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Een Gezonde, 

             Energieke JIJ !

Inhoud
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Hoe ouder we worden, hoe gemakkelijker we verzuurt kunnen raken. Te zuur zijn geeft vele 

belemmeringen in ons lichaam, het kost energie en maakt ons vatbaarder voor ziekte. 
 

Hieronder vind je het overzicht met Basische tot Verzurende producten 
Het werkt het meest praktisch als je gaat aankruisen! wat je in elk geval allemaal aanspreekt. Je 

kunt het ook uitprinten, dan print je alleen pagina 3 uit. 
Het liefst 70-80% uit de Basische kolommen en daarnaast mag je het gerust aanvullen met 

'(licht) verzurende' producten. 
 

Voor alle duidelijkheid: 
Het is niet allemaal slecht, zéker niet, maar het gaat om de hoeveelheid die je er van neemt. Je 
bord mag dan ook zeker 70% gevuld zijn met groente, 20% vlees,vis of vlees vervangers en 

eventueel nog een beetje pasta, rijst of (zoete)aardappel.  
 
 

Verzuring van ons lichaam
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Ontbijt recepten

 
 
Nodig; 
2 eieren 
1 banaan 
snuf zout 
eventueel kaneel 
 
Meng de ingrediënten met de blender of staafmixer en bak er kleine pannenkoekjes van. Makkelijke meeneem 
lunch of ontbijtje. 
Eventueel extra lekker te maken met beetje fruit erop,  jam of rauwe honing 
 
 
 
 
Nodig; 
2 el chiazaad 
1 glas amandelmelk 
1 el rauwe cacao 
1 tl kaneel 
snuf zout 
1 el honing of gebruik stevia 
 
Roer alles door elkaar en zet dit ‘ s avonds weg in de koelkast. 
De volgende morgen gooi je dit door de blender en je ontbijtpudding is klaar! 
 
 

Bananen pannenkoekjes

Overnight Chia pudding;
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Nodig: 
4 volle eetlepels amandelmeel 
2 eieren 
scheutje amandel, rijst of havermelk  
beetje zout 
kokosolie of roomboter. 
 
Maak van de ingrediënten behalve de kokosolie of roomboter een glad beslag. 
Bak hier kleine pannenkoekjes van ( 3 in de pan). 
Je kunt er ongeveer 6 uithalen. 
Je kunt eindeloos variëren door bijvoorbeeld kaneel toe te voegen of groenten er door te verwerken. 
Handig ook om  mee te nemen of een stel vooruit te bakken en in de koelkast te bewaren. 
 
 
 
Nodig: 
8 eieren 
200 gram amandelmeel 
250 gram gemixte ongebrande noten 
Handje abrikozen en vijgen in stukjes snijden 
Snufje Keltisch zeezout 
 
Klop de eieren los en roer alle ingrediënten er door. 
Giet het mengsel in een met bakpapier bekleed bakblik. 
Afbakken op 160 graden, 20 minuten afgedekt met folie daarna nog 5 minuten zonder folie 
! Lekker met chutney of belegd met avocado of plakje geitenkaas  of roomboter! 
 
 
 
Nodig: 
6 aardbeien 
halve banaan 
scheutje sinaasappelsap (vers) 
2 el biogarde, volle yoghurt of  kokosyoghurt (plantaardig!) 
3 el havermout 
eventueel wat noten 
 
Zo maak je het klaar 
Houdt wat schijfjes banaan en aardbei apart, 
Meng de rest van de ingrediënten in de blender door elkaar 
Garneer met de overige aardbeien, banaan en eventueel wat ongebrande noten. 

Amandelmeel pannenkoekjes

Notenbrood

Havermout ontbijt bowl
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Nodig: 
1 kleine appel, in stukjes gesneden 
1 perzik 
0,2 liter amandel, haver, kokos of rijstmelk 
50 gram havermout 
1 theelepel kaneel 
snufje keltisch zeezout 
10 rozijnen 
handjevol cashewnoten 
eetlepel cacao nibs 
beetje rauwe honing 
 
Hoe maak je deze heerlijke havermout? 
Verwarm in een steelpan de melk en roer hier de havermout, kaneel, zout de rozijnen en de appelstukjes 
doorheen. Roer het goed door elkaar en zet het vuur laag en laat het voor twee minuten op het vuur staan.  
Verdeel de havermout over twee kommen en garneer met de perzik, cacao nibs en de cashewnoten 
 
 
 
nodig: 
50 gram bloemkoolroosjes 
1 banaan 
100 ml kokosmelk 
5 ongezwavelde abrikozen 
snufje keltisch zout 
 
Snijd de abrikozen in stukjes en blend die met de kokosmelk en zout fijn. 
Voeg daarna de bloemkool en banaan toe. Blend het geheel tot een egale pap. Schenk de bloemkoolpap 
over in een steelpannetje en verwarm het. 
Je kunt er nog schijfjes appel aan toevoegen en strooi er nog een beetje kaneel overheen, je zult verbaast 
zijn! 
 
 
. 
 
  

Als je meerdere voedingsmiddelen eet, 

 krijg je veel verschillende macro- en micronutriënten 

binnen.  

Er bestaat geen voedingsmiddel die een perfecte mix 

van macro- en micronutriënten bevat.

Varieer in je eetpatroon!

Mijn favoriete Havermout 'pap'!

Bloemkoolpap
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Nodig: 
flinke hand spinazie, 
stukje komkommer, 
1 banaan, 
halve avocado en 
150 ml amandelmelk(of haver, rijst of kokos, maar deze is het meest eiwitrijk) 
 
Ook kun je het fruit veranderen uiteraard naar seizoensgebonden fruit,...lekker uitproberen!. 
Perfecte smoothie voor je zuur-base in balans te houden. 
 
 
 
Nodig: 
1 gekookte biet 
1 avocado 
1 appel 
1/2 banaan 
1 druppel citroenolie  
1 150 ml amandelmelk 
 
Deze smoothie geeft je direct een superboost  De rode biet zorgt voor extra zuurstoftoevoer naar je 
spieren, waardoor je lichaam betere prestaties kan leveren, ook is dit sterk basisch!) 
 
 
 
Nodig: 
1 banaan 
1 handjevol  blauwe bessen 
1 handvol verse spinazie 
3 el havermout 
2 dadels of abrikozen 
1 scoop eiwitpoeder of 1 grote eetlepel hennepzaad 
200 ml amandelmelk 
 
Deze smoothie zit vol kalium, magnesium en eiwit, waardoor je spieren optimaal kunnen herstellen. De 
smoothie voorkomt spierpijn en zorgt ervoor dat je spieren opbouwt. 
 
 
 
 
 

Groene 'Zuur-Base balans' Smoothie;

Bieten Power Smoothie

Eiwitrijke After-workout Smoothie
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Lunch Recepten

 
 
Nodig: 
40 gr spelt/haver of boekweitmeel 
60 gr. havermout 
100 ml amandelmelk 
1 ei 
snufje zout 
 
Meng alles goed door elkaar tot een glad beslag, 
bak ze aan beide kanten lichtbruin en maak ze 
met een topping af, zoals: 
humus, tonijn, kipfilet, tomaat of een notenpasta  
 
 
 
Nodig; 
2 Eieren 
kokosolie 
kokosmelk of water 
keltisch zout 
 
Klop de eieren goed los met het zout en kokosmelk 
Schep met een juslepel een beetje mengsel in de pan en bak op een zacht vuur dunne omeletjes. 
Laat ze afkoelen en besmeer of beleg de omeletjes naar keuze. 
Oprollen en meenemen als lunch of in kleine opgerolde stukjes snijden en met  prikkertje als hapje serveren. 
 
Vulling; 
 
Maak een keuze uit; 
Dun geschaafde plakjes komkommer, wortel of courgette. 
Sla 
Spinazie 
Notenpasta 
Guacamole, Mayonaise 
Lente ui 
Gerookte zalm 
Blikje zalm of tonijn. 

Pannenkoekjes!

Lunch omeletjes met vulling;
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Nodig: 
4 rijpe bananen 
4 eieren 
50 gram amandelpasta 
2 el kokosolie 
2 el citroensap 
70 gram amandelmeel 
1 el kaneel 
1 tl bakpoeder 
snufje zout 
100 gram gehakte noten voor de vulling 
 
Hoe maak je het? 
Verwarm de oven voor op 175 graden. 
Vet een cakeblik in met kokosolie of bekleed de vorm met bakpapier. Net zo makkelijk! 
De bananen, eieren, amandelpasta, kokosolie en citroensap goed mengen in een keukenmachine . 
Nu kun je het amandelmeel mengen met kaneel, zout en bakpoeder. 
Voeg dit toe aan het beslag. Goed mengen, zodat er geen klontjes in het beslag zitten. 
Voeg de gehakte walnoten toe aan het beslag, even doorroeren. 
Bak het brood in ongeveer 50-55 minuten gaar. 
Prima in te vriezen, vooraf even in plakjes snijden en je hebt zo wat lekkers ‘bij de hand’. Zonder beleg 
heerlijk, met een likje honing helemaal jummie �� 
 
 
 
nodig; 
1 uitje fijngesnipperd 
halve courgette (grof raspen) 
stukje parmezaanse kaas 
3 eieren 
Keltisch zout 
 
fruit het uitje zacht. 
daarna de courgette meebakken 
ei met zout loskloppen en het groentenmengsel erdoor roeren. 
parmezaanse kaas erdoor roeren 
in kokosolie of roomboter kleine pannenkoekjes bakken. 
 
 
 
 

Courgette pannenkoekjes

Bananen brood
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Restje eten en/of groenten van gisteren. 

Opbakken en eventueel nog wat eieren 

erbij. 

 

Soep! (verschillende groentes 

koken in biologische bouillon, eventueel 

met kokosmelk erbij) 

 

Salade met een blikje vis erdoor of eieren, 

avocado en/of kip 

 

Lunchbox gevuld met verschillende 

dingen; 

2 gekookte eitjes, stuk komkommer, 

tomaatjes, radijsjes, bleekselderij  enz. 

 

Stukje geitenkaas en/of biologische 

(kippen)worst, een avocado erbij en of een 

banaan.  

Of maak een dikke omelet en neem dat mee. 

 

Eet vaak een avocado bij de lunch; vult 

goed en geeft hele goede vetten! 

 

Wil je wel brood hier en daar? 

Volkoren speltbrood met humus, 

geitenkaas, ei&avocado of een notenpasta 

is altijd praktisch om mee te nemen. Dat 

mag gerust met een beetje roomboter, dit is 

het minst bewerkt. 

 

Lunch tips...keep it simple!
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Diner Recepten

   
 
Wat heb je nodig voor 2 porties?    
8 bladeren ijsbergsalade  
4 eetlepels pesto mayonnaise (= mayonnaise + basilicum blaadjes, look en een beetje olijfolie)  
8 sneetjes gebakken spek  
150 g gebakken kalkoenfilet(of kip), in brokjes 
8 sneetjes tomaat    
1 avocado, in schijfjes gesneden 
   
Hoe maak je het? Heel simpel:  
-Neem 2 bladeren ijsbergsalade. Smeer 1 eetlepel pesto mayonnaise in het binnenste blad, leg er 2 sneetjes 
kalkoenfilet en 2 sneetjes spek in, daarbovenop 2 sneetjes tomaat en 2 schijfjes avocado. Vouw de 
ijsbergsalade bladeren toe als een wrap.  
 
 
 
  
Wat heb je nodig voor 2 porties? 
2 zalmfilets 
500 g verse spinazie 
2 sjalotjes(fijngesneden), 2 teentjes look (fijngesneden)  
3 zon gedroogde tomaatjes, in stukjes gehakt  
Peper en zout 
 
 
Hoe bereid je het? 
-Verwarm de oven voor op 180°C 
-Verwarm kokosolie in de pan op middelhoog vuur 
-Voed de sjalotjes toe en bak ze glazig, voeg dan ook de look toe en laat even bakken tot het geurig is 
-Voeg dan de spinazie, zongedroogde tomaatjes toe. Laat nog 2-3 minuten bakken en kruid naar smaak 
-Haal de groenten van het vuur en zet ze aan de kant  
-Kruid elke zalmfilet en leg ze zij aan zij in ovenschotel en bedek ze met het spinaziemengsel  
-Bak 15 – 20 minuten in de oven of tot de vis gaar is.  
 
 

Kalkoenwraps

Zalm á la Spinoza
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nodig; 
1 pompoen 
3 uien 
2 knoflooktenen 
kruiden naar smaak; kurkuma, verse gember, gedroogde chilipeper enz 
kokosmelk 
zout en peper 
 
-pompoen schoonmaken en in plakken snijden en daarna in blokjes. schil mag erom blijven! 
-bak in een grote pan en ui en knoflook zachtjes in roomboter of kokosolie. 
-voeg kruiden toe en bak ze even mee. 
-voeg de blokjes pompoen toe en doe er water bij totdat de pompoen net onder staat. 
-kook de pompoen totdat hij klaar is. 
-pureer de soep met de staafmixer 
-voeg eventueel meer water toe als je de soep te dik vindt. 
-op smaak brengen met peper en zout en eventueel een gistvrij bouillonblokje. 
-TIP; als je de soep met weinig water maakt krijg je dus een hele dikke soep. Die is makkelijk mee te nemen 
naar het werk en ter plekke op te warmen en te verdunnen door er kokend water te doen. 
 
 
 
Nodig; 
ongeveer 5 eieren 
ongeveer 300 gram kipfilet in blokjes gesneden 
1 preitje 
1 knoflook en 1 ui 
kruiden naar smaak; kurkuma, peper,paprikapoeder, 
koriander, gemberpoeder,foelie 
groenten naar keus bijvoorbeeld; 
broccoli en kleine bloemkool, een zoete aardappel 
 
-bak de kipfilet even in de hapjespan of braadpan. 
-kruiden naar smaak. 
-prei en knoflook en ui erbij. (=voeding voor je darmen!) 
-dan de groenten even meebakken. 
-dit alles in een ingevette ovenschaal doen. 
-eventueel zo wegzetten voor de volgende dag 
-eieren kloppen met peper en zout en over de groenten gieten. 
-Groenten moet bijna ‘onder water staan’ dus afhankelijk van hoeveelheid groenten meer eieren toevoegen. 
-eventueel geraspte kaas erover strooien. 
-in de oven totdat ei is gestold. ongeveer 30 minuten op 180 graden. 
 
 

Pompoensoep

Ovenschotel (makkelijk voor werkdagen)
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Drinken tijdens het eten. 
Drinken is belangrijk, maar het te waterig en basisch maken 
van een maaltijd niet. Wie drinkt bij het eten, verdunt de 
spijsverteringsappen. Het gevolg: is een onvolledige vertering. 
 
Onregelmatig eten. 
Je belast dan constant het spijsverteringsstelsel. Zo zet je  
je spijsvertering op alert. Je darm denkt steeds;  
daar komt wat aan. Doordat je blijft kauwen en 
niks doorslikt, put je het spijsverteringssysteem uit. 
 
Slecht kauwen. 
Kauwen is het startsein voor je spijsvertering. Kauw je niet goed, dan is het lastiger 
om je eten te verteren en kost het meer energie.  
 
Alles prakken of te zacht koken. 
Een goede bite, zorgt ervoor dat je echt moet kauwen en zo wordt je spijsvertering 
lekker op gang gebracht. Ook blijven er meer vitamines, mineralen en enzymen in tact 
voor een betere vertering. 

Eat like a Queen!;-)
 

Het is niet alleen WAT we eten, maar ook 

HOE we eten en wat we ER BIJ nemen heeft 

invloed op de darmen. 

 

Wat je beter NIET kunt doen: 
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Kabeljauw kan je heerlijk marineren in pesto en zo bakken in de koekenpan. 
 
Nodig: 
1 teentje knoflook 
25 gram basilicum één plantje/bosje is circa 25 gram 
40 gram Parmezaanse kaas 
10 gram pijnboompitten 
40 milliliter olijfolie zacht van smaak 
1el citroensap naar smaak. 
 
Hoe bereid je het: 
- rooster de pijnboompitten op een zacht vuur goudbruin 
- parmezaan raspen 
- knoflook uitpersen 
- Alle ingrediënten in de staafmixer fijnmalen. 
- Je kunt een restje pesto ook verdunnen met olijfolie en dan gebruiken als sladressing. 
of gebruik het als dipper met rauwkost. 
 
 
 
 
 
Nodig: 
Eieren 
Zelfgemaakte tomatensaus of uit pot 
Champignons, ham, gebakken groenten 
 
Hoe bereid je het? 
- maak een niet te dikke omelet en gebruik die als pizzabodem op een pizzaplaat. 
- beleg deze met een tomatensaus( bijvoorbeeld ui en knoflook bakken, tomatenpuree en laurierblad erbij en 
een glaasje rode wijn. inlaten koken en pureren en daarna op smaak brengen met italiaanse kruiden, peper 
en zout) of gebruik kant en klare tomatensaus zonder ‘troep’. 
- beleg de pizza met gebakken champignons, ham, gebakken groenten enz. 
- ongeveer 10 minuten in de oven op 160 graden. 
 

Pizza

Kabeljauwfilet met pesto
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- kook 1 1/2 kilo broccoli en pureer dit als het gaar is. 
- Halveer de spruitjes en kook ze beetgaar. 
- Doe de spruitjes door de broccolipuree en meng er eventueel stukjes kaas doorheen. 
- Je kunt de spruitjes ook even bakken met bijvoorbeeld kurkuma en ui en dan door de puree scheppen. 
- Je kunt variëren met spekblokjes of vegetarische (falafel)balletjes erdoor. 
 
 
 
 
Nodig: 
200 gr (voor)gekookte bieten 
1 zure appel 
fetakaas(schapenkaas) 
1 kleine ui 
3 el olijfolie 
1 tl honing 
1 tl mosterd 
Sap van halve citroen 
Peterselie en/of bieslook 
Zout en peper 
3 el olijfolie 
 
Schil de rode bieten en snijd ze in kleine blokjes. Snijd de appel en feta ook in blokjes. Snipper de ui en 
meng dit door elkaar. Maak de dressing met de olijfolie, citroensap, honing, mosterd. Garneer de bieten met 
de (verse) kruiden. 
 
 
. 
 
 
Nodig: 
4 plakken aubergine van 1,5 cm dik, 
4 dunne plakken zachte geitenkaas, (verse) 
rozemarijn, 4 tl honing, waterkers. 
Voor de aardappel: 2 grote zoete aardappelen. 
 
Hoe te bereiden? 
De aubergine insmeren met olie en rozemarijn, een kant grillen (5 minuten). De andere kant 
insmeren met geitenkaas en honing en ook 5 minuten grilleren. Serveren op een bedje van 
waterkers. 
Snijd de zoete aardappel in blokjes. De aardappel laten drogen op een theedoek en 
ze daarna in hete olie kort bakken. Eventueel peper en zout toevoegen. 
Enjoy! 

Stamppot broccoli/ spruitjes;

Bietensalade met fetakaas

Gegrilde aubergine met geitenkaas en honing met 
zoete aardappel blokjes 2 pers.
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Voor 2 personen 
Nodig: 
 
1 courgette 
1 ui 
2 teentjes knoflook 
2 handjes rucola 
1 avocado 
4 el kokos room 
sap van 1/2 limoen 
100 gr gerookte zalmfilet 
Parmezaanse kaas 
peper 
zout 
olie om in te bakken 
Nodig: spiraalsnijder, wokpan 
 
Bereiden: 
- Snipper de ui. Maak de knoflook schoon. 
- Draai met de spiraalsnijder mooie spaghetti slierten van de courgettes 
- Snij de avocado doormidden en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees uit de schil en prak dit fijn. Meng 
met de plantaardige room en wat limoensap en breng op smaak met peper, zout en oregano. 
 
- Verwarm wat olie in de wokpan en fruit hier de ui in aan. Pers de knoflook erbij uit en bak even mee. Voeg 
courgette toe en bak ongeveer 3 minuten mee. Schep regelmatig om! 
- Snijd de zalmfilet in stukken. 
 
- Schenk nu de avocadosaus over de pasta, schep de rucola er door, leg de zalm on top en serveer met wat 
Parmezaanse kaas.  
 

Courgette spaghetti met avocado en zalm
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Meer tips..!

Eet je niet meer dan 80% vol! 
 
Hoe doe je dat? 
Het is het mooist om te gaan eten als je pas trek hebt in een stevige maaltijd en om dan een 
goede hoeveelheid te nemen. 
Je kunt het beste stoppen met eten als je maag vol is. Dan ben je verzadigd en voelt je maag 
comfortabel. Om dit goed aan te voelen is het belangrijk om tijdens je maaltijd bewust te 
voelen waar je zit! Tip hier is: Als je langzaam genoeg eet, weet je op tijd wanneer het juiste 
moment om te stoppen is aangebroken. 
 
Spijsverteringsenzymen 
Heb je het gevoel dat je vertering soms moeizaam verloopt? Of dat je heftig reageert op 
bepaalde voedingsmiddelen? 
Zonder voldoende spijsverteringsenzymen kan het lichaam voedseldeeltjes niet goed 
verwerken, waardoor je bijvoorbeeld last kan krijgen van voedingsintolerantie. 
Natuurlijke spijsverteringsenzymen zitten onder andere in avocado, kefir, zuurkool, kiwi, 
ananas, papaja, mango en gember. Het kan je spijsvertering en darmgezondheid 
ondersteunen als je iets van deze voedingsmiddelen aan je voeding toevoegt. 
Spijsverteringsenzymen kunnen óók worden toegediend als supplement.  
 
Kijk HIER voor het enzym product waar ik zelf en vanuit mijn praktijk, inmiddels jaren 
goede ervaringen mee heb. 
 
Heb alles in huis voor je ('werk')week begint! 
Deze voorbereiding houdt je ritme erin. Zodra je mis moet grijpen kun je sneller in oude 
patronen vallen. We hebben ruim 6 weken nodig om gewoontes om te zetten naar betere 
'gezonde' gewoontes.   
 
 
 

''Mindset en 

Voorbereiding is meer 

dan het halve werk''!
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Dank..!

fIJN dat je deze tips en 
recepten hebt gelezen en ik 
hoop dat het je mag 
ondersteunen en motiveren 
om je voedingsgewoonten 
eens kritisch te bekijken. 
En dat je, waar dat nodig 
is hierin verbetering kunt 
aanbrengen. 
 
 

''Je huidige situatie bepaalt niet 

waar je zult EINDIGEN, 

hij bepaalt alleen waar je 

BEGINT!''

Een gezonde & energieke dag voor 

jou! 

Liefs Suzanna

Laat jezelf 

groeien...en 

weet dat JIJ! en 

dan ook echt 

JIJ! je eigen 

LIFE-CHANGER 

bent!


