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V A N  A P P E L  T O T  Z E E K R A A L

Introductie
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag.... dat zul je vast al wel eens
gehoord hebben. Een goed ontbijt - een ontbijt dat jouw dag een enorme
kickstart geeft, je bergen energie geeft en je enthousiast maakt om aan de dag
te beginnen - is inderdaad heel belangrijk om alles uit je dag te kunnen halen
wat er in zit. Maar wat is nou precies het ontbijt dat dit allemaal voor jou doet?

Voor veel Nederlanders is het ontbijt een broodje kaas of een bakje yoghurt
met muesli en wat fruit. Of een crackertje met jam en een kopje koffie met
melk. Graanproducten (brood, crackers, muesli) en zuivel (yoghurt, kaas) spelen
vaak een belangrijke rol in het ontbijt van de Nederlander. We zijn er allemaal
groot mee geworden. 

Als ik mijn klanten vertel dat ze beter even (of wat langer) geen granen eten of
zuivel, dan zie je ze meteen denken: 'Wat doe ik dan met het ontbijt?'. Daarom
heb ik dit e-book geschreven. Om jou te inspireren om anders naar je ontbijt te
kijken, zodat je eens iets anders kunt doen met dat ontbijt en voelen wat dat je
brengt. 

Een menu zonder graanproducten en zuivel heeft mij mijn gezondheid
teruggegeven. Iets dat ik lange tijd niet voor mogelijk hield. Misschien ga jij je er
ook wel veel beter door voelen als je wat minder granen en zuivel eet. Ik daag
je uit om het te proberen. Maar bovenal wens ik je heel veel plezier bij het lezen
van dit e-book en het experimenteren met jouw ontbijt. 
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Uiteraard kun je bij mij terecht om samen te werken aan het verminderen van
jouw klachten en het verbeteren van jouw gezondheid.

Op mijn website kun je meer lezen over mij en over mijn werkwijze. Je kunt je
daar ook aanmelden voor een gratis Online sessie als je al jaren allerlei
klachten hebt waar je nu mee aan de slag wilt. Lees wel even de voorwaarden.

Ik hoop dat je meer en meer gaat ontdekken wat jou voedt!

Disclaimer
      
Dit boek is een uitgave van Van appel tot zeekraal in 's-Hertogenbosch. Niets uit dit boek mag
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of
enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van appel
tot zeekraal.

De inhoud van dit boek geeft mijn persoonlijke visie op een gezonde leefstijl weer en is uitdrukkelijk
niet bedoeld als individueel advies aan jou noch als vervanging van begeleiding door een therapeut
of arts. Het veranderen van je voedingspatroon of leefstijl vraagt namelijk om deskundige
begeleiding, zeker als je gezondheidsklachten hebt of in verwachting bent. Neem in die gevallen dus
altijd contact op met je huisarts en/of vind een deskundig arts, diëtist of therapeut om je te
begeleiden bij veranderingen in je eetpatroon.

V A N  A P P E L  T O T  Z E E K R A A L

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/over-chantal/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/het-gezonder-energieker-en-beter-in-je-vel-traject/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/gratis-sessie-met-minimaal-2-gouden-tips-speciaal-voor-jou/
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Ontbijt zonder graan of zuivel
De overstap naar een ontbijt zonder granen of zuivel gaat het makkelijkst als je
het idee loslaat dat ontbijt iets van granen of zuivel moet bevatten. Ga het
ontbijt zien als niks meer of minder dan de eerste maaltijd van de dag.
Hierdoor laat je je associatie van het woord 'ontbijt' met iets van granen of
zuivel los en gaat er een wereld van ontbijtmogelijkheden voor je open.

Goede alternatieve ontbijtjes zijn:

Smoothies
Voor sommige mensen zijn smoothies het beste begin van de dag. Je kunt er in
stoppen wat je lekker vindt, het is snel gemaakt en snel opgegeten. 

Bij smoothies moet je wel bedenken dat ze vloeibaar zijn. Niet ieder lijf kan
daar goed mee om. Je spijsvertering activeer je onder andere door te kauwen.
Een smoothie waar je kiezen niet aan te pas hoeven komen, zet je
spijsvertering dus minder goed aan. Maak een smoothie daarom zo dik dat je
er wel op moet kauwen! 

Smoothies moeten in ieder geval groenten bevatten en daarnaast gezonde
vetten, iets van eiwitten en eventueel iets van fruit. Zo ontstaat een
uitgebalanceerde maaltijd. Een smoothie die voornamelijk uit fruit bestaat is
dan ook geen goed begin van de dag. Je krijgt er teveel suikers mee binnen en
dat vraagt meteen heel veel van je bloedsuikerspiegel.



Ontbijt zonder granen of zuivel

V A N  A P P E L  T O T  Z E E K R A A L

hij bevat lekker veel gezonde vetten
is gemaakt van kokosmelk of amandelmelk
er zit geen soja of zuivel in
er is geen suiker of ander hulpmiddel aan toegevoegd

Plantaardige yoghurt met granola
Een makkelijk alternatief voor yoghurt met muesli is een plantaardige yoghurt
met zelfgemaakte granola erin. Goede plantaardige yoghurt voldoet wat mij
betreft aan de volgende eisen:

1.
2.
3.
4.

Plantaardige yoghurt bevat dus kokos- of amandelmelk, yoghurtculturen en
een beetje zetmeel, vaak in de vorm van tapiocazetmeel. Dit zetmeel is bedoeld
als voeding voor de yoghurtculturen waardoor de yoghurt zuur wordt.

Zelf plantaardige yoghurt maken is eenvoudig en een stuk goedkoper dan kant-
en-klare plantaardige yoghurt. Verderop in dit e-book staat een recept om zelf
mee aan de slag te gaan.

Broodvervangers
Het vervangen van brood voor iets dat naar brood smaakt en toch geen brood
is, is lastig. Online zie je allerlei recepten van broodvervangers, vaak gemaakt
van amandelmeel. Amandelmeel is een prachtig product, maar heel rijk aan
vetten en voor veel mensen lastig te verteren. Het is wel lekker en een brood
van amandelmeel smaakt een beetje naar cake.

Je kunt ook een broodvervanger maken met groenten en kokosmeel. Dat is
neutraler, heel goed voor je darmen en makkelijk te maken. Verder op in dit e-
book staat daar een voorbeeld van.
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Zadencrackers
Misschien ben jij meer een cracker-eter. Dan kun je overwegen om zelf crackers
te maken van allerlei zaden. Dat is super lekker en heel voedzaam. Maar ook
voor zaden geldt dat niet iedereen ze makkelijk kan verteren. Een recept voor
zadencrackers staat verderop in dit e-book.

Je kunt ook bij de natuurwinkel crackers vinden van kastanjemeel of
boekweitmeel. Dat is een gezonder alternatief dan crackers van granen.

Pannenkoeken zonder granen en zuivel
In Amerika is het heel gebruikelijk om pancakes voor ontbijt te eten. Online kun
je dan ook heel veel graanvrije pancake recepten vinden. Vooral als je zoekt op
de woorden 'Paleo' en 'pancakes'. Vaak zijn dit soort pannenkoekjes klein en
gemaakt van amandelmeel en hele rijpe bananen. Prima en lekker, maar niet
echt de traditionele pannenkoek zoals je hem gewend bent.

Een pannenkoek gemaakt van kastanjemeel komt wel heel dicht in de buurt
van een echte pannenkoek. Verderop in dit e-book heb ik daarom daarvan een
recept opgenomen. Kastanjemeel is ook goed voor je darmen, dus dat is ook
een mooie bijkomstigheid.
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Iets met eieren
Als je iets meer tijd hebt 's morgens, dan kun je natuurlijk ook prima een roerei
maken en daar wat groenten en een halve avocado bij eten. Zeker als je dat
roerei dan maakt van 2 eieren p.p., er een flinke scheut volvette kokosmelk bij
doet en wat kruiden toevoegt, dan krijg je een heerlijk roerei. Je kunt er ook een
eetlepel kokosmeel aan toevoegen, voor meer vezels en verzadiging.

Serveer de roereieren met wat roerbakgroenten of een lekkere salade (die kun
je de avond van te voren al hebben gemaakt) en een halve avocado voor extra
gezonde vetten en je hebt een ontbijt waar je de hele ochtend op door kunt.

Een restje avondeten
Soms heb je in de ochtend niet veel tijd maar wel veel honger. Een hele
makkelijke oplossing is dan om een restje avondeten op te warmen en op te
eten. Voor veel van mijn klanten is dat even wennen als ik ze dat voorstel. Toch
raad ik je aan het eens te proberen.

Het avondeten bestaat normaal gesproken uit groenten, iets van vlees of vis en
iets van gezonde vetten. Het is goed uitgebalanceerd meestal. Als je dat nu wat
meer maakt en over hebt, dan heb je er echt een dijk van een ontbijt aan
zonder al te veel werk. En wie weet kom je wel tot de conclusie dat je het
ontzettend goed doet op een restje avondeten als ontbijt. Laat je verrassen!

Niet ontbijten
Niet eten is ook een optie. Zeker als je geen honger hebt in de ochtend. Stel je
ontbijt dan uit tot je wel honger hebt en maak er een brunch van. Leer voelen
wat voor jouw lijf het beste werkt, niet wat 'hoort'.
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Recepten
Op de volgende pagina's vind je 7 alternatieve ontbijtrecepten. Probeer ze eens  
uit of gebruik ze als inspiratie om je eigen alternatieven te verzinnen.
Experimenteren in de keuken kan echt ontzettend leuk zijn! Het is creatief, het
is echt van jou en je wordt er veel meer betrokken van bij je voeding.

Op mijn website staan nog veel meer recepten. Kijk daar ook eens rond en
gebruik het allemaal als inspiratie en hulp bij het vinden wat jou voedt!

http://www.vanappeltotzeekraal.nl/
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Pompoenbrood

Ingrediënten:
180 gram pompoenpuree*
60 gram kokosmeel
10 gram psylliumvezels
1/2 tl zeezout
1/2 tl natriumbicarbonaat
4 biologische eieren
1 el appelazijn
100 ml warm water
extra: zeezout en rozemarijn

Bereiden:
Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius (conventionele oven).

Meng de droge ingrediënten in een grote kom. Voeg de pompoenpuree toe en
meng goed.

Kluts in een andere schaal de eieren met de appelazijn luchtig. Voeg dit
mengsel toe een het pompoenmengsel en zet met een lepel goed door elkaar
zodat alles heel goed gemengd is. Voeg daarna beetje bij beetje het warme
water toe en meng dit goed. Het water moet volledig worden opgenomen. 

Nadat alle water is opgenomen, laat je het deeg 5 minuten rusten. Het deeg is
en blijft wat lobbig, maar mag zeker niet vloeibaar zijn. Blijft het deeg ook na 5
minuten rusten nog wat nat, voeg dan een klein beetje kokosmeel toe, meng
dat goed en laat weer 5 minuten rusten. Kokosmeel neemt veel vocht op.
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Zodra het deeg voldoende gerust heeft, dan schep je het op een bakplaat
voorzien van een vel bakpapier. Vorm er met de achterkant van je lepel een
focaccia achtige vorm en dikte van (ongeveer 1,5 cm). Of maak er 4 broodjes
van in de vorm van 4 hamburgers. Het is belangrijk dat het deeg na verdeling
op de bakplaat gelijkmatig van dikte is. Dit zorgt voor een mooie garing van je
‘brood’.

Bestrooi het brood met wat zeezout en fijn gehakte verse rozemarijn.
Bak het in de oven in ongeveer 25-30 minuutjes gaar. Kijk na 25 minuten of een
cocktailprikker er schoon uitkomt als je die erin prikt.

Laat het brood op een rooster afkoelen. Het is daarna in de koelkast zeker 3
dagen houdbaar.

*) Pompoenpuree maak je heel eenvoudig zelf. Halveer een pompoen en haal de
pitten eruit. Leg de uitgeholde pompoenhelften met het snijvlak naar beneden in een
bakblik. Giet er zoveel water bij dat er ongeveer 1 cm water in het bakblik staat.
Gaar de pompoen in een voorverwarmde oven op 200 graden. Afhankelijk van de
grootte van de pompoen heb je daar 30 – 45 minuten voor nodig. Zodra je er
makkelijk met een vork in kunt prikken is hij gaar. Haal uit de oven en uit het water.
Laat afkoelen en haal dan het vruchtvlees uit de schil en pureer met een
keukenmachine of staafmixer. De pompoenpuree is goed in te vriezen in
bijvoorbeeld porties van 180 gram zodat je precies kunt pakken wat je nodig hebt.

Ontbijt zonder granen of zuivel
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Kokosyoghurt
met granola

Ingrediënten:
200 ml kokosyoghurt (gekocht of zelfgemaakt)
1 banaan (of een handje bosvruchten)
1 blokje pure (minimaal 75%) chocolade
1 handje gemengde geroosterde noten en zaden

Bereiden:
Snijd de banaan in plakjes of maak de bosvruchten schoon. 

Granola is niks meer dan een mengsel van gemengde noten, pitten, zaden die
je in de oven op 150 graden Celsius hebt geroosterd. Vaak doen ze daar dan
flink wat honing doorheen zodat het nog zoeter is en aan elkaar plakt.
Gezonder wordt het daar niet van en lekker is het zonder ook al.

Hak de gemengde noten en chocolade grof. 
Meng alles door elkaar en smullen maar. Ik kan er niet meer van maken.

Uiteraard kun je op deze manier eindeloos variëren. Probeer bijvoorbeeld eens
aardbeien, hennepzaad en chocola. Ook heel lekker. Of gemengde bosbessen,
geroosterde pompoenpitten en een klein beetje honing.

Ontbijt zonder granen of zuivel

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/kokosyoghurt/
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Zadencrackers
met een zacht

gekookt ei
Ingrediënten:
1 cup (= 125 gram) pompoenpitten
1 cup (= 125 gram) zonnebloempitten
1/2 cup (= 80 gram) heel lijnzaad
1/4 cup (= 40 gram) chiazaad
1/4 cup (= 40 gram) hennepzaad
1/4 cup (= 40 gram) sesamzaad
2 grote biologische eieren
1/4 tl zeezout
2 el water

Bereiden:
Verwarm de oven voor op 150 graden (conventionele oven).

Voeg de pompoenpitten, zonnebloempitten en lijnzaad bij elkaar in een grote
mengkom en meng goed door elkaar. Schep er de helft uit en doe dit in je
keukenmachine met het S-blad (het mes) erin. Mix tot een gemengd, ietwat
grof, meel ontstaat. Voeg dan de andere helft van het zadenmengsel toe en
pulseer een aantal keren totdat ook deze zaden deels gebroken zijn.
Doe het mengsel terug in je mengkom en voeg de andere zaden en het zeezout
toe. Meng dat met een spatel goed door elkaar.

Kluts in een andere kom de eieren met het water. Voeg dit mengsel bij je
gemende zadenmengsel en schep het heel goed door elkaar. Er ontstaat een
plakkerig deeg. Als het deeg niet plakkerig wordt, dan voeg je wat extra water
toe. Als je kleine eieren hebt gebruikt, dan moet je misschien een extra ei
toevoegen.
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Leg een vel bakpapier op je aanrecht en schep het zadenmengsel daarop.
Spreid het met een spatel zoveel mogelijk uit tot een gladde plak van gelijke
dikte. Leg een tweede vel bakpapier over je mengsel heen en rol daarover met
de deegroller je deegplak voorzichtig uit tot een plak van 3-5 mm dikte. Je
deegplak bedekt ongeveer het hele vel bakpapier. Zorg ervoor dat het
zadenmengsel goed aan elkaar blijft zitten. 

Haal het bovenste vel bakpapier er voorzichtig af en snijd de deegplak in 12
crackers.

Breng de crackers met het vel bakpapier over op je bakplaat. Bak de crackers
eerst ongeveer 35 minuten aan de ene kant en keer ze dan om. Bak ze nog
ongeveer 15 minuten aan de andere kant. Kijk na de eerste 25 minuten
regelmatig hoe ver je crackers zijn, zodat ze niet aanbranden. Iedere oven is
verschillend, dus dat is even experimenteren.

Haal de crackers met bakplaat uit de oven en laat ze goed afkoelen. Bewaar ze
daarna in een luchtdichte doos. Ze blijven zeker een week goed. Serveer je
crackers met een zacht gekookt eitje of iets anders dat je lekker vindt.

Je kunt deze crackers ook maken met minder verschillende soorten zaden. Houd
dan wel de hoeveelheden aan zoals in dit recept zijn vermeld. Uiteraard kun je het
recept ook halveren.

Ontbijt zonder granen of zuivel
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Pannenkoeken 
 (kastanjemeel)

Ingrediënten:
100 gram kastanjemeel
1 el tapiocameel
2 eieren
200 ml kokosmelk (of andere plantaardige melk)
1 tl natriumbicarbonaat
zeezout
ghee, roomboter of kokosolie om in te bakken

Bereiden:
Meng alle droge ingrediënten goed door elkaar. 

Meng in een andere, grote kom de natte ingrediënten door elkaar en kluts de
eieren los. 

Voeg kalm aan de droge ingrediënten bij de natte ingrediënten en klop
ondertussen het mengsel goed zodat er geen klontjes vormen.
Als alles goed gemengd is, dan laat je het beslag 5 minuten rusten.

Bak daarna van dit mengsel in een goed warme en van bakstof voorziene pan 5
tot 6 pannenkoekjes. Beleg ze met wat je lekker vindt.
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Groentebrood

Ingrediënten:
1 zoete aardappel (ongeveer 350 gram)
1 courgette (ongeveer 275 gram)
100 gram amandelmeel
50 gram zonnebloempitten
50 gram pompoenpitten
2 el kokosmeel
10 gram psylliumvezels
1 tl zeezout
1/2 tl natriumbicarbonaat
1 tl appelazijn of citroensap
4 grote eieren (biologisch!)
2 el extra vierge kokosolie (gesmolten)

Bereiden:
Schil de zoete aardappel en rasp hem heel erg fijn. Dat gaat het makkelijkst met
een keukenmachine. Doe de rasp in een grote kom.

Was de courgette, haal het kopje en kontje eraf en schil de courgette ook heel
erg fijn. Doe de courgetterasp in een kaasdoek of theedoek, bind de hoeken bij
elkaar en knijp boven de gootsteen zoveel mogelijk vocht uit de courgette. Doe
de uitgeknepen courgette bij de zoete aardappel en schep dat heel goed door
elkaar. Dat gaat met de hand het makkelijkst omdat je dan de courgette beter
uit elkaar kunt halen.

Meng de zonnebloem- en pompoenpitten door elkaar heen en houd 2 el van
dit mengsel apart. 

Ontbijt zonder granen of zuivel
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De rest hak je grof en doe je door het aardappel/courgette-mengsel. Voeg daar
dan ook het amandelmeel, kokosmeel, psylliumvezels, zout en
natriumbicarbonaat aan toe. Schep alles goed om zodat het heel gelijkmatig
verdeeld is.

In een aparte kom kluts je de eieren met de azijn of citroensap. Voeg daar de
gesmolten kokosolie aan toe en doe het geheel dan bij het groentemengsel.
Schep met een spatel alles heel goed door elkaar.

Neem een cakeblik en bekleed die met bakpapier. Doe daar het
groentemengsel in en druk het overal goed aan zodat er geen luchtbellen
tussen zitten. Bestrijk het brood aan de bovenkant met de achterkant van een
lepel, zodat het mooi glad is en bestrooi de achtergehouden zonnebloem- en
pompoenpitten er overheen. Druk een beetje aan met de achterkant van de
lepel.

Bak in een voorverwarmde oven (180 graden Celcius conventioneel) gaar in
ongeveer 40 minuten. Het brood is gaar als een satéprikker er schoon uitkomt
als je hem in het midden erin prikt.

Haal uit de oven en laat een minuut of 10 in het blik staan. Verwijder dan het
blik en laat het brood op een rekje helemaal afkoelen voor je het bakpapier
verwijdert of het brood aansnijdt.

Het is een hartig brood, dus lekker met wat ghee en bijvoorbeeld een zacht
gekookt eitje. Bewaar het brood in de koelkast of vries een gedeelte in.

Ontbijt zonder granen of zuivel
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Poke bowl
chocola/mango

Ingrediënten:
1 rijpe banaan
1/2 rijpe avocado
2 schepjes eiwitpoeder*
1 el rauwe cacao
1 tl ahornsiroop
1 snufje zeezout
25 ml volvette kokosmelk

Topping: gemengde noten, kokosrasp, hennepzaad, mango

Bereiden:
Doe alle ingrediënten (behalve die voor de topping) in een blender of
keukenmachine met het S-mes. Blend tot een homogene massa.

Doe de chocolademousse die je zo hebt gemaakt in een schaaltje en schep er
een ruime variatie aan toppings op.

*Er is een groot verschil in kwaliteit aan eiwitpoeders te koop. Neem er een van
goede kwaliteit die geen onnodige hulpstoffen heeft toegevoegd en die goed te
verteren is, anders heb je er niets aan. Mail me gerust (info@vanappeltotzeekraal.nl)
als je meer info wilt.
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Ontbijtfrittata

Ingrediënten:
500 gram zoete aardappel
1 flinke courgette
1 rode paprika
2 rode uien
2 tenen knoflook
8 eieren
een hele flinke scheut graan- en sojavrije plantaardige melk (kokosmelk,
amandelmelk, cashewmelk)
1 tl gedroogde basilicum
1 tl gedroogde oregano
1 tl gedroogde tijm
een flinke hand verse kruiden (bijvoorbeeld peterselie of bieslook)
1 el roomboter, ghee of kokosolie
vers gemalen peper en zeezout

Bereiden:
Verwarm de oven voor op 200 graden conventioneel.

Schil de zoete aardappels (Als je ze biologisch hebt, dan mag je de schil eraan
laten. Was ze dan wel goed onder stromend water.) en snijd ze in kleine
blokjes. Stoom ze in een stoommandje in ongeveer 10 minuten gaar. Check na
5 minuten hoever ze zijn. Het is fijn als ze nog een beetje ‘beet’ hebben omdat
ze nog een tijdje de oven in gaan.

Was de courgette en paprika en snijd het vruchtvlees in hapklare
reepjes/blokjes. Schil de ui en de knoflook. Snijd de ui in halve reepjes en
snipper de knoflook fijn.
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Doe de bakstof in een brede hapjespan en voeg de uien toe. Laat een paar
minuten zachtjes bakken op middelmatig vuur en voeg dan de andere
groenten toe. Breng op smaak met de gedroogde kruiden, peper en zeezout.
Roerbak de groenten tot ze zo goed als gaar zijn. Voeg dan de knoflook toe en
bak nog 2 minuutjes op laag vuur mee.

Doe de eieren, de plantaardige melk, peper, zout in een mengkom en kluts tot
een luchtig mengsel. Voeg de verse kruiden toe, die je van te voren hebt
gesnipperd.

Schep de zoete aardappel door het groentemengsel heen en doe het geheel in
een grote ovenschaal. Schenk er het eimengsel overheen en zorg dat het zo
goed mogelijk over alle groenten is verdeeld. Het eimengsel moet alle groenten
immers bij elkaar gaan houden in de frittata.

Bak in het midden van je oven in ongeveer 30 minuten gaar. Elke oven is
anders, dus kijk even of het wat langer nodig heeft. Het eimengsel moet overal
goed gestold zijn.

Je kunt met dit gerecht eindeloos variëren. Zelf neem ik vaak allerlei groenten die ik
over heb en op moeten. Ook met de kruiden kun je natuurlijk experimenteren. Ik
ben nu voor de Italiaanse kruiden gegaan, maar je kunt er ook een Mexicaanse
variant van maken. Dan neem je paprikapoeder, komijn, curcuma en gedroogde
oregano. Als vers kruid gebruik je dan koriander.

Je kunt dit gerecht ook als een makkelijke avondmaaltijd maken. Serveer er dan nog
een frisse tomatensalade bij en bijvoorbeeld een stukje vis. Wat je over hebt, eet je
dan de ochtend erop als ontbijt.

Ontbijt zonder granen of zuivel

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/tomatensalade/
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Blogs voor meer info
Op mijn website post ik elke week een blog. Hieronder vind je er in ieder geval
een paar, waarvan ik denk dat ze misschien interessant zijn om even te lezen. 

Gevoelig voor gluten: blog over gluten en lekke darm

Hoe dan? Ik heb het al zo druk: blog over hoe je in een druk bestaan toch
makkelijk je voeding kunt aanpassen

Glutenvrije producten: blog over waarom je daarmee op moet letten

Brood verslavend lekker: blog over waarom het zo moeilijk is brood te laten
staan en waarom je dat toch zou moeten overwegen

Ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag: blog over de zin en onzin van
ontbijten als je geen honger hebt in de ochtend

Ontbijt zonder granen of zuivel

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/gevoelig-voor-gluten/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/hoe-dan-ik-heb-het-al-zo-druk/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/glutenvrije-producten/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/brood-verslavend-lekker/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/ontbijt-is-de-belangrijkste-maaltijd-van-de-dag/
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Hoe nu verder?
Na het lezen van mijn e-book kun je natuurlijk verschillende kanten op. 

Zo kun je besluiten dat het (nog) niets voor jou is om met je voeding aan de
slag te gaan. En dat is helemaal oké. Heus! Het heeft geen zin om te starten als
je er eigenlijk niet voor de volle 100% achterstaat. Want het veranderen van je
voeding is soms best even zoeken. Dan is het fijn als je motivatie er in ieder
geval is. Is dat nu niet het geval? Dan leg je dit e-book lekker weg en wie weet
komt het dan later.

Je kunt natuurlijk ook aan alles merken dat NU juist wel JOUW MOMENT is. Dat
je al lang genoeg hebt rondgelopen met allerlei klachten. Dat je wilt ontdekken
of voeding je kan helpen om die te verminderen en om je beter te voelen.

Als dat het geval is, meld je dan aan voor een gratis Online sessie met mij. In
die sessie kijken we samen wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe voeding
je daarbij wellicht kan helpen. Lees wel even de voorwaarden die van
toepassing zijn. Die vind je op de pagina waar je je kunt aanmelden voor de
gratis online sessie. 

Ontbijt zonder granen of zuivel

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/gratis-sessie-met-minimaal-2-gouden-tips-speciaal-voor-jou/

