


Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke 
manier dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opname, of een ander systeem voor het opslaan en ophalen 
van informatie, zonder de schriftelijke toestemming van Happy, Fit and Healthy, met uitzondering van het opnemen van citaten in 

een media-overzicht.

Recepten 28 dagen afslank programma
WEEK 1 DETOX

Denise Krijt

Copyright © 2018-2020 Demazora Promotors SL
All rights reserved.



Hoi hoi!

Wat super goed dat je samen met mij de stap gaat zetten naar een gezond leven! Ik ben ontzettend 
enthousiast en blij dat ik jou mag helpen. Daarom heb ik een video voor je gemaakt waarin ik alvast de 
eerste tips geef naar een gezonde HFH levensstijl. Deze vind je in het dashboard en is belangrijk om te 
kijken voordat je met het afslank programma begint.

‘THE FIRST STEP OF GETTING SOMEWHERE IS DECIDING  
THAT YOU ARE NOT GOING TO STAY WHERE YOU ARE’.

Zoals ik in de video al uitleg is het behalen van een doel zoals een gezonde levensstijl aannemen om op 
een gezonde manier af te vallen makkelijker als je dit stapje voor stapje gaat aanpakken. Het hoeft 
allemaal niet in één keer en al die kleine stappen worden uiteindelijk samen een grote verandering. 

Een gezonde levensstijl kan jouw leven compleet doen veranderen. Dat klinkt wellicht wel erg heftig, maar 
niks is minder waar. Velen zijn jou al voorgegaan en voelen zich gezonder en fitter dan ooit.

Ongetwijfeld heb jij al een idee over hoe gezond te eten. Helaas geeft de voedingsbranche verkeerde 
informatie over wat gezond eten is, waardoor dit idee met dus onjuiste, incomplete informatie tot stand is 
gekomen. Zo geeft het voedingscentrum aan dat je best 20 dropjes per dag mag eten en dat 250 gram 
groenten per dag voldoende is. 

Het voedingspatroon van vele Nederlanders bestaat tegenwoordig uit met name bewerkt voedsel uit 
de fabriek wat niet gericht is op het voeden van het menselijk lichaam. Gezonde voeding is onbewerkt, 
duurzaam en gevarieerd. Door dit programma te gaan volgen, heb je al de eerste stap gezet naar een 
gezonde levensstijl. Dit gaat alleen niet vanzelf. Sta open voor nieuwe dingen en geniet van de gezonde 
recepten die ik voor jou heb bedacht. Wanneer je gezond eten echt een kans geeft, zal dit jouw levensstijl 
worden en zal je nooit meer terug willen. Ga ervoor!

ALS JE DOET WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG

Dit is een van mijn favoriete spreuken, die je vast al eerder bent tegengekomen. Ik vind dat deze spreuk 
krachtig verwoord dat er alleen wat veranderd als jij in beweging komt. Pas als jij kritisch naar jouw 
gedrag kijkt, bepaalde ongezonde gewoontes loslaat en in actie komt, zullen er veranderingen 
plaatsvinden. Maar hierbij is het wel nodig dat zowel jouw hart als geest ervoor openstaan en dat je er 
echt volledig voor gaat om te creëren waar jij zo erg naar verlangt. 

‘FALL IN LOVE WITH TAKING CARE OF YOUR BODY’.

Denk niet dat je jezelf niks meer gunt, maar denk eraan dat je jezelf juist zoveel meer gunt! Zoveel meer 
energie en een zoveel betere gezondheid. 

Veranderen is zeker niet makkelijk. Waarschijnlijk wil je al zolang gezonder eten, meer sporten en vaker 
voor jezelf kiezen, maar lukt het tot nu toe maar niet. Dit komt door jouw oerbrein. Deze kiest er liever voor 
om voor de kortetermijn beloning te gaan, omdat dat veiliger is dan voor de langetermijn fijn te gaan. 
Maar dat is juist wat jij zelf wel wilt toch? Die gezonde levensstijl om vitaal door het leven te gaan? Wees 
je er dan van bewust dat je nu niet meer gaat voor die korte termijn beloningen van het ongezonde eten, 
maar voor dat langetermijn doel.



De maaltijdplanners

Van mij krijg je makkelijke voedingsschema’s, zodat je meteen kan beginnen aan een gezonde levensstijl. 
Hierbij heb ik er rekening mee gehouden dat je wellicht doordeweeks minder tijd hebt om te koken dan in 
het weekend. Daarnaast krijg je ook een lege mealplanner, zodat je zelf kan inplannen wanneer je welke 
gezonde maaltijd gaat eten. Alle recepten zijn glutenvrij, lactosevrij en vrij van geraffineerde suikers. 

Zoals je aan de hand van de maaltijdplanners ziet, ga je per dag 3 maaltijden nuttigen. Het is namelijk 
beter om minder vaak te eten dan dat de meeste mensen tegenwoordig doen met 3 hoofdmaaltijden 
en 2 snackmomenten. Hoe vaker je kleinere maaltijden eet, hoe minder voedingsstoffen naar je hersenen 
gaan. Maximaal 3 maaltijden per dag met gezonde voeding en voldoende goede voedingsstoffen is 
ideaal voor jouw energieniveau en brein. 

Als je dan ook nog de maaltijden tussen een tijdsbestek van bijvoorbeeld 11 uur eet, kan jouw lichaam 
zich zich beter richten op andere taken zoals het herstellen van de cellen. Als je vaker eetmomenten hebt, 
krijgt je lichaam geen kans hiervoor. Ook kan het ervoor zorgen dat je steeds minder snel verzadigd raakt 
en je lichaam blijft vragen om eten, oftewel insulineresistentie. Daarom heb ik bij de maaltijdplanners ook 
aangegeven tussen welke tijden je het beste de 3 maaltijden kan nuttigen. 

Dit zal vooral aan het begin even wennen zijn. Zodra het een gewoonte is geworden, wat de bedoeling 
is, hoef je er niet meer over na te denken. Mochten deze tijden vanwege je werk bijvoorbeeld niet handig 
uitkomen, kan je hier uiteraard mee schuiven. Als je maar probeert om de 3 maaltijden in hetzelfde 
tijdsbestek te nuttigen.

Mocht je bijvoorbeeld geen vis eten, dan kan je de vis vervangen voor kipfilet of rundvlees. Als vegetariër
kan je de vis of vlees vervangen voor bijvoorbeeld sojabonen, tofu of tempeh, zodat je wel die eiwitten 
binnen krijgt.

Beweging

Om gezond af te vallen is het niet nodig om jezelf af te matten in de sportschool. Wel raad ik het aan om 
minstens 30 minuten per dag te wandelen, om ieder uur te bewegen en dat het liefst in de buienlucht te 
doen. 

Voldoende beweging is naast een gezond voedingspatroon belangrijk om af te vallen, maar ook 
ontzettend goed voor jouw mentale en lichamelijk gezondheid. Beweging is namelijk noodzakelijk om 
ontstekingen te voorkomen. Door elke dag 30 minuten aaneengesloten te bewegen wordt je stressniveau 
verlaagd en je hart versterkt. Je kan bijvoorbeeld fietsen of hardlopen, maar 30 minuten stevig doorlopen 
is ook al voldoende om dit te bereiken. 

Als je dit meteen ‘s ochtends voor het ontbijten oppakt, heb je meteen al 3 belangrijke elementen om af 
te vinken; 30 minuten beweging voor het ontbijt in de buitenlucht. We zijn waarschijnlijk allemaal
opgevoed met de regel dat je eerst moet ontbijten voordat je in beweging komt. Onderzoeken wijzen 
echter uit dat je vetverbranding wordt gestimuleert door te bewegen voor het ontbijt. 

Door te bewegen in de buitenlucht krijg je in de zomermaanden meteen vitamine D binnen en in de 
koude maanden is het goed voor jouw lichaam om juist te koud te trotseren. Je ervaart koud vast niet 
als positief, maar koud heeft wel een positieve invloed op de vetverbranding. Dus weer of geen weer, ga 
lekker naar buiten. Achteraf zal je jezelf goed voelen dat je het toch hebt gedaan. 

Beweeg daarnaast ieder uur. Als je bijvoorbeeld een kantoorbaan hebt waar je zeker 8 uur per dag zit, is 
het belangrijk om in ieder geval ieder uur te bewegen. Ga bijvoorbeeld wat water halen, loop een rondje 
door het pand en loop eerst een stuk voordat je gaat lunchen. Een timer kan je helpen je eraan te 
herinneren om even te bewegen. 

Ik hoor graag van je als je vragen hebt of als ik je ergens bij kan helpen.

Liefs, 
 

Denise 
Jouw Happy, Fit and healthy coach



Week 1: Waar te beginnen

Het doel van de Suiker Detox week:
Het verwijderen van suiker uit onze voeding is een gezonde manier om vet te verliezen en de energie te 
verhogen.

De eerste week is, op fruit na, vrij van suikers, zodat je jouw lichaam schoon gaat maken. De eerste paar 
dagen van het programma kan het verlangen naar suiker meer aanwezig zijn. Indien je op dit moment 
meer suikers binnenkrijgt, zal het even afkicken zijn. Dit komt doordat je jouw bloedsuikerspiegel meer laat 
pieken, waardoor je hersenen dopamine aanmaken en blijft verlangen naar meer suiker, 
oftewel je hunkert vaker naar suiker.

Uiteindelijk zal dit verlangen minder worden en vervolgens helemaal weggaan. Blijf volhouden. Zodra je dit 
verlangen kwijt bent, ga je je beter voelen. Jouw lichaam heeft tijd nodig om over te schakelen naar deze 
gezonde levensstijl. Geef je lichaam die tijd en houd je gedurende het programma voor de volle 100% aan 
de HFH levensstijl.

Hierbij enkele belangrijke instructies voor de 28 dagen durende afslank programma van 
Happy, Fit and Healthy.

1. Verwijder suiker en snelle koolhydraten uit de voeding.
2. Verwijder het voedsel van de onderstaande lijst “vermijden bij een gezonde HFH levensstijl” uit jouw 
leven en eet alleen voedsel op de “goede” lijst voor de 28 dagen.

Ik ben getuige geweest van bizarre resultaten met mezelf en vele anderen die ik heb geholpen door 
middel van dit afslank programma. Gebruik al je wilskracht om er doorheen te komen. Je kan het! Jij wilt 
een doel bereiken, dus ga ervoor. Ik beloof je dat je daarna nooit meer snel naar suikers zal hunkeren.

Hoe langer we suiker vermijden, hoe makkelijker het wordt! Ik beloof het. De enige manier waarop je het 
ooit zult weten, is om jezelf er volledig aan over te geven.

Dit is een tijdelijke reiniging om het verlangen te verminderen. Zodra het verlangen verdwijnt, voegen we 
gezonde hoeveelheden natuurlijke suikers toe in de challenge voor de komende weken.

Een gewoonte aanleren en in dit geval een levensstijl duurt uit onderzoeken minimaal 21 dagen. Het zal 
pas na zo’n 60 dagen een 100% aangeleerde gewoonte zijn geworden, dus als je er voor gaat, stop dan 
niet eerder. Dit geldt voor alles. Net als het leren van meer water te drinken op een dag. Ook dat is het 
aanleren van een gewoonte wat er op een gegeven moment zo inzit dat je die 2 liter makkelijk drinkt 
zonder er over na hoeven te denken.

Je wilt straks niet meer terug, want dan heb je meer energie, minder opgeblazen gevoel, je slaapt veel 
beter en je huid ziet er beter uit!

Suiker is wat ons vet maakt en zuigt onze kostbare energie uit ons. Ik weet hoe verslavend het is, want ik 
ben zelf ook een herstellende “suikerverslaafde” geweest. Hoe meer suiker we consumeren, hoe meer we 
verlangen.

Suiker zit in verwerkt brood, frisdranken, vruchtensapjes, gedroogd fruit, tortilla’s, koemelk, honing en veel 
dingen die je nu nog niet eens zal beseffen!



Vermijden bij een gezonde HFH levensstijl

Afwegen van de hoeveelheden

- Verwerkte hotdogs, worstjes
- Geraffineerde koolzaadolie
- Witte meel/bloem
- Witte broden
- Margarine
- Maïsolie
- Witte suiker
- Rietsuiker
- Basterdsuiker
- Zonnebloemolie
- Sojaolie
- Pinda-olie
- Conventionele boter
- Hoge fructose-maïsstroop (HFCS)
- Maïssiroop
- Vruchtensiroop
- Frisdranken
- Dieet (light of zero) frisdranken
- Vruchtensappen
- Koemelk
- Zuivel

Hoeveelheden die aangegeven staan in de maaltijdplanning en de in recepten zoals groenten en 
zilvervliesrijst worden gewogen na de bereiding.

Het gebruik van kruiden
Door gebruik te maken van kruiden als paprikapoeder, komijn, knoflook, verse peterselie en/of koriander 
kan je de gerechten extra smaak geven. Als je hier vragen over hebt, kan je deze altijd aan mij vragen via 
de mail of de chat.



Klop de eieren los in een kom en bak het in een koekenpan 
op laag vuur.

Snijd ondertussen de tomaat en komkommer in dunne
plakjes.

Was de spinazie en verdeel het over het gebakken ei zodra 
deze klaar is.

Leg de plakjes kalkoenfilet, tomaat en komkommer hierover 
heen en rol het in een wrap.

Gevulde ei wrap

voor 1 persoon:

1 ei en 1 eiwit
4 plakjes kalkoenfilet
½ tomaat
plakjes komkommer
spinazie blaadjes

Ingrediënten



Snijd de ui en rode biet in stukjes en de knoflook in plakjes. 

Leg dit apart.

Snijd de kipfilet in stukjes en breng het op smaak met 
paprikapoeder, korianderpoeder en peper en zout.

Bak de kipfilet in olijfolie in een koekenpan.

Snijd de zoete aardappel in blokjes en kook deze gaar in 8 
minuten. Als je wilt kan je ze hierna nog even aanbakken in 
een koekenpan met wat olijfolie.

Fruit de ui met knoflook en voeg de blokjes biet hieraan toe 
om deze mee op te warmen.

Snijd ondertussen de avocado doormidden en plaats alle 
ingrediënten op een bord.

Lekker met wat verse koriander over de bietensalade.

Kip met bietensalade

voor 1 persoon:

100 gram kipfilet
120 gram rode biet
½ ui
½ avocado
100 gram zoete aardappel
1 teen knoflook
1 tl paprikapoeder
1 tl korianderpoeder
½ tl komijn
verse koriander
peper en zout

Ingrediënten



Verwarm de oven voor op 180 graden.

Kruid de kipfilet met de kruiden.

Vet een ovenschaal in en leg de kipfilet in de schaal.

Snijd de groenten in stukken en leg deze, behalve 
de tomaat, bij de kipfilet in de schaal.

Breng de groenten op smaak met komijn, paprikapoeder en 
peper en zout.

Bak dit voor 20 minuten in de oven. 

Snijd de tomaat in stukken en voeg deze de laatste 
10 minuten erbij.

Kip met groenten uit de oven

voor 2 personen:

200 gram kipfilet
1 tl paprikapoeder
½ tl knoflookpoeder
½ tl korianderpoeder
½ tl uienpoeder
½ tl zout
¼ tl peper
240 courgette
200 gram zoete aardappel
½ paprika
½ ui
1 tomaat

Kruiden voor de groenten:
½ tl komijn
½ tl paprikapoeder
peper en zout

Ingrediënten



Giet de olijfolie samen met alle kruiden in een schaal en roer 
goed door.

Snijd de kipfilet in stukjes en leg deze in de schaal. Roer de 
kipfilet goed door de kruiden en laat deze even staan. Het 
lekkerste is om het een aantal uren te marineren.

Snijd de ui en gebruik een spirelli om mooie wortel sliertjes 
te maken. Heb je deze niet, dan kan je het zelf fijn snijden of 
raspen.

Snijd de groene groenten in stukken en bak deze gaar met 
wat olijfolie.

Snijd de zoete aardappel in blokjes en kook deze gaar in 8 
minuten. Als je wilt kan je ze hierna nog even aanbakken in 
een koekenpan met wat olijfolie.

Snijd de cherrytomaatjes door de helft.

Grill de kipspiesjes op de bbq of in de oven op 200 graden 
voor 20 minuten.

Verdeel de slamelange op een bord met de wortels, uien en 
tomaatjes en leg hiernaast de spiesjes.

Kip kebab

voor 2 personen:

200 gram kippendijen of kipfilet
3 el olijfolie
1 el paprika poeder
2 tl gemalen koriander
2 tl komijn
2 tenen knoflook
1/2 tl zwarte peper
1/2 tl zout
1/2 tl cayennepeper

2 wortels
1/2 rode ui
slamelange
3 cherrytomaatjes
240 gram groene groenten
100 gram zoete aardappel
1 avocado

Ingrediënten



Schil en rasp de gember.

Meng in een kleine kom de tamari, sesamolie, verse gember, 
geperste knoflook en de gemalen peper.

Marineer de zalm hier voor minstens 10 minuten in.

Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed een 
bakplaat met bakpapier.

Leg de zalm in het midden van de bakplaat.

Snijd de groenten en leg deze bij de zalm op de bakplaat en 
bestrooi deze met wat zout en peper.

Giet de marinade over de zalm en bak alles voor 10 minuten 
in de oven.

Serveer de zalm met wat sesamzaadjes en quinoa.

Zalm Teriyaki uit de oven

voor 1 persoon:

100 gram wilde  zalm
120 gram groene groenten
30 gram wortels
30 gram quinoa
1 cm verse gember
2 el tamari
1 knoflookteen
1 tl sesamolie
1/2 tl gemalen peper
sesamzaadjes
peper en zout

Ingrediënten



Schil de pompoen, verwijder de pitten en draden en snijd de 
pompoen in stukken.

Zet een pan met water en de pompoenstukjes op voor 15 
minuten.

Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden en zet 
alle ingrediënten klaar.

Maal de havermout fijn tot meel.

Pureer de pompoen met een staafmixer tot een glad geheel.

Voeg alle ingrediënten behalve de walnoten aan de 
pompoenpuree toe en mix dit goed door elkaar 
tot een geheel.

Spatel vervolgens de walnoten door het mengsel en verdeel 
het over de muffinvormpjes.

Bak de muffins in 30 minuten.

Pompoenmuffins

voor 8 muffins:

300 gram pompoen
130 ml ongezoete amandelmelk
100 gram havermout
60 gram amandelmeel
2 eiwitten
1 tl bakpoeder
3 tl speculaaskruiden
1 tl kaneel
60 gram fijngehakte walnoten

Benodigdheden: 

Muffinvormpjes
Staafmixer

Ingrediënten


