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Welkom bij Voed Je Goed!
In deze brochure vind je de extra
informatie die je nodig hebt bij een detox van Voed Je Goed.
Zo vertellen we je
alle tips over het afbouwen (pre-detox),
tijdens en over het opbouwen (post-detox) van de detox.
Lees deze folder goed door voor je start!

Gun je lichaam een detox en
ervaar de voordelen;
Meer energie
Betere concentratie
Mooiere en glanzende huid
Geen opgeblazen gevoel, maar plattere buik
Betere nachtrust
Emotioneel beter in balans
Vermindering van allergieën
Gewichtsverlies
Goede start naar een gezonde(re) levensstijl

Wie zit er achter Voed Je Goed?
Voordat we beginnen zal ik me eerst even
voorstellen. Ik ben Fafá , geboren
halverwege de jaren 80, gelukkig
getrouwd met Bart en moeder van 2
kinderen, Boaz & Febe.
De naam zegt het eigenlijk al, mijn passie
‘Voed Je Goed’ Alles wat met
(natuur)voeding en gezondheid heeft te
maken! Eten zoals de natuur dat bedoelt
heeft, zonder alle toevoegingen. Maar ik
ben een Bourgondiër, dus het moet
natuurlijk wel lekker zijn!
Mijn doel is om iedereen te laten ervaren
wat de kracht van gezonde voeding is op
de werking van je lichaam!
Als klein meisje stond ik al naast mijn
vader in de keuken om versje sapjes te
maken. Alles stopte ik in de blender en zo
creëerde ik de lekkerste sapjes!
De liefde voor gezonde voeding is altijd
gebleven en zo is in 2017 Voed Je Goed
ontstaan. Puur uit liefde voor ons eigen
lichaam, want wat wordt mijn lichaam blij
van al die vitamine en mineralen! Dat wil
ik iedereen laten ervaren.
In deze drukke wereld maak ik het jou
graag een stuk makkelijker om
wat gezonder te leven, door voor jou naar
de boer te gaan en in mijn keuken de
lekkerste sappen en soepen te maken!
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Waarom detoxen?
We eten veel moeilijk verteerbaar voedsel en worden dagelijks bloot
gesteld aan afvalstoffen. Met afvalstoffen bedoel ik alle stoffen die
vitale lichaamsprocessen ontregelen. Dit kan voor vele lichamelijke
klachten zorgen. Denk hierbij aan vermoeidheid, hoofdpijn, slechte
nachtrust, acne, opgeblazen gevoel, slechte stoelgang ect.
Een goede manier om toch van die afvalstoffen af te komen is door
soms een detox te doen, zodat de vetcellen waarin de stoffen zitten
verborgen kunnen worden afgebroken en de toxische stoffen
kunnen worden afgevoerd.

Wat doet detoxen met je?
Het reinigt je lichaam en het geeft je darmen een paar dagen rust,
zodat de opgeslagen afvalstoffen je lichaam kunnen verlaten.
Het kan voorkomen dat je de eerste dagen last hebt van
vermoeidheid, minder energie, hoofdpijn, kou, duizelig, honger
(logisch, je eet een stuk minder) drink voldoende water/kruidenthee
en geef je lichaam rust! (bij extreme, aanhoudende klachten of als je
het niet vertrouwt, stop met de detox en raadpleeg je huisarts)

Plan je detox!
Om het maximale uit de detox te halen, met zo min mogelijk
bijwerkingen, is het belangrijk om de detox goed te plannen. Neem
er de tijd voor en als het even kan plan de detox op je vrije dagen,
zodat je in alle rust je lichaam goed het werk kan laten doen.
Wat veel mensen niet weten is dat een goede detox uit 3 fases
bestaat;
1. Pre -detox.
2. Detox.
3. Post- detox.

TIP!
Download op de
website
het gratis Voed Jouw
Lichaam Goed e-book,
voor vele lekkere
recepten.

Pre-detox
Detoxen lijkt heel eenvoudig, maar vergis je niet! Het is niet verstandig om
zomaar uit het niets te gaan detoxen.
De pre-detox van minimaal 3 dagen is erg belangrijk, tijdens deze fase bereid je
lichaam voor op de detox. Pre-detox vergroot het resultaat, helpt het
hongergevoel te onderdrukken en beperkt de bijwerkingen tijdens de detox.
Als je de detox niet goed voorbereid, kan je last krijgen van bijwerkingen.
Hoofdpijn, misselijk, duizelig zijn een van de bijwerkingen. Het zou zonde zijn
als je de detox niet goed voorbereid en bijwerkingen ervaart en/of vroegtijdig
de detox moet afbreken.
Eeuwig zonde, want een detox biedt zoveel gezondheidsvoordelen als je hem op
de juiste manier uitvoert!

Eet de laatste 3 dagen voor de detox veganistisch.
Eet zo puur mogelijk.
Vermijd alcohol.
Drink geen of bouw af met koffie.
Geen vettig eten en geraffineerde suikers.
Vermijd dierlijke producten (zoals kaas, melk, yoghurt
ect.)
Vermijd tarwe producten.
Eet 3x per dag en stop bij het eerste gevoel van
verzadiging.

Detox water & kruidenthee
Tijdens de detox is het erg belangrijk dat je voldoende water drinkt. Drink
minimaal 2 liter per dag! Je kunt eindeloos variëren met water, in de zomer
maanden is het heerlijk om vers (of bevroren) fruit toe te voegen en in de
koudere maanden verwen je jezelf met heerlijke, warme kruiden thee.

Eventuele bijwerkingen:
Hoofdpijn
Duizelig & Misselijk
Verkoudheid
Moe
Koud
Honger
Toilet problemen
Bij aanhoudende klachten, stop met de detox en raad pleeg je huisarts!

Check de website
voor de
detox wikipedia.

Detox tips

Neem de tijd voor je sappen/soepen, drink ze
rustig of “eet” ze met een lepel.
Neem voldoende rust en luister naar je lichaam! Je
zult merken dat je lichaam hard aan het werk is.
Intensief sporten kun je deze dagen beter even
inruilen voor een heerlijke wandeling, lichte yoga
of een fietstochtje!
Ga naar buiten en geniet van de natuur!
Drink voldoende water (minimaal 2 liter!) en
combineer dit met heerlijke, warme kruidenthee
of fruitwater.
Ga op tijd naar bed en ben je ’s middags ook toe
aan een middag dutje? Gewoon doen!

detox & sporten
Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op het
ontgiftingsproces. Wanneer je beweegt versnelt de bloedsomloop,
waardoor de vrijgekomen afvalstoffen gemakkelijker je lichaam
verlaten. Maar je energie veranderd tijdens de detox, waardoor
intensief sporten af te raden is. Je lichaam is hard aan het werk!
Ga lekker naar buiten om te wandelen of te fietsen, geniet van je
omgeving en de natuur!
Ook is Yoga erg ontspannen en ideaal tijdens de detox.
Ben je een fanatieke sporter, maar wil je toch graag
je lichaam een extra boost geven? Drink dan 3 sapjes, als lunch een
soep en eet `s avonds een vegetarische maaltijd! ( wat je aan flesje
overhoudt gebruik je weer om op te bouwen na de detox).

Tips
Goede nacht rust is HEEL
belangrijk!

Ontdooien van je sappen

Probeer op tijd naar bed te gaan en
voldoende te rusten tijdens de
detox, je zultmerken dat je lichaam
hard aan het werk is!
Waarom is slaap zo belangrijk;

Zet je de flesjes bevroren in de
koelkast dan kan het wel 24 uur of
eer duren voordat het flesje
ontdooid is. (doe dit op tijd en zorg
voor wat ruimte tussen de flesjes!)

Voor de aanmaak van
testosteron.
Te weinig slaap stimuleert je
ongezonde eetlust.
Verklein de kans op ziektes.
Goed slapen kan je stemming
verbeteren.

Je kan de flesjes ook deels buiten
de koelkast ontdooien en dan
terug in de koelkast zetten.
Ben je ze vergeten uit de vriezer te
halen, of is het flesjes nog niet
helemaal ontdooid, leg het flesje
dan in een bak (gootsteen) vol
lauw water.

post-detox
Je lichaam heeft 3 dagen geen vast voedsel gehad, dus bouw
weer rustig op met licht verteerbare voedingsmiddelen. Eet
extra veel groeten en wat fruit.
Probeer koffie, alcohol, dierlijke producten, bewerkt voedsel,
geraffineerde suikers en tarweproducten zolang (minimaal 3
dagen) mogelijk te vermijden.
Blijf voldoende water drinken, wees trots op jezelf! En neem de
bewustwording van de detox mee in je eet patroon!

Let's do this!

De soep
mag je
opwarmen!
Drink tussendoor
veel water en/of
kruidenthee

Dag 1

Breakfast digest Boerenkool – peer – blauwe bes – banaan.
Purple power! Start je dag goed met een stevige boerenkool en blauwe bes
smoothie! Je lijf verdient het en het is ook nog eens gezond en erg lekker. Geen
hongergevoel meer en je hebt gelijk twee superfoods in één te pakken!

Shiny Wortel – appel - gember.
Heerlijke wortelsap en met frisse gember en een zoetje van de appel! Deze frisse
energie booster zit vol met goede vitamines waar je huid je dankbaar voor al zijn
en je ogen zullen stralen!
Drink en shine de hele dag!

Sporty spring Bleekselderij – mango - sinaasappel.
Geniet van dit kalium bommetje tijdens een heerlijke wandeling in de natuur! Je
spieren worden hier heel blij van!

Summer beet Rode biet – ananas – sinaasappel – limoen - gember.
Pure genot voor je smaakpapillen! Bietjes bevorderen fase twee van de detox
doordat afvalstoffen omgevormd worden tot in water oplosbare stoffen die snel
uit het lichaam afgevoerd kunnen worden.

Lovely lentils Linzen – bataat – paprika – tomaat – water – wortel –pastinaak –
ui – prei – knoflook – water – zout – peterselie – lavas – rozemarijn – foelie –
peper – kurkuma – nootmuskaat – chilipeper – azijn – komijn.
Een heerlijke kruidige soep die vezelrijk en kruidig is. Kurkumma staat bekend
om zijn effect op vrije radicalen in het lichaam en smaakt daarnaast fantastisch,
maar niet morsen!

Dag 2

Amazing avocado Avocado – andijvie – mango – banaan - peer.
Avocado’s zijn zooo rijk aan voedingstoffen dat het wordt aangeraden ze te eten
om aan te sterken. Het zit vol goede vetten, vitamine A en vitamine D, goed voor
de botten!

Easy morning Wortel – peer - citroen.
Deze ochtend een heerlijk vitamine A bommetje, Goed voor huid en oog!

Green detox Venkel – limoen – gember - appel.
Lekker fris sapje met een zoete anijs smaak. De venkelknol is al sinds de oudheid
een medicijn tegen oogziekten. Men zou scherper zien na het regelmatig eten
van venkel.

Fresh start Bleekselderij – komkommer – appel - limoen.
Niet echt een zoetekauw? Dan is deze perfect voor jou!
Wist je dat rauwe bleekselderij veel kalium bevat? Ideaal voor sporters!!!

Broc o shock Broccoli – water – artisjok – wortel –pastinaak – ui – prei –
knoflook – water – zout – peterselie – lavas – rozemarijn – foelie – peper –
kurkuma - nootmuskaat.
Een verrassend subtiel soepje dat goed in de detox past. Rijk aan vezels en door
de artisjok vochtafdrijvend.

Dag 3

Tropical digest Ananas –mango – kokoswater – banaan – sinaasappel.
Ananas, mango en kokos… proef en ervaar het ultieme vakantie gevoel!
Daarnaast werkt de ananas op vele gebieden in het lichaam, bijv. Hoge bloeddruk,
constipatie, bronchitis ect.

Red D’Orange Paprika – sinaasappel - citroen.
Super fris en een tikkeltje bitter, duidelijk paprika! Een vermomd foliumzuur
(vitamiene B11) shot.

Time for beets Rode biet – peer - tijm.
Je houdt van mij of je houdt niet van mij….Maar onthoudt goed dat ik heel gezond
ben! Drink mij niet te snel, want ik ben een krachtige ontgifter.

Lively carrot Wortel – kurkuma – appel - citroen.
Dit heerlijke, frisse sapje is super gezond! Gemaakt met verse kurkuma, de
werkzame stof in geelwortel, kan al in hele kleine doses de antilichamen
activeren zodat het immuunsysteem sterker wordt!

Tommy fiber Tomaat – bataat – knoflook - – wortel –pastinaak – ui – prei –
water – zout – peterselie – lavas – rozemarijn – foelie – peper – kurkuma nootmuskaat.
Deze vezelrijke, zachte soep is vol van smaak en zit vol met onze vuurrode,
sappige groente! Tomaten zitten vol vitamine en mineralen en zijn goed voor je
botten, en tegen hart- en vaatziekten

Dag 4

Sweet mr. muscle Spinazie – mango – banaan- appel.
Deze heerlijke smoothie is ideaal om de ochtend mee te beginnen, lekker zoet,
maar vol met spinazie! Boordevol vitaminen en mineralen!
Wordt net zo sterk als popeye!

Shiny Wortel – appel - gember.
Heerlijke wortelsap en met frisse gember en een zoetje van de appel! Deze frisse
energie booster zit vol met goede vitamines waar je huid je dankbaar voor al zijn
en je ogen zullen stralen!
Drink en shine de hele dag!

Sporty spring Bleekselderij – mango - sinaasappel.
Geniet van dit kalium bommetje tijdens een heerlijke wandeling in de natuur! Je
spieren worden hier heel blij van!

Fresh start Bleekselderij – komkommer – appel - limoen.
Niet echt een zoetekauw? Dan is deze perfect voor jou!
Wist je dat rauwe bleekselderij veel kalium bevat? Ideaal voor sporters!!!

Easy Peasy Doperwt – citroen – basilicum – munt – wortel –pastinaak – ui –
prei – knoflook – water – zout – peterselie – lavas – rozemarijn – foelie – peper –
kurkuma - nootmuskaat.
Deze kleine, groene, voedzame bolletjes zijn in deze soep verrassend fris!

Dag 5

Breakfast digest Boerenkool – peer – blauwe bes – banaan.
Purple power! Start je dag goed met een stevige boerenkool en blauwe bes
smoothie! Je lijf verdient het en het is ook nog eens gezond en erg lekker. Geen
hongergevoel meer en je hebt gelijk twee superfoods in één te pakken!

Cheer me up Aardbei – sinaasappel - banaan.
Voor dit heerlijke, zoete sapje, kom je graag je bed uit! Een ware traktatie in de
vroege ochtend vol vitamine C!

Summer beet Rode biet – ananas – sinaasappel – limoen - gember.
Pure genot voor je smaakpapillen! Bietjes bevorderen fase twee van de detox
doordat afvalstoffen omgevormd worden tot in water oplosbare stoffen die snel
uit het lichaam afgevoerd kunnen worden.

Green detox Venkel – limoen – gember - appel.
Lekker fris sapje met een zoete anijs smaak. De venkelknol is al sinds de oudheid
een medicijn tegen oogziekten. Men zou scherper zien na het regelmatig eten
van venkel.

Perky pumpkin Pompoen – appel – kaneel – gember- kokosmelk – water –
wortel –pastinaak – ui – prei – knoflook – water – zout – peterselie – lavas –
rozemarijn – foelie – peper – kurkuma - nootmuskaat.
Klassieker met een Thaise twist door de gember en de kokosmelk. Rijk aan
vitamine A en C, goed voor de spijsvertering en voor een mooie huid!

Voedingswaarden

De flesjes
zijn ideaal voor
hergebruik! Mocht je ze
weggooien,
gooi ze dan in de plastic
bak! Een beter milieu
begint bij jezelf!

Ik wens je heel veel succes met de detox!
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je me
altijd een berichtje sturen!

Liefs Fafá

Voed Je Goed
Vijfde Rompert 29
5233EJ 's-Hertogenbosch
info@voedjegoed.nu

@VoedJeGoed.nu
Informatie uit dit e-book mag niet zonder toestemming en/of zonder naam
van de auteur worden gekopieerd of gedeeld.

