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Tijdens een reis door Australië raakte Bente en 
Max geïnspireerd door de gezonde eetcultuur 

die het land rijk is. Dit is iets wat zij misten in 
Nederland. Daarom besloten zij het zelf te 

doen. Zo is het concept van Oh My Guts 
ontstaan: smaakvolle gerechten met 

een healthy twist.

omg detox
 

Is het tijd voor een mentale reset? Wil 
je je meer bewust worden van je 

eetgedrag? Wil je je lichaam even 
ondersteunen, of juist rust creëren voor 

je spijsvertering. Heb je simpelweg even zin 
in gezonde voeding met veel groente, fruit, 

vitamines en mineralen? Lees verder om meer 
te weten te komen over detoxen!

nice to 
meet you!

inleiding
detox     
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ox

     detox

Detoxen betekent letterlijk ont-
giften. Er bestaat veel commo-
tie over de zin en de onzin van 
een detox programma. Kun je 
door middel van “detoxkuren” je 
lichaam wel echt ontdoen van 
alle gifstoffen? 

Wij geloven niet in extreme de-
toxkuren. Waar we wél in geloven 
is dat we ons lichaam kunnen 
helpen door het zo min mogelijk 
te verstoren in alle belangrijke 
processen dat het moet uitvoe-
ren om ons gezond te houden. 
Wist je namelijk dat ons lichaam 
zelf beschikt over een ingebouwd 
ontgiftingsmechanisme? 

Van nature zijn wij uitgerust met 
verwonderlijke reinigingsorga-
nen, namelijk de lever, darmen 
en de nieren. Samen zorgen ze 
ervoor dat alles wat ons lichaam 
niet kan gebruiken om te over-
leven, of wat als gevaar wordt 
beschouwd, wordt afgevoerd. 
Gifstoffen die we bijvoorbeeld 
binnenkrijgen via onze ademha-
ling (luchtvervuiling), huid (ma-
ke-up) en voeding (ongezonde 
toevoegingen) worden dankzij 
ons ingebouwde detox-systeem 
op de juiste manier verwerkt. 
Maar wat kunnen wij dan zelf 
doen?



Ons ingebouwde detox-mechanisme 
werkt het allerbeste als wij ons lichaam 
voeden met alleen de beste, natuurlijke 
producten. Door de inname van ongezon-
de voeding en rotzooi te beperken wordt 
het systeem niet verstoord. Op deze ma-
nier hoeft het geen overuren te draaien en 
heeft ons lichaam ook meer tijd over voor 
andere belangrijke processen. 

Ons programma focust zich dan ook op 
het bieden van de juiste ondersteuning 
voor ons ingebouwde detox-systeem. Ons 
doel is om onze natuurlijke reiniging van 
binnenuit te stimuleren en te ontlasten 
waardoor je je na het programma een 
stuk energieker zult voelen. Uiteindelijk 
gaat het bij ons detox programma niet om 
het verminderen van je voedingsinname 
of strenge restricties. Wij geloven erin dat 
we het lichaam juist goed moeten voeden 
zodat je in de beste positie verkeert om 
al die gifstoffen te verwerken die we - in 
deze moderne wereld - onvermijdelijk elke 
dag binnenkrijgen.

De lever kent meer dan 500 vitale func-
ties, maar ééntje staat toch wel voorop. 
Het orgaan is ons primaire filtersysteem. 

Gifstoffen komen ons lichaam binnen 
via bijvoorbeeld onze voeding, water, de 

huid en ademhaling. Maar ook bij na-
tuurlijke processen in ons lichaam komen 
bepaalde gifstoffen vrij. De lever zet deze 
gifstoffen om in afvalproducten. Ook me-
taboliseert de lever onze voedingsstoffen 

en reinigt het ons bloed. Je kunt de lever 
vergelijken met een sorteermachine. De 

lever ontvangt bloed via de poortader en 
via de leverslagader. Via de poortader 

ontvangt de lever bloed afkomstig uit de 
darmen, de maag, de milt en de alvlees-

klier. Dit bloed is verrijkt met voedingsstof-
fen, medicatie en toxische substanties, 
maar het is arm aan zuurstof. De lever-
slagader brengt juist zuurstofrijk bloed 

naar de lever, afkomstig van ons hart. In 
de lever wordt het bloed gefilterd. Er wordt 

bepaald welke nutriënten verwerkt moe-
ten worden, wat gesorteerd moet worden, 

welke verwijderd moeten worden en wat 
weer terug mag vloeien in de bloedbaan. 

ingebouwde
detox-mechanisme

Yes, we beschikken zelf al over een heus 
detox-mechanisme. Ons lichaam is zo 
opgebouwd dat meerdere organen ons 
beschermen tegen ongewenste indrin-
gers en afvalstoffen. Deze organen wer-
ken goed met elkaar samen, maar ook 
wij kunnen met ze samenwerken door 
bewust te zijn van de processen en ze 
minder te belasten of verstoren.

fun facts
Wist je dat onze lever bijna 1.5 kg weegt?! Ter 
vergelijking: een gemiddeld (volwassen) hart 
weegt 300 gram. Nog een fun fact: je lever 
is een orgaan met ‘superpowers’. Als een 
stukje lever verwijderd wordt (door 
bijvoorbeeld een operatie), dan kan het 
gezonde deel van de lever weer uitgroeien 
naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit in slechts 
enkele weken!

de 
lever



Onze darmen, the gut, zijn verantwoorde-
lijk voor een goed functionerend lichaam. 
Het is algemeen bekend dat de gut ons 
voedsel verwerkt, maar de darmen zor-
gen er ook voor dat ons lichaam optimaal 
gebruik kan maken van alle geabsorbeer-
de voedingsstoffen. De darmen hebben 
een multifunctionele rol in ons lichaam: 
van energieproductie tot hormoonbalans, 
van een gezonde huid tot een gezonde 
geest én het drijft afvalstoffen terug uit 
het lichaam. Recent is ook bekend gewor-
den dat wanneer onze darmen niet goed 
functioneren dit niet alleen effect heeft 
op onze fysieke gezondheid, maar ook op 
onze mentale gezondheid. Onze darmen 
worden namelijk ook wel het ‘tweede 
brein’ van ons lichaam genoemd. Dit 
komt omdat de darmen ontzettend goed 
kunnen communiceren met onze herse-
nen. Deze gut-brain communicatie wordt 
mogelijk gemaakt door de bacteriën die in 
onze darmen leven.

follow 
your gut 
feeling

De bacteriën in onze darmen wer-
ken goed samen met het lichaam. 
Niet alleen om ons voedsel te ver-
teren en te communiceren naar 
onze hersenen, maar ook om ons 
te beschermen tegen indringers en 
ziekteverwekkers. De bacteriën en 
de andere micro-organismen in de 
darmen worden samen microben 
genoemd en vormen ons microbio-
om. De microben nestelen zich als 
een leger in onze darmwand om 
ons op deze manier te beschermen 
tegen indringers. Hoe sterker dit leger 
is, hoe beter jouw immuunsysteem 
functioneert. Een balans tussen de 
goede en schadelijke darmbacteriën 
zorgt voor een gezonde afweer. 
Er zijn veel factoren die ons micro-
bioom kunnen beïnvloeden, waar-
onder - je raadt het al - voeding. 
Onze darmbacteriën leven van 
het voedsel dat uiteindelijk in onze 
darmen terechtkomt. Wat wij eten 
beïnvloedt dus hoeveel en welke 
bacteriën er in onze darmen wonen. 
Voeding voor onze goede darmbac-
teriën heet prebiotica (dit zijn vezels). 
Middelen die goede bacteriën be-
vatten en wij kunnen innemen om de 
goede bacteriën in onze darmen te 
vermeerderen, heten probiotica.

fun gut facts 

 1,5 kg 

 Vingerafdruk

 Feed them  Afhankelijkheid

Wist je dat we maar 
liefst 1.5 kilo microben 
bij ons dragen?

De meeste bacteriën 
leven in onze dikke 
darm: wel 150 ver-
schillende soorten!

De samenstelling van 
de darmbacteriën is 
per persoon uniek, 
net zo uniek als je 
vingerafdruk!

De darmbacteriën 
houden van vezels! 
#feed’em

Darmbacteriën vertel-
len aan onze hersenen 
wanneer we genoeg 
hebben gegeten. Dus 
wanneer je een vol ge-
voel hebt.

Ons immuunsysteem 
is grotendeels afhan-
kelijk van onze gut.

 150 soorten

 Your gut feeling



Onze nieren hebben de vorm van onze favoriete bonen: de ki-
dneyboon (hehe, vandaar de naam). Onze nieren verwijderen 
afvalstoffen en reguleren het mineraal- en vloeistofniveau en onze 
bloeddruk. Er wordt dagelijks zo’n 200 liter vloeistof verwerkt door 
deze twee kanjers! De nieren voeren bepaalde overschotten aan 
mineralen af (zoals bijvoorbeeld zout) naar de blaas waar het ons 
lichaam uiteindelijk via onze urine kan verlaten. Andersom, wan-
neer we te weinig zout in ons lichaam hebben, halen de nieren het 
uit de urine voordat we het uitplassen.

Langdurige blootstelling aan te veel gifstoffen kan zorgen voor 
disfunctionaliteit van de nieren. Je vraagt ze simpelweg té veel. Het 
is dus belangrijk om het onszelf (en onze nieren) niet te lastig te ma-
ken. Door gezond te eten, te letten op zout en suikers, regelmatig te 
bewegen en genoeg te drinken kom je al een heel eind!

Guess what?! Elke dag verwerken onze 
longen zo’n 12500 liter lucht! Elke cel in ons 
lichaam, in totaal een stuk of 30 biljoen (!), 
heeft zuurstof nodig om te overleven. De 
longen hebben dus een onmisbare taak. 

Als we inademen gaat de lucht via de 
luchtpijp de longen in. Het kanaal waar-
door de lucht stroomt kun je vergelijken 
met een broccoli. De hoofdstam is je 
luchtpijp en de grotere vertakkingen zijn je 
bronchiën. De broccoliroosjes kun je ver-
gelijken met de zogenaamde longblaasjes, 
die ervoor zorgen dat het zuurstof in je 
bloed komt. Vervolgens vervoert het bloed 
het zuurstof door het hele lichaam, naar 
die biljoenen cellen. Daarnaast brengt 
het bloed juist afvalstoffen (zoals kool-
stofdioxide) terug naar de longblaasjes 
die wij vervolgens weer uitademen. Maar 
ook hele kleine deeltjes in de lucht, ziek-
tekiemen of andere ongewenste materie 
die toch in de longen zijn gekomen wor-
den weer zoveel mogelijk verwijderd. De 
trilhaartjes die jou doen laten hoesten 
zorgen hier onder andere voor. Zo hoest je 
al het ongewenste weer je longen uit!

de nieren
Onze huid bestaat uit drie verschil-
lende lagen: de buitenste laag (epi-
dermis), de middelste laag (dermis) 
en de onderste laag (subcutis). Onze 
huid ligt als een echte bescherm-
laag om ons lichaam heen. Op deze 
manier houdt het onze “binnenkant” 
netjes op zijn plek en beschermt het 
ons tegen “gevaren” van buitenaf. 

De meest voor de hand liggende 
manier om onze huid een handje te 
helpen is door er geen rotzooi op te 
smeren. Maar wat je eet heeft ook 
zeker effect op de gezondheid van 
jouw huid. Met name vitamine A en 
C, niacine (vitamine B3), riboflavine 
(vitamine B2), biotine (vitamine B8), 
zink en koper dragen bij aan een 
gezonde huid!

de longen

de huid



Bij OMG vinden we dat een detox zonder 
extreem te moeten vasten al ontzet-
tend goede effecten kan hebben op het 
lichaam. Probeer je lichaam voornamelijk 
te voeden met gezonde producten die 
extra veel vitamines en mineralen bevat-
ten en rijk zijn aan vezels en probiotica. 
Op deze manier help je je “gut” bacteriën 
goed in balans te houden. Probeer zo min 
mogelijk bewerkte voeding, verzadigde 
vetten en toegevoegde suikers te eten. 
Let daarnaast op je zoutinname en drink 
niet te veel alcohol en koffie. Zorg ervoor 
dat je goed gevarieerd eet om lekker veel 
verschillende voedingsstoffen en antioxi-
danten binnen te krijgen! 

Wat zul je merken als je bewust bezig bent 
met detox-food? Niet alleen zul je lekker-
der in je vel zitten, je zult ongetwijfeld ook 
andere verbeteringen opmerken. Maak je 
vooral ook geen zorgen als het in het begin 
juist zwaarder is: je lichaam moet ook wen-
nen aan verandering. Daarnaast zal het 
lichaam in het begin juist extra veel afval 
kunnen verwijderen omdat jij je natuurlijke 
systeem nu een handje helpt. Misschien heb 
je juist een aantal dagen minder energie, 
meer hoofdpijn of een onrustige huid. Geef 
het wat tijd en je zult zien dat het uiteinde-
lijk zijn vruchten af zal werpen!

support 
your detox
mechanism
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Voeding kan ook zorgen voor ontstekings-
reacties in het lichaam. Aan bewerkte 
voeding is zo veel gesleuteld dat ons 
lichaam het niet meer direct herkent. Het 
kost veel moeite om de goede voedings-
stoffen eruit te halen en het levert veel 
afvalstoffen op. Gelukkig bestaat er ook 
voeding die ontstekingen in het lichaam 
juist tegengaan, zoals voeding rijk aan 
antioxidanten. Eat the rainbow voor je 
antioxidanten!

verminderd
ontstekingen

gezonde
huid
Door dagelijkse blootstelling aan gifstof-
fen, UV-straling en chemicaliën raakt 
je huid snel verstopt. Dit kan uiteindelijk 
leiden tot rimpels, droogheid en andere 
tekenen van ouderdom. Het verwijderen 
van gifstoffen uit je lichaam kan in eerste 
instantie zorgen voor een onrustige huid. 
Dit komt omdat de afvalstoffen ook via 
de huid ons lichaam verlaten. Heb ge-
duld, vaak krijg je er later een mooiere 
huid voor terug!



Door zoveel mogelijk natuurlijk en geva-
rieerd te eten met veel groente en fruit, 
peulvruchten, granen en nootjes krijg je 
vrijwel* alle nodige voedingsstoffen, vita-
mines en mineralen binnen die je lichaam 
nodig heeft. Je spijsverteringsstelsel zal je 
dankbaar zijn omdat je tijdens je detox 
geen zware maaltijden binnenkrijgt. Op 
deze manier kan het haar taken optimaal 
uitvoeren. Een happy gut is een happy 
mind! 

*Denk eraan dat wanneer je plantaardig eet 

je geen vitamine B12 binnenkrijgt via je voe-

ding. Supplementen kunnen hierbij helpen!

betere
spijsvertering

mentale
energie
Over je happy mind gesproken! Je kunt 
gaan merken dat je mentaal stabieler 
wordt als je let op je voeding. Zo kan je 
alerter worden, emotioneel minder last 
hebben van stemmingswisselingen en 
kun je gaan merken dat je meer energie 
hebt. Je brein en je darmen staan (zoals 
al eerder uitgelegd) nauw met elkaar in 
contact. Door je darmen goed te voeden 
sla je dus eigenlijk twee vliegen in één 
klap!



Bij OMG focussen we op clean eating. 
Wat houdt dit precies in? 

Clean eating is eigenlijk heel simpel: eet 
zo natuurlijk en puur mogelijk. Dit is de 
manier van eten zoals het eigenlijk door 
de natuur is bedoeld. Wij geloven dan 
ook dat deze manier van eten vriendelij-
ker is voor je spijsvertering. 

Clean eating kun je beter zien als een 
aanpassing van je levensstijl dan als een 
dieet. Want ook wanneer je niet wil af-
vallen is dit een goede manier om voe-
ding te benaderen. Zorg dat je genoeg 
groente en fruit eet en probeer altijd te 
kiezen voor volkoren producten. Ga voor 
ongebrande, ongezouten noten en kies 
bijvoorbeeld olie in plaats van boter. 

waarom wij geloven in 
clean eating De maaltijden van OMG zijn ook op deze 

manier samengesteld. Ze bevatten een 
goede portie groente en volkoren 
ingrediënten en zijn zo puur mogelijk ge-
houden. Je lichaam heeft misschien even 
de tijd nodig om aan deze manier van 
eten te wennen waardoor je het in het 
begin iets zwaarder kan hebben. Je kunt 
het zien als een soort verslaving waar je 
vanaf moet komen (denk aan alle suikers 
waar je van af moet kicken). Maar na 
onze detox zul je al merken dat dit een 
heel stuk makkelijker zal gaan!



Je kunt je eigenlijk al best wel goed 
voorbereiden op je detox. Het is 
verstandig om je lichaam alvast een 
beetje te laten wennen, zo maak je de 
detox voor jezelf iets minder zwaar. 
Start je een detox na een wild 
weekend, dan zul je merken dat het je 
een stuk lastiger afgaat dan 
wanneer je een goede voorbereiding 
hebt gehad.

Kom erachter waar jouw zwakheden 
liggen. Drink je teveel koffie? Probeer 
dit alvast te minderen voordat je cold 
turkey moet stoppen tijdens de detox. 
Hetzelfde geldt voor suikerhoudende 
dranken of snoepgoed, chocolade, en 
alcohol. Bouw alles rustig af dus begin 
op tijd met je voorbereiding.

Tijdens een detox geeft je lichaam 
gifstoffen af die diep in de weefsels 
zitten opgeslagen. Om deze los te 
krijgen en af te voeren komen ze in de 
bloedbaan terecht. Hierdoor kun je 
lichamelijke reacties ondervinden zoals 
een slechte adem, huidirritaties, 
hoofdpijn, geurig zweten, lastig slapen 
en stemmingswisselingen. Drink veel 
water om deze afvalstoffen makkelijker 
het lichaam uit te verdrijven.

Even alles op een rijtje: drink veel wa-
ter, verminder je koffie-inname, zwarte 
thee, energiedranken, alcohol en ande-
re cafeïnehoudende dranken. Eet meer 
natuurlijke producten en zoveel mo-
gelijk groenten en fruit. Zorg ook dat je 
lekker wat peulvruchten, granen en/of 
noten binnenkrijgt (en eh, nee dit hoeft 
niet allemaal op één dag). Daarnaast 
doe je er goed aan om lekker te be-
wegen.  Volg jouw favoriete sportlesje, 
ga wandelen in de natuur of voeg een 
yoga uurtje toe in jouw routine. Door 
het zweten verlies je direct de afval-
stoffen via je zweet. Win-win!

wat je al 
kunt doen 
voorafgaand 
aan je detox



hier kun je 
rekening mee 
houden tijdens 
je detox

go
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Wij kunnen je natuurlijk niet vertellen hoe jij je leven moet 
leiden, maar er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee 
kunt houden wanneer je gaat detoxen. Wij raden aan om de 
volgende dingen te vermijden wanneer je aan het detoxen bent:

• Roken
• Het drinken van koffie of andere cafeïnehoudende dranken 
• Het nuttigen van alcohol
• De consumptie van toegevoegde suikers
• Kauwgom gebruik

 Hydrate

Dat kan natuurlijk gebeu-
ren. Wel luidt ons advies 
om je zoveel mogelijk aan 
het programma te hou-
den. Voel je honger opko-
men? Drink dan een groot 
glas water, vaak kan dit al 
een heel stuk helpen. Hon-
ger hebben is namelijk he-
lemaal niet erg. Het knor-
rende geluid van je maag 
betekent dat je lichaam 
aan het schoonmaken is, 
en dit is in het geval van 
detoxen juist een goed te-
ken. Geef je lichaam even 
de tijd om alles van 
binnenuit te reinigen.

Tijdens de detoxkuur is 
het belangrijk dat je jouw 
lichaam rust geeft. 
Hoewel deze detox da-
gen makkelijk te combi-
neren zijn met sporten, 
raden wij je aan om 
goed te luisteren naar je 
lichaam. Hoe meer je 
ontspant, hoe meer je 
organen ook zullen ont-
spannen. Onze 
spijsvertering is name-
lijk onwijs gevoelig voor 
stress en druk.

Het is de bedoeling dat je 
minimaal 1,5 tot 2 liter wa-
ter per dag drinkt. 

 Relax  hongerrrrr! 



Yes, je bent klaar met je detox! Als het goed is voel je je nu energiek en 
uitgerust. Het zware deel zit erop. Maar: je bent nog niet klaar. Afbouwen na een 

detox is minstens zo belangrijk als opbouwen en de detox zelf.

hoe reageert 
je lichaam?

Test het effect van voedingsmiddelen. 
Voeg gedurende de week na je detox 
langzaam weer voedingsmiddelen toe 

die je tijdens de detox niet gegeten 
hebt. Het is goed om te kijken en te 
ervaren hoe je lichaam reageert op 
hetgeen wat je eet. Word je moe na 
een maaltijd? Dan was de maaltijd 

misschien toch niet zo goed voor je! Je 
eet namelijk om energie te krijgen, niet 

om er moe van te worden.

Houd eens in de gaten wat eten met je 
doet. Nu je een tijdje anders 

gegeten hebt, kun je het effect goed 
meten. Blaast je buik op van je maal-
tijd? Of krijg je juist meer trek erdoor? 

Kies voedsel waar je energie van krijgt 
en waar je je goed door voelt.

wat je kunt doen
na je detox

gezonde basis
Bouw na de detox je voeding langzaam 
weer op. Begin de dag na je detox niet 

meteen met een dikke plak cake en 
een vette hamburger. Houd een basis 

voedingspatroon aan van salades, 
gestoomde groenten, fruit en peul-

vruchten, (ei, vis en gevogelte).

zo natuurlijk
mogelijk

Probeer zo natuurlijk mogelijk te eten en 
voeg, als je niet anders kan of wil, pas 
na een paar dagen je guilty pleasures 

toe. Op deze manier shockeer je je 
lichaam niet al te erg ;)

Op de volgende bladzijde vind je een 
aantal goede detox recepten! Enjoy!



i n g r e d i ë n t e n

- 400g tin pinto bonen 

   (240g uitgelekt gewicht)

- 400g zwarte bonen in bl ik 

   (240g uitgelekt gewicht)

- 400g bruine bonen 

   (240g uitgelekt gewicht)

- 1 theelepel ol i jfol ie

- 1 grote ui ,  f i jngehakt

- 1 wortel,  f i jngehakt

- 1 rode peper, zaadloos en         

   f i jngehakt

- 2 teentjes knoflook, f i jngehakt

- 1 el geraspte verse gember

- 400g in bl ik gehakte tomaten

- 1 theelepel chi l ipoeder

- 1 theelepel paprika

- zout en gebarsten zwarte peper

- bruine ri jst,  kokosyoghurt en 

   koriander om te serveren

let’s cook

Voor 4 personen:

Verhit de ol ie in een grote pan en 

voeg de ui ,  wortel en rode peper toe. 

Bak gedurende 10 minuten op een 

middelhoog vuur tot ze l ichtbruin 

zi jn.

Roer de knoflook, gember en kruiden 

erdoor en kook nog 5 minuten.

Voeg de bonen, tomaten en 250ml 

water toe. Laat het een uurtje  

zachtjes sudderen, af en toe roeren.

Breng de chil i  op smaak met een 

f l inke snuf zout en zwarte peper. 

Serveer met gekookte bruine ri jst (als 

je wil) ,  en top af met kokosyoghurt 

en koriander.

three
bean
chili

yum
 yum

 yum y
u

m



i n g r e d i ë n t e n

- 20 verse dadels

- 2 el amandelboter of pindakaas

- 1 handvol gehakte pecannoten

- 3 handenvol gepofte bruine ri jst

- een snufje zeezout

Voor de chocoladesaus:

- 200g ahornsiroop

- 100g cacaopoeder

- ½ theelepel gemalen kaneel

let’s cook

Voor 10 stuks:

Maak eerst de chocoladesaus. Doe al le 

ingrediënten in een kleine pan en 

verwarm op laag vuur gedurende 

ongeveer 2-3 minuten. Bl i jf  mengen tot 

dat al le ingrediënten zi jn gecombineerd 

en het mengsel glanzend en glad is.  Haal 

van het vuur om af te koelen.

Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Snijd nu de dadels f i jn tot dat ze bi j-

na een pasta worden. Als je geen verse 

dadels kunt vinden zi jn gedroogde 

dadels ook prima. Laat deze 20 minuten 

in heet water weken en zorg voordat 

je ze tot een pasta gaat hakken dat ze 

goed zi jn uitgelekt.

Plaats nu de dadels in een grote 

mengkom met de chocoladesaus en de 

rest van de ingrediënten en meng goed. 

Doe het mengsel op de bakplaat en 

maak het plat tot ongeveer 1 ,5 cm dik. 

Zet minstens twee uur in de koelkast. 

Serveer met een kopje detox thee.

crispy
cacao
rice
cakes



i n g r e d i ë n t e n

- een grote aubergine

- 100g quinoa

- 1/2 el koudgeperste koolzaadolie

- handvol gedroogde abrikozen, 

   grof gehakt

- handvol cherry tomaten, gehalveerd

- handvol zwarte ol i jven, gehalveerd

- kleine bosje petersel ie, grof gehakt

- handvol munt, grof gehakt

- handvol pompoenpitten

let’s cook

Voor 4 personen:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Kook je quinoa volgens de instructies op 

de verpakking en laat afkoelen.

Halveer ondertussen de aubergine, sni jd 

het vlees van de aubergine kruisl ings in, 

bestri jk met de ol ie en bedek goed met 

zwarte peper en zeezout.

Rooster in het midden van de oven 

gedurende 20 minuten, of tot het vlees 

van de aubergine goud en zacht is.

Eenmaal koel genoeg om te hanteren, 

schep het vlees eruit en plaats in een 

kom.

Voeg de gekookte quinoa, tomaten, 

ol i jven, abrikozen, pompoenpitten en 

petersel ie toe aan het vlees van de 

aubergine en roer goed door. Schep 

terug in de aubergineschil len en bedek 

met munt.

quinoa
eggplant



i n g r e d i ë n t e n

- 2 komkommers

- 2 peren, gewassen en gehalveerd

- 200g boerenkool

- 1 handvol muntblaadjes

- 2 i jsblokjes

- Knijp citroen

let’s cook

Doe de komkommer en peer door de 

sapcentrifuge. Giet dit sap in de blender 

en voeg de boerenkool*,  munt, i js en 

citroensap toe. Bl itz tot het glad is.

* Door de boerenkool in de blender te 

doen in plaats van een sapcentrifuge, 

bl i jven meer voedingsstoffen behouden 

en kri jgt het sap een dikkere textuur en 

een helderdere groene kleur.

green smoothie




