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beginnen opkomen, is het het ideale 
moment om jezelf eens helemaal te 
resetten. Je lichaam zal je dankbaar zijn 
en zal je belonen door te stralen, je meer 
energie te geven en misschien zelf wat 
overtollige kilo’s te verliezen.

Wat is 
een detox?
Een detox is een tijdelijke manier van 
eten die bedoeld is om je lichaam te 
reinigen en klaar te maken voor je 
nieuwe gezonde levensstijl. Je ruimt je 
lichaam als het ware helemaal op. In de 
aanloop naar de winter, nu de griepjes 



Voorbereiding
Wij opteren hier voor een detox van 7 dagen om onszelf 
helemaal te resetten na deze mooie zomer! Een goed 
plan is echter wel om voordat je van start gaat met de 
detox een dag of drie een voorbereiding in te plannen. 
Zo zullen de effecten iets minder drastisch zijn (tips voor 
de voorbereiding vind je achteraan).

Detoxen maar
De detox zelf bestaat uit vijf sapdagen en twee 
opbouwdagen waarin je terug wat vast voedsel zal eten.

Het is normaal dat je je bij de detox even een dag of 
twee, drie niet zo goed voelt. Je lichaam heeft letterlijk 
ontgiftingsverschijnselen en symptomen als moe, 
futloos, slapeloosheid, hoofdpijn en andere kwaaltjes 
zijn hier zeker niet vreemd. Ook is de kans groot dat je 
je wat vaker naar het toilet zal moeten begeven. Na die 
eerste dagen zal je je echter stukken beter en energieker 
voelen en ook je gewicht gaat er wel bij varen. Normaal 
gezien zullen de voorbereidende dagen wel helpen om 
deze symptomen iets minder sterk te laten opkomen 
en de ene persoon heeft er ook meer last van dan de 
andere. Laat ons hopen dat jij bij de gelukkigen bent en 
niet te veel last ervaart.



Indeling
De eerste vijf dagen van het detoxprogramma 
drink je enkel sappen, soepen en smoothies (ong. 
twee liter per dag). Daarnaast mag je ook water 
en kruidenthee drinken. Zoals gezegd kunnen 
deze dagen wel zwaar zijn. Het is even doorbijten, 
maar wel echt de moeite. Door de jaren heen 
heb je waarschijnlijk ongemerkt ontzettend veel 
‘gifstoffen’ opgeslagen in je lichaam. Door deze 
detox, gaan we deze ‘gifstoffen’ verwijderen uit je 
lichaam.

Op dag 6 en 7 mag je twee van je vijf ‘maaltijden’ 
vervangen door gezonde alternatieven (salade, 
ovenschotel, havermoutpap, yoghurt met muesli, 
wat noten, een dadelreep, pasta met kip, gegrilde 
zalm met groentjes,…).



luidop. Dit klinkt heel onnozel, maar je krijgt jezelf 
veel aangeleerd door bewustwording. Als je je 
noten opeet, wees dan even alleen bezig met dit. 
Eet niet onbewust! Als je tv aan het kijken was, zet 
je deze af en neem je nootje per nootje. Je kauwt 
heel bewust en vaak op elk nootje alvorens je dit 
doorslikt. Herhaal ook nog enkele keren dat dit het 
enige is dat je neemt en je zeker niets bijneemt. 
Vraag je erna af of je nu echt honger had ofdat 
het eerder goesting was. En heb je dan nu nog 
honger… Luister even goed naar je lichaam en 
beantwoord deze vraag voor jezelf. Pas nadien zet je 
de tv weer op.

Deze kleine toegevingen laat je beter, 
maar als je je echt niet kan houden, kan 
dit misschien helpen. Tijdens dag 1 tot 
5 is dit wel absoluut niet toegelaten, 
ook al heb je honger. Wanneer je tijdens 
deze periode zondigt, is je moeite al 
gedeeltelijk teniet gedaan. Dat zou pas 
zonde zijn. Wees dus al zeker dag 1 tot 
5 super streng voor je zelf! Dat moet 
zeker lukken.

En nadien?
Na deze zeven dagen is het natuurlijk niet de 
bedoeling dat je weer in je oude gewoontes hervalt. 
Idealiter hou je zelf een sapmaaltijd aan. Dit kan je 
ontbijt zijn, je eerste tussendoortje, maar ook even 
goed iets anders. Dat beslis je zelf.

Veel of weinig tijd, het is echt de bedoeling dat je 
de ongezonde gewoontes die je hebt (en in de hand 
hebt), kan ombuigen naar gezonde gewoontes. 
Wij wensen je alvast veel succes met deze After 
Summer Detox, het begin van de weg naar je 
nieuwe & gezondere zelf! Door aan deze detox deel 
te nemen, gun je jezelf een clean start. Je ruimt je 
lichaam op en bent even heel bewust bezig met 
wat je allemaal eet. Heb aandacht voor wat je eet 
en merk wat het met je lichaam doet. Je zal even 
moeten doorbijten en misschien wat kleine kwaaltjes 
moeten doorstaan, maar nadien zal je effectief 
voelen dat jouw lichaam gereinigd is en weer 
helemaal opgeladen. Deze grote kuis van je lichaam 
bezorgt je een energieboost en laat je huid meer 
stralen. Just Enjoy your clean & healthy body!

Be Strong
Onder 5 maaltijden versta ik: ontbijt, kleine 
voormiddagsnack, lunch, kleine namiddagsnack 
en dinner. Na je avondeten mag je absoluut 
niets meer eten. Dit is natuurlijk niet altijd even 
makkelijk. Zorg er dus daarom voor dat je niets 
van ongezonde snacks in huis hebt. Als je toch de 
drang voelt opkomen, forceer jezelf dan om een 
groot glas water te drinken. Als dat niet helpt, kan 
je proberen om even tien minuten een wandeling 
te gaan maken, een boek te lezen, een douche of 
bad te nemen, je nagels te lakken,… je kan het zo 
gek niet bedenken. Doe in ieder geval iets, zodat je 
aandacht is afgeleid en poets erna je tanden en ga 
gewoon naar bed. 

Het is vooral de bedoeling om in het begin je brein 
af te leiden totdat deze ongezonde gewoonte is 
afgeleerd. Als je echt niet meer kan weerstaan, 
kies dan voor een appel, een banaan, een stuk 
chocolade (+75% cacao), een handje noten of 
enkele rijstkoeken. Overdrijf hier zeker niet mee. 
Neem bijvoorbeeld een klein handje noten en doe 
deze meteen in een kommetje. Zet de doos noten 
meteen terug weg en zeg tegen jezelf dat dit het 
enige is dat je jezelf gunt. Zeg dit desnoods zelfs 
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Ook de saprecepten en smoothierecepten zijn 
maar ideetjes. Je kan gerust zelf creatief zijn en 
je eigen combinatie maken. Let er wel op dat je 
voor de smoothies niet al te veel fruit gebruikt in 
verhouding met groenten. De groenten moeten 
overheersen.  Anders bevatten ze er te weinig van 
en dan verdwijnt het detoxeffect gedeeltelijk door 
het teveel aan fruit en gebrek aan groenten.

De volgorde waarin je de soepen, smoothies en 
sappen drinkt is niet belangrijk. Al deze recepten 
dienen als leidraad en inspiratie. Jij kiest of je een 
sap of smoothie als ontbijt wil, een soep of smoothie 
als lunch of een soep of sapje als avondeten. Wissel 
af, varieer, pas aan en leer welke zaken jou het beste 
liggen. Af en toe zal iets niet te bestempelen zijn 
als ‘overheerlijk’. Weet dat dit deze 7 dagen niet de 
bedoeling hoeft te zijn. De hoofdreden dat je deze 
detox volgt is een volledige zuivering van je lichaam, 
het afvoeren van afvalstoffen en het aanvullen van 
levensbelangrijke vitaminen en mineralen. 

Laat de soms eerder vreemde en onbekende 
smakencombinaties je er dus niet van 
weerhouden om vol te houden.

Smoothies, 
sappen & 
soepen
Hieronder vind je recepten voor sappen, soepen 
en smoothies terug. Indien je je niet aan de 
soeprecepten wil houden, kan je altijd je eigen 
creatie maken. Neem dan als basis altijd wat ajuin 
aangestoofd in kokosolie of avocado-olie (deze 
kunnen beide tegen hoge temperaturen) en kies 
één of meerdere groenten die je dan in overvloedig 
water laat koken en achteraf mixt. Om de soep wat 
dikker te maken, kan je ook altijd wat aardappelen 
of zoete aardappelen toevoegen.

Maak de sappen en soepen in grotere porties en 
vries deze in. Zo hoef je maar een keer moeite te 
doen en heb je er een paar keer geniet van. De 
smoothies moet je altijd wel op het moment zelf 
maken. Wel kan je de ingrediënten al allemaal 
wassen, schillen en in stukjes snijden en dan in een 
zakje in de vriezer bewaren. Zo kan je wanneer je 
de smoothie wil maken gewoon het diepvrieszakje 
in je blender doen, aanlengen met de melk 
(amandelmelk, havermelk, speltmelk, kokosmelk, 
sojamelk,…) en mixen. 



Good 
luck!
Wij hopen dat je doorzet, maar dat je 
ook vooral geniet van deze detox. Jij 
hebt ervoor gekozen om lief te zijn voor 
je lichaam en jouw lichaam goed te 
verzorgen. Proficiat, dat is een fantastische 
keuze en je lijf zal je belonen. Ervaar wat 
deze detox met je doet en Just Enjoy your 
new, clean & healthy body!



SMOOTHIES

Deze maak je met 
een blender



Lettuce Smoothie

Ingrediënten

• 150 g ijsbergsla
• 2 stengels bleekselderij
• 1/2de citroen
• 1 banaan
• 1 handje verse peterselie
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Was de ijsbergsla. Snij de bladeren in kleine 
stukjes en doe ze in de blender. Was de 
stengels selder. Verwijder de uiteinden. 
Snij deze ook in stukjes en voeg toe aan de 
blender. Snij de halve citroen doormidden en 
knijp de twee kwarten uit boven de blender. 
Schil de banaan en voeg deze ook nog samen 
met enkele blaadjes peterselie en de melk toe 
aan de blender. Laat alles goed blenden en 
serveer. Indien je echt een fris drankje wil, kan 
je ook nog wat ijsblokjes toevoegen.

Komkommer & 
Munt Smoothie
Ingrediënten

• 1 peer
• 100 g andijvie
• 1/2de komkommer
• 1 citroen
• 5 stengels munt
• 1 tl kaneel
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Was de andijvie en doe deze in de blender. 
Schil de peer, snij het klokhuis eruit, snij ze 
in kleine stukjes en voeg toe aan de blender. 
Snij de citroen doormidden en knijp de 
twee helften uit boven de blender. Was de 
komkommer, snij in stukken en doe deze ook 
nog in de blender. Haal de blaadjes van de 
stengels munt en voeg ze samen met de kaneel 
en de melk toe en laat de machine ongeveer 
1 minuut draaien totdat alle ingrediënten een 
egale massa zijn geworden. 

Oranje Smoothie

Ingrediënten

• 1 wortel
• 1 zoete aardappel
• 1 sinaasappel
• Een stukje gember

Breng een pan met water aan de kook. Schil 
de zoete aardappel, snij deze in stukken en 
kook de stukjes ongeveer 10 minuten. Was 
de wortel, snij hem in stukjes en kook deze 5 
minuten mee met de zoete aardappel. Laat 
alles afkoelen en doe de stukken met een 
deel van het kookvocht in de blender. Snij de 
sinaasappel doormidden en knijp de twee 
helften goed uit boven de blender. Schil het 
stukje gember en voeg dit ook toe. Doe er 
zo nodig nog wat water bij en laat de blender 
ongeveer een minuut draaien.
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Yoghurt & Banaan 
Smoothie
Ingrediënten

• 200 ml yoghurt (naturel, soja of Griekse)
• 1 banaan
• 50 g amandelen
• 8 walnoten
• 2 tl cacaopoeder
• 100 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Giet de yoghurt in de blender. Schil de banaan, 
snij deze in kleine stukjes en doe deze bij de 
yoghurt. Voeg de amandelnoten, walnoten 
en de cacaopoeder toe samen met de melk. 
Laat de machine ongeveer 1 minuut draaien 
totdat alle ingrediënten een egale massa zijn 
geworden.

Boerenkool 
Smoothie 
Ingrediënten

• 100 g boerenkool
• 100 g blauwe bosbessen (deze kan je 

diepvries kopen)
• ½ grapefruit
• ½ citroen
• 1 banaan
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Was de boerenkool, snij deze in kleine stukjes 
en doe in de blender. Knijp de halve grapefruit 
goed uit boven de blender en doe hetzelfde 
met de halve citroen. Schil de banaan, snij 
in stukjes en doe deze ook in de blender. 
Was de blauwe bosbessen en voeg deze 
als laatste samen met de melk toe. Laat de 
machine ongeveer 1 minuut draaien totdat alle 
ingrediënten een egale massa zijn geworden.

Boerenkool & 
Gember Smoothie
Ingrediënten

• 1 peer
• 100 g boerenkool
• 1/2de komkommer
• Een stukje gember
• 1/2de limoen
• 1 banaan
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Was de boerenkool, snij deze in stukjes en 
doe hem in de blender. Schil de peer, haal het 
klokhuis eruit, snij in partjes en voeg ook toe. 
Was of schil de komkommer, snij in stukken en 
voeg toe aan de blender. Doe hetzelfde met 
de gember. Snij de limoen doormidden en 
pers beide partjes zo goed mogelijk uit. Voeg 
de melk toe en laat de machine ongeveer 1 
minuut draaien totdat alle ingrediënten een 
egale massa zijn geworden.
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Appel & Rode Biet 
Smoothie
Ingrediënten

• 1 appel 
• 1 rode biet
• 3 stengels bleekselderij
• 1/2de citroen
• Een stuk gember
• 1/2de komkommer
• 4 el hennepzaad
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Schil de appel, verwijder het klokhuis, snij 
in partjes en doe deze in de blender. Schil 
de rode biet, snij deze in stukken en voeg 
toe. Was de stengels selder, verwijder het 
uiteinde, snij in stukken en voeg ook toe. Schil 
de gember, snij ook deze in stukjes en voeg 
toe. Pers de halve citroen goed uit boven de 
blender. Schil of was de komkommer, snij hem 
in stukjes en voeg deze toe. Doe als laatste het 
hennepzaad en de melk erbij en laat dan de 
machine ongeveer 1 minuut draaien totdat alle 
ingrediënten een egale massa zijn geworden.

Kiwi & Spinazie 
Smoothie 
Ingrediënten

• 2 kiwi’s
• 1/2de banaan
• 1 kopje spinazie
• 1/2de kopje Griekse yoghurt
• 2 eetlepels lijnzaad
• 100 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Schil de kiwi’s en snij deze doormidden. Pel de 
banaan en doe ook deze in kleine partjes. Voeg 
beide samen met de spinazie en de yoghurt 
en het lijnzaad toe aan de blender. Giet alle 
ingrediënten samen met de melk naar keuze in 
de blender en mix ze tot ze een egale massa 
vormen.

Venkel & Peterselie 
Smoothie
Ingrediënten

• 1/2de komkommer
• 1 venkel 
• 1 handje verse peterselie
• 5 stengels munt
• 4 el chiaezaad
• 100 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Laat het chiaezaad weken in een half glas 
lauwwarm water. Was de komkommer, snij hem 
in stukjes en doe hem in de blender. Was de 
venkel grondig, haal de overbodige stukken 
eraf, snij hem in stukken en voeg toe aan de 
blender. Pluk enkele blaadjes peterselie en 
munt  en voeg ook toe. Giet het water met de 
chiaezaadjes erbij en vergeet ook de melk naar 
keuze niet. Laat de machine dan minstens 1 
minuut draaien totdat alle ingrediënten goed 
gemengd zijn.
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Brocolli & 
Sinaasappel 
Smoothie
Ingrediënten

• 1 brocolli
• 1 sinaasappel
• 1 citroen
• 5 stengels munt
• 1 tl cacaopoeder

Was de broccoli, snij de roosjes van de stam, 
kook deze 5 minuutjes en doe de afgekoelde 
roosjes in de blender. Gooi het water niet weg, 
maar gebruik het afgekoelde water later in 
het recept. Snij de sinaasappel doormidden 
en knijp de twee helften goed uit boven 
de blender. Doe hetzelfde met de citroen. 
Voeg de blaadjes van 5 stengels munt, de 
cacaopoeder en het kookvocht toe en laat de 
machine ongeveer 1 minuut draaien totdat alle 
ingrediënten een egale massa zijn geworden.

Rode 
Smoothie 

Ingrediënten

• 1 appel
• 1 limoen
• 2 wortelen
• 1 rode biet
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Schil de appel, verwijder het klokhuis, snij de 
appel in stukjes en doe hem in de blender. 
Snij de limoen doormidden en knijp de twee 
helften goed uit boven de blender. Schil de 
wortel en verwijder de uiteinden. Snij de wortel 
in stukjes en voeg dit toe. Schil de rode biet, 
snij deze ook in stukken en voeg toe. Doe de 
melk erbij en laat maximaal 1 minuut draaien 
totdat je een egale massa hebt.

Ananas & Spinazie 
Smoothie

Ingrediënten

• 100 g spinazie
• 2 ananasschijven (of 100g diepvriesananas)
• 2 stengels bleekselderij
• 1 sinaasappel
• Een stuk gember
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Was de spinazie en doe deze in de blender. 
Snij de ananasschijven in stukken en voeg toe. 
Was de stengels selder, verwijder de uiteinden, 
snij de stengels in stukken en doe die er ook 
bij. Snij de sinaasappel doormidden en knijp 
de twee helften goed uit boven de blender. 
Schil de gember, snij in stukjes en voeg ook 
toe. Doe de melk naar keuze erbij en laat de 
machine ongeveer 1 minuut draaien totdat alle 
ingrediënten een egale massa zijn geworden.
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Rode Biet & 
Bosvruchten 
Smoothie
Ingrediënten

• 1 rode biet
• 50 g amandelen
• 10 walnoten
• 1 banaan 
• 40 g bosvruchten
• 1 tl kaneel
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Schil de rode biet, snij de biet in stukken en 
doe deze in de blender. Schil de banaan, 
snij in kleine stukken en voeg toe. Doe de 
amandelen, walnoten, bosvruchten, kaneel en 
de melk erbij en laat de blender ongeveer 1 
minuut draaien.

Spinazie & Mango 
Smoothie  

Ingrediënten

• 100 g spinazie
• 1/2de mango (of 150g diepvriesmango)
• 10 walnoten
• 1 citroen  
• 200 ml (of zoveel je zelf verkiest) rijstmelk, 

amandelmelk of havermelk

Was de spinazie en doe deze in de blender. 
Schil de halve mango, snij de vrucht in stukken 
en voeg deze toe. Snij de citroen doormidden 
en knijp de twee helften goed uit boven de 
blender. Voeg de walnoten en de melk toe en 
laat de machine minimaal 1 minuut draaien 
totdat je een egale massa hebt.
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SAPPEN

Deze maak je met 
een sapmachine



Boerenkool & 
Rode Bietensap

Ingrediënten

• 80 g boerenkool
• 2 rode bieten
• Een stukje gember
• 2 wortelen
• 1/2de sinaasappel

Was de boerenkool en de gember. Snij ze net 
als de bieten in partjes. Was de wortelen en 
snij de uiteinden eraf. Was de sinaasappel en 
snij er twee kwarten uit. Doe alle ingrediënten 
samen in de sapmachine. 

Appel & 
Spinaziesap met 
Gember
Ingrediënten

• 50 g spinazie
• ½ grapefruit
• 1 groene appel
• Een stukje gember
• 2 stengels bleekselderij

Was de spinazie en de gember. Was de 
grapefruit en snij er twee kwarten uit. Was de 
appel en snij ook deze in kwarten. Was de 
stengels bleekselderij en snij de uiteinden eraf. 
Doe alle ingrediënten samen in de sapmachine. 

Rode kool & 
komkommersap

Ingrediënten

• 1/2de rode kool
• 1/2de komkommer
• 200 g blauwe bosbessen

Was de rode kool en snij deze in partjes. Neem 
de komkommer en de blauwe bessen en doe 
deze samen met de halve rode kool in de 
sapmachine. 
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Wortel & 
Ananassap met 
een vleugje 
limoen

Ingrediënten

• 50 g spinazie
• 4 wortelen
• 2 ananasschijven
• 1 sinaasappel
• 1 limoen

Was de spinazie. Was de wortelen en snij 
de uiteinden eraf. Snij de ananasschijven 
doormidden. Was de sinaasappel en de limoen 
en snij ze in kwarten. Doe alle ingrediënten 
samen in de sapmachine. 

Wortel & Rode 
Bietsap met een 
vleugje citroen en 
gember

Ingrediënten

• 3 wortelen
• 1 rode biet
• Een stuk gember
• 1 citroen
• Een teentje knoflook

Schil de gember en de rode biet. Snij deze 
beide in partjes. Was de wortelen en snij de 
uiteinden eraf. Was de citroen en snij deze in 
kwarten. Pel het teentje knoflook.  Doe alle 
ingrediënten samen in de sapmachine. 

AFTER SUMMER DETOX | P 17



Appel & wortelsap

Ingrediënten

• 1 appel
• 2 wortelen
• 2 stengels bleekselderij
• 1 komkommer
• 1 klein teentje knoflook

Was de appel en snij hem in vier kwarten. 
Was de wortelen en de stengels selderij en 
snij de uiteinden eraf. Was de komkommer en 
snij deze over de lengte doormidden. Pel het 
teentje knoflook. Doe alle ingrediënten samen 
in de sapmachine. 

Rode groentensap

Ingrediënten

• 2 tomaten
• 1 parika 
• 2 stengels bleekselderij
• 2 wortelen

Was de tomaten, haal de kroontjes eraf en snij 
ze in partjes. Was de paprika, snij de steel eruit 
en snij de paprika in stukjes. Was de stengels 
bleekselderij en de wortels en snij van alles de 
uiteinden af. Doe alle ingrediënten samen in de 
sapmachine. 
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SOEPEN



Tomatensoep

Ingrediënten

• ½ wortel
• ½ bleekselderij
• ½ ui
• ½ rode paprika
• 4 grote rijpe tomaten
• 1 teentje knoflook
• ½ blokje groentebouillon
• 300 ml water
• Kokosolie
• Peper en zeezout

Was de groenten en snij deze in middelgrote stukjes. Zet een pan op matig 
vuur en verwarm daarin de kokosolie. Voeg alle gesneden groenten, op 
de tomaten na, in de pan en roer ze door elkaar. Leg het deksel schuin op 
de pan en laat het mengsel 10 minuten op het vuur staan tot de groenten 
zacht zijn. Breng 300 ml water in een andere pan aan de kook en roer het 
bouillonblokje er doorheen. Giet de bouillon bij de groenten in de pan. 
Voeg de stukjes tomaat bij het water en breng het geheel opnieuw aan de 
kook. Gebruik een staafmixer of hittebestendige blender om de soep te 
pureren. Breng de soep op smaak met peper en zeezout.

Heldere paddestoelensoep

Ingrediënten

• 200 g paddestoelen
• ½ ui
• 1 laurierblad
• 2 tenen knoflook
• 1 lente-uitje
• Fijngesneden peterselie, bieslook of dille
• ½ blokje groentebouillon
• Kokosolie

Snij de paddestoelen en de lente-ui in stukjes. Snij de ui en knoflook in 
stukjes. Verhit de kokosolie in een soeppan en bak de ui en knoflook. Voeg 
500 ml water, het halve bouillonblokje, het laurierblad en de paddestoelen 
toe. Breng de soep aan de kook en laat deze een half uur zachtjes 
doorkoken. Wanneer de soep zachtjes kookt, voeg je de gekozen kruiden en 
de lente-ui toe. Roer ze rustig door de soep. Verwijder het laurierblad. Breng 
de soep op smaak met peper en zeezout.
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Uiensoep

Ingrediënten

• 3 uien 
• 1 laurierblad 
• 2 tenen knoflook 
• 2 tl gedroogde tijm 
• ½ rundvleesbouillonblokje
• Boter
• Peper en zeezout

Pel de uien en snijd ze in dunne ringen. Pel de knoflook en snijd deze in 
stukjes. Verwarm een klontje boter in een soeppan. Fruit de uien in de pan 
met de boter. Laat de uien 15 minuten op matig vuur met de deksel op de 
pan fruiten. Breng in een andere pan 500 ml water aan de kook. Voeg het 
halve blokje runderbouillon, de tijm en het laurierblad toe. Doe de knoflook 
bij de uien en bak ze nog een paar minuten tot alle uiringen goudbruin zijn. 
Giet de bouillon bij de ui en laat dit nog 20 minuten zachtjes doorkoken. 
Verwijder het laurierblad en breng op smaak met peper en zeezout.

Pittige zoete aardappelsoep

Ingrediënten

• 2 zoete aardappelen 
• ½ ui 
• 1 teentje knoflook 
• ½ chilipeper 
• ½ winterpeen 
• 1 paprika 
• 150 ml kokosmelk 
• Kokosolie 
• Peper en zeezout

Schil de zoete aardappelen, snij ze in stukken en kook deze een aantal 
minuten totdat ze zacht zijn. Verwarm de kokosolie in een soeppan. Pel en 
schil de ui en knoflook en fruit deze in de kokosolie. Verwijder de pitten uit 
de peper. Snij de peper in kleine stukjes en voeg die toe. Was en snij de 
paprika en de winterpeen in stukjes en doe deze bij de ui en knoflook. Snij 
de gekookte zoete aardappelen in stukjes en voeg die toe. Doe er een klein 
laagje water bij en laat ‘t een minuut of 10 zachtjes pruttelen. Gebruik een 
staafmixer of blender om de groenten mee te pureren tot een glad geheel. 
Voeg tot slot de kokosmelk toe. Breng de soep op smaak met peper en 
zeezout.
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Broccoli-doperwtensoep

Ingrediënten

• 1 kleine broccoli
• 200 g doperwten
• 1 teentje knoflook
• 1 ui 
• 1-2 tl komijnpoeder 
• 150 ml kokosmelk
• 2 stengels verse munt
• Kokosolie
• ½ blokje groentebouillon
• Peper en zeezout

Pel de knoflook en de ui en snij deze in kleine stukjes. Verwarm de kokosolie 
in de pan. Fruit de ui en de knoflook met de komijnpoeder. Was en snij de 
roosjes van de broccoli en voeg deze toe. Gebruik ook de stengels. Snij 
deze in kleine stukjes en voeg ook toe. Voeg 150 ml water en het halve 
groentebouillonblokje toe en daarna de doperwten en de kokosmelk. Laat 
dit 10 tot 15 minuten zachtjes pruttelen en voeg de munt toe. Pureer de 
soep met de staafmixer of de blender tot een glad geheel. Breng op smaak 
met peper en zeezout.

Paprikasoep

Ingrediënten

• 1 ui 
• 1 teen knoflook 
• 2 rode paprika’s 
• ½ rode Spaanse peper 
• ½ blokje groentebouillon 
• 1 el rode-wijnazijn 
• ½ stengel bleekselderij 
• Kokosolie 
• Cayennepeper 
• Peper en zeezout

Was de groenten en snij de ui, knoflook en bleekselderij in stukjes. Verwijder 
de zaadjes uit de paprika’s en de Spaanse peper en snij deze in stukken. 
Verhit wat kokosolie in een soeppan en bak hierin de knoflook, ui, paprika 
en Spaanse peper tot ze goed zacht zijn. Giet 350 ml water en het halve 
bouillonblokje in de soeppan bij de groenten en breng aan de kook. Laat 
ongeveer 10 minuten zachtjes koken. Voeg de rode-wijnazijn toe en pureer 
de soep. Doe er naar smaak peper en zeezout bij. Voeg aan het eind de 
bleekselderij en een snufje cayennepeper toe.
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Spinaziesoep

Ingrediënten

• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 150-200 g verse spinazie
• 1 el curriepoeder 
• 2 el boekweitmeel 
• ½ blokje kippenbouillon 
• 250 ml kokosmelk 
• Kokosolie 
• Peper en zeezout

Pel en snij de ui en knoflook in kleine stukjes. Verhit de kokosolie in een 
pan en fruit de ui en de knoflook met de curriepoeder. Roer na een paar 
minuten het boekweitmeel er doorheen. Voeg al roerend beetje bij beetje 
250 ml water toe. Laat het halve bouillonblokje oplossen in de soep. Blijf 
roeren totdat de soep gebonden is en het bouillonblokje opgelost. Voeg 
de kokosmelk en de verse spinazie toe en breng de soep aan de kook. Laat 
de soep nog 5 minuten zachtjes doorkoken. Breng op smaak met peper en 
zeezout.

Preisoep

Ingrediënten

• 150 g prei
• 2 stengels lente-ui 
• 1 el sojasaus
• ½ blokje groentebouillon 
• Peper en zeezout

Snij de prei en de lente-ui in dunne ringen. Breng 500 ml water aan de kook 
en los het halve bouillonblokje erin op. Voeg de prei en de lente-ui toe en 
laat het geheel 10 minuten zachtjes doorkoken. Breng de soep op smaak 
met de sojasaus en peper en zeezout.
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Wat kan nog wel:
• Kruidenthee, groene thee, water en water met 

citroen of munt
• Yoghurt van geiten- of schapenmelk
• Mozzarella
• Alternatieven voor melk zoals rijstmelk, 

havermelk, speltmelk,…
• Alle groenten en fruit

Drink tijdens je 7 dagen detox wel zeker voldoende 
water. 1,5l per dag is echt het minimum.
Wanneer je overschakelt naar de echte detox eet 
je gedurende 5 dagen geen vast voedsel meer. Je 
gaat vijf dagen dagen enkel sappen, smoothies en 
soepen drinken. Ook vlees, vis, aardappelen, pasta 
en andere granen laat je tijdens de detox dus even 
links liggen. 

Tijdens de voorbereiding is het 
aangeraden om al enkele dingen niet 
meer te eten en je kan al 1 van je 3 
hoofdmaaltijden vervangen door een 
smoothie, sap of soep. De andere 
hoofdmaaltijden blijven nog bestaan 
uit vast voedsel, maar je mijdt wel 
onderstaande producten.

• Snoep, chips, chocolade, koeken, gebak, …   
(alle producten met toegevoegde suiker)

• Kant-en klare maaltijden
• Frisdrank, koffie & alcohol
• Gefrituurd voedsel
• Zuivelproducten
• Eieren

Detox: 
Voorbereiding (3 tot 5 dagen)



After 
the Detox
Hopelijk heb je deze zeven dagen (en enkele 
voorbereidingsdagen) goed doorstaan en ervaar je de 
effecten die deze detox op je lichaam heeft!

Hoe voel jij je? Heb je meer energie? Voel je je positiever en 
blijer? Voel je je beter in je lichaam? Laat het ons weten via 
info@just-enjoy.be of laat een reactie achter op facebook of 
instagram.

      www.facebook.com/justenjoy.be

      www.instagram.com/justenjoyhealthy

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en laat je inspireren 
door regelmatig een kijkje te nemen op onze website: 

www.just-enjoy.be

Just Enjoy, het plekje op het wereldwijde web 
voor een gezonder en bewuster leven waarin je 
ten volle kan genieten! Zorg voor jezelf en ervaar 
zo meer geluk, plezier en gemoedsrust. ENJOY!

‘Good Food = Good Mood’
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