
Snaaien, even deze maand op een rijtje: 

 

Hmm het is weer zover. Het was een drukke tijd en dan gebeurt het weer. Geen controle heb ik 

er over. Je weet dat het niet slim is om te doen en dat je je na de tijd vervelend voelt, maar 

toch.... aaaaah eentje maar, ach nog eentje kan best wel. Snaaien. Grrrrr. 

Gek hè, dat we van tijd tot tijd in de valkuil stappen? Wat kunnen we doen tegen snaaien? Dat 

kwam afgelopen maanden al her en der langs, maar deze maand gaan we nu eens rustig 

uitdiepen. 

Wat zijn jouw snaaimomenten? En wat snaai je dan? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bekende momenten zijn: 

- ’s avonds als alle drukte voorbij is. Oplossing zoek een andere invulling van de tijd 

- Bij emoties: kijken wat de emotie is en kijkeens: waar heb ik eigenlijk behoefte aan? 

- Als je ongesteld bent of moet worden: misschien maar even toegeven en zorgen voor zo 

gezond mogelijk snaaimateriaal 

- Na het eten: oplossing is poets direct na het eten je tanden en ga wat doen 

- Honger tussen de maaltijden door: oplossing eet meer kleinere maaltijden 

 

 

 

Snaaien, gek woord eigenlijk.  
Heb je dat woord al eens opgezocht in het woordenboek? Snaaien. Er staat: 

- Heimelijk iets tot je nemen  

- Dat doen dieven in snoepwinkels 

- Een snelle greep doen 

- Wegpakken 

- Peuzelen, knabbelen 



Het gaat een beetje om stiekem en heimelijk, zie je dat? 

Iedereen doet het wel eens, snaaien. Het gaat of stiekem of juist ongemerkt, dat zijn de 

kenmerken van snaaien. Als je denkt aan stiekem dan kan het letterlijk zijn dat je andere mensen 

voor de gek houdt. Je pakt iets dat niet de bedoeling is, omdat het eigendom van de ander is of 

omdat de ander het niet goed vindt. Maar het kan ook zogenaamd stiekem voor jezelf zijn. Ik 

weet dat het niet goed is, maar ach ik merk er niks van als ik even een stukje chocola neem. Kan 

best. En de wikkel gooi ik direct weg of frommel het ergens achter zodat niemand het ziet, zelfs 

ikzelf niet. 

En ongemerkt ken je vast ook wel, de snoeppot is ineens leeg. Hé, gisteren lagen hier nog 

koekjes… of ineens vind je je hand in de kast bij de chocolade…. Ik had het vaak als ik druk 

bezig was, vooral, zittend druk bezig. Dan kan er zo lekker een bakje met iets knabbeligs naast 

staan. 

Wat zou er nou gebeuren als we dat stiekeme er vanaf halen? Wat denk jij? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Paar antwoorden uit de groep: 

Cindy Tolboom-Mulder 

Snaaimomenten, tja, wanneer heb ik die nu niet. 's Ochtends kan ik me nog wel redelijk goed 
beheersen, maar 's avonds is het echt verschrikkelijk. Ik ben blij als ik een dag/avond niet snaai. 
Want stiekem dat is het. Het lijkt wel een soort automatisme. Kinderen op bed, hup naar de kast. 
Even geen zin om iets te doen, hup naar de kast. Ondanks de eiwitrijke ontbijtjes. Ik ben vooral 
dol op noten. Want wat ik eet valt onder het kopje verantwoord, alleen in grote getallen is dat het 
natuurlijk niet meer. Dus dat afvallen zit er ook nog niet in, afgelopen maanden juist weer 
aangekomen. Iedere keer denk ik en nu ga ik het echt anders doen en vanaf nu ga ik mij 
beheersen, maar o o o als die vermoeidheid weer toeslaat gaat het weer mis. Herkenbaar? 

 

Reacties uit de groep: heel herkenbaar, tips: 

- Leegte opvullen met wat anders 

- Trap op en neer lopen (in beweging komen) 

- Handje vol met 5 nootjes en kokosschilfers eten 

  

https://www.facebook.com/cindy.tolboommulder?fref=nf


Snaaien en onderweg zijn : verleidingen op de loer! 

Ha, en nu het mooi weer is heb ik ineens minder snaaidrang, of nou ja, ik snaai gezonder. Overal 

zet ik bakjes fruit neer en er is nu zoveel lekker fruit te koop. Hmmmm. Maar buitenshuis is het 

een stuk lastiger. Ga maar eens ergens naar een strandje; de ijskar rijdt om de haverklap langs, 

de koele bruisende frisdrank staart je vanuit alle hoeken aan en chips en patatjes zijn ook niet ver 

te zoeken. Het lijkt wel onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Ik zeg lijkt, want wij gewoontedieren geloven maar wat graag dat iets nou eenmaal zo hoort. Zo 

werkt ons brein. Gewoontes zijn fijn, daar hoef je niet over na te denken en dan heeft je brein het 

niet zo moeilijk. 

We houden ons zelf misschien wel een beetje voor de gek. Dat kan ook met snaaimomenten. 

Grappig eigenlijk dat we het hebben over snaaien, want snaaien was toch iets stiekems. Maar 

door erover te praten is het niet steikem meer. Als we onder ogen kunnen zien dat snaaien niet 

zo gek is, dat bijna iedereen het doet en dat je dus niet gek of stom of fout bezig bent, dan is het 

minder naar. Het was grappig om te lezen dat er een reactie was: ik snaai eigenlijk niet, ik neem 

s avonds gewoon twee stukjes pure chocola. Terwijl anderen dan stiekem de kast in doken op 

zoek naar iets zoets. 

Komt een stiekeme snaaidrang opzetten, lach dan eens om jezelf en denk gewoon, hé ik heb trek 

in iets lekkers. Je hebt dan de keuze om eraan toe te geven of niet. Echt waar, je kunt er ook 

gewoon oom grinniken en dan gewoon niets doen. Of neem een groot glas water en zorg voor 

afleiding, vooral bewegen gaat goed. Wandelen, fietsen dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld na het 

eten een dip? Hoe zou jij jezelf dan af kunnen leiden? Wie heeft er een idee? 

 

Ruth Vijlbrief Ook goedemorgen!! Ik merk dat als ik heb gesport, ik dan eigenlijk alleen maar water wil drinken 

en helemaal geen trek heb in eten/ snaaien ;-). 

Trouwens... ik doe nu de Bikini Body Guide van Kayla Itsines. Erg leuk om te doen en ik hoop er natuurlijk een 

platte buik van te krijgen en dat ik overal minder vet krijg en meer spieren :-) 

Anita Nijkamp Als ik een snaaimoment krijg zoek ik afleiding. Meestal ga ik huishoudelijke klusjes doen die ik 'op 

voorraad' heb � zoals een kledingkast die weer eens opgeruimd moet worden of een strijkwasje die ik nog had 

liggen. Ook heb ik een Wordfeud spel op mijn telefoon gezet voor afleiding, dat werkt ook.  

Ná het avondeten pak ik de fiets ook voor afleiding. Bij mij werkt iets gaan dóen erg goed. Dus op die lastige 

momenten zoek ik dan een Doen-dingetje  

Miranda de Vries aah, ja goed idee, genoeg huishoudelijke klusjes "op voorraad" :-) 

Anita Nijkamp Miranda haha ja er is altijd wel iets te doen in huis. Heb er niet altijd zin in, maar toch... t werkt 

wel. Eenmaal bezig gaat de snaaidrang weg  

Eigenlijk een hele simpele oplossing  

Mirjam Borghuis-Baas Ik ben vooral geneigd om 's avonds te gaan snaaien. Wat mij heeft geholpen is een uur 

na het eten mijn tanden te gaan poetsen. Dit ben ik gaan doen met als doel beter mijn gebit te gaan verzorgen. 

Als ik vlak voor het slapen nog mijn tanden moeten schoonmaken was ik niet heel gemotiveerd. Ik kreeg de tip 

om een andere moment op de dag te poetsen. Dit zorgde er echter ook voor dat ik s avonds niet meer ging 

snaaien, omdat ik al mijn tanden had gepoetst. 

Amber Albarda Challenges klopt tanden poetsen en flossen na het eten kan helpen om snaaigedrag te 

voorkomen 

 

 

https://www.facebook.com/ruth.vijlbrief?fref=ufi
https://www.facebook.com/anita.nijkamp.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/miranda.devries.752?fref=ufi
https://www.facebook.com/anita.nijkamp.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/mirjam.baas.10?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=ufi


Weet je wat helpt tegen snaaien? Eiwitrijk eten. Maar waar zitten 

eiwitten eigenlijk in? 

Allereerst heb je: 

dierlijke eiwitten en plantaardige eiwitten.  
 

Beide zijn belangrijk, maar ik focus me vooral op de plantaardige eiwitten. De dierlijke variant 
zorgt namelijk voor verzuring van je lijf en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. 

Plantaardige eiwitten dus. Maar waar zitten die in? 

- Groenten 

- Kiemgroenten 

- Zeewier 

- Paddestoelen 

- pitten en zaden 

- granen 

Groenten Peulvruchten: Kapucijners, linzen, bruine en witte bonen, tuinbonen, erwten, 
mungbonen, adukibonen, kikkererwten 
Maar ook boerenkool, (zoete)aardappelen, avocado, 

 

Kiemgroenten waterkers, tauge, alfalfa 

 

Zeewier Nori, kelp, wakame,chlorella,sprinula 

 

Paddestoelen Champignons, shiitakes, oesterzwammen 

 

Pitten en zaden; Sesamzaad, hennepzaad, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, 
pompoenpitten 

 

Granen: Boekweit, havermout, Quinoa, Teff, gerst, rogge, gierst, zilvervliesrijst 

 

Dierlijke eiwitten vind je in Vis, vlees, zuivel en ei. Die mag je natuurlijk ook eten maar probeer 
de focus te leggen op de plantaardige. Daar ligt denk ik ook de meeste uitdaging, of niet? 

 

Als dit zo op een rijtje staat, schieten je dan al recepten te binnen die erbij passen? Eens kijken 
wat we zo al kunnen verzamelen en wees gerust, je krijgt er ook nog een heleboel.... 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586761164955241&set=gm.1618039001846340&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586761164955241&set=gm.1618039001846340&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586761164955241&set=gm.1618039001846340&type=3


 

Ok eiwitrijk eten helpt om snaaidrang te voorkomen, maar: 

Wat is een eiwit? 

 

• Een andere naam voor eiwit is Proteine 

• Het is een ketting van aminozuren 

• Er zijn vele Verschillende soorten kettingen aminozuren 

• Ons lijf heeft aminozuren nodig 

• Ons lijf kan sommige zelf maken  

(niet essentiele amninozuren) 

• Maar andere moeten aangeleverd worden uit je voeding: (essentiele aminozuren) 

 

En eiwitten zijn super belangrijk voor je lijf, net als vitamines en mineralen. Het is Nodig 

voor: 

• Opbouw en herstel en onderhoud van spieren 

• Verzadiging: Het helpt om op gezond gewicht te blijven doordat het verzadigt 

• Spijsvertering: Eiwitten zijn ook betrokken bij veel regelprocessen in het lichaam. Zo zijn alle 

enzymen eiwitten. Enzymen zetten allerlei stoffen in het lichaam om in andere, zoals bij de 

spijsvertering.  

• Afweer: Ook antilichamen, beter bekend als afweerstoffen, zijn eiwitten, net als veel hormonen, 

zoals insuline.  

• Transport: Eiwitten spelen ook een rol bij het transport van stoffen in het bloed en in de cel. 

Hemoglobine bijvoorbeeld, dat zuurstof vanuit de longen naar de weefsels vervoert.  

• Overdracht van prikkels: Enkele aminozuren uit eiwit zijn voorlopers van neurotransmitters. Dit 

zijn stoffen die een rol hebben in zenuw- en hersencellen en betrokken zijn bij de overdracht van 

prikkels.  

• Eiwit levert energie: per gram 4 kilocalorieën. Het lichaam kan aminozuren uit eiwit in eten of uit 

de spieren omzetten in glucose. 

Belangrijk goedje dus. 

 

Waar zaten ze ook alweer in? 

 
- Dierlijke eiwitten zitten in bv vis, vlees, zuivel en eieren 

- Plantaardige eiwitten zitten in: groenten, kiemgroenten, peulvruchten, zeewier, paddestoelen, 

pitten en zaden en in granen 

Probeer de nadruk te leggen op de plantaardige variant omdat de dierlijke variant je lijf sneller 

verzuurt. 

Herken je de eiwitten in het weekmenu? 

 

  



Eiwitrijk bijvoorbeeld Quinoa 

 

Vandaag 10 weetjes over anti snaai product: Quinoa 

1. wist je dat Quinoa een zaad van een groente is (familie van de spinazie en bieten)en geen 
graan zoals we vaak denken? 

2. wist je dat Quinoa daarom glutenvrij is? 

3. wist je dat Quinoa boordevol gemakkelijk verteerbare eiwitten zit en snaaigevoel kan helpen 
voorkomen? 

4. wist je dat quinoa als enige zaad, graan variant complete eiwitten heeft: dwz dat het alle 8 
essentiele amniozuren bevat (dat zijn aminozuren die je lijf uit voeding binnen moet krijgen) 

5. wist je dat quinoa ook een koolhydraat leverancier is, maar dan wel een lekkere langzame 
variant? het levert dus een lange energiebron op en daardoor heeft je lijf tijd het te gebruiken en 
voorkom je opslag van de energie in de vorm van vet 

6. wist je dat Quinoa ideaal is om te eten voor het sporten omdat het gemakkelijk verteerbaar is 
en daardoor licht op de maag ligt 

7. wist je dat het ook helpt na het sporten? het helpt je om snel te herstellen en stilt de trek die je 
na het sporten kunt hebben. 

8. wist je dat een kop gare quinoa (ongeveer 185 gram)evenveel eiwit levert als een ei? 

9. wist je dat je quinoa kunt kopen in de witte variant, de zwarte of rode variant, als vlokken in 
gepofte variant en als meel? 

10. wist je dat 150 gram quinoa evenveel eiwit bevat als 1 avocado, 100 gram linzen of 50 gram 
amandelen? 

Deze maand komen eiwitrijke recepten voorbij met oa quinoa, maar ook met amarantkorrels, 
boekweitkorrels, haver of gierst. 

Fijne dag vandaag en bij bestanden staat een quinoa receptje voor je klaar 

 

 

Joyce Scharphof Aeissing Wat is het verschil tussen zwart rood en wit? En wat is waar lekker bij? � 

Kyra Noorman Ik vind zelf de licht kleurige het lekkerste voor salade en ontbijt. De rood/zwarte vind ik lekkerder 

bij een curry/saus/o.i.d. Heeft net iets meer smaak. Met vooral nadruk op iets meer want overheersend is quinoa 

niet :-) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587085714922786&set=gm.1618526585130915&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587085714922786&set=gm.1618526585130915&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587085714922786&set=gm.1618526585130915&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587085714922786&set=gm.1618526585130915&type=3
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587085714922786&set=gm.1618526585130915&type=3


 

Groente anti snaai en detox 

Een groepje gaat een groentesapdetox doen, maar niet iedereen haakt aan. Dat hoeft ook niet. 

En dit berichtje is voor iedereen van belang, detox of niet. 

Want je kunt wel een detox doen, maar vergeet niet om na de detox veel groenten te blijven eten, 

want dit versnelt alle goede resultaten dramatisch. Bij voorkeur uiteraard seizoensgroenten. 

Groenten helpen namelijk om: 
• een slanke lijn te behouden of te krijgen, want ze zorgen ervoor dat je je na een maaltijd 

verzadigd voelt. Niet meer dat vervelende wat-kan-ik-nog-meer-eten-gevoel erna. Hoe komt het 

nou dat je door groenten een verzadigd gevoel krijgt? Dat komt door de vele vezels die erin 

zitten. Je lijf heeft even tijd nodig om die vezels te verteren en je moet goed kauwen op groenten. 

Weet je nog? Minimaal 20 keer kauwen op een hap, daar help je je spijsvertering enorm mee! Je 

voeding wordt dan veel beter verteerd.Bovendien worden de voedingsstoffen uit het eten beter 

dan goed opgenomen als je flink kauwt op je eten..  

• En als je lijf registreert datje na de maaltijd voldoende voedingsstoffen binnen hebt gekregen, 

duurt het ook weer langer voordat je lijf op de “hongerknop”drukt en ervoor gaat zorgen dan je 

weer zin krijgt in eten. Heel handig.  

• Plus natuurlijk alle broodnodige voedingsstoffen die je hierdoor gezond houden. We vergeten 

nog weleens dat een groenterijk eetpatroon ervoor zorgt dat je fit en dansend door het leven 

gaat. 

 

En nog maar even herhalen: verzadiging krijg je ook door ervoor te zorgen dat je in elke maaltijd 

zowel koolhydraten, vetten als eiwitten hebt zitten. De mensen die al langer bij deze groep zitten, 

kennen hem al. Maar voor de nieuwe instromers van deze groep zal ik hem nog een keertje 

meesturen: een overzicht van de goede keuze voor vetten, eiwitten en koolhydraten. Handig als 

checklist. 

Kortom: groenten zijn heel belangrijk om je goed verzadigd te voelen, het is belangrijk dat je goed 

kauwt (minimaal 20 keer kauwen op een hap) en dat je ervoor probeert te zorgen dat je 

maaltijden waardevolle voedingsstoffen bevatten. 

Groenten zijn echt van heel groot belang. het zou mooi zijn als je budget aan eten, kan 

verschuiven. Geen trendy tussendoortjes, koekjes en snoepjes meer. Geen toetjes. Niet heel veel 

vlees, maar af en toe... en vooral veel groenten! Probeer eens bij de lunch en het avondeten een 

extra groente gerecht toe te voegen, kijk eens wat dat doet. 

 

 

  



Voorkeur voor zoet:  

 

Wist je dat: 

- we van jongs af aan onze voorkeur voor zoet hebben getraind? 

- je je smaak ook weer kunt veranderen, kunt hertrainen? 

- je smaakpapillen minimaal 5 x iets nieuws moeten proeven om te wennen aan een nieuwe 

smaak? 

Maar zoet is vaak verweven met suiker en suiker is een verslavend goedje. Dat hebben we al 

gemerkt. Hoe kom je daar nou vanaf? 

Suiker heeft als gekke eigenschap dat hoe meer suiker je eet (en we eten tegenwoordig nogal 

wat suiker), hoe meer je ernaar gaat verlangen. 

De beste manier om van een suikerverslaving af te komen er ineens heel strikt en zonder pardon 

mee te stoppen. (even geen zichtbare suiker maar ook geen kant en klaar producten en pakjes 

en zakjes want die hebben allerlei verborgen suikers) 

Het duurt zeven dagen voordat suiker uit je systeem verdwenen is, dus vul je boodschappenkar 

in de tussentijd royaal met groenten, fruit, vis, vlees, noten, zaden, bonen, peulvruchten, olijfolie 

en volkoren, hele granen. Van deze natuurlijke producten gaat je lichaam beter functioneren 

waardoor je minder naar suiker gaat verlangen. 

Begin je dag tevens met een goed eiwitrijk ontbijt (je hebt al een aantal voorbeelden), dit houdt je 

bloedsuikerspiegel stabiel en laat je nadien minder 'snaaien'.  

Drink voldoende water want weet je nog: honger en dorstgevoel lopen nog wel eens door elkaar 

heen. 

Beweeg vaker en meer. en zorg voor afleiding op lastige momenten. 

En ga direct na de maaltijd je tanden poetsen en flossen. Dat kan ook nog helpen. 

Je zult zien dat je snel 'genezen' bent. Was je niet van plan de detox te gaan doen, dan is dit 

misschien een leuke uitdaging voor jezelf. Ga je de uitdaging aan? 

 

 

 

 

  



We hadden we het er al over: we hebben onszelf een soort van getraind om suiker te 

willen eten. Vaak beginnen ouders daar al mee als je klein bent. Vandaag wat puntjes die 

daarmee te maken hebben: 

Wist je dat; 

- we suiker vaak gebruiken als troostmiddel? 

- het geven van zoetigheid ook gewoon handig is? Snoep is letterlijk en figuurlijk een 

zoethoudertje.... 

- we daar bij kinderen al mee beginnen? Gevallen? Kusje erop en een snoepje om het huilen te 

stoppen... 

 

Wist je dat:  

- we suiker vaak associëren met gezelligheid, veiligheid en liefde? 

- als je je kinderen of elkaar wilt verwennen, wat geef je dan? Grote kans dat het zoet eten en 

drinken is 

- we suiker gebruiken om onze liefde te tonen? Ga maar eens met je kinderen bij opa en oma 

langs. Wat krijgen ze daar vaak? 

- je zelfs van je omgeving op de kop kunt krijgen als jij besluit dat je kind nog even geen suiker 

mag eten. Alsof jij je kind wat tekort doet. 

 

Maar hoe zouden we dat nu anders kunnen gaan doen? Onze kinderen, familie en vrienden toch 

onze liefde tonen en troost geven zonder dat we onszelf ondertussen trainen dat dat 

onlosmakelijk verbonden is met suiker en zoetigheid? 

 

 

 

Tip: Mathilde Pelder Aandacht is t mooiste dat je je kind kunt geven. Als verpleegkundige gaven we die tip ook 

altijd. En t voordeel is: ze kunnen er niet over onderhandelen. Een cadeautje bijvoorbeeld moet steeds mooier en 

groter. Maar echte oprechte aandacht van je ouders en opa en oma dat is wat echt aankomt 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=ufi


En een vraag over snaaien: 

 
Soms dan heb ik van die momenten dat ik moe ben (van te laat naar bed) of dat ik fysiek zwaar werk 
gedaan heb. En dan vooral rond mijn menstruatie. Voor mijn gevoel heeft mijn lijf dan even een 
energieboost nodig. Wat kan ik op zo'n moment het beste eten? 

 

Ans van Nisselroy Je lijf heeft dan ook de rust nodig waar het om vraagt! neem die dan ook als het 

kan en luister naar wat je nodig hebt. Lichtere maaltijden zoals groentenschotels of fruitsalade's, 

sapjes en/of div soorten humus met rauwe groeten. Ga op zulke momenten niet voor energie maar 

voor tijd voor jezelf als je de mogelijkheid hebt. 

Mathilde Pelder Misschien is het vooral goed om lekker te gaan rusten. En idd wat Ans zegt, lichte 

maaltijden, vergeet ook niet lekker water te drinken. En niet teveel koolhydraten, denk aan suiker, 

pasta, witmeelproducten ed want dan kan je juist onrustig worden en het gevoel hebben dat je wat 

moet doen. Ga voor eten waar je ontspannen van wordt. En lekker slapen 

Eiwitrijk eten en ei: 

 

Wist je dat: 

- De mythe dat je niet meer dan 3 eitjes in de week mag eten, niet klopt 

Veel mensen denken nog steeds dat ze hun inname van voedsel waar cholesterol inzit (zoals 
eieren) moeten verminderen om zelf geen hoog cholesterol te krijgen. Gelukkig is dat een 
achterhaalde gedachte. Er werd inderdaad ooit vermoed dat het eten van veel cholesterol tot 
hart- en vaatziekten zou leiden, maar inmiddels is men erachter dat verzadigde vetten en -in 
mindere mate- aanleg de boosdoeners zijn. 

- Eieren een uitstekende bron van eiwitten zijn? 
- Er bovendien veel belangrijke vitamines en mineralen in zitten (calcium, fosfor, selenium, 
kalium, natrium, ijzer..)? 
- Ei eten bij het ontbijt kan helpen om af te vallen? 

De reden waarom eitjes met name bij het ontbijt zo goed werken is omdat dit het moment is 
waarop je de hoogte van je bloedsuikerspiegel bepaalt en daarmee je snaai gedrag van de rest 
van de dag. Drink je 's ochtends alleen een kop koffie met daarbij een geroosterde boterham met 
jam, dan kun je ervan op aan dat je niet lang daarna weer opzoek gaat naar iets lekkers. Met een 
paar roereieren op een geroosterde (spelt)boterham vergeet je de eerste paar uur erna volledig 
dat er zoiets als snacken bestáát. Een perfect ontbijt dus, voor iedereen die op de kilo's wil letten. 

- uit diverse onderzoeken is gebleken dat ei-ontbijters meer afvielen dan de proefpersonen die 
een standaard cruesli-ontbijtje kregen? 

In sommige onderzoeken zelfs 61% meer. Ook voor je gezondheid zijn eitjes vele malen beter. 
Cruesli, zeker die uit de felgekleurde verpakkingen van de supermarkt, bevat vaak meer dan 
50%(!) suiker. En als er 1 ding is waar je lichaam van slag van raakt... 

Dus help jezelf om snaai gevoel tegen te gaan en tik een eitje! 

 

 

https://www.facebook.com/ansvannisselroij?fref=ufi
https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1589494918015199&set=gm.1622053921444848&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1589494918015199&set=gm.1622053921444848&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1589494918015199&set=gm.1622053921444848&type=3


Films die langs deze maand langs kwamen: 

- That Sugar Film 

- NPO 3: fed up 

- Broodje gezond 

- https://www.facebook.com/youthfoodmovement/videos/10154214324292008/ 

 

Vraag hoe kan je groenten en fruit inmaken zonder suiker: tip Inmaken.com 

Vraag ik wil groenten fermenteren, zonder suiker. Tip:  

o Hetkanwel.nl  

o Vankefirtotzuurkool.nl (ook gratis cursusboek) 

o Boek Rieneke Dijkinga: Alles draait om hormonen 

o Worshops bij De groene Academie in Breda 

 

Prive nieuws:  Sandra’s zoontje is geboren: Duuk. 

 

https://www.facebook.com/youthfoodmovement/videos/10154214324292008/


 

Alternatieve vaderdagtips: 

Goede morgen, 

Zondag is het vaderdag, een dag waar de commercie graag op inspeelt. Zij doen ons geloven dat 

we die dag alleen maar bier en hamburgers kunnen voorschotelen, maar hoe kunnen wij daar 

nou een gezonde draai aan geven? 

Wat doe jij met de vaders in jouw familie? 

Of welke tip zou je aan anderen kunnen geven, nu met jouw kennis van gezond eten? 

 

Judith Tacken Ik maak me er helaas ook schuldig aan, mijn vader krijgt een bon voor een geweldige ijssalon :-

) tja... mijn manier van eten is helaas nog niet weggelegd voor de mensen om me heen! 

Coby van Regteren Mijn schoonzoon (aanstaande vader) krijgt van zijn vrouw (mijn dochter) een papabox, met 

allemaal leuke dingen van dierbare mensen omdat hij binnenkort vader wordt. ;) 

Mathilde Pelder Mijn man krijgt wandelkaarten.... Zodat hij als thuiswerker zijn benen kan strekken... 

Annemieke Krul Ik ga een gezonde (amber)taart bakken. Verder krijgt hij (mijn vriend) een cadeautje gemaakt 

door mijn dochtertje en speciaal biertjes... Tja... Tenzij ik hier nog een heel goed idee op doe. :D Mijn vader krijgt 

ook maar speciaal biertjes, bij gebrek aan inspiratie. Beide natuurlijk wel met een kaartje erbij waarom ze de aller 

liefste vaders zijn! ♡♡ 

Nathalie Meesters Ik had van de week al zelf gezonde chocola gemaakt. Gisteren mocht hij alvast voor-proeven, 

vond ie het niet zo lekker.� Dus tips zijn welkom! 

Marieke Oldenburger Een lekkere smoothie. Wat aardbeien met kwark. De chocolade die ik maak vindt m'n man 

ook niet lekker Nathalie. 

Marieke Oldenburger Ik heb trouwens laatst voor het eerst voor m'n eigen vader een schaaltje aardbeien 

meegenomen. Ipv een zak drop. Was veel leuker want werd met z'n allen opgegeten aan de keuken tafel. En 

doen we met drop nooit haha. 

Janoeska Steijn Nouvell z'n papa krijgt ook een actief cadeautje hij gaat flyboarden. Kwa eten weet ik nog niet 

sowieso gezond. 

Simone Venema Bfrp Wij doen vaderdag en moederdag in één keer. We prikken dan een datum en gaan uit 

eten. 

Annelie Brinkhof Ik maak met de sap pers een paar heerlijke sapjes en hij krijgt een grote zak noten. Mijn vader 

is 80 dus een flyboard is niet zoon optie ;) 

Kyra Noorman Ook hier wel een bbq. Met meerdere vaders en dus ook meerdere vrouwen die allemaal iets 

maken. Een bbq met vlees, vis, gegrilde groenten, fruitsalade, quinoa salade en de courgette tomatentaart �. 

Voor ieder wat wils en voor mij keus genoeg voor gezond. Neem ook een bakje bbq saus van Amber recept 

mee..... 

Kyra Noorman Zeker......Vooral quinoa salade was erg in trek. Haha sommige hebben daar wat van 

meegenomen voor lunch op t werk. Had gelukkig ook nog een bakje voor thuis achtergehouden. Heb ik straks 

zelf ook nog :) 

Mirjam Borghuis-Baas Ik neem mijn vader 1 x per jaar mee uit voor vaderdag en mijn moeder voor moederdag. 

Met mn vader is het wandelen/fietsen en uiteten en voor mijn moeder verzin ik elke keer wat anders. In het kader 

van gezond eten/ snoepen neem ik haar dit jaar mee naar een workshop van http://alexandrazoet.nl zij was ook 

op de gezondheidsbeurs en het BetterEvent. Ik vind het leuk om ze mee uit te nemen. Zo heb ik qualitytime met 

ze. 
 

https://www.facebook.com/judith.tacken.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/coby.valk?fref=ufi
https://www.facebook.com/mathilde.pelder?fref=ufi
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https://www.facebook.com/marieke.oldenburger.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/nathalie.meesters.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marieke.oldenburger.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/janoeska.steijn?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001063563576&fref=ufi
https://www.facebook.com/annelie.brinkhof?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falexandrazoet.nl%2F&h=eAQFh7gML&enc=AZOQNtrrtwSoX7-h49Hjxg1-Ep7ydoxxUwmlAe4rMAOrAOuoYp00NJvzsslVRuMelxcfundiN_59ADKTA2vJFlIaxcGOB92UgK65ka4O7D1d8tpXbG1e4JFSpgwSWFkef1U2IK8vUF097lGLOFl-5XAAbHAVYcWHOOOcSVjm7u_MdA&s=1


 
 

Alexandrazoet 

Alexandra bakt taarten met Italiaanse passie. Ze werkt zoveel mogelijk met biologische kwaliteitsproducten… 

ALEXANDRAZOET.NL 

Een tas vol sapjes geperst voor vaderdag…. 

 

 

Lidll heeft een slowjuicer in de aanbieding 

Tip voor een workshop: PCOS van Myriam Koning  
 

Zonnebrand voor kinderen: 
Sjannie de Vries 

8 juni om 0:57 

Amber mag ik hier ook een vraag stellen die niet met voeding te maken heeft, maar wel met 
gezonde lifestyle? ik ben op zoek naar een goed zonnebrandmidel voor mijn 2 jarige dochtertje. 
ik gebruik tot nu toe Lovea. mijn dochter heeft heel veel uitslag (zonne-allergie of hittebultjes?) 
maar bij onderzoek blijken veel kindjes het ook te krijgen van Lovea. ik wil testen of het aan 
Lovea ligt. Ik ben benieuwd welk alternatief ik kan smeren op dat tere huidje? en of er een 
remedie is tegen alle jeuk? (ik had laatst kokosolie gesmeerd, maar wilde haar daarna de zon in 
sturen �. ik kwam er net op tijd achter  

 
Amber Albarda Challenges je kunt de zonnebrand proberen van Lavera, die heeft geen nano deeltjes. 

Frances Kool ik gebruik mijn eigen gemaakte zonnebrand, maar dat is misschien iets te veel van het goede ;)) 

wat je tgen de jeuk kna doen is etherische lavenderolie gebruiken. Ik gebruik zelf die van young linving (deze 

moet ook verdund worden met een draagolie ivm de leeftijd van je kindje) Veel etherische olien (andere 

merken)mogen niet direct op de huid gesmeerd worden. Wist je trouwens dat cocosolie van nature al een 

beschermingsfactor van 2 tot 8 heeft . succes en sterkte ! en als je vragen hebt mag je die altijd stellen 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falexandrazoet.nl%2F&h=fAQGf_wnB&enc=AZOuOZCykL_X8Douj5BSjSfjHpkjmyX3ZhyUtfmdRMDfjTaDBX64O7vp-8IlFCDhTo0tb7UQzhRogianfkiYadMAqSoC6XQ-9smR4Ybvi5pQPcQt3BtjsmQcy-tmkwAc1dWSJZekYbYFmqlKriXqplMwjoc6_JA9UWSfJlFQ0FgR_w&s=1
https://www.facebook.com/sjannie.devries?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1618362958480611/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=ufi
https://www.facebook.com/frances.kool.3?fref=ufi


Alette de Heij Ik ben heel tevreden over Lavera. Smeert goed en ruikt lekker. Laat wel een witte waas achter, 

maar dan weet je tenminste zeker dat je goed gesmeerd hebt� 

Amber Albarda Challenges Daar ben ik het ook mee eens! 

Amber Albarda Challenges Als je last hebt van de witte waas kun je altijd met een beetje kokosolie mengen 

Esther van Wesenbeeck Ik gebruik voor mijn kinderen altijd La Roche Posay. Deze is erg goed en voorkomt 

irritaties. Wordt ook geadviseerd door Dr. Jetske Ultee. http://www.dr-jetskeultee.nl/hulp-bij-de-

keuze.../obj7777433 

 

Tips bij kind met steeds ontstoken holtes: 
 

Amber Albarda Challenges Mooie tips allemaal. Als ik het mag samenvatten zou ik zeggen, stap 1 stoppen met 

koemelk en yoghurt van koemelk. Ik zal het bestandje weer plaatsen over melk en yoghurt, dan kan je zien 

waarvoor je het kunt vervangen. Stap 2 ondertussen alle tips die helpen om de ontstekingen tot rust te krijgen en 

spoelen met zout water oplossing om de slijmvliezen tot rust te krijgen. en de tip van Ans kan ook zeker 

bijdragen, waar staat het emotioneel voor. En je kunt eens bij een homeopaat langs gaan om te kijken of er nog 

restanten zijn van vaccinaties die nog ontstoord kunnen worden. Kom je hier verder mee? 

Tips meenemen op verre reizen: 

Janoeska Steijn Taiwanees eten is erg gezond of bedoel je voor in het vliegtuig? 

Ik neem altijd borstvoeding mee hihihi idiaal voor het opstijgen en landen. Je kan bananen pannenkoekjes 

maken. Zl vind ze koud ook erg lekker. Ik neem stukjes komkommer, paprika en wortel mee en wat bio koekjes. 

Ans van Nisselroy Zeker spannend! Ik zou herhalend je dochter vertellen wat er allemaal gaat gebeuren zodat 

zij ook goed voorbereid is, en tijdens de reis ook steeds vertellen wat er gebeurd!. Naar zulke landen neem ik 

altijd colloïdaal zilverwater en gel mee tegen bacteriële infecties ( maag/darm) maar ook wondjes( antiseptisch) 

e.d. Je kunt eens kijken bij een kennis van mij op FB Jacqueline Smit/Healthspirit, zij maakt deze producten zelf 

en is 100% betrouwbaar! 

Angela Hagens Goed laten drinken al is het maar water. Sowieso bij het opstijgen en bij het dalen. Ik zie heel 

vaak huilende baby's of kleine kinderen in het vliegtuig met van die mega rode wangen omdat ze het heet en 

dorst hebben. Je droogt enorm uit in een vliegtuig door de airco/climat control. Vroeger lieten ze kleintjes wel 

eens slapen in een mandje dat voor je werd aangeklikt in de muur. Volgens mij mag dat niet meer? Het was wel 

een oplossing moet ik zeggen. (18 jaar geleden) 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=ufi
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https://www.facebook.com/janoeska.steijn?fref=ufi
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Recepten die gedeeld zijn deze maand: 
 

Mijn lunch van vandaag! Bloemkoolcouscous met watermeloen, radijs, olijven, feta, verse munt 

en walnoten ( die staan niet op de foto want die was ik vergeten en heb ik pas toegevoegd toen ik 

al aan het eten was hihi!). Was een receptenkaartje van de lidl. Erg lekker! 

Tips recepten on the go: 

- Gezonde muffins 

- Koude pannenkoekjes,  

- huttekase pannenkoekjes (100 gr huttekase, 40 gr havermout en 1 ei) 

- Salades, geroosterde groenten 

- Gekookt ei 

- Gebakken ei met groenten 

- Sap 

- Wraps 

- Bosbessen muffins  

Patricia de Jager Bosbessen muffins  

Ingrediënten : 

125 gr havermout (fijngemalen) 

5 gedroogde vijgen (klein gesneden) 

3 eieren  

175 gr amandelmeel  

Snuf zout 

1,5 tl bakpoeder 

1,5 tl kaneel  

1 el kokosbloesemsuiker (ahornsiroop) 

100 gr yoghurt  

150 gr bosbessen (aardbeien, ander fruit) als laatste toevoegen 

 

190°C, 15 minuten bakken  

 

Gaby Van Gool 

Ik hou van dit ontbijtje op zaterdagmorgen... 
Pannenkoekjes met courgette. Met als topping warme bramen en blauwe bessen, geroosterde 
pecannoten, kokosrasp, kaneel en maple syrop......en een heerlijke kop kruiden thee...jammie!. 

 

https://www.facebook.com/patricia.dejager.18?fref=ufi
https://www.facebook.com/gaby.vangool?fref=nf


 

 

Anita van Bloemendal 

 
Zo heerlijk geluncht!  
Pannenkoekje gemaakt van ei, boekweitmeel en kruiden. Gevuld met gegrilde groenten, 
pijnboompitten en zachte geitenkaas 

 

 

Wat kan je nog meer met zuurkool: 
Kyra Noorman Stamppot zuurkool. Stamppot gemaakt van diverse soorten groenten. Selderij/zoete 

aardappel/knolselderij/wortel en/of ui. Lekker met zongedroogde tomaat. Of met stukjes walnoot en appel. 

Anne Cantrijn Als frisse salade met dit warme weer � met 50/50 zuurkool en geraspte wortel, beetje 

sinaasappelsap met honing erdoor en lekker met rozijnen en walnoten 

Anne Cantrijn En voor stampot een beetje a la Kyra maar dan bak ik prei aan in een koekenpan met kerrie 

poeder en dan gewoon met aardappelpuree, geeft net een ander zoete twist. Eet smakelijk in ieder geval 

 

Eten voor grote groep visite: 
Annelie Brinkhof is BBQ een optie? hihi, ik herken dit zó! 2 weken geleden kwamen er 2 vriendinnen 

onverwacht en tja, ik had geen tijd om uitgebreid een kookboek ter hand te nemen en moest snel snel 

boodschappen doen. Het was mooi weer en ik heb allerlei lekkere groenten met kaas en stukjes zalm op de bbq 

gedaan. Van zoete bataat frietjes gemaakt op de crispplaat en gelukkig had ik in de diepvries nog fruit zodat ik 

fruitijs kon serveren als toetje.  

Simone Venema Bfrp Morgen gewoon gaan BBQen en zelf salades maken die niet te veel werk zijn. 

Bijvoorbeeld gewoon sla met komkommer, tomaat, uitje en eventueel olijven, pijnboompitten en feta toevoegen. 

Een dressing van olijfolie, balsamico azijn en zout en peper. Van spinazie kan je ook een salade maken met 

avocado, komkommer, tomaat,pijnboompitten en dezelfde dressing. Je moet het jezelf niet te moeilijk maken op 

https://www.facebook.com/anitavbloemendal.rogeribrahim?fref=nf
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi
https://www.facebook.com/AnneCantrijn?fref=ufi
https://www.facebook.com/AnneCantrijn?fref=ufi
https://www.facebook.com/annelie.brinkhof?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001063563576&fref=ufi


zo'n dag en vooral dingen klaar maken die je al vaker gemaakt hebt bij zo'n bbq. Zo kan je ook nog gezellig 

praten met je visite. 

Mathilde Pelder Kinderen zijn vaak ook dol op snoeptomaatjes en komkommer, misschien de kromkommer 

maken van de you tube van Amber? 

Ruth Vijlbrief Jaja... begin vh weekend, dus veel nog laat op, haha. 

Wij eten met de kids ook weleens een maaltijd waarbij ik allemaal kleine bakjes neer zet zodat ze kunnen kiezen: 

- reepjes paprika 

- nootjes 

- (buffel)mozzarella 

- tomaat 

- avocado 

- worteltjes rauw 

- stukjes (oude) kaas 

- komkommer 

- rauwe ham op een bordje 

- balsamico-azijn voor wie wil 

- tortillachips naturel (AH heeft er geen suiker in) 

Etc 

Eigenlijk zitten wij altijd best vol na zo'n maaltijd. 

Marion Vermaas Bij de bestanden staan oa zelfgemaakte sauzen vr bij een bbq Sjannie de Vries. Salades staan 

hier ook genoeg daar hoef je niet voor te Googlen. Een hele lekkere is de snelle spinazie salade en de kipsalade 

is verrukkelijk. Kun je vanwege het bbq vlees de kip daarin weglaten. Is hij nog steeds lekker. 

Marion Vermaas Wat ik momenteel maak als er mensen komen eten is zoete aardappel stomen, waar ik puree 

van maak met peper zout nootmuskaat en rode peper vlokken, warm houden in de oven, asperges stomen, 

zalmmoot marineren in olie met Ras El Hanout plus een beetje gecrushte steranijs, daarna in de grillpan.  

Allemaal kort werk.  

Dan met een ronde uitsteker de puree op het bord, asperges er overheen, zalmmoot ernaast. Beetje roomboter 

smelten, pan v h vuur restje marinade door de boter roeren en een beetje daarvan over het geheel.  

Wordt zeer gewaardeerd. 

Angelique Keurentjes Wilkens Mijn "last minut veel eters maaltijd" is meestal wrapjes ik bak een stapel 

gezonde en koop een kant en klaar pak voor de liefhebbers. Insmeren met zelfgemaakte knoflook mayonaise of 

zachte geitenkaas en vullen met warme roerbakgroenten of koude salade met kip, zalm of tonijn.. Doet t altijd 

goed � 

Sylvia Geerling Ik krijg vanmiddag deel 2 voor de verjaardag van mijn man op bezoek. Net als vorige werk maak 

ik (op verzoek van mijn man) chili. Gepikt van Mathilde Pelder � Gewoon makkelijk in de wok met kipgehakt en 

bloemkoolrijst erdoor ipv gewone rijst erbij. 

Mathilde Pelder Ik maak ook in de zomer graag tabouleh....kan je van tevoren al klaarmaken en is leuk als basis. 

Daarom heen kan je dan wat hartigehapjes maken 

Zoete aardappelkoeken vegan stijl: ei vervangen door: 

- Joyce Scharphof Aeissing Flax egg een papje van 3 eetlepels warm water en 1 eetlepel gebroken 

lijnzaad gebruik ik voor 1 ei 

- Mathilde Pelder Soms is ei te vervangen door banaan. Lijnzaad is idd ook eengoeie 
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Groentepulp 

 

Joyce Elem 

6 juni om 19:43 

Hartige groentepulptaart 

Ik hou helemaal niet van eten weggooien en ik heb nu wekelijks n bak pulp over van de 
sapcentrifuge. Na de nodige wortelpulpcakes heb ik nu n hartig recept ermee bedacht. Te eten 
als avondeten met een salade erbij, een stukje voor de lunch of in puntjes mee naar een picknick. 
Ook ideaal voor verwerking van restjes oud brood of vlees. Hier goedgekeurd door groot en klein! 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Verkruimel 2-3 oude (volkoren) boterhammen in een kom en meng met een scheutje melk en 3 
eieren. Laat even staan tot het brood zachter wordt (15 min.). Maak t dan glad met de staafmixer. 
250 gram groentepulp (ik nam pulp van wortel, spinazie, broccoli en komkommer) kruiden met 
z&p, knoflook, gerookt paprikapoeder en cayennepeper.  
Meng t brood-ei mengsel met de pulp. Voeg een hand geraspte kaas en noten of pitten naar 
keuze toen roer even door. Doe in n met bakpapier bekleedde ovenschaal en strooi er nog wat 
kaas en pitten over. Zet 45 min in de oven. 

 

 

Joyce Elem 

 

Nu ik aan de sapjes ben zoek ik nog steeds naar manieren om de pulp te gebruiken. Vanmorgen 
heb ik er twee nieuwe recepten mee bedacht. Wortelpulp pannenkoeken en havermout- 
wortelpulp koekjes. 
De recepten: 

Wortelpulppannenkoeken  
Meng 150 gram wortelpulp met 2 losgeklopte eieren, 50 gram boekweitmeel en 25 gram gemalen 
kokos. Voeg melk (rijst kokosmelk in mijn geval) toe totdat je n dik beslag hebt. Verhit Kokosolie 
in een koekenpan en bak de pannenkoeken. Ik haalde er 3 uit dit recept. Ik at er twee met wat 
schijfjes verse perzik en wat Agavesiroop. Erg lekker! 

Koekjes 
Een variant op de eerder door mij geposte havermoutkokosbanaan Koekjes. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007524405736&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1617741681876072/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007524405736&fref=nf


Verhit de oven tot 180 graden.  
Meng 150 gram wortelpulp met 100 gram havermout, 50 gram gemalen kokos en voeg wat 
dadels in stukjes toe. Als je een beetje knijpt vormt zich een deegbal waar je balletjes van kan 
vormen. Druk deze wat plat op de bakplaat en bak 15-20 minuten tot ze iets bruin kleuren. De 
hoeveelheden zijn een richtlijn, ik heb niet alles afgewogen. 

 

 

 

Hoe krijg je de bodem van de bloemkoolpizza steviger? 
 

Amber Albarda Challenges Je moet de bloemkool ten eerste goed drogen als je ‘em al wast, daarna de eerste 

laag op de bloemkool met kaas beleggen en in de bodem ook al wat kaas en het quinoameel gaat bij mij de 

zompigheid tegen. Bij amandelmeel heb ik het meer 

Ans van Nisselroy Ik maak het tegenwoordig in een quichevorm bekleed met bakpapier, na de 1e x bakken 

draai ik hem om en haal het bakpapier er af en beleg naar wens! Bij mij is het dan mooi "droog" gebakken. 

Cindy Pesch Deze maak ik normaal gesprokenhttp://chickslovefood.com/skinny-bloemkoolpizza/. Neemt wel 

heel veel tijd inbeslag hoor. Ik moet het recept van Amber nog maken, maar lijkt mij wel minder bewerkelijk door 

deIngrid Martens Ik draai de bloemkoolpizza altijd om na een kwartiertje en dan nog tien minuten. Daarna het 

beleg erop en nog een keertje bakken. O ja en ik doe er meestal een eetlepel kikkererwten-meel door, dat maakt 

het ook wat droger. 

José Laumen Ik laat hem gewoon langer bakken totdat de bodem goed droog en gaar is. Gewoon goed kijken 

en voelen :-) 

José Laumen Ik zie het al..ik doe alle kaas in de bodem, misschien is dat de truc! 

Judith Tacken Veel recepten zeggen dat je de bloemkool goed moet uitwringen in een handdoek (maar is echt 

veel werk en echt vermoeiend, veel geprobeerd) 

Ans van Nisselroy Als je een slacentrifuge hebt is het een fluitje van een cent! en word de bloemkool ook mooi 

droog. 
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Wat kan je met een watermeloen? 
- Watermeloen ijsblokjes maken 

- Melkkefir met watermeloen smoothie 

- Miranda de Vries Ons allemaal uitnodigen om het op te eten 

- Tamara Van Sundert-van Os Lekkere salade: watermeloen, munt en feta 

- Nathalie Meesters Zo eet ik ook graag watermeloen. Soms doe ik er ook nog wat olijven en ijsbergsla 

bij. Dan krijg ik echt de zomer in mijn bol!� 
- Hanneke van der Linde Met watermeloen en serrano (?) ham... beetje feta, verse munt, verse 

koriander... half rood uitje of sjalotje... sap van halve limoen en olijfolie... verschillende soorten sla en 

verder wat er maar in de koelkast ligt en speltpasta... maak 'm morgen weer! � 

- Jolanda Huizing Wij hadden laatst een restje door de slowjuicer gedaan...was heerlijk!! 

- Kyra Noorman Invriezen en dan door de blender.....een gezonde ouderwetse slush puppy :-) 
- José Laumen Ik heb van de week dit recept ermee gemaakt:http://www.lidl.nl/nl/13427.htm 

- Watermeloensalade met bloemkoolcouscous en walnoten - Lidl Nederland 
- Hauptinhalt Recepten met aanbiedingen Kies Lidl Vers recepten Voorgerecht Hoofdgerecht BBQ-

gerecht Maaltijdsalade Grapefruitsalade met macadamianoten, feta en focaccia Pittige 

kapucijnerssalade met gepofte aubergine en amandelen Salade van gegrilde nectarines en 

mozzarella met mosterddressing Waterm... 
- LIDL.NL 

 

Wat kan ik doen met restje boekweit? 
Sjannie de Vries 

 
Ik heb een vraag over ontbijtjes in relatie tot suikerverslaving (of vooral het afkicken daarvan). Ik 
ben echt verslaafd en wil er heel graag vanaf. Omdat mijn dochter (2) geen eieren lust en elke 
dag havermout tegen staat, maak ik vaak een smoothie. Met fruit. Mijn dochter vindt dat helemaal 
geweldig. Maar iets in mij zegt dat het niet gezond is, vanwege het fruit. Ik doe heel vaak yoghurt 
met aardbeien, beetje havermout, gember, kurkuma en zwarte peper. Nu weet ik dat yoghurt niet 
goed is maar ik verander stapje voor stapje. Dus voor nu nog even wel. Is zo'n smoothie een 
goed begin van de dag voor zowel mezelf als mijn dochter? Of werk ik zo juist de 
suikerverslaving verder in de hand? 
 
Mathilde Pelder In fruit zit idd suiker, maar een beetje is niet verkeerd hoor. Wat wel lastig is aan dit ontbijtje, is 

dat je nog steeds in de zoete smaken blijft hangen. Maar ja, dit is al stukken voedzamer dan een boterham met 

hagelslag toch? Maar ik snap je probleem, als je echt even pas op de plaats wilt maken wat betreft zoetigheid, is 

het fijn dat je niet alleen maar gewend bent aan het eten van zoet, en dat je hele dag erom draait. Want daar gaat 

t om. Een suikerverslaving is echt lastig als je snakt naar zoet en desnoods maar gaat snaaien.  

Even samenvattend, dit ontbijtje lijkt mij een heel voedzaam ontbijtje, maar t kan zijn dat je s morgens al je 

bloedsuikerspiegel erg laats schommelen, maar daar hoef je niet persee last van te hebben. 

Mathilde Pelder Oh ja, een detox kan het trouwens mooi doorbreken heb ik gemerkt 

Ruth Vijlbrief Zeker!! Ik heb het gemerkt bij mijn vorige detox... en duw nu weer even de resetknop in (weer 

detox) 

Cindy Pesch Je zou ook groente bv een handje spinazie, paprika, wortel of andijvie ect kunnen toevoegen... 

Wanneer je er aan gewend bent kun je steeds meer groente en minder fruit toevoegen. Zelf maak ik ze altijd met 

water en heel af en toe met plantaardige melk wanneer het op moet � 
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Ingrid Martens Ik heb gemerkt dat ik met name van aardbeien echt een piek in mijn bloedsuikerspiegel krijg. 

Gevolg: na een uurtje weer een hongergevoel. Ik kan heel lang teren op de chocolademouse (banaan, avocado 

en rauwe cacao) en alles waar havermout in zit. Het bananenwortelbrood vind ik ook top. 

 

Bananenbrood 
 

Lisette Dissevelt-Strik 

Amber ik heb het bananen brood recept gemaakt uit jou gezond bakken boek Ik heb alles 
volgens recept gedaan maar hij is van binnen niet gaar. Heb hem 'm op 180gr 45 min gebakken. 
Binnenin proeft en ziet het uit als rouwdeeg. Wat heb ik verkeerd gedaan? 
 

Annelie Brinkhof Zorg ervoor dat je de bananen niet tot moes prakt, bij mij maakte dat het verschil tussen goed 

deeg en plakkerig deeg 

Marieke Oldenburger Anders 4 bananen, 120 gr havermout, 4 eieren, na mixen wat rozijnen oid erdoor en uur 

op 180 graden. Dan banaan wel echt in blender. Samen met havermout en ei. Beetje citroensap erdoor ook 

lekker!!! Of wat pure chocolade � 

Lisette Dissevelt-Strik 3 (rijpe) bananen 

50 gram ontpitte dadels 

3 eieren 

100 gram amandelmeel 

50 gram havermout* 

50 gram boekweit meel  

2 theelepels bakpoeder 

Handje ongebrande noten (walnoten/amandelen/pecan/hazelnoten, etc.) 

Snufje zout  

 

Bananen in plakjes met de kleingesneden dadels in de mixer tot een moes mixen.  

Eieren erbij en goed en luchtig door elkaar mixen.  

Amandelmeel, bakpoeder, boekweitmeel en de fijngemalen havermout erbij roeren, hou het luchtig.  

Klein beetje zout erbij en als laatste de fijngehakte noten er luchtig door roeren.  

180gr en 50 min in de oven.  

Wil je 'm zoeter of natter doe er dan een banaan extra in of laat het boekweitmeel weg. 

Lisette Dissevelt-Strik Ik heb het recept van I Love Health genomen. Erg lekker, maar hij is niet echt omhoog 

gekomen in de oven. Misschien hoort dit wel. Vandaag een plak mee naar het werk voor bij de koffie. 
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Nathalie Meesters Wat een toeval! Ik wil ook net bananenbrood gaan maken en gebruik meestal dit 

recept http://foodness.nl/.../suikervrij-bananenbrood-dat-kan.../ 

 

 
 

Suikervrij bananenbrood dat kan als ontbijt, lunch, toetje of tussendoortje -… 

FOODNESS.NL|DOOR FOODNESS 

Re Becca Ik doe altijd gewoon lekker simpel. 3 bananen, 3 eieren, 100 gram amandelmeel, 50 gram havermout, 

1.5 theelepel bakpoeder en wat zout en gehakte noten. Als ik zin heb in chocolade gooi ik er nog cacaopoeder bij. 

Marieke Oldenburger 200 gr boekweitmeel, 2 tl wijnsteenbakpoeder, kaneel, 60 gr suikervrije appelmoes (zelf 

maken), 3 bananen, vanillepoeder, 3 eieren, wat zout. Ook uur op 180 graden.  

Dat is meer een brood. De eerste meer een cake. Deze lekker met wat jam erop!! 

Marieke Oldenburger 4 bananen, 4 eieren, 120 gr havermout, wat citroen, kaneel, evt rozijnen en evt pure 

chocolade. Uur op 180 graden. 

 

 

Wraps 
 

José Laumen 

18 juni om 18:41 

Zo lekker gegeten vandaag. De eerste keer dat ik tempeh lekker vond. Wel veel werk maar het 
weer was toch waardeloos dus dan maar lekker koken. 
Zelf quinoa/amandel/speltmeel wraps gemaakt. Deze besmeerd met een soort roomkaas van 
cashewnoten , appelazijn, citroensap, edelgustvlokken en jalapeñopepers en dit belegd met 
"roerei" van tempeh, ui, paprika, tomaat, kurkuma, gerookt paprikapoeder, oregano, 
edelgistvlokken en zout ( en misschien nog iets dat ik vergeten ben) met daarop broccoli. 
Oprollen en smullen maar. Ik heb er nog broccoli bij gegeten. 
Recept is van Vegan Richa en staat hier: 
http://pin.it/KDM6G4S 

 

Marieke Oldenburger 

19 juni om 18:09 · Groningen 

Hi, ik heb net zo'n grote zak gedroogde kikkererwten tot bieten hummus gemaakt (gister al 
geweest en vandaag gekookt en gemaakt). Heerlijk!!! Dank voor recept op YouTube Amber! 
Maar nu heel veel kikkererwten over. Iemand lekkere tips wat je met kikkererwten kunt maken?  
En heb ook veel hummus. Kun je ook wat invriezen? 

 

Danielle Van Zal - Poort In soepen verwerken? 
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Kyra Noorman Ook lekker in een curry (met rode linzen) of verwerkt in quinoa salade. Invriezen gaat ook prima 

als je t ergens in verwerkt. 

José Laumen Ik maak vaak gewoon de helft van de recepten omdat ik nooit weet hoeveel het is. Op het filmpje 

leek het ook al een flinke hoeveelheid. 

José Laumen Dit is 1 van mijn favoriete recepten trouwens:http://carolinebrouwer.blogspot.nl/.../gegrilde... 

 

 
 

Carolines blog: Gegrilde aubergines met gekruide kikkererwten en walnootsaus 

CAROLINEBROUWER.BLOGSPOT.COM|DOOR CAROLINE BROUWER 

Danielle Van Zal - Poort Amber heeft een recept voor geroosterde Kikkererwten als tussendoortje, dacht  

Amber Albarda Challenges ja precies, die wilde ik ook zeggen. En er neptofu van maken 

Ans van Nisselroy Lekker even meebakken bij een eitje! en ik maak er "borrelnootjes"van. 

 

Joyce Elem 

17 juni om 21:16 

Ik heb kruisbessen in mijn tuin die nu rijp zijn. Ze zijn zo lekker of door de yoghurt, maar heeft 
iemand nog n leuk bakrecept dat Amber-verantwoord is? 

 

Joyce Elem Ik heb het recept van de nectarine spelttaart gebruikt uit 'gezond bakken' en ipv nectarine 

kruisbessen gebruikt. Het was n mooie en lekkere vaderdagtaart! Verder ga ik de kruisbessen gebruiken in een 

recept met blauwe bessen. 

Ans van Nisselroy In mini taartbodem vormpjes koekjes bakken( dan staan ze wat omhoog door de rand). dan 

cheesecakevulling maken en beleggen met kruisbessen. 

 

 

 

Tamara Van Sundert-van Os 

18 juni om 8:06 · Chaam, Noord-Brabant 

Op zoek naar een lekker, gezond weekend receptje, ik krijg eters. Tips zijn welkom# 
beetjeinspiratieloos 
 
 
Femke Snellens http://www.amberalbarda.nl/.../speltpasta-met-geroosterde... 

Dit is erg lekker, nog een lekkere salade erbij en je zet een super feestelijk en gezond gerecht op tafel! 
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http://www.amberalbarda.nl/recipes/speltpasta-met-geroosterde-tomaatjes


Lekkere gezonde vegetarische speltpasta - Amber Albarda 

Tamara Van Sundert-van Os Jaaa die is heerlijk, heb ik van de week gemaakt. Succes recept! 

Amber Albarda Challenges of een vega chili met gezonde wraps en zelfgemaakte quacomole? 

Amber Albarda Challenges Japanse pizza?? 

 

Nathalie Meesters 

13 juni om 20:04 

Mijn favoriete restaurant "by Lima" in Haarlem poste gisteren salade (links). Dat leek me lekker, 
dus vandaag "na gemaakt" en het was niet alleen een feestje voor het oog. Hij smaakte ook 

heerlijk!� 

Heerlijk! Ik heb het recept ook gevonden via de fb pagina :- ).  

http://www.eatrunlove.nl/8066-2/ 

 

 
 

Spelt salade met tuinbonen en rood… 

EATRUNLOVE.NL 

 

Anne Cantrijn Gisteren deze variant gemaakt bij de BBQ met quinoa, babyspinazie, geitenkaas, dadels, 

avocado, amandelen, aardbeien en bosbessen en een honing-kardamon-balsamico dressing. Was binnen no 

time op! 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amberalbarda.nl%2Frecipes%2Fspeltpasta-met-geroosterde-tomaatjes&h=-AQHtKkTx&enc=AZP8G_4vtN5sAmBEHS6cBZod0NrHUhX1yRPXCIlst-c1W1n4dHau_gXPCvY0RCEJCiwsrUvP5KLgpl9t1djeSwzRiCpLYkXbr3zrLQsyq_O2xVX7OaOYZG0Oj9UVq_uUCecaZQUelDkeJRqBw985ORcENY5C8snMAlq3LEO8WE6mWg&s=1
https://www.facebook.com/tamara.vansundertvanos?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=ufi
https://www.facebook.com/nathalie.meesters.1?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1621225454861028/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eatrunlove.nl%2F8066-2%2F&h=MAQH9MihU
http://www.eatrunlove.nl/8066-2/
http://www.eatrunlove.nl/8066-2/
http://www.eatrunlove.nl/8066-2/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eatrunlove.nl%2F8066-2%2F&h=LAQGRGOuE&enc=AZNyWjl676yp0qS31vl62awXaKB0jZAWjd5_f0Gv6hk3vjBJC4vZoPiWD6UBmLH7dWkX6zxp0KEeHOt3QV_uuyU_QH9J1-ozHtpK_uoTIi-4h-x-6wT3FKN8JB_8BjjkB1LgNjnnea8e8U_47y5DoVjo97XM-fYsQF4dQlbbIw40aA&s=1
https://www.facebook.com/AnneCantrijn?fref=ufi
http://www.eatrunlove.nl/8066-2/


Zelf gemaakt yoghurt ijs: 
Patricia de Jager Heb je een blender? Dan kan je bijvoorbeeld aardbeien er doorheen mixen. In vormpjes doen 

en walla... aardbeien-yoghurt ijsjes 

Kim Milants Hey Patricia - krijg je dan een ijslolly effect of kan je ook schepijs ervan maken zo? ( hoelang best in 

de vriezer?) 

Patricia de Jager Als je de aardbeien in vriest en bevroren in de blender gooit gemengd met de yoghurt dan heb 

je 'schepijs'. Doe je ze op een stokje of in een vormpje dan krijg je gewone ijsjes (dit doe je dan met niet 

vantevoren bevroren aardbeien, maar gewoon verse). Je kan evt wat bij zoeten, maar met genoeg zoete 

aardbeien is dit niet nodig.... 

Kim Milants Zeg en de yoghurt vries je die ook in? 

 

Amber Albarda Challenges http://www.amberalbarda.nl/.../de-5-lekkerste-gezonde-ijsjes 

 

De 5 lekkerste gezonde, suikervrije, vegan ijsjes - Amber Albarda 

AMBERALBARDA.NL 

Annelie Brinkhof ik ben veel te laat sorry, even offline geweest, maar ik heb gemerkt dat alles wat ik invries, en 

door de sap pers doe met de dichte zeef er als softijs uit komt. Heb je een sap pers? ZO ideaal! Ik heb altijd ijs in 

huis als ik fruit in schijfjes heb ingevroren! 

 

Ruth Vijlbrief 

15 juni om 19:53 

Had vandaag toch zo'n lekker recept ergens gevonden!! Deel m gewoon ff met jullie :-) 
Gevulde zoete aardappel met paparika, kip en als topping een heerlijke griekse yoghurt met 
paprikapoeder en koriander!! Ik heb er broccoli bij geserveerd, en dat was een goede combi. 
Hier ook de link naar t recept: 
http://www.foody.nl/extern/recept/36458 

 

 

Pesto: 

Judith Tacken Eentje die ik zelf doe is: 20 gr basilicum blaadjes, 20 gr geraspte kaas en 20 gr pijnboompitten. In 

de keukenmachine met een teen knoflook, wat olie tot het de gewenste dikte heeft en z&p 

José Laumen Ik heb laatst deze gemaakt. Simpel en lekker.http://www.voedzaamensnel.nl/.../pesto-recept-zelf-

pesto.../ 
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http://www.voedzaamensnel.nl/bijgerecht/pesto-recept-zelf-pesto-maken/


 
 

Pesto recept | zelf pesto maken-Voedzaam & Snel 

VOEDZAAMENSNEL.NL|DOOR VOEDZAAM & SNEL 

Jessica de Wit-Verwijs 

15 juni om 12:45 ·  

Facebook Groups for Android 

 

Ik zoek inspiratie dames en heren !! Mijn man was vorige week dol op de tomaten courgette 
quiche en dan vooral de bodem, daar kan je ook een lekker pizza van maken, was zijn idee !! 
Wat zouden jullie daar op doen ?? Behalve zelf een tomaten sausje maken  
 
Marion Vermaas Pesto en mozzarella bijvoorbeeld. 

Joyce Scharphof Aeissing En tomaat  

Ingrid Martens Tonijn, uitje, knoflook, olijfolie, courgette en tomaat. De ui met knoflook en tonijn even bakken in 

olijfolie en op de bodem van de pizza leggen. Schijfjes tomaat en courgette erop leggen en wat olijfolie er 

overheen en evt. Nog wat knoflook. 

Natascia Ghiani Champignons, olijven, paprika. 

Jessica de Wit-Verwijs Ik heb uiteindelijk een sausje gemaakt van een blikje tomaten blokjes, peper, zout en 

Italiaanse kruiden, en verder belegt met ansjovis, geitenkaas, asperges uit een potje, rode ui en het was weer 

heerlijk  

 

Anne Cantrijn 

15 juni om 19:51 · Zoetermeer, Zuid-Holland 

Al sinds m'n jeugd een van m'n favorieten: gierst-pan-pizza. Natuurlijk op heel veel manieren en 
met verschillende granen te maken. 

 

Anne Cantrijn Het recept is: klein beetje olijfolie / kokosolie in een steelpannetje verwarmen, daarna een 

bodempje gierst erin en een heel klein beetje laten bakken voor een goede bite. Vervolgens water en 

groentebouillon toevoegen en bijna gaar en droog koken. (Ik heb het van m'n moeder geleerd dus heb geen 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voedzaamensnel.nl%2Fbijgerecht%2Fpesto-recept-zelf-pesto-maken%2F&h=XAQFvrKp9&enc=AZOb2qLiCZDqhzOrGnBjntrMebWpeyIwqeTBTvU--MmstOHX-SvhODLohk4vJ34k1FGYaYIuPmknVZyP3-5WjR_VVhY3YfaxOdUk8JDNG2ITnnaKlD8F9JlvWHSXV9S5mv-w-1Yr4-DFUolSeRhjjLf5NMI9c-CjkhxeguZ72Bt4EA&s=1
https://www.facebook.com/Voedzaamensnel/
https://www.facebook.com/jessica.verwijs?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1622159751434265/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebookgroups.com%2F&h=KAQEOoEey&enc=AZO2M-ZAlPRnEtxjwnGWzDqPKy4pYwgr4hjgHkvrZzHm1cwSzy8ea8Q0Z4SrD1KG32X455gryrA3DXqON3Teqmnl1zvywVGUiUHjA2C2fdrArtBqjy4bzfnCeQ0-ebzxfBuJ5Ty2L64LLy541PMFcdLD9-6fJMDv3qzyuNUs5q-6iiP5hXdmWVX3-8-9_xT_348&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebookgroups.com%2F&h=KAQEOoEey&enc=AZO2M-ZAlPRnEtxjwnGWzDqPKy4pYwgr4hjgHkvrZzHm1cwSzy8ea8Q0Z4SrD1KG32X455gryrA3DXqON3Teqmnl1zvywVGUiUHjA2C2fdrArtBqjy4bzfnCeQ0-ebzxfBuJ5Ty2L64LLy541PMFcdLD9-6fJMDv3qzyuNUs5q-6iiP5hXdmWVX3-8-9_xT_348&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebookgroups.com%2F&h=KAQEOoEey&enc=AZO2M-ZAlPRnEtxjwnGWzDqPKy4pYwgr4hjgHkvrZzHm1cwSzy8ea8Q0Z4SrD1KG32X455gryrA3DXqON3Teqmnl1zvywVGUiUHjA2C2fdrArtBqjy4bzfnCeQ0-ebzxfBuJ5Ty2L64LLy541PMFcdLD9-6fJMDv3qzyuNUs5q-6iiP5hXdmWVX3-8-9_xT_348&s=1
https://www.facebook.com/mokie61?fref=ufi
https://www.facebook.com/joyce.scharphof?fref=ufi
https://www.facebook.com/ingrid.martens.589?fref=ufi
https://www.facebook.com/natascia.ghiani?fref=ufi
https://www.facebook.com/jessica.verwijs?fref=ufi
https://www.facebook.com/AnneCantrijn?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1622320378084869/
https://www.facebook.com/pages/Zoetermeer/109112545774013
https://www.facebook.com/AnneCantrijn?fref=ufi
http://www.voedzaamensnel.nl/bijgerecht/pesto-recept-zelf-pesto-maken/


verhoudingen, later nog wat water toevoegen kan altijd.) Vervolgens in een koekenpan de gierst gladstrijken en 

beleggen met alles wat je lekker vind op een pizza of elk kwart verschillend. Ik doe meestal: prei, champignons, 

paprika, tomaat, schapen of geitenkaas, Italiaanse kruiden bijvoorkeur natuurlijk verse kruiden. Nog 5 tot 10 

minuten met deksel erop laten garen en eet smakelijk!! 

 

Amber Albarda Challenges 

14 juni om 9:39 

Goede morgen, 

Antis naai... dit receptje mag ook niet ontbreken: een salade met peulvruchten, want daar zitten 
ook veel eiwitten in: 

Een salade met bruine linzen. En bewaar het goed, want het is ook een handige saladerecept 
voor je vakantie. Je koopt dan wat sla, potje of blikje bruine linzen, wat pitjes, een uitje en iets van 
een geitenkaasje. Dressing erover en klaar. Supersnel in elkaar te draaien dus maar wel heel 
handig als bijgerechtje of gezond tussendoortje om je snaaimoment tegen te gaan. 

Hmm ik zie me al winkelen op zo'n buitenlandse markt.... 

Fijne dag vandaag 

ps het recept staat bij de bestanden 

 

Gaby Van Gool 

14 juni om 14:28 

Verrast door dit recept....en makkelijk mee te nemen naar werk. 
Zoete aardappel, yoghurt( ik had alleen griekse) pecannoten en een snuf kaneel. 
 
Carla Hanssen Ook. Ik neem de zoete aardappel in folie mee, de Griekse yoghurt in een apart bakje en de 

pecannoten apart. Kaneel mee en alles bij elkaar tijdens de lunch. Koud is prima. 

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1621458604837713/
https://www.facebook.com/gaby.vangool?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1621637598153147/
https://www.facebook.com/carla.hanssen.1?fref=ufi


Amber Albarda Challenges 

4 juni om 8:28 

Goede morgen, 

Even een zomers genietmomentje toestaan is belangrijk: plof lekker neer met een glaasje 
zelfgemaakt Citroen Munt IJsthee.... 

Je maakt het heel simpel: 
Voor 4 personen heb je nodig: 
1 liter water 
4 zakjes rooibosthee 
40 gr muntblaadjes 
4 tl honing  
4 el citroensap 

Schenk het kokende water op de theezakjes en muntblaadjes. Laat het 15 minuten trekken en 
giet het dan door een zeef. (het mag lekker sterk worden anders proef je niks als het is afgekoeld. 
Laat het afkoelen en voeg dan de citroensap en honing toe. 

Fijne dag vandaag! 

ps het recept staat ook bij de bestanden 

 

 

Goede morgen, 

Oh heb je dat ook wel eens, dat je 's morgens opstaat en dan al je draait niet kunt vinden? Het 

idee al dat je van alles moet doen, zucht. En juist dan zou het zo kunnen helpen om lekker 

gezond de dag te starten, maar ja. 

De tip voor dergelijke ochtenden: begin de dag met een groene smoothie. Even geen gedoe met 

sapjes, maar hup, de blender aan en klaar. 

Mijn favoriete snelle smoothie is deze. De ingrediënten heb ik nagenoeg altijd wel in huis omdat 

ze de basis zijn van heel veel gerechten en baksels. Exacte hoeveelheden heb ik niet, maar dat 

doet er ook niet zo toe. Kijk gewoon hoe het wordt. 

Neem: 

kokoswater of plantaardige melk 

1 banaan 

1 appel 

paar handenvol spinazieblaadjes 

twee theelepels kaneel 

Doe het ook in deze volgorde in de blender. Als de spinazie moeilijk mengt, moet je meer vocht 

toevoegen. En wees niet zuinig met de kaneel.... 

Deze smoothie is mijn start. Ik drink er gerust twee of drie grote glazen van. De ene ochtend is dit 

voldoende om de hele ochtend op te draaien, maar het kan ook zijn dat ik na een uurtje toch nog 

een bakje geitenyoghurt met muesli pak of een eigerechtje klaarmaak. Kijk maar hoe het valt, 

maar je eerste groenteshot heb je in ieder geval al binnen. 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1616513721998868/


Wat kan ikmaken met rabarber? (zonder suiker toe te voegen) 

Judith Tacken Sapje! :-) met wortel bijv 

Kyra Noorman Moes met aardbei en/of banaan. 

Kyra Noorman Rabarber taart. (Gezonde cake laag ala amber, moes van rabarber met agar agar of gelatine. 

Lekker met kokosroom 

Ans van Nisselroy Idd. een moes met aardbei/abrikoos/nectarine of ander zoet fruit samen koken en jam of 

compote van maken, of ijsjes en ( over ijs) Gekookt ook lekker in een smoothie, en omdat rabarber zuur is kun je 

het niet alleen met zoet maar ook met hartige dingen maken zoals met olijven, keltisch zeezout en rozemarijn en 

een paar vijgen b.v. voor op een cracker. 

Amber Albarda Challenges samen met aardbeien tot moes maken. 

 

Hoe maak ik lemon curd zonder suiker? 

Lisette Dissevelt-Strik http://www.mindyourfeed.nl/.../lemon-curd-zelf-maken/... 

 

 
 

Lemon curd zelf maken - Mind Your Feed 

Een lichte, frisse, suikervrije lemon curd is ideaal om… 

MINDYOURFEED.NL|DOOR MIND YOUR FEED 

 

Joyce Elem 

7 juni om 19:22 

Zeg maar bye bye, zwaai zwaai tegen Maggi-blokjes! Vanaf nu kan je je eigen bouillonpoeder 
maken zónder smaakversterkers en suiker, maar mét heel veel 
smaak.    helemaalvanjezelfnietsvanmaggi  

 

 

 

https://www.facebook.com/judith.tacken.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi
https://www.facebook.com/kyra.noorman?fref=ufi
https://www.facebook.com/ansvannisselroij?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008641173802&fref=ufi
https://www.facebook.com/lisette.dissevelt?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mindyourfeed.nl%2Frecepten%2Fzoet%2Flemon-curd-zelf-maken%2F%3Futm_campaign%3Dshareaholic%26utm_medium%3Demail_this%26utm_source%3Demail&h=OAQHGpdnt
http://www.mindyourfeed.nl/recepten/zoet/lemon-curd-zelf-maken/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
http://www.mindyourfeed.nl/recepten/zoet/lemon-curd-zelf-maken/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
http://www.mindyourfeed.nl/recepten/zoet/lemon-curd-zelf-maken/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mindyourfeed.nl%2Frecepten%2Fzoet%2Flemon-curd-zelf-maken%2F%3Futm_campaign%3Dshareaholic%26utm_medium%3Demail_this%26utm_source%3Demail&h=DAQE_CTAZ&enc=AZNh4KwiARQepMd9qWnohUMp1DzU9Db8uqOSTmJoMIWuUYST-YmUX9D8_6Ss38MgOSlp8ZAnfmdlMz9zYUYJSmzbJ0g9xJOJ9dnWPlVcqSjIS3EVp6RJDNp6U3McsLXBTo2h5A_ANFg9biDMyFBHZ1sCtH51khhUaANVcA20WP-efg&s=1
https://www.facebook.com/mindyourfeedNL/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007524405736&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/onlinecoachprogramma/permalink/1618269478489959/
https://www.facebook.com/hashtag/helemaalvanjezelfnietsvanmaggi?source=feed_text&story_id=1618269478489959
http://www.mindyourfeed.nl/recepten/zoet/lemon-curd-zelf-maken/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email

