
Recepten
Natuurlijk Afvallen

https://www.receptenafslankplan.nl


2Recepten AfslankplanHoofdstuk    

D i s c l a i m e r

Dit ebook is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen 
garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juist-
heid of actualiteit van de informatie. Het is niet mogelijk om aanspra-
kelijk te worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de 
gevolgen van het gebruik daarvan. Gebruik van deze informatie is ge-
heel op eigen risico. Raadpleeg bij enige twijfel direct een arts. 

Aan de gegevens zoals die in genoemde sites worden weergegeven, 
kunnen geen rechten worden ontleend. De medische informatie is niet 
bedoeld als medisch advies en kan derhalve niet in de plaats worden 
gesteld van een persoonlijk medisch advies, bijvoorbeeld van een 
arts of apotheker. Dit ebook bevat links naar andere internetsites. Het 
is niet mogelijk om aansprakelijk te worden gesteld voor de beschik-
baarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het 
gebruik van de genoemde sites, of gelinkte internetsites van derden.

C o p y r i g h t

Op dit ebook geldt een copyright © 2015 en alle rechten zijn voorbe-
houden. Het is illeaal om dit ebook te kopiëren, te distribueren, of een 
afgeleid product te maken van dit ebook in zijn geheel of delen ervan. 

Ook het contribueren van kopieën, distributie, of het maken van een 
afgeleide van dit E-book is verboden.
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Introductie
Gefeliciteerd! Voor je ligt het Recepten Afslankplan. Dit unieke boek gaat je op weg helpen naar een 

strakker en gezonder lichaam. De eerste stap is dus al gezet, maar dit is natuurlijk pas het begin. Voor-

dat je verder bladert, wil ik je eerst kort vertellen wat het idee is achter dit boek. Zo begrijp je beter wat 

je aan het doen bent, en belangrijk, waarom.

Het hebben van een gezond en slank lichaam is voor veel mensen een obsessie. Ik 
herken dit maar al te goed en heb jarenlang rondgelopen in een lichaam waarmee ik 
niet gelukkig was. Elke keer als ik naar mezelf in de spiegel keek, zag ik iemand staan 
die eigenlijk veel te dik was. Het was niet zo dat ik niet aan sport deed of alleen maar 
ongezonde dingen at, het lukte me gewoon niet om af te vallen. Nou had ik kunnen 
besluiten om het maar te laten voor wat het is en te accepteren dat ik nooit dat mooie 
lichaam zou bereiken, maar zo zit ik niet in elkaar. En ik hoop dat ook jij niet zo in het 
leven staat. In de loop der jaren heb ik namelijk geleerd dat je alles voor elkaar kunt 
krijgen, mits je er echt voor gaat.

Afvallen is één van de zwaarste taken die we kennen als mens. Iedereen doet er zijn 
best voor, maar niet iedereen bereikt het gewenste resultaat. Hoe komt dit? Vaak 
is het probleem de discipline en een foute insteek van de gekozen afvalmethode. 
Ons lichaam heeft namelijk energie nodig om vet te kunnen verbranden. Wat bij veel 
diëten het probleem is, is dat je nauwelijks meer energie binnen krijgt. Je bent jezelf 
alleen maar aan het uithongeren, waardoor je lichaam constant om meer eten gaat 
vragen, zodat de vetverbranding door kan gaan. Juist deze diëten hebben een ave-
rechts effect omdat de kans op ongezond snacken toeneemt. Gelukkig is er een ma-
nier waarmee je wel kunt afvallen en waarmee de resultaten blijvend zijn. Het is niet 
zozeer belangrijk om snel af te vallen, het is van belang dat je structureel je lichaam 
instelt op een gezondere leefwijze. 
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Recepten 
Een belangrijk onderdeel van dit boek zijn de Recepten. Nadat ik de basis van Het Recepten Afslank-

plan aan je heb uitgelegd zal deze recepten met je delen. Het zijn speciaal geselecteerde recepten die er 

niet alleen voor zorgen dat je lichaamsvet verliest, maar ook dat je behaalde resultaat blijvend is. In 

tegenstelling tot veel vergelijkbare afslankmethodes hoef je bij Het Recepten Afslankplan niet bang te 

zijn voor een jojo-effect. 

De Basis van het 
Recepten Afslankplan

In dit boek neem ik je in 4 verschillende 
fases, elke week één fase, bij de hand 
op weg naar een gezonder en slan-
ker lichaam. Ik vertel niet alleen wat je 
daarvoor moet doen, maar leg ook uit 
waarom het zo belangrijk is. Juist als je 
zelf inziet waarom je iets doet, is het ook 
gemakkelijker uit te voeren en vol te hou-
den. De meeste inzichten uit dit boek zijn 
voortgekomen uit een combinatie van 
wetenschappelijk inzicht en eigen erva-
ring. Ik weet als geen ander wat wel en 
wat niet werkt wanneer je kilo’s wilt ver-
liezen. Nu is het tijd om mijn geheimen 
met jou te delen. En waarom? Omdat ik 
iedereen een mooi en gezond lichaam 
toewens. Veel plezier de komende vier 
weken en op naar een topresultaat!
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4 Fases
Dit boek bestaat uit 4 fases, waarin je elke week in een andere fase terecht komt. De 4 fases zijn: de 

voorbereiding, het begin, de consolidatie en het eindresultaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 

dat een afvalprogramma van 4 weken ons lichaam de tijd geeft om te kunnen wennen aan nieuwe ge-

woonten. Zo geef je jouw lichaam de kans om zich in te stellen op een gezondere leefwijze, zonder dat je 

dit halsoverkop hoeft te doen. Ik zal eerst iets meer toelichten over de verschillende fases.

De voorbereiding

Zoals bij elke andere taak die je in het leven uitvoert, is de voorbereiding essentieel. 
Iedereen is bekend met de uitdrukking: ‘Een goed begin is het halve werk’. Je kunt 
alleen goed beginnen als de voorbereiding goed is en daarom help ik je ook om een 
blijvende verandering te realiseren. In de voorbereidingsfase help ik je bij het juist 
inrichten van jouw voorraadkast, ik geef je tips hoe je op een leuke manier kunt gaan 
bijhouden hoeveel kilo’s je al kwijt bent en wat je absoluut nog moet doen voordat 
je jezelf met volle overgave op het afvalprogramma kunt storten.

Het begin

Het begin is de belangrijkste fase in dit afvalprogramma. Immers, het begin bepaalt 
voor een groot deel of je succes gaat hebben of niet. Daarom besteed ik veel aan-
dacht aan deze fase, zodat jij een goede start kan maken die gemakkelijk vol de hou-
den is. In de beginfase leer ik je welke stappen je moet zetten om tot een strakker en 
gezonder lichaam te komen en beginnen we met de eerste echte activiteiten. Het is 
natuurlijk leuk om te weten hoe je moet afvallen, maar het is nog veel leuker om het 
in praktijk te brengen.

“Een goed begin is het halve werk”
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De consolidatie

De derde week staat voor de fase ‘de consolidatie’. Je bent nu halverwege en hebt 
al een goede start gemaakt met het gezonder maken van je lichaam. Maar je bent er 
nog niet, er zijn nog twee weken te gaan. Twee weken die jou de resultaten moeten 
brengen die je vooraf hebt afgesproken met jezelf. In de consolidatiefase ontvang 
je nog meer tips en tricks om jouw lichaam blijvend gezond te maken. We borduren 
voort op de tips uit de beginfase en breiden deze steeds verder uit.

Het eindresultaat

De vierde week staat volledig in het teken van het eindresultaat. Je hebt natuurlijk al 
veel geleerd in de eerste drie weken, maar nu gaat het echt om de keiharde resulta-
ten. Als het goed is, ben je in de eerste drie fases al flink afgevallen, maar de grootste 
klapper komt nu. Week 4 is het moment waar je naar uitgekeken hebt, het moment 
waarop je eindelijk mag tevreden terugkijken op de afgelopen weken en de resulta-
ten zullen verbluffend zijn. 
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S m o o t h i e s

IJzerensmoothie 
Van alle mineralen die we op aarde hebben, is ijzer waarschijnlijk het allerbelangrijkst. Ook in ons lichaam speelt ijzer een belang-
rijke rol. Zo is het essentieel voor de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen, maar het is ook de vervoerder van zuurstof en de 
tegenhanger van zuurstof koolstofdioxide. Er zijn nog veel meer processen in ons lichaam op te noemen waarbij ijzer nodig is. Of 
het nu om de aanmaak van nieuwe cellen, enzymen, hormonen gaat of het onderhouden van ons immuunsysteem, ijzer speelt 
er een cruciale rol bij. Daarom is het niet onverstandig om te zorgen dat je genoeg ijzer binnen krijgt. 

IJzer komt in veel soorten voeding voor. Maar ijzer wordt niet altijd opgenomen in het bloed. Om ijzer optimaal opgenomen te laten 
worden in het bloed, is er veel vitamine C nodig. Mensen die groene smoothies drinken, krijgen vaak voldoende vitamine C binnen, 
maar aangezien we van deze smoothie een alles-in-1 ijzersmoothie willen maken, zorgen we gelijk dat deze smoothie voldoende 
vitamine C bevat. Deze vitamine C halen we uit sinaasappels, wat de smoothie tegelijk ook zoeter en makkelijker te drinken maakt! 

Ingrediënten 

125 gram broccoli

2 uitgeperste sinaasappels

40 gram spinazie

3 muntblaadjes

50 gram aardbeien

Bereiding 

1. Deze smoothie kost iets meer tijd om te maken omdat je de sinaasappels uit 
moet persen. Je kunt wat tijd besparen door alvast de spinazie en de broccoli in 
de blender te doen, samen met de aardbeien. Mix dit alvast en pers ondertus-
sen de sinaasappels uit. Voeg daarna de jus d’orange toe en garneer het af met 
de muntblaadjes. 

2. Om tijd te besparen kun je de sinaasappel ook schillen en in de blender doen. Je 
smoothie krijgt zo wel meer pulp, maar automatisch ook meer vezels!
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Anti-Hoofdpijn Smoothie 
Hoofdpijn kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Stress, verkeerde voeding, genetische aanleg of nog duizend andere 
redenen. Heb niet de illusie dat deze smoothie de oplossing is voor iedereen die last heeft van hoofdpijn of migraine. Toch draagt 
deze smoothie er zeker aan bij om minder vaak hoofdpijn te hebben. Ook kun je deze smoothie drinken als je hoofdpijn hebt. Je 
zult merken dat je minder lang hoofdpijn hebt. 

Het is belangrijk om te beseffen dat je vaak niet zonder een reden hoofdpijn hebt, natuurlijk er kan aanleg voor zijn, zodat je er 
extra vaak last van hebt, maar door middel van hoofdpijn geeft je lichaam een signaal af dat je het anders moet doen. Je moet 
rust nemen. De bloeddruk raakt ontregelt en je krijgt hoofdpijn. 

In deze smoothie zitten een aantal mineralen, waaronder kalium en magnesium die je bloeddruk helpen om weer terug te keren 
naar normale niveaus. Daarnaast voegen we ook genoeg fruit toe, voor een beetje extra energie. Als we dan nog zorgen voor wat 
extra ijzer, ben je er vaak zo weer bovenop!

Ingrediënten 

175 milliliter water 

1 perzik (of 2 abrikozen) 

1 appel 

30 gram noten (bij voorkeur amandelen) 

Handje sla (maakt niet uit wat, bij 
voorkeur gemengd) 

30 gram boerenkool

Bereiding 

1. Deze smoothie is niet heel moeilijk te maken. Nu kan ik me voorstellen dat je 
als je hoofdpijn hebt, je geen zin hebt om een hele smoothie te gaan maken. 
Normaal gesproken ben ik niet zo’n fan van groene smoothies invriezen, maar 
omdat we hier vooral uit zijn op de mineralen, is het niet heel onverstandig om 
de smoothie in te vriezen. 

2. Doe een beetje water in de blender en pureer de noten, de sla en de boerenkool. 
Als een en ander blijft drijven, voeg dan ook de appel en de perzik toe. Laat je 
blender draaien en voeg, als je deze mogelijkheid hebt, ook langzaam het water 
toe. Anders zal je het water in een keer toe moeten voegen.
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Paleo Pap
Soms lijkt het dat de Paleo ontbijtgerechten voornamelijk uit eieren bestaan. Dit Paleo pap recept is een heerlijke manier om te 
ontbijten zonder eieren. Het is romig en vult goed zodat je de hele ochtend energie hebt. Het is ook simpel te bereiden en dus 
geschikt voor de ochtenden waarop je weinig tijd hebt. 

Aantal personen: 1 | Bereidingstijd: 10 minuten

Ingrediënten

236 ml kokosroom

90g amandel meel (of gemalen amandelen)

1 tl honing

1 tl vanilla extract

1 tl kaneel

Bereiding

1. Verhit de kokosroom in een kleine steelpan en roer totdat 
de melk is gesmolten. 

2. Voeg het amandel meel, de kaneel en de honing toe. Roer 
het geheel ongeveer 3–4 minuten, totdat de pap dikker 
begint te worden.

3. Verwijder de pan van het vuur en serveer. 
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Appel Kaneel Muffins
Deze muffins hebben dezelfde structuur als een Hollandse pannenkoek. Ze vullen goed en zijn lekker bij het ontbijt of als tussen-
doortjes. De appels op zichzelf zijn al heerlijk, dus probeer om deze niet op te eten voordat je ze toevoegt aan het muffin beslag! 
We raden aan om de appels niet te schillen, maar de keuze is aan jou. Serveer de muffins direct nadat ze klaar zijn of laat ze juist 
afkoelen zodat je ze kunt eten bij het ontbijt. Geniet ervan!

Aantal muffins: 12 | Totale bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

Voor de muffins

6 eieren

240 ml amandel melk

3 el kokos melk

2 tl vanilla extract

2 tl donkere ahorn siroop

96g amandel meel

½ tl bakpoeder

½ tl gemalen nootmuskaat

Voor de appels

2 appels, zonder klokhuis en in blokjes

2 el kokos olie

3 el honing

1 tl kaneel

½ tl gemalen nootmuskaat

Het sap van ½ citroen

Extra kokos olie voor het insmeren van 
de muffin vormpjes.

Garnering: gehakte pekanoten

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 218°C

2. Mix de eieren, melk, kokos olie, vanilla en ahorn siroop door elkaar in een mid-
delgrote kom. Mix in een andere kom het kokos meel, de nootmuskaat en het 
bakpoeder. Voeg de natte en droge ingrediënten samen en mix deze goed door 
elkaar en zet dit apart. 

3. Verhit de kokos olie in een kleine sauspan op middelhoog vuur. Doe de honing 
erbij en meng het goed door elkaar. Voeg dan de kaneel, de nootmuskaat en het 
citroensap toe. Roer het geheel goed door elkaar. Zet het vuur uit.

4. Zet de muffin vormpjes op een rij. Verdeel de appels over de muffin vormpjes en 
giet het beslag erover. 

5. Bak in een voorverwarmde oven de muffins zo’n 20–23 minuten, totdat de muf-
fins gaar zijn. 

6. Besprenkel de muffins met stukjes pekanoot. Serveer warm of koud.
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Smaken deze recepten naar meer?

 

start met Het Recepten Afslankplan
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