
5 daagse 
Puur Plantaardige  

in 5 dagen 

meer energie,

meer leven 

en meer liefde! 

KickstartKickstartKickstart



Hoe je deze kicksart het
beste kunt gebruiken

Een kickstart is bedoeld om snel veel resultaat te behalen. Deze
kickstart is zo ontworpen dat je in een korte tijd leert om nieuwe
gewoonten te ontwikkelen. 

Het is dus ook misschien niet alleen maar leuk en gezellig. Anders
had ik het wel de 'we gaan alleen maar lekkere recepten
uitproberen kickstart' genoemd. 

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt wat mensen het lastigste
vinden wanneer ze willen overstappen op een andere lifestyle, en
die kennis heb ik in deze 5 daagse verwerkt.



Obstakels  waar de meeste mensen
tegenaan lopen bij het veranderen

van lifestyle 

ze zijn te veel tijd kwijt aan het bereiden, en het vinden van het
voedsel
recepten zijn te ingewikkeld
recepten hebben te veel ingrediënten
recepten hebben te veel onbekende ingrediënten
mensen vervallen snel weer in hun oude gewoonten wanneer
ze druk en/of gestressed zijn
mensen voelen zich alleen in hun verandering
mensen willen graag weten waarom ze iets doen



Hoe de kickstart is
opgebouwd 

De recepten zijn eenvoudig en kosten weinig
tijd
de recepten bevatten weinig ingrediënten 
bijna alle ingrediënten zijn bij de gewone
supermarkt te koop
de ingrediënten zijn zo veel mogeljk voor
iedereen herkenbaar
de recepten zijn ook vooraf te bereiden zodat je
voor de hele week klaar bent
in de facebookgroep kan je vragen stellen
in de facebookgroep vind je masterclasses over
de kickstart
onderzoek heeft aangetoond dat dingen samen
doen je kans op succes verhoogt! 
De bijgevoegde opdracht helpt je te focussen
op wat er goed gaat.
Wanneer je je goed voelt over jezelf zal je
eerder slagen dan wanneer je veel negatieve
'selftalk' hebt.



Hoe je deze kicksart het
beste kunt gebruiken

in het menu overzicht kan je precies zien wat je elke dag
wanneer eet. Neem hem goed door en hang hem op een
zichtbare plek
 er is genoeg ruimte voor je eigen notities 
 pas het menu aan indien nodig, het is JOUW kickstart dus doe
wat voor jou nodig is
print de boodschappenlijst uit en streep af wat je al in huis hebt
De recepten zijn voor 1 persoon tenzij anders vermeld
Doe je mee en ben je een man, verdubbel dan je ontbijt en eet
extra rijst/bonen bij de maaltijd
Deel elke dag je voortgang in de facebookgroep, ook jij kan
anderen motiveren en zo houd je jezelf accountable
Bekijk de masterclasses in de facebook groep voor meer
informatie
Stel ook je vragen in de groep zodat iedereen er van mee kan
profiteren
 Heb je echt een prive vraag dan kan je me altijd mailen
 Alle blikken/potten zijn 400 gram tenzij anders vermeld
 Alle hoeveelheden zijn een richtlijn voor mensen die anders
echt niet weten hoeveel ze kunnen eten
 in principe mag je van whole foods zoveel eten als je wilt!
 tortilla's zijn niet 100% whole food, in de LIVE zal ik toelichten
waarom ik er toch voor kies ze te gebruiken
 Als tussendoortje kan je fruit eten, dadels en noten
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schrijf hieronder 10 dingen die je
leuk vind aan jezelf
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Liefdesbrief 
Schrijf hier 3 redenen waarom je
gezonder  wilt eten:
1.
2.
3.

Waarom is dit belangrijk voor je?

Hoe zal je je voelen als je dit bereikt
hebt?

Noem 4 dingen waar je dankbaar voor
bent: 



Tips 

Sommige mensen hebben altijd het gevoel dat ze
tekort komen wanneer ze zich aan een dieet
houden, zelfs al hebben ze er zelf voor gekozen.

Is dit bij jou het geval? 

Observeer dan de gedachten die je hebt wanneer
je gaat eten en probeer er een positieve draai
aan te geven. Je kan bijvoorbeeld  eens goed
kijken naar alle kleuren op je bord en jezelf
vertellen hoe gezond en voedzaam deze maaltijd
is. Bedenk hoeveel liefde je erin gestopt hebt om
het te bereiden etc. 



pleasure is not the purpose of food 
 
Spreekt een recept je totaal niet aan?

Zie dit dan als een mogelijkheid om de ware betekenis van voedsel te
ontdekken. Sommige mensen zijn drie keer per dag bezig een sterren
 maaltijd op tafel te zetten maar het doel van voedsel is voornamelijk
om je te voeden en van energie te voorzien.  

Het is geen genotmiddel! 
Al is dat wel wat wij er van hebben gemaakt.
We zijn de enige soort op aarde die van eten zoveel gedoe maakt.
Een koe eet gewoon gras, en de volgende dag weer :-)
En geloof me, je leven wordt een stuk makkelijker wanneer je wat
groente of aardappelen ook gaat zien als een prima maaltijd. Natuurlijk
hoef je dat niet elke dag te eten maar het haalt wel enorm de druk van
de ketel wanneer voedzaamheid boven smaak gaat. Ik ken iemand die
's ochtends 500 gram spruiten roerbakt met wat balsamico azijn, en
dat is het. Dat is haar ontbijt. 
SUPER gezond en zij geniet ervan. En het is een stuk sneller klaar
dan chia puddingh met 5 ingrediënten en 4 verschillende toppings. 

Natuurlijk, chia puddingh is ook lekker, maar dan doe je dat lekker in
het weekend. 

Merk je dat je hier echt veel moeite mee hebt onderzoek dan eens
welke dingen je kan doen waar je echt plezier/genot van ondervind.

Misschien kan je een massage boeken, in bad gaan, iets anders doen
dat je echt heel leuk vind maar nooit de tijd voor neemt.
Vaak vullen we met eten een gat op.



Het perfecte ontbijt: Havermout 

 Havermout is echt het perfecte ontbijt..

Het ontbijt staat meestal ook het meeste onder
druk. Daarom eten we tijdens de kickstart elke dag
havermout. Ik geef je mijn favoriete recept en wat
variaties. 

Je kan je havermout zelf natuurlijk wel op
verschillende manieren eten.

Daarnaast wil ik je kennis laten maken met het
eten van groenten bij je ontbijt en daarom vind je
ook een recept voor havermout met bloemkool. 

Dat klinkt heel gek, I know!
Maar laat je verassen
zou ik zeggen. 



Het perfecte ontbijt: Havermout 

Basis recept havermout: 
2/3 cup havervlokken
11/3 cup water

Smaakopties:
scheutje amandelmelk
kaneel/kardemon
scheutje vanille
2 el maple syrup of 1/4 cup appelmoes
1/2 banaan

Fruitopties:

Stukjes appel
Banaan
blauwe bessen (diepvries)
Perzikken
mango

Andere toevoegingen: 

Chiazaad
Lijnzaad
Walnoten 



Het perfecte ontbijt: Havermout 

Basis recept havermout: 

Breng het water aan de kook en voeg de
havervlokken toe.
Breng op smaak met smaakmakers naar keuze
zoals kaneel en appelmoes of een scheutje
amandelmelk.

Een geprakte banaan kan je havermout ook zoet
en smeiig maken zonder toevoeging van suikers of
siropen.

Chiazaad roer je het beste door je havermout,
lijnzaad kan er je erdoorheen roeren. Walnnoten
zijn lekker als topping.

Gebruik je bevoreren bosbessen roer die er dan op
het laatst doorheen en kook heel eventjes mee. 

Overige fruit kan je gesndeden over de havermout
doen. 



Het perfecte ontbijt: Havermout 

Havermout met bloemkoolrijst:

Ja ook ik was sceptisch toen ik dit recept voor het
eerst maakte, maar ik was snel om. Ik vind het
heerlijk! 

1/2 banaan
1/2 cup aarbeien of bosbessen 

1 cup bloemkoolrijst
1/2 cup havervlokken

2 tl cacao (ongezoet)
1/2 tl kaneel

Breng de bloemkool rijst aan de kook met 1 cup
water en kook tot ze zacht is.
Voeg dan nog 1/2 cup water (of meer naar smaak)
en de havervlokken toe.

Kook even door en voeg dan geprakte banaan,
cacao en kaneel toe. Roer goed door.

Garneer met het fruit. 



Menu overzicht 

Dag lunch 

1

3

5

2

4

Mega  makkelijke chili

mexicaanse soep

Bonen en quinoa bravoure

1 pot pasta

romige cajun quesadilla's 

diner

herfstbrood met detox salade

 

romige zoete aardappel stoof

linzenburgers met detox salade

andijviestamppot met tempehbites

pittige noodlessoep met paksoi



Lunch recepten  

breng dun laagje water aan de kook
smoor ui en knoflook tot ze glazig zijn
Voeg chili en komijn toe
voeg de overige ingredienten toe en roer
goed om
doe deksel op de pan en laat door warm
worden
voeg eventueel nog water of bouillon toe
serveer met de zoete aardappel, of rijst

Dit heb je nodig: 

1 kleine ui, gesneden
2 tenen knoflook, geperst
1/2 wortel of 1 bospeen, gesneden
1/2 blik zwarte bonen, afgspoeld en
uitgelekt

1/2 el chilipoeder, naar smaak
1/2 tl komijn
1/4 cup groentebouillon
1/4 cup pompoen passata
1 el tomaten puree

1 bosui, optioneel

1 zoete aardappel of 1/2 cup rijst

Dit ga je doen: 

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

 

breng in een soeppan een dun laagje
water aande kook en smoor hierin de
ui en knoflook glazig
voeg komijn en oregano toe, roer om
voeg overige ingredienten behalve
avocado toe
 roer om en breng aan de kook
laat op zacht vuur koken tot de linzen
gaar zijn, ongeveer 30 minuten
 voeg evnuteel nog wat water toe als
de soep de dik is
breng op smaak met peper/zout
garneer met stukjes avocado 

Dit heb je nodig:

1/2 ui, gesneden
1 teen knoflook, geperst
1/2 rode paprika, gesneden

1/2 tl komijn
1/2 tl oregano
1/4 cup gele linzen
1 el jalapenos, potje
1/2 blik tomatenblokjes
1/4 cup mais
1 cup bouillon
1/4 avocado 

dit ga je doen: 

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Mega makkelijke chili 

Mexicaanse soep



Lunch recepten  

Doe alle ingredienten in een
pannetje en kook de pasta tot ze
gaar is
breng op smaak met peper en
zout en eventueel gistvlokken 

Dit heb je nodig: 
1 cup groene linzen pasta
1 zakje soepgroente
1 blik tomaten in blokjes

1 tl knoflookpoeder
1 el paprikapoeder
1 el italiaanse kruiden

2 cups bouillon

peper en zout
1 el gistvlokken, optioneel

Dit ga je doen: 

1.

2.

 

1 pot pasta pret  Bonen en quinoa

bravoure 

Dit Heb je nodig: 

meng alle ingredienten voor de salade
met elkaar in een kom
Doe alle ingredienten voor de dressing in
een blender en blend romig
meng de dressing door de salade
de dressing kan je in de koelkast bewaren

1/2 pot witte bonen, afgespoeld en uitgelekt
1 klein blikje mais
1/2 cup gekookte quinoa, afgekoeld of een
gekookte aardappel, in blokjes
1/2 rode paprika, in stukjes
Verse koriander of basilicum
Een cup gehakte verse spinazie, of ander
groenblad

Voor de dressing:

2 el citroensap
2 el appelazijn
2 el maple syrup of dadelsiroop
1,5 el zonnebloem of pompoenpitten
1 el mosterd
snuf zout
1/2 tl gerookte paprika
1/4 tl gemalen komijn

Dit ga je doen: 

1.

2.

3.
4.



Lunch recepten  

doe de bonen in een pannetje
doe er net genoeg water bij zodat de bonen onder staan
voeg het tomaatje en de sperijen toe
breng aan de kook
laat zachtjes koken tot meeste water verdampt is
voeg gistvlokken en tomatenpuree toe
pureer met staafmixer 
meng de broccoli met het bonen mengsel
beleg de helft van een tortilla met de helft van het bonenmengsel
vouw de tortilla dubbel en bak knapperig in een koekenpan
 snijd in punten en serveer eventueel met salsa 

Dit heb je nodig:
1/2 pot witte bonen, afgespoeld en uitgelekt
1 zongedgedroogd tomaatje, in reepjes

1/8 tl knoflookpoeder
1/2 tl uienpoeder
1/2 tl cajunkruiden
1 el gistvlokken
een beetje tomatenpuree of ketchup 

2 volkoren tortilla's
een halve cup gekookte broccoli, klein gehakt

eventueel salsa

Dit ga je doen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Romige cajun quesadilla's



 Diner Recepten  
Detox Salade 

Maak deze salade bij voorkeur aan het begin van de week en geniet
er van wanneer je maar wilt. Alleen de zaden en tomaten kan je het
beste pas toevoegen wanneer je de salade opdient (die blijven niet
lekker), evenals de dressing. Bewaar de salade in een goed
afsluitbare kom
De onderstaande hoeveelheden zijn voor 2 porties, halveer of
verdubbel naar keuze..

Dit heb je nodig:

een krop of zak sla naar keuze, +/- 200 gram
70 gram gehalveerde kersttomaatjes
 70 gram komkommer, in stukjes
70 gram ode of gele paprika, in blokjes
50 gram gerapste wortel
2 leteuitjes, gehakt
2 el hennepzaad
2 el pompoenzaad

Gebruik de dressing van de bonen quinoa bravoure of maak deze
makkelijke tahin/ctroen dressing:

Roer in een kommetje door elkaar:

1 el tahin
sap van 1/2 citroen
1/8 tl knoflookpoeder
zeezout
gistvlokken 
zoveel water als nodig is voor de juiste consistentie. Begin met 2 el en voeg
dan steeds een beetje meer toe



 Diner Recepten  

verwarm de oven voor op 175 graden
vet een cakevorm in, bekleed eventueel met wat bakpapier
Doe alle ingrediënten behalve de rijst en havervlokken in een keukenmachine
hak de groente fijn totdat al een licht samenhangende substantie ontstaat
voeg dan de rijst toe, en hak mee
misschien moet je de keukenmachine een keer of twee stopzetten om het beslag van
de kom te schrapen zodat alles goed vermengd word
Als het mengsel een beslag begint te vormen voeg je de havervlokken toe en hak ook
deze mee
doe het beslag in de cakevorm , druk lichtjes aan en dek af met folie
bak 30 a 35 minuten
verwijder de folie en bak nog 5 a 7 minuten
 haal het brood uit de oven en laat even afkoelen alvorens het aan te snijden

Dit recept is genoeg voor 4 a 5 porties. Je kan wat je over hebt invriezen, eten als snack
of als snelle lunch gebruiken als je echt geen tijd hebt voor 1 van de lunch recepten. 

Wat heb je nodig: 

2 cups gesneden wortel
2/3 cup rauwe amandelen
1/2 cup gesneden ui
2 el gistvlokken
1 tl mosterd
1 tl zeezout
1 tl gedroogde rozemarijn
1/4 tl gedroogde salie
1 teen knoflook, geperst
2 el ctroensap
2 cups gekookte bruine rijst, afgekoeld
1 cup havervlokken 

Dit ga je doen: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Herfst brood met detoxsalade  



 Diner Recepten  

Dit is een recept voor ongeveer 4 personen. Halveer indien
gewenst maar je kan het restant ook bewaren voor een andere
dag. Verdeel het dan van tevoren in 4 gelijke porties, bewaar in
de koelkast of vries in. Ook lekker als lunch! 
Serveer met rijst of quinoa.

Romige zoete aardappel schotel 

verhit een wok of hapjespan
rooster even de komijnzaad droog in de pan, blijf omroeren met houten spatel zodat
ze niet aanbranden
voeg dan een scheutje water en de ui, knoflook, gember , kurkuma en koriander toe
schep om tot de ui glazig is, voeg indien nodig meer water toe (zorg dat je een
maatbeker water hebt staan zodat je steeds wat kan toevoegen wanneer nodig.
Voeg nu de zoete aardappel en kikkererwten toe en de kokosmelk en tomaten
breng aan de kook, zet vuur zacht en doe het denksel op de pan. Laat 20 tot 30
minuten zachtjes koken tot de zoete aardappel zacht is
roer tenslotte de spinazie erdoor tot hij gelsonken is
evenuteel kan een deel van het mengsel pureren met een staafmixer
serveer met rijst of ander graan naar keuze.
garneer eventueel met verse koriander.

Dit heb je nodig:
1 el komijnzaad
1 ui, gesneden
1 tl zeezout, naar smaak
3 tenen knoflook, geperst
2 tl geraspte verse gember
1 tl gemalen kurkuma
1 tl gemalen koriander
1/4 tl chilipoeder, of naar smaak

1 grote zoete aardappel in blokjes
1 blik kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt
1 blik tomatenblokjes
1 blik magere kokosmelk
150 gram spinazie

Dit ga doen:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.



 Diner Recepten  

verwarm de oven voor op 175 graden en plaats bakpapier op
een bakplaat
doe alle ingredienten behalve de havervlokken in een
keukenmachine en blend tot een smeuiig beslag
Doe het mengsel in een kom, voeg de havervlokken toe en
meng goed
voeg meer havervlokken toe als het beslag te nat is, voeg een
beetje water of tomatenpuree toe als het te droog is
Vorm burgers met je handen en druk goed aan. 
Bak de burger in de oven, ongeveer 7,8 minuten, draai om en
bak nog 7 minuten.
Serveer op een broodje met sla, tomaat en ui
Als je alleen bent kan je de overgebleven burger in de koelkast
bewaren voor een andere dag 

Dit heb je nodig: 

1 blik/pot linzen 
1/4 tl knoflookpoeder
1/2 tl uienpoeder
1/2 tl gerookte paprika
1 tl gedroogde peterselie

1 tl mosterd
1 tl tomatenpuree
1 tl sojasaus

1/2 cup havervlokken

Dit ga je doen:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Linzenburger met Detox salade



 Diner Recepten  

schil de aardappelen en halveer ze
kook ze in bouillon tot ze gaar zijn en zet het vuur uit
giet de bouillon af maar vang wel op! (bewaar 3/4 cup bouillon voor de
tempeh bites)
pureer de aardappelen met zoveel bouillon als nodig tot de consistentie die
jij lekker vind.
eventueel kan je een scheutje amandelmelk toevoegen als je dat in huis
hebt, dit is echter geen vereiste
schep nu de fijngesneden andijvie door de aardapelen 
breng op smaak met peper en zout
serveer met de tempeh bites

Dit heb je nodig:

Voor 4 personen gebruik je 1 kg aardappelen en 500 gram andijvie. Maak
meer of minder naar jouw behoefte. De stamppot kan best een dag bewaard
worden maar is vers het lekkerste. Ben je alleen maar wil je wel voor meerdere
dagen koken, dan kan je eventueel wel bijvooreeld 500 gram aardappel koken,
maar slecht de helft verwerken tot stamppot. De rest bewaar je dan voor een
andere dag. De aardappelen blijven wel lekker, het is met name de andijvie die
snel slap en smakeloos wordt wanneer hij enmaal verwerkt is. Maar je kan
natuurlijk ook de zoete aardappel stoof van gisteren weer eten. 

Dit ga je doen:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Andijvie stamppot met tempeh bites 



 Diner Recepten  

Dit heb je nodig:

1 blok tempeh

3 el tamari of sojasaus
1 tl gerookte paprika
versgemalen zwarte peper
2 tl maple syrup of dadelsiroop
3/4 cup bouillon, van de aardappels 
*dit is slechts een richtlijn, gebruik gerust meer/minder als je dat wilt, de een
wil meer zout, de ander meer zoet

Dit ga je doen:

1. snijd de tempeh in repen
2. meng alle ingrediënten voor de marinade
3. leg de repen tempeh in een pan met dikke bodem
4. verhit de pan op medium/hoog vuur
5. giet de marinade erover
6. zodra de marinade begint te koken zet je het vuur op medium
7. blijf erbij en keer de tempeh ongeveer elke 3 minuten om
8. het water zal langzaam verdampen
9. wanneer het water bijna helemaal verdampt is begint het mengsel te
karameliseren
10. nu moet je snel zijn en de tempeh om en om blijven scheppen
11. zo voorkom je dat de tempeh aanbakt en krijg je een heerlijk laagje om je
tempeh!
12. Klaar! Serveer de stamppot met stukjes tempeh.

Tempeh bites 

Gebruik ongeveer 3 repen tempeh per persoon.. Je kan ook de hele tempeh
bereiden en bewaren in de koelkast. Je kan ook minder maken en de rest
van de tempeh in de koelkast bewaren of invriezen. Gebruik dan ook minder
marinade. De tempeh is ook lekker over de detox salade. Samen met een
graan heb je zo weer een lunch.



 Diner Recepten  
Pittige Noodlessoep met paksoi

 

breng een dun laagje water aan de kook in een soep of hapjespan
smoor de ui met de knoflook en de gember tot de ui glazig is
voeg de kruidenmix en het citroengras toe als je dit gebruikt
Voeg een cup van de bouillon toe, breng aan de kook, zet dan het vuur
zachter 
doe deksel op de pan en laat een minuut of 20 zachtjes koken
 Verwijder dan het citorengras en voeg chamignons en paksoi toe en de rest
van de bouillon
breng aan de kook en voeg de soba noodles toe
 Laat de soep nog enkele minuutjes koken totdat de noodles gaar zijn
voeg eventueel nog wat nori flakes toe 
 garneer eventueel met gesneden koriander 

Dit heb je nodig voor 2 personen:

1 cup gesneden wortel, ongeveer 3 peentjes
1 teen knoflook, geperst
stukje verse gember, geraspt
2 sjalotten, in reepjes
1 cup gesneden champignons, shii take is lekker maar je kan ook andere
champignons gebruiken
1 kleine paksoi, gesneden

5 cups bouillon
1 tl Shichimi Togarashi (kruidenmix van Jonnie Boer. Je kan de kruidenmix
gebruiken van Dr. Greger, zie hiervoor de bijlage met extra recepten. 

90 gram soba noodles

Optioneel:
een handje nori flakes
stukje citroengras, gekneusd
gehakte verse koriander 

Dit ga je doen:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.



Boodschappenlijst

vers

Bolletje knoflook
4 uien
bosuitjes
koriander en/of basilicum
3 citroenen
1 kleine broccoli
een krop of slak sla
kerstomaatjes
1 komkommer
1 tomaat
bospeen
verse gember
citroengras (optioneel)
1 grote zoete aardappel + extra
bloemkoolrijst (als je de
bloemkoolpap wilt maken)
zakje soepgroente
avocado
2 rode paprika's (of 1 gele, 1
rode)
zak spinazie 300 gram
1 kleine paksoi
shii takes of champignons
2 sjalotten
andijvie

Fruit naar keuze voor op je
havermout
Fruit naar keuze voor
tussendoortjes
Bananen

kruiden en specerijen 

 komijn
oregano
koriander
paprika
gerookte paprika
zwarte peper
komijnzaad
kurkuma
knoflookpoeder
uienpoeder
italiaanse kruiden
oregano
peterselie
salie
rozemarijn
Shichimi togarashi (Jonnie Boer)
kaneel (ceylon)

noten en zaden

rauwe amandelen
lijnzaad
walnoten, ongebrand
hennepzaad (optioneel)
pompoenpitten
zonnebloempitten
chiazaad (optioneel)



Boodschappenlijst

smaakmakers

zoutarme bouillon
mosterd
jalapenos (potje)
zongedroogde tomaatjes
gistvlokken
 ongezoete cacao (optioneel vd
bloemkool havermout)
nori flakes (optioneel)
appelazijn
maple syrup en/of 
dadelsiroop 
salsa (optioneel)
sojasaus en/of
tamari 

potten/blikken 

 tomatenpuree 1
pompoenpassata 1
zwarte bonen 1
tomatenblokjes 3
mais 2
witte bonen 1
linzen 1
kikkererwten 1
magere kokosmelk 1

zilvervliesrijst
quinoa (optioneel)
gele linzen
groene erwten pasta
soba noodles of andere noodles
havervlokken
volkoren tortilla's 

granen ed



Je kan natuurlijk dit menu nog een keer gebruiken. Hussel de
recepten door elkaar en je hebt een heel nieuw weekmenu. Kijk
vooral ook op mijn website voor meer recepten en stel op die
manier je eigen menu samen.

In de facebookgroep vind je nog twee weekmenu's die je gratis
kunt downloaden!

Heb je meer hulp nodig dan kan je altijd een afspraak maken voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik kijk graag samen met
jou hoe ik je kan helpen op jouw pad naar een gezonder leven,
een slanker lichaam en meer energie!

Kijk op www.dieetvandeliefde.nl voor meer informatie en de
mogelijkheden.

Hoe nu verder?

Want some help?


