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Sometimes you have to
give yourself peptalks,

Like 'hello, you're badass,
you got this and 

I love you'! 



Mijn naam is Karen Nijssen, een

sportieve en enthousiaste

gezondheid- & gedragscoach. Ik ben de oprichtster van

VET (vetisnijs.nl) en host van de podcast: VET Gezond.

Mijn passie voor fit zijn en alles dat met het optimaliseren
van fysieke en mentale gezondheid te maken heeft werd al

jong aangewakkerd. Ik vond mijn passie voor tennis en had

een mooie tennis carrière tot mijn 25ste.

Ik ben mij als fysieke trainer en gedragscoach verder gaan

ontwikkelen en toen merkte ik dat fit en gezond zijn (én
blijven) geen gegeven is in deze tijd. In mijn zoektocht naar

de mogelijkheden om gezondheid te vergroten, ontdekte ik

hoe dit zélf beïnvloeden door hoe we denken, voelen, eten,
bewegen, slapen, verbinden en ontspannen. En dat is VET.

Ik ben ervan overtuigd dat er niemand béter voor jou kan
zorgen, dan jij zelf. Jíj bent de baas van je leven en dus ook

van je gezondheid. Door zelf aan te slag te gaan, kennis op

te doen, bewuster te worden én door je gedrag op je eigen
tempo te 'upgraden', kun je nóg meer leven.

Dit is dan ook waar ik met VET bij help. Bij het maken van

kleine, houdbare veranderingen en bij het creëren van eet-

en leefgewoontes waarmee je een levensstijl(balans)
creëert die past bij jóu.
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HI VETTY! 

https://www.vetisnijs.nl/
https://open.spotify.com/show/6RtmHhiNwnboG3DXgKcUYC?si=Tf58e0XrSGyJgaVL9kt9Pg


In deze VET Gezonde Starter Kit informeer ik je over de basis

van een gezond leven en help ik je op weg door praktische tips

te delen die jouw fysieke- en mentale gezondheid vergroten.

Zie jouw proces niet als een snelle race, zie het als een leerzaam
groeiproces waarin je stap voor stap naar jouw gewenste

resultaten toewerkt. Resultaten die blijvend zijn. Weet dat je niet

alles tegelijk hoeft te veranderen en dat je op een tempo kunt

gaat dat jij aan kunt en dat jou blij maakt. 

Wil je nu al meer inspiratie en handige tools? Download dan

onderstaande documenten.

Download hier de VET Energiegids

Download hier de VET Voeding kickstart

Download hier de VET Voedingsproducten upgrade

Download hier de VET Gedragsverandering visualisatie

Download hier de VET Smoothie & Salade stappenplan

Als je het leuk vindt, kun je me op Linkedin en Instagram
volgen (en taggen) tijdens jouw proces. 
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Karen Nijssen

Cheers op jouw gezondheid & proces,

Jij bent het WAARD om al
je energie in te steken,
dat nodig is om je op je

BEST te voelen!

https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/02/PDF-VET-Energie-Gids.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/04/VET-Voeding-Kickstart-pdf.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/04/VET-Voeding-Kickstart-pdf.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2020/05/PDF-Voedingsproducten-Upgrade.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2020/05/PDF-Voedingsproducten-Upgrade.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/02/PDF-VET-Gedragsverandering-meditatievisualisatie.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Smoothie-en-Salade-Stappenplan.pdf
https://www.linkedin.com/in/karennijssen/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/vetisnijs/?hl=nl
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                                                   van de Starter

Kit vind je mijn TOP TIPS om een

gezonde en weerbare basis te

creëren. Lees ook eens de 5
medicijnen voor een gezond leven.

Pas wanneer de oorzaken worden
aangepakt kunnen klachten

verbeteren en vaak zelfs verdwijnen.

Er is dan ook altijd een reden

wanneer er klachten ontstaan en de

oorzaken kunnen voor dezelfde

klacht per persoon anders zijn. 

Ons lichaam communiceert middels
symptomen en het is aan ons om te

luisteren. Wanneer je klachten ervaart

kun je jezelf het volgende vragen:  "Is
er ergens sprake van een disbalans en
wat heb ik nu het meeste nodig?"

In deze sectie  

INFORMEER JEZELF
Alle groei begint met bewustzijn.

Maak jezelf bewuster door informatie

te vergaren, meer kennis zorgt voor

een nieuw perspectief en daardoor

voor nieuwe keuzes. 

Vraag jezelf om te beginnen eens af

hoe jij op dit moment over
gezondheid (én ziekte) denkt.

De praktijk laat zien dat het huidige

zorgsysteem niet gericht is op het

vergroten van gezondheid maar op

het 'wegwerken' van ziekte en de

bijbehorende symptomen. Het zoekt

naar een diagnose en behandelt de
symptomen. Bij acute klachten zoals

een infectie of een gebroken been is

dit super, echter werkt het níet bij de

chronische gezondheidsklachten
die veel mensen in deze tijd ervaren.

Chronische klachten zoals astma, IBS,
migraine, hoofdpijn, depressie, acne,
kanker, MS, hoge bloeddruk en
diabetes worden door de symptomen

te behandelen niet écht aangepakt

omdat de oorzaak blijft bestaan.

HEB EEN ONDERHOUDSTEAM
Net als een formule-1 chauffeur een

onderhoudsteam nodig heeft, hebben

wij mensen ook hulp en support
nodig om in tóp conditie te blijven.

Daarom is het hebben van

inspirerende en stimulerende
personen om je heen zo waardevol.

Personen met wie je successen &

uitdagingen kunt delen, met wie je

kunt lachen, met wie je kunt huilen en

bij wie je vrij kunt zijn.

Míjn onderhoudsteam bestaat uit

mijn partner, familie, collega's,

vrienden & soms een coach of expert.

Wees in je leven vooral ook je eigen

buddy en supporter met hoe je denkt
én met hoe je praat tegen jezelf :)

https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2020/04/PDF-De-5-medicijnen-voor-een-kwalitatief-lang-leven.pdf
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Puur te eten
Stressoren te verminderen en
stress-management tools te leren
Lichaamsbeweging
Blootstelling aan giftige stoffen te
verminderen 
Ontspanning en een goede
nachtrust prioriteit te geven

betere immuniteit, een efficiënte
spijsvertering, een stralende huid,
meer helderheid en meer energie! Dit
is vét en doe je door:

VERLAAG ONTSTEKINGEN
Chronische ontstekingen zijn
reacties van het immuunsysteem en

veelal de oorzaak van de (chronische)

klachten waar velen mee te maken

hebben. De vraag is: waarom zijn

deze ontstekingen er?

Het immuunsysteem reageert op

(onbekende) gifstoffen uit de

omgeving én op zowel fysieke als
mentale stressoren. Wat je eet,

drinkt en smeert kán het

immuunsysteem triggeren en lijden

tot laag-gradige ontstekingen.
Veelvoorkomende voeding triggers

zijn bijv.: tarwe, zuivel, (bewerkt) vlees,
suiker, koffie, frisdrank en overige
bewerkte voedingsproducten.

Wordt daarom bewust van wat je eet, 

wat je drinkt, wat je op je lichaam

smeert, welke gifstoffen er in je

omgeving zijn, (chemicaliën?
straling? plastics? zware metalen?),

hoe je slaapt, hoe je ontspant, én van

wat je dagelijks denkt en voelt!

HOUD JE DARMEN GEZOND
Wist jij dat 60-70% van jouw
immuunsysteem in je darmen leeft? 

Daarom zijn je darmen zo'n belangrijk

onderdeel van je algehele

gezondheid. Wanneer je darmen

gezond(er) zijn ervaar je een:

POEP MET REGELMAAT
Een soepele en regelmatige
stoelgang is vet gezond. Het 'goede'

hoort het lichaam in te gaan en het

'foute' het lichaam uit. Wanneer je last

hebt van opstopping of diarree,
check of het helpt om meer water te
drinken, meer vezels en pro-biotica
voeding te eten of om je lichaam meer
te bewegen! 

slaap (herstel en clean-up)
ademhaling (zuurstof)
(zon)licht
liefdevolle relaties (liefde en steun)
pure voeding 
beweging 

WERK AAN DE BASIS
Dingen die in de basis een grote impact

op je mentale, fysieke, sociale en

emotionele gezondheid hebben zijn: 

Laat je verrassen in wat dit allemaal al

voor je fitte gevoel doet!
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Het kan verwarrend zijn met alle

informatie die er is. Laten we het

daarom simpel houden: eet wat je
lichaam (her)kent & voel wat
voeding in jóuw lichaam doet.

Uiteindelijk gaat het erom wat voor

jou werkt en vol te houden is.

Voedingskeuzes zijn persoonlijk.

Vraag jezelf eens af: wat vind jij
lekker? Wat geeft jou energie? Wat
brengt voeding je? Ben je verzadigd?
Waar voelen jouw darmen zich goed
bij? Wat is houdbaar op lang termijn?
Eet je als je trek hebt, uit 'gewoonte'
of vanuit een andere emotie?

GA DE UITDAGING AAN  
Gezond eten in deze tijd bijzonder

uitdagend geworden. Er is veel meuk

op de markt en we worden continu

in verleiding gebracht, dit maakt het

er niet makkelijker op. Ik zeg wel

eens: "als ze veel niet zouden

maken... zouden het aantal diëten

en klachten een stuk minder zijn".

Máár, in die wereld leven we (nu)

niet, dus is het aan óns om om te

leren gaan met die uitdagingen en

bewust(ere) keuzes te maken.

VOEDING ALS MEDICIJN
Inmiddels is bekend dat we door

gezond te eten ontstekingen
verlagen en bloedwaardes (die
geassocieerd zijn met ziektes)
verbeteren. Dat is vet want dit heeft

weer een effect op hoe we slapen,
ons herstelvermogen, ons humeur
en op de keuzes die we maken.

Voeding kan dus de oorzaken

aanpakken van klachten wanneer we
natuurlijke, pure én gevarieerde

producten eten. Producten die

vitamines, mineralen, eiwitten en

vetten bevatten. Eet je nu nog veel

bewerkte producten? Upgrade je
keuzes dan één voor één,
experimenteer en leer.

W A T  I S  G E Z O N D E
V O E D I N G ?

1 0  B A S I S P R I N C I P E S
Ik geloof in 10 basisprincipes die
voor iedereen gelden op het gebied
van voeding. Ontdek of er dingen zijn
waar jij nog winst op kunt maken.

1. KIES MET JE GEZONDE
VERSTAND
Gebruik bij je voedingskeuzes je
eigen gezonde verstand en vraag
jezelf af: wát eet ik? Herkent mijn
lichaam dit? Wat geeft het me? Zo
krijg je steeds meer inzicht. 

K I C K S T A R T :  V O E D I N G
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2. LEES DE LABELS 
Door labels te lezen weet je wat je
eet. Geen label? Dan is het een puur
product. Wel een label? Dan is het
een bewerkt product. Weet dat als jij
de ingrediënten niet kent, jouw
lichaam ze ook niet kent. Screen
daarom voor zo min mogelijk
ingrediënten en kies het puurste
product. Blik of glas? Ga voor glas. 

Mijn voorkeur gaat uit naar  de
biologische producten omdat die
over het algemeen minder
pesticiden, kunstmatige
conserveringsmiddelen en smaak- en
kleurstoffen bevatten. Als je budget
het toelaat, probeer dan om bio-
producten en bio (grasgevoerd)
vlees te kopen. Dit is beter voor jou
én voor het milieu. #winwin.

3. EET VOEDING DAT KAN
ROTTEN
Écht eten bederft. Kies daarom in
de basis voor natuurproducten zoals
groenten, fruit, noten, granen, zuivel,
vis, vlees en peulvruchten.

4. VERANDER GEWOONTES
ÉÉN VOOR ÉÉN
Een gezond voedingspatroon is een
levensstijl en géén tijdelijk dieet.
Wanneer je nieuwe gewoontes 
creëert is het dan ook belangrijk om
te eten wat je lekker vind en om

te variëren. Zo is een gezond
eetpatroon houdbaar. Gezonde
gewoontes creëer je één voor één.

Vier élke positieve keuze die je
maakt en streef naar progressie.
Wanneer de beste keuze er niet is,
ga dan voor de best mogelijke keuze
op dat moment. Omarm het
leerproces, doe wat je kunt doen en
ga met consistentie door.

5. OMRING JE MET
VOORBEELDEN
Goed voorbeeld doet volgen! Om je
levensstijl te veranderen helpt het
om je te omringen met mensen die
ook graag bewust, gezond en lekker
eten. Zo raak en blijf je geïnspireerd
en gemotiveerd. Als deze (nog) niet
in je omgeving zijn, wees dan de
aanjager. Binnen no-time zul je een
maatje of meerdere aanhangers
hebben, en dat is vet leuk.

6. PLAATS GEZOND ETEN IN
HET GROTE GEHEEL
Om gezond te zijn is wat, hoe en
wanneer je eet, slechts één
onderdeel van het grote geheel.
Weet ook dat: rust, ontspanning,
zingeving, lichaamsbeweging,
familie en vrienden belangrijke
pijlers zijn van een gelukkig en
gezond leven. Alles verdient jouw
bewuste aandacht.

V O E D I N G  V E R V O L G D

https://schotsehooglanders.nl/
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7. DENK MAKKELIJK EN
STREEF NAAR PROGRESSIE
Om gezonde keuzes te maken én vol
te houden is het belangrijk dat het
makkelijk is. Bedenk daarom wat
voor jóu de eerste stap is en begin
daarmee. Streef naar progressie in
de keuzes die je dagelijks weet te
maken. Je zult ervaren dat elke keer
als je een bepaalde keuze maakt,
het steeds makkelijker gaat.

8. FOCUS OP HET
TÓEVOEGEN
Het is leuker om je te focussen op
het toevoegen van het gezonde in
plaats van het elimineren van het
ongezonde eten. Deze aanpak maakt
het proces leuker en houdbaar.

Wanneer je dan zin hebt in iets
'ongezonds', eet het bewust of pak
eerst bijv. eens wat fruit met nootjes.
Daarna kun je altijd nog eten wat je
wilde eten. Het zou zomaar kunnen
dat je trek vanzelf verdwijnt of dat
je minder eet van hetgeen je wilt
eten. Zo kies je steeds vaker voor
gezondere alternatieven en
veranderen langzaam aan je
behoeftes en gewoontes.

9. CHECK JE KOELKAST EN
KEUKENKASTJES
Weet jij wat je in huis hebt? Welke
ingrediënten in de producten zitten?
Of alles nog houdbaar is? En zijn
jouw koelkast en keukenkastjes
opgeruimd en overzichtelijk? 

Het is fijn om een eenmalige keuken
cleanse te doen waardoor je weet
wat je in huis hebt en meer overzicht
creëert. Zijn er bijvoorbeeld dingen
die je nu in huis hebt die je niet meer
of minder vaak wilt eten? Maak het
dan op, gooi het weg of zet het op
een plek waar je het minder snel
pakt. Zo bereid je jezelf voor op
succes. Bedenk ook welke producten
je standaard in huis wilt hebben.

10. ONTDEK JOUW WEG
NAAR SUCCES
Omdat we allemaal uniek zijn, is er
niet één gezond voedingspatroon dat
het beste werkt. Wanneer je varieert
in wat je eet ontdek je wat voor jou
(en je partner en/of gezin) werkt.
Probeer verschillende maaltijden uit
en vraag jezelf af: "Krijg ik er meer
energie van? Zit ik langer voldaan?
Nemen mijn klachten af? En slaap ik
beter?"

V O E D I N G  V E R V O L G D

Je moet 
niks, je mag alles!



I N R I C H T E N  K E U K E N  &  K O E L K A S T
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OP HET AANRECHT:
Groente, fruit, kruiden
voor buiten de koelkast
bijv. knoflook, ui, 
avocado

Ongekookte en
gekookte eieren

Gesneden groente en
fruit
Gestoomde groentes
Restjes 

Bakjes in de koelkast met:

Extra Virgine Olijfolie
Extra Virgine Kokosvet
Ghee
Vol-vet kokos melk in blik
Tamari en Coconut Aminos
Tahini (sesam pasta)
Curry pasta
Noten en zaden crackers
Bio koffie bonen 

Help jezelf de dingen te eten die je wílt eten.

Noten en zaden  
Kokossnippers
Cacao nibs
Medjoul-dadels
Notenboters

IN POTTEN:

Kokosyoghurt
Kokos, amandel, rijst melk
Pure roomboter
Bio Kefir
Bio Volle yoghurt
Bio (harde) kazen
Dips (quacemole, pesto)
Olijven
Appel azijn

OVERIG  IN DE KOELKAST:

Quinoa
Rijst (bruin, wild, wit)
Boekweit 
Haver
Linzen- of erwtenmeel pasta's

GRANEN EN PEULVRUCHTEN:

KEUKENKASTJES INRICHTING

KOELKAST INRICHTING

Peper en zout
Gedroogde Kruiden
Linzen, erwten en bonen
Ingeblikte vis (sardientjes en
makreel)
Cacaopoeder
Pure chocolade (>70%)
Rice paper rolls / rijstwafels
Amandel en kokosmeel

OVERIG IN DE KAST:

Bevroren fruit & soepen
Vlees en Vis
Zuurdesem brood 
Restjes

Bakjes in de vriezer met:

GLAZEN BAKJES:



D E  F U N C T I O N E L E  V O E D I N G S G I D S
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Visuele bord indeling

Eet vers, rauw of licht verwarmd

plantaardig voedsel (groente en fruit in een

4:1 ratio) uit het seizoen

Kookvetten: extra virgin kokos- en olijfolie,

virgin avocado olie, boter of ghee (de

laatste 2 mits lactose-tolerant). Vetten

voor koud gebruik: lijnzaad- en hennep olie.

Je kunt Periodiek Vasten als je gezondheid

en bloedsuiker balans het toelaat: 12+ uur

door de nacht heen en evt 5 uur tussen de

maaltijden laten (experimenteer)

De energiebijdrage (kcal of kJ) van

bovenstaande bordindeling is 20% uit

eiwit (4kcal/g), 25% uit koolhydraten

(4kcal/g) en 55% uit vet (9cal/g) 

Minimaliseer inname van hoog bewerkte

voeding en geraffineerde koolhydraten

Minimaliseer het beschadigen van

eiwitten, vetten, groente en andere

koolhydraten door langzame

kookmethoden te gebruiken (stomen,

pocheren, garen in de oven).

Drink dagelijks 1.5 liter (gefilterd)

water (uit glas) of kruidenthee en meer

als je intensief sport

Beperk al het voedsel dat een

gevoeligheid, allergie of intolerantie bij

jou veroorzaken

Eet in ontspannen staat en kauw goed

om je spijsvertering zijn werk te laten

om je voeding op te nemen

6 

VOEDINGS-

GROEPEN

ELKE DAG  
De percentages zijn

gebaseerd op 

gewicht (niet op

energiebijdrage)

4         10% 

    GEZOND VET   
v.b: avocado, noten

(amandel,walnoot,para

noot,macadamia

etc.),zaden (chia,

lijn,etc.),kokos, olijven

of zuivel als je tolerant

bent (yoghurt,kefir)

6      5%

GECONCENTREERDE

VOEDINGSTOFFEN
v.b: niet-bespoten kruiden en

specerijen, kruidenthee en

voedingssupplementen

1 40% GROENTEN
Combineren met gezonde

vetten

2 10% FRUIT
Combineren met een

eiwit en/of vet

6 'regenboog' kleuren (groen,rood,geel

oranje, blauw/zwart/paars,wit/beige)

Voeding dat divers, ontstekingsremmend en rijk aan voedingsstoffen

is. Voor volwassenen en kinderen ouderen dan 6 jaar.

3 10% GRANEN
Gluten-vrij hele granen

en pseudo-granen, v.b:  

amarant,boekweit,

haver,quinoa,rijst,

millet,teff, sorghum.

5          25% 

    EIWITRIJKE

VOEDING    
- van goede kwaliteit(!)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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is dus meer dan alleen de

afwezigheid van ziekte en gaat om

meer dan alleen gezond eten.

Gezondheid is een fijne balans die 

 bestaat tussen orde en chaos. Ons
lichaam en geest is één en

communiceert continu met de snel

veranderende interne en externe

omgeving. 

De mate waarin we in staat zijn op

deze veranderingen te reageren en  

waarin we de balans tussen lichaam
en geest kunnen herstellen,

weerspiegelt onze gezondheid én

ons vermogen om te genezen.

Een vet leven gaat om het hele

plaatje en het creëren/behouden
van deze balans. Wat nu volgt zijn

tips om deze balans te bereiken.

SHAKE/BEWEEG JE LICHAAM
Jouw lymfatische systeem, dat

zowel voor het afvoeren van het

'afval' als voor het immuun- en

spijsvertering systeem zorgt, heeft je

nodig! Het heeft geen eigen 'pomp'
en dus is dit aan jou. Pompen doe je

door te wandelen, yoga te doen, op
en neer te springen, te shaken,

E E N  V E T  ( G E Z O N D )
L E V E N . .

krachttraining te doen of doormiddel
van andere bewegingsvormen.
Beweging zorgt voor: een krachtig
lichaam, een prettig humeur, meer
energie en een heldere geest en is
dus cruciaal voor het creëren en
behouden van een gezonde balans.

MINIMALISEER GIFSTOFFEN
Check voor pure schoonmaak- en
verzorgingsproducten en probeer
het aantal producten dat je dagelijks
gebruik te verminderen. Je huid is je
grootste orgaan en veel van wat je
erop smeert, gaat letterlijk je lichaam
binnen. Wanneer er teveel gifstoffen
en chemicaliën zich in je lichaam
opstapelen, heeft dit een negatief
effect op jouw gezondheid.
Onderzoek eens wélke stoffen er in
jouw producten zitten en check of je
de kwaliteit kunt upgraden.

TRAP SOMS OP DE REM 
Gezondheid gaat om de balans
tussen ín- en óntspanning, om actie
en herstel. Zorg er daarom voor dat
je genoeg activiteiten doet die je
doen ontspannen (lekker!). 
Lees, mediteer, wandel in de natuur,
luister muziek, dans, ga in bad, lach,
doe aan yoga of kijk uit het raam.
Wát het ook is, doe wat jóu oplaadt.



Zo kun je met een ontspannen en
fijn gevoel gaan slapen. Kies voor
jouw cooling-down routine weer iets
dat je wílt doen en waar jij van
ontspant. Bijv: stretchen, yin-yoga,
ademhaling, buiten wandelen, in bad
gaan, journaling, lezen of een
massage van je partner.

SLAAP GENOEG/CONSISTENT
Door te weinig slaap zal je lichaam
niet optimaal ontgiften en herstellen.  
Belangrijk voor een goede nachtrust 
 is een consistent slaapritme, bijv.
van 23.00 uur - 07:00 uur maar check
wat voor jou werkt. Wanneer dit niet
genoeg is kan het helpen om: je
gedachtes op te schrijven, cafeïne
enkel in de ochtend te consumeren,
voor het slapen minder te eten, een
coole kamertemperatuur te hebben,
meer te bewegen, jezelf in de avond
bloot te stellen aan rood licht en in de
ochtend aan fel (zon)licht. 

BEWAAK JE GRENZEN
Bij het creëren/behouden van een
gezonde balans en een fijne energie
komen ook soms moeilijke keuzes om
te hoek kijken: "Hoe besteed jij je tijd
en met welke mensen omring jij je?"

Jij bepaald wat je doet met je tijd en
met welke mensen je je omringt.
Sommige mensen géven energie en
anderen kósten juist meer energie. 
Door bewust te kiezen wie je wel of 
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L E E F S T I J L  V E R V O L G D
KICKSTART JE DAG
"How you start your day is how you
end your day" is een quote die op mij
héél veel impact heeft gehad en tot
op de dag van vandaag waar is.

Hoe 'warm jij je op' voor de dag?
Maak je je bed op of niet? Pak je
direct je  telefoon of wordt je rustig
wakker met wat beweging? Start je in
rust of gehaast? Luister je naar
muziek of lees je nog wat? 

Mentaal en fysiek is het fijn om
bewust je dag te starten door jezelf in
een goed humeur en fijne energie
te brengen. Dit kun je doen met iets
dat jou een blij en succesvol gevoel
geeft. Het effect dat dit heeft op de
rest van je dag is erg groot.

Dus kickstart je dag door iets te
doen dat jij graag wílt doen en zorg
voor die ochtend overwinning(en).
Bijvoorbeeld door: een paar minuten
te bewegen, een korte training te
doen, een smoothie te drinken in de
zon, te schrijven in een boekje, wat
bladzijdes te lezen, te mediteren of
door ademhalingsoefeningen te doen. 

SCHAKEL AF VAN JE DAG
Waar in de ochtend een bewuste
warming-up fijn is voor de dag die
gaat komen, is het in de avond fijn
om bewust af te schakelen van je 
dag middels een 'cooling-down'.
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niet van binnen toelaat zul je beter je

balans & energie kunnen bewaren.

Ook kan het dan fijn zijn om nee te

(leren) zeggen want "Néé zeggen

tegen anderen is já zeggen tegen

jezelf". Doe dus wat jij wilt doen,

verminder je verplichtingen en maak

tijd voor zelf-zorg.

NEEM EEN TIME-OUT
Des te meer je je met jezelf verbindt
en bij jezelf weet te blijven, des te

blijer en weerbaarder je wordt. 

Zo ontdek je dat: je niet je gedachten
bent, niet je 'ziekte' bent en niet je
problemen bent. Soms kan het wél

zo voelen maar dat is simpelweg niet

waar. Uit kunnen zoomen middels

een time-out is daarom erg fijn.

Zo kun je kiezen voor 'overwhelm' of

voor kalmte. Natuurlijk is dat niet

altijd zo eenvoudig maar zo 'simpel'

is het wel. Een bewustwording of
meditatie momentje kan je daarbij

helpen. Het helpt je 'in het nu' te zijn

en het helpt je te verbinding met

jezelf. Ik moedig je aan om te

experimenten met verschillende

time-outs waardoor je leert wat in

jouw dagelijks leven werkt.

LACH JE GEZOND 
Maak tijd voor plezier, liefde en

lachen. Lachen is goed voor je

immuunsysteem en dus je energie!

OMARM JE IMPERFECTIES
Perfectie is saai en bestaat niet(!).

Daarom is het nastreven van
progressie een vetter idee. Herken

de progressie en de stappen die je

maakt en geef dat je aandacht...

want "wat je aandacht geeft groeit".

Beeld jezelf in dat je een mooi en
gezond pad bewandeld, het is oké

om dan soms van het pad af te gaan

en andere wegen te ontdekken.

GA EROP UIT
Omring jezelf met nieuwe

omgevingen. Nieuwe omgevingen

geven nieuwe energie en werken

ook erg inspirerend. Daarbij creëer je

letterlijk 'afstand' van je eigen leven
waardoor je even uit kunt zoomen,

alles van een afstandje kunt bekijken

en kunt relativeren.

DENK EN PRAAT KRACHTIG 
Wist je al dat elke gedachte en elk
woord telt, energie met zich

meedraagt en dus een effect heeft? 

 Jouw onbewuste luistert áltijd mee

en reageert op. wat jij denkt en zegt.

Kies daarom voor de gedachten en

woorden die jou stimuleren en
ondersteunen in je proces. Denk en

zeg: "Ik wil i.p.v. ik moet, ik kan i.p.v.
ik kan niet, ik ga/doe i.p.v. ik probeer
en denk in mogelijkheden i.p.v
problemen. Ervaar wat dit je brengt!

L E E F S T I J L  V E R V O L G D



Een vet leven gaat dus om het HELE
PLAATJE, zoals op onderstaande

afbeelding in kaart gebracht is.

Het is een leefstijl waarbij je bewust

kiest voor jezelf, gezondheid,
plezier en groei. Een leven waarin jij

de teugels in handen neemt, de
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L E E F S T I J L  V E R V O L G D

Optimale 
Gezondheid

MOEDER NATUUR
Grounding, kou/hitte variaties,

planten, dieren

HERSTEL
Slaap, stress,
ademhaling, 
ontspanning,

lachen 

VOEDING
Seizoens, 
lichaams-

samenstelling,
energie,

micronutriënten

INDIVIDU EN COMMUNITY
Doel, cultuur,

fysieke en sociale interacties

LICHT
Circadiaan slaap/

waak ritme, 
zon, maan, 
licht/donker 

cyclus

BEWEGING
Circulatie, 
lymfatisch,

neuromusculair, 
zweten

verantwoording pakt en aandacht

geeft aan hetgeen dat jij wilt en

belangrijk vindt. Zonder angst en vol
vertrouwen.

Neem de tijd en ontdek wat voor jóu

in je leven werkt en waar jíj blij van

wordt. Jij bent het vét waard.

We zijn wat we
herhaaldelijk doen



K I C K S T A R T :  G E D R A G S V E R A N D E R I N G
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Observeren en leren tijdens het proces

Zo zie je dat gedragsverandering een proces is waarbij je
stappen vóóruit en soms weer achteruit (oude patronen)

maakt.

Upgrade het gedrag waar jij klaar voor bent en werk van
baseline naar baseline totdat je jóuw gewenste resultaat
bereikt hebt. Gewoon: leren én dóórgaan.

WÍLLEN veranderen is stap 1. Weten WÁT je wilt veranderen
is stap 2, weten dát en HÓE je kunt veranderen is stap 3 en
kunnen ZIEN dat verandering plaatsvindt is stap 4.

We veranderen door nieuwe 'gedragsprogramma's' in de
hersenen te 'installeren'. Dit doen we door nieuwe gedachten,
nieuwe keuzes, nieuwe gedragingen, nieuwe ervaringen en
daardoor nieuwe emoties te ervaren. Emoties die weer zorgen
voor nieuwe gedachten...en zo kom je in  de
veranderingsloop terecht.

Baseline #3: nieuw gedrag 

Baseline #2: nieuw gedrag

Baseline #1: nieuw gedrag

VET Visie: Jouw doel

Jouw

 startpunt

Nieuwe stabiliteit, gewoontes
en standaarden. 

Nieuwe stabiliteit, gewoontes
en standaarden. 

Nieuwe stabiliteit, gewoontes
en standaarden. 



R E C E P T E N
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Op de volgende pagina's vind je een greep

van recepten uit de VET Voeding Kickstart

pdf, klik hier om de deze te downloaden. 
 

Deze pdf zit boordevol lekkere, simpele en

vét gezonde recepten.

 

Hieronder heb ik enkele ontbijt, lunch,
avondeten, snacks en toetjes recepten

voor je geselecteerd waarmee je een

voedzame start kunt maken.

 

Enjoy.

 

Zorg voor jezelf zoals je
ook voor anderen 

 zorgt, #vet

https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/03/VET-Voeding-Kickstart-pdf.pdf
https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/03/VET-Voeding-Kickstart-pdf.pdf


125 ml koffie (koud)

100 ml amandelmelk (ongezoet)

2 el ahorn/maple syrup

2 handenvol ijsklontjes

Doe de koffie met de overige

ingrediënten (behalve de ijsklontjes) in de

blender en mix. Voeg vervolgens de

ijsklontjes toe en mix enkele seconden op

een hoge stand. TIP: experimenteer met

andere pure melk soorten.

Bulletproof Koffie

Gebruik vers gemalen bonen

Begin met het toevoegen van 1 tl boter en 1 tl MCT-olie. Voer dat in

een aantal dagen op naar 1 eetlepel als je wilt. 

Gebruik een blender. Mix de koffie met de boter en de MCT-olie

samen tot er een schuimlaag ontstaat en giet het in je favoriete

(to-go) beker!

1-2 koppen koffie/espresso

1 tl - 1 el MCT-olie

1 tl - 1 el grasboter of ghee

Een upgrade voor je normale bakkie koffie! In de VS is bulletproof
koffie erg bekend. Het is koffie aangevuld met boter en MCT olie.
Bedenker van de koffievariant is gezondheidsexpert Dave Asprey. 
De vetten zijn een extra energie- en 
concentratie boost! 

Voor 1 persoon

1.

2.

3.

Ijskoffie
Met dit recept maak je een licht romige ijsshake met de vertrouwde
smaak van koffie. Als start van de dag of als verfrissend tussendoortje.

Voor 2 personen

1.

[17]

https://www.hollandandbarrett.nl/shop/product/holland-barrett-mct-olie-60040301?utm_campaign=organic_shopping&utm_content=&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_term=&skuid=040301&gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkvvBsM5sVWhloWeV7jKm_BwUc6QT9GMhf9cC5lnIi6pEm91VRhR6wxoCqZAQAvD_BwE
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2 Lijnzaad crackers of maak ze zelf

zuurdesem brood (naar behoefte)

een kwart - halve avocado (geprakt)

1-2 gekookte bio-eieren

spinazie of rucola (je greens!)

peper & zee, keltic-, of himalaya zout

Beleg de crackers of je brood op 
bovenstaande volgorde. Ook lekker is om
het brood even in de pan te roosteren.

Pannenkoekjes ei-banaan

Doe alle ingrediënten in een blender en mix tot egaal 
Smelt de boter, ghee of kokosolie in een pan op middel vuur 
Maak kleine pannenkoekjes of 1 grote en doe de deksel erop
Wacht 1-3 minuten, draai om en bak nog 1 minuut
Garneer de pannenkoek(jes) op je bord met de blauwe bessen,
pompoenpitten, walnoten en eventueel wat honing
TIP: noten, zaden & fruit kun je natuurlijk afwisselen. Kokosrasp,
speculaaskruiden en cacao poeder zijn ook lekkere toevoegingen.

3 rijpe bananen

3 bio eieren (code start met een 0)

100 ml amandelmelk (ongezoet)

100 g havermout

1 tl baksoda

1 tl kaneel

roomboter, ghee, kokosolie voor 't bakken

*Je kunt ze ook enkel van banaan en eieren

maken

Deze zijn áltijd een goed idee! Kinderen vinden ze ook erg lekker en
ze zijn snel klaar. Varieer met de toppings.

Voor 3-4 personen

1.
2.
3.
4.
5.

Cracker met ei, avocado & greens
Easy-peasy, eiwitrijk, vetrijk, vezelrijk en vullend! Liever brood ipv een
cracker? Ga dan voor speltzuurdesem brood, beter voor je darmen!

Voor 1 persoon

1.

https://www.ah.nl/producten/product/wi470040/smaakt-lijnzaad-crackers-tomaat-less-carb?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW_A38Hi9SQSHj1pFXbiQ-cItHM5AzBv6rEDC2eMe9Cel_lXIOSpfgIaAoOPEALw_wcB
https://www.vetisnijs.nl/zo-maak-je-gezonde-en-knapperige-crackers-zelf-zonder-gluten-en-zuivel/
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Smoothie: vers & groen

Snijdt alles in stukjes, mix, schenk in 
(to-go) glazen en serveer!

1/2 rijpe avocado

1 handvol spinazie

1 kiwi

300 ml water

sap van 1 limoen of 1/2 citroen

enkele muntblaadjes

SMOOTHIE FORMULE: een handvol fruit, een handvol groenten, een
frisse touch (citroen- of limoensap), gezonde vetten (kokosmelk,
avocado, noten, zaden), een flink scheut water (of plantaardige
melk) en optioneel een zoete touch zoals honing of  medjoul dadels!

Voor 2 grote glazen

1.

Smoothie: very berry

Zelfde bereiding als hierboven

100 g blauwe bessen

100 g frambozen

100 ml kokosmelk (puur)

100 ml water

sap van 1/2 citroen

1 el honing

1 handvol ijsklontjes

Voor 2 grote glazen

1.

Smoothie: virgin piña colada
1/2 ananas

1 banaan

200 ml kokosmelk

2 el kokosrasp

1 el honing

1 handvol ijsklontjes

Voor 2 grote glazen
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Supersnelle Salades 

Rasp de wortels en appels en meng
goed, voeg de rozijnen en de dressing
toe.
3 wortels
3 appels
50 g rozijnen

WORTEL & APPEL

Snijd de watermeloen en feta in stukjes
en garneer met pompoenpitten en
muntblaadjes. Optioneel: olijven.
1 watermeloen
200 g feta
1 handvol pompoenpitten
6 muntblaadjes (fijngesneden)

WATERMELOEN & FETA

Snijd de mozzarella, tomaat en
avocado in plakjes en leg ze achter
elkaar. Besprenkel vervolgens met 100
ml olijfolie én 4 el balsamicoazijn en
bestrooi met zout en peper.
4 bollen mozzarella
4 grote tomaten
2 rijpe avocado's
1 handvol basilicum blaadjes

TRICOLORE

Halveer de cherrytomaatjes en snijf de
ui en feta. Meng met witte bonen,
knoflook en peterselie.
200 g cherrytomaatjes
1 rode ui
200 g feta
2 blikken witte bonen
2 teentjes knoflook geperst
1 handvol peterselie

BLITSE BONEN

Check ook het Smoothie & Salade Stappenplan PDF en maak
salades in een handomdraai. Onderstaande recepten zijn voor
ongeveer 4 personen. Dressing voor de salades: olijfolie met
verse citroensap en optioneel een kneepje honing.

DRESSING TIP:
 4 el tahin, 3 el water, 1 el

tamari en 1 el honing!

https://www.vetisnijs.nl/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Smoothie-en-Salade-Stappenplan.pdf
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Club Sandwich met Zalm 

3 sneden brood: bij voorkeur spelt-

desem brood (niet glutenvrij)
2 el bieslook roomkaas

80 g gerookte zalm

5 cm komkommer

1/2 avocado

1/2 rode ui

handje veldsla

peper en zout

Smeer 2 sneden brood in met de roomkaas. (eet je het direct op?
Rooster dan de boterhammen). Verdeel de gerookte zalm
hierover. Breng op smaak met peper/zout.
Snijd de komkommer en de avocado in plakjes en de rode ui in
halve ringen. Verdeel dit over de broodjes. Maak het af met een
handje veldsla. Stapel de boterhammen op elkaar en eindig met
de overgebleven snee brood. Snijd diagonaal door en serveer
meteen of pak goed in.

Heb je weinig tijd om een uitgebreide salade te eten en wil je
snel wat maken in de ochtend? Dan is dit recept top!

Voor 1 persoon

1.

2.

Club Sandwich met Pesto & Kip
3 sneden brood: bij voorkeur spelt-
desem brood (niet glutenvrij)
handje verse basilicum blaadjes
peper en zout
1/2 avocado
Extra virgin olijfolie
80 g kip (van de slager). Liever geen 
kip? Ga dan voor 1/2 bol mozzarella
1-2 tomaten
1 kleine handvol pijnboompitten

Maak een mengsel van avocado, basilicum, olijfolie en peper en
zout en smeer 2 sneden brood hiermee in. (eet je het direct op?
Rooster dan de boterhammen). Verdeel de pijnboompitten,
plakken tomaat en de kip (of mozzarella) hierover. Stapel de
boterhammen op elkaar en eindig met de overgebleven snee
brood. Snijd diagonaal door en serveer meteen of pak goed in.

Voor 1 persoon

1.



[22]

Pompoensoep met gember 

Rasp en snijd de pompoen in stukken en snijd de prei, wortel,
knoflook, gember en de ui. Fruit de ui en knoflook in de soeppan in
boter, ghee of kokosolie en voeg daarna de groentes toe. Bak
even mee met eventueel een scheutje water.
Voeg nu het water (bouillon) toe samen met de laurier, gedroogde
kruiden en peper en zout. Laat minimaal een half uur zachtjes
koken, haal de laurier eruit en pureer tot een egale soep.

1 fles pompoen
1 grote ui
1 teentje knoflook
1.5-2 liter water (bouillon)
halve prei
2 wortels
2 cm gember (of meer naar smaak)
2 laurier blaadjes
komijn, kurkuma, paprika kruiden, 
peper en zout naar smaak

Deze soep staat supersnel op tafel en is zeker één van mijn
favorieten in de winter. Bepaal zelf de dikte van de soep!

Voor 2 liter soep

1.

2.

Linzensoep met kaneel

Fruit de ui en selderij op laag vuur. Strooi de kaneel erover fruit
door. Doe de kikkererwten, tomaten, linzen, bouillon en water
erbij. Laat 20-30 min. koken tot de linzen zacht zijn. Voeg water
toe als de linzen teveel vocht opnemen. Doe halverwege de
gemalen komijn, koriander en citroen erdoor. Je kunt ervoor
kiezen om de soep met een staafmixer te blenden. Breng op
smaak met peper en zout.

1/2-1 eetlepel kokosnoot olie 1 ui
1 selderij stengel
1-2 theelepels kaneel 
1 blikje kikkererwten (afgespoeld) 
250 g groene “de puy” linzen  
1 blikje gepelde tomaten blokjes 
1-1,5 bouillon blokje 
500-750 ml water (naar gewenste dikte)
zeezout en peper naar smaak 
1/2-1 theelepel gemalen komijn en gemalen koriander 
sap van 1 citroen 

Voor 3-4 personen

1.



[23]

Kaiserschmarrn met rozijnen

4 eieren

100 ml amandelmelk

50 ml ahornsiroop

50 g havermout

50 g amandelmeel

1 el kaneel

snufje zout

1 handvol rozijnen

roomboter voor het bakken

TOPPINGS: 2 el kokosrasp en zelfgemaakte)appelmoes van

appels, kaneel, sap van 1 citroen en 50 ml water.

Scheid de eieren, bewaar de eiwitten in een schone kom en doe
het eigeel in de blender. Voeg amandelmelk, siroop, havermout,
amandelmeel, kaneel en zout toe. Mix tot een egaal beslag.
Klop de eiwitten in een kom stijf met een handmixer en schenk het
beslag er langzaamaan bij. Roer dit en de rozijnen door elkaar.
Smelt de boter in een koekenpan op laag vuur. Bak de pannenkoek
aan de onderkant goudbruin, verdeel de pannenkoek in vier punten
en keer om. Maak nog kleinere stukjes en blijf ze tijdens het bakken
regelmatig omdraaien. Verdeel over 2 borden, bestrooi met
kokosrasp en serveer met een schep appelmoes.

Voor als je zin hebt in een oostenrijkse en zoete lunch!

Voor 2 personen

1

2.

Pannenkoeken van boekweitmeel

Mix de ingrediënten in een blender op
een middelhoge stand tot een dun beslag
Smelt de boter op middelhoog vuur en
schenk het beslag erin. Bak tot gaar.
Maak op het bord af met toppings naar keuze!

4 eieren

600 ml amandelmelk

200 g boekweitmeel

snufje zout

roomboter voor het bakken

Gluten- en zuivel vrij. Hier passen hartige en zoete toppings bij. 

Voor 8-10 pannenkoeken

1.

2.

3.
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Pasta gehakt met basilicum

200 g gehakt
rode linzen pasta deze of deze bijv.
basilicum plantje
500-700 gram pasta saus 
3 wortels
1/2 prei
1 ui
1 teentje knoflook (geperst)
1 el oregano (vers of gedroogd)
peper en zout
TOPPING OPTIONEEL: parmezaanse kaas
Fruit de ui samen met de knoflook in wat olijfolie en voeg daarna  
de pastasaus toe. Zodra warm roer je het gehakt erdoorheen. Na
enkele minuten voeg je de in kleine stukjes gesneden prei en
wortel toe samen met de oregano en de basilicum blaadjes. 
Laat dit garen met de deksel op de pan en voeg peper en zout
toe naar smaak. Kook de pasta volgens de instructies en serveer
met de saus. Garneer met de parmezaanse kaas.

Deze gluten vrije pasta is snel in elkaar te draaien! Koop het
gehakt bij de slager of bij de schotse hooglanders.

Voor 4 personen

1.

2.

Pasta-Courgetti met pesto rosso

Bereid de pesto rosso volgens recept.
Rooster de pijnboompitten voor de 
topping in een koekenpan op laag vuur.
Gebruik een dunschiller of een spiraalsnijder om van de
courgette spaghettisliertjes te maken. Verdeel de courgetti over
vier borden. Wil je hem niet rauw eten, bak de courgetti dan
enkele minuten in een koekenpan met 1 eetlepel boter.
Meng de pesto door de courgetti. Halveer de tomaatjes en
verdeel over de courgetti. Garneer met pijnboompitten en kaas.

4 courgettes

pesto rosso*

200 g cherrytomaatjes

50 g pijnboompitten

50 g parmezaanse kaas (geraspt)

1 el roomboter voor het bakken

*Het recept van de pesto vind je op bladzijde: ...

Voor 4 personen

1.
2.

3.

https://www.ah.nl/producten/product/wi443202/ah-biologisch-fusilli-linzen
https://www.ah.nl/producten/product/wi437645/ah-rode-linzen-penne
https://schotsehooglanders.nl/
https://nl.shein.com/Stainless-Steel-Peeler-p-1251152-cat-1967.html?url_from=nladplashkitchen18200527639one-size&gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQityOJJxT7ZpZldW7Gw6TIqvmc_rmnK5N_QhR6rI5N5TPcqfi3_JCXUaAi0OEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/p/spirelli-spiraalsnijder-zwart/9200000022047569/?Referrer=ADVNLGOO002032-G-110747888330-S-1125105834222-9200000022047569&gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQiuymTKYpoFrm0Llb2grm5dCwNZUFEH_w_fokUlhkdG3XoVZ3pbDg6IaAlhjEALw_wcB
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1 wortel en 1 courgette

1 ui en 2 teentjes knoflook (geperst)

1 handvol peterselie

500 g gehakt

2 eieren

1 blikje tomatenpuree

3 el kokosmeel

2 el mosterd

Groentegehaktballetjes met friet

Verwarm de oven op 180 graden. Rasp de wortel en courgette en
knijp zoveel mogelijk vocht met een schone theedoek eruit. Snijd
de ui en peterselie fijn. Voeg alle ingrediënten aan het gehakt
toe en meng met een vork of je handen. Maak kleine balletjes en
leg deze op bakpapier, bak gedurende 20 minuten en serveer
warm of koud.

20 gehaktballetjes

1.
2.

Frietvariaties

3 el kokosolie

4-6 zoete aardappelen (ong. 800 g)

1.2 tl zout

Voor ongeveer 4 personen

ZOETE-AARDAPPELFRIETJES

Verwarm de oven op 220 graden. Smelt de kokosolie in een pan
en snijd de aardappel met schil in reepjes. Verdeel over de
bakplaat en meng met de gesmolten kokosolie en bestrooi met
zout. Bak voor 25 min. tot licht krokant. Schep halverwege om.

1.

2-3 courgettes (ong. 700 g)

2 eieren

75 g parmezaanse kaas

75 amandelmeel

COURGETTEFRIETJES

Verwarm de oven voor op 200 graden 
en bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd de courgettes in
reepjes en klop de eieren los. Voeg de frietjes toe aan de eieren
en meng goed. Meng in een andere kom de kaas met het meel en
dip de frietjes er een voor een in. Zorg dat er een mooi laagje
omheen zit. Leg de frietjes op de plaat en bak gedurende 25
min. goudbruin.

1.
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Gebakken pasta Feta met Basilicum

1 pak Linzenpasta (hoger in vezels

en eiwitten)

1/2 - 1 basilicum plantje (gesneden)

2 tenen knoflook (geperst)

400 g cherry tomaatjes

1 blok feta kaas

125 ml olijfolie

peper en zout

Verwarm de oven op 180 graden. Meng in een ovenschaal de
tomaten, knoflook en olijfolie (naar smaak) met zout en peper.
Leg de feta in het midden en druppel nog wat olijfolie hierover.
Bak ong. 30 minuten in de oven en kook ondertussen de pasta. 
Haal de schaal uit de oven en voeg de pasta en basilicum toe.
Meng goed. De gebarsten tomaatjes en feta maken de saus.
Optioneel kun je nog champignons toevoegen in de oven en/of
spinazie samen met de basilicum. 

Een gluten-vrije pasta variant die heel erg snel te maken is.
Handig om de volgende dag op te warmen in een pan en mee te
nemen in een warmhoudbeker.

Voor 4 personen

1.

2.

3.

Kabeljauw Vissticks met groente
400 g kabeljauw 

80 g boekweit bloem

2 eieren

60 g mais paneermeel (glutenvrij)

2 tl gedroogde peterselie

peper en zout

SAUSJE: 2 el griekse yoghurt, handje

peterselie, kneepje citroensap,

peper en zout

Voor 12 sticks

Snijd de kabeljauw in vissticks reepjes en doe in 1 kom de
boekweit bloem, kluts in een andere kom de eieren met peper en
zout en doe in nog een kom de paneermeel. Dip nu elke stick
eerst in de bloem, daarna in het ei en haal daarna door de
paneermeel. Bak ze in de roomboter op middelmatig vuur, zo
knapperig als je wilt en serveer met het gemixte sausje!

1.

https://www.ah.nl/producten/product/wi437645/ah-rode-linzen-penne
https://www.ah.nl/producten/product/wi419898/vitabella-paneermeel-glutenvrij
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Gemengde bessen crumble

Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng in een kom de
frambozen, blauwe bessen, ahornsiroop, arrowroot poeder,
citroenrasp en de vanille. Schep het mengsel in een taart vorm.
Klop in een aparte kom de amandelmeel, havermout, zout, kaneel
en kokosrasp samen en voeg dan de kokosolie en ahornsiroop toe
met een vork. Verdeel dit mengsel over het bessen mengsel.
Plaats de taart vorm in de oven en bak tot het fruit 'borrelt' en de
bovenkant goudbruin is. Ongeveer 40 minuten. 
Verwijder uit de oven en serveer op de temperatuur dat jij wilt.

1,5 cups verse frambozen

3 cups verse blauwe bessen

1 tl maple ahornsiroop

1 tl arrowroot poeder

1/2 tl citroenrasp

t tl vanille extract

CRISP TOPPING:

3/4 cup amandelmeel

1/2 cup havermout

1/4 cup kokosrasp

1/2 tl kaneel

1/4 tl zout

1/4 cup kokosolie

2 tl ahornsiroop

Dit is een heerlijke frisse verassing om voor je gezin of gasten op tafel
te zetten in het weekend. Lekker met abbot kinney's ijs.

Voor 6 personen

1.

2.

3.

4.

Easy chocolade mousse

Klop de slagroom op. 
Voeg cacao poeder toe naar smaak (blijf
proeven) en dan zul je merken dat het nog 
meer verstijft/harder wordt
Voeg dan erythritol naar smaak toe en 
proef tot het gewenste resultaat.

250 ml volle (bio) slagroom

cacao poeder naar smaak

erythritol naar smaak (zoetmaker)

topping naar keuze (munt/aardbei)

1.
2.

3.

https://www.ah.nl/producten/product/wi484574/abbot-kinney-s-coco-frost-mangopassionfruit
https://www.ah.nl/producten/product/wi484574/abbot-kinney-s-coco-frost-mangopassionfruit
https://www.ah.nl/producten/product/wi484574/abbot-kinney-s-coco-frost-mangopassionfruit
https://www.pit-pit.com/erythritol.html
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3 bananen

3 eieren

6 medjoul dadels (ontpit)

50 g amandelmeel

100 g havermout

1 el appelazijn

1 tl baksoda

snufje zout

TOPPINGS OPTIE #1: 1 banaan (erop)

TOPPINGS OPTIE #2: 2 el kaneel en 2

handenvol rozijnen (meng door beslag)

TOPPINGS OPTIE #1: 100 g rozijnen en

rasp van 2 citroenen (meng door beslag)

Verwarm de oven op 170 graden en bekleed cakeblik met
bakpapier. Doe de bananen en eieren in een blender en voeg
dan de overige ingrediënten toe en mix tot een egaal beslag.
Schenk het beslag in het cakeblik en voeg de toppings naar
keuze toe.
Bak voor 50 minuten, laat afkoelen en bewaar in de koelkast!

Was en snijd de groente in reepjes
Dip in kant en klare hummus (de puurste
die je kunt vinden) of nog beter..maak zelf
met dit recept.

wortel, komkommer, paprika

(zelfgemaakte) hummus

Bananenbrood Variaties
Dit brood kan prima ook als ontbijt of als iets lekkers bij de
koffie. Het heeft geen beleg nodig maar een notenpasta is wel
een erg lekkere toevoeging! Bruine bananen zijn ideaal hiervoor.

Voor 1 brood

1.

2.

3.

Hummus met groentesticks
De eiwitten & vetten uit de hummus en de vezels uit de groentes,
maken dit een verzadigende snack.

Voor 1 of meerdere personen

1.
2.

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R950706/basisrecept-hummus
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OVERIGE SNACK OPTIES

Eet de dadels (verwijder de pit) en de
noten (walnoten, amandelen, pecan,
macademia en paranoten) los óf snijd
de dadels aan één kant open en vul
met een theelepel met een notenpasta
naar keuze. 

Maak gezond snacken eenvoudig voor jezelf met onderstaande opties.
Heb het mee in je tas of heb het liggen op kantoor. Keep It Simple.

MEDJOUL DADELS MET EEN HANDJE 

NOTEN OF NOTENBOTER

Simpeler kan niet? Kook van te voren
een aantal eieren en bewaar ze in de
koelkast om mee te nemen. Lekker
voedzaam en verzadigend. Ook lekker
op een (zelfgemaakte) of cracker die je
ook makkelijk los kunt mee

GEKOOKT EI (MET CRACKER)

Kies je je favoriete fruit en notenpasta.
Smeer op elkaar en smullen maar.
Banaan en appel is bijvoorbeeld
heerlijk met amandelpasta!

FRUIT MET NOTENPASTA

Maak spiesjes van cherry tomaatjes,
mozzarella en basilicum.

ITALIAANSE SPIESJES

De perfecte zoute en krokante snack.
Verwarm de oven op 180 graden en mix
1 blik kikkererwten (afgespoeld) met 2
el kokosolie (gesmolten), 1 el
paprikapoeder en 1 tl zout. Verdeel
over een bakplaat en bak voor 40
minuten. Schep na 20 minuten om.

GEROOSTERDE KIKKERERWTEN



V E T T E  T I P S  &  R E S O U R C E S
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Noralicious 
Pure Pascalle
Eet Paleo
Minimalist Baker

Weet wat je eet - Daan de Wit

Jij bent de placebo - Dr. Joe

Dispenza

Nooit meer te druk - Tony Crabbe

Ja-maar wat als alles lukt? -

Berthold Gunster

Uiteindelijk komt alles goed -

Christina von Dreien

De kracht van het NU - Eckhart

Tolle

Dingen die je alleen ziet als je er

de tijd - Haemin Sunim

Doorbreek de gewoonte jezelf te

zijn - Dr. Joe Dispenza

De kracht van NLP - robin

Stevens

Opgeruimd - Marie Kondo

Herboren worden - Sayer Ji

Op weg naar meer energie -

Rineke dijkinga

Miracle Morning - Hal Elrod

BOEKEN
Luister met storytel, lees in een echt

boek of lees met een e-reader en laat

je inspireren. Kijk ook eens op

succesboeken.nl voor vette boeken!

Nederlands geschreven:

C H E C K  I T  O U T !

VET Gezond Podcast

Gezondheidsnieuws Radio

Eindbazen

Omdenken Podcast

Feel Better, Live More with Dr.

Rangan Chatterjee

What the Func?!

London Real

Genius Network

Gaia: voor recepten, yoga,
meditatie, en inspirerende series
en films (download ook de app)

Oura ring: voor inzicht in je slaap
en gezondheid.
Kettlebells: dé training tool voor
thuis.
Ringen: dé training tool voor
thuis én onderweg

PODCASTS
Handig voor het vergaren van kennis

én voor inspiratie! Zoek de titels op

in de Podcast- of Spotify app.

Nederlands gesproken:

Engels gesproken:

ZELFONTWIKKELING PLATFORM

TOOLS/SPULLEN

RECEPTEN WEBSITES
Laat je ook op deze websites

inspireren met voedzame recepten:

https://www.noralicious.com/nl/
https://www.noralicious.com/nl/
https://www.purepascale.com/nl/recepten
https://www.eetpaleo.nl/recepten/
https://minimalistbaker.com/
http://succesboeken.nl/book/9789400505629
http://succesboeken.nl/search-results?q=miracle%20morning
https://www.storytel.com/nl/nl/
http://succesboeken.nl/category/anders%20denken
https://www.gaia.com/
https://ouraring.com/
https://www.helisports.nl/products/425475/Kroon-Kettlebell-Iron-12-kg.html
https://www.helisports.nl/products/426559/PowerMark-Houten-Turnringen.html


D A N K J E W E L

Cheers op jóu en jouw groeiproces. 
Veel liefde en gezondheid,

xoxo!

Karen Nijssen

Bedankt voor je aandacht en ik hoop dat deze
kickstart je vet op weg helpt. Wil je toch meer hulp bij
het maken van de veranderingen? Klik dan hieronder
om een afspraak te maken.

Ja, dat wil ik!

Zelfvertrouwen is 
de beste outfit, 

Rock it and Own it!

https://www.vetisnijs.nl/gratis-sessie/
https://www.vetisnijs.nl/gratis-sessie/

