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Ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit
om
vrouwen boven de 40
te helpen
fit, jong en slank te blijven
op een natuurlijke manier
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Belangrijke boodschap:
Het is illegaal om dit ebook te kopiëren, verkopen of verdelen!
Dit ebook hoor je te krijgen van www.legallyraw.be of een andere website waarvan Katinka
Michiels eigenaar is, anders heb je een illegale kopie.
Ik stop veel passie en energie in mijn werk. Rapporteer het daarom aub als je een illegale kopie
krijgt, door dit te mailen naar info@legallyraw.be
Slank & Gezond bvba
Anemonenlaan 25
2531 Vremde – België
Tekst & vormgeving: Katinka Michiels
Ontwikkeling recepten: Katinka Michiels & Sabine Spaargaren (recepten aangeduid met *)

© 2012 Slank & Gezond - Legally Raw
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Xoxo Katinka
www.legallyraw.be
www.legallyraw.nl
Disclaimer
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.
De auteur en haar onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door
geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico‟s op
elk letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van welke
informatie dan ook in dit e-book. Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot info@legallyraw.be.

Medische disclaimer
Dit e-book is geschreven om de lezer de basisprincipes van een gezond eetpatroon te leren en dient alleen voor
informatieve doeleinden. Het is op geen enkele wijze bedoeld om medisch of professioneel advies te geven.
Het e-book is geschreven voor gezonde mensen zonder lichamelijke aandoeningen van welke aard dan ook. Raadpleeg
altijd uw huisarts voordat u een verandering in uw eetgewoonte of bewegingspatroon aanbrengt. Het doel van dit ebook is om gezonde mensen te helpen hun doelen te bereiken door ze te leren wat een gezond eetpatroon inhoudt.
In dit e-book worden geen gezondheidsclaims geuit. De informatie in dit e-book zal niet bijdragen aan het genezen,
helen of corrigeren van een ziekte, stofwisselingskwaal of medische aandoening. De auteur is geen arts, diëtiste of
voedingswetenschapper. De informatie in dit e-book is verzameld uit vele verschillende bronnen en verzameld door
persoonlijke ervaringen.
Alleen gezond eten leidt niet tot een optimaal resultaat. Gezond eten moet gecombineerd worden met geschikte
lichaamsbeweging voor optimale resultaten. Wanneer u niet gewend bent aan stevige lichaamsbeweging, moet u altijd
bij uw arts langsgaan en toestemming krijgen voordat u met een trainingsprogramma begint.
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Smoothies
Wat is een smoothie?

Een smoothie is een mix van verschillende fruit en/of groenten.
Je mixt de volledige vrucht waardoor de vezels behouden blijven.
In dit boek vind je verschillende recepten, maar laat je niet tegenhouden
om je eigen combinaties uit te proberen.
Het 3 stappen smoothie plan :
1. Start met een fruitsmoothie. Dit vind iedereen lekker. Vooral kinderen
zijn er gek op en je voldoet aan je zoete trek.
2. Wil je van je zoete trek af, ga dan langzaam over naar een fruit met
groentencombinatie. Door te combineren met een zoet fruit of een
banaan zal je weinig proeven van de groenten. Dit is ideaal om meer
groenten binnen te krijgen zonder je neus op te halen. En het is het
ideale drankje om je zoete trek te minderen. Dit komt doordat je jezelf
tjokvol vitamientjes laadt waardoor je lichaam geen noodkreet meer zal
laten horen.
3. Wil je supergezond verder, verminder dan het fruit en vermeerder je
portie groenten. Of maak een smoothie van enkel groenten en
water/kokoswater.
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Smoothies
Tips:

Sla en verse spinazie hebben een zeer zachte smaak.
Je kan ze aan elke smoothie toevoegen en dit zal niet veel aan de smaak
veranderen.
Een ideale manier dus om je kinderen (en ook jezelf) veel groentjes te
geven.
Kool is zeer gezond maar geeft wel een specifieke smaak. Gebruik kool
enkel als je een gevorderde smoothieliefhebber bent.
Wanneer je zelf smoothierecepten uitprobeert, denk dan ook aan de kleur.
Rood en groen geeft namelijk bruin en dat is niet zo smakelijk.
Rode groenten meng ik daarom graag met witte of zeer lichtgroene
groenten zoals bleekselder en komkommer.
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Smoothies
1. Easy breezy smoothie (voor 1 smoothie)
1 banaan (gepeld, in stukjes)
2 sinaasappels, geschild en in stukjes
1-2 verse dadels, ontpit
1 handjevol spinazie

Je mag je smoothie
zoeten met 1-2 dadels,
een eetlepel agavesiroop
of wat stevia

2. Groene Banaan Kaneel/Gember Smoothie (voor 1 smoothie) (*)
1 bevoren banaan (gepeld, in stukjes)
1/2 peer, geschild en in stukjes
1 eetlepel gebroken lijnzaad
1 theelepel kaneel poeder
1 theelepel geraspte gember (of gember poeder)
1-2 verse dadels, ontpit
1 cup water (250 ml) of notenmelk
1 handjevol sla

(*) recepen met sterretje ontwikkeld door Sabine Spaargaren
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Smoothies
3. Chocolade Superfood Smoothie (2 personen)*
1 blikje volle kokosmelk
250-500 ml water
100-200 gram verse of bevroren bessen
3 eetlepels rauwe cacao poeder
30 gram rauw, gepeld hennepzaad
1-2 eetlepels rauwe honing, agave of yacon siroop
kaneel

4. Groene Smoothie (voor 1 smoothie) (*)
500 ml water
3 handen vol bladgroente
1 handvol peterselie
3 rijpe bananen
1 rijpe mango
2 eetlepels chia zaad
optioneel: 2 eetlepels bijenpollen
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Smoothies
5. Frisse Lente (sap voor 2 personen) *
1/2 ananas
2 kiwis
2 sinaasappels
1 citroen
1 groene appel
beetje verse gember
Mix bovenstaande ingredienten.

Variatie :
Blend vervolgens met:
1 rijpe perzik
60 ml Kombucha of water kefir
1 eetlepel rauwe honing/agave/yacon siroop
optioneel: bijenpollen, kaneel
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Einde

Ik hoop dat deze recepten je gesmaakt hebben.
En vooral dat ik je nog vaak kan inspireren op mijn blog http://legallyraw.be
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