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Met veel trots en plezier biedt Master My Energy jou dit receptenboek aan als onderdeel van het 
online programma ‘Darm Detox’. Wij hebben dit boek zeer zorgvuldig met oog voor kwaliteit en 
optimaal resultaat samengesteld. Ook hebben we rekening gehouden met onze visie dat ieder mens 
uniek is zodat jij zelf keuzes kunt maken wat voor jou werkt en passend is. 

Gebruik het receptenboek vooral ook als handleiding om goed voorbereid de detox te starten. 
We raden daarom aan het receptenboek van te voren door te lezen. In de lesvideo’s krijg je de 
aanvullende coaching, tips en adviezen. 

Heb je liever behoefte aan persoonlijke begeleiding van een coach kies dan een van onze coaches op 
onze website: https://www.mastermyenergy.com/coaches/

Een persoonlijke noot van Leefstijlcoach en tevens auteur van dit boek Radha Poeran:

“Zeer dankbaar ben ik dat ik op deze manier mijn passie, kennis en urgentie van het belang van 
leefstijl voor een energiek en gezond leven mag delen. Voor een effectief en optimaal resultaat heb 
ik de recepten, adviezen en tips zorgvuldig geselecteerd vanuit een holistische benadering. Ik heb 
mij hierbij laten inspireren door een bijzondere combinatie van wetenschap en ervaring vanuit de:

• Ayurveda, een traditioneel holistisch leef- en gezondheidsstelsel uit het oude India

• Natuurvoeding 

• Orthomoleculair voedingsleer

• Hormoonfactor

• Kennis en ervaring van collega Leefstijlcoaches

• Eigen ervaring en ervaringen van cliënten

Ik wens je een vitale detox toe en hoop dat je de opgedane kennis kan toepassen in jouw vitale 
levensstijl”. 

1. Inleiding
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Leeswijzer
We hebben het receptenboek als volgt opgebouwd:

• In hoofdstuk 2 kun je jouw Detox level kiezen. Met deze keuzemogelijkheden kun je jouw Darm 
Detox afstemmen op wat jij nodig hebt en wat past bij jouw leefstijl.

• In hoofdstuk 3 worden de voedingsrichtlijnen toegelicht;

• Wij hanteren de principes van Intermittent fasting voor een optimaal resultaat. In hoofdstuk 4 kun 
je	lezen	hoe	jij	dit	eenvoudig	en	effectief	kunt	inzetten	tijdens	én	na	de	detox	voor	een	duurzame	
gezonde leefstijl;

• Omdat het Ayurvedische detox gerecht Kitchari belangrijk is in de detox lichten we in hoofdstuk 5 
eerst toe waarom we hiervoor hebben gekozen. Ook vind je hier het recept met tips en adviezen;

• Gebruik de voedingswijzer per detox fase (hoofdstukken 6,7 en 8) zodat je goed voorbereid van 
start kan gaan;

• Onderhoud je darmgezondheid met de tips en adviezen in hoofdstuk 9; 

• In hoofdstuk 10 vind je alle geselecteerde recepten met tips en adviezen over drank, snacks en 
tussendoortjes, smaakmakers, ontbijt, lunch en diner;

• Wil je meer weten over onze Leefstijlcoach Radha Poeran? Lees dan hoofdstuk 11;

• Bij bronvermelding (hoofdstuk 12) hebben we de gebruikte bronnen van onderzoeken 
samengevat. In het document herken je de bronnen met een cijfer achter de tekst;

• In het receptenboek brengen we een aantal zaken onder de aandacht met 2 iconen:

    Icoon: wij bevelen aan. 

    Wil jij eventueel extra ondersteuning in de Darm Detox of liever   
    aanbevolen producten online bestellen? Wij hebben een selectie   
    gemaakt van onze favorieten producten en ingrediënten. Je vindt deze  
    in het tabblad ‘Aanbevelingen’ in ‘Mijn Leeromgeving’.                            
    In het receptenboek herken je deze producten aan dit icoon

    Icoon: Leestip. 

    In jouw leeromgeving hebben we ter inspiratie een aantal blogs   
    verzameld die wij aanbevelen om te lezen voor meer              
    achtergrondinformatie over voeding en een gezonde leefstijl.    
    In dit boek herken je deze onderwerpen aan dit icoon.

Wij	wensen	jou	een	effectieve	Darm	Detox,	energie	en	inspiratie	toe!

Team Master My Energy 

“Knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do” 5 
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We bieden je een aantal keuzemogelijkheden zodat je jouw Darm Detox kunt afstemmen op wat jij 
nodig hebt en wat past bij jouw leefstijl. Om je hierbij te helpen kun je jouw detox level zelf bepalen 
en hebben we de keuzemogelijkheden in dit hoofdstuk voor je samengevat. We adviseren het 
receptenboek in je voorbereidingsfase te lezen zodat je van te voren je keuzes weloverwogen kunt 
maken. Bepaal daarna je startdatum zodat je je volledig in alle rust kunt focussen op jouw Darm 
Detox. Laat je bij het maken van je keuzes leiden door wat voor jou werkt en passend is. Dat is de 
beste manier om een detox vol te houden en succesvol af te ronden!

En weet dat ongeacht de keuzes die jij maakt, de opzet van het programma dusdanig is waardoor je 
een optimaal resultaat met jouw Darm Detox kunt behalen.  

Hoe werkt het? 

   Stap 1: 

Besluit op welke zwaarte of level je de Darm Detox wilt doen. Jouw twee keuzes zijn:

1. Ik ga voor gemak met optimaal resultaat

Als	je	voor	het	eerst	een	detox	doet	of	je	hebt	al	eerder	een	detox	gedaan	en	je	wilt	effectief	in	14	
dagen je darmen reinigen kun je hiervoor kiezen. Met deze optie ondersteun je onder andere je 
algehele spijsvertering inclusief reiniging, je immuunsysteem, je hormoonhuishouding en kun je kilo’s 
kwijtraken. 

2. Ik kies voor een extra uitdaging

Heb	je	al	eerder	een	detox	gedaan?	Of	doe	jij	voor	het	eerst	een	detox	en	ben	jij	écht	toe	aan	een	
intensere detox? Deze optie wordt gekozen als je doel is overgewicht aan te pakken en verslaving(en) 
zoals	suiker,	fastfood,	koffie,	nicotine	en	alcohol	te	doorbreken	die	voortvloeien	uit	een	langere	
ongezonde leefstijl. 

De extra uitdaging omvat: 

• de keuze om in ‘Detox Fase 1’ direct te starten met het monodieet Kitchari;

• de keuze om een striktere Intermittent Fasting schema te kiezen;

• de keuze om ‘Detox Fase 2’ te verlengen tot maximaal 21 extra detoxdagen.

   Stap 2: 

Na het kiezen van jouw detox level kun je je Darm Detox nog meer op jouw persoonlijke leefstijl 
afstemmen. Gebruik hiervoor jouw gekozen schema 1 ‘Ik ga voor gemak met optimaal resultaat’ of 
schema 2 ‘Ik kies voor een extra uitdaging’. In dit schema maak je dan twee keuzes, zijnde:

1. Jouw voedingsoptie

2. Jouw Intermittent Fasting schema 

2. Kies jouw detox level
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 1  ‘Ik ga voor gemak met optimaal resultaat’        Noteer jouw twee keuzes:

Schema detox level 1: Ik ga voor gemak met optimaal resultaat

Fase 1 

Pré-Detox

Fase 2

Detox

Kies 1 van 3 voedingsopties (zie hfst. 6):

1. Ik kies uit de voorgeschreven recepten mijn maaltijden 
en eventueel snacks/ tussendoortjes

2. Ik maak mijn eigen maaltijden o.b.v. de tabel voedingsricht-
lijnen (zie hfst. 3.2)

3. Ik combineer bovenstaande opties

Kies 1 van de 6 Intermittent Fasting (IF) schema’s (zie hfst 4.3):

1- Schema 13/11 (ons advies)
2- Schema 14/10
3- Schema 16/8
4- Schema 20/4
5- Schema OMAD
6- Schema om-en-om

Kies 1 van de 4 voedingsopties (zie hfst.7):

1. Ik volg 7 dagen het monodieet Kitchari

2. Ik wissel het monodieet Kitchari af met de voorge-
schreven recepten en kies de recepten per maaltijd 

3. Ik wissel het monodieet af met mijn eigen maaltijden 
o.b.v. de tabel voedingsrichtlijnen (zie hfst 3.2)

4. Ik combineer bovenstaande opties

Kies 1 van de 6 Intermittent Fasting (IF) schema’s (zie hfst 4.3):

1- Schema 13/11
2- Schema 14/10 (ons advies)
3- Schema 16/8
4- Schema 20/4
5- Schema OMAD
6- Schema om-en-om

Mijn voedingsoptie is: 

Mijn IF-schema is: 

Mijn voedingsoptie is: 

Mijn IF-schema is: 
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 1  ‘Ik ga voor gemak met optimaal resultaat’        Noteer jouw twee keuzes:

(Vervolg)

Fase 3 

Post-Detox

Onderhoud

Praktische tips

Kies 1 van de 3 voedingsopties (zie hfst. 8):

1. Ik heb het monodieet gevolgd en volg het afbouwadvies 

2. Ik heb het monodieet afgewisseld met de voorgeschreven 
recepten en ga hiermee door.

3. Ik heb het monodieet afgewisseld met mijn eigen maaltijd 
o.b.v. de voedingsrichtlijnen en ga hiermee door.

Kies 1 van de 6 Intermittent Fasting (IF) schema’s (zie hfst 4.3):

1- Schema 13/11 (ons advies)
2- Schema 14/10 
3- Schema 16/8
4- Schema 20/4
5- Schema OMAD
6- Schema om-en-om

Kies wat bij jou past (zie hfst. 9). Wij adviseren:

1. Implementeer de gouden voedingsregel 80/20
2. Implementeer het Intermittent Fasting Schema 13/11 of 

14/10
3. Eet 1 dag per week Kitchari
4. Ondersteun mijn lichaam met de aanbevolen multivita-

minen

• Ik maak van te voren mijn boodschappenlijst

• Ik plan mijn maaltijden en houd rekening met werk, 
reizen, sporten en afspraken, verjaardagen/ uitjes

Mijn voedingsoptie is: 

Mijn IF-schema is: 
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 2  ‘Ik kies voor een extra uitdaging’          Noteer jouw twee keuzes:

Schema detox level 2: Ik kies voor een extra uitdaging

Fase 1 

Pré-Detox

Fase 2

Detox

Kies 1 van 3 voedingsopties (zie hfst. 6):

1. Ik kies uit de voorgeschreven recepten mijn maaltijden 
en eventueel snacks/ tussendoortjes

2. Ik maak mijn eigen maaltijden o.b.v. de tabel voedingsricht-
lijnen (zie hfst. 3.2)

3. Ik combineer bovenstaande opties

Kies 1 van de 6 Intermittent Fasting (IF) schema’s (zie hfst 4.3):

1- Schema 13/11 (ons advies)
2- Schema 14/10
3- Schema 16/8
4- Schema 20/4
5- Schema OMAD
6- Schema om-en-om

Kies 1 van de 5 voedingsopties (zie hfst. 7):

1.  Ik volg 7 dagen het monodieet Kitchari

2.  Ik was in Fase 1 gestart met het monodieet en ga hier-
mee door.

3.  Ik wissel het monodieet Kitchari af met de voorge-
schreven recepten en kies de recepten per maaltijd 

4.  Ik wissel het monodieet af met mijn eigen maaltijden 
o.b.v. de tabel voedingsrichtlijnen (zie hfst 3.1)

5.  Ik combineer bovenstaande opties 

Besluit of je de Detox Fase 2 wilt verlengen. Je kunt deze 
fase met 1 tot 21 dagen verlengen. Bovenstaande voeding-
sopties blijven van kracht.

Kies 1 van de 6 Intermittent Fasting (IF) schema’s (zie hfst 4.3):

1- Schema 13/11
2- Schema 14/10 (ons advies)
3- Schema 16/8
4- Schema 20/4
5- Schema OMAD
6- Schema om-en-om

Mijn voedingsoptie is: 

Mijn IF-schema is: 

Mijn voedingsoptie is: 

Mijn IF-schema is: 

Besluit verlengen detox: Ja/Nee

Indien ‘Ja’. Hoeveel dagen 
verlengen: 
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 2  ‘Ik kies voor een extra uitdaging’          Noteer jouw twee keuzes:

(Vervolg)

Fase 3 

Post-Detox

Onderhoud

Praktische tips

Kies 1 van de 3 voedingsopties (zie hfst 8):

1. Ik heb het monodieet gevolgd en volg het afbouwadvies 
(zie hfst. 8)

2. Ik heb het monodieet afgewisseld met de voorge-
schreven recepten en ga hiermee door. 

3. Ik heb het monodieet afgewisseld met mijn eigen    
maaltijd o.b.v. de tabel voedingsrichtlijnen en ga hiermee 
door. 

Kies 1 van de 6 Intermittent Fasting (IF) schema’s (zie hfst 4.3):

1- Schema 13/11 (ons advies)
2- Schema 14/10
3- Schema 16/8
4- Schema 20/4
5- Schema OMAD
6- Schema om-en-om

Kies wat bij jou past (zie hfst. 9). Wij adviseren:

1. Ik implementeer de gouden voedingsregel 80/20

2. Ik implementeer het Intermittent Fasting Schema 13/11 
of 14/10 of 16/8 of 20/4. Of wissel deze schema’s af.

3. Ik eet 1 dag per week Kitchari

4. Ik ondersteun mijn lichaam met de aanbevolen multivita-
minen, Proanthenols en Omega 3 vetzuren

5. Ik doe de Darm Detox 1x per jaar

Ons advies: als je Fase 2 met minimaal 1 week hebt verlengd 
is het advies om bovenstaande onderhoudsadviezen mini-
maal 1 week strikt te volgen. Heb je tot 3 weken verlengd, 
volg bovenstaande adviezen dan minimaal 3 weken strikt. 

• Ik maak van te voren mijn boodschappenlijst
• Ik plan mijn maaltijden en houd rekening met werk, reizen, 

sporten en afspraken, verjaardagen/ uitjes

Mijn voedingsoptie is: 

Mijn IF-schema is: 
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3.1 Voedingsrichtlijnen 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wij hebben hier de tips en adviezen op een rij gezet die 
jou kunnen helpen goed voorbereid de Darm Detox in te gaan. 

Hierbij nog even de 3 detox fasen op een rij:

 

Vier uitgangspunten voor het voedingspatroon tijdens de Darm Detox zijn:

1. Vegetarisch of plantaardig voedingspatroon. Dit is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen  
 voor het beste resultaat. Diverse onderzoeken laten zien dat vegetarische en plantaardige   
	 diëten	bewezen	doeltreffend	zijn	voor	het	verbeteren	van	onder	andere	lichaamsgewicht,		 	
 ontstekingen,(suiker)stofwisseling en hart- en vaataandoeningen (1). 

 Ook ondersteunt een plantaardig voedingspatroon het ontzuren en ontgiften van het lichaam   
 en is tevens licht verteerbaar. Je spijsvertering en de daarbij betrokken organen zoals lever en   
 nieren krijgen rust om te kunnen herstellen of te revitaliseren. 

2. De speciaal gekozen ingrediënten en maaltijden ondersteunen het ontgiftingsproces,    
	 darmslijmvlies	en	herstel	darmflora	zodat	je	in	een	korte	termijn	het	beste	resultaat	kunt	boeken.		
	 De	nadruk	ligt	hierdoor	niet	per	sé	op	wat	lekker	is	voor	de	tong	maar	meer	wat	goed	is	voor	jouw		
 systeem;

3. Voedingsrichtlijnen

Fase 1 Pre-Detox Fase 2 Detox Fase 3 Post-Detox

4 dagen 7 dagen 3 dagen

Afbouw detox-triggers (suikers, 
koffie, etc)

Rust spijsvertering Reinigen Onderhoudsadvies

Voeding Voeding
Opbouw naar normale gezonde 
voedingspatroon

Kies pre-detox menu of start gelijk 
met menu Fase 2 Detox

Ayurvedisch monodieet Kitchari Advies multivitamine

Opbouw detox supplementen Detox supplementen
Afbouw detox supplementen & 
evt. start multivitaminen
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3. In iedere fase krijg je verschillende keuzes aangereikt van wat je mag eten. De keuzes zijn   
 gebaseerd op:

• Gemak: stel eenvoudig je menu’s samen met recepten

• Smaak: er wordt voldoende variatie aangeboden om te kiezen wat gezond en lekker is. Het 
Ayurvedische monodieet Kitchari is een smaak waar sommigen aan moeten wennen. Variëren 
in	smaak	met	een	andere	gerechten	is	dan	fijn.	

• Vrijheid: ben je een creatieve kok? Stel dan zelf je maaltijden samen met de 
voedingsrichtlijnen

• Uniekheid: laat je leiden door wat voor jou werkt en het meest passend is

4. Drinken, drinken en nog eens drinken

• Zorg dat je voldoende water drinkt voor een optimaal resultaat!

3.2 Tabel voedingsrichtlijnen om je eigen maaltijd samen te stellen

Ben je een creatieve kok en wil je liever je eigen maaltijden samenstellen? Volg onderstaande tabel en 
adviezen om je darmen optimaal tijdens de Darm Detox te ondersteunen.

Tabel voedingsrichtlijnen

Groenten    300 tot 500 gram

Fruit    200 tot 400 gram

Zuivel    150 tot 350 gram

Volkoren graanproducten    100 tot 150 gram

Knollen    75 tot 125 gram

Peulvruchten (bron van koolhydraten en eiwitten)    100 tot 150 gram

Overige eiwitten (tofu, tempeh, seitan, eiwit)    75 tot 125 gram

Olie en vet (olijfolie, kokosvet, ghee, roomboter, 
koudgeperste zaden- en notenolie)

  25 gram

Noten en zaden   25 gram

Zoetmiddelen zoals dadelstroop, oerzoet, honing   25 gram
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• Vermijd	tot	en	met	dag	14	koffie,	suiker,	vlees,	vis,	gefrituurd	voedsel,	alcohol,	nicotine,	kaas,	
witmeelproducten, E-nummers, smaakversterkers en kant en klare maaltijden;

• Kies voor licht verteerbaar (gekookte groenten, soepen, fruit) met zoveel mogelijk natuurlijke 
(onbewerkte) ingrediënten;  

• Je mag je maaltijden ook combineren met de voorgeschreven recepten;

• Recepten met noten, pitten, zaden en peulvruchten (linzen, bonen, kikkererwten, etc.) 
dienen tenminste 4 uur geweekt te worden in water alvorens de bereiding plaatsvindt. Dit 
kan de gasvorming verminderen en zorgt voor een beter opname, gunstige werking van ons 
darmslijmvlies en ondersteunt het verteringsproces. Het makkelijkste is om de avond van te voren 
je ingrediënten te weken; 

• Kies je ervoor toch vlees te nuttigen, gebruik dan bij voorkeur biologische wit vlees zoals kip. Deze 
bevatten	minder	toxische	stoffen	die	onze	darmen	belasten.	Liever	geen	andere	vleessoorten;

• Kies je ervoor vis te nuttigen kies dan voor kleine witte vissen en niet rauw dus geen sushi of 
sashimi.	Grote	vissen	bevatten	eerder	toxische	stoffen	zoals	kwik;

• Koolsoorten en peulvruchten zoals linzen en kikkererwten kunnen leiden tot gasvorming en kan 
juist een opgeblazen buik of darmproblemen stimuleren.  Ze bevatten echter wel waardevolle 
voedingsstoffen	en	kunnen	wel	met	mate	gegeten	worden.	Mungbonen	of	mung	linzen	zijn	de	
uitzondering, ze zijn licht verteerbaar en ondersteunen een gezonde darmwerking.   

Tot slot nog 2 tips

1 Praktische benodigdheden, niet verplicht wel handig:
• Smoothiemaker of blender 
• Thermoskan 
• Stoompan 
• Oven 
• Staafmixer

2 Wees matig met zout. Goede alternatieven zijn:
• Keltische zeezout, een natuurlijke zout bomvol mineralen
• Zeekraal zilt
• Misopasta
• Specerijenmix
• Verse kruiden
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3.3 Snacks en tussendoortjes

Wij adviseren maximaal 3 maaltijden per dag te nuttigen en tussendoor niet te snacken. Je 
spijsvertering heeft rust en tijd nodig om je maaltijd te verteren. Tussentijds kan je ook drinken. Een 
dorstprikkel kan verward worden met een hongerprikkel. Ga dus goed na of je echt honger hebt. 
Soms is het een gewoonte geworden om tussendoor te snacken. De Darm Detox kan je helpen deze 
gewoonte te doorbreken. 

Snacks en tussendoortjes kunnen natuurlijk wel als je fysiek zwaar werk doet, intensief sport, een 
verstoorde stofwisseling hebt door bijvoorbeeld diabetes of van nature een snelle stofwisseling hebt. 

Mocht je echt behoefte hebben aan een snackje of tussendoortje, dan is hier een lijst met gezonde 
alternatieven: 

• Komkommer

• Snoeptomaatjes

• Wortel

• Bleekselderij

• Kiemen 

• Zure groene appels

• Dadels 

• Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegde suiker (als dip voor groenten of spread)

• Bouillon 

• Lijnzaadcracker of volkorencracker met één theelepel notenpasta of een gekookt eitje

• Handje noten zoals walnoten, amandelen of cashew

Kijk ook voor inspiratie naar de recepten ‘gezonde tussendoortjes’. 

3.4 De do’s en don’ts van (water) drinken

Dat water drinken belangrijk is spreekt voor zich. Zeker tijdens de Darm Detox is het extra belangrijk 
om	hier	aandacht	aan	te	besteden.	Je	helpt	je	lichaam	met	het	afvoeren	van	afval-	en	gifstoffen.	
Bovendien draagt een goede hydratatie ook bij aan een goede stofwisseling. 
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Een paar tips:

1. Drink	maximaal	een	half	kopje	warm	water	bij	het	eten.	Het	beste	is	om	één	uur	na	je	maaltijd	
weer te drinken. Voor een goede vertering is het namelijk belangrijk dat je je maagzuur niet te veel 
verdund met vocht. 

2. Een richtlijn voor een gemiddelde waterbehoefte is: 1 kg lichaamsgewicht x 30 ml water. Dus weeg 
je 70 kg dan drink je: 70 x 30 ml = 2,1 liter. Drink ongeveer een half liter meer vocht tijdens de 
Darm	Detox	omdat	je	je	lichaam	in	een	setting	brengt	om	afval-	en	gifstoffen	af	te	voeren.	

3. Dit is een richtlijn, als je sport en dus meer transpireert kun je meer drinken. 

4. Bepaalde	voedingsmiddelen,	bijvoorbeeld	koffie,	onttrekken	juist	vocht	uit	je	lichaam.	Dus	1	
kop	koffie	compenseer	je	met	een	extra	glas	water.	Uiteraard	adviseren	we	liever	geen	koffie	te	
drinken tijdens de Darm Detox. 

5. Drink je water niet (ijs)koud. Het liefst op kamertemperatuur, lichaamstemperatuur of heet. Koud 
water drinken verzwakt je spijsverteringsvuur. Heet water met een schijfje gember (en eventueel 1 
eetlepel citroensap) is ook extra ondersteunend tijdens je Darm Detox. 

6. Groentesappen	zijn	een	ideale	manier	om	extra	groenten	én	vocht	binnen	te	krijgen.	Een	glas	van	
250 ml past goed in een gezond voedingspatroon. Ook na de Darm Detox. 

7. Geef je water een smaakje met:

• schijfje komkommer, of stukje fruit: citroen, appel, aardbei, meloen of sinaasappel

• kruiden zoals munt, basilicum, koriander, tijm of rozemarijn, combineren mag natuurlijk ook.

8. Drink minimaal 50% water en de rest mag je aanvullen met kruidenthee of water met een 
smaakje. Tips voor kruidenthee:

• heet water met gember en citroen

• kamille, munt, rooibos, venkel, zoethout, brandnetel
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4.1 Hoe werkt Intermittent fasting (IF)

Intermittent fasting (IF) past heel goed in de Darm Detox voor een optimaal resultaat tijdens de Darm 
Detox en tijdens het onderhoud na je Darm Detox.  

IF is een vorm van vasten waarbij je dusdanig je maaltijden samenstelt dat je lichaam gemiddeld 12 
tot 16 uur zonder voedsel kan functioneren. De essentie is dat je op bepaalde momenten van de dag 
of week eet, en op andere momenten helemaal niets. In deze rustfase kan je lichaam herstellen. 

Als je nog nooit hebt gevast kan dat best een beetje heftig klinken. Als je het echter goed doet hoeft 
dat niet zo te zijn en zul je ontdekken dat het eigenlijk een goed gevoel geeft en dat het goed past in 
een gezonde leefstijl. Voor de duidelijkheid, IF gaat niet over maaltijden overslaan, de nadruk ligt meer 
op de beschikbare tijd (tijdslot) waarin je je maaltijden nuttigt. Op de momenten dat je niets eet, vast 
je dus. Kies je voor een strenge vorm, bijvoorbeeld een tijdslot van 4 uur, dan ontkom je er niet aan 
om maaltijden over te slaan. 

Tijdens het vasten mag je wel drinken, het liefst water of kruidenthee.  Volg de instructies bij ‘drinken’ 
en de recepten bij ‘drank’. 

Hoe werkt IF? 

Nadat je gegeten hebt, kost het je lichaam tijd en energie om te verwerken wat er binnen is gekomen. 
Omdat er makkelijk beschikbare energie van je maaltijd is binnengekomen (glucose oftewel 
bloedsuiker) zal je lichaam dat als brandstof gebruiken.

Maar als je vast, moet je lichaam andere energiereserves gebruiken zoals

• glycogeen (de in je lever en in spieren opgeslagen glucose)

• opgeslagen lichaamsvet. En dat is precies wat je in de Darm Detox wilt stimuleren, juist ook omdat 
je	de	in	je	lichaamsvet	opgeslagen	afval-	en	gifstoffen	wilt	afvoeren

De voordelen die IF kan bieden (2,3,4)

• Het versnelt vetverlies door de combinatie van het verlagen van je calorie-inname en het 
verbranden van opgeslagen lichaamsvet als brandstof. 

• Het	verbetert	je	suikerstofwisseling	(glucoseopname-efficiëntie	en	insulinegevoeligheid)	

• Het normaliseert je eetlust. Wanneer je overgaat op je belangrijkste energieopslag, lichaamsvet, 
in plaats van de suikers die binnenkomen, gebruikt je lichaam een stabiele en goed gereguleerde 
toevoer van energie waardoor je bewuster wordt van ‘overeten’. 

• Verbeteren	van	je	darmflora	door	overtollige	groei	van	een	eenzijdige	bacterievorm	af	te	remmen.	
Zo is er weer plek voor verschillende andere type gezonde bacteriën die voorheen niet aan bod 
kwamen. 

• Verbetert de hersenfunctie doordat een eiwit dat betrokken is bij het leren en het geheugen wordt 
verhoogd	en	helpt	ons	om	bepaalde	hersenbanen	sneller	en	efficiënter	te	maken.

4. Intermittent Fasting 
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• Herstellen van beschadigde mitochondriën. De mitochondriën zijn de “energiecentrales” van 
een lichaamscel. In de mitochondriën wordt de energie uit de voeding omgezet in een vorm die 
de cel (en dus het lichaam) kan gebruiken voor alle functies (bewegen, groeien, denken etc.). 
Onze krachtcentrale kunnen in de loop van de tijd onvermijdelijk schade oplopen, waardoor ze 
minder	efficiënte	energie	produceren.	Tijdens	het	vasten	wordt	het	lichaam	gestimuleerd	meer	en	
betere mitochondriën te creëren. Dit betekent dat wanneer voedsel beschikbaar is, het ‘schoner 
verbrand’ zal worden.

• Als we een bepaalde tijd geen calorieën binnenkrijgen, door te vasten, dwingen we ons lichaam 
‘schoon te maken’, dat wil zeggen te ontdoen van oude, beschadigde of versleten cellen en 
structuren.

• Vermindert en normaliseert oxidatieve stress en ontsteking. 

• Regelmatig	vasten	kan	een	positief	effect	hebben	op	het	cholesterol-	en	triglyceridengehalte.	In	
verschillende onderzoeken wordt aangetoond dat IF de verhouding tussen LDL (slecht cholesterol) 
en HDL (goed cholesterol) verbetert.

4.2 Welke vorm van IF past bij mij? 

Er zijn verschillende manieren om te vasten. Kies een vorm die bij jouw unieke leefstijl past, ook in de 
Darm Detox. 

Zoals eerder genoemd ligt de nadruk bij IF niet zozeer op maaltijden overslaan maar meer op 
wanneer je je maaltijden eet binnen een bepaalde tijdslot. Het aantal maaltijden neemt wel af 
naarmate de gekozen tijdslot korter wordt. Zorg wel dat je genoeg blijft drinken, ook in de tijdsblokken 
dat je vast. In de Darm Detox adviseren wij een tijdslot te kiezen waarbij je geen maaltijden over hoeft 
te slaan of hoogstens een vorm waarbij je maximaal 1 maaltijd overslaat. Wil je wel voor een striktere 
vorm gaan bouw dit dan wel eerst op zodat je lichaam kan wennen. 

Kies je voor een striktere vorm waarbij je minimaal 1 maaltijd overslaat, houd dan rekening met:  

• Hongergevoel en meer zin in snacks (vooral suiker, zout en koolhydraatrijk snacks). Genoeg water 
of kruidenthee drinken helpt. De ervaring leert dat je hier even doorheen moet. Heb je echt meer 
voeding nodig maak dan gebruik van de tips gezonde snacks en tussendoortjes om langzaam te 
wennen aan het vasten. 

• Flauw, zwak gevoel of humeurig. Zie tip hierboven. 

• Verminderde energie, zeker bij intensieve activiteiten zoals sporten

• Deze klachten verdwijnen na ongeveer 2 weken en je raakt gewend aan het nieuwe eetritme
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Ons advies per fase. Zie tabel voor uitleg schema. 

• Fase 1 Pre-Detox: schema 13/11 of schema 14/10

• Fase 2 Detox: schema 14/10 of schema 16/8 

• Fase 3 Post-Detox: schema 13/1 of schema 14/10

• Onderhoud: eigen keus passend bij jouw unieke leefstijl. Schema 13/11 is het meest geschikt voor 
de langere termijn. 

• Uiteraard ben je vrij je eigen schema te volgen

Let op: blijf wel je supplementen nemen volgens het schema in je werkboek ongeacht welk IF 
schema jij kiest. Vallen de supplementen niet goed op nuchtere maag? Afhankelijk van je detox fase 
kun je een stuk fruit, een gezond snackje of een hapje Kitchari nemen.

4.3 Schema’s Intermittent Fasting

Schema’s Intermittent Fasting

Schema 13/11 

13 uur vasten en tijdslot 
eten van 11 uur.

Schema 14/10 

14 uur vasten en tijdslot 
eten van 10 uur 

Dit is de meest toegankelijke vorm van vasten en kan eigenlijk door iedereen elke 
dag gevolgd worden, dus ook na de Darm Detox. Focus om na het avondeten, uiter-
lijk 20.00 uur, niet meer te eten. Na verloop van tijd zul je je zeker beter voelen en 
met energie uit bed stappen. 

Voorbeeld tijdslot maaltijden: 08.00 tot 19.00 uur of 07.00 tot 18.00 uur.

Deze vorm kan ook elke dag gevolgd worden. Focus bijvoorbeeld om het tijdstip van 
je ontbijt te verschuiven zodat je in de avond voldoende tijd hebt voor je diner als je 
dat prettig vindt. 

De 14 uur rust die je je lichaam geeft zal je meer energie opleveren.

Voorbeeld tijdslot maaltijden: 10.00 tot 20.00 uur of 9.00 tot 19.00 uur.

         >>
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Schema’s Intermittent Fasting (vervolg)

Schema 16/8 

16 uur vasten en tijdslot 
eten van 8 uur

Schema 20/4 

20 uur vasten en tijdslot 
eten van 4 uur 

Schema OMAD 

Eén	maaltijd	per	dag	

Om-en-om

Eén	dag	eten	en	een	dag	
vasten

Deze vorm kan ook elke dag gevolgd worden. Dit is het meest gebruikte  schema 
door mensen die willen afvallen, preventief vitaal willen blijven en sporters om opti-
maal resultaat te behalen.

Dit schema vereist een goede planning van je dag. Het beste resultaat haal je als je 2 
maaltijden eet in de 8 uur en het liefst je hoofdmaaltijd rond de lunchtijd. Jouw winst 
is veel meer energie en mogelijk verdwijnen van gezondheidsklachten. 

Voorbeeld tijdslot maaltijden: 9.00 tot 17.00 uur of 10.00 tot 18.00 uur 

Dit	is	een	behoorlijk	intens	schema.	Meestal	eet	je	één	maaltijd	omdat	je	maar	één	
tijdslot van 4 uur hebt om te eten. 

Je kunt dit schema af en toe enkele dagen per week volgen om je lichaam extra rust 
te geven.

Voorbeeld tijdslot maaltijden: 10.00 tot 14.00 uur

De	term	OMAD	staat	voor	One	Meal	A	Day,	dus	één	maaltijd	per	dag.

Het is het meest praktisch te kiezen voor een avondmaaltijd. De meest gezonde 
keus is om je maaltijd te nuttigen tijdens de lunch omdat je spijsvertering dan het 
meest optimaal en krachtig functioneert. Ons lichaam is dan beter in staat om de 
energie te gebruiken.

Wij adviseren dit schema niet elke dag te volgen, het past wel in een korte detox 
periode. 

Om de dag eten en vasten is een manier van vasten waarmee je snel resultaat ziet 
voor gewichtsverlies en dus vetverbranding.

Als je van overtollig lichaamsvet af wil komen, is het de moeite waard deze manier 
van vasten eens een korte periode vol te houden en te kijken hoe dat voelt.
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Voor wie wordt Intermittent Fasting afgeraden?

In principe kan iedereen IF doen, zeker het 13/11 schema. Ons lichaam kan prima omgaan met 
langere periodes zonder voedsel.

Wij raden IF wel af bij:  

• Mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad. Dit kan getriggerd worden;

• Mensen die veel stress ervaren. IF vereist planning en kan als stressvol worden ervaren;

• Oudere mensen die makkelijk te weinig calorieën binnenkrijgen;

• Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden/borstvoeding geven. De Darm Detox 
wordt sowieso voor deze doelgroep afgeraden; 

• Bij medicatie of gezondheidsproblemen eerst met de arts overleggen.
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5.1 De krachtige reinigende werking van Kitchari

Kitchari is eeuwenoude traditionele gerecht uit de Ayurveda met reinigende en ontgiftende 
kwaliteiten. In traditionele Ayurvedische reinigingsprogramma’s wordt Kitchari daarom als veilige, 
goedkope en krachtig ‘medicijn’ ingezet.  De basis bestaat uit mungbonen, basmatirijst, ghee en 
specerijen.  

In de Ayurveda wordt ons spijsverteringsvuur genaamd Agni, in het westen bekend als metabolisme, 
beschouwd als de gouden sleutel voor ons algemene gezondheid en welzijn. De basis voor het 
ontstaan van ziektes start bij een verzwakte Agni met als gevolg:

• een slechte vertering

• verminderde opname van voedingsstoffen

• verstoorde stoelgang (uitscheiden van afvalstoffen)

Kitchari wordt in de Ayurveda aangeboden als een ‘monovoedingsstof’ (enige vorm van voeding), 
waardoor onze Agni kan herstellen en een broodnodige onderbreking krijgt van het verwerken van 
alle verschillende soorten voedsel dag in dag uit.  

Dit is ook de reden waarom wij gekozen hebben Kitchari als monodieet in de Darm Detox in te zetten 
voor	een	optimale	detox	én	ondersteuning	van	je	spijsvertering.	Monodieet	betekent	dat	je	alleen	
Kitchari eet op een dag gedurende een periode. In Fase 2 heb je de optie om 7 dagen Kitchari te eten.   

We hebben hier 8 voordelen van Kitchari voor je samengevat:

1. Rijst en mungbonen in één pot vormen een magisch huwelijk (5)                                   
Kitchari is een complete proteïne. De combinatie van de rijst en mungbonen levert alle aminozuren 
die nodig zijn om een compleet eiwit te vormen. Alleen gegeten, mist elk van deze voedingsmiddelen 
één	of	meer	van	de	essentiële	aminozuren	die	ons	lichaam	niet	zelf	kan	maken.	Kitchari	past	dus	
uitstekend in een plantaardig voedingspatroon.

2. Energie en verzadigend                                                                                                          
Mungbonen bevatten veel eiwitten en koolhydraten en waardoor je je in de Darm Detox verzadigd 
voelt. Het eiwitgehalte van Kitchari ondersteunt stabiele bloedsuikerspiegels, zodat energie en 
mentale helderheid in evenwicht zijn tijdens het reinigingsproces.

5. Kitchari
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3. Veilig                                                  
Het	is	veilig	en	voor	iedereen	geschikt,	tenzij	je	specifieke	allergieën	hebt.	In	India	wordt	Kitchari	zelfs	
als baby’s/peutervoeding gebruikt.

4. Losmaken en afvoeren gifophopingen                  
Mungbonen hebben een astringente (wrang of samentrekkend) kwaliteit. Deze natuurlijke trekkracht 
helpt giftige opeenhopingen uit de darmwand te verwijderen. Deze trekkracht is veel zachter dan 
een harde of schurende werking van vezels in rauwe groenten. Dr. Sunil V. Joshi  licht in zijn boek 
‘Ayurveda	en	Panchakarma’	toe	hoe	Kitchari	gifstoffen	vloeibaar	maakt	waardoor	het	makkelijk	te	
verwijderen is. 

5. Bron van vezels                                  
Het	is	belangrijk	dat	de	losgemaakte	en	daarna	vloeibaar	gemaakte	gifstoffen	op	de	juiste	manier	uit	
het	lichaam	worden	verwijderd.	De	mungbonen	bieden	voldoende	vezels	om	deze	gifstoffen	door	
het maagdarmkanaal en uit het lichaam te verplaatsen. Deze vezels dragen ook bij aan een gezonde 
darmflora.	

6. Ghee voor goede darmgezondheid en soepele stoelgang (6)                        
Ghee is een geklaarde boter [leestip ghee]. Geklaarde boter is boter waar de eiwitten en vocht uit zijn 
verwijderd, waarna enkel nog het pure botervet overblijft. In de Ayurveda wordt ghee als veelzijdige 
‘medicijn’ gebruikt zowel voor inwendig als uitwendig gebruik. Zo is de boterzuur in ghee een ideale 
keuze om de gezondheid van de darmwand te ondersteunen. De cellen van de dikke darm gebruiken 
boterzuur als hun favoriete energiebron. Dr Vasant Lad licht in zijn boek ‘De complete Ayurvedische 
huisapotheek’	toe	dat	ghee	ook	een	effectief	en	zacht	middel	is	om	constipatie	te	verlichten.	

7. Kitchari neem je makkelijk mee                     
Je kunt Kitchari in de ochtend klaarmaken en in een thermoskan meenemen naar je werk  zodat je    
het lekker warm kan eten. 

8. Specerijen voor ondersteuning spijsvertering en smaak    
Specerijen zoals kurkuma, gember, komijn, koriander en zelfs zout stimuleren een gezonde agni. Je 
kunt de kruiden afstemmen op het seizoen en op wat jouw systeem nodig heeft. Onderstaand een lijst 
van de meest gebruikte specerijen en hun kwaliteiten. Je kunt ze tegenwoordig in veel supermarkten, 
toko’s en ook online kopen. Bewaar ze donker, droog en goed afgesloten.  
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Verse gember 
[leestip blog]

Verwarmend, stimuleert de spijsvertering, eetlustopwekkend, goed tegen misselijkheid. 
Agni	versterkend,	betere	opname	voedsel	en	goed	voor	de	darmflora..

Kurkuma of geelwortel
 [leestip blog]

Geelwortel is bitter van smaak, goed voor de lever en spijsvertering. Natuurlijke 
antibioticum, reinigt het bloed, neutraliseert bestrijdingsmiddelen en bacteriën in het eten. 
Het helpt bij ontstekingen, allergieën, diabetes en keelproblemen.

Koriander
Verkoelend, goed voor spijsvertering o.a. bij gasvorming. 

Kardemom
Ondersteunt spijsvertering, werkt verfrissend, eetlustopwekkend, goed bij gasvorming, 
krampstillend. Rustgevende werking en vermindert slijmafscheiding. 

Kauwen op de zaden helpt tegen een slechte adem. 

Venkel
Verkoelend, goed voor de spijsvertering o.a. bij gasvorming, eetlust opwekkend.            
Venkel combineert goed met komijn en koriander.

Anijs
Reinigende werking, bevordert de spijsvertering. Kan heel goed gebruikt worden voor het 
reinigen van de mond na de maaltijd (kauw op een ½ tl anijszaad na het eten voor een 
frisse adem)

Komijn
Verzachtende werking, aromatische smaak, verbetert de eetlust en vermindert pijn en 
krampen in de spijsvertering.

Duivelsdrek, hing of 
asafoetida

Stimuleert	agni,	neutraliseert	gifstoffen	en	gaat	gasvorming	tegen.	Werkt	tegen	krampen	
en	goed	voor	de	darmflora.	Gebruik	een	mespuntje.	Asafoetida	is	een	optimaal	alternatief	
voor	uien	en	knoflook,	deze	worden	vaak	niet	gebruikt	in	de	Ayurvedische	keuken.

Zwarte peper
Werkt zeer goed op het spijsverteringsvuur. Verbetert de smaak van voedsel. Vermindert 
ama (gif) opbouw in het lichaam. Maakt het maag-darmkanaal schoon. Goed bij 
gasvorming.

Mosterdzaad (zwart)
Heet en scherp, bij teveel lichamelijke hitte mosterdzaad vermijden. Stimuleert de 
spijsvertering en betere doorbloeding.

Kruidnagel Verwarmend. Antiseptische werking. Werkt goed bij verkoudheid, drijft kou uit het lichaam.

Kaneel

Verwarmend. Stimuleert agni, antiseptische werking. Goed bij spijsverteringsproblemen 
als gasvorming, diarree en misselijkheid. Is goed bij verkoudheid en keelproblemen door 
de slijmoplossende werking. Door samentrekkende werking op de baarmoeder, niet 
gebruiken tijdens de zwangerschap.

Knoflook Reinigende werking. Zeer goed tegen gasvorming.

KRUID             EIGENSCHAPPEN



5.2 Recept Kitchari

Op basis van ervaringen hierbij eerst drie aandachtspunten:

1. De ervaring leert dat als mensen nooit Kitchari hebben gegeten ze moeten wennen aan de smaak. 
Soms is het een kwestie van niet opgeven en gewenning en voor sommigen kan de smaak zo 
tegenstaan dat het juist stress kan geven. Vermijd dit door variatie aan te brengen:

 a. varieer met de textuur, meer of minder vloeibaar tot soep consistentie

 b. met specerijen

 c. vervang de basmatirijst af en toe met quinoa of gierst

 d. varieer met verschillende groenten en verse kruiden zoals munt, koriander, peterselie, etc. 

2. De geur en smaak van ghee wordt soms als te intens ervaren. Een goed alternatief is olijfolie of 
kokosvet. Of bouw het op met een theelepel per maaltijd. Vind je de geur tijdens het koken te 
heftig, doe de ghee dan over je eten als het klaar is. 

3. Volg je een strikt vegan dieet vervang de ghee dan ook met olijfolie of kokosvet

Gebruik voor dit gerecht gele gespleten mungbonen in verband met de lichte verteerbaarheid
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Let op: week de mungbonen, rijst of quinoa minstens 4 uur of zet ze een nacht van tevoren in water. 

De hoeveelheid is afgestemd voor ontbijt, lunch en diner. Met deze hoeveelheid maak je royale 
porties.. In de kookvideo (zie in je leeromgeving, zie tabblad video/audio/introductie) krijg je een indruk 
van de hoeveelheid gebaseerd op 150 gram mungbonen en 100 gram rijst. Pas de hoeveelheid aan als 
je meer of minder nodig hebt

• 150 gram gele mungbonen (de mungbonen kan je ook kopen via onze aanbevelingspagina,      
www.mastermyenergy.com/aanbevelingen)

• 100 gram basmati rijst 

Let op: de hoeveelheid Kitchari kan ook minder worden afhankelijk van welk schema Intermittent 
Fasting je kiest. In de 16/8 schema nuttig je doorgaans 2 maaltijden. Pas de hoeveel mungbonen en 
rijst dan aan. De hoeveelheid ghee of kokosolie hoeft niet aangepast te worden. Je hebt namelijk 
vet nodig, ook voor een goede darmgezondheid.  Met verse kruiden en specerijen kan je de smaak 
aanpassen.

25 

MASTER MY ENERGY / RECEPTENBOEK



Recept Kitchari
Ingrediënten 
• 150 gram gele mungbonen
• 100 gram basmati rijst
• 1 el ghee of kokosolie
• 2-	3	cm	gember	fijngesneden	of	geraspt
• 1  tl komijnzaadjes
• 1 tl korianderpoeder
• 1 tl kurkuma
• Mespuntje zwarte peper
• ½ citroen geperst 
• Water 
• Handje verse kruiden: koriander, peterselie
• Optioneel: 250 gram groenten. Liever geen 

koolsoorten. Bijv wortels, spinazie, venkel, 
boontjes, bietjes, asperges, bleekselderij, 
knolselderij, andijvie 

Bereiding stap 1 
1. Gooi het weekwater weg en spoel de mungbonen goed af in een vergiet. 
2. Kook de mungbonen in een pan met ruim water (zorg dat de mungbonen circa 2 vingerkootjes onder water 

staan). 
3. Als het kookt het schuim afscheppen. Het schuim, ook wel saponine genoemd, kan namelijk je darmwand 

prikkelen. 
4. Daarna nog 5 minuten nakoken. 
5. Vuur uit en deksel op de pan zodat de bonen kunnen nawellen. 
6. Gooi het weekwater van de rijst weg en spoel het goed af in een vergiet 

Bereiding stap 2 (zie ook onze kookvideo)
1. Pan op vuur, ghee of kokosolie in de pan. 
2. Voeg de komijnzaadjes toe, heel even bakken en voeg daarna de rest van de kruiden en gember toe. Ook 

even bakken. 
3. Voeg daarna de rijst toe en de pan met de mungbonen. Check dan of er water bij moet. Alles moet ongeveer 

een vingerkootje onder water staan.  
4. Deksel op de pan en voeg na ongeveer 5 minuten de groenten toe. Daarna verder laten garen, tussen 5 à 10 

minuten. 
5. Voeg indien nodig nog wat water toe. Het moet de consistentie van pap hebben. 
6. Voeg wat zout en een snufje zwarte peper toe. 
7. Als het gaar is, draai het vuur uit voeg de citroen en verse kruiden toe.

Tip: heb je een slowcooker? Dan kun je de ingrediënten vanaf stap 2 in de pan doen. Heb je weinig tijd? Gebruik vanaf 
stap 2 een snelkookpan. Dit versnelt het kookproces. 
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Over	het	algemeen	geldt	dat	je	gevarieerd	moet	eten	om	alle	voedingsstoffen	binnen	te	krijgen.	Maar	
tijdens de Darm Detox geldt hoe saaier hoe beter. De komende 14 dagen staan in het teken van rust 
en	herstel	voor	je	spijsvertering	en	dus	ook	voor	je	darmen.	Het	effect	is	dat	je	lichaam	daarna	beter	
voedingsstoffen	kan	opnemen	en	je	veel	bewuster	kan	genieten	van	je	eten.	

Tips en richtlijnen 4 dagen Fase 1 Pre-Detox

• Je mag in de Pre-Detox al direct starten met het monodieet Kitchari uit de Detoxfase. Let op: dit 
betekent NIET dat je andere Pre-Detox stappen van deze fase overslaat. Je volgt alleen een ander 
voedingsadvies.

• Als het mogelijk is eet dan je grootste maaltijd tijdens de lunch. Je spijsverteringsvuur is rond lunchtijd 
het meest krachtig wat bijdraagt aan een optimale vertering. Ons lichaam is dan beter in staat om de 
energie te gebruiken.

• Drink voldoende water, detoxthee of kruidenthee (zie recept detoxthee bij het hoofdstuk ‘Water’) mag 
ook.

• Pas eventueel de portiegrootte aan naar waar wat bij jou (per dag) past.

• Voel je vrij om recepten te herhalen. 

• Gemak dient de mens. Kies een recept dat past bij je dagschema, hierdoor kan je het ook goed 
volhouden. Misschien is het handig als je je maaltijd kan meenemen om op een later tijdstip te eten. 

• Word je bewust of je echt trek hebt om te eten. De Colon Formula en de supplementen vullen best 
wel. Past eventueel je portiegrootte aan. 

• Eet een lichte avondmaaltijd zoals soep of een salade. Als je geen trekt heb kun je ook wat fruit eten. 
Een appel, sinaasappel, een handje aardbeien, frambozen, mango, ananas, watermeloen of ander 
seizoensfruit.

• Word je bewust waar je behoefte aan hebt, koud of warm.

• Heb je (veel) hitte in je lijf, vaak herkenbaar aan opvliegers of huiduitbraken, vermijd dan (ijs)koud eten 
en te veel specerijen als peper.

• Kies 80% seizoensgebonden producten.

• Let	op	het	seizoen:	smoothies	zijn	meer	geschikt	bij	warm	weer	in	verband	met	het	verkoelend	effect.	
[Leestip smoothie]

• Is je spijsvertering uit balans of niet zo sterk? Herkenbaar aan een opgeblazen buik en onregelmatige 
stoelgang. Rauwe groenten zijn lastig te verteren. Vermijd dit tijdelijk of kies voor jonge bladgroente, 
kleine	portie,	fijngesneden	en	heel	goed	kauwen.	

6. Voedingswijzer Fase 1 Pre-detox, 
dag 1 t/m 4
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Voedingswijzer fase 1 

Maak 2 besluiten: 

kies 1 optie voor je maaltijden: 1, 2, 3 of 4

kies je schema Intermittent Fasting

1.  Ik wil uit voorgeselecteerde recepten kiezen wat ik het beste kan eten. 

Kies je ontbijt en volg het recept

• Smoothie 

• Havermout

• Feel Good broodje

• Happy Chia Darmfood

Kies je lunch en volg het recept

• Let’s WRAP

• Maaltijdsalade met zoete aardappel 

• Groenten wokschotel

• Spinaziesoep 

• Wortelsoep met gember

• Pompoen- of zoete aardappelsoep 

Kies je diner en volg het recept

• Notenburger met gestoomde groenten en tomatensalsa

• Tofu nuggets met quinoa en gestoomde groenten 

• Groentecurry 

• Dahlsoep met groenten 
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Voedingswijzer fase 1 (vervolg)

2.  Ik eet doorgaans al gezond (elke dag groenten, fruit en suikerbewust).  Overweeg  
 dan direct te starten met het monodieet Kitchari van Fase 2 Detox. 

Ontbijt, lunch en diner

• Kitchari, volg het recept en de adviezen

Wees je bewust dat je 13 dagen minimaal 1 maaltijd Kitchari eet als je voor deze optie kiest. Je 
reiniging is dan net iets intenser. 

3.  Ik ben een creatieve kok en ik stel liever zelf mijn maaltijden samen. 

• Stel je ontbijt, lunch en diner samen volgens de tabel voedingsrichtlijnen

4.  Ik wil niet van te voren vast zitten aan één voedingsrichtlijn en bepaal per dag wat  
 ik wil eten. Je mag bovenstaande opties ook combineren.

Ontbijt, lunch en diner

• Kies uit de recepten

• Kitchari

• Stel zelf je maaltijd samen

5.  Intermittent Fasting

• Kies je schema (zie hoofdstuk ‘Schema’s Intermittent Fasting’) en plan het tijdstip van je  
 maaltijden per dag. Beste keus 13/11 of schema 14/10. Of een ander schema naar keus.

 Tip: kies je voor 2 maaltijden per dag, sla dan de lunch bij voorkeur niet over en maak   
    van de lunch je hoofdmaaltijd.
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Deze 7 dagen staan in het teken van rust voor je spijsvertering. Wij adviseren het monodieet Kitchari 
te	volgen.	Monodieet	betekent	dat	je	op	een	dag	slechts	één	en	dezelfde	maaltijd	nuttigt.	

Tips en richtlijnen 4 dagen Fase 1 Pre-Detox

• Eet maximaal 3 maaltijden: ontbijt, lunch en diner. Dus liever geen snacks en/of tussendoortjes.

• Als het mogelijk is eet dan je grootste maaltijd tijdens de lunch. Je spijsverteringsvuur is rond 
lunchtijd het meest krachtig wat bijdraagt aan een optimale vertering. Ons lichaam is dan beter in 
staat om de energie te gebruiken.

• Neem geen tussendoortjes.

• Drink voldoende water, detoxthee of kruidenthee [zie recept detoxthee bij het hoofdstuk ‘Water’] 
mag ook.

• Maak dit gerecht elke dag vers. Mocht je een keer in tijdnood zitten dan kun je ‘Bereiding Stap 1’ 
de avond van tevoren klaarmaken. 

7. Voedingswijzer Fase 2 Detox,     
dag 5 t/m 11
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Voedingswijzer fase 2

Maak 2 besluiten: 

kies 1 optie voor je maaltijden: 1, 2, 3 of 4

kies je schema Intermittent Fasting

1. Ik kies het monodieet

Ontbijt, lunch en diner

• Kitchari, volg het recept en de adviezen

2. Ik wil kunnen variëren met een passend alternatief voor het monodieet 

Kies je ontbijt en volg het recept

• Kitchari

• Smoothie 

• Havermout

• Feel Good broodje

• Happy Chia Darmfood

Kies je lunch en volg het recept

• Kitchari

• Let’s WRAP

• Maaltijdsalade met zoete aardappel 

• Groenten wokschotel

• Spinaziesoep 

• Wortelsoep met gember

• Pompoen- of zoete aardappelsoep 
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Voedingswijzer fase 2 (vervolg)

Kies je diner en volg het recept

• Kitchari

• Notenburger met gestoomde groenten en tomatensalsa

• Tofu nuggets met quinoa en gestoomde groenten 

• Groentecurry

• Dahlsoep met groenten

3. Ik ben een creatieve kok en ik stel liever zelf mijn maaltijden samen. 

• Stel je ontbijt, lunch en diner samen volgens de tabel voedingsrichtlijnen

4. Ik wil  niet van te voren vast zitten aan één voedingsrichtlijn en bepaal per dag wat  
 ik wil eten. Je mag bovenstaande opties ook combineren.

Ontbijt, lunch en diner

• Kies uit de recepten

• Kitchari

• Stel zelf je maaltijd samen

5. Intermittent Fasting

• Kies je schema (zie hoofdstuk ‘Schema’s Intermittent Fasting’) en plan het tijdstip van je  
 maaltijden per dag. Beste keus 14/10 of schema 16/8. Of een ander schema naar keus. 

 Tip: kies je voor 2 maaltijden per dag, sla dan de lunch bij voorkeur niet over en maak van  
 de lunch je hoofdmaaltijd.
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In deze fase is het belangrijk dat je weer rustig opbouwt met eten. Vervang 1 Kitchari maaltijd per 
dag als je een  monodieet hebt gevolgd. Heb je het monodieet niet gevolgd volg dan je keuzes van 
‘Voedingswijzer Fase 2 Detox’. 

8. Voedingswijzer Fase 3 Post-Detox 
dag 12 t/m 14

Voedingswijzer fase 3

Maak 2 besluiten: 

kies per opbouwdag je maaltijd

kies je schema Intermittent Fasting

1. Ik heb het monodieet Kitchari gevolgd met 3 maaltijden

Dag 12

Ontbijt

• Smoothie 

• Havermout

• Feel Good broodje

• Happy Chia Darmfood

• Ik stel mijn eigen ontbijt samen (zie abel voedingsrichtlijnen)

Lunch en diner

• Kitchari 
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Voedingswijzer fase 3 (vervolg)

Dag 13

Ontbijt 

• Volg dag 12 

Lunch 

• Let’s WRAP

• Maaltijdsalade met zoete aardappel 

• Groenten wokschotel

• Spinaziesoep 

• Wortelsoep met gember

• Pompoen- of zoete aardappelsoep 

• Ik stel mijn eigen ontbijt samen (zie tabel voedingsrichtlijnen)

Diner

• Kitchari

Dag 14

Ontbijt

• Volg dag 12

Lunch 

• Volg dag 13 

Diner

• Notenburger met gestoomde groenten en tomatensalsa

• Tofu nuggets met quinoa en gestoomde groenten 

• Groentecurry
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Voedingswijzer fase 3 (vervolg)

• Dahlsoep met groenten

• Ik stel mijn eigen diner samen volgens de tabel voedingsrichtlijnen

2. Intermittent Fasting

Kies je schema (zie hoofdstuk ‘Schema’s Intermittent Fasting’) en plan het tijdstip van je 
maaltijden per dag. Beste keus 13/11 of schema 14/10. Of een ander schema naar keus. 

Tip: kies je voor 2 maaltijden per dag, sla dan de lunch bij voorkeur niet over en maak van de lunch je 
hoofdmaaltijd!
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Je kunt langzaam je eigen eetpatroon weer oppakken. Belangrijk is te kijken welke gezonde gewoontes 
je kunt integreren. 

Tips en voedingsadvies:

• 80 -20 regel: kies 80% voor gezond en lekker en andere 20% waar je trek in hebt. Taart op een 
verjaardag of een keer een frietje kan dus prima. 

• Onderstaand een richtlijn voor een gezond voedingspatroon

 Groenten     300 tot 500 gram

 Fruit      200 tot 400 gram

 Zuivel      150 tot 350 gram

 Volkoren graanproducten   100 tot 150 gram

 Knollen        75 tot 125 gram

 Vis, gevogelte, wild, eieren en vlees    75 tot 125 gram

 Peulvruchten       50 tot 100 gram

 Olie en vet       25 gram

 Noten en zaden      25 gram

 Zoetmiddelen       25 gram

• 1 dag per week Kitchari eten voor onderhoud

• Een paar dagen per week bewust plantaardig eten past in een gezonde leefstijl

• Kijk welke vorm van Intermittent Fasting je kunt implementeren

Ondersteun jezelf met een goede multivitaminen, vitamine D en omega-3 supplement. Wij adviseren 
de supplementen van Lifeplus. Zie onze Lifeplus video (In je Leeromgeving, tabblad “Hoe bestel je je 
supplementen” en dag 14 lesvideo voor meer informatie).

• Multivitamine Daily BioBasic voor je dagelijkse aanvulling

• Probiotica

• Antioxidanten

• Vegan Omega 3

• Vitamine D 

9. Onderhoud na de Darm Detox
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10.1 Dranken

Ayurvedische detox thee

Ingrediënten 

½ liter water

1 tl komijnzaad

1 tl korianderzaad

1 tl venkelzaad 

3 stuks kardemom, schil verwijderen en pitjes in een vijzel fijn malen

3 dunne schijfjes gember  

Bereiding

1. Giet het water in een pan.

2. Meng alle ingrediënten erbij en breng het geheel langzaam aan de kook. Haal dan de pan van het 
vuur voordat het geheel begint te koken. 

3. Laat het mengsel 10 minuten trekken met een deksel op de pan. 

4. Zeef	vervolgens	de	thee	en	houdt	het	warm	in	een	thermosfles.	

Drink je thee lekker warm. 

10. Recepten
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Gouden melk, knuffel in een mok

Gouden melk is een traditionele Ayurvedisch drank gemaakt met verwarmende kruiden. De naam 
‘goud’ verwijst naar de kruid kurkuma. De smaak van kurkuma is scherp, bitter en samentrekkend. 
Kurkuma zit boordevol antioxidanten en kan onder andere ontstekingen en gewrichtspijn 
verminderen, het bloedsuikerspiegel verlagen en de spijsvertering bevorderen. 

De opneembaarheid van kurkuma wordt vergroot door zwarte peper en vet. Door de combinatie van 
de verschillende kruiden maak je een heerlijk verwarmend feel good drankje. 

Ingrediënten 

200 ml havermelk (amandel- of rijstmelk is ook prima)

2 tl kurkumapoeder

1 tl vers geraspte gember of gemberpoeder 

1 of ½ tl ghee, roomboter of kokosvet

1 tl honing

snufje kaneel of kardemom

klein snufje zout

snufje zwarte peper

Voeg een beetje water toe tegen het verdampen.

Bereiding

Meng alles in een pan en verwarm het (niet koken).

Snak je naar koffie, neem dit drankje voor een verwenmoment of neem een kopje voor een ontspannen 
afsluiting van je dag. 
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10.2 Smaakmakers

Hier vind je inspiratie voor smaakmakers. Je hoeft dit niet te volgen, je kan ook eenvoudig zout, peper 
en	verse	kruiden	gebruiken.	Wel	zo	makkelijk,	gezond	én	lekker.	Dus	helemaal	niets	mis	mee.	

Kies je wel voor smaakmakers en je bereidt het goed voor kan je snel, eenvoudig en gezond variatie 
in smaken in je gerechten creëren. Je leert ook hoe je zelf zonder lichaamsbelastende synthetische en 
chemische toevoegingen uit een pakje of zakje je eten op smaak brengt. Je hoeft uiteraard niet alle 
recepten te maken, kies waar je voorkeur naar uit gaat. 

Even de voordelen op een rij:

• Je kan smaakmakers voorbereiden en bewaren voor later gebruik

• Deze smaakmakers kunnen een vast gezond plekje in je keuken krijgen

• Door	het	gebruik	van	natuurlijke	ingrediënten	is	het	ook	nog	gezond	én	lekker

 Hartige specerijenmix 
 

    

    (Inspiratie van Dr. Michael Greger, Hoe overleef je?)

Je moet misschien wel even moeite doen om de kruiden in te slaan, maar we beloven je dat je hier 
heel blij van wordt. Met deze mix kun je je bouillonblokjes vervangen. Bouillonblokjes bevatten vaak 
onder andere veel zout en MSG ook wel bekend als vetsin. MSG wordt in veel voedingsmiddelen 
gebruikt	van	soepen	tot	chips	om	het	eten	smaak	geven.	Ken	je	dat	effect	dat	je	begint	aan	
borrelnootjes	of	een	zakje	paprika	chips	en	niet	kan	stoppen.	MSG	triggert	het	dooreet	effect	en	de	
lijst	met	nadelige	effecten	voor	onze	gezondheid	is	lang.	

Het hoofdingrediënt is edelgist. Edelgist heeft een hartige kazige smaak. Deze vorm van gist is inactief 
wat wil zeggen dat het een ‘dood gist’ is. Je kan het dus niet als rijsmiddel gebruiken bij het bakken van 
bijvoorbeeld brood. Edelgist is van nature rijk aan essentiële aminozuren en diverse B-vitaminen zoals 
B1,	B2,	B3,	en	B6	en	bevat	ook	voedingsvezels	bétaglucanen	genaamd.	Volgens	onderzoek	kunnen	
deze	bétaglucanen	het	immuunsysteem	versterken	(7)	

39 

MASTER MY ENERGY / RECEPTENBOEK



Als je gevoelig bent voor gisten en schimmels, als je bijvoorbeeld Candida hebt, kan je vaak wel 
edelgist gebruiken, maar het blijft een kwestie van opletten. Sommige mensen met de ziekte van 
Crohn blijken ook overgevoelig te reageren. Edelgist is tevens rijk aan purine (een stof dat afgebroken 
wordt tot urinezuur).  Mensen met een overgevoeligheid voor jicht kunnen daarom ook beter edelgist 
mijden. 

Wil je edelgist kopen? Kijk dan op onze aanbevelingspagina.

Ingrediënten

2 el edelgist 

1 el uienpoeder

1 el gedroogde peterselie

1 el gedroogde basilicum

2 tl gedroogde knoflookpoeder 

2 tl korianderpoeder

2 tl paprikapoeder

1 tl kurkuma

½ tl zwarte peper

Bereiding

1. Doe	alle	ingrediënten	in	een	koffiemolen	of	blender	om	de	gedroogde	kruiden	en	specerijen	goed	
te mengen en te verpulveren. 

2. Bewaar het mengsel in een strooier of een pot met een goed afsluitbare deksel. Bewaar op een 
koele, droge plek. 

Breng je groenten, soep en wokgerechten op smaak met deze mix.
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Notige Parmezaan 

(Bron Kookboek dr. Michael Greger, Hoe overleef je?)

Ingrediënten 

75 gram amandelen

75 gram paranoten

30 gram edelgist heb je de ziekte van Chron van Verneuil, gebruik dit dan niet

2 tl hartige specerijenmix of een kant en klare gedroogde (tuin)kruidenmix

Bereiding

1. Doe	alle	ingrediënten	in	een	keukenmachine	en	mix	tot	de	noten	fijn	en	gemalen	zijn.	

2. Bewaar het mengsel in een strooier of een pot met een goed afsluitbare deksel.

3. Bewaar in de koelkast. 

Tip: vervang de amandelen en paranoten door andere noten en/of zaden. 

Breng je salades of pasta op smaak met deze vegan kaas. 
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Dadelstroop als vervanging van suiker 

(Bron Kookboek dr. Michael Greger, Hoe overleef je?)

Ingrediënten

150 gram ontpitte dadels

250 ml kokend water

2 tl citroensap

Bereiding

1. Doe de dadels en het hete water in een hittebestendige kom en laat het 1 uur weken. 

2. Doe	vervolgens	de	dadels	met	het	weekwater	en	citroen	in	een	blender	en	pureer	het	fijn.	Bewaar	
max 3 weken in de koelkast. 

Tip: gebruik ook biologische appelstroop als (vloeibare) zoetstof. Let wel op: gezond wil niet zeggen dat je 
onbeperkt suiker kan eten. Beperk je consumptie tot maximaal 25 gram per dag. Je krijgt namelijk ook via je 
eten andere vormen van suiker binnen. 
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Saladedressing

Zelf een salade dressing maken is heel 
eenvoudig. In deze dressing kiezen we 
voor een mix met omega 3 vetzuren in de 
vorm van lijnzaadolie omdat wij anders 
een overdaad aan omega 6 vetzuren 
binnen krijgen. Een gezonde balans 
tussen omega 3 en 6 is onder andere 
belangrijk voor het gezond functioneren 
van al je lichaamscellen, mentale functies 
en je hormoonhuishouding. Een ‘let op’ 
opmerking is hier op z’n plaats.

• Lijnzaadolie en alle omega 3 vetten zijn NIET geschikt om mee te bakken. Tijdens verhitting komen 
schadelijke	stoffen	vrij.	

• Omega 3 olie is sterk onverzadigd en daardoor zeer gevoelig voor oxidatie. Dit betekent dat het 
vetzuur reageert met zuurstof.  Dit is hetzelfde proces als roesten. De olie wordt snel ranzig van 
smaak	en	de	kwaliteit	gaat	achteruit.	Koop	dus	een	klein	flesje,	sluit	het	gelijk	weer	goed	af	en	zorg	
dat het binnen 2 weken op is.

• Gebruik het in een dressing voor salades of door je yoghurt, kwark of smoothie. 

• Koop het liefst biologische koudgeperste lijnzaadolie.

Ingrediënten 

25 ml lijnzaadolie

25 ml olijfolie

25 ml verse citroensap of appelazijn

½ el honing

2 tl mosterd

Zout en peper of specerijenmix naar smaak

Bereiding

1. Doe	alle	ingrediënten	in	een	glazen	pot	of	fles.	

2. Goed schudden en in de koelkast bewaren. 

3. Speel met de hoeveelheid ingrediënten om het af te stemmen op jouw smaak. 

43 

MASTER MY ENERGY / RECEPTENBOEK



Basisrecept bouillon voor soepen

Basis voor een bouillon van ongeveer 1 liter. Gebruik wat je nodig hebt en bewaar de rest maximaal 5 
dagen in de koelkast. Je kunt het eventueel ook invriezen, bewaartermijn 3 maanden. 

Ingrediënten 

1 kleine pakje gemixte soepgroente (150 gram). Of maak zelf een mix van prei, wortel, paprika, peterselie, 
bloemkool, knolselderij)

1 blokje groentebouillon (biologisch en het liefst gistvrij)

1 stengel bleekselderij grofgesneden gesneden

1 laurierblaadje

1 ui grofgesneden

2 teentjes knoflook geplet

1 bosje verse kruiden zoals tijm, oregano, rozemarijn. Naar smaak. 

1 tl korianderpoeder

1 tl kurkuma

2 el misopasta of je homemade hartige specerijenmix

Peper en zout naar smaak

1,5 liter water

Bereiding

1. Zet de pan met water op vuur. 

2. Voeg alle ingrediënten toe. Deksel op de pan. 

3. Als de bouillon kookt, draait het vuur zacht en laat het nog 5 minuten koken. 

4. Laat het daarna afkoelen. 

5. Je kunt de verse kruiden en het laurierblad eruit halen en de bouillon pureren of zeven als je een 
heldere bouillon wilt.  
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Tomatensalsa is een fijn 
bijgerecht om je eten smaak te geven

Ingrediënten 

1 middelgrote rijpe tomaat

½ rode paprika

1 rode peper, verwijder de zaadlijst

1 klein teentje knoflook

1 tl olijfolie

1 el citroensap

Zout en peper naar smaak

Bereiding

1. Snij	de	ingrediënten	heel	fijn	of	pureer	de	ingrediënten	in	een	keukenmachine	of	met	een	
staafmixer.  

2. Bewaar in een pot in de koelkast 2 tot 3 dagen. 

45 



Kruidenboter

Ingrediënten

125 gram roomboter op kamertemperatuur

1 el extra vierge olijfolie

1 teentje geperste knoflook

Fijngehakte kruiden naar keus (tijm, bieslook, oregano, rozemarijn)

Zout en peper naar smaak.

Bereiding

1. Meng de ingrediënten met een spatel.

2. Bewaar in een glazen bakje in de koelkast. Vervang de zout door zeekraalzilt. 
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10.3 Gezonde tussendoortjes

Dadelballetjes

Ingrediënten voor 8-10 balletjes

100 gram ontpitte medjool dadels

3 tl cacaopoeder of meer naar smaak

50 gram ongebrande noten

1 el kokosolie 

Kaneel naar smaak

Mespuntje zout

Rol de ballen naar keus in: cacaopoeder, geraspte kokos, hennepzaad of sesamzaad

Bereiding

1. Maal	de	dadels	fijn.	

2. De	noten	naar	smaak	of	helemaal	fijn	(consistentie	chocolade	truffel)	of	grof	hakken	voor	een	bite.	

3. Meng de noten en de andere ingrediënten met de dadels en vorm balletjes ter grootte van een 
walnoot. 

4. Maak je handen een beetje nat als het te plakkerig wordt. 

5. Rol de balletjes door de cacaopoeder, kokos, hennepzaad of sesamzaad.

6. Bewaar in de koelkast of vriezer. Je kunt ze zeker een week in de koelkast bewaren en 3 maanden 
in de vriezer. 

Tip: met dit recept kun je lekker variëren. Voeg bijvoorbeeld gedroogd fruit, kokossnippers of lijnzaad toe. 47 



Glutenvrije 
bananenbrood

Ingrediënten 

150 gram amandelmeel

3 rijpe bananen

Handje gedroogde vijgen (2 – 3 stuks)

4 verse medjoul dadels 

Handje walnoten 

3 eieren

½ tl Himalaya zout

1 tl wijnsteenbakpoeder

Optioneel

• 2-3 el kokosolie of roomboter

• Kaneel naar smaak

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 175 graden.

2. Dadels,	vijgen	en	bananen	in	keukenmachine	(of	staafmixer)	fijn	malen.

3. Klop de eieren goed luchtig in een grote kom en roer hier de amandelmeel en het mengsel uit de 
keukenmachine doorheen. Hak de walnoten grof en roer ze samen met het zout en bakpoeder 
door het beslag. 

4. Leg	een	vel	bakpapier	in	een	cakeblik	en	giet	het	mengsel	erin.	Je	kunt	ook	een	muffin-	of	cupcake	
vorm gebruiken.  Plaats in de voorverwarmde oven voor 55 minuten op 175 graden. Je kunt met 
een sateprikker controleren of het gaar is. De prikker moet er droog uit komen. 

5. Zodra het brood klaar is, til je het voorzichtig met het bakpapier uit de cakeblik.

6. Trek het bakpapier er voorzichtig af en laat het brood minimaal 10 minuten afkoelen op een 
rooster.

7. Snijd in dunne plakken en bewaar in de vriezer. 
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Gevulde dadels met walnoten en kokos

Ingrediënten 

• 1 medjoul dadel 

• 2 halve walnoten

• ½ tl kokosolie

• ½ tl hennepzaad

Bereiding

1. Maak een snee in de dadel en haal de pit eruit. 

2. Smeer de kokosolie tussen de dadel. 

3. Strooi het hennepzaad erin en leg de walnoot ertussen. 
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10.4 Ontbijt

Smoothie recepten 

Smoothies zijn heerlijk, gezond en eenvoudig klaar te maken en passen goed in een detox. Je kunt het 
van te voren goed voorbereiden en makkelijk meenemen. 

Let wel op het seizoen: smoothies zijn meer geschikt bij warm weer vanwege het verkoelend 
effect.	Meer	weten?	Lees	de	blog	van	Leefstijlcoach	Radha	Poeran	‘Hoe	gezond	is	jouw	smoothie?’												
www.mastermyenergy.com/2020/05/28/gezond-smoothie/    

Voor alle smoothies geldt dat je zelf kunt variëren met wat je lekker vind. Noten en zaden maken een 
smoothie smeuïg van smaak. Week je noten en zaden een avond van tevoren. Gooi het weekwater 
weg	met	uitzondering	van	lijnzaad	en	chiazaad.	De	slijm	die	het	met	weken	gevormd	is	voedend	én	
gezond voor je darmslijmvlies.  

Hierbij 8 tips om je smoothie af te stemmen op jouw persoonlijke smaak:

1. ½ eetlepel geweekte lijnzaad

2. 1 theelepel geweekte zonnebloem- of pompoenpitten

3. 1 theelepel hennepzaad

4. ½ eetlepel geweekte walnoten

5. 1 dadel

6. schijfje gember

7. verse kruiden zoals munt, koriander, peterselie, etc.

8. naast water kun je ook variëren met kokoswater, haver-, amandel-, rijst- of kokosmelk 
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Happy Healthy Smoothie

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten (NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (Ja) Vegatarisch (Ja)

Keukenspullen:

• Smoothiemaker / blender

Ingrediënten

1 handje spinazie

½ stengel bleekselderij

1 handje bessen, frambozen/bramen/ aardbeien (evt. uit diepvries)

½ geperst citroen  

150 ml bietensap of wortelsap

1 glas water 

Bereiding

Meng alle ingrediënten in een blender/juicer. Voeg wat extra water toe als het te dik is. 

Drink je smoothie rustig op. 

Zorg dat je iedere slok of hap inspeekselt voor een goede vertering.
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Green Energy Smoothie

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten( NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (Ja) Vegatarisch (Ja)

Keukenspullen:

• Smoothiemaker / blender

Ingrediënten

1 appel

½ handje boerenkool

½ stengel bleekselderij

½ handje koriander, munt, peterselie of kiemen 

Handje aardbeien

½ sinaasappel

1 glas water 

Bereiding

Meng alle ingrediënten in een blender/juicer. Voeg wat extra water toe als het te dik is. 

Drink je smoothie rustig op. 

Zorg dat je iedere slok of hap inspeekselt voor een goede vertering.
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Spice It Up Smoothie

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten (NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (Ja) Vegatarisch (Ja)

Keukenspullen:

• Smoothiemaker / blender

Ingrediënten

1 handje blauwe bessen

1 kleine appel

¼ komkommer

½ avocado

1 handje waterkers 

1 glas water

Bereiding

Meng alle ingrediënten in een blender/juicer. Voeg wat extra water toe als het te dik is. 

Drink je smoothie rustig op. 

Zorg dat je iedere slok of hap inspeekselt voor een goede vertering.
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Power Smoothie

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten (NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (Ja) Vegatarisch (Ja)

Keukenspullen:

• Smoothiemaker / blender

Ingrediënten

1 handje blauwe bessen

1 kleine appel 

1 hand spinazie of andijvie

Handje kiemen

½ geperst citroen  

150 ml bietensap of wortelsap

1 glas water

Bereiding

Meng alle ingrediënten in een blender/juicer. Voeg wat extra water toe als het te dik is. 

Drink je smoothie rustig op. 

Zorg dat je iedere slok of hap inspeekselt voor een goede vertering.
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Appel Detox Smoothie 

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten (NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (Ja) Vegatarisch (Ja)

Keukenspullen:

• Smoothiemaker / blender

Ingrediënten

2 appels

1 banaan

1 el gebroken lijnzaad of chiazaad

1 glas water

Optioneel kruiden: kaneel, geraspte gember, kurkuma, venkelzaad, steranijs

Bereiding

Meng alle ingrediënten in een blender/juicer. Voeg wat extra water toe als het te dik is. 

Drink je smoothie rustig op. 

Zorg dat je iedere slok of hap inspeekselt voor een goede vertering.

55 

MASTER MY ENERGY / RECEPTENBOEK



Havermout

Deze versie (overnight oats) is makkelijk en gezond. Je kan het de avond van tevoren voorbereiden. De 
volgende ochtend hoef je het alleen op te eten. Makkelijk ook om mee te nemen. Lees onze blog over 
havermout inclusief 3 andere lekkere recepten:                                                                                        

https://www.mastermyenergy.com/2020/06/26/3x-gezonde-havermout-recept/

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten (NEE), Lactose,(NEE) Noten (JA), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (Ja) Vegatarisch (Ja)

Keukenspullen: -

Ingrediënten

50 gram havermout

½ el gemalen lijnzaad (liefst zelf malen)

½ el chiazaad

½ tl kardemom of kaneelpoeder

1 el grof gehakte walnoten

1 tl biologische rozijnen of 1 gedroogde vijg fijngesneden

200 ml havermelk (of kokos-, rijst-, amandelmelk)

Optioneel ½ el dadelstroop (zie smaakmakers) 

100 gram verse fruit naar keus: blauwe bessen, aardbeien, banaan, framboos, bramen, rasp een klein 
appeltje en meng dit met een 1 el versgeperst citroensap. 
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Bereiding

1. Doe alle ingrediënten in een middelgrote kom, met uitzondering van het fruit en meng alles goed. 
Een spatel is handig. 

2. Doe alles in afsluitbare potje of bakje, top af met het fruit en bewaar in de koelkast. Je ontbijt staat 
klaar. Eet je havermout wel op kamertemperatuur, haal het tijdig uit de koelkast. Het liefst een uur 
van tevoren. 

Wist je dat haver geen gluten bevat? Dit recept past dus goed in een gluten bewust dieet. Let wel op 
dat op de verpakking ‘glutenvrij’ staat omdat haver wel besmet kan zijn met gluten van een ander 
graansoort. 

TIP voor variatie. Vervang de haver met quinoa. Kook 50 gram quinoa volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Laat het goed uitlekken en meng alle ingrediënten goed met elkaar. 
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Feel Good Broodje

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten (JA), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan, Vegatarisch (naar keuze)

Keukenspullen: -

Ingrediënten

1 of 2 geroosterde volkoren zuurdesem boterhammen of 1 volkoren pitabroodje

Beleg naar keuze:

• Zachte smeer geitenkaas

• Groentespread, bijv. van Zonnatura 

• Humus

• Roomboter, kokosvet, ghee

• Zelfgemaakte kruidenboter (zie recept bij smaakmakers)

• Avocado

Voeg wat groenten toe zoals:

• kiemen: alfalfa, broccoli, radijs, zonnebloempitten

• groenten: gegrilde venkel, courgette, wortel
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Happy Chia Darmfood

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 15 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), 

 Lactose (NEE), Noten (BASIS NEE, TIP JA), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegatarisch (JA)

Keukenspullen: -

Het hoofdingrediënt is lijnzaad of chiazaad.  Zodra deze zaden in water worden geweld, zwellen ze 
op en worden ze slijmerig. Lijnzaad vergroot het gewicht en volume van de voedselbrij in je darmen. 
Hierdoor verbetert het glijvermogen en de darmperistaltiek (beweging van je darmen) en dit leidt tot 
een	soepele	stoelgang.	En	deze	slijmstoffen	doen	veel	meer:	ze	voeren	afvalstoffen	en	overtollig	slijm	
af, werken verzachtend en ontstekingsremmend, herstellen onze slijmvliezen en omhullen schadelijke 
bacteriën en voert ze af.

Ingrediënten

3 el chiazaad of 1½ el chiazaad en 1½ el lijnzaad of 3 eetlepels zelf gemalen lijnzaad, Varieer zoals je zelf 
wilt

250 ml haver-, amandel, rijst-, of kokosmelk

2 el gemalen kokos

1 tl vanille-extract of 1 vanillestokje opensnijden en vanillemerg uitschrapen 

½  el dadelstroop (zie smaakmakers) of honing

Top af met een handje fruit naar keuze bessen, aardbeien, frambozen, bramen.

Bereiding

1. Doe alle ingrediënten in een middelgrote kom, met uitzondering van het fruit, en meng alles goed. 
Een spatel is handig. 

2. Doe alles in een afsluitbare potje of bakje, top af met het fruit en bewaar in de koelkast. Je ontbijt 
staat klaar. 

3. Het is lekker om het een half uur buiten de koelkast te laten alvorens op te eten. 

TIP: hou je van iets krokants, voeg dan 1 el gehakte rauwe nootjes toe, geroosterde sesamzaadjes of 
geroosterde pitten (zonnebloem of pompoen)
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10.5 Lunch

Let’s WRAP!

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(JA), Lactose (JA), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (NEE, maar wel mogelijk), Vegatarisch (JA)

Keukenspullen: -

Ingrediënten

1 volkoren wrap 

1/2 avocado in blokjes gesneden

50 gram hüttenkäse of feta of kies vegan optie

50 gr kikkererwten

50 gr komkommer

50 gr babyspinazie

1 handje alfalfa kiemen

1 bosui

peper en zout naar smaak

1 el dressing (zie smaakmakers)
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Bereiding

1. Meng de ingrediënten met elkaar. 

2. Verwarm de wrap en vul met de ingrediënten.

3. Wil je dit meenemen? Neem de vulling in apart bakje. De wrap wordt anders zacht.

Tip: voor variatie van de vulling met ingrediënten die je zelf lekker vindt.  

Bijvoorbeeld:

• Geraspte bieten of wortel

• Pesto

• Humus (vegan)

• Rucola

• Kiemen: broccoli, radijs, zonnebloempitten

• Gegrilde groenten (vegan)

• Groentenspread (vegan)

• Notenspread (vegan)

Tip: Maak een extra portie vulling en serveer met een kopje soep voor een avondmaaltijd. 
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Maaltijdsalade met zoete aardappel 

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 30 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(JA), Lactose (JA), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (NEE, maar wel mogelijk), Vegatarisch (JA)

Keukenspullen: -

Ingrediënten

1 kleine zoete aardappel 

1 grote hand (baby)spinazie of rucola

50 gram peultjes

Handje kiemen: alfalfa, broccoli, radijs, zonnebloempitten

½ avocado in blokjes gesneden

50 gram hüttenkäse of feta (vegan optie is hummus of groentespread)

50 gr kikkererwten

1 el dressing (zie smaakmakers)

1 el notige Parmezaan (zie smaakmakers)

Bereiding

1. Schil de aardappel en snij het in blokjes. 

2. Stoom de blokjes gaar in een stoompan evenals de peultjes. Als je geen stoompan hebt, kook het 
dan in een klein beetje water gaar. 

3. Laat het afkoelen. 

4. Meng intussen de andere ingrediënten met de dressing. 

5. Serveer met de zoete aardappel en top af met de notige Parmezaan 62 



Groenten wokschotel

 Aantal personen: 1

 Bereidingstijd: 30 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen: Wok

Ingrediënten

250 tot 400 gram gemengde groenten, kant en klaar of zelf samenstellen. Denk aan: courgette, peultjes, 
taugé, wortel, venkel, knolselderij, paksoi, paprika, bloemkool, broccoli, pompoen, witlof

½ el kokosolie

1 sjalotje of uitje fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, door de knoflookpers

½ cm gember heel fijngesneden

1 laurierblaadje

1 chilipeper, fijngesneden en zaadlijst verwijderen

2 el sojasaus

1 tl paprikapoeder

1 tl 5 five spices poeder

½ el dadelstroop (zie smaakmakers)

100 gram tofu, tempeh in blokjes gesneden of quorn of kikkererwten

30 gram volkoren rijst of tarwe noodles. Kook zoals op de verpakking is aangegeven. 

Handje peterselie of koriander

Zout en peper naar smaak
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Bereiding

1. In een wok pan olie verhitten. 

2. Ui,	laurierblad	en	knoflook	fruiten.	

3. Als het glazig is geworden, gember en chilipeper toevoegen. Even bakken. 

4. Voeg de tofu (of je andere keus) toe. Even bakken. 

5. Voeg	de	paprikapoeder	en	five	spices	poeder	toe.	Even	bakken.	

6. Voeg dan de sojasaus en dadelstroop toe. Kort bakken 

7. De groenten toevoegen en op hoog vuur wokken. 

8. Na ongeveer 5 minuten de gekookte noedels toevoegen. Als dit plakt kun je dat losmaken door de 
noodles in een vergiet onder de kraan af te spoelen.  

9. Alles nog even een paar minuten roerbakken. 

10. Aftoppen met verse kruiden. 
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Spinaziesoep

 Aantal personen: 2

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen: Staafmixer

Ingrediënten

500 ml groentebouillon, zie recept bouillon ‘smaakmakers’

300 gram spinazie

1 el notige parmezaan of 1 el hennepzaad

Zout en peper naar smaak

Bereiding

1. Als de bouillon kookt draai het vuur uit. 

2. Voeg de spinazie toe, goed roeren. De deksel erop. 

3. Na 5 minuten is de spinazie zacht geworden. Pureer de soep met een staafmixer. 

4. Top af met de notige Parmezaan. 
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Wortelsoep met gember

 Aantal personen: 2

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen: Staafmixer

Ingrediënten

500 ml groentebouillon, zie recept bouillon ‘smaakmakers’

300 gram bospeen

2 cm gember raspen

1 el fijngesneden kruiden: peterselie, koriander of bieslook

1 el notige Parmezaan

150 ml kokosmelk. Mag ook zonder. 

Zout en peper naar smaak

Bereiding

1. Breng de bouillon met bospeen en gember aan de kook. De deksel erop en zachtjes laten koken. 

2. Na ongeveer 5 tot 10 minuten (controleer met een vork wanneer de wortels gaar zijn) vuur 
uitdraaien en met een staafmixer pureren. 

3. Top af met de notige Parmezaan en de verse kruiden. 66 



Pompoen- of zoete aardappelsoep

 Aantal personen: 2  Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda (NEE)

 Bereidingstijd: 20 minuten Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen: Staafmixer

Ingrediënten

500 ml groentebouillon (zie recept smaakmakers) of gebruik een bouillonblokje met 500 ml water

300 gram pompoen of zoete aardappel

2 cm gember raspen

150 ml kokosmelk. Mag ook zonder. 

1 el fijngesneden kruiden: peterselie, koriander of bieslook

1 el notige Parmezaan (zie recept smaakmakers)

Zout en peper naar smaak

Bereiding

1. Breng de bouillon met de pompoen of zoete aardappel en gember aan de kook. 

2. De deksel erop en zachtjes laten koken.

3. Voeg na 5 minuten de kokosmelk toe. 

4. Dan nog max 5 minuten laten koken. 

5. Vuur uitdraaien en met een staafmixer pureren. 

6. Top af met de notige Parmezaan en de verse kruiden. 

TIP: Serveer de soep eventueel met een groentenwrap of een sneetje zuurdesem geroosterd brood met beleg. 
Zie recept hierboven. 
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10.6 Diner

Eet een lichte avondmaaltijd. Als je geen trekt heb kun je ook wat fruit eten. Een appel, sinaasappel, 
een handje aardbeien, frambozen, mango, ananas, watermeloen of ander seizoensfruit.

Notenburger met gestoomde groenten en tomatensalsa

 Aantal personen: 2

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(JA), Lactose (NEE), Noten (JA), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen:  Vijzel, staafmixer of blender.

   Heteluchtoven voorverwarmen op 175 graden

   Koekenpan met anti aanbaklaag

Geen tijd om zelf de burgers te maken? Koop dan een vegetarische burger. Kies een versie met zo min 
mogelijk toevoegingen en suikers. Kies niet alleen voor soja. 

Lees meer over soja https://www.mastermyenergy.com/2020/06/24/is-soja-gezond/

Bereid dit een avond van tevoren voor! Je kan deze burgers eerder maken en invriezen. Ontdooi een 
paar uur in de koelkast. 
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Ingrediënten voor 2 porties

125 gram paranoten

400 gram kikkererwten uit pot. Giet af in een vergiet en spoel goed af. 

1 el lijnzaad

15 gram zonnebloempitten

1 el fijngehakte peterselie of koriander

1 kleine sjalot fijngesnipperd

1 tl kurkuma

Zwarte peper en zout naar smaak

1 ei, geklutst

75 volkoren broodkruim. Toast twee sneetje zuurdesembrood en verkruimel dit. Doe de afgekoelde boter in 
een boterham zak en sla en fijn met een deegroller. 

Bereiding

1. Doe zonnebloempitten, sjalot, peterselie of koriander, kurkuma, zwarte peper en zout naar smaak 
toe in de vijzel, staafmixer of blender.

2. Meng alles goed. Neem een handvol van het notenmengsel en maak 4 grote burgers of 8 kleine.

3. Kluts het ei, dompel de burger door het ei en haal ze dan door de broodkruim. Bewaar de burgers 
in minimaal 4 uur in de koelkast. 

4. Bereiding. Bestrijk de burgers met wat olijfolie leg ze op een bakpapier in de oven op 175 graden 
hete lucht. Totaal 20 -25 minuten. Keer ze om na 10 minuten. 

5. Of bak ze in een koekenpan met anti aanbaklaag. Zorg dat je koekenpan goed warm is, eventueel 
kun je een heel klein beetje olijfolie toevoegen om aanbakken te voorkomen. 

6. Stoom of kook 200 gram groenten naar keuze. Als je de groenten kookt, doe een heel klein beetje 
water	in	de	pan	en	met	een	deksel	erop	laten	koken.	Dit	geeft	ook	een	stoomeffect,	zorg	dat	je	
zoveel water toevoegt dat de groenten gaar kunnen worden en het vocht verdampt is. 

TIP: serveer de 2 grote burgers of 4 kleine samen met tomatensalsa. Zie ‘smaakmakers’ voor het recept 
tomatensalsa. 
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Tofu nuggets met quinoa en gestoomde groenten

 Aantal personen: 2

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(JA), Lactose (NEE), Noten (JA), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen:  Keukenmachine, blender of staafmixer

   Heteluchtoven voorverwarmen op 175 graden

   Koekenpan met anti aanbaklaag

Geen tijd om zelf de tofu nuggets te maken? Koop dan vegetarische nuggets. Kies een versie met zo 
min mogelijk toevoegingen en suikers. Kies niet alleen voor soja. De supermarkt heeft tegenwoordig 
ook andere plantaardige vleesvervangers.  

Lees meer over soja https://www.mastermyenergy.com/2020/06/24/is-soja-gezond/
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Ingrediënten:

150 gram naturel tofu, uitgelekt

4 bosuitjes grofgesneden

1 stengel citroengras, hard buitenste bladen afhalen. Jonge binnenkant heel fijn snijden.

3 cm gember raspen

2 teentjes knoflook persen

1 rode peper, zonder zaadlijst fijngehakt

1 el sojasaus

1 tl dadelstroop

1 sneetje zuurdesembrood. Verkruimel dit brood en snij eventueel de harde korst weg. 

1 el gemalen lijnzaad

Bereiding:

1. Kook de quinoa zoals op de verpakking staat aangegeven. 

2. Stoom of kook 200 gram groenten naar keuze. Als je de groenten kookt, doe een heel kleine 
beetje	water	in	de	pan	en	met	een	deksel	erop	laten	koken.	Dit	geeft	ook	een	stoomeffect,	zorg	
dat je zoveel water toevoegt dat de groenten gaar kunnen worden en het vocht verdampt is.

3. Hak	de	bosuitjes,	stengel	citroengras,	gember,	knoflook,	rode	peper	en	koriander	fijn	in	je	
keukenmachine, blender of staafmixer. 

4. Voeg daarna de tofu, soja, lijnzaad, verkruimeld brood, dadelstroop, zout en peper naar smaak 
toe. Meng dit weer kort in de keukenmachine.  

5. Maak er geen puree van, moet een beetje een bite hebben.

6. Maak je handen nat, en vorm nuggets van de mengsels. Of gebruik 2 eetlepels die je steeds met 
water vochtig maakt om de nuggets te maken. 

7. Bestrijk de nuggets met wat olie en bak ze in een hete anti aanbakpan 2 tot 3 minuten per zijde. 
Of doe ze in 15 minuten in een voorverwarmde oven van 175 graden. 

8. Keer ze na 7 minuten om. 

Serveer met de quinoa, gestoomde groenten, de helft van de portie nuggets en een tomatensalsa. 
Zie ‘smaakmakers’ voor het recept tomatensalsa.
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Groentecurry

 Aantal personen: 2

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), Lactose (NEE), Noten (JA), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen: Wok

Ingrediënten

250 gram groentemix voorverpakt of zelf gesneden. Maak een mix naar keus van wortels, broccoli, boontjes, 
peultjes, bloemkool, pompoen

2 el milde currypasta naar smaak of droge curry poeder van Jonnie Boer 

100 gram tofu, quorn of tempeh 

200 ml kokosmelk

1 klein uitje fijngesnipperd

1 teentje knoflook

½ el kokosolie

1 tl dadelstroop

Zout en peper naar smaak

Handje koriander of peterselie
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Bereiding

1. Warm een pan voor, voeg de olie toe. 

2. Als	de	olie	warm	is	voeg	het	uitje	en	knoflook	toe.	Laat	het	even	bakken.	

3. Als het glazig is voeg de tofu, tempeh of quorn toe. Laat het even lichtbruin bakken. Voeg dan 
currypasta toe of poeder toe. Bak 2-3 minuten en voeg daarna de kokosmelk toe. Als dit kookt 
voeg dan de groenten, dadelstroop en peper en zout naar smaak. Als de groenten gaar is top het 
af met de verse kruiden naar smaak. 

Tip: serveer met 2 tot 4 eetlepels zilvervliesrijst of quinoa. 
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Dahlsoep met groenten 

 Aantal personen: 2

 Bereidingstijd: 20 minuten

 Allergie (tag woorden) Gluten(NEE), Lactose (NEE), Noten (JA), Pinda (NEE)

 Tag woorden: Vegan (JA), Vegetarisch (JA)

Keukenspullen: -

Ingrediënten voor 2 royale porties

100 gram gele mungbonen

1 middelgrote rode ui 

2 teentjes knoflook, fijngesneden

2 cm gember geraspt

1 el kokosolie of ghee

2 tl komijnzaad 

2 tl milde kerriepoeder 

1 tl geelwortelpoeder (kurkuma)

2 tl korianderpoeder

1 mespuntje cayennepeper

1 biologische groentebouillon blokjes

400 gram groenten naar keuze. Kant en klare voorgesneden mix. Of maak zelf een mix of kies één groenten 
uit: courgette, tomaat, pompoen, wortel, bonen, broccoli, bloemkool, knolselderij, zoete aardappel, of 
andere seizoensgroenten. 

Handje kruiden: koriander of peterselie
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Bereiding

1. Kook de linzen apart in een pannetje met water +/- 15 minuten. Zorg dat linzen 2 vingerkootjes 
onder water staan. Als het kookt, schep het schuim eruit.  

2. Draai het vuur uit en doe de deksel op de pan zodat de linzen kunnen nawellen. 

3. Ga daarna verder met de volgende stappen.

4. Snipper	de	rode	ui	en	de	knoflook.	Bak	eerst	de	ui	in	de	olie.	Als	het	glazig	is,	voeg	de	knoflook	en	
het komijnzaad toe. Laat dit een minuutje fruiten. 

5. Voeg de gember en de andere droge specerijen toe. Minuutje bakken.

6. Voeg de linzen met kookwater toe, het bouillonblokje en daarna de groenten. Doe de deksel op de 
pan en laat het even koken. 

7. Als je de soep dunner wilt, voeg dan water toe. 

Serveertip: Als het klaar is serveer dan met de verse kruiden, citroensap en eventueel peper en zout 
naar smaak.
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11. Leefstijlcoach Radha Poeran

Al meer dan 25 jaar helpt Radha mensen met vitaliteit en het 
verhogen van hun energie- en geluksniveau. Haar uitgangspunt 
is dat iedereen gezond is en ziektes grotendeels veroorzaakt 
worden door (onbewuste) leefstijl keuzes.

Vanuit een diepe wens en levensmissie om zoveel mogelijk 
mensen te helpen de juiste keuzes te maken voor een happy 
and healthy lifestyle, heeft zij zich ontwikkeld tot specialist op het 
gebied van:

• Orthomoleculaire Therapie
• Natuurvoeding
• Hormonen
• Adem- en meditatietechnieken
• Mental coaching
• Leefstijl
• Business Coaching
• Vitaliteit op de werkvloer
• Ayurvedische Marma Therapie

Vanuit een wetenschappelijk en holistische visie ontwikkelt zij met passie en liefde diverse 
programma’s op het gebied van vitaliteit. Met een jarenlange achtergrond als HR-Manager en Trainer/
Coach in het bedrijfsleven heeft zij haar expertises weten te vertalen naar deze unieke en praktische 
gezondheidsprogramma’s die voor iedereen te volgen zijn.

Haar	visie	dat	wij	mensen	allemaal	uniek	zijn	en	dat	er	geen	quick	fix	bestaat	wordt	vertaald	naar	
praktisch	haalbare	resultaten	met	een	duurzaam	effect.	Volgens	haar	is	vitaliteit	een	ongoing	journey	
waarbij zij met jou meereist zolang jij daar behoefte aan hebt. Haar diepgaande kennis, ervaring en 
streven naar topkwaliteit, vind je op prettige wijze terug in haar (coach)programma’s die net even 
anders zijn dan wat je gewend bent. Zij ziet educatie en kennisoverdracht als een belangrijk onderdeel 
om	duurzaam	resultaat	te	behalen	en	écht	impact	te	maken.

Waarom ontwikkelde zij de 14 daagse Darm Detox?

Toen zij jaren geleden noodgedwongen vanuit kritieke toestand haar reis moest starten naar een 
gezonde darm- en leverfunctie heeft zij enorm veel geleerd over de werking van het menselijk lichaam 
en	geest.	Eén	ding	wist	zij	zeker,	zich	neerleggen	bij	het	medische	advies	en	opgeven	was	absoluut	
geen optie. Ze nam het besluit ‘ ik ben heel en vitaal’. Ze verraste velen toen zij op korte termijn 
bijzondere resultaten wist te boeken door haar zelfhelend vermogen maximaal te ondersteunen. 
Vanaf dat moment kon ze niet anders dan haar kennis en expertise te delen en daarmee zoveel 
mogelijk mensen te helpen met gezondheid en het verhogen van hun levenskwaliteit.
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