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Leverondersteuning 



Disclaimer

 

De recepten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De maker
stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en / of onvolledigheden in deze uitgave. 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter een keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de meningen en ervaringen van de auteur en naar beste weten
opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit boek. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen uit dit document.
Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan je voeding en leefstijl
gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en wil
je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com



Werkwijze

 

Mensen met bepaalde aandoeningen kunnen beter niet of mogen zelfs niet extra
reinigen of ontgiften.

1. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft ( dan volg je het 'Mama Plan' in dit
document'. Minder eten is namelijk voor jou geen optie).

Dit programma is niet geschikt als je niet gezond bent. Onderstaande
mensen kunnen beter niet meedoen met de leverondersteuning. Eventueel
kunnen ze het 'Mama Plan' volgen of gewoon een voorgaand weekmenu
volgen. We gebruiken geen supplementen die ook maar enigszins invloed op
de ziekte kunnen uitoefenen, maar toch dit traject kun je beter 1 op 1 doen
en niet in groepsverband. 
 
2. Je type 1 (insulineafhankelijke diabetes) hebt. 
3. Je leeft momenteel met vergevorderde kanker en verliest gewicht.
4. Je gebruikt medicijnen die een stabiele bloedconcentratie nodig hebben,
inclusief medicatie om bloedstolsels te voorkomen. Stabiele bloedconcentraties van
medicijnen kunnen namelijk verstoord raken naarmate de absorptiesnelheid
verandert, waardoor je een te hoge of te lage dosis medicatie krijgt met alle gevolgen
van dien. 
Raadpleeg je arts en ga op geen enkele manier verder met het 
ontgiftingsprogramma zonder toezicht van een deskundige. 
5. Je hebt momenteel met een andere ziekte die moet worden behandeld
en waarin kleine veranderingen in je lichaamschemie een bedreiging kunnen vormen.
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Wat is reinigen?
 

 

Al duizenden jaren erkennen mensen het bestaan   van giftige stoffen die 
invloed hebben op disfunctie, schade, ziekte, vroegtijdige veroudering en overlijden
veroorzaken.

Deze gifstoffen hebben het potentieel om te irriteren, ze verstoren de balans in het
lichaam en uiteindelijk laten ze het lichaam lijden. Oude genezingstradities schreven
watervasten voor om het lichaam te reinigen, maar ontgiften werd ook gezien als een
spirituele oefening om de geest en ziel te zuiveren.

Gifstoffen zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven.
Ze zitten in de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten en worden zelfs
gecreëerd door chemische reacties in ons lichaam.
Het goede nieuws is dat ons lichaam is ontworpen om deze gifstoffen te
neutraliseren en te verwijderen.

Als het lichaam zijn complexe activiteiten niet constant coördineert, kunnen afval
producten zich opstapelen en zouden we ziek worden en uiteindelijk zouden we
sterven.
Ons lichaam is gelukkig op elk moment van ons leven in ontgiftigings-modus en dit
maakt deel uit van de basisformule van het leven.

Tegenwoordig is er meer toxiciteit dan ooit tevoren - van voedsel, water, lucht maar
ook van de drukke en gehaaste levensstijl die we leiden.
Dit alles zorgt ervoor dat ons lichaam geen vitale voedingsstoffen meer heeft, dat
toxiciteit zich ophoopt in onze weefsels en dat ons systeem overweldigd raakt,
waardoor ons vermogen om zelf te ontgiften wordt verminderd.

Na verloop van tijd stapelen klachten zich op.
We hebben allemaal in verschillende mate met de gevolgen hiervan te maken.
Veel voorkomende klachten zijn onder meer:
• Hoofdpijn
• Darm problemen
• Allergieën
• Gewichtsproblemen
• Depressie en/of angst
• Moe en lusteloos
• Wallen onder de ogen
• Droge, doffe huid
• Spierpijn
• Terugkerende infecties
• Zenuwpijn of gevoelloosheid
• Slecht korte termijn geheugen en concentratievermogen
• Stemmingswisselingen



Wat gebeurd er tijdens de ontgiftiging?

 
Een toxine is iets dat de normale fysiologie in het lichaam verstoort en heeft een
negatieve invloed op de lichaamsfunctie. Sommige toxines zijn endotoxinen, dit zijn
afvalproducten van de normale activiteit van cellen en stofwisseling. 

EDC: zijn door de mens gemaakte gifstoffen waaraan we opzettelijk of onopzettelijk
worden blootgesteld - denk aan pesticiden, insecticiden, voedseladditieven,
medicijnen, drugs, alcohol enz.

Gifstoffen worden opgeslagen in onze vetcellen, dit is waarom mensen
gewichtsverlies ervaren tijdens ontgifting. Vetcellen worden verbrand en de gifstoffen
komen vrij in het bloed, reizen naar de lever om te worden gefilterd en vervolgens in
het darmstelsel om te worden uit gepoept. 

De lever is het belangrijkste reinigingsorgaan van het lichaam, waarbij de huid,
darmen en nieren een secundaire rol spelen. In de lever worden gifstoffen omgezet
in onschadelijke, in water oplosbare moleculen die vervolgens uit het lichaam worden
verwijderd. 
Elke gezondheidstoestand die de lever, nieren, darmen of huid aantast, kan de
manier waarop het lichaam reinigt beïnvloeden.

Ontgifting is een ingewikkeld proces in het lichaam en omvat 2 fasen in de lever, één
om af te breken en de andere om via het darmstelsel te elimineren (door te poepen).
Om ongiftiging succesvol te laten zijn, heeft elke fase de juiste voedingsstoffen nodig,
zodat gifstoffen snel en moeiteloos kunnen worden verwijderd.

Als onderdeel van je ontgiftiging stimuleer je de functie van je darmen, lever, nieren
en de huid.
Je huid speelt ook een grote rol bij het elimineren van gifstoffen, door te zweten - wat
wordt aanbevolen tijdens deze week. 



Intentie maken

 
Ik heb gemerkt dat het instellen van een intentie een enorm verschil kan maken.

Als we geen duidelijke intentie hebben, kunnen we vaak vergeten waarom we iets
doen en als dingen uitdagend worden, is het gemakkelijk om op te geven of niet goed
door te gaan.
Je intentie kan zijn om te ontgiften, je lichaam te voeden, het de aandacht die het
nodig heeft te geven, voel je lichter in je lichaam, verlies overtollig gewicht, creëer
meer energie, een opgeblazen gevoel en andere knagende symptomen uitbannen.

Wat het ook is, schrijf het op zodat het duidelijk is en een goede motivatie is voor
deze week. 
Ontgiften kan ook een spirituele oefening zijn. Jarenlang werd reiniging gebruikt om
het lichaam te reinigen en verbinding te maken met de geest. Als we alle
comfortvoedsel en gewoonten die we als afleiding gebruiken wegnemen, hebben we
alleen de stilte van onze wijsheid die tot ons spreekt. 

Het kan echt een tijd zijn om ons innerlijke zelf te koesteren en ons leven duidelijker
te zien.
Als je weer in contact wilt komen met je lichaam en innerlijke zelf, dan geeft ontgifting
jou die kans. 



Journalen

 
Gun jezelf deze week wat extra tijd, vermijd haasten, maak van je leverondersteuning
een prioriteit.
Denk na over wat er nog meer uit je leven moet worden ontgift:
Is je relatie voedend?
Voedt werk je geest, of put het je uit?
Wat heb je je gerealiseerd over je gewoontes sinds je aan dit programma begon?
Wanneer was de laatste keer dat je echt het gevoel had dat je stappen aan het zetten
bent, in plaats van overal tegenin te zwemmen? 



Symptomen die je deze dagen kunt
ervaren: 

 

Door veranderingen in darmbacteriën (ten goede). Er is een vermindering van
slechte bacteriën en een toename van nuttige bacteriën die een gezonde
spijsvertering en immuniteit zullen ondersteunen.
Tijdens de detox kan je last krijgen van obstipatie of juist van diarree. Je krijgt veel
vezels binnen waardoor je darmen actiever worden. Daarnaast raak je veel
afvalstoffen kwijt wat ook via je darmen gaat. Als je last krijgt van obstipatie kan je
lijnzaad toevoegen aan je smoothie. Bij diarree moet je vooral goed opletten dat
je voldoende vocht binnen krijgt. De chlorella en psyllium vezels helpen ook bij
een goede darmwerking en zorgt voor ondersteuning hierin

Zou alleen de eerste paar dagen kunnen optreden en is normaal gesproken te
wijten aan het weglaten van koffie en suikers - wat je al in het eerste deel van het
programma eigenlijk zou doen.

Omdat overtollige zuren en gifstoffen uit de weefsels worden verwijderd.
Drink nog meer water en neem een   Magnesiumbad om deze te verminderen

Als je aan het detoxen bent kun je last krijgen van een slechte adem. Dit komt
doordat er gifstoffen vrijkomen in het lichaam en het lichaam zich ontdoet van
deze gifstoffen. Dit kan ook gebeuren als je bezig bent met afvallen. Wanneer je
op een lage calorie inname zit, gaat je lichaam over van koolhydraatverbranding
naar vetverbranding. Dit proces heet ketose. Je kunt hierbij last hebben van een
slechte adem of een metaalachtige smaak in je mond.

Omdat je lichaam gifstoffen verwijdert en alle ontgiftingskanalen versnelt, is het niet
ongewoon om de deze dagen 'detox'-symptomen te voelen.

Deze symptomen verdwijnen vaak binnen 1 a 2 dagen. Als je je zorgen maakt of het
gevoel hebt dat je niet verder kunt, dan neem je de beslissing om te stoppen en ga je
gewoon weer verder met 3 maaltijden per dag. 

Opgeblazen buik: 

Hoofdpijn: 

Spierpijn en moeheid: 

Slechte adem:



Symptomen die je deze week kunt
ervaren: 

 
Tijdens een detox laat je ook emotionele gifstoffen zoals angst los en kun je je
emotioneler voelen dan normaal ook omdat je even niet snoept etc. 
Voor de meeste mensen gaat eten niet alleen over het stillen van fysieke honger,
maar ook over het bevredigen van onze emotionele "honger" en behoeften.
Reik je naar de chocolade als je moe bent? Wil je iets zoets als je van streek bent?
In deze gevallen gaat het niet altijd om het eten: vraag jezelf af wat er echt met je
aan de hand is als deze hunkeringen zich voordoen. Wat voel je echt? Heb je echt
honger of voel je je angstig, nerveus, verdrietig, boos of verveeld?

Het kan zijn dat je vlekken op je huid krijgt of dat je last krijgt van
oneffenheden/bultjes op je huid (hoofd en andere lichaamsdelen). Met name
laatstgenoemde komt vaker voor tijdens een detox kuur. De huid is ons grootste
orgaan en het is ook de meest voor de hand liggende plaats voor het verwijderen
van de gifstoffen. Via de poriën ontdoet het lichaam zich van gifstoffen. Een
oplossing is veel water of kruidenthee drinken.

Emotioneel: 

Huid:



Honger hebben

 

Elke avond 12 uur vasten tussen het avondeten en het ontbijt, bijv. 8 uur tot 8
uur.

Als je deze week honger ervaart is dat goed teken.  

Waarom? Want als we honger hebben, wordt de ontgifting versneld.
Energie die wordt omgeleid naar ontgifting in plaats van vertering.
We verbranden meer vet, verwijderen meer gifstoffen en ons systeem (spijsvertering
en lever) kan zich richten op het reinigen van het bloed in plaats van op het verteren
van voedsel.

Dit geeft je lichaam de tijd die het nodig heeft om te ontgiften (en gewicht te
verliezen) terwijl je slaapt!

Waar je nu bent aangekomen in het programma kunnen je bijnieren minder voedsel
aan, en deze ondersteuning zal je lever aanmoedigen om overtollige calorieën op te
slaan als energie (geen vet), zodat je langer zonder eten kunt en terwijl je lichaamsvet
verbrandt.
Als de gedachte dat je honger hebt je in paniek brengt, neem het dan gewoon zoals
het komt.

Er zullen opties zijn, en je kunt er de volgende keer altijd naar toe werken.

*Opmerking - als je merkt dat je 's nachts wakker wordt tijdens deze lever
ondersteuning - volg dan onderstaande instructies voor lage bloedglucosewaarden;
Als je problemen hebt met hypoglykemie of lage bloedglucosewaarden, raad ik je aan
om 15 minuten voor het slapengaan een kleine snack te nemen om de suikerspiegels
's nachts stabiel te houden: bijv. een handjevol noten - peacan, cashewnoten of
amandelen (geen pinda's).



De sleutel tot succes

 

Vermijd tarwe-, zuivel-, maïs- en sojaproducten omdat ze een

Vermijd geraffineerde suikers, kunstmatige zoetstoffen, bewerkte
voedingsmiddelen, conserveermiddelen, gefrituurd voedsel, alcohol en cafeïne
omdat deze het ondersteuningsprogramma in de weg staan. Ze halen de
snelheid eruit. 

De SLEUTEL om je ontgifting gemakkelijk en stressvrij te maken, is om vooruit te
plannen, te organiseren wat je gaat eten en de koelkast en kast gevuld en klaar voor
gebruik te hebben.

Om de smoothies te maken heb je een blender nodig. Daarnaast is het handig om
een goede beker te hebben waar je je smoothies in mee kan nemen als je naar je
werk gaat.

Je kan het tijdens de detox erg koud krijgen. Kleed je warm aan en drink tussendoor
veel gemberthee. 

Ga niet te intensief sporten. Wandelen, fietsen of yoga is goed voor je

Eten om te vermijden:
Volg dezelfde richtlijnen als het darmherstelprogramma:

       veel voorkomend allergeen kunnen veroorzaken, pesticiden en hormonen    
       kunnen veroorzaken.  



De sleutel tot succes

 
Groene bladgroenten: deze helpen zware metalen te ontgiften
Groenten en fruit: alle behalve zeer zoete vruchten zoals druiven
 Eiwit: verse vis, noten, eieren en peulvruchten, leveren aminozuren die essentieel
zijn voor de reiniging van de lever
Plantaardige eiwitten: Peulvruchten zoals linzen, kikkererwten, bonen, bruine rijst
en gefermenteerde sojaproducten
Vezel: Vezelrijke voedingsmiddelen zoals groenten, fruit en bijv boekweit, rogge of
havermout zijn belangrijk omdat ze helpen gifstoffen te binden en ze uit het
lichaam te spoelen
Zuivelalternatief: Amandel- of rijstmelk
Eieren - bio
Noten/zaden: biologische noten Rauwe noten, behalve pinda's (bij voorkeur bio),
notenpasta (cashew, amandelboter) Zaden: Lijnzaad, zonnebloempitten etc
Oliën: Goede oliën zoals lijnzaadolie, extra vergine olijfolie en kokosolie
Specerijen: Azijn, zoals appelciderazijn. Citroen of limoen sap vermengd met
goede oliën zijn een geweldige basis voor saladedressings
Dranken: Kruidenthee, Paardebloemwortel thee, verse groente sappen,
citroensap & gember in water

Richtlijnen om te eten: 

Als je het 3 daagse detoxplan of de recepten niet wilt volgen, blijf dan bij de
onderstaande richtlijnen voor de lunch:
Kies biologisch fruit, groenten en dierlijk vlees. 80 % groenten en 20% eiwit regel.

Afhankelijk van je wensen, heeft het de voorkeur om 3 dagen 2 x detox-smoothies te
nemen voor ontbijt en als diner. 
Neem een   snack 1-2 per dag wanneer nodig. 



Voorbeeld maaltijdplan 

 

Ongezouten, rauwe noten (behalve pinda's)
Hummus met wortel- & bleekselderijstengels
Groentesap (vers) – wortel, selderij, spinazie, rode biet, gember en
appel - zie recept
Kokos Yoghurt + fruit

Eiwit: vis of kip (hormoonvrij) +
Salade: alle groene bladgroenten of gestoomde groenten + bonen
of rijst: (maximaal 1/2 kop) kikkererwten, linzen, bruine bonen,
erwten, boterbonen, bruine rijst 

Ongezouten, rauwe noten (behalve pinda's)
Hummus met wortel- & bleekselderijstengels
Groentesap (vers) – wortel, selderij, spinazie, rode biet, gember en
appel - zie recept
Kokos Yoghurt + Fruit

Knijp ½ citroen uit in een groot glas warm water en drink het op

Detox smoothie (zie recept)

Kies een van de volgende opties:

Mix en match deze ingrediënten:

Zie volgende pagina's voor recepten

Kies een van de volgende opties:

Detox smoothie (zie recept)

Opstaan

Ontbijt
(Na 12 uur vasten)

Snack 
Optioneel

Lunch

Snack
Optioneel

Diner 

Afhankelijk van je wensen, heeft het de voorkeur om dagelijks 2 x detox-smoothies te
nemen bij het  ontbijt en als diner

Neem een   snack 1-2 per dag wanneer nodig
Als je te hongerig bent met alleen een smoothie voor het avondeten, voeg dan een
kleine, ½ portie lunch aan het diner toe zoals bijv. kip en groenten.



WEEK 6 
LEVER DETOX RECEPTEN

 



 
DAG 1

Ontbijt naar keuze*
Lunch naar keuze*
Diner naar keuze*

 
DAG 2

Ontbijt naar keuze*
Snack hummus met groentesticks

Lunch salade naar keuze*
Snack rauwe ongezouten noten (behalve pinda's)

Diner soep naar keuze*
Snack Kurkuma Latte (zie recept)

 
DAG 3 DETOX DAG 1

Ontbijt Detox Smoothie
Snack Hummus + groentesticks

Lunch Gegrilde Kip Salsa Salade***
Snack Rauwe ongezouten noten (behalve pinda's)

Diner Detox Smoothie**
Snack Kokos Yoghurt en bessen (optioneel)

 
DAG 4 DETOX DAG 2

Ontbijt Detox Smoothie
Snack Kokosyoghurt en fruit

Lunch Marokkaanse Linzensoep***
Snack Hummus + groentesticks

Diner Detox Smoothie**
Snack Kurkuma Latte (zie recepten)

 
DAG 5 DETOX DAG 3

Ontbijt Detox Smoothie
Snack Groentesap

Lunch Vis en zoete aardappel patat***
Snack Rauwe ongezouten noten (behalve pinda's)

Diner Detox Smoothie**
Snack Kokosyoghurt + bessen

 
*Naar keuze betekent dat je zelf iets uit de voorgaande menu's mag

kiezen
** Als je te hongerig bent met alleen een smoothie voor het avondeten,

neem dan ook een kleine, ½ portie lunch bij het avondeten (bijvoorbeeld
kip en groenten)

*** Wil je liever een ander lunch recept? Geen probleem, gebruik 1 diner
recept uit de voorgaande weken. Hier ben je helemaal vrij in. 

 
 
 
 



 
DAG 6

Ontbijt naar keuze*
Snack Rauwe Ongezouten noten (behalve Pinda's)

Lunch Salade naar keuze*
Snack rijstwafel met avocado 

Diner naar keuze*
 

DAG 7 
Ontbijt naar keuze*
Lunch naar keuze*
Diner naar keuze*

 
 

*Naar keuze betekent dat je zelf iets uit de voorgaande menu's mag
kiezen

** Als je te hongerig bent met alleen een smoothie voor het avondeten,
neem dan ook een kleine, ½ portie lunch bij het avondeten (bijvoorbeeld

kip en groenten)
*** Wil je liever een ander lunch recept? Geen probleem, gebruik 1 diner

recept uit de voorgaande weken. Hier ben je helemaal vrij in. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BEREIDING:

1.Grill de kip gaar (of gepocheerd indien gewenst)
2. Hak alle ingrediënten (behalve de spinazie en
kikkererwten) fijn en meng alles samen. Breng op
smaak met zout en peper.
3. Serveer de kip met de salade
4. Geniet ervan!

150 g gegrilde kipfilet
gekruid met
zout/peper

1 tomaat in blokjes
gesneden
½ komkommer in
blokjes gesneden
1 handvol gehakte
peterselie/koriander
2 el olijfolie van goede
kwaliteit
¼ rode ui gesnipperd
½ avocado in blokjes
gesneden
bosje spinazie
zout + peper naar
smaak
Spaanse peper
(optioneel)
 ¼ - ½ kopje
kikkererwten (gekookt
en goed uitgelekt)

INGREDIËNTEN:

Salsa Salade

Voor 1 persoon

G E G R I L D E  K I P  M E T  S A L S A

S A L A D E

 



 

BEREIDING:

1. Verhit olijfolie in een grote pan op middelhoog
vuur. Voeg de knoflook en ui toe en kook, onder
regelmatig roeren, tot de uien glazig zijn geworden,
ongeveer 2-3 minuten.
2. Voeg koriander, komijn, paprika, kurkuma, kaneel
en rode pepervlokken toe, en kook nog een minuut.
3. Voeg de geplette tomaten toe. Roer de
kippenbouillon erdoor en breng aan de kook. Roer
dan de linzen erdoor heen, zet het vuur lager en laat
het zachtjes koken tot de linzen zacht zijn.
4. Roer de citroensap, peterselie en koriander
erdoor; breng op smaak met peper en zout.
5. Serveer eventueel met meer rode pepervlokken
erop en een beetje geraspte citroenschil.
6. Geniet ervan! (Je kunt een portie voor de
komende dagen bewaren of invriezen)

2 eetlepels olijfolie
1 ui gesnipperd
2 teentjes knoflook
1 tl gemalen koriander
½ tl paprika- en
komijnpoeder
¼ tl gemalen kurkuma
en kaneel
snufje rode
pepervlokken (chili)
zout + peper naar
smaak
1.5 ltr Kippenbouillon
(mag ook
bottenbouillion kip
zijn)
1 blik BPA-vrije
geplette tomaten
2 kopjes gedroogde
rode linzen,
afgespoeld
sap van 1 citroen
¼ kopje peterselie en
koriander

INGREDIËNTEN:

Voor 6 porties

M A R O K K A A N S E  R O D E

L I N Z E N S O E P



 

BEREIDING:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Snijd de zoete aardappel in reepjes en lichtjes
besprenkelen met olijfolie,  zout, 
peper en paprikapoeder en bak ze in 20-30 min
bruin in de oven. 
2. Grill de vis en kruid deze met dille en een een
scheutje citroensap, zout en peper naar smaak
3. Meng alle groenten om de salade te maken
4. Meng de olijfolie, citroensap en de appelciderazijn
door elkaar.
5. Serveer de dressing over de  salade en mix het. 
6. Serveer de vis, zoete aardappel en de salade en
geniet ervan

1 stuk vis van goede
kwaliteit, gegrild
1 tl dille
½ middelgrote zoete
aardappel in reepjes
gesneden
1 tl paprikapoeder

handvol sla of spinazie
½ komkommer
¼ rode ui
¼ kopje geraspte
wortel
¼ kopje
cherrytomaatjes
1 eetlepel
appelciderazijn
1 el olijfolie
1 citroen

INGREDIËNTEN:

Salade:

Voor 1 persoon

V I S  E N  Z O E T E  A A R D A P P E L

P A T A T



 

BEREIDING:

1. Voeg alle ingrediënten toe in de blender en blend
het tot een smeuïge massa.  Voeg evt wat extra
water toe. 
2. Geniet ervan!

3 eetlepels
collageenhydrolysaat
(eiwit poeder)*
1 handvol
bladgroenten
(boerenkool of
spinazie)
1/2 cm geraspte verse
gember (schil
verwijderd)
1 groene appel in
schijfjes
1 stengel bleekselderij
(gehakt)
1 komkommer
(gehakt)
1 limoen geperst
¼ kopje water
1 theelepel kokosolie

INGREDIËNTEN:

Voeg indien nodig meer
water toe met de overige
ingrediënten.

*optioneel: als je wilt mag
je een eiwitpoeder
toevoegen (zonder suiker)

Voor 1 persoon

D E T O X  S M O O T H I E



 

BEREIDING:

Meng alle ingrediënten in een keukenmachine met
1/4 kopje water tot het een
gladde, romige textuur krijgt, voeg indien nodig
meer water toe.
Serveer en top met olijfolie, gemalen peper en
geraspte citroen erover.

In een afgesloten bakje kun je prima een week in de
koelkast bewaren. 

1 blik uitgelekte
kikkererwten
500 gram
voorgekookte bieten
2 eetlepels tahini
1 eetlepel citroenschil
2 eetlepels vers
geraspt citroensap
2 eetlepels olijfolie
zout en peper

1 blik uitgelekte
kikkererwten
500 gram gekookte 
 wortelen
2 eetlepels tahini
2 eetlepels vers
geraspt citroensap
Eetlepel olijfolie
1 eetl. gemalen rode
chilivlokken
1 tl paprika
zout en peper

INGREDIËNTEN:

Citroenachtige bieten
Hummus

Pittige wortel Hummus

H U M M U S  



 

BEREIDING:

Hier zijn veel variaties op, hier is een voorbeeld.

Rasp of meng alle ingrediënten samen en verwarm
het in een steelpannetje tot het warm is. Niet laten
koken. 

Verse kurkuma 3 cm
geschild, of ¾ tl
kurkumapoeder
stuk verse gember van
2 cm, geschild of ¼ tot
½ tl gemalen
gemberpoeder
1 tl kokosolie
1 flinke theelepel
rijstmoutsiroop 
1/4 tl zwarte peper
1 kopje water naar
keuze, amandelmelk of
kokosmelk
½ of ¾ tl gemalen
kaneel
1 tl vanille extract

INGREDIËNTEN:

T U R M E R I C  L A T T E / G O U D E N  L A T T E

 



 

INGREDIËNTEN:

Je kunt het simpel houden en de combinaties gebruiken: 3 soorten groente + 1
fruit soort = 1 sapje

Sweet Greens Juice 
2 groene appels, 3 komkommers, 5 boerenkoolbladeren (met
stengel), 8 bladeren sla. 

Appel, Peer, Biet & Gember
11⁄2 Granny Smith appels, 1 ½ peer, 3 kleine of 1 grote rode biet, in kleine stukjes
gesneden, stuk gember van 1 cm

Kokos & Peer
1 kopje kokoswater, 2 handenvol spinazie, 6 slablaadjes, 1 komkommer (geschild),
1 kopje broccoli met steel, 1 peer

Green Juice
2 komkommers (geschild), een grote handvol boerenkool en sla (of spinazie,
snijbiet, enz.), 4 - 5 stengels bleekselderij, 1 - 2 grote broccolistengels (voegt
hierdoor een beetje zoetheid toe), 1 - 2 peren of groen appels (optioneel)

.

 

G R O E N T E S A P P E N  A L S  S N A C K

 

 


