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- Remco Verkaik -
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TIP: voldoende buitenlucht, 
wandelen, een bezoekje aan de 
sauna, voldoende rust en een 
massage bevorderen de effecten 
van The Vegan Switch!
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Leuk dat je gaat starten met The Vegan 
Switch! Dit receptenmagazine staat vol 
heerlijke, verwarmende recepten. Zo 
wordt jouw 10-daagse Vegan Switch 
kuur een waar feestje in deze koudere 
maanden.

The Vegan Switch is een 10-daagse 
ontgiftingskuur. Gedurende de eerste 
4 dagen ga je de voeding afbouwen 
naar een volledig plantaardig 
voedingspatroon. Je zal vervolgens 4 
dagen volledig vegan eten. Hierdoor 
maakt jouw lichaam een switch naar 
een hogere ontgiftingsstand. In de 
laatste 2 dagen bouw je de voeding 
weer rustig op. In deze dagen zijn 
weer wat dierlijke producten/eiwitten 
toegestaan. 

The Vegan Switch is gebaseerd op de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten. 
Hieruit is namelijk gebleken dat ons 
lichaam het meest effectief ontgift door 
het eten van veel plantaardige voeding,
inclusief een aantal volledige 
veganistische dagen. 

De voordelen van The Vegan Switch:

• Tot 4 kilo gewichtsverlies 
•	 Een	versterkte	darmflora
•	 Meer	energie	en	een	fitter		 	
 gevoel
• Een mooiere huid
• Verhoogde concentratie
• Verbeterde stoelgang
• Start van een nieuwe, gezonde  
 levensstijl

Inleiding

Wanneer je niet gewend bent om 
veel groente en fruit te eten, kan The 
Vegan Switch best een uitdaging zijn. 
Dit receptenmagazine geeft je inspiratie 
en zorgt voor voldoende variatie. Alle 
recepten zijn afgestemd op het Vegan 
Switch voedingsprotocol die je van je 
coach hebt gekregen. Zo krijg je precies 
de goede hoeveelheden binnen en kun 
je de beste resultaten behalen.

De volgende producten vormen de 
basis van The Vegan Switch:

• Groente
• Fruit
• Peulvruchten
• Noten, zaden en pitten
• Havermout
• Plantaardige melk
• Plantaardige olie
• Kruiden en specerijen

Mocht je bovenstaande producten 
normaal niet veel gebruiken, dan kan 
je lichaam wat tijd nodig hebben om te 
wennen aan deze voedingsmiddelen. 
Tijdens The Vegan Switch maakt 
je lichaam een verandering door: 
het gaat afvalstoffen afvoeren. Je 
kunt dit vergelijken met een flinke 
schoonmaakbeurt. Hierdoor kun je wat 
symptomen ervaren zoals duizeligheid. 
Wees hier op voorbereid en neem 
indien nodig contact op met je coach
Je zult je na 10 dagen Vegan Switch 
gegarandeerd beter voelen!
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De recepten in dit The Vegan Switch 
receptenmagazine zijn bedoeld 
om jouw Vegan Switch ervaring te 
verrijken. Het is echter geen vervanger 
voor het voedingsprotocol dat je hebt 
ontvangen van je coach. Houd dan ook 
altijd het voedingsprotocol er bij. Zo 
staan de voedingssupplementen en 
bewegingsadviezen niet vermeld in dit 
receptenmagazine. 

Het is van belang dat je de volgorde 
van dit magazine volgt. Doe je dit 
niet dan loop je het risico om minder 
goede resultaten te behalen. Elke 
dag vraagt namelijk om specifieke 
voedingswaarden en hoeveelheden 
plantaardige voeding.

Deze hulpmiddelen heb je nodig om de 
recepten te kunnen maken:

• Blender 
• Staafmixer
• Steelpannetje 
• Grillpan
•  Wokpan 
•  Hapjespan
•  Kruiden en specerijen   •  
•  Oven
•  Rasp
•  Vergiet
•  Jam- of weckpotje

Hoe dit magazine te gebruiken?

Wat betreft groente, fruit, kruiden en 
specerijen ben je vrij om ingrediënten 
te vervangen of toe te voegen. Besef 
wel dat dit invloed kan hebben op je 
resultaten. Wanneer je bijvoorbeeld 
elke dag een groente met weinig 
calorieën (spinazie) zou vervangen door 
groente met relatief veel calorieën 
(pompoen), dan krijg je meer calorieën 
binnen en verlies je mogelijk minder 
gewicht. Ditzelfde geldt voor fruit. De 
noten in de ontbijt- en lunchrecepten 
zijn van waarde voor de smaak en 
textuur. Mocht je de noten toch liever 
als tussendoortje eten, dan is dat geen 
probleem. Beslis zelf wat je prettig 
vindt. Neem niet meer noten dan in het 
voedingsprotocol staat aangegeven. 
Noten zijn namelijk rijk aan calorieën.

Verder raden we je aan om zoveel 
mogelijk biologische producten te 
kopen. Deze zijn onbehandeld waardoor 
je minder gifstoffen binnenkrijgt. Mocht 
je niet veel biologische producten willen 
of kunnen kopen, was groente en fruit 
dan goed af.

Let bij het maken van de recepten 
op het verschil tussen man en vrouw 
om een overschot of tekort aan 
voedingsstoffen en/of calorieën te 
voorkomen. In de recepten staat het 
verschil tussen man en vrouw als volgt 
aangegeven:

= voor alle mannen, omdat ze net wat 
meer calorieën binnen mogen krijgen.
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Neem ook zeker even de bereidings- en 
bewaartips door op de volgende pagina. 
Deze helpen je om tijd te besparen. Heb 
je ergens een allergie en/of intolerantie 
voor? Bespreek dit dan met je coach. 
Er is altijd wel een vervanging te 
bedenken. 

We hopen dat de Vegan Switch 
recepten je zullen smaken. Mocht je 
vragen of opmerkingen hebben, dan 
horen we het natuurlijk graag. Je kunt 
altijd contact met ons opnemen. Dit kan 
ook via je coach. 

Heel veel succes en natuurlijk plezier 
met jouw The Vegan Switch ervaring!
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Bereidings- en bewaartips

• Zet alle ingrediënten voor de warme 
havermout ontbijtjes de avond van te 
voren klaar en weeg ze af. Zo bespaar je 
tijd in de ochtend.

• De overnight oats recepten kun je 
gemakkelijk een aantal dagen van 
te voren klaarmaken. Ze blijven tot 5 
dagen goed, mits gekoeld bewaard.

• Maak salades 1 of 2 dagen van te 
voren klaar. Zo kun je ze gemakkelijk 
meenemen naar het werk. Let wel op 
dat je bepaalde ingrediënten apart 
meeneemt en op het laatste moment 
toevoegt. Denk hierbij aan noten en 
dressings. Zo blijven alle ingrediënten 
vers en knapperig.
 
• Diepgevroren groente en fruit zijn 
erg handig voor in de vriezer. Denk 
aan pompoen, broccoli, bloemkool, 
avocado, blauwe bessen en mango. Het 
scheelt tijd en je kunt gemakkelijk de 
juiste hoeveelheid afwegen.

• Weinig tijd om avondeten te bereiden? 
Probeer dan creatief te zijn met het 
doen van de boodschappen. Zo kun 
je bijvoorbeeld voorgekookte rijst en 
voorgesneden kipfiletblokjes kopen.

• Om tijd te besparen kun je de 
bereiding in de oven vervangen door 
bereiding in een (wok)pan. Let er dan 
wel op dat de bereidingstijd aangepast 
dient te worden en het gerecht ook 
anders zal worden qua smaak en 
textuur. 

• Je bent vrij om te variëren met de 
groente die staan aangegeven in de 
recepten. Zo kun je een wat meer 
bewerkelijk gerecht, makkelijker maken 
door een kant-en-klare groentemix 
te kopen. Gebruik wel dezelfde 
hoeveelheid als aangegeven in het 
recept.

• In de recepten gaan we uit van 
peulvruchten uit pot. Dit bespaart je een 
hoop tijd. Peulvruchten uit blik zijn af te 
raden door de hoeveelheid gifstoffen.
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Bereidingswijze:

Verwarm de amandelmelk in 
een steelpannetje op laag vuur. 
Wanneer de amandelmelk warm is, 
kun je voorzichtig het blokje pure 
chocolade toe voegen. Zet het vuur 
uit en laat de chocolade langzaam 
smelten terwijl je roert.

Doe de havermout in een blender 
en mix het fijn. Voeg de banaan, 
dadels, kaneel en het cacaopoeder 
toe aan de blender en mix opnieuw. 
Wanneer alles goed is gemengd, 
voeg je de warme chocolademelk 
toe. Mix alle ingrediënten tot een 
gladde, romige smoothie.

Hot chocolate 
banana smoothie

200 ml amandelmelk (250 ml)

1 blokje pure chocolade, min. 80%

10 g biologische havermout (20 g)

1 banaan

2 medjoul dadels, ontpit

1 tl kaneel

1 el cacaopoeder

Ontbijt
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Afbouwdag 1

Bereidingswijze:

Snijd de paprika in reepjes en de ui 
in plakjes. Verwarm een grillpan en 
spray in met een beetje olijfolie. Grill 
de paprika en ui circa 3 á 4 minuten 
aan beide zijden. Leg ze daarna 
even op een bord. 

Halveer de cherrytomaatjes en 
spoel de kikkererwten af. Hak de 
pecannoten grof en voeg nu alle 
ingrediënten samen in een kom. 
Hussel alles goed door elkaar. Breng 
op smaak met peper en zout.

Gegrilde paprika-kikkererwten salade

1 rode puntpaprika

½ rode ui

Olijfolie spray

100 g cherrytomaatjes

50 g kikkererwten (75 g)

10 g pecannoten (30 g)

50 g spinazie

10 g pittenmix (15 g)

Lunch

5 zwarte olijven

1 el olijfolie

½ el witte wijn azijn

Peper en zout

Lunchsalades kun 
je van te voren 

bereiden en in een 
bakje bewaren in 

de koelkast. 
Houd noten en 
dressing apart. 
Zo blijft alles 
lekker vers!

= voor alle mannen, omdat ze net wat 
meer calorieën binnen mogen krijgen.
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Afbouwdag 1

Bereidingswijze:

Meng de olijfolie met de kruiden en 
hussel de kipfiletblokjes erdoorheen. 
Spray een wokpan in met olijfolie. 
Bak de kipfiletblokjes goudbruin. 
Haal de kip uit de pan en leg even 
apart.

Spoel de kikkererwten af. Snijd de 
courgette, aubergine en wortel in 
blokjes. Spray nog een beetje olie 
in de wokpan en wok de groenten 
in een paar minuutjes gaar. Voeg 
eventueel een beetje heet water toe. 
Wanneer de groenten gaar zijn, 
voeg je de gekruide kipblokjes en 

Oosterse kikkererwten roerbak met kip

1 el olijfolie

1 à 2 tl Oosterse kipkruiden

125 g kipfiletblokjes (150 g)

Olijfolie spray

50 g kikkererwten (75 g)

½ courgette (1 courgette)

½ aubergine 

100 g wortel (150 g)

Peper en zout

Diner

kikkererwten toe aan de wokpan. 
Warm alles goed door en schep 
vervolgens op een bord. Breng op 
smaak met peper en zout.
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Afbouwdag 2

Bereidingswijze:

Meng in een steelpannetje de 
amandelmelk met de havermout. 
Breng het rustig aan de kook en laat 
3 à 5 minuten zachtjes koken. Draai 
vervolgens het vuur uit en voeg de 
blokjes appel, rozijnen en kaneel 
toe. Laat nog 2 minuten staan en 
giet de havermout over in een kom. 
Hak de walnoten grof. Bestrooi de 
havermout met de walnoten en 
eventueel een extra snufje kaneel 
om het af te maken. Eet smakelijk! 

Bereidingswijze:

Halveer de paprika, verwijder de 
kroon en zaadlijsten en snijd de 
paprika in repen. Zet een grillpan 
op hoog vuur en spray in met 
olijfolie. Laat even warm worden. 
Voeg vervolgens de paprika toe aan 
de grillpan en grill deze in circa 4 
minuten. 

Snijd de komkommer in blokjes 
en spoel de kidneybonen af. Voeg 
alle ingrediënten (behalve de 
cashewnoten) samen in een grote 
kom en meng alles goed door 
elkaar. Strooi als laatste de noten 
over de salade. 

Warme appeltaart 
havermout

Paprika-mango 
salade

Ontbijt Lunch

200 ml amandelmelk (240 ml)

50 g biologische havermout (60 g)

75 g appel, in blokjes

10 g rozijnen

1 tl kaneel

10 g walnoten (30 g)

 

1 rode puntpaprika

Olijfolie spray

¼ komkommer

50 g kidneybonen (75 g)

50 g mangoblokjes

100 g sla naar keuze

1 el olijfolie

Sap van een ½ limoen

Handje verse koriander, fijngehakt

10 g cashewnoten (30 g)
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Afbouwdag 2

Bereidingswijze:

Snipper de ui en snijd de gele 
paprika en wortelen in stukjes. Verhit 
een beetje olijfolie in een hapjespan 
en fruit hierin eerst de ui. Voeg 
vervolgens de paprika en wortel 
toe en bak 3 minuten mee. Meng 
de passata er door. Laat de linzen 
uitlekken, spoel ze af en voeg ze toe 
aan de pan. Breng het geheel aan 
de kook.

Snijd de kabeljauw in stukken en leg 
tussen de linzen. Stoof de vis met 
de deksel op de pan in ongeveer 
10 minuten gaar. Snijd ondertussen 
de peterselie fijn. Voeg peper en 
zout naar smaak toe en bestrooi het 
vispannetje met de peterselie.

Vispannetje met linzen

Diner

¼ ui (½ ui)

1 gele paprika

100 g wortelen (200 g)

1 el olijfolie

150 g passata (200 g)

75 g linzen (100 g)

100 g kabeljauw (125 g)

Handje verse peterselie

Peper en zout
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“Met deze heerlijke 
én gezonde recepten 

geef jij je lichaam een 
plantaardige boost. 
Geen detox op basis 

van sapjes, maar 
gewoon door goed 

en overwegend 
plantaardig te eten.”

- Remco Verkaik - 
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Steeds duidelijker blijkt hoe 
plantaardige voeding een 
positief effect kan hebben op 
onze gezondheid en vitaliteit. 
In het westen eten we veel 
dierlijke producten en is er 
altijd een overvloed aan allerlei 
voedingsmiddelen die we lekker 
vinden. De dierlijke eiwitten en 
vetten zorgen voor allerlei westerse 
kwaaltjes. Je kunt er zelfs ziek van 
worden en vermoeidsklachten, 
diabetes en overgewicht van krijgen. 

Recent wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat een korte periode 
van enkel heel veel plantaardige, 
gezonde voedingsmiddelen, 
vegan dus, een krachtige, positieve 
verandering teweeg brengt in 
ons lichaam. Het blijkt dat je gaat 
ontgiften, meer energie krijgt en dat 
je vaak vanzelf gaat afvallen zonder 
dat je minder calorieën eet. En er 
gebeurt nog veel meer. Zo gaan 
ook je cholesterol en suikerspiegel 
omlaag. Dit al binnen enkele dagen. 
Je stofwisseling switcht naar een 
gezondere stand.
Het is daarom voor iedereen die 
fit, gezond en slank wil blijven 

of worden belangrijk eens te 
experimenteren met deze Vegan 
Switch. Zo leer je hoe je op een 
duurzame manier jouw lifestyle kunt 
verbeteren. 

Drs. Remco Verkaik is 
medisch bioloog met grote 
interesse en kennis van de 
effecten van veganistische 
voeding, sport en vasten. 
Hij is de grondlegger van 
The Vegan Switch en 
Sportvasten. Daarnaast 
heeft hij een grote liefde 
voor lekker eten.

Ga regelmatig vegan! 



Afbouwdag 1

200 ml amandelmelk (240 ml)

50 g biologische havermout (60 g)

1 el honing

1 biologische sinaasappel

20 g pecannoten (40 g)

Snuf speculaaskruiden

Bereidingswijze:

Meng in een steelpannetje de 
amandelmelk met de havermout. 
Breng het rustig aan de kook en 
laat 3 à 5 minuten zachtjes koken. 
Rasp ondertussen wat van de 
sinaasappelschil boven de pan 
en snijd het vruchtvlees uit de 
sinaasappel. Draai vervolgens het 

Sinaasappel-honing havermout

Ontbijt

vuur uit en roer 1 eetlepel honing 
door de havermout. Laat 2 minuten 
staan en giet de havermout over in 
een kom. Hak de pecannoten grof. 
Leg de partjes sinaasappel bovenop 
de havermout en bestrooi met de 
pecannoten en speculaaskruiden. 
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Afbouwdag 3

75 g kikkererwten (100 g)

100 g pompoenblokjes 

1 tl paprikapoeder

1 el olijfolie

Peper en zout

20 g pecannoten (40 g)

10 g pompoenpitten (20 g)

2 zongedroogde tomaatjes

100 g veldsla

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 
200 ºC en bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Spoel de 
kikkererwten af en laat goed 
uitlekken. Doe de kikkererwten 
met de pompoenblokjes in een 
kom. Voeg paprikapoeder, olijfolie 
en een snuf peper en zout toe en 
hussel alles goed door elkaar. Leg 
de gemarineerde kikkererwten en 
pompoenblokjes op de bakplaat en 
rooster voor ongeveer 30 minuten 
in de oven totdat de pompoen 
goudbruin en knapperig is. Schep 
alles nog even om en laat nog 5 
minuten in de oven staan. 

Rooster ondertussen de pecannoten 
en pompoenpitten in een droge 
koekenpan. Snijd de zongedroogde 
tomaatjes in stukjes.

Meng de pompoen en kikkererwten 
met de veldsla en zongedroogde 
tomaten. Strooi als laatste de 
pecannoten en pompoenpitten over 
de salade. 

Pompoensalade met geroosterde 
kikkererwten

Lunch

Weinig tijd? Kook 
de pompoenblokjes  

in een laagje 
water en bak de 
kikkererwten op 

in een koekenpan.
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Afbouwdag 3

Bereidingswijze:

Snipper de ui en snijd de paprika 
en wortel in blokjes. Zet een 
hapjespan op het vuur en spray in 
met olijfolie. Fruit de ui aan en voeg 
vervolgens de kip toe. Bak de kip 
goudbruin. Voeg de Mexicaanse 
kruiden, paprika en wortel toe. Roer 
alles goed door en laat het een 
paar minuten meebakken. Doe de 
passata bij het kip-groentemengsel 
en laat op zacht vuur een 
paar minuten pruttelen. Spoel 
ondertussen de kidneybonen af in 
een vergiet. Doe de kidneybonen 

Chili con pollo

¼ ui (½ ui)

1 gele paprika

100 g wortel (200 g)

Olijfolie spray

75 g kipfiletblokjes (100 g)

1 tl Mexicaanse kruiden

100 g passata (150 g)

100 g kidneybonen (125 g)

100 g komkommer

Peper en zout

Diner

in de pan en laat de chili con pollo 
nog circa 10 minuten zachtjes 
doorkoken. Was ondertussen de 
komkommer en snijd deze in dunne 
plakjes. Proef of alles lekker op 
smaak is en voeg eventueel een 
beetje peper en zout toe.

Serveer de komkommer als frisje bij 

de chili con pollo. Buen provecho!

Kidneybonen hebben 
een lichtzoete smaak 
en zijn zowel warm 
als koud erg lekker. 

Hierdoor kun je 
kidneybonen in veel 

gerechten gebruiken.
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TIP: overnight oats bereid je de 
avond van te voren. Dat scheelt 
je een hoop tijd in de ochtend. 
Een super makkelijk, snel en 
voedzaam ontbijtje!
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Afbouwdag 4

Bereidingswijze:

Meng de havermout, geraspte 
wortel, rozijnen, chiazaad, kaneel 
en gemberpoeder door elkaar in 
een jam- of weckpotje. Schenk de 
amandelmelk in delen er bij terwijl je 
roert. 

Zet het potje afgedekt in de koelkast 
en laat dit een nacht staan. Haal 
de volgende ochtend de overnight 
oats uit de koelkast en bestrooi 
met gehakte walnoten. Dat wordt 
smullen!

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 
200 °C en bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Snijd de paprika, 
tomaat, ui en zoete aardappel in 
kleine stukken en doe alles in een 
kom. Giet 1 el olijfolie eroverheen en 
hussel goed door elkaar. Breng op 
smaak met peper en zout. Schep de 
groenten op de bakplaat en zet voor 
circa 25 minuten in de oven. 

Spoel ondertussen de linzen af. 
Meng in een kom de linzen met 
de sla, 1 el olijfolie, citroensap en 
Provençaalse kruiden. Leg de sla 
met linzen op een bord. Verdeel 
hierover de gare ovengroenten 
en maak af met de fijngehakte 
basilicum. 

Carrot cake 
overnight oats 

Lauwwarme 
linzensalade met 
zoete aardappel 

60 g biologische havermout (70 g)

30 g geraspte wortel

10 g rozijnen

1 tl chiazaad

½ tl kaneel

Snuf gemberpoeder

240 ml amandelmelk (280 ml)

20 g walnoten, gehakt (50 g)

1 zoete puntpaprika

1 trostomaat

½ ui

100 g zoete aardappel (150 g)

2 el olijfolie

Peper en zout

100 g linzen (150 g)

100 g gemengde sla

1 el citroensap

1 tl Provençaalse kruiden 

Handje verse basilicum, fijngehakt

Ontbijt Lunch
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Afbouwdag 4

350 g bietenmix (500 g)

½ rode ui (1 ui)

2 el olijfolie

125 g witte bonen (150 g)

1 teen knoflook

Peper en zout

Olijfolie spray

50 g kabeljauwfilet (75 g)

1 el kokosmeel

Handje verse dille, fijngehakt

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 
200 °C en bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Schil de bietjes en snijd 
in blokjes. Pel de ui en snijd deze in 
halve ringen. Meng de bietenblokjes 
en ui met 1 el olijfolie. Spreid uit 
over de bakplaat en rooster in 
circa 30 minuten in het midden van 
de voorverwarmde oven. Schep 
halverwege even om. 

Verwarm de witte bonen in een 
steelpannetje. Pel de knoflook en 
pers boven de pan uit. Pureer met 
een staafmixer of keukenmachine 
tot een gladde puree. Voeg 1 el 
olijfolie toe en breng op smaak met 
peper en zout.

Spray een koekenpan in met olijfolie 
en zet op het vuur. Dep de vis 
droog met keukenpapier. Strooi wat 
kokosmeel op een bord en wentel 
de kabeljauwfilet erdoorheen. 
Bak de vis in circa 5 minuten aan 
weerszijden bruin en gaar. Breng op 
smaak met de verse dille, peper en 
zout.

Serveer de kabeljauw op de witte 
bonenpuree en schep het bieten-ui 
mengsel ernaast. 

Kabeljauw met witte bonenpuree

Diner





Say 

GOOD MORNING
 

to your body with a warm and 
healthy breakfast!
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Vegan dag 1

Bereidingswijze:

Doe de havermout in een blender 
en mix het fijn. Snijd de banaan 
en peer in stukjes. Doe alle 
ingrediënten bij de havermout in 
de blender en mix tot een gladde 
massa.

Warme banaan-perensmoothie 

15 g havermout (30 g)

1 banaan

1 peer, geschild

250 ml amandelmelk (350 ml)

1 stukje verse gember 

1 tl kaneel

Ontbijt

Verwarm de smoothie nog even 
in een steelpannetje en klaar is je 
warme banaan-perensmoothie.

Gember is een 
echte boost voor 

je weerstand. 
Perfect voor de 
wintermaanden!
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Vegan dag 1

Bereidingswijze:

Verwarm een hapjespan op het 
vuur en spray in met olijfolie. Snijd 
de rode ui fijn. Fruit de ui kort aan en 
voeg de boerenkool toe. Roerbak 
ongeveer 5 minuten. Schep de 
boerenkool en ui in een kom. 

Snijd de avocado, paprika en 
tomaat in stukjes. Spoel de maïs en 
kidneybonen af. Voeg alles toe aan 
de boerenkool. 

Mexicaanse boerenkool-bonensalade

Olijfolie spray

½ rode ui

150 g boerenkool

50 g avocado

½ rode puntpaprika

1 tomaat

2 el maïskorrels

100 g kidneybonen (150 g)

Handje verse koriander

Sap van een ½ limoen

Peper en zout

10 g pittenmix (20 g)

 

Lunch

Hak de verse koriander fijn en meng 
met de limoensap en wat peper en 
zout. Voeg dit toe aan de kom en 
hussel alles goed door elkaar. 

Schep de salade op een bord en 
maak af met de pittenmix.
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Vegan dag 1

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 
200 ºC en bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Snijd de pompoen, 
wortel, bietjes en ui in stukken. 
Schep de gesneden groenten 
om met de gehakte knoflook en 
olijfolie en verdeel over de bakplaat. 
Bestrooi met wat peper en zout. Leg 
de takjes rozemarijn bovenop de 
groenten en schuif voor ongeveer 
30 minuten de oven in. Schep 
halverwege even om.

Winterse ovengroenten met 
kikkererwten

100 g pompoen

100 g wortel (200 g)

100 g rode biet (200 g)

1 rode ui

1 teen knoflook, fijngehakt

1 el olijfolie

Peper en zout

1 takje rozemarijn 

150 g kikkererwten (200 g)

1 tl paprikapoeder

Olijfolie spray

Diner

Spoel ondertussen de kikkererwten 
af en laat uitlekken op keukenpapier. 
Verwarm een koekenpan op 
hoog vuur en spray in met olijfolie. 
Bestrooi de kikkererwten met 
paprikapoeder en bak ongeveer 10 
minuten. Roer regelmatig. Breng 
verder op smaak met een snuf 
peper en zout.

Serveer de gebakken kikkererwten 
met de winterse ovengroenten.
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Winterse thee

voor koude dagen

Voldoende drinken tijdens The 
Vegan Switch is erg belangrijk. En 
dan bedoelen we natuurlijk geen 
wijn, bier of glühwein ;-)! Wanneer 
je je lever wilt ontgiften, heeft je 
lichaam elke dag genoeg water 
nodig. Minimaal 1,5 liter is echt aan te 
raden. Op die manier kan je lichaam 
alle gifstoffen goed afvoeren. 

Alcohol, koffie, zwarte thee en 
(light) frisdranken kun je beter 
laten staan. Ook het liefst nog 
even na The Vegan Switch kuur. 
Drink kruidenthee, groene thee 
en water. Eventueel kun je aan je 
water gember, munt, citroen of 
komkommer toe voegen. Hieronder 
een aantal winterse thee ideetjes 
voor de afwisseling.

Goodmorning thee

Biologische groene thee

1 biologische citroen

1-2 takjes verse tijm

Vul een theeglas met ¾ deel 
gekookt water en ¼ deel koud water. 
Laat de groene thee even trekken. 
Snijd met een mesje een krul van 
de citroenschil af. Voeg dit samen 
met 1 à 2 takjes verse tijm toe aan de 
groene thee.

Winterse gember thee

Biologische gember
1 biologische sinaasappel
3 kruidnagels
1 steranijs

Vul een theeglas met gekookt water 
en voeg hier twee dunne plakjes 
gember aan toe. Snijd een partje uit 
de sinaasappel (met schil). Steek 
in het partje 3 kruidnagels en voeg 
samen met de steranijs toe aan de 
gemberthee. 

Hartverwarmende 
avond thee

Biologische rooibosthee
1 stokje kaneel

1 steranijs

Vul een theeglas met ¾ deel 
gekookt water en ¼ deel koud water. 
Laat de rooibosthee even trekken. 
Voeg het kaneelstokje en steranijs 
toe en laten even staan. Een 
heerlijke thee om te drinken onder 
een dekentje op de bank tijdens een 
koude winteravond.
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Vegan dag 2

Bereidingswijze:

Spoel de linzen af. Snijd de appel 
en paprika in stukjes en halveer 
de cherrytomaatjes. Doe alles in 
een schaal en meng met de sla en 
balsamico azijn. Breng op smaak 
met peper en zout. 

Rooster de hazelnoten in een droge 
koekenpan. Strooi de hazelnoten en 
pittenmix over de salade. 

Appel-linzensalade

100 g linzen (150 g)

1 kleine appel

½ rode puntpaprika

50 g cherrytomaatjes

100 g gemengde sla

1 el balsamico azijn

Peper en zout

20 g hazelnoten, gehakt (50 g)

10 g pittenmix (20 g)

Lunch

Bereidingswijze:

Snijd de banaan in plakjes. Meng in 
een steelpannetje de amandelmelk 
met de havermout, plakjes banaan, 
kaneel en honing. Breng het rustig 
aan de kook en laat 3 à 5 minuten 
zachtjes koken. Draai vervolgens 
het vuur uit en laat nog even staan 
tot het de juiste dikte heeft voor jou. 
Doe de havermout over in een kom 
en maak af met de blauwe bessen, 
gehakte pecannoten en een snufje 
kaneel. Een warm, fruitig ontbijt om 
je dag goed te beginnen. 
Fijne dag! 

Fruitige 
kaneelhavermout 

1 kleine banaan

160 ml amandelmelk (200 ml)

40 g havermout (50 g)

1 tl kaneel

1 tl honing

50 g blauwe bessen

20 g pecannoten, gehakt (50 g)

Ontbijt
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Vegan dag 2

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 
200 ºC en bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Spoel de 
kikkererwten af en laat uitlekken 
op keukenpapier. Meng de 
kikkererwten en bloemkoolroosjes 
met 2 el olijfolie en 2 tl ras el 
hanout kruiden en verspreid over 
de bakplaat. Voeg naar wens nog 
wat peper en zout toe. Zet voor 
ongeveer 30 minuten in de oven. 
Schep halverwege om.

Vegan buddha bowl 

150 g kikkererwten (200 g)

200 g bloemkoolroosjes (300 g)

2 el olijfolie

2 tl ras el hanout

Olijfolie spray

1 teentje knoflook, fijngehakt 

100 g spinazie (200 g)

Peper en zout

100 g cherrytomaatjes

1 el hummus 

Diner

Verhit ondertussen een koekenpan 
en spray in met olijfolie. Fruit de 
knoflook en voeg vervolgens de 
spinazie toe. Roerbak tot de spinazie 
is geslonken. Breng op smaak met 
peper en zout. 

Snijd de cherrytomaatjes door de 
helft. Verdeel de bloemkoolroosjes, 
kikkererwten, spinazie en 
cherrytomaatjes over een diep bord 
of kom en maak af met wat hummus 
in het midden. Je vegan buddha 
bowl is ready to eat, eet smakelijk!
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Vegan dag 3

Bereidingswijze:

Meng de havermout, rozijnen, 
lijnzaad en cacao nibs door elkaar in 
een jam- of weckpotje. Schenk de 
amandelmelk in delen erbij terwijl 
je roert. 

Zet het potje afgedekt in de koelkast 
en laat dit een nacht staan. Haal 
de volgende ochtend de overnight 
oats uit de koelkast en bestrooi met 
de granaatappelpitjes en gehakte 
pecannoten. 

Chocolade-
granaatappel 
overnight oats 

60 g biologische havermout (70 g)

10 g rozijnen

1 tl lijnzaad

1 tl cacao nibs

240 ml amandelmelk (280 ml)

2 el granaatappelpitjes

20 g pecannoten, gehakt (50 g)

Ontbijt
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Vegan dag 3

Bereidingswijze:

Spoel de kikkererwten af. Snijd 
de paprika en tomaat in stukjes. 
Meng alle ingrediënten behalve de 
pijnboompitten en basilicum door 
elkaar. Rooster de pijnboompitten 
in een droge koekenpan 
goudbruin. Strooi ze samen met de 
basilicumblaadjes over de salade. 
Buon appetito!

Italiaanse 
kikkererwtensalade

Lunch

100 g kikkererwten (150 g)

1 gele paprika

1 tomaat

100 g gemengde sla

1 el olijfolie

1 el balsamico azijn

Peper en zout

10 zwarte olijven, gehalveerd

10 g pijnboompitten

Handje verse basilicum
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Vegan dag 3

Bereidingswijze:

Verwarm de olijfolie in een 
hapjespan. Snijd de ui en knoflook 
fijn en de wortel en tomaat in 
blokjes. Maak de spruitjes schoon.

Fruit de ui en knoflook en bak de 
wortelen en spruiten kort mee. 
Voeg de tomatenblokjes en het 
paprika- en chilipoeder toe en bak 
het geheel nog 2 minuten. Schenk 
de bouillon erbij, zodat alles onder 
water staat. Leg het laurierblad in de 
bouillon en breng het geheel aan 

 Spruitjesstoof

1 el olijfolie

½ ui

1 teentje knoflook

100 g wortel (200 g)

1 tomaat (2 tomaten)

200 g spruiten (250 g)

1 tl paprikapoeder

Snufje chilipoeder

250 ml groentebouillon (350 ml)

1 laurierblad

150 g cannellini bonen (200 g)

Peper en zout

Handje verse peterselie, fijngehakt

Diner

de kook. Laat het stoofpotje op laag 
vuur 20 minuten pruttelen totdat de 
groenten gaar zijn. Roer regelmatig.
 
Spoel de cannelini bonen af en 
voeg deze de laatste 5 minuten toe 
aan het stoofpotje. Breng verder op 
smaak met peper en zout. Verwijder 
het laurierblad. Schep in een diep 
bord en bestrooi met de peterselie.
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Vegan dag 4

Bereidingswijze:

Meng in een steelpannetje de 
amandelmelk met de havermout, 
speculaaskruiden en honing. 
Breng het rustig aan de kook en 
laat 3 à 5 minuten zachtjes koken. 
Draai vervolgens het vuur uit en 
laat nog even staan tot het de 
juiste dikte heeft voor jou. Doe de 
havermout over in een kom. Verdeel 
de mandarijnpartjes, gehakte 
amandelen en een snufje kaneel 
over de havermoutpap.

Bereidingswijze:

Doe de rodekool in een kom en 
overgiet met kokend water. Laat 
5 minuten staan. Giet af en laat 
uitlekken. Schil de peer en snijd in 
plakjes. Spoel de linzen af in een 
vergiet en laat uitlekken. Hak de 
pistachenoten grof. 

Meng voor de dressing balsamico 
azijn, appelazijn, honing en olijfolie 
door elkaar. Breng op smaak met 
peper en zout.

Meng in een kom de rucola, 
rodekool, linzen en de dressing door 
elkaar en laat even staan voordat je 
de salade serveert. Garneer met de 
plakjes peer, gehakte pistachenoten 
en verse peterselie.

Speculaas-
mandarijn 
havermout

Rodekool-peer 
salade

Ontbijt Lunch

240 ml amandelmelk (280 ml)

60 g havermout (70 g)

1 tl speculaaskruiden

1 tl honing

1 mandarijn, in partjes

20 g amandelen, gehakt (50 g)

Snufje kaneel

 

150 g rodekool, gesneden

1 peer

100 g linzen (150 g)

20 g gepelde pistachenoten (50 g)

1 el balsamico azijn

1 tl appelazijn

1 tl vloeibare honing

½ el olijfolie

Peper en zout

50 g rucola

Verse peterselie, fijngesneden
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Vegan dag 4

Bereidingswijze:

Maak in een kommetje een 
marinade van de sojasaus, olijfolie, 
honing, geperste knoflook en 
gemberpoeder. Snijd de tempeh in 
blokjes en roer door de marinade. 
Laat dit afgedekt minimaal 30 
minuten intrekken.

Was de broccoli en kook of stoom 
in ongeveer 5 minuten beetgaar. 
Verhit ondertussen de kokosolie 
in een kleine koekenpan en bak 
de tempeh in een paar minuten 
goudbruin en krokant. 

Teriyaki tempeh met bloemkoolrijst

1 el sojasaus

1 el olijfolie

1 tl honing

1 teentje knoflook, uitgeperst

1 tl gemberpoeder

50 g tempeh 

200 g broccoli (300 g)

1 tl kokosolie

100 g kikkererwten (150 g)

200 g bloemkoolrijst (300 g)

Peper en zout

Diner

Spoel de kikkererwten af in een 
vergiet. Bereid de bloemkoolrijst 
volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Roer de kikkererwten 
door de bloemkoolrijst.

Schep eerst de kikkererwten-
bloemkoolrijst op een bord en leg 
de broccoli en gebakken tempeh er 
bovenop of ernaast. Breng verder op 
smaak met peper en zout.
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Wat waren jouw overwegingen om 
The Vegan Switch te doen?

Na diverse Sportvastenkuren was 
ik op zoek naar een nieuwe prikkel. 
Gedreven door mijn doel om in één 
dag de Tour du Mount Blanc te fietsen, 
320 kilometer en 7.500 hoogtemeters. 
Daarnaast de laatste prikkel om na mijn 
aanrijding met de fiets een aantal jaren 
geleden weer volledig fit te zijn voor 
het nieuwe seizoen veldrijden bij de 
Masters 40+.

Wat waren je verwachtingen van 
The Vegan Switch?

Ik verwachtte een betere stofwisseling 
en gewichtsverlies in een zeer 
beperkte tijd. 

Hoe heb je de 10-daagse kuur 
ervaren?
 

Het mooie van The Vegan Switch 
ten opzichte van Sportvasten is het 
feit dat ik veel trainingen heb kunnen 
voortzetten. Dat kan met Sportvasten 
niet. De grootste uitdaging was het 
opeten van de grote hoeveelheden 
voedsel en het plannen tijdens drukke 
werkdagen. Het meeste heb ik mijn 
dagelijkse ‘flat white’ gemist in de 
ochtend. 

Wat zijn je resultaten?

De resultaten na 10 dagen waren 
al geweldig in combinatie met het 
opbouwen van mijn conditie. Het 
aansluitende Keep the Vegan Switch 
traject in combinatie met een aantal 
sapdagen, zorgden voor een geweldig 
eindresultaat. Ik verloor veel kilo’s vet, 

Leon 
Brouwer
& The Vegan Switch
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en dat was heel goed merkbaar in 
de wedstrijden en tijdens het bergop 
fietsen.

Pas je de richtlijnen van The Vegan 
Switch nu ook toe in je dagelijkse 
leven na de kuur?

Ja ik probeer wekelijks 2 à 3 Vegan 
dagen te doen, gecombineerd met 
nuchter trainen bijvoorbeeld. Dan kan 
ik in de weekenden regelmatig ‘junk 
dagen’ er tussen hebben.

Wat was jouw favoriete recept 
in het The Vegan Switch zomer 
receptenmagazine?

Mijn favoriete recept is de overnight 
oats met espresso :-). Echt een goed 
begin van de dag!

Wat maakte The Vegan Switch 
kuur succesvol voor jou?

Allereerst het gewichtsverlies in 
combinatie met mijn sportprestaties. 
Ik voel me weer helemaal fit en het is 
zo eenvoudig toe te passen en vol te 
houden.

Hoe heb je The Vegan Switch 
gecombineerd met jouw 
trainingsschema en hoe ging dat?

Eigenlijk heb ik nauwelijks rekening 
gehouden met The Vegan Switch. en 
alle trainingen kunnen afwerken. De 
lange duurtrainingen van boven de 200 
kilometer vielen op de dagen na The 
Vegan Switch en dat waren ‘Junkdagen’ 
of gewone dagen. 

“De combinatie van hard 
trainen en gewichtsverlies 
zorgde voor een 
podiumplek in criterium 
op de racefiets.”

Wat voor effect heeft The 
Vegan Switch gehad op jouw 
sportresultaten?

The Vegan Switch was voor mij heel 
goed voor mijn herstelvermogen 
op de fiets en wattage per kilo 
lichaamsgewicht. De combinatie van 
hard trainen en gewichtsverlies zorgde 
voor een podiumplek in criterium op 
de racefiets. Daarnaast tijdens het 
rijden van de Tour du Mont Blanc (320 
kilometer en 7.500 hoogtemeters in 
één dag) was het gevoel tijdens de 
beklimmingen super! Ik verwerkte de 
hitte beter. Alleen tijdens de laatste 
80 kilometer in de regen had ik iets 
meer moeite om te blijven eten en mijn 
lichaam warm te houden.



50 g biologische havermout (60 g)

1 tl chiazaad

1 tl cacao nibs

160 ml amandelmelk (200 ml)

1 shot espresso

1 tl honing

2 medjoul dadels, ontpit

Snuf zeezout

20 g pecannoten, gehakt (40 g)

Bereidingswijze:

Meng de havermout, chiazaad 
en cacao nibs door elkaar in een 
jam- of weckpotje. Mix in een glas 
de amandelmelk met de espresso 
en honing. Schenk dit vervolgens 
in delen bij de havermout terwijl je 
roert. Zet het potje afgedekt in de 
koelkast en laat een nacht staan. 
Haal de volgende ochtend de 

Espresso overnight oats 
met gezouten dadelkaramel

Ontbijt

overnight oats uit de koelkast. Maak 
de gezouten dadelkaramel door 
de dadels met een snuf zeezout 
in een blender te mixen op hoog 
vermogen. Voeg eventueel een 
beetje water toe als het te dik wordt. 
Verdeel de gezouten dadelkaramel 
over de overnight oats en bestrooi 
met de gehakte pecannoten. 
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Opbouwdag 1

1 mandarijn, in partjes 

(2 mandarijnen)

1 kiwi, in plakken (2 kiwi’s)

1 appel, in blokjes

1 kleine banaan, in plakjes

Sap en rasp van ½ limoen

1 tl honing

50 g granaatappelpitten

Optioneel: eetlepel geraspte kokos

Bereidingswijze:

Meng al het fruit behalve de 
granaatappelpitten in een schaal. 
Neem een kommetje en voeg daar 
de sap en rasp van de limoen en 
de honing aan toe en meng goed 
door. Schenk deze dressing over de 
fruitsalade. Maak de salade af met 
de granaatappelpitten en eventueel 
wat geraspte kokos.

Salade van 
winterfruit

Lunch
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Opbouwdag 1

Bereidingswijze:

Snipper de ui, snijd de knoflook fijn 
en de tomaat en paprika in blokjes. 
Verhit een wokpan en spray in met 
olijfolie. Fruit de ui en knoflook 
kort aan en voeg vervolgens de 
paprika toe. Voeg na 2 minuten 
de boerenkool toe. Roerbak de 
boerenkool in 10 minuten op matige 
temperatuur beetgaar. Voeg de 
laatste 4 minuten de tomaat toe en 
eventueel tussendoor een beetje 
water. Bereid ondertussen de 
citroenkip. 

Citroenkip met gewokte boerenkool

½ rode ui

1 teen knoflook

1 tomaat (2 tomaten)

1 rode puntpaprika (2 paprika’s)

Olijfolie spray

200 g gesneden boerenkool

100 g cannellini bonen (125 g)

Citroenkip 

Handje verse peterselie

½ biologische citroen

1 el olijfolie

1 teen knoflook, uitgeperst

Peper en zout

75 g kipfiletblokjes (100 g) 

Diner

Snijd de peterselie fijn. Rasp de 
schil van de citroen boven een kom 
en knijp ook wat sap uit de citroen. 
Voeg verder de olijfolie, knoflook, 
peterselie en peper en zout toe. Mix 
alles door elkaar en roer vervolgens 
de kipfiletblokjes erdoorheen. 
Spray een pan in met olijfolie en zet 
op het vuur. Bak de kipfiletblokjes 
goudbruin en gaar. 
Spoel de cannellini bonen af en roer 
dit door de gewokte boerenkool. 
Schep op een bord en verdeel de 
citroenkip over het gerecht. 
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Bereidingswijze:

Snijd de banaan in stukjes en de 
sinaasappel in parten. Schil de 
wortel en snijd in stukken. Doe de 
banaan, sinaasappel, wortel en 
gember in een blender en mix de 
ingrediënten. Kook 200 ml water in 
een waterkoker. Voeg 50 ml koud 
water en de 200 ml gekookte water 
toe aan de blender en mix alles tot 
een gladde, warme smoothie.

Oranje 
wintersmoothie

1 kleine banaan

1 sinaasappel

1 wortel

Klein stukje gember, geschild

200 ml heet water

50 ml koud water

Ontbijt

Vandaag sla je de lunch over. Hierdoor wordt je lever 
extra gestimuleerd om gifstoffen uit te scheiden.
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Opbouwdag 2

Bereidingswijze:

Breng een pan met water en een 
beetje zout aan de kook. Halveer de 
sperziebonen, snijd de broccoli in 
roosjes en de wortel in plakjes. Kook 
de groente in ongeveer 4 minuten 
beetgaar. Giet af.

Pel en snipper de ui en snijd de 
knoflook fijn. Verhit een eetlepel 
kokosolie in een wok en fruit de ui 
en knoflook circa 2 minuten. Voeg 
vervolgens de gekookte groente toe 
en wok voor circa 4 minuten. Bereid 
ondertussen de kabeljauwfilet. 

Spray een koekenpan in met 
olijfolie en zet op het vuur. Dep de 

Kabeljauw met groentemix 

150 g sperziebonen (200 g)

150 g broccoli (200 g)

100 g wortel (150 g)

½ rode ui

1 teentje knoflook

1 el kokosolie

Olijfolie spray

150 g kabeljauw (200 g)

1 el kokosmeel

Peper en zout

100 g cannellini bonen (125 g)

3 zongedroogde tomaatjes

Handje verse basilicum

Diner

kabeljauw droog met keukenpapier. 
Strooi wat kokosmeel op een bord 
en wentel de vis erdoorheen. Bak de 
kabeljauwfilet in circa 5 minuten aan 
weerszijden bruin en gaar. Breng op 
smaak met peper en zout.

Spoel de cannellini bonen af en 
snijd de zongedroogde tomaatjes 
in stukjes. Voeg toe aan de wok en 
roer door de groentemix. Snijd de 
basilicum fijn. Schep de bonen-
groentemix op een bord en leg 
de kabeljauwfilet erbovenop. 
Bestrooi met de verse basilicum en 
eventueel nog wat peper en zout. 
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Wat waren jouw overwegingen om 
The Vegan Switch te doen?

Via mijn werk leerde ik de mensen 
achter Fittergy kennen. Fittergy Vegan 
Switch is een tiendaagse detox waarbij 
je je lichaam effectief ontgift. Nu dacht 
ik altijd dat je lichaam (ofwel je lever) 
zichzelf ontgift. Nee dus. We worden 
dagelijks zóveel blootgesteld aan een 
enorme hoeveelheid onnatuurlijke 
gifstoffen, dat je wel kunt denken dát 
je gezond en gevarieerd eet, maar 
ondertussen blijf je je suf voelen en 
misschien word je zelfs wel dikker 
terwijl je niet veel calorieën eet. Dat 
sprak me aan. Ik was erg nieuwsgierig 
wat dit met mijn lichaam zou gaan 
doen. Ik ben Brand Manager bij 
Talkies Magazine en kom dagelijks in 
contact met bijzondere merken en de 
mensen erachter. Toen ik het verhaal 
en de werkwijze van The Vegan Switch 
hoorde, dacht ik: deze challenge wil ik 
doen voor mezelf, en delen met onze 
lezers in de rubriek Talkies Test!

Wat waren je verwachtingen van 
The Vegan Switch?

De beloofde verwachting was dat ik 
me fitter zou gaan voelen. Ook hoopte 
ik dat ik strakker in mijn vel zou gaan 
zitten. Afvallen was geen doel, maar 
de zomer stond voor de deur dus een 
beetje slanker worden kon geen kwaad. 
Ik hou van een wijntje bij het eten, maar 
deze moest ik nu 10 dagen laten staan. 
En ik was nieuwierig: hoe eet je nu echt 
vegan?!

Hoe heb je de 10 dagen ervaren?
 

Eigenlijk ga ik zelden van deze 
uitdagingen aan, omdat ik niet geloof 
dat het op lange termijn effect kan 
hebben. Bij The Vegan Switch is dat 
helemaal anders! Die wijntjes miste ik 
na dag 4 al niet meer, de salade  
`s middags begon ik te waarderen en 
die groene smoothie vond ik iedere 
ochtend een cadeautje! Je bent zo 
gefocust met iets bezig dat je er 100% 
voor wil gaan!
Na een dag of 5 had ik een dip. Ik 
voelde me suf en duf en had nergens 
zin in. Mijn coach gaf aan dat dit 
erbij hoorde en ik me snel sterker en 
energieker zou voelen. Dat klopte. Een 
dag later was ik al weer veel frisser!
Op die dip na, voelde ik me dus heel 
gefocust en energiek!

Wat zijn je resultaten?

Het was niet mijn doel, maar ik viel in 
10 dagen 3 kilo af! Dit had ik totaal niet 
verwacht, omdat ik eigenlijk altijd op 
hetzelfde gewicht zit. Nu was ik mijn 
opgeblazen gevoel kwijt (eindelijk!). En 
zat ik strakker en lekkerder in mijn vel. Ik 
sliep beter, had geen vreetbuien omdat 
ik 3 goede maaltijden per dag at (iets 
wat ik door drukte wegens werk etc wel 
eens ‘vergat’) en keek veel bewuster 
naar wat ik op at. Ik was een bom van 
vrolijkheid en energie.

“Die wijntjes miste ik na 
dag 4 al niet meer, de salade 
`s middags begon ik te waarderen 
en die groene smoothie vond ik 
iedere ochtend een cadeautje!”

Marjolein
de Wit
& The Vegan Switch
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Wat was jouw favoriete recept 
in het The Vegan Switch zomer 
receptenmagazine?

Toch wel die groene smoothie, met 
Greens, avocado, een beetje banaan, 
blauwe bessen, wat Sojayoghurt, 
spinazie en wortels. Heerlijk om de dag 
mee te starten en zo gemakkelijk te 
maken!

Wat maakte The Vegan Switch 
kuur succesvol voor jou? 

Die persoonlijke begeleiding die mij 
door deze The Vegan Switch kuur heen 
heeft gesleept en de inzichten die ik 
heb gekregen. De laatste eeuw hebben 
wij mensen miljoenen stoffen gemaakt 
die in de natuur nooit zijn voorgekomen. 
Denk bijvoorbeeld aan al het bewerkte 
voedsel dat in supermarkten te koop 
is, ftalaten in plastic, speelgoed en 
cosmetica, maar ook kraanwater, 
keukengerei en bisfenol in 
levensmiddelenverpakkingen. Al 
deze stoffen komen in the end in het 
milieu en in onze voeding terecht. 
Die gifstoffen zitten in ons lichaam 
opgeslagen, in onze vetcellen en 
bloed, en daar raakt ons lichaam op 
den duur zo van in de war dat we 
last kunnen krijgen voor hormonale 
verstoringen, gebrek aan energie, 
overgewicht en het vasthouden van 
vocht. Na The Vegan Switch merk je 
pas hoeveel invloed dit alles op je heeft 
en kijk je wel uit om potjes linzen in je 
boodschappenmandje te gooien. Het 
is echt waar: alles wat je zelf maakt 
(dus ook die linzen, gedroogd uit pak) 
is zoveel beter voor je! Stop een beetje 
liefde en aandacht in het bereiden van 

je eten en je voelt je zo veel lekkerder. 
Daar word niet alleen jij blij van, maar je 
omgeving ook :-) !



VITAMINE D
De zon is in de winter minder sterk. Gebruik 
daarom na je 10-daagse Vegan Switch 
kuur dagelijks vitamine D van Fittergy. Zo 
ondersteun je tijdens de donkere maanden 
je energie, weerstand en humeur!

Ga naar www.fittergyshop.nl en bestel jouw 
Vitamine D supplement. Tip: vraag bij je coach een 

kortingscode aan voor gratis verzending!
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DEEL EN VOLG @FITTERGY
op Instagram en Facebook en deel jouw

Fittergy The Vegan Switch ervaring.

#theveganswitch
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Een winter receptenmagazine vol inspirerende, 
warme Vegan Switch recepten!

Fittergy The Vegan Switch receptenmagazine t.w.v. € 9,95.


