt hoe het nu voelt en hoe je je écht gaat voelen als je die 

kilo's kwijt bent, kun je jezelf steeds gemakkelijker programmeren om 

daar echt voor te gaan. 

Bij het stellen van een doel, kun je kijken wat er daadwerkelijk nodig is 

om dat doel te behalen. En welk tijdsbestek realistisch is. Je evalueert 

waar je nu staat en waar je daadwerkelijk naartoe wilt. Ben je tevreden 

met je huidige situatie? Of zie je deze liever anders? Wanneer je 

daadwerkelijk de noodzaak ziet om te willen veranderen, is de eerste 

aanzet voor verandering gezet! 

Maar hoe zorg je ervoor dat je je verandering daadwerkelijk volhoudt? 

Dat je niet terugvalt? Onze tip hierin is: houd je doel voor ogen en 

houd goed voor ogen waarom je hieraan begonnen bent. Evalueer 

wekelijks met jezelf hoe je ervoor staat. Stel jezelf hierbij de vragen: 

ben ik op de juiste weg? Zet ik de juiste stoppen dichter naar mijn 

doel? Of heb ik bijsturing nodig? Plan hiervoor een vast moment in. 

Je kunt jezelf ook per week een extra aandachtspunt meegeven, 

waarop je focust. 
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DAGSCHEMA 
& 

RECEPTEN

Op de volgende pagina’s deel ik een dagschema dat je 

kan helpen je dagen in te plannen als je aan de slag gaat 

met mijn tips. Dit is slechts een voorbeeld ter inspiratie, 

omdat ik het leuk vind je ook wat lekkere recepten 

te geven en je te laten zien hoe ik mijn ochtend- en 

avondrituelen indeel. Doe er mee wat je wilt. In ieder 

geval zien mijn dagen er grofweg zo uit ;)
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(De Recepten - in roze aangegeven - staan op de volgende pagina’s)

Opstaan
Sta op tijd op. Vermijd snoozen, dit helpt eigenlijk helemaal niet bij 

lekker wakker worden. Als je de dag vroeg begint, zal je ervaren 

hoeveel extra tijd en rust dit je brengt. Zo heb je de tijd om ontspannen 

wakker te worden en rustig te ontbijten. 

Rek je even lekker uit en begin met een glaasje gekookt water met 

citroensap. Neem hierna wat tijd om tot jezelf te komen. Je kunt 

bijvoorbeeld je doelen voor de dag opschrijven, mediteren, of bewegen. 

Bij voorkeur doe ik dit zelf met een aantal yogahoudingen (asana’s) 

of een korte krachttraining. Je kunt ook een ochtendwandelingetje 

maken. Wacht zeker tot een half uur na ontwaken met ontbijten, 

zodat je spijsvertering goed op gaan kan komen. 

Ontbijt 
Overnight oats 

Tussendoor
Smoothie time! 

Geen energiedipjes door kopjes koffie, maar energiekicks door de 

chlorofyl die de bladgroenten leveren! 
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Lunch 
Quinoa Salade 

Neem de tijd voor je lunch. Eet niet tijdens je werk, of achter je bureau. 

En maak, als dat kan, even een ommetje. Doe dit voordat je gaat 

lunchen, zo bereid je je lichaam voor op de lunch. Maak je hoofd leeg 

en adem even goed wat frisse lucht in. Zo kun je er weer tegenaan! 

Tussendoor
Gezonde chocoladetaart

Wil je een tussendoortje, eet bijvoorbeeld een stuk fruit en een klein 

handje ongebrande en ongezouten noten. Of, als je jezelf echt wilt 

verwennen, een stuk overheerlijke (en best gezonde!) chocoladetaart. 

Voor de avondmaaltijd
Creëer een rustmomentje waarbij je even een aantal minuten helemaal 

niets doet. Kook zelf, dit kan zelfs je rustmoment vormen.

Avondmaaltijd 
Courgetti pesto 

Als je zin hebt, maak dan voor je maaltijd een avondwandeling. 

Voor het slapen gaan 
Gemberthee

Stop met het gebruiken van apparaten met schermen zo’n 2 uur voor 

je gaat slapen. Blauwe schermen stoppen de aanmaak van melatonine, 

het hormoon dat je helpt slapen. Lees nog even een boek en doe een 

meditatie voor je gaat slapen. Ga naar bed als je merkt dat je moe 

wordt.
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Overnight-oats

Dit is eigenlijk de koude variant van havermout en smaakt 

toch weer anders dan de warme havermoutpap. Je kunt er 

ook eindeloos mee variëren qua smaak én het is snel klaar. 

Dus ik zou zeggen: give it a try! 

Wat heb je nodig?

•	 3	eetlepels	havermout

•	 1	eetlepel	lijnzaad

•	 1	eetlepel	chiazaad

•	 1	handje	blauwe	bessen	of	frambozen	(bv.	diepvriesfruit)

•	 1	snuf	kaneel

•	 200ml	amandel-	of	havermelk	(ongezoet)	

•	 evt.	1	el	kokosrasp	

Hoe maak je het?

Doe	alles	 ’s	avonds	voordat	 je	gaat	slapen	in	een	glas	of	

schaaltje,	roer	goed	door	en	dek	af	met	folie.	Zet	het	 in	

de	koelkast	en	de	volgende	ochtend	heb	je	een	heerlijk	

voedzaam	ontbijtje!
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Groene smoothie

Voor mij is een groene smoothie bijna een dagelijks ritueel. 

Het is lekker en je krijgt er echt energie van! Daarnaast krijg 

je in een klap heel veel vitamines, mineralen en voedingsvezels 

binnen. Hartstikke gezond dus!

Hieronder het basisrecept voor een simpele beginners smoothie, 

succes gegarandeerd!

Wat heb je nodig?

•	 1	handje	verse	(bio)	spinazie

•	 1/2	mango	of	ananas

•	 1	banaan

•	 kokosrasp	voor	de	topping

Hoe maak je het?

Begin	met	het	fruit	in	je	blender,	vul	aan	met	water	tot	aan	

het	fruit,	blenden,	en	voeg	daarna	de	groente	toe	en	blend	

opnieuw:	voeg	daarna	de	topping	toe	en	enjoy!!	(Andersom	

kan	ook,	maar	het	is	in	ieder	geval	aan	te	raden	om	voldoende	

vocht	toe	te	voegen	en	in	2	delen	te	blenden,	afhankelijk	van	

de	kracht	van	je	blender).
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Quinoa salade

Quinoa is super gezond. Het super ‘graan’ wordt al 

eeuwenlang in Zuid-Amerika verbouwd. Officieel behoort 

quinoa tot dezelfde familie als spinazie, maar lijkt qua 

samenstelling en gebruik meer op graan. Het is echter 

een zaad; een pseudograan net als amaranth en boekweit. 

Het is dan ook glutenvrij.

Quinoa wordt ookwel tot de categorie ‘superfoods’ 

verheven. Het zaadje is namelijk super gezond! Het is rijk 

aan eiwitten, bevat veel voedingsvezels en heeft een lage 

glycemische index.

Een makkelijke en smaakvolle manier  om quinoa aan je 

maaltijd toe te voegen, is door er een salade van te maken.

Tip: 
Wil je tijd besparen? Maak de salade de avond van 

tevoren klaar!
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Hoe maak je het?

Kook de quinoa volgens de verpakking. Snijd de ui en 

de prei in ringen, en de courgette in plakjes. Bak deze 

ingrediënten kort gaar in een koekenpan. Voeg nu de warme 

ingrediënten samen met de sla, alfalfa en hennepzaad. 

Rooster ondertussen de pijnboompitten zonder olie op laag 

vuur zonder dat ze zwart verkleuren. Maak een dressing van 

de olijfolie, peper en citroen. Besprenkel de salade met de 

dressing en maak af met de pijnboompitten en peterselie.

Wat heb je nodig?

•	50 gram quinoa

•	30 gram feta

•	Mix van 2 

verschillende sla 

soorten 

•	Verse peterselie voor 

de topping

•	Handje alfalfa

•	 1/2 ui

•	 1 prei

•	 1/2 courgette

•	Klein handje 

pijnboompitten

•	 1 eetlepel hennepzaad

•	 sap van een 1/2 

citroen

•	 1 eetlepel extra vierge 

olijfolie

•	 Peper



44

Gezonde chocoladetaart

Ja, voor chocolade kun je mij ‘s nachts wakker maken! 

Gelukkig kun je prima chocolade eten binnen een gezond 

en verantwoord voedingspatroon. Want chocolade is 

eigenlijk heel gezond, mits je kiest voor de pure variant 

van minimaal 70% cacao en waarvan het eerste ingrediënt 

niet suiker is. Cacao bevat namelijk magnesium: het anti-

stress mineraal.

Om een ode aan chocolade te brengen, bedacht ik deze 

chocoladetaart. Hij bevat slechts 6 ingrediënten (dus 

makkelijk te maken!) en geen geraffineerde suiker, maar 

dadels. Best gezond te noemen zo!

Benodigdheden

Voor een springvorm van 19 cm

Bodem:

•	 120 gram amandelen (of amandelmeel)

•	6  (medjoul)dadels

•	 snuf himalayzout
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Vulling

•	 1	blikje	kokosmelk:	waarvan	je	alleen	de	room	gebruikt	

(gekoeld	bewaren)

•	 60	gram	kokosolie

•	 2	tl	vanille	extract	of	het	merg	van	een	vanillestokje

•	 35	gram	(rauwe)	cacaopoeder

•	 8	(medjoul)dadels

Bereiding

1.	Laat	de	dadels	wellen	in	warm	water,	voor	15	minuutjes

2.	Bereid	de	bodem	door	de	ingrediënten	voor	de	bodem	

tot	een	samenhangend	deeg	te	kneden	de	bodem	van	

de	springvorm	hiermee	te	bedekken.	Het	moet	goed	

plakkerig	zijn,	is	dit	niet	het	geval	voeg	dan	een	extra	

dadel	toe

3.	Zet	de	bodem	even	in	de	vriezer;

4.	Verwarm	ondertussen	de	kokosolie	au	bain	marie	en	

voeg	hierna	de	kokosroom	toe.	Voeg	als	 laatste	de	

rauwe	cacao	toe;

5.	Doe	dit	samen	met	de	dadels	en	vanille	extract/merg	

in	de	blender;

6.	Smeer	de	vulling	uit	over	de	bodem	en	zet	in	de	koelkast;	

het	lekkerste	is	als	de	taart	een	nacht	kan	opstijven.
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courgetti pesto

Een heerlijke pastavervanger is de courgette! Ideaal als je 

minder koolhydraten wilt binnenkrijgen bijvoorbeeld. Dit 

recept is één van onze favorieten hier thuis en doet het ook 

altijd goed als ik eters krijg.

Tip: 
Een spirelli is een ideaal hulpmiddel om de courgette 
in sliertjes te “snijden”.

Wat heb je nodig?

Voor de pesto:

•	 25 gram basilicum

•	 25 gram pijnboompitjes

•	 1 el extra vierge olijfolie

•	peper en (himalaya)zout

•	 1 klein teentje knoflook

Voor de pasta:

•	 1 el kokosolie of ghee 

(om in te bakken)

•	 100g biologische kipfilet

•	 100g artisjokharten

•	 100g zongedroogde 

tomaatjes

•	 1 courgette
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Hoe maak je het?

Start met het maken van de pesto. Rasp het teentje knoflook en 

voeg de blaadjes basilicum, de pijnboompitten en 1 el olijfolie 

toe en mix met behulp van een staafmixer/keukenmachine 

of gebruik de vijzel. Voeg hierna naar wens zout en peper 

toe.

Snijd hierna de kip in stukjes en laat even marineren in de 

pesto. Was de courgettes en snijd deze in dunne sliertjes 

in de lengte. Snijd de artisjok harten en zongedroogde 

tomaatjes in kleine stukjes.

Verwarm een wok en voeg kokosolie of ghee toe, gevolgd door 

de knoflook en hierna de gemarineerde kipfilet. Wanneer dit 

gaar is, kun je de artisjok harten en zongedroogde tomaatjes 

toevoegen. Voeg als laatst de courgette slierten toe. Naar 

wens kun je de pasta garneren met bijvoorbeeld manchego 

(schapenkaas) of grana padano.

Tip:
Je kunt natuurlijk ook kant- en klare pesto gebruiken! 
Let wel op dat er geen toegevoegd suiker in zit.
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Gemberthee

Gember heeft vele goede eigenschappen. Zo staat het er 

om bekend de maag te kalmeren, stress te verminderen 

en het immuunsysteem te versterken. Ook verbetert het 

de doorbloeding en kan het helpen bij het verlichten van 

pijnlijke spieren. 

Om gemakkelijk gember binnen te krijgen, trek ik er thee 

van. Lekker voor het slapengaan!

Wat heb je nodig?

Stukje gemberwortel ter grootte van duimtopje

1 sinaasappel

evt. kaneel

evt. klein beetje honing (koud geslingerd)

Hoe maak je het?

Kook water, schil ondertussen de gemberwortel en snijd 

daarna kleine stukjes/plakjes, pers de sinaasappel uit in 

een theeglas. Doe de gesneden gember hierbij en giet het 

kokende water eroverheen. Bestrooi eventueel met kaneel 

of voeg een kaneelstokje toe. Enjoy!
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Eindwoord
De tips in dit e-book pas ik zelf ook dagelijks toe. Ik heb er mijn leefstijl 

van gemaakt. Wanneer je jezelf minimaal twee weken de tijd geeft 

om deze 25 tips een dagelijks ritueel te laten worden, kun je meer 

energie ervaren en een algeheel lekkerder gevoel in je lijf. 

Wil je graag advies op maat, of heb je behoefte aan coaching om 

de tips daadwerkelijk toe te passen in jouw leefstijl? Maak dan een 

afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek via de mail. 

Meer informatie vind je op www.foodsz.nl. Volg Foodsz voor tips & 

inspiratie op Facebook en Instagram. 

Gezonde groet, 

Sandra 

info@foodsz.nl

www.foodsz.nl 

https://foodsz.nl
mailto:info@foodsz.nl
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disclaimer
Foodsz besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit 

van de informatie in dit e-book. Voor de juistheid en de volledigheid 

van deze informatie kan niet worden ingestaan.

Foodsz aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe 

of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door 

derden aangeboden – informatie in dit e-book. 

Dit e-book en de algehele inhoud is beschermd door het auteursrecht 

en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van dit e-book of 

de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, zonder 

voorafgaande toestemming van Foodsz.

De informatie en advisering van Foodsz is niet bedoeld als vervanging 

van medisch advies. Bij gezondheidsklachten wordt nadrukkelijk 

geadviseerd om contact op te nemen met je behandelend arts.
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