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ZO GA JE
AAN DE
SLAG!
DE PALEO METHODE

Superleuk dat je gekozen hebt
om deze 21 dagen aan de slag
te gaan met jezelf en met het
creëren van een gezonde

Voordat je gaat beginnen wil
ik je vragen om echt alle
informatie te lezen van dit
plan.

leefstijl. Misschien doe je mee

Het programma is uit 2 delen
opgedeeld. Je start met een 3daagse (soep) Detox waardoor
je lichaam extra snel gif
afvalstoffen kan lossen,

omdat je wat meer kilo’s wilt

Als je dit niet doet, heb je kans

waardoor je sneller kan

kwijtraken, of omdat je graag

dat je het niet vol gaat houden

afvallen, maar waardoor je je

aan de slag wilt gaan met je

of dat je lichamelijke

ook energievoller en blijer gaat

gezondheid. Wat het ook is,

ongemakken kan krijgen. Dat

voelen. Daarnaast zorgen de

super goed dat je de stap hebt

zou natuurlijk zonde zijn. Ben jij

overige recepten ervoor dat je

genomen om in jezelf te

(chronisch) ziek of zwanger is

darmwand hersteld wordt.

investeren.

het helemaal belangrijk om

Hierdoor zal je ook makkelijker

eerst alle informatie te lezen. Je

teruggaan naar je ideale

Dit programma is zo geschreven

kan gewoon meedoen met het

gezonde gewicht dat past bij

dat je het heel makkelijk stap

plan, maar wel op een speciale

jou. Het enige wat jij hoeft te

voor stap kan volgen, inclusief

manier.

doen is je 21 dagen vast te

boodschappenlijstjes, wekelijkse
receptenschema’s en heel veel
waardevolle informatie die je
gaan helpen je doelen te
behalen.

houden aan dit plan!

BEFORE
AND AFTER
PICTURE
DE PALEO METHODE
Ik wil je vragen om een foto van jezelf te
maken en hoe je er nu uitziet. Je hoeft je
niet te schamen voor je lichaam. Dat
prachtige lichaam van jou heeft jou al die
jaren gebracht waar het moet zijn. Heeft
je ondersteunt en je alles gegeven wat
het kon met de middelen die het had.
Wees dankbaar voor je lichaam! Ik wil je
daarna vragen om na de 21 dagen
opnieuw een foto te maken zodat je het
verschil kan zien. Ga in die tussentijd niet
op de weegschaal staan of jezelf
uitgebreid bestuderen in de spiegel. Ik
weet dat dat lastig is als je graag wilt
afvallen, maar focus je op het plan en niet
op je lichaam. Het werkt hetzelfde alsof je
baas in je nek staat te hijgen om een
moeilijk stuk wat je af moet hebben. Het is
niet fijn als iemand de hele tijd meekijkt
wat je doet. Het klinkt gek, maar zo werkt
het ook met je lichaam. Heb vertrouwen in
je lichaam dat het gaat doen wat nodig
is.
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Afvallen hoeft
niet moeilijk
te zijn...
- DE PALEO METHODE

Zo zet je jezelf
op voor succes!
Het allerbelangrijkste is dat jij echt met
jezelf afspreekt dat je de 21 dagen gaat
volgen. Wat er ook gebeurt. Je kan als
tegenprestatie een leuke beloning zetten
die je jezelf geeft als de 21 dagen voorbij
zijn. Denk aan een leuk nieuw
kledingsetje, of die net wat te dure
schoenen. Het kan natuurlijk ook wat
anders zijn zoals een spa dagje of noem
het maar op. Dit werkt alleen maar als het
een beloning is waar je normaal
gesproken bij denkt ‘ahh dat zou ik zo
graag willen of doen maar doe het toch
maar niet omdat ik het iets te prijzig vind
of misschien verdien ik dit niet.’

Het kan ook altijd helpen als je dit samen
met iemand anders doet. Zodat je elkaar
er doorheen kan trekken als je er even wat
minder zin in hebt. Je kan ook met een
groepje starten en iedereen een bepaald
recept in dubbele porties kookt zodat je
zelf minder hoeft te koken. Scheelt weer
tijd en is heel gezellig!

Licht sowieso je omgeving in. Vertel ze
dat je hiermee gaat starten en dat je het
heel erg zou waarderen dat zij in die 3
weken geen andere voeding aanbieden
wat niet in de recepten staat. Het is heel
lastig om nee te zeggen als je vrienden
tegen je zeggen, ‘ahh wat maakt dat ene
stukje nou uit ;)’ Geef aan dat je na die 21
dagen met alle liefde een lekker stukje
taart of iets anders wilt halen, maar dat je
nu bezig bent met je doel.
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Mealpreppen en planning is
key.

Wat als je iets niet lekker
vindt?

In het plan leer je om te

Ga jezelf alsjeblieft niet

gaan. Het komt voor dat je

mealpreppen. Dit houdt in dat

pijnigen om te eten als je iets

bepaalde dingen vroeger niet

je grotere hoeveelheden in 1x

niet lekker vindt. Kijk voordat je

lekker vond maar nu ineens wel.

kookt, wat je kan bewaren in de

begint de recepten door. Zie jij

Heb je een goede dag en wil je

vriezer. Ik kan je vertellen er

dingen ertussen staan waarvan

dat een keer testen dan zeg ik

komt zeker een dag dat alles

jij al weet dat je ze niet lust, ga

doen. Maar alleen als je iets

anders loopt dan gepland en je

het dan ook niet maken voor

achter de hand hebt waardoor

gewoon geen zin of tijd hebt om

jezelf. Niks frustrerender dan

je niet ontmoedigd raakt als het

in de keuken te staan. Dit zijn

lang in de keuken staan voor

niet lekker is.

vaak de dagen dat het mis gaat

iets wat vies is. Daar gaat je

en je thuisbezorgd besteld of

motivatie heel snel van weg. Kijk

Wat heb je nodig?

even iets makkelijks haalt. Hoe

of je bepaalde ingrediënten kan

Eigenlijk heb je niet heel veel

meer dingen jij in de vriezer

vervangen. Lust je bijvoorbeeld

nodig tijdens dit programma.

hebt liggen die je kan

geen courgette maar wel

Het voordeel is dat je

opwarmen hoe meer kans op

asperges, vervang het dan

tegenwoordig bijna alles al kant

succes! Dus maak gebruik van

daarmee.

en klaar in de supermarkt kan

Weet dat je smaak gaat
veranderen. Het moment dat je
gaat Detoxen kan dit best snel

het eten dat hebt.

vinden. Wat wel handig is, is
Google is your best friend. Als

een blender, staafmixer of

Het is niet erg als je af en toe

je googled naar producten

keukenmachine. Zo kan je

wat anders eet dan in het plan

vervangen krijg je heel veel tips

sausen blenden. Als je een

staat, zolang het maar iets is

over wat lekker is. Zorg ervoor

spirelli hebt is dat fijn, zo niet

vanuit de recepten.

dat niks vanuit een pakje komt

dan kan je kant en klare sliertjes

en dat je wegblijft van granen

kopen in de supermarkt.

en gewone aardappels. Verder
kan je in principe alle groentes

Mocht je toch nog vragen

eten.

hebben of ergens niet uitkomen
kan je altijd een mailtje sturen
naar hallo@eetpaleo.nl

Heel veel succes met jouw 21
dagen!

Week 1

DE PALEO METHODE

Week 1
Zaterdag
Ontbijt
Snack

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Bananen
Kippensoep Milkshake

Zaden
Crackers

Bananen
Milkshake

Pompoen- Kippensoep Groentesoep Zaden
Crackers
soep
Pompoensoep

Runder
Stoofpot

Omelet

Omelet

Rosbief
Salade

Appel met
Kaneel

Appel met Bosvruchten
Kaneel

Boerenkool
Stamppot

Healthy
Lunchbox

Lunch

Groentesoep

Snack

Appelmoes

Diner

uit de
Kippensoep Witvis
oven

Snack

Groentesoep Groentesoep Kokosballen Kokosballen Kokosballen Kokosballen Kokosballen

Eiwrap

+ Kippensoep Groentesoep Kippensoep
Appelmoes Rozijntjes
Peer
Runder
Stoofpot

Boerenkool Kalkoen
Stamppot Verrassing

Oven
Garnalen

Pompoensoep
Appel met
Kaneel
Hamburger
met Frietjes

Boodschappenlijst
Fruit

Groente

1 kg (bio) appels

9 uien

3 citroenen

4 wortels

2 bananen

6 winterwortels

bakje frambozen

1 bleekselderij

bakje bosbessen

1 prei

1 sinaasappel

1 kg gesneden soepgroente

1 peer

1 flespompoen
20 teentjes knoflook
1 cm gember
25 g wortel (julienne)

25 g rode kool (julienne)
25 g bloemkool (rijst)
75 g sla melange
7 lente-uitjes
250 g cherrytomaatjes
1 courgette
1 bakje courgette sliertjes
2 avocado's
1 gele paprika
1 knolselderij
2 zoete aardappels
150 g boerenkool
450 g paddenstoelen
1 broccoli
1 (bio) komkommer
50 g rucola
1 zakje snackwortelen
1 rode paprika
1 zak zoete aardappel frietjes
1 tomaat
1 rode ui

Boodschappenlijst
Vlees & Vis

Zuivel, Ei & Noten

1 (bio) soepkip

60 g pompoenpitten

1 kg schenkel & mergpijp

1 pakje roomboter

1 witvis (geen kweek)

13 eieren

500 g runderlappen

100 ml amandelmelk

100 g gerookte spekjes

15 g sesamzaadjes

200 g (bio) kalkoenfilet

150 g pijnboompitjes

200 g rosbief

30 g walnoten

200 g garnalen
4 runder hamburgers

Boodschappenlijst
Voorraadkast

Kruiden

60 ml appelazijn

zwarte peperkorrels

350 ml kokosmelk

6 laurierbladen

110 g amandelmeel

10 g takjes verse tijm

15 g tahin

40 g verse peterselie

30 g halfvolle Zaanse mayo

chilipoeder

6 glutenvrije zadencrackers

kaneel

kokosolie

ras el hanout

1 potje tomatenpuree

2 kruidnagels

10 (bio) dadels

gedroogde tijm

250 g kokosrasp

arrowroot

30 ml kokosaminos

vanille - extract

15 ml maple sirup

50 g cacaopoeder

100 g pure chocolade

paprikapoeder

extra vierge olijfolie

kurkumapoeder

milde olijfolie

gemalen komijnzaad

1 zakje (bio) rozijnen

gemberpoeder
plantje basilicum
gedroogde dille
plantje munt
zout
peper

Ik doe niet
aan calorieën
tellen, ik
luister liever
naar mijn
lichaam...
- DE PALEO METHODE

Kippenbouillon
Dit programma bestaat grotendeels uit
het

helende vermogen van bouillon .

De

helende substantie die we nodig hebben
uit bouillon heet

gelatine .

Dit wordt

Doordat je beter opneemt zal je sneller
tot je ideale gewicht komen. Helaas zit
deze stof niet in de bouillonblokjes die
je in de supermarkt kan kopen. Het is

bouillon

getrokken uit botten en bevatten

daarom belangrijk dat je de

dezelfde stoffen die je lichaam nodig

zelf trekt

heeft om je darmwand te helen. Hoe

een juiste manier weet te maken. Voor

gezonder je darmwand, hoe meer

iedereen die het zelf wilt doen staat

vitamine & mineralen

hieronder het recept. Mocht je echt

deze kan

minder moe
betere weerstand opbouwt

of bij iemand haalt die dit op

opnemen. Je zal zien dat je

geen tijd hebben dan kan je de bouillon

wordt, een

van het merk Fond of soepfabriekje

Collageen

en sneller herstelt bij ziekte. Ook je huid,

kopen en eventueel zelf

haren en nagels zullen herstellen en

toevoegen. www.foodie.nl heeft een

mooier en glanzender eruit gaan zien.

goede Collageen.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Doe de kip in zijn geheel (of de botten) in een

Voor 3-5 liter

braadpan of slowcooker
2. Vul de braadpan met koud water (heel belangrijk

1 biologische (soep)kip

dat dit koud water is) en doe er 2 eetlepels

(liefst met poten ivm de

appelazijn bij

gelatine)
2 uien (kan met schil en al)
4 teentjes knoflook

3. Doe de groente en kruiden erbij behalve de
peterselie
4. Breng aan de kook, als je een slowcooker

2 wortels in grove stukken

gebruikt zet op de hoogste stand totdat het

2 stengels bleekselderij, in

kookt. Dit duurt vaak een paar uur. Schep dan

grove stukken

met een spatel het schuim eraf (dit zijn

6 -12 peperkorrels

afvalstoffen die wij niet nodig hebben)

2 laurierbladen

5. Als al het schuim eraf geschept is zet je het vuur

5 takjes tijm

laag en doe de deksel op de braadpan, zet de

5 takjes peterselie

slowcooker op de lage stand en laat alles 6 tot

2 el appelazijn

24 uur sudderen

3-5 l water

6. Voeg 10 min. voor het einde de peterselie toe.

zout naar smaak

7. Zeef de soep en haal het vlees van de botten

slowcooker of braadpan

(bewaar het vlees in de vriezer voor bv. een
broodje pulled chicken)
8. Zet de bouillon in de koelkast (hoe sneller het
afkoelt hoe beter) en schep vervolgens de
vetlaag eraf. Dit kan je eventueel gebruiken om
mee te koken
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Runderbouillon
De bouillon van deze soep is getrokken uit

Waar je voor kippenbouillon ongeveer

de botten van runderen. Waar kippensoep

6-24 uur de bouillon trekt, is dat voor

vooral heel goed voor de

weerstand

is,

runderbouillon 12-48 uur. Hoe langer je

(heb je griep eet dan vooral veel

het kookt hoe meer helende stoffen je

zelfgemaakte kippensoep en je bent zo

eruit haalt. Voor een goede

weer beter) is de soep gemaakt uit rund,

runderbouillon gebruik je s

vooral helend voor je

darmwand .

Het

mergpijp of ribben .

chenkel,

Vraag aan de

wordt eigenlijk hetzelfde gemaakt als de

slager of hij de schenkel doormidden

kippensoep, het heeft alleen wat langer

snijdt, zodat het merg makkelijker vrij

de tijd nodig om te trekken omdat de

komt.

botten dikker zijn.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Voor een donker gekleurde bouillon braad je het

Voor 3-5 liter

vlees even aan in de oven of pan. Doe het vlees
vervolgens in een pan koud water (het vet mag

3-5 l water

je mee in het water gieten) met 2 eetlepels

1 kg schenkel, mergpijp

appelazijn

en/of ander rundvlees met
botten zoals rib
1 ui

2. Voor een heldere bouillon doe je het vlees direct
in koud water met 2 eetlepels appelazijn
3. Zet de pan op hoog vuur totdat deze kookt. Met

4 teentjes knoflook

de slowcooker zet je hem een paar uur op de

1 knolselderij of

hoogste stand totdat deze kookt

5 selderij stengels
1 winterwortel
1 prei

4. Snijd ondertussen de groente in grove stukken,
behalve de peterselie
5. Als het water begint te koken vormt zich de

2 el appelazijn

schuimlaag. Haal met een spatel de schuimlaag

2 laurierblaadjes

weg

5 takjes tijm
5 takjes peterselie
15 peperkorrels

6. Als alle schuim weg is gooi je de groente en
kruiden erbij. Breng aan de kook
7. Als de bouillon kookt zet je het vuur laag en laat

zout naar smaak

je de bouillon ongeveer 6 tot 24 uur trekken. Het

slowcooker of braadpan

water mag net niet koken anders wordt de
bouillon troebel (hoe langer je de soep trekt hoe
meer gelatine je uit de botten trekt)
8. Zeef de bouillon zodat alle groente en vlees
eruit is
9. Breng op smaak met zout
10. Bewaar eventueel het vlees voor een ander
gerecht of doe het vlees bij de groentesoep

Tip: Je kan de botten 3 tot 4 keer
hergebruiken. Dit scheelt behoorlijk in de
kosten.
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Kippensoep met Groente
Je zal merken dat de soepen als een rode

Ik zou het niet vaker dan 2-3 keer

draad door dit pakket lopen. Deze soep

invriezen omdat het vriesproces wel een

gebruiken we nu voor de

Detox ,

maar

uiteindelijk is het hartstikke goed om

3 keer in de week een soepje
tussendoortje te nemen. Zo houd je

aantal vitamines & mineralen kapot
maakt. In de

Chinese voedingsleer

minimaal

Ayurveda

als

van het vriesproces blijft zitten in de

geloven ze erin dat de kou

je darmwand gezond. Je kan als de

voeding. Dit houdt in dat je het sneller

bouillon al een keer ingevroren is geweest

koud kan krijgen als je iets opwarmt

deze soep opnieuw invriezen. Het is een

vanuit de diepvries. Je kan dit proces

fabel

makkelijk omzeilen door verwarmende

dat je maar 1 keer iets mag

invriezen.

kruiden toe te voegen als

gember

en

kurkuma .
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Bereiding

Ingrediënten

1. Giet de bouillon in een pan en voeg de groente

Voor 5 porties

toe
2. Verwarm de bouillon totdat deze kookt

1,5 l Kippenbouillon
400 g (zakje gesneden)
soepgroente

3. Zet het vuur laag en doe een deksel op de pan.
Laat ongeveer 15 min. zachtjes koken
4. Verdeel de soep over 4 porties
5. Vries 3 porties in voor de volgende keer en eet 1
portie nu
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Pompoensoep
De eerste dag van het programma ga je

Het is wel belangrijk dat je dit blijft

Detoxen. Veel mensen denken bij het

herhalen. Je kan het dan een beetje

sapvasten . Ik maak
daar bewust geen gebruik van
aangezien je het heel erg koud kan
krijgen van alleen maar smoothies en
sapjes (lees Chinese voedingsleer). Ik
woord Detox aan

vergelijken als een pilletje. Het lost even
de klachten op, maar als je stopt val je
weer terug in hetzelfde patroon. Door
veel soepen en stoofpotten in je
voedingspatroon te stoppen zorg je

zeg niet dat dit verkeerd is, maar ik weet

voor de lange termijn dat je zelf veel

dat de meeste vrouwen vaak last hebben

meer uit je voeding kan nemen. Dan is

van kouwelijkheid. Daarnaast zitten er in

een Detox met sappen juist een

de sapjes alleen groente en fruit, die

aanvulling

op je

gezondheid .

rauw zijn. Sommige mensen kunnen hier
niet goed tegen omdat dit te heftig kan
detoxen. Soepen verteren een stuk
makkelijker waardoor het lichter op het
systeem is.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Snijd de wortel en pompoen in blokjes

Voor 8 porties

(flespompoen kan met schil en al) en verwijder
de pitten en draden met een lepel

1 l kippenbouillon

2. Schil en rasp de gember

1 flespompoen of pompoen

3. Fruit in een pan de ui met een klein beetje zout.

2 handjes pompoenpitten

Als ze glazig worden doe je er een eetlepel

1 ui

kokosolie in

3 teentjes knoflook
stukje gember van 1 cm.
1 winterwortel
150 ml kokosmelk
1 tl chilipoeder

4. Doe de blokjes pompoen en wortel erbij, bak kort
mee op hoog vuur
5. Voeg de bouillon eraan toe en breng deze aan
de kook
6. Voeg de gember en knoflook toe en laat het 30

5 takjes peterselie

min. zachtjes doorkoken met een deksel op de

zout en peper naar smaak

pan
7. Haal de pan van het vuur en giet de kokosmelk
erdoorheen. Pureer de soep met een staafmixer
of blender. Breng op smaak met peper, zout en
peterselie
8. Verdeel de soep over 8 porties. Vries 7 porties in
voor de volgende keer en eet 1 portie nu

Tip: Als je uien eerst alleen met een
snufje zout op laag vuur fruit,
dan geeft het de stof pectine af die
ervoor zorgt dat de darmflora
hersteld wordt. Voeg hierna de olie
toe.
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Groentesoep
Je houdt

vlees

over van de kippen en

runderbouillon. Deze kan je eventueel

verwerken in deze soepen zodat ze iets
meer bite krijgen en wat meer eiwitten.

Doordat op deze manier je lever de tijd
krijgt om andere dingen in je lichaam te

zware metalen of
gifstoffen . Verteren kost enorm

verwijderen zoals
andere

Zorg er wel voor dat je tijdens de Detox

veel energie. Hoe minder zware voeding

de eerste dag zo min mogelijk vlees eet.

je te verteren hebt hoe

Vlees is moeilijk verteerbaar

overhoudt.

voor je

meer energie

je

lichaam. Het is juist de bedoeling dat je
met een Detox ervoor zorgt dat je
lichaam weinig te verteren heeft zodat
alle energie en focus kan gaan naar het
helen van je

darmwand en je lever.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Giet de bouillon in een pan en voeg de groente

Voor 5 porties

toe
2. Verwarm de bouillon totdat deze kookt

1,5 l runderbouillon
500 g soepgroente

3. Zet het vuur laag en doe een deksel op de pan.
Laat ongeveer 15 min. zachtjes koken

overgebleven vlees

4. Verdeel de soep over 4 porties

(optioneel)

5. Vries 3 porties in voor de volgende keer en eet 1
portie nu
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Appelmoes
Wie houdt er nou niet van appelmoes?
Het is zo’n

mooi product ,

want appels

zorgen voor heel veel

gezondheidsvoordelen .

De oplossing is om appels even te

verwarmen

waardoor het lichaam het

makkelijker kan opnemen en je een
Er is wel een

maar, want appels zijn niet voor iedereen

blije buik

overhoudt :) Appelmoes is

daar de perfecte kandidaat voor!

gezond. Mensen waarvan de darmwand
beschadigt is kunnen irritaties
ondervinden van de zuren van de appel.
Het lichaam is dan niet in staat om de
appel goed te verteren, waardoor je een
opgeblazen gevoel kan krijgen.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Was de appels en verwijder het klokhuis. Schil ze

Voor 2 porties

en snijd ze in blokjes en stop ze in de blender
2. Pureer de appels samen met de kaneel en het

250 g appels
1 tl kaneel

water
3. Doe het in een pan en verhit deze al roerend. Als

25 ml water

de appelmoes bijna begint te koken zet je het

1 tl citroensap (optioneel)

vuur uit
4. Laat de appelmoes afkoelen of eet warm

Vries alvast een banaan
in stukjes gesneden in
voor morgen!
Tip: Heb je last van
schimmels, probeer dan zoveel
mogelijk citrusvruchten te
vermijden. In dit geval kan je de
citroensap eruit houden.
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Bananen Milkshake
Milkshakes zijn erg lekker. Helaas zitten
hier

veel suikers

in verwerkt en is er

Zo kan je beter bakken en zelfs frituren
met kokosolie zonder dat ze gifstoffen

eigenlijk niks natuurlijks meer in te

gaat afgeven. Kokoswater is bijv. weer

vinden. Vandaar dat we vandaag een

heel goed voor je spieren na het sporten.

eigen milkshake gaan maken. De

Niet alleen ben je gelijk goed

kokosmelk zorgt ervoor dat je

eiwitten

voldoende

binnen krijgt, waardoor je niet

gehydrateerd

na het drinken van

kokoswater, maar de kans op spierpijn na

zo snel trek krijgt. Het geeft heel veel

het trainen vermindert significant. Tijdens

voordelen voor je lichaam. Zo is het

de Tweede Wereldoorlog werd soms vers

bewezen dat je door kokos in je

kokoswater gebruikt om levensreddende

voedingspatroon te verwerken je

bloedtransfusies toe te dienen aan

vetverbranding met 5% verhoogt!

gewonde soldaten. De samenstelling van

Kokosolie is 1 van de weinige producten

kokoswater is namelijk

die tegen hoge verhitting kan.

menselijk bloedplasma.

identiek
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Bereiding

Ingrediënten

1. Gooi alles in de blender

Voor 1 portie

2. Giet in een glas

1 (bevroren) banaan
100 ml kokosmelk
2 el amandelmeel

Tip: Je kan de banaan vervangen door
bijv. een handje bosvruchten,
aardbeien, ananas of een mango.
Heb je trek in een ijsje, gooi het in een
bakje en vries het in. Laat het
minimaal 2 uur invriezen en je
hebt ijs :)
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Ei Wrap
Omdat we zo min mogelijk uit pakjes en zakjes willen eten, maken we onze wraps ook
zelf. Dit is eigenlijk heel makkelijk en nog lekker ook! Het voordeel is dat je veel van te
voren kan maken om in te vriezen. Je noemt dat

preppen .

Oftewel het voorbereiden van

voeding in noodgevallen. Als je dan weinig tijd hebt, of geen zin om te koken heb je
altijd wat in de vriezer liggen wat je snel kan pakken. Voor dit recept heb ik wel 1 portie
aangehouden voor als je toch liever op de dag zelf de wrap maakt ;)
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Bereiding

Ingrediënten

1. Klop het meel, de ei, water en zout tot een

Voor 1 portie

pannenkoekbeslag
2. Smelt een beetje roomboter, ghee of kokosolie in

Voor de wrap:
50 g amandelmeel
1 ei
50 ml water

de pan en giet het beslag in de pan en bak er
een wrap van
3. Vermeng de tahin met het citroensap en wat
zout en peper tot een saus en smeer op de wrap

snufje zout

4. Bak de bloemkoolrijst in 2 min gaar

1 el roomboter

5. Beleg de wrap met de overige ingrediënten en
rol op

Voor de topping:
1 el citroensap
1 el tahin
peper en zout
25 g wortel (julienne)
25 g rode kool (julienne)
25 g bloemkoolrijst
1 handje sla melange
1 lente uitje

Tips: je kan natuurlijk inplaats
van 1 wrap gelijk een voorraadje
maken. Alles wat overblijft kan je
makkelijk in de vriezer bewaren voor
een volgende keer. Hoe doe je dat
nou? Doe 2 wraps op elkaar en vouw
ze dan dubbel en nog een keer dubbel
(in vieren dus) en plaats ze in een
afsluitbaar zakje. Als je ze uit de
vriezer haalt laat ze dan eerst
helemaal ontdooien.
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Witvis uit de Oven
Vis is ontzettend belangrijk om te

Maar aan alle positieve kanten van vis

verwerken in je voedingspatroon. De

zit er ook een negatieve kant. Door

vetten die in vis zitten zijn noodzakelijk

overbevissing

voor allerlei lichaamsprocessen. Zo

vissen (vooral in de grotere vissen zoals

hersenen en
zenuwen goed functioneren (vooral
zorgen ze ervoor dat je

zit er vaak veel

kwik

in

tonijn). Alsnog leveren de voordelen
meer op dan de nadelen en adviseer ik

voor kinderen is dit belangrijk voor de

mensen om 2 keer per week vette vis te

ontwikkeling van de hersenen). Verder

eten. Lust je geen vis zorg dan voor

zorgt het ervoor dat je

in balans

hormonen beter

blijven en dat je minder risico

een goed omega 3 supplement. Het
gaat vooral om de stoffen

DHA en EPA

hebt op hart- en vaatziekten. Uit

Hoe hoger deze is hoe beter. Je hebt

onderzoek is ook gebleken dat mensen

ook een vegetarische variant hiervan.

die meer vis eten minder last hebben van

depressies .
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Bereiding

Ingrediënten

1. Bereid de oven voor op 180°C

Voor 1 portie

2. Doe de olijfolie, ras el hanout, zout en peper in
een schaaltje. Pers de knoflook erin uit en meng

1 witvisfilet (gebruik geen
kweekvis)
1 teentje knoflook
1 tl ras el hanout
handje cherry tomaatjes

alles goed door elkaar
3. Snijd de courgette in blokjes en de
cherrytomaatjes doormidden
4. Leg de vis en de groente in een ovenschaal en
giet het mengsel erover heen

1 courgette

5. Bak in 15 min. in het midden van de oven gaar

3 el milde olijfolie

6. Snijd de citroen in partjes en knijp uit boven de

1/2 citroen

vis

snufje zout
peper naar smaak

Tip: Lust je geen vis, vervang het dan
met een stukje kipfilet van 100 gram.
Sport je intensief of heb je een baan
waarbij je veel lichamelijk werk
verricht, neem dan 180 gram kipfilet.
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Zadencrackers
Crackers zijn makkelijk en snel. je kan ze

Probeer daarom zoveel mogelijk

overal mee naartoe nemen. De

gluten te vermijden. Dit kan je doen

standaard crackers die er in de

door bijv.

supermarkt liggen, bevatten vaak

zadencrackers te eten, of
kastanjecrackers . Kijk goed of er in

zout

deze crackers geen mais zit verwerkt.

en zijn

veel
gemaakt van gluten.

Helaas is de meerderheid van de mensen

Mais zorgt voor o.a.

(zonder dat ze dit vaak weten)

schimmelovergroei

intolerant

Hierdoor kan bijv. Psoriasis,

voor gluten. Dit komt omdat

in de darmen.

het lichaam gluten eigenlijk niet goed

(vaginale)schimmelinfecties,

kan verteren. Hierdoor vorm je

kalknagels en nog veel meer ontstaan.

ontstekingen in je lichaam wat na korte
of lange tijd schadelijk is voor je
gezondheid.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Kook de eieren en schil de avocado

3 crackers = 1 portie

2. Snijd de eieren en avocado in partjes
3. Beleg de crackers met het ei en de avocado

3 glutenvrije crackers (bijv.
Smaakt lijnzaadcrackers)
2 eieren
halve avocado

Tip: de crackers kan je op
verschillende manieren beleggen.
Zoals ei met een plakje geitenkaas, ei
en plakjes komkommer, geitenkaas met
cherrytomaatjes, geitenkaas, walnoot
en druppeltje honing. Tahin of andere
notenboter met lente ui en wortel of
radijsplakjes. Lekker variëren! Maak
het jezelf niet te moeilijk en neem 3x
in de week een cracker bijvoorbeeld.
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Runder Stoofpot
Runderstoofpotjes bestaan al vanuit de

een van de meest
gezonde manieren om jezelf te voeden.
oertijd. Het is

Mits de juiste bouillon gebruikt wordt,
staan stoofpotjes bekend om hun

helende krachten.

Zo hebben ze een

Doordat het voedsel lang opstaat op niet

goede werking op de darmwand, die

te hoge temperaturen, blijven alle

er voor zorgt dat jij lekker in je vel zit.

voedingsstoffen nog in de stoofpot

Zo voorkom je depressie, burn-outs en

zitten. Door de lange verhitting wordt het

nog veel meer geestelijke klachten.

voedsel

makkelijk verteerbaar,

waardoor je lichaam veel energie
overhoudt om voor andere dingen te
gebruiken.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Snijd de runderlappen in stukken en braad deze

4 porties

kort aan in een braadpan (met slowcooker kan je
het rechtstreeks hierin leggen)

500 g runderlappen
2 el kokosolie
4 winterpenen
1 gele paprika
halve knolselderij
2 uien

2. Snijd de wortelen, knolselderij, uien, en knoflook
in grove stukken
3. Plaats alle ingrediënten in de braadpan of
slowcooker
4. Voeg de tomatenpuree en de tijm, laurier en
kruidnagel toe

6 tenen knoflook

5. Giet de bouillon erbij

potje tomatenpuree

6. Breng alles aan de kook. Als het kookt zet het

1 liter bouillon

vuur laag met een pan op de deksel. Laat voor 4

2 laurierblaadjes

uur sudderen (voeg water toe als de stoofpot

2 kruidnagels

begint droog te koken). Voor de slowcooker zet

1 tl tijm

je de lage stand op 6 uur of de hoge stand op 4

5 g verse peterselie

uur

(gehakt)
peper en zout naar smaak
1-2 tl arrowroot (optioneel)

7. Je kan eventueel de stoofpot aandikken door er
een theelepel arrowroot doorheen te gooien.
8. Doe als laatste de verse peterselie over heen
9. Verdeel het over 4 porties. Eet nu 1 portie en

Maak alvast de
kokosballen

neem 1 portie mee voor de lunch van morgen.
Vries de rest in. Zorg dat je het verwarmt in een
pannetje of in de oven. De magnetron zorgt
ervoor dat je essentiële stoffen mist.

Tip: Arrowroot wordt gebruikt als
bindmiddel. Je hoeft dit niet per se te
gebruiken waardoor je de kosten kan
besparen.

P A G I N A

3 5

|

W E E K

1

Kokosballen
Naast alle gezonde dingen willen we
natuurlijk ook wat

lekkere dingen

in ons

Het fijne aan deze ballen is dat ze

heel makkelijk

te maken zijn in grote

voedingspatroon. We willen dit langer

hoeveelheden en dat je ze overal mee

doen dan een maandje, dus het moet wel

naartoe kan nemen.

leuk blijven. Gelukkig heb je ontzettend
veel lekkere dingen die ook heel gezond
zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de
kokosballen. Je kan ze op 100
verschillende manieren maken, maar
laten we beginnen met deze.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Hak de dadels doormidden en laat een half

20 balletjes

uurtje weken in water
2. Doe vervolgens de dadels met het water, vanille-

10 dadels (ontpit)
150 ml water
1 tl vanille-extract
snufje zout

extract en zout in een keukenmachine
3. Smelt de kokosolie en giet de olie en 150 g
kokosrasp bij de dadels
4. Mix nu alles goed door elkaar, totdat het

60 ml kokosolie

helemaal fijn gemalen is (dit duurt ongeveer 5

50 g cacaopoeder

min)

250 g kokosrasp

5. Voeg de cacaopoeder toe en zet de
keukenmachine nog even aan totdat alles goed
gemengd is
6. Schep het mengsel in een kom en zet in de
koelkast. Laat het een half uurtje afkoelen
7. Rol er 25 balletjes van
8. Doe de kokosrasp op een bordje en rol de
balletjes door de rasp heen
9. Bewaar in de koelkast of vriezer

Eet 1 kokosbal per keer!
Is het niet jouw intentie om af te
vallen of wil je een lekkere snack na
het sporten dan kan je er 2 eten per
keer.
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Boerenkool Stamppot
Hollandse pot, maar dan net even iets

Deze stammen dan ook af van de

anders! Voor deze stamppot gebruiken we

wortel gewassen en de gewone

zoete bataat oftewel zoete aardappel.

aardappel van de knol gewassen.

Waarom geen gewone aardappels?

Verder bevat de zoete aardappel

geven een hoge
piek in onze bloedsuikerspiegel (net

meer vitamines

Gewone aardappels

als

veel

dan de gewone

aardappel. Daarom is het raadzaam

suiker). Als dit te vaak gebeurt heb je

om zo vaak mogelijk de zoete variant

meer kans op allerlei ziektes als je ouder

te gebruiken in plaats van de normale.

Alzheimer, Parkinson maar
Diabetes . Het klinkt gek maar de

wordt zoals

Een goede vorm van koolhydraten ook

ook

als je

sport .

zoete aardappel heeft dit niet.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Schil de zoete aardappelen (bataat) en snijd ze

2 porties

in grove stukken
2. Doe ze in een grote pan en vul de pan met koud

2 grote zoete bataten

water totdat de aardappels net onder water

150 g boerenkool

staan. Voeg wat zout toe en breng aan de kook

2 uien

3. Kook de aardappels 10 min. totdat ze gaar zijn.

100 g gerookte spekjes

Giet de aardappels af en bewaar 200 ml

100 ml amandelmelk

kookvocht

2 tl paprikapoeder

4. Bak de spekjes zonder boter in een pan of wok

1 el kurkuma

totdat deze net gaar zijn. Snijd ondertussen de

1 tl gemalen komijnzaad

ui in stukjes en voeg deze toe bij de spekjes voor

2 tl gember

2 min.

1 el roomboter
zout en peper naar smaak

5. Gooi vervolgens de boerenkool erbij en bak in de
pan op hoog vuur voor nog 5 min.
6. Voor echte stamppot, stamp je de aardappels
met een stamper fijn en meng met een scheut
amandelmelk (voeg toe totdat de aardappels
een puree worden) is de amandelmelk op en zijn
de aardappels nog niet zacht genoeg gebruik
dan het kookvocht dat je bewaard hebt. Je kan
ook de aardappels in grove stukken laten en
geen stamppot maken
7. Gooi alle ingrediënten bij elkaar in de pan incl.
de kruiden en een klontje boter. Roer alles goed
door elkaar
8. Eet 1 portie nu en bewaar een portie voor de
lunch morgen

Tip: In het kookvocht zitten heel veel
vitamines en mineralen. Elk stuk
groente wat je kookt geeft dit af.
Probeer daarom zo min mogelijk water
te gebruiken tijdens het koken en
hergebruik het water waar kan.
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Omelet
Als orthomoleculair voedingsdeskundige
werk ik veel met bepaalde

van voeding ,

combinaties

waarbij de gezondheid ten

Word jij

misselijk van ei

dan komt

dat omdat je darmwand nog niet
voldoende is geheeld. Laat dan

goede komt. Zo combineer ik zoveel

voorlopig de gebakken eieren er nog

mogelijk met dierlijke producten met

uit. Eieren in baksels gaat vaak wel

groente en granen en rijst met groente

goed.

en/of peulvruchten. Dit zorgt ervoor dat

Blijf ook vooral goed de
bouillon drinken en probeer na

je lichaam de voeding beter kan verteren.

week uit of je dan beter tegen ei kan.

een

Alles gaat om de vertering. Hoe beter die
is hoe minder je lichaam belast wordt.

niet verteert wordt zet je
lichaam ook om in vet. Ei is goed met
Bijna alles wat

alles te combineren.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes

1 portie

2. Borstel de paddestoelen schoon en bak deze
met de ui op hoog vuur in de boter

3 eieren

3. Zet het vuur laag en klop ondertussen de eieren

3 bosuitjes

los in een kom en voeg er peper zout en dille

100 g bospaddestoelen

aan toe

1 el roomboter

4. Voeg het losgeklopte ei bij de groente en doe

2 tl dille

een deksel op de pan. Laat 5 tot 10 min op laag

1 handje peterselie

vuur garen totdat het ei niet meer vloeibaar is

zout en peper naar smaak

5. Snijd ondertussen de peterselie grof en garneer
aan het einde over de omelet

Tip: Koop het liefste biologische
eieren. Hier zit een hogere vorm van
de belangrijke vetzuren omega 3 in!
Tip 2: maak een grotere portie en vries
in voor een ander keertje. Als je een
noodgeval hebt waardoor je geen tijd
hebt om te koken heb je altijd wat bij
de hand. Zo voorkom je dat je een
ongezonde maaltijd eet. Ei kan je ook
heel goed koud opeten ;)
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Kalkoen Verrassing
voedingsschema’s ook voor de vegetariër of

B12 is alleen opneembaar als je
darmwand helemaal gezond is .

veganist geschreven kunnen worden.

Aangezien meer dan 80% van de

Natuurlijk kan ik dit wel doen, maar ik weet

mensen hier problemen mee hebben,

dat er maar weinig mensen echt goed

kan je ervan uit gaan dat minstens

kunnen functioneren zonder dierlijke

zoveel mensen een serieuze B12 tekort

producten. Dit komt omdat een van de

hebben. Helaas is dit

belangrijkste vitamine, B12

zichtbaar

Ik krijg vaak de vraag of mijn

nodig is om

niet altijd

in het bloed, waardoor veel

bijna alle processen te regelen in je lichaam.

huisartsen niet de link leggen naar een

Deze vitamine is alleen te vinden in dierlijke

B12 tekort. Ben je vegetariër dan is het

producten. Als je te weinig B12 in je lichaam

belangrijk een B12 supplement toe te

hebt krijg je bijvoorbeeld ook een

en bleke huidskleur.

grauwe

voegen.

Daarom zie je dat

veel vegetariërs heel bleek zijn.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Snijd de broccoli in roosjes en de steel in kleine

2 porties

blokjes, snijd de ui en de paddestoelen klein
2. Kruid het vlees met peper, zout en

1 broccoli
1 ui

gemberpoeder en snijd in blokjes
3. Bak de uien kort in een droge pan met een snufje

2 wortels

zout en voeg als de uien glazig worden de boter

250 g gemengde

of kokosolie eraan toe

paddenstoelen
200 g kalkoenfilet
2 tl gemberpoeder

4. Voeg het vlees toe en bak op hoog vuur voor 5
min.
5. Voeg vervolgens de broccoli en paddenstoelen

1 el sesamzaadjes

bij het vlees en blijf het geheel omscheppen voor

1 el roomboter

nog zo’n 2 min.

2 el kokosaminos

6. Zet het vuur op de laagste stand en voeg 2

1 el maple sirup

eetlepels water in de pan. Doe de deksel op de

zout en peper naar smaak

pan en laat 10 min garen
7. Voeg de kokosaminos en maple sirup toe en roer
alles nog 2 minuten goed door elkaar
8. Rooster indien nodig in een droge pan de
sesamzaadjes en serveer met sesamzaadjes op
het gerecht
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Healthy Lunchbox
Een healthy lunchbox is heel makkelijk te

Je kan afsluiten met een handje fruit

maken. Wat je doet is een eiwit bron

of een blokje pure chocola. Super

toevoegen, denk aan vlees, vis, eieren of

simpel en de variatie is eindeloos.

toevoegen zoals komkommer, tomaat,

het fruit het liefst apart een
kwartiertje van te voren . Door

stukjes paprika, worteltjes, selderij,

vitamine C wordt het andere eten

stukjes broccoli of bloemkool etc. Voeg

beter opgenomen ;)

plakjes (geiten)kaas. Wat groente

Eet

de

een vetbron toe zoals een handje noten,
een halve avocado of een stukje
kokosboter.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Doe de eieren in een pannetje met water en zet

1 portie

op het vuur totdat deze kookt. Kook voor 5 min.
en laat het ei afschrikken onder koud water

2 eieren
75 g rosbief
halve komkommer
4 cherry tomaatjes
50 g rucola

2. Maak ondertussen de dressing van de tahin,
citroensap en wat zout en peper
3. Pak een lunchtrommel of verschillende bakjes om
je lunch mee te nemen
4. Doe de eieren, rosbief, stukje komkommer,

1 el tahin

cherrytomaatjes, snackworteltjes, blokje chocola

1 el citroensap

en frambozen in een lunchtrommel met
verschillende vakjes, of doe het in bakjes

Voor erbij:

5. Je kan bijv de komkommer in plakjes snijden

handje snackworteltjes

tijdens de lunch en de plakjes rosbief er omheen

1 blokje pure chocola

doen. Je kan ook alles van te voren snijden en

Handje frambozen of ander

klaarzetten. De keuze is aan jou ;)

fruit wat nog over is
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Oven Garnalen
Garnalen zitten vol eiwitten, maar ook

vitamine D, B3 en zink .

Het is een koolhydraat-

vrije voedingsbron wat een voordeel geeft als je probeert af te vallen. Omdat er weinig
brood zit in een orthomoleculair voedingspatroon, is het belangrijk om genoeg

jodium

binnen te krijgen. Garnalen zorgen hiervoor. Bovendien zijn ze door hun omega 3
vetzuren goed voor het hart, haren, botten en tanden.
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Bereiding

Ingrediënten

1. Verwarm de over voor op 200°C

2 porties

2. Slijp met een spiraalsnijder de courgette in
noodles

1 zakje voorgesneden
courgette pasta of 2
courgettes
2 el zelfgemaakte pesto (of
biologische pesto)

3. Doe alle ingredienten van de pesto in een
keukenmachine en maak er pesto van
4. Doe de noodles in een kom en meng de pesto
erdoor
5. Vet een ovenschaal in met een beetje boter en

200 g gepelde garnalen

voeg de noodles en garnalen toe. Bestrooi met

1 schijfje citroen

peper en zout

1 el roomboter
zout en peper naar smaak

6. Bak het 15 min. in de oven en serveer met de
citroen

Voor de pesto:
150 g pijnboompitten
2 knoflooktenen
scheutje olijfolie
plantje basilicum
alles bij elkaar in de
keukenmachine

Tip: Lust je geen garnalen kan je het
vervangen door een stukje kip. Het is
wel zo dat je dan nooit de gezonde
voordelen kan halen uit vis. Gebruik
daarom daarnaast een goed Omega 3
supplement. Wil je hier meer informatie
over mail dan naar hallo@eetpaleo.nl
en schrijf in het onderwerp, advies
Omega 3
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Rosbief Salade
Morgen begint week 2 alweer. Ik ben

Luister naar je
lichaam en je gevoel. Heb je meer

benieuwd hoe jij de week ervaren hebt,

trek eet dan meer eiwitten. Heb je

en of je al veranderingen voelt in je

minder trek, don’t panic het komt

energieniveau .

vanzelf terug. Ga jezelf niet dwingen

Wauw de week is voorbij gevlogen!

Of heb je misschien al

Dat is normaal.

een lichter gevoel in je buik? Heb je dit

om te eten. Je lichaam weet precies

nog niet, geen paniek! Jouw lichaam

wat je nodig hebt,

vertrouw

hierop ;)

heeft dan iets meer tijd nodig om te
wennen. Het kan zelfs zo zijn dat je de
eerste paar weken wat aankomt of je
klachten verergeren. Ook kan je minder
eetlust hebben en straks ineens veel meer
eetlust.

P A G I N A

4 8

|

W E E K

1

Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de rosbief in reepjes, snijd de avocado en

1 portie

paprika in blokjes en hak de walnoten fijn
2. Doe alles in een grote kom en pers de halve

125 g rosbief

sinaasappel erboven uit met een schuitje olijfolie

halve avocado

en meng alles door elkaar

1 rode paprika

3. Leg het mengsel op een bord en garneer met de

handje walnoten

walnoot en de muntblaadjes en breng eventueel

3 muntblaadjes

op smaak met peper en zout

1 el olijfolie extra vierare
1/2 sinaasappel
zout en peper naar smaak
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Hamburger met Frietjes
Jeeh het is vrijdag avond! Dat betekent

Vandaag gebruiken we een blad sla

Fun gerechten.

dat je om de hamburger vouwt zodat

Vandaag is het een

lekkere hamburger met frietjes uit de

je het makkelijker met je handen kan

oven. Aangezien we zo min mogelijk

eten zonder dat er van alles tussenuit

gebruik willen maken van gluten, hebben

valt. Maar je kan bijv. ook een

we

geen broodjes bij de hamburgers.

Daarvoor in de plaats kan je verschillende

broodje maken van portobello’s. Dat
is een een grote paddestoel.

producten gebruiken als vervanging van
het broodje.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Bak de zoete patatjes in de oven zoals

2 porties

aangegeven op het pak
2. Snijd de tomaat, ui en augurk in plakjes

1 zakje zoete aardappel

3. Bak de hamburgers in kokosolie om en om in

ovenfrietjes

ongeveer 10 min. Eet 1 hamburger nu, en bewaar

4 (bio) runder hamburgers

1 hamburger voor morgen

1 tomaat

4. Serveer de hamburger met de tomaat, ui en

1 rode ui

augurk in een groot slablad en knijp er een

2 el halfvolle Zaanse mayo

beetje ketchup op

light

5. Serveer de frietjes ernaast met een beetje mayo

Loop jij ergens tegen aan of wil je meer
advies? Mail naar hallo@eetpaleo.nl
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Week 2

DE PALEO METHODE

Week 2
Zaterdag

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Choco
Mousse

Asperge
Frittata

Chia-Bessen
Verrassing

Asperge
Frittata

Bananen
Muffins

Wortel +
Komkommer

Appel +
Kaneel

Chia-Bessen Zaden
Verrassing Crackers

Ontbijt

Asperge
Frittata

Snack

Bananen
Bananen
Wortel +
Muffins Komkommer Muffins

Zaden
Crackers

Sushi

Lunch

Hamburger
Salade

Runder
Stoofpot

Aardappel
Salade

Aardappel
Salade

Drumstick
Salade

Snack

Groentesoep Groentesoep Groentesoep Bananen
Muffins

Groentesoep

Appel +
Kaneel

Groentesoep

Sushi

Diner

Spruiten
Stamppot

Groene
Noodles

Runder
Stoofpot

Spruiten
Stamppot

Drumsticks

Koolvis
Salade

Pizza

Snack

Chocolate
Chip
Cookies

Chocolate
Chip
Cookies

Chocolate
Chip
Cookies

Chocolate
Chip
Cookies

Chocolate
Chip
Cookies

Chocolate
Chip
Cookies

Komkommer
Hapjes

Boodschappenlijst
Fruit

Groente

3 citroenen

450 g groene asperges

4 rijpe bananen

3 uien

2 mango's

8 teentjes knoflook

250 g blauwe bessen

1 zakje gemengde sla

1 sinaasappel

625 g cherrytomaatjes

2 (bio) appels

6 komkommers
1 augurk (optioneel)
4 grote zoete aardappels
350 g spruiten
2 rode paprika's

4 avocado's
1 krop boter sla
1 courgette of courgettepasta
1 zakje baby spinazie
2 gele paprika
4 tomaten
3 handjes sla
2 handjes rucola
250 g sperziebonen
2 rode uien
1 bloemkool of bloemkoolrijst
1 zakje snackwortels

Boodschappenlijst
Vlees & Vis

Zuivel, Ei & Noten

1 kilo drumsticks

300 ml amandelmelk

200 g koolvis

20 eieren

2 runderworstjes

roomboter

ontbijtbacon (optioneel)

geraspte geitenkaas

150 g garnalen

50 g pistachenootjes

100 g gerookte zalm

90 g zachte geitenkaas
15 g sesamzaadjes

parmezaanse kaasvlokken
200 g cottage cheese
50 g gemengde ongebrande
noten

Boodschappenlijst
Voorraadkast

Kruiden

100 g (bio) dadels

gedroogde tijm

300 g amandelmeel

kaneel

50 g kokosmeel

wijnsteenbakpoeder

kokosolie

cayennepeper

extra vierge olijfolie

gemalen kurkuma

45 ml balsamicoazijn

knoflookpoeder

100 g honing

15 g cacaopoeder

30 g Dijon mosterd

5 g vanille-extract

100 g pure chocolade

chillipoeder

2 norivellen

1 cm gember

milde olijfolie

30 g verse dille

30 g chiazaadjes

Italiaanse kruiden

6 glutenvrije crackers

zout

120 ml kokosaminos

peper

60 ml appelazijn
80 g halfvolle Zaanse mayo

80 g (zelfgemaakte) pesto

Voedsel is
essentieel om
te overleven,
laten we het
daarom
smaakvol
maken.
- DE PALEO METHODE

Aspergefrittata
Frittata is het perfecte recept dat je vooral makkelijk en snel kunt maken. Je kan het in
cupcakevorm doen met verschillende groentes en vlees of vegetarisch met
champignons, of in de grote vorm die je vandaag gaat maken. Het handige eraan is dat
je grote hoeveelheden in 1 keer kunt maken en het kan invriezen. Ideaal voor als je
onverwachts even geen tijd hebt om te koken!
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Ingrediënten

Bereiding
1. Verwarm de oven op 180°C en vet een

Voor 3 porties

ovenschaal in met boter of wat kokosolie
2. Snijd indien nodig de achterkant van de

450 g groene asperges

asperges. Alles wat er een beetje houtachtig

1 ui

uitziet kan je eraf halen.

1 teentje knoflook

3. Snijd de ui en pers de knoflook

60 ml amandelmelk

4. Bak in een koekenpan met een klontje boter de

1 tl citroensap
tl tijm
6 eieren
1 el roomboter

ui en de asperges in ongeveer 3 minuutjes op
hoog vuur.
5. Voeg vervolgens de knoflook toe en bak nog 2
minuutjes mee

zout en peper naar smaak

6. Doe het vervolgens in de ovenschaal

geraspte geitenkaas

7. Meng in een kom de eieren, amandelmelk, tijm,

(optioneel)

zout en peper en giet het over de asperge mix
heen
8. Bak ongeveer 30 min in de oven

Maak gelijk de muffins voor
vanmiddag en haal 1,5 L
bouillon uit de vriezer om
te ontdooien

9. Verdeel het door drieën. Eet 1 portie nu en vries
de andere 2 porties in voor later

Tip: Niet zoveel tijd in de ochtend? Geen
probleem. Volg stap 1 t/m 4, vervolgens
meng je in een kom de eieren,
amandelmelk, tijm, zout en peper en giet
het over de asperge mix heen. Zet het
vuur laag en doe een deksel op de pan.
Laat ongeveer 10 minuutjes garen
totdat al het ei verhard is. Net genoeg
om je aan te kleden en je tanden te
poetsen ;)
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Bananenmuffins
Net als frittata zijn muffins ook heel gemakkelijk om te maken en er een voorraadje van
op te slaan. Het is een heerlijk gezond tussendoortje die we deze week vaak gaan
gebruiken, want zeg nou zelf... wie houdt er nou niet van muffins!
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Ingrediënten

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 170°C

Voor 10 muffins

2. Meng de dadels en de bananen in een
keukenmachine tot een glad beslag

100 g dadels (zonder pit)

3. Klop de eieren en voeg het zout toe

3 rijpe bananen

4. Meng het bananenprakje en de eieren door

3 eieren

elkaar

100 g amandelmeel

5. Voeg het kokosmeel, kaneel en bakpoeder toe

50 g kokosmeel

6. Hak de noten grof en voeg ze toe. Roer alles

1 tl kaneel

goed door elkaar

1 el wijnsteenbakpoeder

7. Verdeel over de muffin vormpjes

50 g gemengde

8. Bak in ongeveer 10-15 min totdat ze goudbruin

ongebrande noten

zijn (let op op het einde kan het ineens heel snel

snufje zout

gaan!) 9. Eet er nu 1 op en bewaar de andere
muffins in de koelkast (4 dagen houdbaar) of
vriezer

Tip: Wil je brownies, gooi dan 1 el
cacaopoeder door de mix heen.
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Hamburgersalade
Als het goed is heb je nog een hamburger over van gister. Aangezien je vanochtend al
veel in de keuken heb gestaan kan je nu makkelijk deze salade maken. Om de snelheid
erin te houden heb ik deze keer gekozen voor een zakje voorgesneden sla. Je kan dit
natuurlijk ook doen met andere groente of salade recepten. Houd er wel rekening mee
dat zodra groente en fruit gesneden is, het bedervingsproces ingezet wordt en er
vitamines en mineralen verloren gaan. Probeer daarom altijd de meest verse
voorgesneden groente en fruit te bemachtigen.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de sla, komkommer en cherrytomaatjes

Voor 1 portie

klein
2. Maak de dressing door alle ingrediënten bij

1 hamburger
2 eieren
1 el kokosolie
1 zakje gemengde sla
1 handje cherrytomaatjes
1 halve komkommer
1 augurk (optioneel)

Voor de dressing:
2 tl olijfolie extra vierge
2 tl balsamicoazijn
1 tl honing
1 tl dijon mosterd

elkaar te gooien en giet over de sla
3. Warm de hamburger op in een pan met een
beetje kokosolie
4. Bak de eieren zoals je die het liefste wilt
(omelet, spiegelei etc.)
5. Leg de hamburger op de salade en daarboven
op de eieren.

Tip: Dit is een goed moment om te testen of je
darmen al wat meer geheeld zijn. Krijg je krampen
van de rauwe salade of word je heel erg moe na
deze maaltijd dan betekent dat dat jouw lichaam
rauwe groente nog niet zo goed kan verteren. Het
beste is om dan te kiezen voor producten die even
verwarmd of gebakken zijn.

zout en peper naar smaak

De groente soep die je straks
als tussendoortje hebt kan je
maken met de bouillon die je al
voorbereid hebt. Je hoeft
alleen de soepgroente er nog
even doorheen te doen

P A G I N A

6 3

|

W E E K

2

Spruiten Stamppot
Veel mensen houden niet van spruiten.

Hierdoor krijg je een lekkere bijt in je

Toch zitten hier ontzettend veel goede

stamppot waardoor dit zeker een lekker

stoffen in voor het lichaam. Zo krijg je

gerecht is! Bovendien zorg je er op

met dit gerecht al snel 127% van de

deze manier voor dat er meer

aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

voedingsstoffen in de spruiten blijven

Vitamine C binnen! Ook werken ze goed

zitten ;)

als Detox. Ik moet toegeven dat ik het ook
niet heel lekker vind als het op de

Je kan zelf kiezen voor stukjes

traditionele manier gemaakt wordt. En

aardappel of er een echte stamppot

met traditioneel bedoel ik dat de spruiten

van te maken.

(vaak veel te lang) gekookt worden.
Vandaar dat ik een recept heb ontwikkeld
waarin je de spruiten wokt.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Schil de zoete aardappelen (bataat) en snijd ze

Voor 2 porties

in grove stukken
2. Snijd de ui en paprika in stukjes en maak de

2 grote zoete bataten
350 g spruiten

spruiten schoon
3. Doe de aardappels in een grote pan en vul de

1 ui

pan met water totdat de aardappels net onder

1 rode paprika

staan. Voeg wat zout toe en breng aan de kook.

200 ml kookvocht

Kook de aardappels 10 min. totdat ze gaar zijn.

1 tl cayennepeper
1 el kurkuma
1 tl knoflookpoeder
1 el roomboter
zout en peper naar smaak

4. Kook ondertussen in een andere pan de spruiten
3 min.
5. Giet de aardappels en spruiten af en bewaar
200 ml kookvocht
6. Bak de ui zonder boter in een pan of wok met
een beetje zout totdat deze glazig zijn. Voeg
vervolgens een beetje kokosolie toe met de
paprika en spruiten, bak dit 5 min op hoog vuur
7. Stamp de aardappels met een stamper fijn en
een scheut kookvocht (voeg toe totdat de
aardappels een puree worden) of serveer als
blokjes naast de spruitjes
8. Gooi alle ingrediënten bij elkaar in de pan incl.
de kruiden en een klontje boter. Roer alles goed
door elkaar
9. Eet 1 portie nu en bewaar 1 portie voor dinsdag
avond

Tip: Dit is een recept wat je makkelijk in
grote hoeveelheden kan klaarmaken en
invriezen voor als je even geen zin hebt
om te koken of er onverwacht visite
komt.
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Choco Chip Cookies
Whoehoe, deze week weer een nieuwe

Oliën die wel tegen verhitting kunnen

snack voor in de avond. Vanavond zijn het

zijn roomboter, ghee (geklaarde boter)

deze verrukkelijke Chocolade cookies!

en kokosolie. Gebruik deze dan ook om

Zelfgemaakt dus zonder toegevoegde

te bakken en gebruik de andere oliën

suikers, of de schadelijke vetten die vaak

koud in bijvoorbeeld sauzen en salades.

gebruikt worden bij het maken van
koekjes. Een grote boosdoener is palmolie
of zonnebloemolie. Deze kunnen namelijk
niet tegen verhitting waardoor ze
kankerverwekkende stoffen achterlaten!
Net als olijfolie en andere oliën.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Verwarm de oven op 175°C en bekleed de

Voor 15/20 koekjes

bakplaat met bakpapier
2. Meng in een kom de amandelmeel, zout en het

200 g amandelmeel
1/2 tl wijnsteenbakpoeder
snufje zout
60 ml kokosolie, gesmolten

bakpoeder
3. Smelt de kokosolie in een pannetje en zet het
vuur uit
4. Roer vervolgens door het amandelmeelmengsel

2 el honing

de kokosolie, honing, cacaopoeder en vanille-

1 el cacaopoeder

extract

1 tl vanille-extract

5. Als laatste roer de chocolade nips erdoor heen

100 g pure chocolade nips

6. Maak kleine balletjes van dit mengsel leg ze op
de plaat en druk ze plat tot een koekje
7. Zet ze in de oven en bak voor ongeveer 7-10 min.

Maak ondertussen de
choco mousse klaar voor
morgen

totdat ze goudbruin zijn (let op het gaat snel
aan het einde)
8. Laat ze een kwartiertje afkoelen voordat je ze
eet zodat ze niet breken
9. Eet nu 1 koekje en bewaar de rest in een
afgesloten bak in de koelkast voor later
(ongeveer 1 week houdbaar)

Tip: Vaak betaal je best veel voor
chocolade chips. Je kan het ook maken
van een reep chocola en die met een mes
in kleine stukjes snijden ;)
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Choco Mousse
We love chocola! Ja hoor ook chocola

Heb je na het avondeten last van

hoort bij een gezonde lifestyle. Mits het

chocolade cravins? Grote kans dat je

pure chocola is boven de 70%. Het gaat

een magnesium tekort hebt opgelopen.

namelijk om de cacao die erin zit. Zo

Wil jij hier meer informatie over?

zitten er bestanddelen in cacao die

Vergeet me dan niet te mailen ;)

ervoor zorgde dat je cholesterol verlaagt

hallo@eetpaleo.nl

wordt, maar ook je gelukshormoon
activeert! Daarnaast is het goed voor
hart- en bloedvaten.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Schep met een lepel de avocado uit en verwijder

Voor 1 portie

de pit
2. Pureer de avocado met de banaan en cacao

1 avocado
1 rijpe banaan
2 el cacaopoeder
1 el citroensap
snufje zout
1 el honing

3. Voeg het citroensap en zout toe en maak op
smaak met honing
4. Zet de mousse een avond of dag van te voren in
de koelkast
5. Bestrooi voor het eten de mousse met gehakte
pistachenootjes

1 el pistachenootjes
(ongezouten)

Tip: Dit is weer zo’n recept die je heel
makkelijk kan vergroten. Je kan het eten
als ontbijt, als toetje of als
tussendoortje. Het mooie van avocado’s
is dat je de mousse ook in porties kan
invriezen! Ideaal als je even snel iets wilt
eten of on the go.
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Sushi
De norivellen die gebruikt worden voor de

Je kan mixen en matchen met vlees, vis,

sushi zitten boordevol goede vitamines en

vegetarisch, quinoa of bloemkoolrijst. In

mineralen. Naast dat zeewier ontzettend

brood zit veel jodium verwerkt. Als je

goed is om te ontgiften, zit er ook veel

brood uit je eetpatroon haalt is het

jodium in. Jodium is belangrijk om de

belangrijk om dit op te vullen door

schildklier gezond te houden. Verder

voldoende vis, eieren, rundervlees en

heeft het veel vezels en stimuleert het de

bijvoorbeeld normvellen te eten. Ook

vetverbranding. Het heeft het vermogen

kan je zout met toegevoegde jodium

om zware metalen om te zetten naar

gebruiken.

zouten waardoor het lichaam dit kan
uitscheiden. Zoals je ziet erg belangrijk
voor een goede gezondheid. Vandaar dat
er lekker veel sushi op het menu staat.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de avocade, komkommer en mango in

Voor 2 porties

kleine reepjes
2. Leg een norivel met de glanzende kant naar
beneden (op eventueel een sushimatje)

2 norivellen
krop botersla

3. Leg een paar bladeren sla, en de groente en
fruitreepjes in de vellen

1 avocado
1 komkommer

4. Rol het vel strak op en maak het laatste puntje
van het vel nat zodat het blijft plakken

2 mango's
Snufje zout

5. Snijd de rol in 6 plakken
6. Doe hetzelfde nog een keer zodat je in totaal 12
plakken hebt
7. Eet 1 portie nu en zet de andere portie in de
koelkast. Die eet je morgen bij de lunch
8.

Tip: Als je moeite hebt om sushirollen te
draaien, of weinig tijd hebt, kan je ook
een salade maken van alle ingrediënten
en de norivellen in stukjes scheuren en
erdoorheen mixen
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Groene Noodles
Ook al proberen we zoveel mogelijk gluten te vermijden (dit is schadelijk voor de
darmwand), wil dat niet zeggen dat we geen noodles kunnen eten. Met een beetje
inspiratie is dit zo gemaakt. Je kan met een soort puntenslijper (spiralizer) verschillende
soorten groente draaien in noodles. Denk aan wortel, pastinaak of courgette. Zo eet je
toch gezond maar wel in de vorm die je gewend bent. Vooral leuk voor kinderen ook!
Heb je weinig tijd? Geen paniek, tegenwoordig heb je in bijna alle grote supermarkten
kant en klare courgette noodles liggen.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Verwarm de oven op 200°C en bekleed een

Voor 1 portie

bakplaat met bakpapier
2. Snijd de cherrytomaatjes doormidden en leg op

1 courgette of zakje
courgette sliertjes
1 zakje babyspinazie
(bewaar 1 handje spinazie
voor de pizza van vrijdag.
Vries dit in)
125 g cherrytomaatjes
1/2 gele paprika
1 teentje knoflook
1 tl chilipoeder
1 el milde olijfolie
1 el kokosolie
zout en peper naar smaak

de bakplaat
3. Pers de knoflook en strooi samen met wat
chilipoeder over de tomaatjes
4. Besprenkel met wat olijfolie en bak in 15-20
minuutjes in de oven
5. Snijd de paprika in blokjes en draai noodles van
de courgette
6. Verhit wat kokosolie in een pan en bak de
paprika op hoog vuur ongeveer 5 min.
7. Voeg de spinazie en courgette sliertjes toe en
bak nog 2-3 min. mee
8. Schep op een bord en gooi de tomaatjes erover
heen
9. Breng op smaak met zout en peper

Maak alvast de Chia mix
voor morgen en de marinade
voor de drumsticks

Tip: Heb je haast of geen zin om lang te koken?
Verwarm dan de cherrytomaatjes gewoon mee in
de pan ;)
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Chia-bessen Verrassing
Chiazaad is echt een superfood. Het helpt namelijk bij het stabiliseren van je
bloedsuikerspiegel. Hoe minder je bloedsuikerspiegel pieken maakt hoe gezonder je
bent. Die pieken worden veroorzaakt door bijv. het eten van geraffineerde suikers of
verkeerde vetten. Vaak gaan mensen dit eten om meer energie te krijgen. En dat krijg je
ook alleen op lange termijn ontneemt het juist energie. Gelukkig staan Chiazaadjes
erom bekend om je een enorme energieboost te geven en je uithoudingsvermogen te
vergroten!
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Ingrediënten

Bereiding
1. 1Meng de avond ervoor de chiazaadjes met de

Voor 1 portie

amandelmelk en water in een kommetje
2. Roer goed door en laat een nachtje in je

3 el chiazaadjes

koelkast staan

125 ml amandelmelk

3. In de ochtend roer je het weer goed door

100 ml water

4. Doe het zout, kaneel en de bessen door de

snufje zout

chiapudding en roer nog 1 keer goed door

1 tl kaneel
125 g blauwe bessen
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Glutenvrije crackers
Dit is een oude bekende van je. De crackers zijn makkelijk te maken en handig om mee
te nemen. Zoals ik vorige keer al zei kan je ze met van alles combineren. Vandaag doen
we deze met geitenkaas, sla, komkommer, avocado en tomaat

P A G I N A
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Ingrediënten

Bereiding
1. Kook de eieren en snijd de komkommer in plakjes

Voor 1 porties

2. Beleg de crackers met het ei, de komkommer en
een beetje pesto (als het goed is heb je deze

3 glutenvrije crackers

nog over)

1/4 komkommer
1/2 avocado
1 tomaat
1 handje sla
3 el geitenkaas

Zet vanavond alvast alles
in de slowcooker of pan
voor de drumsticks voor
morgen. Vergeet het niet in
de koelkast te zetten. De
runderstoofpot had je
nog van vorige week.

Tip: Heb jij nog groente of andere producten over?
Dit is altijd handig om te gebruiken op de crackers.
Zo zorg je dat alles uiteindelijk op raakt en je niks
weg hoeft te gooien. Je kan het natuurlijk ook in
een ovenschotel of wokschotel gooien. Gelijk
opeten of bewaren in de vriezer voor een dag dat
je geen zin hebt om te koken.
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Zoete Aardappelsalade
Soms is simpliciteit de beste manier om

Dit schema geeft elke keer nieuwe

dingen vol te houden. Het valt je

recepten weer zodat je een idee kan

misschien op dat je langer in de keuken

krijgen wat je allemaal kan eten, maar

staat met dit dieet dan je voorheen

je kan natuurlijk ook alleen de

gewend was. Dat doe je natuurlijk met

makkelijke en simpele recepten

alle liefde omdat je weet wat je ervoor

gebruiken. Dit is zo'n recept. Je kan er

terug krijgt. Maar het hoeft niet altijd zo

eindeloos mee variëren en bevat maar 5

moeilijk te zijn.

ingrediënten!
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Ingrediënten

Bereiding
1. Verarm de oven voor op 180°C en bekleed een

Voor 2 porties

bakplaat met bakpapier
2. Schil de aardappels en snijd ze in grove stukken

2 zoete aardappels
2 hardgekookte eieren
1 el olijfolie
2 handjes rucola
1 el sesamzaadjes

3. Doe wat olijfolie over de aardappels en leg ze
op de bakplaat. Bak voor zo'n 15 minuten gaar
4. Kook ondertussen de eieren en rooster de
zaadjes
5. Beleg een bord met de rucola en leg de overige

(geroosterd)

ingrediënten erop. Besprenkel eventueel met nog

zout en peper naar smaak

wat olijfolie en zout en peper
6. Eet 1 portie nu en bewaar een andere portie voor
morgen
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Drumsticks met Sperziebonen
Hmmm drumsticks. Lekker als snack of

Vanavond lekker naast wat sperziebonen.

bij het avondeten, of wat dacht je

Sperziebonen zijn niet Paleo, maar ik hou

van in je salade. Dit recept kan je

graag de 80/20 regel aan waar je 80%

heel makkelijk in je slowcooker maken

Paleo eet en die andere 20% dingen eet

en als je die niet hebt, het kan ook

die je lekker vindt. Zo kan je af en toe ook

gewoon in een braadpan hoor ;)

een keertje een stukje taart eten of andere
dingen die niet op de Paleo lijst staan.

P A G I N A
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Ingrediënten

Bereiding
1. Meng alle ingrediënten van de marinade door

Voor 2 porties

elkaar
2. Marineer de drumsticks en laat een nachtje in de

1 kg drumsticks
250 g sperziebonen
1 tomaat

koelkast liggen (dan wordt het het lekkerst)
3. Plaats alles in je slowcooker of pan en laat met
het deksel op ongeveer 4-5 uur sudderen op
laag vuur of de laagste stand van je slowcooker

Voor de marinade:
1 ui, gesneden
120 ml kokosaminos
60 ml appelazijn
3 el sinaasappelrasp
3 el sinaasappelsap

4. Dop de sperzieboontjes en kook in een laagje
water in 10-15 minuutjes gaar
5. Serveer met de helft van de drumsticks en de
tomaat
6. Bewaar de andere helft van de drumsticks in de
koelkast voor de salade van vrijdag

1 el honing
1 el verse gember, geraspt
2 teentjes knoflook, geperst
peper en zout naar smaak

P A G I N A
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Koolvis Salade
Veel mensen vinden vis duur. Als je verse

Omdat deze vissen met grote getallen bij

vis koopt dan hangt hier zeker een

elkaar in kleine ruimtes zitten worden de vissen

prijskaartje aan. Je kan er ook voor

snel ziek. Hierdoor geven ze preventief

kiezen om de diepvries variant te kiezen.

medicatie wat niet ten goede van je

Kijk dan wel of er geen kruiden of andere

gezondheid komt. Net als gewoon vlees waar

producten aan toegevoegd zijn. Vaak

de dieren vaak antibiotica krijgen toegediend.

scheelt dit behoorlijk in de prijs en is een

Onderzoekers waarschuwen al jaren voor de

stukje vis ongeveer net zo duur als een

gevolgen van dit medicijngebruik. Het komt

stukje vlees. Zo niet, haal het echt bij de

steeds vaker voor dat antibiotica niet meer

visboer. In de meeste supermarkten ligt

werkt doordat mensen onbewust zoveel binnen

alleen nog maar gekweekte vis. Hier wil

krijgen via vlees en vis. Ze verwachten zelfs

je ver bij vandaan blijven.

dat als we hier niks aan doen, er over 20 jaar
geen enkele antibiotica meer werkt omdat we
er immuun voor zijn geraakt.

P A G I N A
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Ingrediënten

Bereiding
1. Bak de vis aan 2 zijden gaar in ongeveer 2-3 min

Voor 1 portie

per kant en snijd in plakken
2. Snijd de ui in ringen, de paprika in blokjes

200 g koolvis of andere

3. Maak ondertussen de dille fijn en meng deze

witvis

door de mayonaise en 1 el citroensap tot een

4 el Zaanse mayo light

dressing

2 el verse dille

4. Pak een bord en leg daar de sla op

1 handje sla

5. Gooi de overige citroensap over de sla en maak

1 rode ui
1/2 gele paprika
1/2 rode paprika

op smaak met zout en peper
6. Leg hierop de vis en groente en besprenkel met
de dressing

2 el citroensap
zout en peper naar smaak

Maak alvast de salade klaar
voor morgen middag. Doe de
dressing in een apart bakje
zodat de sla goed blijft

P A G I N A
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Drumstick Salade
Je hebt de drumsticks al in de koelkast liggen. Makkelijker kan niet! Deze keer voor
een overheerlijke salade. Eet smakelijk!

P A G I N A
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de sla in stukken en was de sla goed af

Voor 1 portie

2. Snijd alle ingrediënten in grove blokjes
3. Haal het vlees van de drumsticks af (pulled

1 krop sla (wat over is)
2 tomaten
1/2 komkommer

chicken) of eet ze als drumstick naast de salade
4. Maak de marinade en gooi alles in een grote
kom

(pulled) chicken

Voor de marinade:
1 el olijfolie extra vierge
1 el balsamicoazijn
1 tl honing
1 tl mosterd
zout en peper naar smaak
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Pizza
Jeeh het is weer fundag! Je mag echt

Pizza is vaak gemaakt van granen. De

trots op jezelf zijn de eerste 2 weken zijn

pizza die we nu gaan maken is

voorbij! Pizza is echt een guilty pleasure.

glutenvrij. Je kan variëren met de

De pizza’s die je in het vriesvak van de

topping uiteraard. Wat is jouw favoriete

supermarkt vindt zijn vaak heel erg

topping?

bewerkt. Ze bevatten veel slechte Enummers die je lichaam een seintje geven
dat je meer moet gaan eten. Deze pizza’s
kan je beter vermijden.

P A G I N A

8 6

|

W E E K

2

Ingrediënten

Bereiding
1. Warm de oven voor op 200°C

Voor 2 pizza's

2. Bekleed 2 bakplaten met bakpapier
3. Snijd de bloemkool in roosjes en pulseer tot rijst

Voor de pizza
1 bloemkool of
bloemkoolrijst
4 eieren
3 tl Italiaanse kruiden
4 teentjes knoflook
zout en peper naar smaak

in

een keukenmachine

4. Stoom de bloemkool voor 3-4 minuten en laat
helemaal afkoelen
5. Knijp het vocht er uit met een schone thee of
kaasdoek. Hoe droger de bloemkool hoe beter
6. Mix de eieren, kruiden, knoflook, peper en zout
door het bloemkoolmengsel
7. Maak 2 pizzakorsten met je handen op de

Voor de topping
200 g cherrytomaatjes
2 handjes babyspinazie

bakplaat. Zet de uiteinde een beetje omhoog
zodat de producten goed blijven liggen straks
8. Plaats voor 25-30 min in de oven. Hou goed in

2 handjes geraspte

de gaten of het niet te snel bruin wordt, anders

geitenkaas

afdekken met aluminiumfolie
9. Bekleed de pizza met de topping ingrediënten
en plaats nog zo'n 8-10 min terug in de oven
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Komkommer Hapjes
In het weekend is het toch wel gezellig om een paar lekkere hapjes op tafel te hebben
staan. Vandaar de komkommer hapjes. Deze kun je ook weer lekker variëren en maken
zoals jij het lekker vindt. Ik heb 3 verschillende verzonnen voor je. Tapas Night it is!
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Ingrediënten

Bereiding
Bereiding Hapje 1:

Voor 4 porties

1. Snijd de komkommer in plakjes, haal het
vruchtvlees uit de avocado en snijd de ui in

Hapje 1

reepjes

1/2 komkommer

2. Bak de garnalen totdat ze gaar zijn

1/2 rode ui

3. Prak met een vork de avocado fijn en meng met

1 avocado
1 bakje garnalen

citroensap, zout en peper
4. Bekleed de komkommer met de avocado spread,

1 tl citroensap

leg er een garnaal en ui op en herhaal bij de

zout en peper naar smaak

overige komkommers
5. Bewaar de helft voor morgen in een afgesloten

Hapje 2

bakje in de koelkast

1/2 komkommer
3 el cottage cheese
plakjes gerookte zalm
handje pistache nootjes
zout en peper naar smaak

Bereiding Hapje 2:
1. Snijd de komkommer in plakjes, scheur de zalm in
reepjes
2. Smeer de cottage cheese over de komkommer
en beleg met de zalm, pistachenootjes, zout en

Hapje 3
1/2 komkommer

peper
3. Bewaar de helft voor morgen

3 el (zelfgemaakte) pesto
Handje cherrytomaatjes
parmezaanse kaas snippers
(optioneel)
zout en peper naar smaak

Bereiding Hapje 3:
1. Snijd de komkommer in plakjes en halveer de
tomaatjes
2. Besmeer de komkommer met pesto en beleg met
doorgesneden cherrytomaatjes, zout en peper.
Doe eventueel wat kaas snippers erover heen
3. Bewaar de helft voor morgen
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Week 3

DE PALEO METHODE

Week 3
Zaterdag
Ontbijt

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

English Kokos Chia Kokos Chia
Breakfast

Kastanje
Crackers

Komkommer
Komkommer Komkommer
+ Appel +
+ Appel +
+ Appel
Avocado
Avocado

Snack

Appel +
Kaneel

Lunch

Bloemkool
soep

Bloemkool
soep

Snack

Bananen
Muffin

Bananen
Muffin

Diner

Pulled Pork

Wrap

Snack

Komkommer Blokje
Chocolade
Hapjes

Wrap

Nasi

Soep naar Soep naar
Keuze
Keuze
Nasi

Garnalen
Risotto

Blokje
Aardbeien
Chocolade
IJsje

Kastanje
Crackers

Meloen +
Ibericoham

Meloen +
Ibericoham

Appel +
Kaneel

Bananen
Muffin

Appel +
Kaneel

Garnalen
Risotto

Carpaccio Kelp Noodles
Salade

Soep naar
Keuze

Soep naar
Keuze

Heilbot Kelp Noodles
Lekkernij
Aardbeien
IJsje

Blokje
Chocolade

Soep naar
Keuze
Portobello
Burgers
Aardbeien
IJsje

Boodschappenlijst
Fruit

Groente

250 g aardbeien

6 uien

2 citroenen

5 komkommers

1 banaan

125 cherrytomaatjes

250 g bevroren aardbeien

1 bloemkool

100 g granaatappelpitjes

2 bloemkolen of bloemkoolrijst

1 meloen

15 teentjes knoflook

5 (bio) appels

1 bleekselderij
3 rode uien
1 grote zoete aardappel
8 lente-uitjes

1 gele parpika
1 rood pepertje
4 bladen botersla
1 rode paprika
1 zakje nasigroente
8 radijsjes
1 bakje waterkers
300 g spruitjes
300 g wortels
2 rode puntpaprika's
200 g champignons
2 portobello's
2 tomaten
1 avocado

Boodschappenlijst
Vlees & Vis

Zuivel, Ei & Noten

2 runderworstjes

6 eieren

ontbijt bacon (optioneel)

roomboter

100 g spekblokjes

1 pakje zachte geitenkaas

300 g (bio) kipfilet

50 g gemengde noten

1 kilo varkenslappen

30 g pijnboompitjes

250 g rundergehakt

60 g pistachenootjes

500 g garnalen

30 g maanzaad

250 g heilbot of andere witvis
1 pakje carpaccio
2 hamburgers
250 g Ibericoham of
parmaham

Boodschappenlijst
Voorraadkast

Kruiden

900 ml (zelfgemaakte) bouillon

italiaanse kruiden

650 ml kokosmelk

arrowroot

kokosolie

300 g verse peterselie

6 glutenvrije kastanjecrackers

gemalen kurkuma

15 g Dijon mosterd

chillipoeder

50 g honing

paprikapoeder

45 g chiazaadjes

30 g vanille-extract

200 g amandelmeel

gemberpoeder

30 g halfvolle Zaanse mayo

komijnzaad

2 tl sambal (optioneel)

laos

15 ml balsamicoazijn

1 plantje munt

15 g kappertjes

gedroogde peterselie

300 g kelpnoodles

5 g verse bieslook

30 ml kokosaminos

zout

15 g tahin

peper

milde olijfolie

kaneel

3 augurken (optioneel)
100 g pure chocolade

Een gezonde
buitenkant
start in de
binnenkant!
- DE PALEO METHODE

English Breakfast
De ideale basis om mee te starten. Veel

Of heel erg stinken als ze een scheetje

eiwitten gecombineerd met groente. Het

laten. Dit is een indicatie dat je lichaam

is belangrijk dat je bij een eiwitbron

teveel eiwitten binnen krijgt. Teveel of te

voldoende groente eet. Die zorgen er

weinig eiwitten binnen krijgen is

namelijk voor dat je lichaam zich gaat

schadelijk voor het lichaam!

ontzuren. Vlees en eiwitrijke producten
verzuren je lichaam. Daarom zie je bij
veel sporters met een hoog eiwitdieet en
weinig groente blessures en ontstekingen
ontstaan.

P A G I N A

9 6

|

W E E K

3

Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de komkommer en tomaatjes in stukjes

Voor 1 portie

2. Bak met een klontje boter of kokosolie de
worstjes en bacon aan beide kanten gaar

3 eieren
2 runderworstjes
plakje bacon (optioneel)

3. Breek de eieren in de pan en blijf roeren totdat
je scrambled eggs krijgt.
4. Bewaar 1 worstje voor morgen als tussendoortje

1/4 komkommer
handje cherrytomaatjes

Maak gelijk de Pulled Pork voor
vanavond
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Bloemkoolsoep
Misschien klinkt het een beetje raar en denk je: “Hé bloemkoolsoep?” Maar het is echt
ontzettend lekker! Vooral met de combinatie van de spekblokjes. Je houdt porties over
voor als er een noodgeval is. Enjoy :)
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de uien en bleekselderij in grove stukken en

Voor 4 porties

de bloemkool in roosjes
2. Verwarm een klontje kokosolie in een soeppan

100 g spekblokjes

op middelhoog vuur en bak hierin de uien en

1 bloemkool

bleekselderij

4 teentjes knoflook
2 uien
3 stengels bleekselderij
1 el Italiaanse kruiden
1 tl arrowroot (optioneel)

3. Voeg vervolgens de bloemkoolroosjes en
knoflookteentjes toe en bak nog even kort mee
4. Giet de bouillon erbij met de kruiden en de
arrowroot
5. Breng alles aan de kook. Als alles kookt zet het

750 ml runderbouillon

vuur laag en laat nog ongeveer zo’n half uurtje

60 ml kokosmelk

pruttelen met de deksel op de pan

1 el kokosolie
zout en peper naar smaak
handje verse peterselie

6. Bak ondertussen de spekblokjes zonder boter in
een pan
7. Haal de soeppan van het vuur en blend alles tot
een gladde soep
8. Voeg de spekblokjes en kokosmelk toe en maak
af met peper, zout en gehakte verse peterselie
9. Eet 1 portie nu zet 1 portie in de koelkast voor de
volgende dag en verdeel nog 2 porties en vries
in voor een noodgeval
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Pulled Pork met Zoete Aardappel
Yammie Pulled Pork! Je ziet het

Ik heb geleerd hoe makkelijker je het

tegenwoordig steeds vaker. Het handige

voor jezelf maakt, hoe makkelijker iets

aan dit recept is dat je de overgebleven

vol te houden is. Als je meal prept

Pulled Pork kan invriezen en later kan

heb je altijd wat achter de hand als

gebruiken in een salade of op een

je geen tijd of zin hebt. Een soort

hamburger bijv. Snel en makkelijk erbij te

thuisbezorgd maar dan vanuit je

pakken als je even geen zin hebt in iets

vriezer!

moeilijks te gaan kokkerellen ;)

P A G I N A
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Ingrediënten

Bereiding
1. Meng de chilipoeder, paprikapoeder, mosterd,

Voor meerdere porties

peper en zout in een kom en masseer het daarna
in het vlees

1 tl chilipoeder
1 tl paprikapoeder
1 el Dijon mosterd
2 uien

2. Doe de uien en knoflook met het vlees en
bouillon in de slowcooker of stoofpan
3. Zet op de lage stand en laat in 8 uur gaar
stoven

2 rode uien

4. Zet de oven aan op 200°C

3 teentjes knoflook

5. Was de zoete aardappel goed, prik met een vork

1 kg varkenslappen of

een aantal gaatjes door de schil en wikkel deze

varkensschouder

in aluminiumfolie. Zet in de oven en laat in

100 ml runderbouillon

ongeveer 45 min. gaar worden

1 grote zoete aardappel

6. Snijd ondertussen de paprika in reepjes, de bosui

2 bosuitjes

en het pepertje in plakjes. Als je ze lekkerder

1 gele paprika

verwarmd vindt, bak dan even in 3 min op hoog

1/2 rood pepertje

vuur in wat olie. Doe ze anders rauw over de

2 bladeren botersla

Pulled Pork

zout en peper naar smaak

7. Gebruik 2 vorken om het vlees uit elkaar te
trekken
8. Pak een bord en leg daar de plakken sla op en

Maak alvast de Chia
verrassing klaar voor
morgen ochtend

vervolgens de zoete aardappel
9. Snijd de zoete aardappel net niet doormidden
en vul deze met de Pulled Pork
10. Garneer het gerecht met de groente
11. Voeg naar smaak zout en peper toe
12. Bewaar de overgebleven Pulled Pork in porties in
de vriezer (1 grote hand is 1 portie)

P A G I N A
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Kokos-Chia Verrassing
Een makkelijk en snel ontbijtje voor als je haast hebt. Je kan alles de avond ervoor al
klaarmaken. Dit is ook een goede maaltijd voor na het sporten omdat Chia zaadjes veel
eiwitten bevatten.

P A G I N A
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Ingrediënten

Bereiding
1. Roer alle ingrediënten door elkaar behalve de

Voor 2 porties

aardbeien
2. Verdeel over 2 kommetjes en zet in de koelkast

250 ml kokosmelk
1 el honing
1 tl vanille-extract
3 el chiazaadjes

voor morgen
3. Doe de aardbeien pas door het mengsel als je
het gaat eten anders worden ze sneller rot
4. Bewaar 1 portie voor morgen

1 bakje aardbeien
snufje zout

P A G I N A
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Amandel Wrap
Je hebt al eens eerder een wrap

Misschien valt het je op dat ik veel

gemaakt. Misschien heb je toen extra

gebruik maak van knoflook. Knoflook

gemaakt en kan je de wrap uit de

heeft namelijk bewezen medicinale

vriezer pakken. Zo niet dan weet je

eigenschappen. Zo helpt het je

hoe snel een wrap klaar kan zijn. Deze

weerstand verhogen en zorgt het

beleggen we op een andere manier en

ervoor dat virussen minder de overhand

maken we met amandelmeel.

krijgen in je lichaam. Het is
cholesterolverlagend en het heeft een
positieve werking op je
gemoedstoestand. Geen reden om het
niet te doen dus ;)
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Ingrediënten

Bereiding
Bereiding Wrap:

Voor 2 porties

1. Klop het amandelmeel, eieren, water en zout tot
een pannenkoekbeslag

200 g amandelmeel
4 eieren
500 ml water

2. Snijd de paprika in stukjes, snipper de ui en pers
de knoflook
3. Smelt een beetje roomboter in de pan en giet

250 g rundergehakt

het beslag in de pan. Bak er een wrap van.

1 rode paprika

Herhaal zo vaak nodig

1 ui

4. Bak het gehakt rul en gooi de ui, knoflook,

2 teentjes knoflook

paprika en kruiden erbij. Bak goed door voor zo’n

2 tl Italiaanse kruiden

3 - 5 min op hoog vuur

1/2 komkommer

5. Snijd de komkommer in plakjes

1 el roomboter

6. Beleg de wraps met alle ingrediënten. Eet 1

zout naar smaak

portie nu en bewaar de ander voor morgen
middag als lunch

Voor de knoflooksaus:
300 ml Zaanse mayo light
1 el citroensap

Bereiding Knoflooksaus:
1. Gooi alles bij elkaar en roer goed door

4 teentjes knoflook geperst
2 el fijngehakte peterselie
zout en peper naar smaak

Tip: Bewaar je knoflooksaus
tot 5 dagen in de koelkast in
een afgesloten pot of bakje
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Nasi van Bloemkoolrijst
Als je op een gezonde manier nasi wilt maken kan je dit op 2 manieren doen. 1 je maakt
de nasi met bruine of wilde rijst en houdt hem vegetarisch. 2 je maakt de nasi met
bloemkoolrijst en je voegt een vleesbron toe. Zo zorg je ervoor dat je voeding beter
verteerd wordt. Nasi kruiden kan je heel makkelijk zelf maken. In veel kant en klare
kruiden zitten schadelijke stoffen verwerkt die je lichaam niet nodig heeft. Op deze
manier haal je wél de gezondheidsvoordelen uit de kruiden.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Doe de bloemkool in de keukenmachine en hak

Voor 2porties

het op rijstkorrel grootte.
2. Snijd de ui fijn, pers de knoflook en snijd de

1 bloemkool of
bloemkoolrijst

kipfilet in plakjes
3. Fruit de ui in een pan zonder olie met een beetje

300 g (bio) kipfilet

zout. Als ze glazig worden doe je er 1 el

1 ui

kokosolie bij en de geperste knoflook

2 teentjes knoflook

4. Voeg de kipfilet toe met de kruiden

1 zakje nasigroente

5. Voeg de nasigroente toe en roerbak het vlees en

2 el kurkuma
2 tl gember
2 tl komijnzaad
2 tl laos
2 tl sambal (optioneel)

de groente gaar in 3- 5 min.
6. Roerbak aan het eind de bloemkool nog 2 min
mee en voeg alle kruiden al roerend toe
7. Kluts de eieren en bak in de andere pan met wat
boter of olie

2 eieren

8. Serveer de nasi met het gebakken eitje

1 el kokosolie

9. Eet 1 portie nu en bewaar de andere portie voor
morgen

Bak alvast je runderworstje
voor morgen als tussendoor
Maak ondertussen het ijs
klaar voor vanavond
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Aardbeien IJs
Wie houdt er nou niet van ijs

♡

We gaan natuurlijk wel de gezonde variant maken. Zo kan je zonder schuldgevoel eten
en het is nog super simpel ook! Vruchtenijs is altijd een hit bij de (klein)kinderen. Super
leuk om dit samen met ze te maken.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Doe alle ingrediënten in de blender totdat er ijs

Voor 3 porties

van ontstaat
2. Doe het mengsel vervolgens in een bak en vries

1 banaan

voor minstens 2 uur in hierna kan je het ijs eruit

250 g (bevroren) aardbeien

scheppen met een ijslepel

1 tl vanille-extract

3. Garneer met verse aardbeien en smullen maar!

1 tl citroensap
340 ml kokosmelk
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Kastanjecrackers
We hebben al de zaden crackers gehad.

Ook hebben een aantal supermarkten

Om er een beetje variatie in te houden,

een service waarbij je van te voren kan

gebruiken we deze keer de

aangeven wat je graag wilt en dan

kastanjecrackers. Glutenvrij zijn deze

leggen ze het alvast klaar voor je. Hoef

crackers waardoor je een vrolijke buik

je het alleen maar op te halen. Super

houdt. Deze crackers kan je vinden bij de

handig!

reformwinkel. Wist je dat je ook heel
makkelijk online je eten kan bestellen bij
veel winkels. Dan hoef je niet per se naar
verschillende supermarkten te gaan.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de komkommer en radijsjes in plakjes

Voor 1 portie

2. Beleg alle ingrediënten op je crackers
3. Knip de waterkers en besprenkel over de

3 crackers = 1 portie

crackers

kastanjecrackers bijv. deze:
https://www.superfoodstor
e.nl/natuurvoeding/ontbijtlunch/crackers/pain-desfleurs-tamme-kastanjecrackers-150-gram
1 plakje geitenkaas
1/4 komkommer
4 radijsjes
handje waterkers
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Garnalen Risotto
Doordat je de risotto combineert met de

soort oorlog in je buik waardoor je

bouillon krijg je toch de essentie van de

minder goed je voeding kan verteren.

goede stoffen van de bouillon mee. Je

En alles wat je niet goed verteert sla je

kan het met bloemkoolrijst maken of met

op in vet of gaat zweven in je lichaam

wilde risotto rijst. Kies je voor de

waardoor je klachten krijgt als moeheid,

risottorijst, maak ik het gerecht dan

ontstekingen of andere lichamelijke

vegetarisch. Deze combinatie is beter

klachten. Dat is een reden waarom in

voor je lichaam om te verteren dan dat je

het Paleo dieet eigenlijk geen granen

er een vleesbron bij zou doen. Dit heeft

voorkomt. Ik ben wel een voorstander

te maken met de zuren die je gal en

om af en toe wat granen toe te voegen

maagsappen aanmaakt als het vlees of

omdat de JUISTE granen veel goede

koolhydraten moet verteren. Je hebt voor

stoffen bevatten (denk aan quinoa.

vlees zuurdere maagsappen nodig dan

glutenvrije haver, wilde rijst etc.) Toch

voor koolhydraten. Hierdoor komt er een

kies ik voor 80% granenvrij.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Doe de bloemkoolrijst in een pan zonder boter

Voor 2 porties

en 2 eetlepels bouillon. Bak op middelhoog vuur
totdat de bouillon opgedroogd is. Voeg elke

80 g bloemkoolrijst
50 ml runderbouillon
2 bosuitjes
500 g garnalen
100 g granaatappelpitjes
4 muntblaadjes
zout en peper naar smaak

keer een nieuwe eetlepel bouillon toe
2. Bak hierna de garnalen erbij en in 3 min
goudbruin
3. Snijd de bosuitjes in plakjes en scheur de
muntblaadjes in kleine stukjes
4. Roer door de garnalen risotto de ui,
granaatappelpitjes en munt. Maak af met zout
en peper
5. Eet 1 portie nu en bewaar de ander in de
koelkast voor morgen
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Heilbot Lekkernij
Daar is hij weer, een stukje vis op het menu. Vind jij vis niet zo lekker en eet je het
daarom niet? Ik wil je vragen om het toch een keertje te proberen. Je smaak verandert 1
keer in de 7 jaar. Je hebt best kans dat je het nu ineens wel lekker vindt. Ook zal je
merken dat je smaak verandert sinds je op deze manier eet. Je zal veel meer gaan
proeven en je krijgt meer trek in gezonde dingen. Probeer het gewoon af en toe nog uit.
Het is zo gezond voor je!
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Ingrediënten

Bereiding
1. Verwarm de oven op 180°C

Voor 1 portie

2. Maal de noten, peterselie, zout en peper samen
met de kastanjecracker in de keukenmachine

250 g heilbot of witvis
50 g gemengde noten
1 kastanjecracker
1 el gedroogde peterselie

3. Maak de spruitjes schoon en snijd de wortelen in
stukjes
4. Leg de vis in een ingevette ovenschaal en strooi
het notenmengsel over de vis

zout en peper naar smaak

5. Bak de vis gedurende 20 min. in de oven

300 g spruitjes

6. Breng in een pan een laagje water aan de kook.

300 g wortelen

Pak een vergiet en zet deze op de pan als het

1 el roomboter

water kookt
7. Doe de groente in het vergiet op de pan en roer
in 15-18 min door elkaar totdat deze gaar zijn

Maak de carpaccio salade
voor morgen middag alvast
klaar

8. Maak af met een klontje roomboter en serveer
met de vis

Tip: heb je weinig tijd of zin om te
koken? Koop dan een zakje
gemengde groente en skip de
notenlaag om de vis. Als je het in
de pan wokt ben je in 10 minuutjes
klaar! Zo kan je met alle recepten
wel een snellere variant maken ;)
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Meloen met Iberico Ham
In veel restaurants maken ze combinaties die van nature goed bij elkaar passen. Zo ook
de bekende meloen met ham. Deze combinatie zorgt dat alle gezonde voedingsstoffen
extra versterkt worden. Dit is echt een treat! Zo blijkt maar weer dat gezond eten echt
lekker kan zijn :)
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de meloen in partjes

Voor 2 porties

2. Vouw de ham om de meloen heen

1 meloen naar keuze
250 g Iberico ham of
parmaham

De bananenmuffin heb
je nog als het goed is
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Carpaccio Salade
Ga kijken wat de salade voor jou

Sommige hebben langer nodig dan

doet. Krijg je er last van dan is je

andere. Gewoon doorzetten want

darmwand nog niet goed genoeg

waarschijnlijk voel jij je nu al een stuk

aangesterkt om rauwe salade te eten.

beter en energievoller dan eerst. Als

Ga vooral door met het nemen van de

je darmwand gezond is zal je

bouillons. Het kan even duren voordat

natuurlijke gewicht weer terugkomen.

je darmwand weer geheeld is. Als je al

Zoals jouw originele blauwprint is. Je

tijden met klachten loopt kan je ook

kan veel beter intuïtief eten en krijgt

niet verwachten dat het binnen een

een signaal wanneer je vol zit of als je

paar weken is opgelost.

echt trek hebt.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Rooster de pijnboompitten in een pan op

Voor 1 portie

middelhoog vuur zonder olie of boter totdat
deze goudbruin zijn

1 pakje carpaccio

2. Leg op een bord de sla neer

1 el balsamicoazijn

3. Snijd de carpaccio in stukjes

1 el honing

4. Garneer de salade met de carpaccio,

2 el pijnboompitten
1 tl bieslook (gehakt)

pijnboompitjes, bieslook
5. Maak een dressing van de honing,

1 klein zakje gemengde sla

balsamicoazijn, peper en zout en giet over de

1 el kappertjes

salade

peper en zout naar smaak
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Kelp Noodles
Doordat je met dieet geen brood eet kom

Een hele goede bron van jodium zit in

je snel jodium tekort. Tegenwoordig wordt

zeewier. Vooral kelp staat bekend aan

dit standaard aan brood toegevoegd om

een hoog jodiumgehalte. Veel mensen

zo tekorten te voorkomen. Als je te weinig

denken dat zeewier niet echt lekker is

jodium binnen krijgt kan je last krijgen van

omdat het heel zoutig en zeeig smaakt.

je schildklier die trager gaat werken. Een

Gelukkig heb je genoeg varianten die niet

gevolg hiervan is dat je dikker wordt. Dat

naar zee proeven. Zoals de kant en klare

is nu net wat we proberen te voorkomen.

kelpnoodles die je bij de reformwinkel kan

Daarom is het goed om wekelijks

krijgen. Het is niet alleen lekker, maar je

voldoende jodium binnen krijgen.

ook heel makkelijk in gebruik! Daarnaast
vind je jodium in eieren, vis en schaal en
schelpdieren
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Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd de puntpaprika’s, uitjes en champignons

Voor 2 porties

klein
2. Bak de paprika’s en champignons in wat olie

2 rode puntpaprika’s
200 gr champignons
4 lente uitjes

op

hoogvuur in 2-3 min.
3. Maak een dressing van de tahin, kokos aminos,
citroensap en zout en peper

300 g kelp noodles zoals

4. Kook de noodles zoals aangegeven

deze:

5. Giet de noodles ondertussen af en voeg ze

https://www.ekoplaza.nl/p

samen

roducten/product/kelp-

en de dressing

toe in de pan met champignons, paprika

noodles

6. Roer goed door elkaar en verdeel in 2 porties

2 el kokos aminos

7. Maak af door de lente uitjes, zaadjes en nootjes

1 el honing
1 el citroensap
1 el tahin

over het gerecht de verdelen
8. 1 portie eet je nu de ander bewaar je in de
koelkast voor morgen middag

1 handje pistachenootjes
2 el maanzaad
1 el milde olijfolie
zout en peper naar smaak
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Portobello Burgers
Een nieuwe variant van de Burgers!

Het wordt daar standaard ingezet bij

Portobello is een grote paddestoel. Je kan

kankerbehandelingen, maar het lijkt sinds

deze gebruiken ter vervanging van het

kort ook over te waaien naar de Westerse

broodje. Paddestoelen geven echt een

landen. Hoe fantastisch zou het zijn als de

boost aan het immuunsysteem. Ze zijn nu

alternatieve gezondheidszorg kan

al testen aan het doen wat paddestoelen

samenwerken met de medische

kunnen betekenen als medicijn tegen

gezondheidszorg? Ik weet zeker dat als

kanker! In Japan is dit niks nieuws. Daar

dit gaat gebeuren er veel minder mensen

werken ze al jaren met de medicinale

hoeven te lijden aan ziekten.

krachten van paddenstoelen.
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Ingrediënten

Bereiding
1. Zet de oven aan op 180°C

Voor 2 porties

2. Bekleed de bakplaat met bakpapier en bak in 10
min de portobello gaar in de oven. Je kan het

2 portobello’s

ook in een grillpan bakken als je die hebt. (Let

1 rode ui

op er komt veel vocht uit de portobello's)

1 handje peterselie

3. Snijd de rode ui, augurk en peterselie fijn

2 (bio) hamburgers

4. Bak de hamburger met een klontje roomboter in

3 augurken
2 bladen botersla
1 el roomboter
1 komkommer
2 tomaten
zout en peper naar smaak

een koekenpan gaar in 5-8 min
5. Haal de portobellos’ uit de oven en gebruik deze
als bovenkant van het broodje
6. Leg de hamburger op een blad sla, maak af met
de ui, augurk en peterselie
7. Leg de portobello als broodje bovenop de burger
8. Maak van de tomaat en komkommer een salade
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Overzicht Recepten
WEEK 1
Kippenbouilllon

14

Runderbouillon

16

Kippensoep met Groente

18

Pompoensoep

20

Groentesoep

22

Appelmoes

24

Bananen Milkshake

26

Ei Wrap

28

Witvis uit de Oven

30

Zadencrackers

32

WEEK 2
Aspergefrittata

58

Bananenmuffins

60

Hamburgersalade

62

Spruiten Stamppot

64

Choco Chip Cookies

66

Choco Mousse

68

Sushi

70

Groene Noodles

72

Chia-bessen Verrassing

74

Zoete Aardappelsalade

76
78

Drumsticks met Sperziebonen

80

Koolvis Salade

82

Drumstick Salade

84

Pizza

86

Komkommer Hapjes

88

Glutenvrije Crackers

Runder Stoofpot

34

Kokosballen

36

Boerenkool Stamppot

38

Omelet

40

Kalkoen Verrassing

42

Healthy Lunchbox

44

Oven Garnalen

46

Rosbief Salade

48

Hamburger met Frietjes

50
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Overzicht Recepten
WEEK 3
English Breakfast

96

Bloemkoolsoep

98

Pulled Pork met Zoete Aardappel

100

Kokos-Chia Verrassing

102

Amandel Wrap

104

Nasi van Bloemkoolrijst

106

Aardbeien IJs

108

Kastanjecrackers

110

Garnalen Risotto

112

Heilbot Lekkernij

114

Meloen met Ibercio Ham

116

Carpaccio Salade

118

Kelp Noodles

120

Portobello Burgers

122
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Hoe nu verder?
Yes you did it! De 21 dagen zijn voorbij!

Hoe voel je je nu? Zit je lekkerder in je
vel? Ervaar je meer energie? We vinden
het altijd leuk om te horen wat je lastig
vond en wat je successen zijn. Zo kunnen
we ons programma nog meer verbeteren
en nog meer mensen hiermee helpen. Laat
je review achter via hallo@eetpaleo.nl

Als iets werkt voor je, dan is het veel
makkelijker vol te houden en ermee verder
te gaan. Er zijn meerdere opties mogelijk.
Je kan uiteraard dit programma zo vaak
als je wilt overnieuw doen. Zorg wel dat je
maar 1x per 3 maanden de Detox doet en
niet vaker.

Je kan het plan ook als receptenboek
verder gebruiken. Ik weet zeker dat je een
aantal favoriete recepten eruit hebt
kunnen halen ;)

Bij genoeg aanvragen zullen we nog een
vervolg maken op dit 21 dagen plan. Laat
het ons vooral weten via de mail!

Wij wensen jou heel veel succes!

Lieve groet,

P A G I N A

1 2 6

|

N A W O O R D

