
Rubriek

Maandag 
ONTBIJT 
Reinigende smoothie 
Detoxen kun je goed doen met verse kruiden! 
Deze detox smoothie is een echte vitamine- en 
mineralenbom. Door de combinatie van krui-
den, groenten en fruit geef je je lichaam een 
waar levenselixer (drankje voor de eeuwige 
jeugd).

Personen: 2 Bereidingstijd: 5 minuten
Nodig: blender

Ingrediënten:  ½ avocado ~ 2 limoenen, uitge-
perst, plus stukje schil  ~ 1 handje waterkers ~ 
paar takjes peterselie ~ paar takjes koriander 
~ 250 ml kokoswater ~ ½ stengel bleekselde-
rij ~ ½ pakje bevroren mango ~ 2 cm gember 
(geschild) ~ 5 cm komkommer 

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender 
en meng tot een gladde smoothie. Serveer in 
twee glazen en geniet!

LUNCH
Broodje avocado
Deze toast met avocado en ei zet je in een 
paar minuten op tafel. Een lunch die je gega-
randeerd een verzadigd en voldaan gevoel 
geeft. De eiwitten en goede vetten zorgen 
ervoor dat je geen piek in je bloedsuiker- 
spiegel krijgt! Avocado bevat veel vezels,  
vitaminen, mineralen en antioxidanten. Het  
is bovendien rijk aan eiwitten en gezonde  
vetten. Daarnaast maakt je lichaam, dank-
zij de avocado, extra glutathion aan, een 
lichaamseigen stof die bepaalde gifstoffen 
onschadelijk maakt.

Liever met vlees of vis? 
Ook lekker met een plakje kipfilet of  
gerookte zalm.

Personen: 1 Bereidingstijd: 5 minuten

Ingrediënten: 1 snee brood  ~ ½ avocado  
~ 1 gekookt ei 

Bereiding: Rooster het brood en beleg het met 
de avocado en het gekookte ei. Voeg peper 
en zout toe naar smaak. Easy does it!

DINER
Zoete aardappel & broccoli uit de oven 
(optioneel met kip)
De zoete aardappel is een fantastische ver-
vanger van de gewone aardappel. Hij is zoet 
maar laat de bloedsuikerspiegel niet snel  
stijgen, zoals de ‘gewone’ aardappel dat  
wel doet. Het is een wortelgewas boordevol 
vitaminen en mineralen.

Liever met vlees? 
Voeg wat stukjes gerookte kipfilet toe en laat 
het 5 minuten mee opwarmen. 

Personen: 4 Bereidingstijd: 15 minuten 
Oventijd: 25 minuten

Ingrediënten
500 g zoete aardappel ~ 2 el olijfolie ~ 250 g 
cherrytomaatjes ~ 250 g broccoliroosjes ~  
200 g kikkererwten uit een glazen pot ~  

75 g feta ~ 2 rode uien ~ 2 teentjes knoflook   
~ 1 rode paprika
 
Bereiding:
Verwarm de oven op 200 °C. Was de groen-
ten en snij in stukjes. Meng alle groenten, 
behalve de tomaatjes, met de olie, knoflook 
en kruiden. Verdeel over een bakplaat met 
bakpapier en zet ongeveer 25 minuten in  
de oven. Na 10 minuten doe je de uitgelekte  
kikkererwten erbij. Voeg voor de laatste  
5 minuten de feta en tomaatjes toe. Klaar om 
te serveren!
 

Tip:

Tip: 
Heb je een 
restje over? 
Dit gerecht  

is ook 
heerlijk als 

lunch. 
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Tip: 
Voor een 

snelle versie: 
verspakket 
pompoen-
soep uit de 

supermarkt. 

Tip: 
Strooi wat 

geroosterde 
pompoen-
pitjes over 
de soep als 
garnering.

ONTBIJT
Groene piña colada-smoothie
Ananas is een van de bekendste detox-vruch-
ten, dankzij de vochtafdrijvende en zuiverende 
eigenschappen. Het ondersteunt gewichts-
verlies en werkt ontgiftend. 

Personen: 2 Bereidingstijd: 5 minuten

Ingrediënten:  ½ ananas ~ 2 handjes  
spinazie ~ 1 pakje kokosmelk (uit karton)  
~ 1 limoen ~ ijsblokjes ~ 2 plakjes limoen  
voor de garnering

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender 
en meng tot een gladde smoothie.

LUNCH 
Pompoensoep 
(optioneel met roggebrood en kipfilet)
Mocht je wat kilootjes kwijt willen, dan is regel-
matig pompoen op het menu zetten een heel 
goed idee! Pompoen is laag in koolhydraten en 
je kunt er qua receptuur alle kanten mee op. 
Hou je van pompoen? Aarzel dan niet om 

eruit. ° Doe alle ingrediënten in de blender. 
Voeg de appel erbij en blend tot een gladde 
soep. Of – wanneer je geen blender hebt – 
mix het geheel met een staafmixer in de pan 
tot een soep.

Weetje: Pompoenpitten zijn een goede bron 
van tryptofaan, zink en magnesium, allemaal 
stoffen die een goede slaap bevorderen.

DINER
Groene kool met champignons  
en cashewnoten (optioneel met 
biefstukreepjes)
Regelmatig kool eten heeft veel voordelen! 
Het is een goede darmreiniger, werkt ontste-
kingsremmend en kan de darmflora positief 
beïnvloeden.

Liever met vlees? 
Ook lekker met gebakken biefstukreepjes.  
Zie voor bereiding de inleiding bij deze week.
 
Personen: 4 Bereidingstijd: 10 minuten

elke soort te proberen, ongeacht het seizoen. 
Pompoen is namelijk geweldig voor het ontgif-
ten van je lichaam en werkt anti-verouderend.  

Liever met vlees of kaas?  
Ook lekker met een snee roggebrood, belegd 
met een plakje kipfilet of geitenkaas

Personen: 4 Bereidingstijd: 15 minuten 
Oventijd: 30 minuten

Ingrediënten:  ¾ liter water ~ 1 flespompoen  
~ 3 cm verse gember ~ 2 cm verse kurkuma  
(of 1 tl gemalen) ~ 1 appel ~ 2 tenen knoflook  
~ 1 rode ui ~ 1 bouillonblokje ~ 2 tl kerriepoeder.  
Optioneel: 2 rode pepers (verwijder de zaad-
lijsten als je niet van te pittig houdt)

Bereiding: Zet de oven aan op 200 °C. Snij de 
pompoen in tweeën en leg 15 minuten in de 
oven. ° Doe dan alle ingrediënten, grof gesne-
den, in de koekenpan met 1 el kokosolie of olijf-
olie, behalve de appel. Fruit de groenten enke-
le minuten. ° Haal de pompoen uit de oven, 
verwijder de pitjes en schraap het vruchtvlees 

Ingrediënten: 150 g kastanjechampignons ~ 
½ savooiekool (groene kool) ~ 1 pot afgespoel-
de en uitgelekte kikkererwten ~ 2 el kokosolie ~ 
2 teentjes knoflook ~ 200 g cashewnoten ~ 1 tl 
laos ~ 1 el sojasaus (minder zout, bijvoorbeeld 
Kikkoman, groene fles) ~ peper en zout naar 
smaak
 
Voorbereiding: Veeg de champignons schoon 
met keukenpapier. ° Halveer de kool, verwijder 
lelijk blad en stronk. ° Snij kool in dunne reepjes 
(keukenmachine). ° Spoel de kikkererwten af 
en laat ze uitlekken.
 
Bereiding: Verhit 1 el kokosolie in een pan.  
Pers de knoflook erboven uit en roerbak de 
champignons gedurende 2 minuten, schep  
ze daarna op een bord. Roerbak de kool 
gedurende 3 minuten. ° Voeg vervolgens de 
cashewnoten, kikkererwten en laos toe en bak 
1 minuut. ° Voeg daarna de champignons, 
sojasaus en peper en zout naar smaak toe.  
Eet smakelijk!

Dinsdag
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Tip: 
 Voel bij de 
punt of de 
avocado 

goed is; hij 
mag niet te 
hard, maar 
ook niet te 
zacht zijn!

ONTBIJT
Groene detox mango smoothie
Mango wordt ook wel de koning van de 
vruchten genoemd. Er bestaan wel meer 
dan honderd soorten. Mango’s zijn een rijke 
bron van vezels, die zorgen voor een goede 
spijsvertering. 

Personen: 2 Bereiding: 5 minuten
 
Ingrediënten: 1 banaan ~ 1 avocado ~ 100 g 
spinazie  ~ 100 g mango (diepvries) ~ 1 tl gem-
berpoeder ~ 2 el kokosrasp ~ 200 ml haver-
melk (kokos- of amandelmelk), ongezoet
 
Bereiding: Halveer de avocado, verwijder de 
pit en schep met een lepel het vruchtvlees
eruit. Doe alle ingrediënten in de blender en 
meng tot een gladde smoothie.
 
LUNCH
Broodje avocado, ei en dukkah
Avocado is niet alleen superlekker en heel 
veelzijdig, maar ook ontzettend gezond! Het 
bevat goede vetten, vitamines,  

doe de spinazie op het broodje. ° Pocheer (of 
kook) ondertussen een ei. Halveer de avocado 
en leg hem op de spinazie. Leg het ei bovenop 
en garneer het broodje met een klein handje 
dukkah. Besprenkel alles met een beetje olijf-
olie. Eet smakelijk!   

DINER
Ratatouille (optioneel met kip of 
kabeljauw)
Ratatouille is een Frans gerecht dat bestaat 
uit gestoofde groenten. Dit gerecht is de vol-
gende dag zelfs nog lekkerder! Maak daarom 
altijd een dubbele portie.
Door de groenten te stoven behoud je de 
meeste vitamines. Zorg ervoor dat je het 
zachtjes laat pruttelen en het vuur niet te hoog 
zet. De knoflook en de ui helpen je lever te 
ontgiften.

Liever met vlees of vis? 
Je kunt met dit gerecht een stukje kip of kabel-
jauw de laatste 10 minuten meestomen. 

Personen: 4 Bereidingstijd: 25 minuten

mineralen, antioxidanten en helpt je choles-
terol te verlagen! 

Personen: 1 Bereidingstijd: 10 minuten

Ingrediënten dukkah: 2 el hazelnoten zonder 
vel ~ 2 el komijnzaad ~ 1 el korianderzaad  ~ 1 tl 
venkelzaad ~ 2 el witte sesamzaadjes ~ peper 
en zout naar smaak                 
                                                                           
Ingrediënten broodje: 1 grof afgesneden 
boterham ~ 1 handje spinazie ~ ½ avocado ~ 1 
ei (om te pocheren of te koken) ~ 1 handje  
dukkah ~ 1 el extra vierge olijfolie ~ peper en 
zout naar smaak

Dukkah bereiding: Verhit een koekenpan en 
rooster de hazelnoten tot ze goudbruin zijn. 
Voeg de sesamzaadjes toe en rooster ze even 
mee. ° Doe het noten/zadenmengsel en de 
rest van de kruiden in een keukenmachine en 
puls kort, tot de hazelnoten grof gehakt zijn. 
De dukkah is klaar! ° Rooster vervolgens het 
broodje met wat olijfolie in een koekenpan. 
Roerbak dan de spinazie. Laat uitlekken en 

Ingrediënten: 1 rode ui ~ 2 tenen knoflook  
~ 1 aubergine ~ 1 courgette ~ 1 rode paprika  
~ 2 el olijfolie ~ 2 tl Provençaalse kruiden
  
Bereiding: Snipper de ui en snij de knoflook 
fijn. Snij de aubergine en courgette in  
blokjes van 2 bij 2 cm. Halveer de paprika, 
 verwijder de steelaanzet en zaadlijsten en  
snij ook in blokjes van 2 bij 2 cm. Houd de 
groenten gescheiden. °  Verhit de olie in 
een hapjespan en fruit de ui, knoflook en 
Provençaalse kruiden 5 minuten op laag vuur. 

° Voeg de aubergine toe en bak 5 minuten  
op hoog vuur. ° Voeg de courgette en de 
paprika toe en bak nog eens 5 minuten.  

° Draai het vuur dan laag. Voeg de tomaten-
blokjes toe en laat alles met de deksel op de 
pan 15 minuten pruttelen. ° Breng op smaak 
met peper en zout en eventueel een klein 
scheutje balsamicoazijn.   
 

Tip:

Woensdag
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Tip: 
Voeg eventueel 
nog wat extra 

water toe als je 
de hummus te 
droog vindt.

Donderdag
ONTBIJT
Zoete pompoen smoothie 
Gojibessen zijn energiebommetjes en geven 
je een goed humeur. In deze besjes zitten veel 
eiwitten en het stofje tryptofaan. Tryptofaan 
is de grondstof voor serotonine, oftewel ons 
gelukshormoon. Kersen zijn een natuurlijke 
bron van melatonine; het hormoon dat het 
slaap- en waakritme regelt en een belangrijke 
rol speelt bij het ontgiften van ons lichaam.

Personen: 2 Bereidingstijd: 5 minuten 
Nodig: blender 

Ingrediënten: 250 ml havermelk ~ 250 g  
rauwe pompoen (diepvries) ~ 1 el gojibessen  
~ 250 g kersen (diepvries) ~ ½ uitgeknepen 
limoen ~ 1 tl kaneel 

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender 
en meng tot een gladde smoothie.

LUNCH
Hummus met oercrackers 
Deze homemade hummus met oercrackers 

Optioneel: zongedroogde tomaatjes ~ 
Italiaanse kruiden ~ zeewiervlokken
 
Bereiding: Doe het amandelmeel en de helft 
van de zaden en pitten in de keukenmachine. 
Voeg het ei en de olijfolie toe en mix alles  
fijn. Doe de rest van de ingrediënten erbij.  
De zaden en pitten geven de crackers hun 
structuur. Voeg peper en zout naar smaak toe. 

° Kneed het geheel tot en bol en leg deze  
op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Leg hier een tweede vel bakpapier boven-
op en rol de bol met een deegroller uit tot een 
plak van ongeveer 3 mm. Snij de plak vervol-
gens in 8 gelijke stukken. ° Plaats de bakplaat 
in een voorverwarmde oven (180 ⁰C). ° Bak 
de crackers 15-20 minuten. Ze zijn klaar als 
ze goudbruin van kleur zijn. Bewaar ze in een 
bewaarblik of koekjestrommel.

DINER 
Courgettepasta met paddenstoelen 
(funghi)
Paddenstoelen zijn goede vleesvervangers. 
Een vleesvervanger moet voldoende eiwit, 
ijzer vitamine B1 en /of vitamine B12 bevatten.

Personen: 4 Bereidingstijd: 20 minuten
 

zijn heel lekker en gezond. Ze bevatten het 
eiwit tryptofaan dat zoals gezegd een belang-
rijke rol speelt bij de aanmaak van serotonine 
ook wel het ‘Feel Good’ hormoon genoemd.

Kerrie hummus: Personen: 4 Bereidingstijd:  
7 minuten Nodig: keukenmachine     

Ingrediënten: 1 pot kikkererwten ~ 1 el extra 
vierge olijfolie ~ 1 el witte tahin  ~ 1 flinke tl  
kerriekruiden ~ 2 à 4 el water ~ peper en zout 
naar smaak

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de keuken-
machine en mix tot een gladde massa. 
 
Oercrackers: Zaden bevatten alle benodigde 
ingrediënten om een plant te laten groeien. 
Daarom zijn ze extreem voedzaam. Ook voor 
ons!

Personen: 4 Bereidingstijd: 5 minuten 
Oventijd: 20 minuten Nodig: keukenmachine
                           
Ingrediënten oercrackers: 50 g amandelmeel  
~ 60 g lijnzaad ~ 50 g pompoenpitten ~ 30 g 
zonnebloempitten ~ 1 el olijfolie ~ 1 ei ~ peper 
en zout naar smaak

Ingrediënten: 300 g courgettespaghetti (of 
volkoren- of erwten-) ~ 400 g champignons 
(kastanje) ~ 200 g paddenstoelenmix  
~ 2 tenen knoflook ~ 1 rode ui ~ 2 el olijfolie  
~ 15 g verse peterselie ~ 250 ml haverroom  
~ 2 el edelgistvlokken ~ peper en zout naar 
smaak

Bereiding: Bij volkoren- of erwtenpasta: kook 
de spaghetti volgens de aanwijzingen op de 
verpakking beetgaar. ° Snij de paddenstoelen 
in stukken en de kastanjechampignons in 
plakken. Snij de knoflook fijn en snipper de 
rode ui. Verhit de olie in de pan en voeg de 
paddenstoelen toe en bak 8 minuten op mid-
delhoog vuur. Snij ondertussen de peterselie 
fijn. ° Voeg de haverroom, spaghetti en het 
bouillonpoeder toe aan de paddenstoelen en 
verwarm al roerend 2 minuten. Breng royaal 
op smaak met versgemalen peper en even- 
tueel zout.  

Bereiding courgettepasta: Verhit de rest van 
de olie in een bakpan en fruit de ui en knof-
look al roerend 2 minuten. Voeg de courgette- 
pasta toe en bak kort op. Roer het voorzich-
tig door het paddenstoelenmengsel. Strooi de 
peterselie en edelgistvlokken over de pasta.
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Tip: 
Door op de smoothie 
te kauwen, activeer je 
de spijsvertering. Deze 
begint namelijk al in de 
mond. Voedingsstoffen 

worden zo beter ver-
teerd en opgenomen in 

het lichaam.  

ONTBIJT
Frisse smoothiebowl
Bleekselderij heeft een vochtafdrijvende wer-
king en helpt bij het detoxen om de gifstoffen 
die vrijkomen sneller af te voeren. 

Weetje: Kaneel bevat chroom, dat helpt bij 
het reguleren van de bloedsuikerspiegel!

Personen: 1 Bereidingstijd: 10 minuten  
  
Ingrediënten: 3 stengels bleekselderij, in stuk-
ken (liefst biologisch) ~ 1 grote hand verse  
spinazie ~ 1 appel met schil ~ 1 banaan ~ snufje 
kaneel ~ 1 el havermout ~ sap van 1 citroen

Bereidingswijze: Doe alle ingrediënten in de 
blender en meng tot een stevige smoothie. 
Voeg indien nodig nog een paar el water toe. 
Maak je bowl op met toppings naar keuze!

LUNCH
Bloemkoolsoep met salade
Bloemkool zit boordevol goede vitaminen en 
antioxidanten. Ze behoort tot de kruisbloemi-

de olie in een pan met dikke bodem (groot 
genoeg om ongeveer 1 liter soep in te maken). 
Voeg de walnoten en bloemkool toe en bak 
ongeveer 5 minuten mee. Voeg tot slot de  
knoflook toe en bak nog ½ minuut mee. ° Voeg 
het bouillonblokje en het water toe en laat  
7 minuten koken. ° Pureer de warme soep in de 
blender (dit geeft het gladste resultaat) of even-
tueel met de staafmixer. Maak op smaak met 
de azijn en zwarte peper. ° Maak nu de salade. 
Doe de kool samen met de wortel en rozijnen 
in een kom. Doe de yoghurt in een kommetje 
en roer de peterselie en zwarte peper erdoor. 
Meng dit door de salade.  

DINER
Mediterrane boerenkoolschotel 
Door de boerenkool kort te verhitten, blijven 
de hoge doses antioxidanten, vitaminen  
en spoorelementen intact. Zeewier en zee- 
groenten werken goed bij het opruimen van 
zware metalen en andere toxische stoffen in 
het lichaam.

Personen: 2 Bereidingstijd: 20 minuten 

Ingrediënten:  200 g verse boerenkool  
(liefst biologisch) ~ 1 ui, gesnipperd ~ 2 tenen 
knoflook, geperst ~ 1 glazen pot kikkererwten  

ge groenten, waar ook broccoli, boerenkool, 
spruiten en andere koolsoorten onder vallen. 
Deze groenten zorgen ervoor dat de gifstoffen 
in het lichaam onschadelijk gemaakt worden. 
Met de bloemkool, rode en witte kool in dit 
recept, wordt jouw lichaam dus extra goed 
gereinigd.

Personen: 2 Bereidingstijd: 20 minuten 
   
Ingrediënten soep: ½ grote bloemkool, in 
roosjes ~ 2 el ongebrande, ongezouten wal-
noten ~ 1 liter water (voor bouillon) ~ 1 groen-
tenbouillonblokje (voor ½ l water) ~ 1 kleine ui, 
gesnipperd ~ 2 tenen knoflook, geperst ~ 1 el 
witte wijnazijn (of citroensap) ~ zwarte peper  
~ olie om in te bakken

Ingrediënten coleslaw: 100 g verse rode kool, 
fijngesneden ~ 100 g verse witte kool, fijnge-
sneden ~ 100 g geraspte wortel ~ 1 el rozijnen ~ 
1 el verse gehakte peterselie ~ 2 el plantaardi-
ge yoghurt ~ peper en zout naar smaak

Bereiding: Maak eerst de soep. Fruit de ui in 

(uitlekgewicht 240 g) ~ 1 zakje Zonnatura 
gekookte quinoa tomaat & olijf ~ 1 doosje  
kastanjechampignons ~ ½ rijpe avocado ~ 
olijfolie om te bakken Optioneel: ½ rode peper  
of 1 tl sambal,sesamzaadjes, zeewierchips

Bereiding: Snij de kastanjechampignons in 
plakjes. Snipper de ui. Spoel de kikkererwten 
goed af en zet apart. Snij de avocado in plak-
jes. Zet apart met de pit van de avocado erbij, 
dit voorkomt het verkleuren van de avocado.

° Zet de (nog gesloten) zak quinoa in een bak/
pan met water dat net van de kook af is, om 
deze te verwarmen. Verhit ondertussen olie in 
een grote koekenpan of wok (alle boerenkool 
moet erin passen). ° Fruit de ui in de koeken-
pan (ongeveer 4 minuten). Als je rode peper 
of sambal gebruikt, bak deze dan tegelijk 
mee met de ui. Voeg de knoflook toe en bak 
½ minuut mee, voeg vervolgens de champig-
nons toe en bak tot de champignons gaar zijn. 
Doe de kikkererwten en de boerenkool erbij en 
bak nog 4 minuten mee. ° Maak een bowl op 
met de roergebakken boerenkool, de quinoa 
en avocado. Optioneel: bestrooi met sesam-
zaadjes en serveer met zeewierchips.

Vrijdag
Vegan friday
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Op zaterdag zijn we niet zo strikt en geven  
wij je wat meer ruimte. Je kunt deze recepten 
volgen, aanpassen of er een eigen invulling 
aan geven.

ONTBIJT
Groene boost smoothie 
De hoofdregel bij deze smoothie is de 70/30 
regel: 70% groene bladgroente en 30% 
smaakmakers, zoals fruit, kruiden en super-
foods. Door dagelijks voldoende groenten en 
fruit te eten, verlaag je de kans op chronische 
aandoeningen drastisch.

Wat is het voordeel van deze groene boost?
Op een snelle en eenvoudige manier krijg je 
de aanbevolen dagelijks hoeveelheid groen-
ten binnen. ° Het reinigt je lichaam. ° Het boost 
je immuunsysteem. ° De vezels in deze groene 
smoothie voeden en reinigen je darmen. ° Het 
zorgt voor een verzadigd gevoel en draagt bij 
aan een gezond gewicht. ° De enzymen en 
mineralen verhogen je energieniveau. ° Het 
gaat veroudering van binnenuit tegen. ° En 
last but not least: je huid gaat ervan stralen!

magnesium; het ontspanningsmineraal. En 
laat dat nou net hét mineraal zijn waaraan de 
meeste mensen een chronisch tekort hebben… 

Liever met vlees of vis? 
Ook lekker met wat stukjes geroerbakte kipfilet 
of een stukje gerookte zalm.

Leuk weetje! Regelmatig havermout eten, 
werkt cholesterolverlagend!

Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten  
Nodig: blender

Ingrediënten: 50 g havermout ~ 1 banaan  ~ 
50 g spinazie ~ 2 eieren ~ (kokos)olie
   
Bereiding: Doe alle ingrediënten in een  
blender en meng tot een glad en stevig 
beslag. Verhit de koekenpan met een klein 
beetje (kokos)olie en giet vanuit de blender 
kleine pannenkoekjes in de pan. Bak even  
om en om. Klaar! Superlekker en gezond.   

DINER 
Broccolisoep met oercrackers (optioneel 
met kipfilet of gerookte zalm)
Broccoli helpt je darmbacteriën gezond te 
houden, wat weer bijdraagt aan het detox-

Personen: 2 Bereidingstijd: 7 minuten  
Nodig: blender       
    
Ingrediënten: 70% groene bladgroente naar 
keuze ~ 30% andere groente of fruit 

Voorbeeld groene bladgroente: Spinazie 

° Bleekselderie ° Boerenkool ° Cavalo nero 
(palmkool) ° Peterselie ° Koriander ° Basilicum  

° Snijbiet ° Andijvie ° Waterkers

Voorbeeld smaakmakers groente & fruit: 
Wortels ° Komkommer° Paprika ° Avocado   

° Citroen ° Groene appels (minder zoet)  

° Ananas ° Sinaasappel ° Granaatappel  

° Gember ° Pepers ° Munt

Bereiding: Doe alles bij elkaar in de blender  
en meng tot een gladde smoothie.  

LUNCH
Spinazie bananenpannenkoekjes
Deze heerlijke bananenpannenkoekjes met 
spinazie zijn echt een traktatie voor het hele 
gezin! Spinazie is een supergezonde groente. 
Het zit boordevol chlorofyl dat allerlei toxische 
stoffen aan zich bindt en via het maagdarm-
stelsel afvoert. Deze stof wordt ook wel het 
plantenbloed genoemd. Het bevat ook veel 

proces! Daarnaast is broccoli heel goed voor 
ons immuunsysteem en het vertraagt het 
verouderen.     

Liever met vlees of vis?  
Ook lekker om de oercracker met een plakje 
kipfilet of plakje gerookte zalm te beleggen. 

Personen: 4 Bereiding: 15 minuten  
Nodig: staafmixer of blender

Ingrediënten:  1 bouillonblokje ~ 500 ml water 
~ 1 broccoli ~ 1 handje rauwe cashewnoten 
Optioneel: Parmezaanse kaas of edelgist-
vlokken ~ broccolikiemen

Bereiding: Kook het water met de broccoli en 
het bouillonblokje 10 minuten. Voeg daarna 
de rauwe cashewnoten toe. Mix alles met een 
staafmixer fijn of meng het in een blender tot 
een glad geheel! Je kunt de soep garneren 
met wat Parmezaanse kaas, edelgistvlokken 
of broccolikiemen. Eet de soep met de oer-
crackers voor een lekkere knapperige bite! Zie 
pagina 20/21. Eet smakelijk! 

Zaterdag

Recepten week 1 Milde detox

Saturday sin

Tip: 
Maak wat 

meer dan je 
nodig hebt 
en gebruik 
dit morgen 

als lekkere en 
gemakkelijke 

lunch.  

Tip: 
Deze pannen-
koekjes kun je 

zoet eten met vers 
fruit, maar ook 
hartig door er  
bijvoorbeeld  
fetakaas en 

tomaatjes aan 
toe te voegen! 

Tip: 
Begin de dag goed met 
een groene smoothie! 
Geen tijd ’s morgens? 
Maak de dag ervoor 

dan extra smoothie en 
bewaar deze in de koel-
kast of diepvries. In de 

koelkast kan je ’m tot aan 
drie dagen bewaren.
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Tip: 
Weinig tijd? In de 
supermarkt kun 
je een bloem-

koolbodem vaak 
ook kant-en-

klaar kopen. Deze 
bevat echter wel 
ongeveer 60% 

tarwe. 

Tip: 
Als je er een 

smoothie van wilt 
maken, voeg je 
er gewoon wat 
extra water of 
plantaardige 
melk aan toe.

ONTBIJT
Appeltaart bowl
De uitspraak an apple a day keeps the  
doctor away is niet voor niets ontstaan.  
Appels dragen bij aan de ontgifting van de 
lever en reiniging van onze darmen. Ze lijken 
zo gewoon tussen al dat exotische fruit in de 
schappen van de supermarkt, maar niets is 
dus minder waar.

Personen: 2 Bereidingstijd: 10 minuten  
Nodig: blender

Ingrediënten: 30 g witte amandelen  
~ 1 handje spinazie ~ 1 appel, geschild en  
zonder klokhuis ~ 1 tl kaneel ~ 2 dadels zonder 
pit ~ 100 ml water (plantaardige melk)
 
Optioneel: havermoutvlokken (geroosterd) 
~ gehakte amandelen (geroosterd) ~ map-
le syrup

Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blen-
der en meng tot een gladde, dikke smoothie. 
Eet smakelijk! 

Parmezaanse kaas, edelgistvlokken en/of 
broccolikiemen. Eet smakelijk!

DINER
Bloemkoolbodempizza met pesto groenten
Deze pizzabodem bevat geen koolhydraten! 
Je bloedsuikerspiegel gaat hier dus niet van 
stijgen. Op deze bodem kun je alle toppings 
naar wens toepassen. Van de traditionele  
pizza Margaritha tot pesto met gegrilde 
groenten (zie recept hieronder). Gluten zijn 
eiwitten die onder andere in tarweproducten 
zitten. En dat zit weer in heel veel voedings-
middelen, zoals brood, koekjes, pasta, et  
cetera. Als je te veel gluten eet, kunnen je  
darmen dat soms niet goed verwerken. Om  
ze te ondersteunen, helpt het om af en toe 
glutenvrij te eten. In plaats van een pizza- 
bodem van meel, dat gluten bevat, kiezen we 
vandaag dus voor een glutenvrije variant.

Personen: 4 Bereidingstijd: 10 minuten 
Oven: 20 minuten

Ingrediënten: 250 g bloemkoolrijst ~ 1 bolletje 
mozzarella ~ 1 ei ~ Italiaanse kruiden  
(optioneel) ~ peper en zout naar smaak

Bereiding: Verwarm de oven voor op 

LUNCH 
Broccolisoep met roggebrood
Heb je nog wat soep over van zaterdagavond, 
dan kun je deze lekker voor de lunch opwarmen. 
Dit soepje is supergezond en bevat ook nog eens 
weinig calorieën! Broccoli is een van de gezond-
ste groenten die er zijn. Het zit boordevol antioxi-
danten, vitaminen, mineralen en vezels!

Liever met vlees, vis of kaas?  
Beleg het roggebrood met een plakje kipfilet, 
plakje zalm of geitenkaas!

Weetje: Broccolikiemen zijn nog gezonder dan 
broccoli zelf; het zijn kleine detoxbommetjes!      

Personen: 4 Bereidingstijd: 15 minuten  
Nodig: staafmixer of blender

Ingrediënten: 1 bouillonblokje ~ 500 ml water 
~ 1 broccoli ~ 1 handje rauwe cashewnoten 
Optioneel: Parmezaanse kaas of edelgist- 
vlokken ~ broccolikiemen 

Bereiding: Kook het water met de broccoli en 
het bouillonblokje. Voeg daar rauwe cashew- 
noten aan toe. Mix alles met een staafmixer  
fijn of meng alles in de blender tot een glad 
geheel. ° Je kunt de soep garneren met wat 

200ºC. Doe de mozzarella in de keukenmachi-
ne en mix totdat je een soort hüttenkäse hebt. 
Doe vervolgens alle ingrediënten in een grote 
kom en meng goed met je handen. Leg bak-
papier op de bakplaat en spreid hierop het 
‘deeg’ uit. Doe de pizzabodem ongeveer 20 
minuten in de oven. Daarna kun je hem naar 
wens beleggen (zie tip hieronder) en doe je 
het geheel nog eens 10 minuten in de oven.
Tip voor pizzabeleg: Pesto met gegrilde 
groenten. Deze pizza kun je eten zonder 
schuldgevoel en is net zo lekker als gewone 
pizza! Variatietip: vervang de pesto door  
een beetje olijfolie, of doe er stukjes pompoen, 
geitenkaas, mejoul dadel en walnoot op.

Liever met vlees? 
Je kunt hier ook wat kipblokjes aan toevoegen!

Personen: 4 Bereidingstijd: 10 minuten

Ingrediënten: ½ courgette ~ 1 rode paprika  
~ ½ aubergine ~ 2 rode uien, in ringetjes 
gesneden ~ 1 handje basilicum ~ 2 bolletjes 
mozzarella ~ geraspte Parmezaanse kaas

Bereiding: Garneer de pizza met alle  
ingrediënten en bak de pizza in 10 minuten  
in de oven af op 200ºC.

Zondag
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