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R E G A I N  Y O U R H E A L T H  



 HOE TE BEGINNEN?
O V E R  B E G I N P U N T ,  T R A N S I T I E  E N

S T R A T E G I E .

Als je een beetje op mij lijkt kan je inmiddels niet wachten om te beginnen en
ik zeg je, doe dat ook gewoon! Gewoon beginnen met meer fruit eten. 

Dat is helemaal prima, helemaal goed, helemaal super!
 

Wat je echter niet wilt is dat je op een gegeven moment vooral op je wilskracht
moet vertrouwen om vol te houden en door te zetten op je nieuw ingeslagen

pad. Dit is een grote valkuil want als je nog meer op mij lijkt dan heb je
waarschijnlijk in het verleden verschillende diëten geprobeerd. En als

moderne dieetcultuur ons één ding leert dan is het wel dat het gewoon een
kwestie van wilskracht is allemaal. Als je het maar hard genoeg wilt dan lukt

het je wel om ........ (af te vallen, minder te snoepen, gezonder te eten, ga zo
maar door). 

 
En al dat je niet lukt dan ligt dat dus ook helemaal aan jezelf.

 
NEE.
NIET.

NOOIT NIET.
NEVER NOOIT NIET.

 
We hebben gewoon nooit geleerd wat echte voeding is! We hebben nooit
geleerd wat dat prachtige lichaam van ons echt nodig heeft. We hebben

misschien nog nooit gevoeld hoe het voelt om een optimaal functionerend
lichaam te hebben. En sommigen van ons weten pas dat we niet optimaal

functioneren totdat we ervaren hoe groot het verschil is tussen 'gewoon' en 
 'optimaal'. 

 
 



Het is mijn wens en doel dat jij zo snel mogelijk gaat ervaren hoe het is om
wél optimaal te gaan functioneren, optimaal binnen jouw mogelijkheden.. 

Je zal merken dat hoe schoner en opgeruimder dat systeem van jou word
hoe beter je zal aanvoelen wat je nodig hebt.

En op een dag heb je geen werkboek, coach, cheerleader of strategie meer
nodig. Maar nu wel. Je hoeft het niet alleen doen.

 
Voor we beginnen wil ik dat je weet dat ik er voor je ben.

En dat is geen cheesy uitspraak, ik meen het echt.
De overstap naar RAW living foods heeft me op meer manieren geraakt

dan ik kan uitleggen en in mijn transitie heb ik zoveel hulp en inspiratie
gehaald uit de verhalen en tips van anderen.

Dit is wat ik door wil geven.
Dit is misschien wel waarvoor ik hier ben.

 
 
 
 
 

Dus vergeet niet dat de Eet met Liefde community er is.
En maak je klaar voor een reis.

Het Dieet van de Liefde gaat over zoveel meer dan RAW Living foods.
Dat zal je snel genoeg merken.

 
 
 

 HOE TE BEGINNEN
O V E R  B E G I N P U N T  T R A N S I T I E  E N

S T R A T E G I E  



 
Ja, maar .....dat ben ik al!

Nee, sorry, dat ben je niet.
Je hebt jezelf meerdere malen voor de gek gehouden.

Geeft niks.
Been there, done that.

. 
Maar als je echt committed bent om RAW Living Foods te gaan eten en te
stappen in die persoon waarvan je diep van binnen voelt dat je die bent,

dan zal je het vanaf NU echt moeten zijn!  
 

This is the change of a lifetime!
 
 
 
 
 

 JOUW BEGINPUNT
V A N A F  N U  B E N  J E  E E R L I J K



Als je nu echt nog heel veel junkfood eet, alcohol drinkt en dierlijke
prodcuten eet dan zou ik je aanraden om eerst de overstap naar whole
foods te maken. Je kan hiervoor eventueel mijn 5 daagse kickstart
gebruiken.
begin door je ontbijt helemaal RAW te maken en eet dan bij voorkeur
fruit. Fruit verteerd super snel en je hebt het meeste profijt van de
voordelen van fruit als je het op de nuchtere maag en apart eet.
Verderop geef ik wat suggesties voor smoothiebowls, maar mono-meals
zijn ook super makkelijk en eenvoudig te verteren door het lichaam. 
vervang al je snacks ook door fruit. Met stap 2 en 3 samen heb je al een
hele mooie stap gemaakt. Je kan beginnen door dit eerst een week of 2
vol te houden, of ga meteen door met stap 4
Eet nu ook fruit als lunch. Je kan kiezen uit een fruit mono-meal of
maak een smoothie met eventueel ook bladgroen en kruiden. Smoothies
zijn ideaal om mee te nemen naar werk of onderweg. Ik drink mijn
groene smoothie terwijl ik dit schrijf. Verderop ook wat suggesties voor
lunch smoothies. Je kunt weer een pauze inlassen van een paar weken
om dan weer door te gaan met stap 5. 

Als het goed is heb je de video gekeken en misschien al een idee van wat bij
jou past. De pats boem methode, of toch beter in kleine stapjes.

Wat het ook gaat worden, ik ga je een paar tips geven om de overstap wat
makkelijker te maken. 

 
 
 
 
 
 

1.

2.

3.

4.

 JOUW BEGINPUNT
I N  S T A P J E S  O F  P A T S B O E M ?  



5. Als diner ga je een grote kleurrijke salade maken. En als ik zeg GROOT.
Dan bedoel ik ook GROOT. Een van de grootste fouten die mensen maken

als ze overstappen op RAW is dat ze te weinig eten. Als je wil kan je de
overgang nog iets makkelijker maken door te beginnen met saladebowls

waar je wat quinoa of zoete aardappel aan toevoegt, of bijvoorbeeld
gestoomde broccoli.Toen ik begon was het winter en lagen er allerlei

paddestoelen op de biologische markt. In die eerste weken heb ik toen nog
geregeld gebakken paddestoelen aan mijn salades toegevoegd, totdat ze me
eigenlijk meer en meer tegen begonnen te staan. Maar voor mij was dat een

mooie manier om de transitie te maken van de saladbowls die ik wel gewend
was, naar een grote kom vol RAW Living foods. En nu wil ik echt niet meer

anders! Verderop vertel ik je precies hoe je de perfecte salade samenstelt en
hoe ik mijn zalige dressings maak. 

 

 

 JOUW BEGINPUNT
I N  S T A P J E S  O F  P A T S B O E M ?  



Als je heel erg opkijkt tegen de transitie, en nu weinig energie ervaart weet dan
dat ik begrijp wat je doormaakt. Ruim een jaar geleden zat ik er ook zo bij. Ik

wist wel dat er iets moest veranderen maar HOE??? Ik was zooo moe.....
 

Ik begon met het maken van smoothiebowls. Ik had ze lang niet gemaakt want ik
leerde van de Whole Foods boeken dat ze niet zo handig zijn als je wilt afvallen

en ik wilde graag die kilo's weer kwijt. 
Maar afvallen was allang niet zo belangrijk meer. 

Energie. Ik wilde gewoon weer wat energie.
En zo begon ik met smoothiebowls.

Ik las boeken van Janneke van der Meulen, die ik je overigens van harte kan
aanbevelen en ik stelde mijn smoothiebowl samen aan de hand van haar advies.

 
Fruit, bladgroente, wat noten/zaden, kruiden en wat zeewier. Kiemen bewaarde

ik voor door de salade. 
 

In mijn eerste smoothie bowls deed ik nog best veel groente, zoals gekookte
bieten en zoete aardappel. En ik deed er ook muesli op.

 
Maar het was het begin. 

Al binnen een paar weken merkte ik dat ik meer energie begon te krijgen.
Dat het langer duurde op de dag voordat ik 'instortte' en op de bank moest gaan

liggen.  
 

Het was mijn begin, en dat kan het ook voor jou zijn. 
Begin hoe dan ook met een smoothie of smoothiebowl.

 

 DE SMOOTHIEBOWL
P E R F E C T  V O O R  T R A N S I T I E  



Het is lastig om exacte hoeveelheden te geven. Als je de hele dag in de weer bent,
als je veel sport, als je groot bent of juist klein.... jonger of wat ouder. Het heeft

allemaal invloed op de hoeveelheden die je moet eten.
 

Ik geef de hoeveelheden die ik eet.
Pas die aan aan je eigen behoefte, denk niet dat het op moet als je het niet

opkrijgt en denk ook niet dat het genoeg moet zijn als het te weinig is.
 

Met name als je net begint is het optimaal voeden van je systeem 1e prioriteit. 
Denk niet aan afvallen of aankomen. 

Zodra je lichaam optimaal gevoed is en weet dat er voedsel zal blijven komen zal
de ergste honger verdwijnen en zal je steeds meer in tune met je lichaam raken

en weten wat en hoeveel het nodig heeft.
 

Voor nu mag je vooral zoveel fruit eten als je maar wilt! 
 

Kies als je net begint één smoothiebowl recept dat je lekker vind en eet die
gewoon elke dag. Dat maakt het super eenvoudig. Als je het eenmaal allemaal

onder de knie hebt kan je altijd nog gaan variëren. 
  
 
 
 
 
 
 

 SMOOTHIEBOWLS 
J E  I D E A L E  O N T B I J T .  



Recept 1: The purple one
 

2 bananen
2 koppen blauwe bessen uit de diepvries

een handvol spinazie
een bosje peterselie
een stukje gember

 
optioneel: 

1 tl chiazaad
1 tl acaibessen poeder

 
Doe alles in de blender, met zo min mogelijk water totdat er een romige maar

dikke smoothie ontstaat. Giet in een kom en garneer met fruit naar keuze.  

 SMOOTHIEBOWLS
R E C E P T E N  E N  T I P S  



Recept 2: The green one 
 

2 bananen
2 koppen mango uit de diepvries

een flinke hand spinazie
een bosje peterselie of een paar blaadjes munt

een stukje gember
wat citroensap

 
optioneel:

1 tl chia-of hennepzaad
1 tl groen superfood poeder

 
Mix alles in een blender tot een romige smoothie. 

Top met je favoriete fruit.  

 SMOOTHIEBOWLS 
R E C E P T E N  E N  T I P S  



FRUIT FRUIT FRUIT FRUIT FRUIT 
 

Als je tussen ontbijt en lunch honger hebt, eet dan meer fruit. Maakt niet uit
wat. Zorg ervoor dat er ALTIJD rijp, sappig fruit voor het grijpen ligt. 

Neem een appel, een sinaasappel of banaan. 
 

Er zijn heerlijke RAW snacks te bereiden met dadels en noten bijvoorbeeld
maar dit soort dingen zou ik pas gaan doen als je nieuwe manier van eten

meer in je systeem zit. Daarnaast zijn die combinaties niet optimaal voor de
spijsvertering. En als je net begint is dit vaak wel iets om rekening mee te

houden. 
 

Eet ook echt zoveel als je wilt.
Dit geld altijd in deze manier van eten maar zeker nu!

Wanneer je nu jezelf restricties gaat opleggen is de kans groot dat je na een
paar dagen ontzettende honger krijgt en zwicht voor ongezondere keuzes. 

 
Als je jezelf goed gevoed en gevult houd is de kans het grootst dat je de

voordelen gaat ervaren en je je super blij en energiek gaat voelen.
 

Misschien begin je ook met deze leefstyle om af te vallen. DAt is prima!
Maar ga je daar pas later op richten.

Begin nu vooral met het loslaten van dieetcultuur regels zoals kleine
porties, alles met mate en ga zo door.

 
De eerste stap is je lichaam weer helemaal in balans brengen en het

optimaal voeden. Dat betekent ook niet dat je zo veel moetn eten als je maar
kan he, eet gewoon zodra je trek hebt en stop als je vol zit. 

 

 RAW LIVING SNACKS 
R E C E P T E N  E N  T I P S  



RAW LIVING LUNCH
T I P S  E N  R E C E P T E N

De lunch vond ik zelf het lastigste. Ik was gewend soepen te maken, af en toe
wat anders maar toch wel heel vaak een soep gevuld met groente en
peulvruchten. En hier behaalde ik dan ook de meeste winst. Want blijkbaar
gaf dit mij geen energie. Maar ik zie mezelf nog staan in de keuken hoor, 
 lekker kokkerellen...... Ok, geen soep meer dus, maar wat dan wel?

Ik begon met monomeals. Dan eet je gewoon 1 soort fruit tot je vol zit.
Monomeals zijn simpel (je kiest gewoon een soort fruit en eet er zoveel  van
als je wilt) en makkelijk te verteren. Maar toen ik op een dag haast had en
onderweg moest lunchen maakte ik een smoothie en dat beviel me super
goed! Nu eet ik vaak een soort  combi van beiden. 

Ik vind het heerlijk om zo rond 12 uur 2 sinaasappels te eten. En weer een
paar uur later een smoothie te maken en die op mijn gemak op te drinken
terwijl ik werk. 

Als ik naar mijn praktijk ga om daar de dag te werken neem ik ook altijd een
smoothie mee en wat los fruit. Soms ook wat dadels en rauwkost.



Er zijn ook mensen die in de middag een salade eten. Ik heb dit een keer
gedaan maar vind het niet ideaal. De reden daarvoor is dat mijn
spijsvertering het beste is als ik fruit eet overdag  En fruit geeft de meeste en
pure energie. Overdag ben je het meest actief, en dan is fruit dus ideaal. 

Mijn salade in de avond combineer ik met een dressing waar ik meestal wat
meer vetten aan toevoeg.  Vetten werken wat meer vertragend voor de
spijsvertering, wat prima is in de avond voor je gaat slapen.

Maar! Neem deze informatie tot je maar maak er geen wet van. Er zijn ook
mensen die twee keer per dag een salade eten. Er zijn ook veel mensen die
hun smoothiebowls niet maken met groen erin. Ik doe dat nu vaak nog wel.
Maar voel je ook vrij om ze zonder spinazie en kruiden te maken. 

De vraag is: wat wil JOUW lichaam? 
Begin gewoon ergens en dan kom je er vanzelf achter. 

En lukt het niet helemaal? Vraag dan om hulp!

RAW LIVING LUNCH
T I P S  E N  R E C E P T E N



Ik maak dus graag smoothies als lunch.Maar je zou ook een smoothie als
ontbijt kunnen maken een smoothiebowl als lunch. Het is maar net hoe je
dag eruit ziet. Ik heb met 3 kinderen vaak erg volle ochtenden. Daarbij sta ik
een uur eerder op om yoga te doen. Tegen de tijd dat ik ga ontbijten is het
vaak ook echt een momentje voor mezelf waar ik tijd voor maak. Iedereen is
de deur uit en dan is het even tijd voor mij!

Mijn lunch smoothies zijn vaak super simpel maar ook super lekker!

Zoals deze: The strawberry delight
 

2 koppen aardbeien uit de diepvries
1 kop cranberries uit de vriezer

3 dadels zonder pit
water of kokoswater

 
optioneel:

wat blaadjes munt 
wat vers geperst limoensap

 
Je kunt het fruit van tevoren uit de vriezer halen zodat het niet zo koud is. Je

kan er ook juist zo weinig mogelijk water bij doen en het eten als heerlijk
sorbet ijs. Garneer dan met verse aardbeien en blaadjes munt.  

RAW LIVING LUNCH
T I P S  E N  R E C E P T E N



Of wat dacht je van deze:

Magnificent Mango Miracle 
 

2 koppen mango, vers of uit de diepvries
1 kop ananas, vers of uit de diepvries 

kokoswater
 Munt of peterselie
een stukje gember

 
optioneel:

hennepzaad
groen superfood poeder

 
Doe alles in de blender met zoveel water of kokoswater als je wilt totdat hij

heerlijk romig is. 
Ook van deze smoothie kan je een heerlijke sorbetijs bowl maken. 

RAW LIVING LUNCH
T I P S  E N  R E C E P T E N



Salades zijn een heerlijke manier om de dag af te sluiten. Dit is meestal het
moment dat je wat meer tijd hebt om te eten en eventueel met je geliefden aan

tafel zit. Wanneer je de overgang maakt vanuit nog heel veel bwerkt voedsel dan
kan een salade een goede manier zijn om de transitie rustig aan te maken. Maak

bijvoorbeeld in het begin salades waar je nog gekookt voedsel aan toevoegt.
Denk aan quinoa, rijst of zoete aardappel. 

Maar ook gekookte of gestoomde groente zoals sperziebonen, bloemkool en
broccoli doen het goed.

Misschien wil je er in het begin ook nog wat tofu of tempeh aan toevoegen of wat
gekookte bonen.  

 
Combineer dit dan met rauwe groente en fruit zoals komkommer, avocado en
tomaten. Als je er aan toe bent kan je langzaam de hoeeelheid gekookt voedsel

gaan afbouwen. 
 

Kijk wat bij jou en jouw levensstijl past.

 RAW LIVING SALADS 
Z O  M A A K  J E  D E  P E R F E C T E  S A L A D E  



Ik moet bekennen dat nu ik wat langer bezig ben, mijn salades wat eenvoudiger
beginnen te worden. Maar toen ik net begon en nog echt verslaafd was aan

stimulerende smaken, zoals gemarineerde gebakken tempéh, gekruide zoete
aardappel etc., moest ik er wel wat werk van maken voordat ik mijn salade echt

aantrekkelijk vond. Zoals ik al eerder noemde deed ik dat door gebakken
paddestoelen toe te voegen. 

 
Ook gebruikte ik in het begin nog best wat zout in mijn dressings. 

Inmiddels gebruik ik alleen maar bleekselderij dat van nature zout is, of witte
miso. Kijk wat voor jou goed voelt en past. Er zijn ook binnen de Living foods

etende community heel veel verschillen. 
 

De een eet fruit echt helemaal apart, de ander gebruikt met liefde zout, de ander
voegt af en toe gekookte groente toe. Maar dit zijn wat mij betreft details. Daar

kan je je druk over maken zodra je het idee hebt dat het lekker gaat met die
transitie. 

 
First things first.

 
Je wil nu eerst dat het lukt, dat je je energiek en verzadigd voelt en dat je niet

met tegenzin zit te eten.  
 
 

HOE IK HET DOE
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Mijn strategie  is dat ik over het algemeen van alles in huis heb dat ik lekker
vind. Dit is sowieso super belangrijk. Je moet er echt voor zorgen dat je genoeg
rijp fruit in huis hebt zodat je op elk gewenst moment iets te eten kunt pakken.

Want je gaat honger hebben die eerste weken. 
Allerlei soorten honger en die mag je gewoon stillen.

 
Terug naar de salade!

 
Ik heb een koelkast vol met alles wat ik lekker vind, allerlei soorten sla, kiemen,
meestal ook iets van kimchie of gefermenteerde kool, rode kool, komkommer,

rode of gele paprika, wortels, courgette en venkel. 
En meestal heb ik ook verschillende soorten tomaatjes en avocado's op mijn

aanrecht. Voor vetten in mijn dressings gebruik ik amandelen,
zonnebloempitten, pompoenpitten en soms cashewnoten. 

 
Verder gebruik ik ook wel tahin of amandelboter.

Ik ben dus niet super streng of deze echt helemaal 100% rauw zijn.
Voor mij is dit geen doel op zich.

Het kan zijn dat dit in de toekomst verandert.
Maar ik wil jou ook aanraden om in het begin vooral te denken in de grote lijnen

en dan, als je het leuk vind kun je op zoek gaan naar producten die compleet
rauw zijn om echt de puntjes op de i te zetten. 

 
 
 

HOE IK HET DOE
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Overigens kan je alle noten die je wilt gebruiken. 
Zoals pecannoten en macademia noten, of pijnboompitten. 

Deze zijn allemaal heerlijk maar ook redelijk kostbaar en om die reden zijn ze
geen onderdeel van mijn dagelijkse kost.  Ik gebruik ze spaarzaam en voor
speciale gelegenheden. Zo heb ik een recept voor heerlijke raw sushi waar

pijnboompitten doorheen gaan. En een zalige macademia saus.
Maar voor dagelijkse kost houd ik het graag overzichtelijk en simpel.  

 
En dat raad ik jou ook aan. Leer werken met een paar ingrediënten. 

En als je dan een paar recepten voor dressings hebt gevonden die je echt lekker
vind dan rouleer je die gewoon. Ik maak als het even kan ook altijd genoeg voor

2 dagen. De ene dag moet ik dus een dressing maken, de andere dag niet.
 

En het zal je misschien verbazen, maar daardoor ben ik tegenwoordig sneller
klaar met eten bereiden dan ik was toen ik nog whole foods vegan at.

 
 
 
 

HOE IK HET DOE
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Ok, we gaan aan de slag voor die zalige salade!
Eigenlijk zijn er geen regels maar het meest verzadigend is een maaltijd waar
alle smaken in zitten; zoet, zuur, bitter, zout en umami. Dit kun je losjes in je

achterhoofd houden bij het samenstellen van jouw salade.
 

Als basis gebruik je alle soorten sla die je maar wilt. Ook spinazie en andijvie
zijn geschikt. Romaine bevat veel eiwitten, rode sla soorten veel calcium.

Varieer en experimenteer met wat er voor jou voor handen ligt. 
 

Ik koop meestal voor 3 dagen sla, waarbij ik romaine voor de 3e dag bewaar
omdat deze het langst lekker blijft. Zachte sla zoals botersla en veldsla eet ik als

eerste op.
 

Als mijn schaal flink gevuld is met bladgroen ga ik verder met assembleren.
Ik gebruik bijna altijd komkommer, rode paprika en heel vaak tomaten.

 
Klein gesneden rode kool vind ik ook heel lekker, geraspte wortel, gesneden

venkel en ten slotte ook altijd een flinke hand verse kiemen.
 

Ik voeg voor het element zoet ook vaak wat fruit toe, zoals een appel in stukjes of
een sinaasappel. Granaatappelpitjes doen het ook goed als ze in het seizoen zijn.

 
Het kan ook heerlijk zijn om verse kruiden grof te hakken en door je salade te

verspreiden.
 

Een paar keer per week voeg ik ook zeewier toe.
Je kan dit doen in de vorm van geweekt zeewier (zeewiersalade) of eens

strooisel.  
 
 

HOE IK HET DOE
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Zeewier zit barstensvol mineralen die super gezond zijn en ik houd ook van het
extra ziltige smaakje dat ze toevoegen.

 
Ik ben ook dol op kimchi en gefermeneerde groente zoals zuurkool. 

Ook deze zijn heerlijk om toe te voegen voor een extra bite.
 

Voor gezonde vetten kan je avocado gebruiken. 
 

Als laatste ga ik dan door met het creëren van  de dressing!
 

Dressings kunnen je salade echt next-level lekker maken.
 

De ingrediënten die ik altijd in huis heb om dressings mee te maken zijn:
 
 

- noten en zaden (vet)
- bleekselderij (zout)

- miso (zout)
- coconut aminos (zout/umami)

- agavesiroop (zoet)
-dadels (zoet)

- appelazijn (zuur)
- citroenen/limoenen (zuur)

- verse en gedroogde kruiden (aromatisch, bitter, genezende eigenschappen)
- knoflook(scherp en detox)

-  verse gember (scherp, pijnstillend, goed voor de spijsvertering)
- verse kurkuma (scherp, sterk ontstekingsremmend) 

- zongedroogde tomaatjes (droog in een zakje. Zout, zoet) 
 
 

HOE IK HET DOE
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Ik gebruik ook vaak verse prodcuten in mijn dressings zoals:
 

- courgette (neutraal, vulling, romig)
- bleekselderij (zout en fris)

- sinaasappel (fris, zuur, zoet)
- avocado (vet en romig)

 
Ik gebruik soms ook een noten of zadenpasta in plaats van noten of zaden. Denk

dan aan amandelpasta of tahin.
 

Dan heb ik nog specerijen in huis zoals kaneel, paprika, gerookte paprika, en
mixen zoals currymix en italiaanse kruiden en gedroogde knoflook.  

 
 

Bij het bereiden van mijn dressing kijk ik eerst wat ik nog in huis heb aan
kruiden bijvoorbeeld. Heb ik peterselie of koriander?

Dan wordt dat vaak mijn leidraad. Vervolgens zorg ik dat er altijd een zout, zuur
en zoet element in de dressing zit. 

 
Op de volgende pagina geef ik je twee voorbeelden van dressings die je overal

bij kunt eten en van je salade een feestje zullen maken! 
 
 
 
 

HOE IK HET DOE
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Dressing 1:
 

1 stengel bleekselderij
2 dadels

1 sinaasappel
1 teen knoflook

1 bosje koriander
2 el citroensap

1/4 cup zonnebloemzaden
1 tl komijn

1/2 tl paprika 
 

evt. extra zout naar smaak.  
 

Voeg water toe totdat de dressing de gewenste dikte heeft bereikt. 
 

Stop alles in een blender en blend tot een romige dressing. 
 
 
 
 

RAW LIVING SALADS 
T I P S  E N  T R I C K S  V O O R  D E  P R E F E C T E

S A L A D E  



Dressing 2:
 
 

4 zongedroogde tomaat, geweekt in water
1/4 cup amandelen of cashewnoten

1 teen knoflook
1/2 rode paprika is stukken

2 el citroensap
een bosje peterselie of basilicum

versgemalen peper
 

Doe alles in een blender met genoeg water om tot een romige saus te maken. 
Deze is ook heerlijk om met courgette noodels te eten!
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Als het goed is heb je nu voldoende handvatten om te kunnen starten met jouw
RAW living foods avontuur. 

Vergeet niet waarom je hier aan bent begonnen.
Wat jouw grotere WHY ook alweer is.

 
En of je nu voor de patsboem manier gaat of stapje voor stapje, geef jezelf en je

lichaam de tijd. Vergelijk jezelf niet met een ander. 
 

Ik ben al ruim 20 jaar met voeding bezig en ik at al 10 jaar helemaal plantaardig
toen ik overstapte op RAW living foods. 

Een groot deel van de ontwenning en detox heb ik in die zin al achter de rug.
Respecteer je eigen start punt.

Je bent waar je bent om een reden.
 

Wees liefdevol naar jezelf.
Vertrouw op je grotere motivatie en vergeet niet om hulp te vragen in de

community.  
 
 
 
 
 
 

LEKKER BEGINNEN 
V E R G E E T  N I E T  P L E Z I E R  T E  M A K E N


