
Food Detox
5 dagen, 30 maaltijden

Re-energize, Renew, Replug yourself

Summer



Dit Ebook is voor jou.

Tijdens de periode van een burnout krijg je de harde les om beter voor je lijf te gaan zorgen:
Goed luisteren naar je lichaam, wat heeft het nodig, wat gebeurt er als ik dit doe of eet?

Het is bizar wat voeding voor ons doet.
Maar tegelijkertijd is het echt de basis van alles!

De recepten zijn zo opgebouwd zodat jij deze 5 dagen alleen maar voedingsstoffen
 binnen krijgt die goed zijn voor je herstel én ernergie.

Op pagina 12 en 13 kan je precies zien wat waar goed voor is. 
Er zitten misschien dingen tussen die je niet lekker vindt maar ik raad je tóch aan om het te eten.

Daarnaast heb ik dit weekmenu ook geschreven zodat jij
5 dagen lang hier even niet over hoeft na te denken.

Met een boodschappenlijst en iedere dag recepten gaat jou dit rust, houvast en ZORG geven.

Hopelijk geeft het inspiratie om wat dingen blijvend te veranderen in je leven. 
Misschien om vaker met een weekmenu te werken of iedere ochtend een smoothie.



Boodschappenlijst

aardbeien V   1 doosje
aardbeien (vers)  1 doosje
abrikozen, gedroogd* 10
ananas V   1 doosje
appel*    9
avocado*   5
banaan*   5
rode biet   1
blauwe bessen V  1 doosje
bleekselderij*   5 stengels
bloemkool*   1
broccoli*   1/2 
citroen*   10
courgette   1
frambozen V   1 doosje
gember*	 	 	 1	flink	stuk
gemengde noten,
ongebrand ongezout* 3 handjes
groentebouillon  4 blokjes
granaatappelpitjes  100 gram

kikkererwten  2 blikken
knoflook	tenen*	 10
kokosmelk  1 pak 
komkommer*  1
krop sla*  2
linzen, rood  2 blik
mango V  2 doosjes
olijfolie  250 ml
peer*   1
paprika, oranje 1
peper, rood  2
rucola*  1 zak
sjalot   2
spinazie*  1 grote zak
tomaten*  5
tomatenblokjes 1 blik
ui*   3
venkel   1
wortels*  6
zwarte bonen  1 blik

Overig:
Voor het toetje van maandag: 1 el raw cacao (aanrader!)

Verder:	cayenne,	chiliflakes,	chilipoeder,	honing,	kaneel,	komijnzaad,	kurkuma,	peper,	
gedroogde tijm, venkelzaad en optioneel een stukje geitenkaas voor vrijdag.

Check ook even de tips voor thee op blz. 13 en water op blz.19.

Tip:
Probeer zoveel mogelijk op de markt te halen.

Het zal schelen in geld maar ook in wat je uiteindelijk weg zal gooien. 
Ik heb een * gezet bij de artikelen die je op de markt kan vinden.

Bij het fruit die je ook uit het vriesvak kan halen staat een V.



First things first: Wat is een burnout? Simpel gezegd is dit een bijnieruitputting.

Wat zijn bijnieren?
Dit zijn twee kleine orgaantjes, in de vorm van een noot, die boven iedere nier plaatsvinden.
De bijnieren verhogen hun productie van cortisol op een stressreactie.
Volgens een Franse arts is het zo dat als de bijnier beschadigd mocht raken, hoe dan ook, ontstaat 
er een klachtenpatroon van depressie en uitgeputte spieren.

Wat is cortisol?
Cortisol is een stresshormoon, zoiets als adrenaline. 
Dit hormoon wordt door de bijnieren geproduceerd als je stress hebt. 

Samengevat:
Na uren, dagen, weken, maanden...jaren stress of uitputting is de adrenale cortex uitgeput.
De cortisol heeft je beschermd, je adrenlineboosts gegeven, waardoor je constant een hoge cor-
tisolspiegel hebt gehad, wat niet goed voor je is en nu ga je over naar chronische lage spiegels, wat 
ook slecht voor je is. Door de chronische lage cortisol is er nu sprake van een bijnieruitputting.

Wat doen de bijnieren nog meer?

1. De bijnieren verhógen in eerste instantie hun productie van cortisol op een stressreactie. 
    Cortisol laat de bloedsuikers stijgen en ook de bloeddruk.

2. Ze reguleren het immuunsysteem.
    Als de stress lang aanhoudt raakt de bijnier dus uitgeput waardoor het minder cortisol gaat
    produceren. Hierdoor wordt je sneller moe, ontwikkel je een lage bloeddruk en lage
    bloedsuiker waarden.

3. Ze produceren oestrogeen en testosteron.
    Ook deze hormonen worden in de bijnier gemaakt naast de eileiders bij de vrouw of bij mannen
    in de testis. Hierdoor heb je dus tijdelijk een lager libido.

4. Ze produceren ook aldosteron. 
    Dit hormoon helpt zout en water te stabiliseren.
    Nu dat de bijnieren zijn uitgeput is het wijs om op te letten met zout en veel water te
    blijven drinken.

Waarom is voeding belangrijk
in een burnout??



Dus dit is hoe voeding je kan helpen. Want:
1. Zorg ervoor dat je vitamine C in je dieet toevoegt! Maar dan ook nu!  
    De cellen van je bijnieren verbruiken namelijk meer vitamine C dan de meeste andere cellen in je     
    lichaam. De hoogste concentratie vitamine C in je lijf bevindt zich dan ook in je bijnieren.
    Maar wat kan vitamine C dan voor je betekenen als je kampt met stress en uitgeputte bijnieren? 
    Het is wetenschappelijk aangetoond dat vitamine C het negatieve effect van stress op je
    immuunsysteem vermindert en helpt bij vermoeidheid, depressie en angstgevoelens. 
    Daarnaast verlaagt vitamine C stoffen die chronische ontstekingen stimuleren, bestrijdt vitamine C 
    virussen en stimuleert het ontgiftingsprocessen.

2. Eet met regelmaat. Zorg dat je die hongerklap voor bent want je kan geïrriteerd raken. 
    Dan krijg je een gevalletje ‘feed me or I kill you!’ 
    
3. Schommelende bloedsuikerspiegels is een van de redenen van je gespannen spieren.

4. Soms is er bij burnout zelf sprake van een traag metabolisme en obstipatie.

Verder:
1. Suiker is killing voor de bijnieren. Haal dit onmiddelijk uit je dieet.
    Suikerverslaving is vaak zelfs een reden om een bijnieruitputting te krijgen.
    De suikerspiegel piekt omhoog, waardoor je je maar tijdelijk even wat beter voelt, want die 
    suikerspiegel moet ook weer omlaag!

2. Koffie, of cola, alles met cafeïne doet gekke dingen met je bijnieren.
    Als je het niet kunt laten, hou het dan bij een kopje in de ochtend.
    Maar liever in plaats hiervan groene thee waar theanine in zit. Dit zorgt ook voor concentratie en
    rust. 

3. Eet met regelmaat! 
    Het liefst zelfs 5 of 6 porties per dag, maar wel laag glycaemisch. 
    Eet grote hoeveelheden groentes, zeker de bladgroentes.
    Zorg voor een dieet dat hoog is in proteïne en laag in suikers. 

4. Drink veel!
    Een van de symptomen van bijnieruitputting is dorstig zijn en meer plassen.
    Zorg voor maximaal 1,5 liter water naast thee en ander vocht. Dit is voldoende. 

Kortom: Luister naar je lijf! 

Waarom is voeding belangrijk
in een burnout?



Heel simpel. Je moet alle gifstoffen uit je lijf afvoeren en weer opnieuw beginnen.
Het doel hierbij is niet om veel af te vallen, of om een nieuwe levensstijl aan te meten,
maar wel even alle troep van E-nummers en vooral suikers uit je lijf te krijgen en van daaruit
weer gezond opbouwen. Die stresshormonen in je lijf zijn ook gifstoffen. Unplug en Replug Jezelf!

Tijdens deze week wordt je lijf gereinigd. Nee, je hoeft hiervoor niet aan de klysma!
Dit doet je lichaam helemaal uit zichzelf.  Je darmen, lever en nieren worden schoongespoeld zo-
dat deze weer optimaal kunnen functioneren.

Het kan zo zijn dat je de eerste 24-48 uur moet wennen aan het ontgiften.
Je kan last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid of darmklachten. 
Probeer dit te ondergaan zonder hier iets tegen in te nemen.
Drink vooral veel water, dat versnelt het proces.
En probeer zout te vermijden omdat dit juist veel vocht vasthoudt.

Daarbij is een goed ritme belangrijk bij het hervinden van jezelf als je in een burnout zit.
Probeer om de 2 uur te eten en ga bewegen. Een blokje om is al een goed begin. Hiermee help je
meteen de spijsvertering en om de afvoer van de gifstoffen op gang te komen.

Dit is je dagplanning:
07:30 - Een glas warm water met een halve citroen uitgeperst op een lege maag
08:00 - Smoothie
10:30 - Tussendoortje
13:00 - Lunch in de vorm van een salade
15:30 - Tussendoortje
18:00 - Diner in de vorm van een soep
20:30 - Toetje!

Beslis NU dat jij dit kan en dat je niet gaat opgeven. Het zijn maar 5 dagen! You got this!

Waarom een detox?



if not now
then when



Maandag
Begin iedere dag met een glas lauwwarm water en een halve citroen uitgeperst.
Het allerbeste is om hierna een half uur te wachten tot je je smoothie opdrinkt.

Green Love Smoothie 
• 1 banaan
• 2 handjes spinazie
• 1 appel, geschild
• 2 stengels selderij 
• 1 cm gember
• water

Tussendoortje

Snij een appel in stukjes en strooi hier wat kaneel over

Lunch - It’s a wrap!

• 1 blik kikkererwten
•	1	teen	knoflook
• 3 el olijfolie
• 2 tl cayenne peper
• 4 bladen ijsbergsla
• 4 cm komkommer
• 1 geraspte wortel

1.	Mix	de	kikkererwten	samen	met	de	knoflook,	olijfolie	en	cayennepeper	in	de	blender	of	met				
    een staafmixer tot een romig en smeerbaar geheel
2. Gebruik de buitenste bladen van de krop sla als wrap
3. Bedek de sla met humus en voeg je rauwkost toe

• Bewaar wat humus voor je snack van morgen!



Maandag
Tussendoortje 

Pak een handje ongezouten, ongebrande noten.

Diner - Bloemkoolsoep

• olijfolie
• 1 ui
•	2	teentjes	knoflook
• 500 ml groentebouillon
• 1 kleine bloemkool
• halve tl venkelzaad
• halve tl gedroogde tijm
• peper naar wens

1. Verwarm de oven voor op 200 graden
2.	Snijd	de	bloemkool	in	roosjes,	de	ui	in	grove	stukken	en	halveer	de	knoflook
3. Leg alles in een ovenschaal of op een bakplaat en giet er wat olijfolie overheen en sprenkel met
    de venkelzaad en tijm
4. Rooster de groente in de oven voor ongeveer 25 minuten
5. Maak ondertussen je bouillon, gemaakt van 500 ml water en een blokje groentebouillon
6. Zodra de groente gaar en mooi bruin zijn doe je alles in de blender
7. Voeg de groente toe aan de bouillon en maak er een gladde soep van

Toetje - Chocolademousse

• 1/2 avocado
• 1 banaan
• 1 el raw cacao

Doe dit samen in de blender en mix het tot het een gladde mousse.
Als je er een eetlepel raw cacao bij doet is het chocolademousse! Smullen!





Dinsdag
Begin iedere dag met een glas lauwwarm water en een halve citroen uitgeperst.
Het allerbeste is om hierna een half uur te wachten tot je je smoothie opdrinkt.

Berry Mango Smoothie 
• 1 banaan
• 1 handje mango 
• 1 handje blauwe bessen
• 1 handje spinazie
• 1 el citroensap
• water

Tussendoortje

Een banaan

Lunch - Holy guacamole!

• 2 handjes spinazie
• 1 avocado
• 1 rode ui
• 1 tomaat
• 1 el citroensap
• 10 cm komkommer
•	optioneel:	chili	flakes	als	topping

1. Was de spinazie en laat goed uitlekken
2. Schild de komkommer en schaaf er dunne plakjes van
3. Pak een schaaltje en maak hierin je guacamole van de avocado, tomaat en rode ui en voeg hier 
nog de citroensap aan toe
4. Leg de spinazie mooi op een bord met de guacamole toegevoegd en strooi hier eventueel nog 
de	chili	flakes	overheen



Dinsdag
Tussendoortje 
Snijd een halve komkommer door midden en besmeer deze met de humus van maandag

Diner - Linzen-met zwarte bonensoep

• olijfolie
• 1 ui
•	2	teentjes	knoflook
• 500 ml groentebouillon
• 2 wortels
• 1 kop rode linzen
• 1 kop zwarte bonen
• 1 blik tomatenblokjes
• 1 tl chilipoeder
• 1/2 tl komijn
• 1/2 tl chilivlokken
• peper naar wens

1.	Snij	de	ui	en	knoflook	fijn	en	fruit	aan	in	wat	olie	op	matig	tot	laag	vuur	
2. Voeg de in blokjes gesneden wortel toe en blijf bakken tot de ui zacht is
3. Voeg nu de overige ingrediënten toe (de linzen, bouillon, tomatenblokjes, bonen en kruiden) 
en laat sudderen tot de linzen en wortelen gaar zijn (ongeveer 30 minuten)

Toetje - Appelmoes 

• 4 appels
• 1 el kaneel
• 2 el water

1. Schil en snijd de appel in grove stukken
2. Zet een kookpannetje op laag vuur en voeg de ingrediënten toe
3. Leg de deksel half op de pan en laat het zachtjes gaar stomen tot de appel zachter wordt



Detox Tea Tips
Cleansing Detox 

• groot glas heet water
• 1/4 tl kurkuma
• zwarte peper
• 1/4 tl gember poeder (of vers)
• 1 el honing

Slimming Detox 

• 1 zakje groene thee 
• groot glas heet water
• 1/4 tl kurkuma
• 1 kaneelstokje

Ginger Detox

• 1 zakje groene thee 
• groot glas heet water
• 2 cm verse gember
• 1 el honing

Lemon Detox 

• 1 zakje groene thee 
• groot glas heet water
• sap van 1/2 citroen
• snufje cayennepeper

Sleeping Detox 

• groot glas heet water
• 1 zakje kamille thee 
• schijfje citroen
• 1/4 tl gemberpoeder of vers
• peper
• 1 el honing

Mix it up

• groot glas heet water
• 1 schijfje citroen
• 3 takjes munt
• snufje cayennepeper
• honing
• gember

Durf met deze ingrediënten te experimenteren:

• citroen   • verse munt
• gember   • honing
• cayennepeper  • kaneelstokje
• kurkuma   • peper



Woensdag
Begin iedere dag met een glas lauwwarm water en een halve citroen uitgeperst.
Het allerbeste is om hierna een half uur te wachten tot je je smoothie opdrinkt.

Gimme a Beet Smoothie 

• 230 ml water 
• ½ rijpe avocado
• 2 stengels bleekselderij, in grove stukken gehakt
• 100 gram aardbeien 
• 1 rode biet, rauw, in grove stukken gehakt
• 1 citroen, versgeperst
• 4 ijsklontjes 
• 1 appel, zonder schil, in grove stukken gehakt 

Gooi alles in de blender en mix it up, baby!

Tussendoortje

Pak 5 gedroogde abrikozen

Lunch - I’d catch a pomegranate for you

• 1/2 krop sla
• 1 handje rucola
• 100 gram granaatappelpitjes
• 1 appel
• 1 avocado
• sap van 1 citroen
• olijfolie

1. Doe de bladgroente in een schaal
2. Snij de appel en avocado in kleine blokjes en voeg dit samen met de granaatappelpitjes toe aan 
    de sla
3. Pers er wat citroensap over met nog een scheutje olijfolie als dressing



Woensdag
Tussendoortje 

Knabbel lekker op een wortel

Diner - Broccolisoep

• olijfolie
•1	teentje	knoflook
• 1 ui
• 1 halve broccoli, in kleine roosjes 
• 350 ml water
• Handje rucola
• Een halve citroen 

1.	Doe	wat	olijfolie	in	de	de	pan	en	fruit	hierin	de	knoflook	en	de	ui
2. Doe het water erbij en voeg de stukken broccoli toe. Laat dit voor zo’n 5 minuten zachtjes
    doorkoken 
3. Pureer de broccoli met de staafmixer of doe het in een blender. Als het mooi glad is voeg je de
    rucola en het citroensap toe en mix het nog een keer

Toetje 

• 1 klein handje ananas
• 1 klein handje mango
• een scheut kokosmelk

Doe dit samen in de blender voor een tropical mousse.
Als je bevroren fruit gebruikt, houd het dan even onder de warme kraan, dan is het wat minder
koud op je maag.



when life puts you
in tough situations
don’t say ‘why me’

say ‘try me’



Donderdag
Begin iedere dag met een glas lauwwarm water en een halve citroen uitgeperst.
Het allerbeste is om hierna een half uur te wachten tot je je smoothie opdrinkt.

Hot pink Smoothie 

• 1 banaan
• 1 handje frambozen
• 1 handje spinazie
• 2 el citroensap
• water

Tussendoortje

Pak 5 gedroogde abrikozen voor nóg meer ijzer!

Lunch - Strawberry Salad

• ½  krop sla
• 1 handje rucola
• 1 handje spinazie
• 100 gram aardbeien
• 1 appel
• 1 avocado
• sap van 1 citroen
• 1 el olijfolie als dressing

1. Doe de bladgroente in een schaal
2. Snij de aardbeien, appel en avocado in kleine stukjes 
3. Pers er wat citroensap over en daarna nog een scheutje olijfolie
    Et voilá...Het is zomer in je mond! 



Donderdag
Tussendoortje 

Pak een handje ongezouten, ongebrande noten.

Diner - Linzensoep

•	flinke	scheut	olijfolie
•	1	teentje	knoflook,	fijn	gesneden
• 1 sjalot, gesnipperd
• 1 bouilonblokje voor 500 ml
• 2 wortels
• 1 stengel bleekselderij
• 1 rode peper
• 4 tomaten in blokjes
• circa 100 gram rode linzen

1. Maak de bouillon alvast klaar en verwarm de olie in de pan
2. Schep hierin de wortels, de sjalot en bleekselderij
3.	Wanneer	de	groentes	zacht	worden,	voeg	de	knoflook	en	rode	peper	toe
4. Schep nogmaals goed door elkaar. Laat het niet aanbakken of giet wat bouillon erbij 
    om te blussen
5. Voeg na een paar minuten de tomaat, groentebouillon en linzen toe
6. Breng geheel weer aan de kook, laat het zo’n 30 seconden koken en zet vuur lager. 
    Doe de deksel er schuin op en laat het 25 minuten zachtjes koken
7. Klaar! Nu alleen nog pureren met de staafmixer!

Toetje 

Snij een appel in stukjes en strooi hier wat kaneel over.



the new
h2o

grapefruit - citroen - sinaasappel

bramen - perzik

perzik - munt

aardbei - komkommer

appel - kaneelstokje

basilicum - ananas

mango - limoenbramen - limoen

héél
véél

citroen

watermeloen - takje rozemarijn

zwarte bessen -  blaadjes salie

ananas - munt

aardbei - watermeloen

citroen - munt

citroen - komkommer - gember

watermeloen - limoen

limoen - citroen - sinaasappel - gember

blauwe bessen - gember

aardbei - ananas

20 manieren om van je water limonade te maken.
Dare to experiment!



Vrijdag
Begin iedere dag met een glas lauwwarm water en een halve citroen uitgeperst.
Het allerbeste is om hierna een half uur te wachten tot je je smoothie opdrinkt.

Kickstarter Smoothie 

• 1 oranje paprika
• 1 handje mango
• 1 cm gember, geschild
• water

Tussendoortje

Een peer met kaneel

Lunch -Bloemkoolsalade

• 1/2 krop sla
• 1 blik kikkererwten
• 1 venkel
• 1 avocado
• olijfolie als dressing

1. Scheur de sla grof in stukken, snijd de venkel in reepjes en de avocado in blokjes
2. Doe dit in een schaal en voeg hier de kikkererwten bij (zonder het vocht)
3. Optioneel: Rooster de kikkererwten even in een pan
4. Voeg wat olijfolie toe als dressing
   



Vrijdag
Tussendoortje 

Pak een handje ongezouten, ongebrande noten.

Diner - Courgettesoep

• 2 el olijfolie
•	2	teentjes	knoflook,	fijn	gesneden
• 1 sjalot, gesnipperd
• 1 bouillonblokje voor 500 ml
• 1 courgette in blokjes
• Halve rode peper
• En omdat het vrijdag is: een stukje geitenkaas om over de soep te brokkelen

1.	Fruit	de	ui	en	de	knoflook	in	de	olijfolie
2. Voeg de courgette, rode peper en bouillon toe
3. Breng aan de kook en laat het op zacht vuur 20 minuten pruttelen
4. Pureer de soep met de staafmixer

Toetje 
• 1 klein handje aardbeien
• klein scheutje kokosmelk

Mix dit in de blender voor een zachte aardbeien mousse.
Als je bevroren fruit gebruikt, houd het dan even onder de warme kraan, dan is het wat minder
koud op je maag.



let
shit
go



Hoe nu verder?
You made it! Ik wist wel dat je het kon!

Ga nu niet gelijk met een lepel een pot Nutella leegwerken.
Of pizza bestellen. 
Of 3 frikandellen schransen.
Want hoe voel je je?
Iets meer energie dan vorige week toch?
Hou dit vol.  Ik heb nog een paaar Do’ s en Don’ts voor je.

Do’s
• Hou dit vol. Probeer met een weekmenu te gaan werken zodat eten geen stressfactor is.
• Beweeg. Iedere dag even naar buiten voor wat vitamine D en voor rust in je hoofd.
• Zorg voor variatie in je voeding en probeer zo veel mogelijk groentes, fruit en vers te eten.
   Dit is het beste voor je energie.
• Probeer een vast ritme te behouden met routine. Dit gaat rust geven.
• Drink veel water

Don’ts
• Vermijd suiker en cafeïne. Probeer zoveel mogelijk in je natuurlijke energie te blijven
   en leer om je lichaam en grenzen te voelen
• Drink geen alcohol, doe geen drugs en rook niet. Dit zijn allemaal giftstoffen waar je lichaam
   veel te veel energie voor moet gebruiken om het af te breken.
• Lazy food. Af en toe kan natuurlijk wel, maar zorg goed voor jezelf.



Aardbeien
Een enorme bom van vitamine C.
Op de kiwi na het meest van alle vruchten. 
Goed tegen hart-en vaatziekten.

Abrikozen (gedroogd)
Deze zitten vól met ijzer. 
Als je ze op de markt koopt, even vragen naar
de Turkse. In deze zit het meeste ijzer.
Ook geven ze veel energie, zijn ze een boost voor
je immuunsysteem en helpen ze bij spierpijn
en hoofdpijn. Ook zitten ze vol met magnesium!
Aan magnesium heeft je lijf nu een verhoogde
behoefte aan omdat deze een aandeel heeft
in je energieproductie en geeft een kalmerende 
werking op vermoeide spieren en op je 
bloedvaten.

Ananas
Ananas is rijk aan vitaminen zoals: 
bètacaroteen, vitamine E en mineralen 
zoals: kalium, magnesium, fosfor, ijzer, 
koper, mangaan, zink en jodium. 
Goed voor je energie!

Appel
An apple a day keeps the doctor away!
Ze zijn enorm goed tegen stress! 
Ze verminderen namelijk de cortisol 
in je bloed. Verder zijn ze goed voor je lever, 
houdt je suikerspiegel in balans en goed 
voor de spijsvertering. 
En ze werken goed op je humeur!

Avocado
Avocado’s zitten bommetjevol met goede
vetten, vezels, vitamine E, foliumzuur, ijzer,
vitamine B3 en kalium. Dat je er dik van wordt 
moet je echt nú uit je hoofd zetten, want het is 
een fabel. Verder verlaagt het cholesterol, zijn ze
goed voor de bloeddruk, een echte boost voor

Banaan
Vol vezels en goede vetten en de kalium 
zorgt voor een goede vochtbalans. 
Bananen leveren snel energie door de 
magnesium. Daarnaast beschermen ze je 
zenuwstelstel, zorgen ze voor een gezond hart,
goed voor je humeur, ze werken kalmerend 
en geven ze energie!

Biet
Goed voor ontspanning, verlaagt debloeddruk 
en goed voor je zenuwstelsel.
Verder zitten ze boordevol essentiële
mineralen en vitaminen, houden ze de 
spijsvertering op gang, goed voor je nieren (heel 
belangrijk bij burnout) én ze reinigen en 
zuiveren je lichaam. 
EN! Goed voor je libido! Woehoe!

Blauwe Bessen
Goed voor je energie! 
Verder verlagen deze besjes je bloeddruk, 
houden ook je suikerspiegel in balans en 
zijn ze goed tegen fysieke en emotionele stress.
Ze zitten vol met antioxidanten en vitamine C en  
B en verlagen ze het effect wat cortisol heeft op 
je lichaam.

Bleekselderij
Deze is super voor een detox!
Werkt namelijk vochtafdrijvend. 
Het verlicht nier-en blaasziekten. 
En het verbetert je stemming! 

Bloemkool
Ook goed voor vitamine C en
werkt verhogend op je weerstand.
Bloemkool bevordert de ontgifting van de lever.



Broccoli
Van velen niet het meest favoriete eten, 
maar wel een enorm goede bron van vitamines. 
Vitamine A, B6, B12, C en daarnaast natuurlijk
ijzer, maar ook magnesium en calcium.

Citroen
Zit vól vitamine C en heeft een reinigend
effect op de lever en dus op de huid.
In de maag bevordert citroen de spijsvertering.

Courgette
Rijk aan foliumzuur, kalium, magnesium,
vitamine A, B1 en C.
Goed voor het zenuwstelsel en een
gezonde spijsvertering.

Gember
Werkt pijnstillend en is goed voor de
spijsvertering.
Ook heeft het een positief effect op het
maaggebied en de longen en is het effectief
bij diabetes, ook vooral goed bij griep...
Kortom, enorm veel voordelen van gember!

Granaatappel
Dit is een echte superfruit!  Ze zitten vol met 
kalium en vitamine C en bovendien bevatten 
nog meer polyfenolen dan rode wijn en groene 
thee. Dit zijn krachtige antioxidanten. 
Ook zijn het ontstekingsremmers, verlagen ze 
bloeddruk, zorgen ze voor een mooie huid en
verminderen ze de overgangskwalen.

Kaneel
Vooral goed om de schommeling in je
bloedsuikerspiegel te voorkomen.
Daarnaast helpt het tegen hart-en vaatzieken,
goed voor de hersenen, tegen maagzuur
én goed tegen stress doordat het je 
cortisolniveau omlaag brengt.

Kikkererwten
Deze peulvrucht bevat veel mineralen, vezels,
proteïnen, mangaan, koper, ijzer en fosfor, 
tryptofaan, the list goes on! 
Je hebt tryptofaan nodig om serotonine aan
te maken. En deze verbetert je stemming
én zorgt ervoor dat je beter slaapt!

Knoflook
Deze tenen bestrijden virussen, bacteriën en
schimmels en is een uitstekende remedie
tegen verkoudheid. En libidoverhogend! 
Het werkt ook de samenklontering van het
bloed tegen,wat het risico op een
hartaanval verminderd.

Kokos
Kokos is een bron van verzadigde en ]on-
verzadigde vetten die het lichaam goed kan 
opnemen en omzetten in energie. 
Zo voorkom je een sterke schommeling in je 
bloedsuikerspiegel.
Verder is het goed voor het brein, heeft het 
antibacteriële werkingen, is het goed voor 
hart-en bloedvaten, werkt het tegen kanker 
en diabetes and the list goes on and on…
Vooral belangrijk: Het geeft een goede 
energiebalans!  

Komkommer
Vol met vezels, maar ook water.
Deze hydrateert en houdt de huid gezond.
Daarnaast bevat het ook veel vitamine C,
silicium, kalium en magnesium.

Linzen
Deze zijn een goede bron van energie!
Ze bevatten veel vezels en zijn rijk aan
plantaardige eiwitten en sporenelementen
zoals ijzer, fosfor, magnesium en
B-vitaminen. Ook veroorzaken ze minder
hoge suikerpieken in je bloed.



Mango
In dit gezellig fruit zit een grote hoeveelheid 
vitamine A en C waarmee je je 
immuunsysteem een boost geeft. 
Ook zit het vol met kalium en magnesium. 
Mango bevordert ook het gezichtsvermogen, 
zorgt voor het behoud van een gezonde
 hersenfunctie en verbetert het de gezondheid 
van de huid. 

Noten
Boordevol gezonde ingrediënten,
glutenvrij en een goede bron van proteïne,
mineralen en gezonde vetten.

Olijfolie
Olijfolie of kokosolie?
Ik zie door de bomen ook het bos niet meer
want iedereen heeft een andere mening. 
Mijn ervaring is dat met bakken al m’n groentes 
gewoon knapperiger blijven. Kokosvet kan
namelijk een hogere temperatuur aan zonder
voedingswaarde te verliezen.
Olijfolie daarentegen vermindert ontsteking 
en bevat stoffen zoals oleocanthal die
hersenveroudering afremmen.

Paprika
Deze snoepjes zitten vol met vitamine A, B6, 
B12, C, D. Veel hé? Daarnaast ook nog eens vol 
met magnesium, calcium en ijzer.
En wat je vast niet wist: In een paprika zit meer 
Vitamine C dan in een sinaasappel.

Rucola
Deze blaadjes werken vochtafdrijvend 
en maagversterkend en werkt ook nog

Spinazie
Wondermiddel! Het is goed voor
ontspanning van de spieren en houdt
de stresshormonen onder controle!
Rauwe spinazie bevat veel chlorofyl en
dat zorgt voor het ontgiften van de
darmen. Chlorofyl heeft een hoog
ijzergehalte en dat helpt bij vermoeidheid
en duizeligheid. Ook veel vitamine K wat
weer goed is een gezond zenuwstelse.
Verder helpt spinazie om angst te verlagen en 
houdt het stress hormonen in balans.
Dit is dus echt waar je veel van moet eten
in je burnout!

Tomaten
Rijk aan vitamine C, zink, calcium en ijzer,
maar vooral aan lycopeen, een krachtige
antioxidant. Hoe roder de tomaten, hoe
meer lycopeen ze bevatten. Superfood!

Ui
In uien zitten veel polyfenolen en ook zitten ze 
vol met vitamine C en zit er redelijk wat 
vitamine B6 en B11 in. 
Uien zijn goed voor het hart, voorkomt en 
bestrijdt het broze botten en is het goed voor 
het bindweefsel in het lichaam.

Wortels
Vol met vitamine B1, B2 en C.
Wortels versterken het afweersysteem
en helpen je gezond te worden en te blijven.
Ook goed voor je ogen!



it got easier when 
‘i can’t have that’

turned into
‘i don’t want that’
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