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Wie dit jaar spijt heeft dat hij zijn nieuwjaarsvoornemens voor een gezonder eetpatroon iets 
te snel overboord heeft gegooid,  krijgt een nieuwe kans bij het aanbreken van de lente. Er 
verschijnen steeds meer seizoensproducten, die kunnen zorgen voor een gevarieerd en caloriearm 
dieet. 

Populair dit voorjaar zijn de groene smoothies; gezonde sapjes die voornamelijk bestaan uit groene groenten of sla. Een andere trend is het zogenaamde Clean 
eating, waarbij men alleen onbewerkte ingrediënten (zonder toevoegingen) gebruikt. In dit hoofdstuk over gezonde voeding vind je de heerlijkste lentecreaties van 
sterrenchefs zoals Cornelia Poletto of Andi Schweiger, maar ook populaire gerechten van bloggers en nieuwkomers. De gerechten staan klaar om door jou te worden 
geproefd! Veel smulplezier! 

G E Z O N D  E T E N  I N  D E  L E N T E
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Andi Schweiger

De vegetarische gerechten van keukenrebel Andi Schweiger? 
Die kent toch iedereen! De sterrenchef en amateurtuinier wil vegetariërs en iedereen 
die behoefte of zin heeft in een dag zonder vlees inspireren met zijn seizoensgebonden 

gerechten. Ontdek Andi’s recepten in zijn eerste boek “Vegetarisch met Liedenschaft”.
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KOFFIECRÈME MET 
GEMARINEERDE AARDBEIEN 

EN TAHITI VANILLE-IJS
Ingrediënten voor 8 personen 

Voor de koffiecrème: 
1 vanillestokje, 150 ml melk, 60 koffiebonen (ca. 10 g), 200 g room, 40 g maïzena, 

40 g suiker, 2 eierdooiers

Voor het Tahiti vanille-ijs:
 1 Tahiti vanillestokje, 1/4 l melk, 250 g room, 5 eierdooiers, 130 g suiker

Voor de gemarineerde aardbeien:
12 aardbeien, 1 eetlepel suiker, sap en geraspte schil van 1/4 citroen 03



Credit: Verlag Zabert Sandmann / Stefan Braun

KOFFIECRÈME MET 
GEMARINEERDE 

AARDBEIEN EN TAHITI 
VANILLE-IJS

1. Haal een dag voor het bereiden van de koffiecrème het merg uit het vanillestokje. Meng de melk met de 
vanille en de helft van de koffiebonen, en breng aan de kook. Neem een tweede pan voor de crème en de 
andere helft van de koffiebonen. Haal beide pannen van het vuur en zet ze 24 uur in de koelkast.

2. Om het Tahiti vanille-ijs te bereiden: snij (de volgende dag) opnieuw een vanillestokje in de lengte en haal 
het merg eruit. Voeg de melk, de room en de vanille in een pan en breng aan de kook. Klop ondertussen de 

eierdooiers samen met de suiker in een metalen kom tot je een luchtig mengsel krijgt. Voeg dit samen met het 
kokend melkmengsel. Vergeet het vanillestokje niet te verwijderen. 

3. Verhit het ei-melk-mengsel 10 minuten in een heet waterbad, roer ondertussen met een spatel. Laat dit 
mengsel opwarmen tot 80 °C totdat het begint te binden. Giet het mengsel door een zeef en laat afkoelen. 

Gebruik daarna de ijsmachine om een romig ijs te maken. Stop dit in de vriezer. 
 

4. Giet de koffiemelk door een zeef in de pan. Breng aan de kook. Meng de maïzena met de suiker, en roer de 
eierdooiers erdoor. Voeg de hete melk al roerend toe. Giet dit mengsel in een kom en blijf ondertussen roeren tot 
de massa is afgekoeld.

5. Giet de koffieroom door een zeef in een mengkom. Mix deze massa tot ze stijf is en meng vervolgens met de 
eiercrème. Verdeel de koffieroom over de dessertschaaltjes.

6. Voor de gemarineerde aardbeien: was de aardbeien en snij ze in kleine blokjes. Meng deze blokjes met de suiker, het 
citroensap, de citroenschil en laat 15 minuten rusten. 

7. Schep het vanille-ijs in de dessertschaaltjes. Voeg de koffieroom toe en serveer met de gemarineerde aardbeien.
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OOST-INDISCHE KERSSOEP 
MET TUINSALADE

Ingrediënten voor 4 personen
Voor de Oost-Indische kerssoep:

100 g sjalotten, 1/4 knolselderij, 1 prei, 1/2 venkelknol, 50 g boter, 200 ml droge witte wijn, zeezout,
200 g room, 200 ml melk, 50 g bladeren van de Oost-Indische kers

Voor de tuinsalade:
2 stengels peterselie, 6 stengels van kervel, 4 takjes basilicum, 4 goudsbloemen, 12 bladeren van de Oost-Indische kers

10 meloenkomkommers (of 1 komkommer), zeezout, 1 eetlepel groentebouillon, 1 theelepel vlierbloesemsiroop
2 eetlepels balsamicoazijn, 3 eetlepel olijfolie, 20 komkommerkruidplantjes, 16 hoornviooltjes, 

1 eetlepel mix van kersplantjes (vb. shizokers, tuinkers, erwtenkiem, rode koolkiem) 05



OOST-INDISCHE 
KERSSOEP MET 

TUINSALADE 1. Voor de Oost-Indische kerssoep: schil de sjalotjes en snij ze in kwartjes. Maak de selderij schoon en snij 
in stukken van 3 cm. Maak de prei schoon en snij door de helft. Snij het witte gedeelte in stukken van 3 

cm. Maak de venkel schoon, verwijder de harde stengel en snij weer in stukjes van 3 cm.

2. Verhit de boter in een pan en bak de groenten. Blus met de wijn, breng op smaak met zeezout en laat 
ongeveer 5 minuten sudderen. Voeg de room toe en laat opnieuw 5 minuten koken. Giet vervolgens de melk 

erbij en laat 10 minuten inkoken. 

3. Was ondertussen de kruiden voor de tuinsalade en laat ze uitlekken. Pluk de peterselie-, de kervel- en de 
basilicumblaadjes. Pluk de bloemblaadjes van de goudsbloemen. Was de komkommer en snij in plakjes. Bestrooi 

de plakjes met zeezout en leg ze verspreid in een kom.

4.  Verwarm de bouillon en breng op smaak met zeezout. Voeg de siroop toe en roer. Voeg ook de olijfolie toe 
en klop het geheel met een garde. Meng de bladeren van de kruiden met de komkommerplakjes en voeg de 

vinaigrette toe. Strooi de bloemblaadjes en de mix van kersplantjes over de salade.

5. Voor de Oost-Indische kerssoep: was de bladeren van de kersplantjes, dep ze droog en hak ze fijn. Pureer de 
groenten met een staafmixer of keukenmachine. Meng met de bladeren van de kersplantjes. Zeef de soep, breng 

op smaak met zeezout en verdeel over de soepkommen.

Tip: De Oost-Indische kerssoep is bijzonder pittig van smaak als je de bladeren van de kersplantjes eerder invriest en 
vervolgens verpulvert tot een poeder. Je kan de soep ook serveren met een eenvoudige salade als je geen tijd hebt 

om de speciale kruiden en bloembladeren te kopen. Versier dan met een paar bloemen uit de tuin en gebruik ze ook 
als tafeldecoratie.

Credit: Verlag Zabert Sandmann / Stefan Braun
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Cornelia Poletto

Het programma „Polettos Kochschule“ maakte Cornelia Poletto tot een van de meest geliefde en 
populaire chefkoks van Duitsland. Cornelia verzamelde de favoriete recepten uit de serie in 

haar boek “Meine Lieblingsrezepte”. Met haar lenterecept voor overheerlijke risotto geeft ze 
je alvast een voorproefje. 
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RISOTTO MET WITTE ASPERGES,
SCAMPI EN MUNT

Ingrediënten voor 4 personen:
500 g witte asperges, suiker, sap van ½ citroen, ½ kadetje (van de dag ervoor), 1 sjalotje, 1 teentje knoflook,

4 eetlepels boter, 250 g risotto (vb. carnaroli), 50 ml droge witte wijn, 8 scampi’s (kreeftjes; garnalen)
2 eetlepels olijfolie, fleur de sel, piment d’ Espelette, 16 muntblaadjes, 

ca. 80 g geraspte Parmezaanse kaas versgemalen peper

Bereidingstijd:
ca. 1 ¼ uur
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RISOTTO MET WITTE 
ASPERGES,

SCAMPI EN MUNT 1. Was en schil de asperges. Voeg ze samen met het citroensap, het kadetje en een snufje suiker in een 
steelpan. Giet er koud water over en laat uitkoken. Haal de pan van het vuur en laat de fond van de 

asperges een half uurtje rusten. Zeef de fond en breng opnieuw aan de kook. 

2. Snij de uiteinden van de asperges af en snij in schijfjes. Schil de sjalot en de knoflook en snij ze fijn. 
Laat een eetlepel boter smelten in de pan en voeg de sjalot en knoflook toe. Bak tot ze glazig zijn. Voeg de 

asperges en de rijst toe. Laat verder koken tot de rijst zacht is. Blus met de wijn en laat sudderen. 

3. Giet met een pollepel zoveel aspergefond over de rijst, totdat deze volledig bedekt is. Kook op een laag vuurtje 
tot de rijst gaar is en de vloeistof geabsorbeerd. Blijf ondertussen goed roeren. Voeg opnieuw aspergefond toe 

en ga zo 20 -30 minuten door tot de risotto al dente is.

4.  Laat de aspergepunten ondertussen met een beetje boter, zout en suiker stoven in een pan.  Voeg een beetje 
aspergefond toe en laat de aspergepunten stoven tot ze gaar zijn.

5. Pel de scampi’s. Verwijder het hoofd en het darmkanaal. Was de garnalen en dep ze droog. Verhit de pan en bak 
de garnalen op een matig vuurtje met wat olijfolie. Breng op smaak met wat zeezout en piment d’Espelette.

6. Was de munt en dep droog. Hou vier mooie muntblaadjes aan de kant als decoratie. Snij de overblijvende blaadjes 
fijn. Meng de rest van de boter en de Parmezaanse kaas door de risotto. Breng op smaak met de muntblaadjes, wat 

peper en de fleur de sel. Voeg vervolgens de scampi’s en de asperges toe. Verdeel over de borden en garneer de 
muntblaadjes.

Credit: studiolassen.de
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Hello Fresh

Geen idee wat je vanavond moet koken? Geen probleem! De voedingsdeskundigen van 
„Hello Fresh“ hebben dit namelijk al voor jou bedacht! Hun kookboxen bevatten niet 

alleen verse en  seizoensgebonden ingrediënten, maar ook originele recepten die je 
zeker zullen inspireren. 

Een voorproefje van één van de heerlijke recepten:
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SCHNITZEL 
MET EEN ROMIGE SALADE VAN RADIJS, WATERKERS, 

SPERZIEBONEN EN AARDAPPELEN 

Uit de kookbox: 
 

2 schnitzels, 1 citroen, 150 g sperziebonen, 500 g kleine aardappeltjes, 
75 g zure room, 1 bosje radijsjes , 1 rode ui , 1 bosje bieslook

50 g waterkers
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Handig om in huis te hebben:  azijn, zout, peper, mosterd, plastic folie, meel, aluminiumfolie

Wat heb je nodig: een grote kookpan, twee kommen, twee pannen
Allergenen in onze producten: lactose

Voedingsinformatie per persoon: 619 kcal, 54 g koolhydraten, 38 g proteïnen, 26 vet g, 7 g vezels

1. Haal de schnitzels en de zure room al wat eerder uit de koelkast zodat ze op kamertemperatuur kunnen 
komen.

2. Was de aardappelen en halveer ze. Leg ze in de grote pan en vul met water. Laat 5 tot 10 minuten koken 
tot ze beetgaar zijn.

3. Was ondertussen de sperziebonen, snij de uiteinden af en snij ze vervolgens in drie stukken. Laat ze 4 tot 6 
minuten koken in een pan met kokend water.  Giet de bonen af, laat ze uitlekken. Spoel ze vervolgens af met 
koud water en laat drogen.

4. Pers het sap uit een citroenkwartje en snij de rest van de citroen in kleine partjes. Pel de ui en snij kleine, 
dunne reepjes. Leg de ui-ringen in een grote kom, giet er het citroensap en een halve eetlepel azijn over en laat 
rusten. Was de radijsjes en snij in kleine stukjes. Doe hetzelfde met de waterkers en de bieslook. 

5. Voor de dressing:  meng de bieslook, de zure room, 1 theelepel mosterd, 1 theelepel water en de uien samen. 
Breng op smaak met zout, peper en een snufje suiker. Laat de aardappelen uitlekken en voeg de radijs en de waterkers 

toe aan de dressing. Zorg ervoor dat alles goed gemengd is en laat daarna rusten.

6. Leg de schnitzels op plasticfolie en klop ze plat. Bestrooi beide kanten met wat zout en peper en een kant met 
een beetje bloem.

7. Verhit een theelepel olijfolie in twee pannen. Leg de schnitzels in de ene pan bak 1-2 minuten. Doe vervolgens hetzelfde 
met de andere kant. In de tweede pan bak je de bonen 4-5 minuten bruin. 

8. Verdeel de schnitzels, de aardappelsalade en de bonen over de borden. Serveer met een stukje citroen. Dit gerecht 
is caloriearm en fris door de verse en seizoensgebonden ingrediënten. Precies wat je nodig hebt in de lente!

SCHNITZEL 
MET EEN ROMIGE SALADE VAN 

RADIJS, WATERKERS, 
SPERZIEBONEN EN 

AARDAPPELEN 
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Isardogs

Je kent ze wel: de hotdog-kraampjes in grote steden of Amerikaanse parken. 
Ze bieden je een heerlijke snack, maar zijn helaas slecht voor de lijn. Maar de 

hotdog kan ook gezond! Het creatieve gezelschap Isardogs serveert verfijnde en 
gastronomische hotdogs met overheerlijke sausjes. Ze doen dit vanuit hun zwarte 
foodtrucks. Hun hotdogrecepten zijn bedacht door sterrenchef Patrick Coudert. 

Een exclusief kijkje op de hotdog van de lente; Mrs. Schickeria.
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HOTDOGS 
VOOR IN DE LENTE

Ingrediënten voor een luxe hotdog: 
worst van 100% kalkoen of rundvlees – als alternatief kun je tofu gebruiken, hotdogbroodje

sla, tomaten, kaas, geroosterde ui, uacamole met citroenpeper, optioneel: spek

Ingrediënten voor de guacamole:
avocado , geraspte citroenschil, citroensap, yoghur, teentje knoflook, zout

citroenpeper, fleur de sel, verse gember
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Dominik Wiesgrill „the egan traiiner“

Dominik Wiesgrill is personal trainer en health coach in München. Hij is 6 jaar veganistisch en 
er rotsvast van overtuigd dat zijn veganistische levensstijl een positieve invloed heeft op zijn 

lichaam.  Zijn dieet bestaat voornamelijk uit groenten, fruit, noten, granen en peulvruchten. Deze 
voedingsstoffen helpen Dominik gezond en fit te blijven. Bovendien zijn ze nuttig in de strijd tegen 

welvaartsziektes, zoals beroertes of een hoge bloeddruk. 

Hieronder vind je één van Dominiks favoriete lenterecepten!  15



VLEESBALLETJES 
VAN BOEKWEIT 

Ingrediënten:
1 kopje boekweit, een handvol shiitake, 2 uien, 1 teentje knoflook, 10 gedroogde tomaatjes, 1 theelepel oregano

½ blik witte bonen, 1 theelepel paprikapoeder, zeezout en peper
1 eetlepel hennep-olie
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VLEESBALLETJES 
VAN BOEKWEIT 

Bereiding:

Breng de boekweit aan de kook in twee kopjes water. Hak de ui en knoflook fijn. Laat de tomaten 10 
minuten weken. Plet de shiitake.

Verhit de olie, voeg de fijngehakte ui en knoflook toe en bak 1-2 minuten.
 

Voeg dan de champignons toe en bak nog 3 minuten.

Voeg de boekweit, tomaten en kruiden toe en bak 2-3 minuten.

Neem het mengsel uit de pan en giet het in een blender. Voeg de bonen toe en meng het geheel.

Maak gehaktballetjes en bak ze 30 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden.

DRESSING

Ingrediënten:

1 teentje knoflook, 1 ui, 150 ml olie, 50 ml water, 30 g cashewnoten  (van te voren 30 min laten weken)
20 g hennepzaden, 1 eetlepel ciderazijn, 1 eetlepel citroensap, 3 eetlepels voedingsgist, 1 theelepel mosterd

snuifje zeezout

Bereiding:  

Voeg alle ingrediënten samen en mixen maar!
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Aardbeien in mei, spinazie in maart, rabarber in april  – na een lange winter beginnen de zaadjes 
in onze tuin te ontkiemen.  De natuur is er weer helemaal klaar voor om ons te verwennen met 

haar schatten.

SEIZOENSKALENDER
F R U I T ,  G R O E N T E N  E N  K R U I D E N  I N  D E  L E N T E

Ma�t
Rode biet
Sla
Prei
Rode kool
Rucola
Sjalot
Champignons
Witlof
Appel
Peterselie
Tuinkers
Bieslook

Apr�
Bloemkool
Lente-uitjes
Asperge
Spinazie
Koolrabi
Paprika
Aardappelen
Boontjes
Komkommer
Daslook
Laurier
Salie
Oregano

Mei
Bloemkool
Erwten
Radijs
Rammenas
IJsbergsla
Bladsla
Broccoli
Snijbiet
Selderij
Rode kool
Ui
Aardbeien
Kersen
Bosbessen
Basilicum
Rozemarijn
Tijm

841,89 pt

    M
ei

    Apr�
  Ma�t
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GEZOND ETEN 
IN DE LENTE
Wie dit jaar spijt heeft dat hij zijn nieuwjaarsvoornemens voor een 
gezonder eetpatroon iets te snel overboord heeft gegooid,  krijgt 
een nieuwe kans bij het aanbreken van de lente. Er verschijnen 
steeds meer seizoensproducten, die kunnen zorgen voor een 
gevarieerd en caloriearm dieet. Populair dit voorjaar zijn de groene 
smoothies; gezonde sapjes die voornamelijk bestaan uit groene 
groenten of sla. Een andere trend is het zogenaamde Clean eating, 
waarbij men alleen onbewerkte ingrediënten (zonder toevoegingen) 
gebruikt. In dit hoofdstuk over gezonde voeding vind je de 
heerlijkste lentecreaties van sterrenchefs zoals Cornelia Poletto of 
Andi Schweiger, maar ook populaire gerechten van bloggers en 
nieuwkomers. De gerechten staan klaar om door jou te worden 
geproefd! Veel smulplezier!  
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SUPER DANKE

Welke ingrediënten horen in een groene smoothie? 
De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Het beste is gebruik te maken van seizoensgebonden producten. Maar natuurlijk is de smaak ook belangrijk. 
Het zit hem in de details. Een halve dag meer of minder kan een wereld van verschil maken. Het meest gezonde 
ingrediënt voor een groen sapje is boerenkool. 

Maar als je ‘s ochtends zin hebt in een sapje, kun je ook rode biet of muesli gebruiken. 

Je vindt verschillende recepten op onze website.

Recept: 
Jonny Kale, 2 handvol boerenkool, 1 sinaasappel, 1 banaan, 120 ml rijst- of kokosmelk, 4 ijsblokjes
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FRANK JUICE

Waarom zijn groene smoothies perfect voor de lente?
 
‘Hoe minder fructose, hoe minder calorieën. Sapjes maken ons fit voor de zomer en versterken ons 

immuunsysteem. Dat is dan weer handig om mee te nemen in de winter. Bij ons in het bedrijf is er 
momenteel niemand ziek!’

Eén van onze favoriete recepten:

1 appel
een handvol verse spinazie
sap van 1 sinaasappel

1 banaan
1 takje basilicum

250 ml water
2 ijsblokjes
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Wat is er zo bijzonder aan groene sapjes?

Groene sapjes hebben een goede invloed op je lichaam. Ze hebben een anti-inflammatoire werking, 
bevatten antioxidanten en werken als tegengif tegen de schadelijke stoffen uit onze omgeving. 

Groene planten, zoals kool en spinazie, zijn rijk aan foliumzuur en vitamine B9. Deze stoffen zijn essentieel 
voor een optimale werking van een aantal lichaamsfuncties, zoals de synthese en heropbouw van ons DNA. 
Ze zijn daarom belangrijk voor een snelle celdeling en groei. 

Bovendien bevatten groene sapjes een hoog gehalte aan mineralen, waardoor ze een alkalisch effect hebben. 
Dat betekent dat het sapje helpt het zuur uit de cellen te verwijderen. Naast deze zuiverende eigenschappen 
bevatten de sapjes ook veel chlorofyl. Chlorofyl verhoogt het aantal rode bloedcellen (hemoglobine) en geeft 

ons meer energie. Hemoglobine zorgt voor het zuurstoftransport. 

Het drinken van groene sapjes zorgt er dus voor dat ons zuurstofgehalte toeneemt. Hierdoor kunnen 
schadelijke bacteriën zich minder snel verspreiden, omdat ze niet goed overleven in een zuurstofrijk omgeving.

‘Ik heb heel veel favoriete groene sapjes. Maar dit sapje is bijzonder omdat het door de elektrolytische werking 
van kokoswater en het hoge gehalte aan mineralen uiterst geschikt is als sportdrank.

 
350 ml kokoswater
100 g spinazie

100 g bindsla
100 g boerenkool (als er geen verse boerenkool beschikbaar is, kan je de hoeveelheid spinazie verdubbelen)
½ gepelde limoen

een handvol munt
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DE PERFECTE GROENE 

1

BASISVLOEISTOF (200 ML) POWERGROENTEN (2-3 HANDJES)

2

3

1-2 VRUCHTEN (1 STUK / 1 VOL GLAS)

5

NATUURLIJKE ZOETSTOFFEN

POWER-INGREDIËNTEN (1-2 THEELEPELS)

4

komkommer, boerenkool, spinazie, 
snijbiet, sla, waterkers, peterselie

water, kokoswater, amandelmelk, 
sinaasappelsap, groene thee, sojamelk

gember, Matcha, gojibessen, chiazaad, 
proteïnepoeder, kaneel, vanille, 

cacao, lijnzaad, avocado

Gehakte dadels, stevia, ahornsiroop, honing

ananas, banaan, frambozen, bosbessen, 
aardbeien, peer, appel, mango, 

kiwi, druiven, sinaasappel
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In het voorjaar ontwaakt de natuur uit haar winterslaap; dorre takken krijgen kleur en groene blaadjes. Helaas heeft koning winter ook zijn sporen 
nagelaten op ons lichaam. Dat snakt naar een nieuw begin en heeft speciale zorg nodig om zich voor te bereiden op de warme zomermaanden. Om 
zo snel mogelijk  van die bleke, droge winterhuid af te zijn, kan je je huid intensief reinigen met een peeling. Die peelings hoeven niet altijd duur te 
zijn; je kan ze ook zelf maken!  We hebben speciaal voor jou twee recepten uitgekozen om zelf een maskertje te maken. Ook een leuk cadeautje 
voor je vriendinnen tijdens een girls night! Verder onthult schoonheidsspecialiste en beauty-stylist Eike Cornela Harms hoe je je lichaam het best kunt 
verzorgen zodat ook jij als een zonnetje gaat stralen! 

LENTE-BOOST VOOR HET LICHAAM
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BODY & BEAUTY
Tips van cosmetica- en huidverzorgingsexpert Eike Cornelia Harms
 
Winterslaap vs. vogelgezang

Aan het einde van de winter snapt ons lichaam niet meteen dat de zomer 
eraan komt. De gebruikelijke slaapmodus blijft dus ingeschakeld. Een gebrek 
aan licht, een overdaad aan gemaksvoedsel en veel luie avonden op de bank 
hebben ertoe geleid dat onze vitaminevoorraad uitgeput is. Maar dan wordt 

het langzaamaan warmer en de dagen worden langer. Helaas is dat nog niet te 
merken aan de teint op je gezicht. Die vormt voorlopig nog een schraal con-
trast met de felle kleuren uit de bloeiende natuur.

EIKE CORNELIA HARMS
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Fotonen voor een goed humeur
 
Er bestaat maar één remedie tegen de bekende voorjaarsvermoeidheid: 
trek er op uit in de frisse lucht! Tijdens de eerste warme dagen gebeurt 
er een reactie in het lichaam waardoor de bloedvaten verwijden en de 
bloeddruk verlaagt. Probeer ook zoveel mogelijk te bewegen. De geuren 
en kleuren van de lente kunnen op die manier tot in onze hersenen 
doordringen en stimuleren de aanmaak van het gelukshormoon serotonine! 
De eerste zonnestralen verwennen ons met fotonen, goed voor lichaam en 
geest.  Haal dus een frisse neus in de buitenlucht!

Hoogseizoen voor peelings & co: fruitzuurpeeling en peel-off maskers

Als de lenteschoonmaak in huis eindelijk achter de rug is, is het tijd om je lichaam 
en geest te zuiveren. Om je huid er weer stralend en gezond uit te laten zien, 
moeten de dode huidcellen worden verwijderd. Suikerscrubs zijn de laatste tijd 
erg populair, vooral omdat ze bestaan uit natuurlijke bestanddelen en daardoor 
milieuvriendelijker zijn. Heb je behoefte aan een intensievere behandeling, 
kies dan voor de groene peeling. Deze peeling wordt alleen uitgevoerd door de 
schoonheidsspecialiste. De huid ziet er na vijf dagen na deze peeling al zichtbaar 
beter uit; poriën zijn kleiner, pigmentvlekjes en andere verkleuringen zijn vervaagd.  
Wil je er jonger uitzien maar hoef je niet perse onder het mes te gaan? De biologische 
facelift kan dan een oplossing zijn! Deze facelift stimuleert de productie van collageen 
en gaat huidveroudering tegen. 
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V� kop t� t�n v�w�d � de l�teV� kop t� t�n v�w�d � de l�te
Gezi�t: Hoe lekker die koekjes in de winter ook zijn, minder fijn is het als hun sporen nog zichtbaar zijn op
 je gezicht in de lente. Gelukkig zorgt de zon ervoor dat die wintermake-up voor de bleke huid terug de kast in mag. 

Make-Up: Erg leuk zijn de nieuwste illuminators en concealers. De micropartikels zorgen ervoor dat je straalt 
zoals op de catwalk.

Og�: Weg met die zware eyeliner. Tijd om voor lichtere tinten te kiezen die mooi aansluiten bij je lente-outfit. 
Wimper-extensions zorgen voor een oogverblindende oogopslag.

W�g�: Wij houden van fruit! Ga voor perzik-, framboos,- of pasteltinten. Appeltjesrood kun je beter 
vermijden!

Lipp�: De braambes-tint moet plaats maken voor mandarijn-, rozenhout-, en sorbetkleurtjes. 

Deco��é:  Vergeet bij het scrubben zeker je hals en decolleté niet! 

B��: Epileren en waxen is terug van weggeweest! Vergeet je huid niet eerst te scrubben, zo voorkom je 
ingegroeide haartjes.

Vo��:  Je voeten kunnen tijdens de lente wel een oppepper gebruiken. Zeker als je charmant voor de dag wilt komen in een mooie 
open schoen. Een fris gekleurde nagellak kan wonderen verrichten. Vergeet je wintereelt niet te verwijderen!  

De eerste zonnestralen verhogen de melanineproductie in het lichaam. Melanine beschermt de huid tegen uv-straling. Vermijd intensieve 
blootstelling aan de zon, want je lichaam heeft tijd nodig om te wennen. Smeer je dus altijd goed in!  

Ha�: Ga naar de kapper voor een lente-boost! Verf je haar in een fris kleurtje en ga de strijd aan met die gespleten 
haarpunten!

27



18

Peel it! DIY-scrubs 
voor een stralende huiD
Verwen jezelf met een heerlijk geurende, rustgevende peeling! Het hoeft trouwens niet altijd een dure scrub van een bekend merk te zijn, je kunt perfect je eigen scrub 
maken met voordelige ingrediënten. De basis wordt gevormd door zout of suiker omdat deze ingrediënten de dode huidcellen goed weten te verwijderen. Welke ingrediënten je 
daaraan toevoegt, is een kwestie van smaak. 
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Citroenpeeling met vanille en zout

Deze gele citrusvrucht is zeer populair in de zorg- en cosmeticasector omdat ze natuurlijke enzymen bevat. Deze citroenpeeling werkt verzachtend voor de huid en helpt 
uitstekend tegen ruwe lichaamsdelen zoals knieën en ellenbogen. 

Ingrediënten:
500 gram zeezout

250 ml lichte olijfolie
3 eetlepels etherische olie met vanille-aroma

2 theelepels geraspte citroenschil
ca. ½ theelepel vanille-extract

Meng alle ingrediënten en roer alles goed door elkaar. Giet het mengsel in 
afgesloten potjes. De echte citroenliefhebbers kunnen het sap van een halve 

citroen toevoegen. In plaats van vanille kun je iedere aroma die jij lekker vindt, 
gebruiken.
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Body scrub met bruine suiker

De bruine suiker en de olie (olijfolie, kokosolie, amandelolie) zorgen voor een intensieve voeding en bevochtiging van de huid. Proeven is niet toegestaan!

Ingrediënten:
een kopje bruine suiker
1/3 kopje amandelolie

½ theelepel vitamine E olie (te koop in de apotheek)
½ theelepel kaneel

Meng alle ingrediënten goed door elkaar zodat ze met elkaar binden. De scrub is 
enkele maanden houdbaar als deze wordt bewaard in een luchtdicht potje. Voor 

een optimaal resultaat scrub je het best onder de douche. 

Geniet van een heerlijk geurende en zachte huid! 
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