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VOOR ELKE DAG



De wekker gaat…… 
De één springt uit bed en staat in no-time onder de douche, de ander kruipt
nog even heerlijk weg onder het warme dekbed.

Of je nu snel of traag van start gaat; een goed ontbijt is de “kick off” van de dag
en zorgt ervoor dat je met voldoende energie aan de dag begint. Het geeft je
een verzadigd gevoel en je bent geconcentreerd. Het is dé basis voor gezonde
darmen.

Wat is een goed ontbijt en waarom hebben we vaak niet meer inspiratie dan de
boterham met pindakaas waar we zo aan verknocht zijn? Tijd, gewoonte,
gemak…?

Waarom niet eens wat meer variatie steken in ons ontbijt? 5 verschillende
ontbijten op 7 dagen……zo krijg je een waaier aan verschillende gezonde
voedingsstoffen binnen en is het nooit meer saai.
Reden genoeg om even onze tanden te zetten in dat ONTBIJT.
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Appeltaart pap



Appeltaart pap

klontje roomboter
Appel
Klein stukje gember*)
Specerijen: kaneel, kardemom, gemalen kruidnagel
1 dadel, fijn gesneden
4 eetlepels havermout
2 eetlepels rozijnen
1 eetlepel gebroken lijnzaad
200 ml (gekookt) water

INGREDIËNTEN 

01

Zet de waterkoker aan voor warm water. 
Doe een klontje roomboter in een steelpannetje en laat dit rustig smelten op half hoog
vuur. Snij ondertussen een appel in stukjes (ik neem biologische appels, met schil, dat
scheelt weer tijd) doe deze bij de roomboter in de pan. Roer steeds om zodat ze wat
zacht worden. 
Ondertussen hak je de gember fijn en voeg deze ook toe. Laat ongeveer een minuutje
meebakken. 
Strooi dan de specerijen in de pan. Dit gaat echt op gevoel. Van kaneel het meeste,
ongeveer een 1/2e theelepel, van kardemom ongeveer 1/4e theelepel en van de
kruidnagel een snuf. Je kunt ook andere specerijen toevoegen of het houden bij alleen
kaneel. Roer dit door de appel. 
Voeg nu de havermout toe en giet het gekookte water erbij. Dit kan ook een plantaardige
melk zijn zoals kokosmelk of rijstmelk. Het vuur kan nu uit. 
Voeg de dadel in kleine stukjes, de rozijnen en het lijnzaad toe. Roer alles goed door
elkaar en giet het in een kom. Door de appel is het flink warm. Ik laat het meestal even
afkoelen waardoor gelijk de havermout het vocht goed opneemt. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ZO MAAK JE HET
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Chiapudding



Chiapudding

250 ml kokosmelk
2 eetlepels maple sirup
½ theel. vanille extract
½ theel. kaneel
45 gram chiazaad

INGREDIËNTEN 

02

Doe alle ingrediënten behalve het chiazaad (als je de zaadjes heel wilt houden) in de
blender en laat deze draaien (1-2 minuten, afhankelijk van wat je toevoegt) tot het
mengsel helemaal glad is.
Roer nu het chiazaad handmatig door het mengsel. 
Verdeel het mengsel over 4 kleine potjes als je het als dessert gebruikt, of over twee wat
grotere potjes als je het als ontbijt gebruikt.
Zet het minstens 4 uur in de koelkast zodat het kan indikken en pudding wordt. 
Roer het eerste uur een paar keer door zodat de zaadjes goed verdeeld blijven door de
pudding. Ik maak het meestal ’s avonds als ontbijt voor de volgende ochtend. Of ’s
ochtends zodat we ’s avonds een lekker gezond toetje hebben.

1.

2.
3.

4.
5.

ZO MAAK JE HET

VARIATIE
Chocola: Voeg 1 a 2 eetlepels cacaopoeder toe aan de melk.
Aardbei: Blender 100 gram aardbeien mee met de gemalen versie. Of blender ze eerst
tot moes en laat ze dan een deel van de kokosmelk vervangen voor de versie met heel
zaad.
Pindakaas-banaan: Voeg 2 eetlepels pindakaas en een banaan toe aan de melk.
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groene smoothie



groene smoothie

175 ml water (of melkkefir als je melk niet hoeft laten staan)
 1 banaan 
Boerenkool, minimaal 75 gram. Kijk hoe de kleur is en hoe het smaakt en
kijk of je meer kunt toevoegen en het nog steeds lekker kunt vinden .Ik
neem altijd boerenkool blokjes uit de vriezer.
1 avocado
Nog een stuks fruit zoals een peer of een perzik (met schil) 
1 eetlepel lijnzaad 
1-2 cm gember
een snuf kaneel

INGREDIËNTEN 

03

Alles in de blender, en klaar is je smoothie!
 Mocht je hem te dik vinden, dan kan je hem wat verdunnen met meer kefir of water. 

1.
2.

ZO MAAK JE HET

VARIATIE
Voeg ook eens wat munt of basilicum blaadjes toe
Of wat dacht je van wat gekookte wortel.

Om langer gevuld te zijn kan je wat gesmolten kokosolie of olijfolie toevoegen. Wij eten er
vaak een gekookt eitje bij en mengen wat granola door de smoothie. Voordeel is gelijk dat je
moet kauwen, wat zorgt dat je speeksel aanmaakt. Heel belangrijk voor een goede vertering.

voor 4 bekers
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Rijst met peer en kaneel

6 eetlepels gekookte zilvervliesrijst of bruine rijst. In ieder geval rijst met
veel vlies/ vezels die minstens 30 minuten moet koken (liefst 45 min, deze
koop je bij een ekoplaza bijvoorbeeld).
200 ml kokosmelk
1 peer 
½ theelepel kaneel
1 eetlepel kokosrasp

INGREDIËNTEN 

04

Doe de zilvervliesrijst in een pannetje met de kokosmelk.
Verhit dit tot een aangename warme temperatuur
Snij de peer ondertussen in stukjes
Doe de rijst in een kom en voeg de peer, kaneel en kokosrasp toe.

1.
2.
3.
4.

ZO MAAK JE HET

VARIATIE
Voor een zoetekauw kan je nu nog een beetje biologische honing toevoegen. 
Je kunt de kaneel ook vervangen voor een speculaaskruiden mengsel
Om langer gevuld te zijn kan je een klontje roomboter of kokosolie toevoegen of wat
(fijngehakte) amandelen.

voor 1 persoon
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Banaan-ei pannenkoek

2 eieren
1/2 banaan
een flinke snuf kaneel
5 aardbeien en eventueel wat ander rood fruit zoals rode bessen of
frambozen
2 eetlepels (kokos)yoghurt
2 eetlepels granola

INGREDIËNTEN 

05

Doe de eieren, banaan en kaneel in de beker van de staafmixer en mix tot een egaal
beslag (met luchtbelletjes).
Verhit een pan op niet te hoog vuur en giet het beslag erin. Doe het deksel op de pan,
dan wordt de pannenkoek dik en luchtig. 
Als de bovenkant net droog d 

1.

2.

3.

ZO MAAK JE HET

VARIATIE
Voor een zoetekauw kan je nu nog een beetje biologische honing toevoegen. 
Je kunt de kaneel ook vervangen voor een speculaaskruiden mengsel
Om langer gevuld te zijn kan je een klontje roomboter of kokosolie toevoegen of wat
(fijngehakte) amandelen.

voor 1 pannenkoek
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granola

500 gr boekweitvlokken of havermoutvlokken 
200 gr gehakte amandelen of andere noten
100 gr roomboter of kokosolie, gesmolten 
75 gr honing 
1 tl kaneel 
snuf zout 
50 gram gedroogde abrikozen 
75 gram rozijnen 

INGREDIËNTEN 

06

Verwarm de oven voor op 200 -220°C boven/onder warmte of 175-200°C en leg een
bakplaat klaar met een vel bakpapier erop.
Pak een ruime kom en meng hierin de roomboter met de honing. Voeg daarna de
boekweit, gehakte amandelen, snuf zout en kaneel toe. Roer goed door elkaar en spreid
de helft uit over de bakplaat.
Bak 30 minuten in de oven. Schep regelmatig om. Let vooral de laatste minuten op dat
het niet verbrand. 
Laat afkoelen. Snijd ondertussen de abrikozen in kleinere stukjes en roer deze samen
met de rozijnen door de granola. Deze niet meebakken in de oven, want dan worden ze
zwart. Bewaar in een luchtdichte pot. 
Je kunt de granola met yoghurt en fruit eten, over je banaan-ei pannenkoek strooien, door
de smoothie doen. Of een klein handje als snack eten. Altijd handig om een pot op
voorraad te hebben!

1.

2.

3.

4.

5.

ZO MAAK JE HET

VARIATIE
Je kan natuurlijk eindeloos variëren door andere zaden en pitten toe te voegen. Of andere
kruiden. Behalve kaneel is ook een soort speculaaskruiden lekker (bijvoorbeeld kaneel-,
kardamon-, kruidnagel-, nootmuskaat- en gemberpoeder). Vervang de rozijnen eens voor
gedroogde cranberries (zonder suiker), of voeg kokossnippers toe.



Ik hoop dat je door dit e-book weer inspiratie hebt om aan de slag te gaan met
lekkere ontbijtjes. Goed ontbijten, je spijsvertering op gang brengen en de dag
starten met goed bouwstenen voor je lichaam is belangrijk. Heb je ondanks het
eten van deze gezonde ontbijtjes darmklachten, dan adviseer ik je om
onderzoek te doen. Door het doen van een uitgebreid ontlastingonderzoek
weet je precies wat er speelt in je darmen. Je weet welke problemen je moet
aanpakken om te zorgen dat je darmen helen, zodat jij weer de juiste
voedingsstoffen kunt opnemen.
 
Daarnaast maak ik vaak gebruik van voedingsintolerantietesten.
Want, problemen in de darmen worden vaak niet alleen door beestjes - zoals
parasieten of verkeerde bacteriën - veroorzaakt. Ook voeding die je niet goed
verdraagt is een belangrijke oorzaak voor het achteruitgaan van je darmflora.

Naast deze zijn er nog veel andere laboratoriumtesten mogelijk. Hormonen,
schildklier, stress parameters, vitaminen en mineralen, vetzuur balans,
neurotransmitters enz. Ook dit zijn testen die soms nodig zijn om een goede
therapie op te kunnen bouwen. 

In mijn praktijk zie ik dagelijks mensen zoals jij, die al veel te lang met
vervelende klachten rondlopen. Ik wil je zo graag laten ervaren dat je geen
genoegen hoeft te nemen met een diagnose als ‘prikkelbare darm syndroom’.
Er is zoveel mogelijk!

In een vrijblijvend telefoongesprek vertel ik graag wat ik kan betekenen voor
jouw herstel. 

Bel (06 47 00 7128) of mail (info@verovit.nl ) mij om een afspraak in te plannen.

VAN JE DARMPROBLEMEN
AFKOMEN?

________________________ ________________________

 

WIL JIJ OOK

Ja, ik wil een belafspraak maken

https://www.u4158p69452.web0098.zxcs-klant.nl/verovit/contact/
https://go.oncehub.com/BernaMeindertsma


Waar je me voor kunt wakker maken: heerlijke chocolade bonbons. Niets
orthomoleculairs aan, maar wel erg lekker! 
Ik sta graag vroeg op, tijd alleen voor de dag start is het fijnste wat ik

Als echte zoetekauw zoek ik altijd naar een verantwoorde manier 

Als het om je gezondheid gaat staan gezonde darmen voor mij met stip op nummer 1. Je
kunt dit alleen niet los zien van hoe je omgaat met stress, je neurotransmitters, hormonen,
schildklier enz. Of te wel, ik houd van een integrale aanpak.

Gezonde voeding staat altijd op de eerste plaats, dat is de basis die op orde moet zijn voor
je supplementen neemt of andere aanpassingen gaat maken. Met goede voeding kan je
verbazingwekkende resultaten behalen. Ik heb het persoonlijk ondervonden en weet ook
hoe lastig het soms kan zijn om bepaalde aanpassingen door te voeren. Niet even 3
maanden maar de rest van je leven. 

Dat is een zoektocht waar ik graag bij help. Want ik houd van lekker eten en het delen met
anderen. Mijn twee kids en man zijn mijn favoriete testpannel die hun (ongezouten) kritiek
geven op wat ik hen voorschotel. 

Weetjes over mij: 
 

mezelf kan geven. 

om zoete dingen te eten, zoals gerechten met dadels of bana-
nen.

MIJN VISIE

 

Bonusreceptachterop



Hé, waar is nu het chocolade
recept van de foto op de

voorkant?

https://verovit.nl/m
akkelijke-

chocolade-bowl/

Kijk op:
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Bonusrecept

https://verovit.nl/makkelijke-chocolade-bowl/

