


Goedemorgen!
Een lekker, gezond & snel ontbijt.

Ik weet niet hoe het bij jou gaat? Bij mij is het in de
ochtend meestal een race tegen de klok. Ik sta vaak nét
iets te laat op. En dan hebben we nog een peuter en een
kleuter die ook moeten ontbijten.

Ik ben altijd heel blij als ik de avond van tevoren mijn
gezonde en lekkere ontbijt al heb klaargemaakt. Nu hoef
ik het alleen nog maar op te eten! Meestal neem ik mijn
ontbijt zo uit de koelkast mee en eet ik het in alle rust in
mijn praktijk op.

Je ontbijt is een belangrijke maaltijd. Hoe vroeg of laat je
het ook eet. Het zet de toon voor de rest van je dag. Als je
zorgt voor een ontbijt met ‘langzame’ koolhydraten
gecombineerd met eiwitten en iets van gezonde vetten,
raak je goed verzadigd. Je krijgt dan geen dip in je bloed-
suikerspiegel. Je kunt nu uren vooruit. Dus zonder trek in
snacks, zoetigheid, tussendoortjes én met gelijkmatige
energie. Het is tevens ideaal om vetverbranding te
stimuleren en gezond op gewicht te blijven of te komen.

In dit e-book geef ik je praktische handvatten en hoop ik je
te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de eerste
maaltijd van je dag. Ik heb er veel plezier aan beleefd om
dit e-book te maken en wens je veel inspiratie.

Zorg goed voor jezelf!
Lieneke



Goed om te weten
Maak zelf de lekkerste ‘overnight’
voor een ochtend vol energie!

- Kies voor  rijstemelk, havermelk of amandel-
melk. In de gezoete variant zitten zomaar 8 suikerklontjes.
Je vindt ze gewoon in de supermarkt bij de houdbare
melk.

- In alle recepten vind je een graan of zaad in de hoofdrol.
Dit zijn allemaal ‘langzame’ koolhydraten. Voel je vrij om
ze onderling te wisselen. Je kunt dus prima de boekweit of
amaranth vlokken vervangen door bijvoorbeeld haver-
mout.

- Goed voedingsadvies is persoonlijk afgestemd. Maar
toch denk ik dat het voor iedereen goed is om zijn bloed-
suikerspiegel te reguleren. Dat betekent o.a. minder sui-
kers en ‘snelle’ koolhydraten. Deze ‘overnight’ recepten
zorgen daarvoor. Zorg dat je goed verzadigd raakt van je
ontbijt en eet geen tussendoortjes. Nu ondersteun jij je
lichaam ook indirect bij stress en kun je eventueel buikvet
verminderen. Lees er meer over in een van mijn blogs.

- Ik heb mijn best gedaan om alle gerechten niet alleen
lekker maar ook ‘mooi’ te maken. Schrik dus niet als jouw
‘overnight’ er in de ochtend net iets anders uitziet :-)
Vergeet niet dat het om de smaak gaat! En uiteraard
staan er bij ieder ontbijt tips om het er net zo mooi uit te
laten zien als op de foto’s.

http://www.gezondezaken.nl/buikvet-dit-vertelt-het/ 


Granen en zaden als basis
van je ‘overnight’ ontbijt

ken je vast wel. Je koopt het gewoon in de
supermarkt. Haver is een oude graansoort die van nature
glutenvrij is. Haver valt onder de ‘langzame’ koolhydraten
en zorgt dat je bloedsuiker niet zo snel stijgt zoals bij tarwe
en rijst. Het bevat verder bèta-glucanen die je helpen je
darmwand intact te houden en je immuuncellen activeren
om bacteriën, virussen, schimmels en parasieten uit de
weg te ruimen.

Alle ‘overnight’ recepten uit dit e-book kun je gewoon met
havermout maken, maar je  zou ook eens een ander graan
of zaad kunnen gebruiken voor je ‘overnight’ ontbijt.

is een ander glutenvrij graan. Het bevat veel fosfor
en mangaan wat goed is voor je botten. De smaak is iets
‘droger’ dan alle andere opties die ik geef. Ik vind hem zelf
het minst lekker.

zijn alledrie geen
‘granen’.  Het zijn de zaden van deze gewassen die lijken op
granen en om die reden een mooie vervanger zijn van
graanproducten. Met name omdat ze je bloedsuikerspiegel
nauwelijks laten stijgen. Het zijn dus ook  ‘langzame’
koolhydraten. Verder zijn ze  glutenvrij en bevatten ze veel
vitaminen en mineralen. De smaak is licht noot-achtig,
echt heerlijk! Je moet wel even naar de Bio-winkel, want de
meeste supermarkten verkopen ze helaas nog niet.



‘Overnight’ havermout
á la worteltaart!
Met rozijnen, kokos en walnoot.

5 eetl. havermout (30 gram)
40 gram geraspte wortel
2 eetl. rozijnen
2 eetl. walnoten
1 eetl. kokosrasp of vlokken
1 thl. kaneel
1 eetl. lijnzaadolie
120 ml. plantaardige melk
1 eetl. amandelschaafsel (topping)

Doe alle ingrediënten in een potje of bakje en giet er 120
ml. plantaardige melk overheen. Vervolgens een nachtje in
de koelkast.

Ik heb er de ochtend zelf nog een extra scheut plantaardige
melk bij gedaan, amandelschaafsel, een beetje kokosrap en
een paar walnoten. Het oog wil ook wat!



‘Liefje mijn druifje’
Heerlijk ‘nootachtige’ smaak door de
boekweit, amandelpasta en de walnoten

5 eetl. boekweit vlokken
1 eetl. gebroken lijnzaad en/of chiazaad
1 eetl. amandelpasta
2 eetl. zonnebloempitten
1 eetl. walnoten (in stukjes)
1 hand rode druiven
1 eetl. lijnzaadolie
120 ml. plantaardige melk

Doe eerst de boekweit vlokken in een potje of bakje.
Vervolgens alle andere ingrediënten erbij en giet er 120 ml.
plantaardige melk overheen. Nu een nachtje in de koelkast.
Laat hem ‘s-ochtends even op kamertemperatuur komen
voor de lekkerste smaakbeleving. En even goed doorroeren
om de amandelpasta goed te verdelen.

Ik heb er ‘s-ochtends wat extra druiven, walnoten, een extra
scheut plantaardige melk en tuinkers gebruikt om hem
‘mooi’ te maken.



‘Overnight’ Chai
Heerlijk kruidig & verwarmend

5 eetl. quinoa vlokken
1 eetl. gebroken lijnzaad en/of chiazaad
1 thl. (Ceylon) kaneel
½ thl. kardemom
1 thl. anijspoeder
½ thl. gemberwortelpoeder
1 eetl. lijnzaadolie
120 ml. plantaardige melk

1 eetlepel walnoten (topping)
1 eetlepel amandelschaafsel (topping)

Doe eerst de quinoa vlokken in een potje of bakje.
Vervolgens alle andere ingrediënten erbij en giet er 120 ml.
plantaardige melk overheen. Nu een nachtje in de koelkast.
Het lekkerste is om hem even op kamertemperatuur te
laten komen in de ochtend, en even goed doorroeren.

Ik heb er ‘s-ochtends nog een extra scheut plantaardige
melk bij gedaan, amandelschaafsel, een eetlepel gehakte
walnoten en een blaadje munt voor de kleur!



‘Overnight’ havermout
bessen, walnoot & kokos
Heerlijke basis voor elke dag!

5 eetl. havermout (30 gram)
1 eetl. chiazaad of gebroken lijnzaad
50 gram blauwe bessen (diepvries eventueel)
1 eetl. walnoten
1 eetl. kokosrasp of vlokken
1 thl. kaneel
1 eetl. lijnzaadolie
120 ml. plantaardige melk

Doe alle ingrediënten in een potje of bakje en giet er 120
ml. plantaardige melk overheen. Vervolgens een nachtje in
de koelkast en in de ochtend alleen nog opeten.
Het lekkerst als je hem even op kamertemperatuur laat
komen in de ochtend.



‘Overnight’
Smoothie bowl
Met groene thee & spinazie.
Een ware anti-oxidantenbom!

5 eetl. amaranth vlokken
1 eetl. chiazaad of gebroken lijnzaad
1 thl. (Ceylon) kaneel
1 handje spinazie (50 gram)
1 kopje sterke groene thee (100 ml.)
1 eetl. lijnzaadolie
1 banaan
50 ml. plantaardige melk
50 gram blauwe bessen (diepvries eventueel)
3 gehakte paranoten
1 eetlepel pompoenpitten

Blend de banaan, de afgekoelde groene thee, plantaardige
melk, lijnzaadolie, spinazie en de kaneel tot een smoothie in
je blender.
Doe de smoothie nu samen met de havermout en
chia/lijnzaad in een een potje of bakje met deksel.
Vervolgens een nachtje in de koelkast en in de ochtend doe
je de toppings erop: paranoten, bessen, eventueel 1 aardbei
en wat kokosrasp.



‘Overnight’ havermout
met cacaonibs & banaan
Om blij van te worden!

4 eetl. havermout (30 gram)
2 eetl. chiazaad of gebroken lijnzaad
2 eetl. cacao nibs
1 eetl. kokosrasp of vlokken
1 eetl. pompoenpitten
3 paranoten (fijngehakt)
1 eetl. lijnzaadolie
1 banaan (in stukjes of geprakt)
120 ml. plantaardige melk

Doe alle ingrediënten in een potje of bakje en giet er 120
ml. plantaardige melk overheen. Vervolgens een nachtje in
de koelkast en in de ochtend alleen nog opeten.
Even op kamertemperatuur laten komen voor de lekkerste
smaakbeleving.

Als topping heb ik er in de ochtend een extra ½ banaan op
gedaan met wat extra kokosrasp en cacaonibs.



‘Overnight quinoa met
aardbeien, kokos & cacao
Heerlijk zomers ontbijt.

5 eetl. quinoa vlokken
1 hand aardbeien (in stukjes)
2 eetl. cacao nibs (pure chocolade)
1 eetl. kokosrasp of vlokken
1 eetl. zonnebloempitten
½ thl. vanillepoeder (optie)
1 eetl. lijnzaadolie
120 ml. plantaardige melk

Doe eerst de quinoa vlokken in een potje of bakje. Vervol-
gens alle andere ingrediënten erbij en giet er 120 ml. plant-
aardige melk overheen. Nu een nachtje in de koelkast. Even
op kamertemperatuur laten komen voor de lekkerste
smaakbeleving.

Ik heb hier op de ochtend zelf nog wat extra aardbeien,
kokosrasp, cacaonibs en een blaadje munt gebruikt om
hem ‘mooi’ te maken.



Amaranth ‘overnight’
met venkel en kiwi
Heerlijk verrassende zoet-zure combinatie

5 eetl. amaranth vlokken
1 eetl. gebrokenlijnzaad en/of chiazaad
1 eetl. amandelpasta
1 eetl. zonnebloempitten
1 eetl. lijnzaadolie
50 gram venkel (fijn gesneden)
1 eetl. lijnzaadolie
1 kiwi
120 ml. plantaardige melk

Doe eerst de quinoa vlokken in een potje of bakje.
Vervolgens alle andere ingrediënten erbij en giet er 120 ml.
plantaardige melk overheen. Nu een nachtje in de koelkast.
Laat hem ‘s-ochtends even op kamertemperatuur komen
voor de lekkerste smaakbeleving. En even goed doorroeren
om de amandelpasta goed te verdelen.

Ik heb er ‘s-ochtends nog wat extra kiwi en zonnebloem-
pitten gebruikt  om hem ‘mooi’ te maken..



Ik heb ook een smoothie e-book geschreven.
Smoothies met groenten zijn ook ideaal als snel & gezond
ontbijt.

Voel je welkom in mijn praktijk (óf online) voor persoonlijk
advies. Zie www.gezondezaken.nl. Ik kan je niet alleen
adviseren op het gebied van (natuur)voeding. Ik ben ook
natuurgeneeskundige en fytotherapeut. Ik begeleid onder
andere mensen met hormonale klachten, afvallen,
spijsverteringsklachten, vermoeidheidsklachten of burn-out
naar een betere gezondheid. Uiteraard met natuurlijke
kruiden/medicatie en specifiek voedings- en leefwijzeadvies.

En wil je mijn mijn volgende e-book niet missen?
Volg dan zeker mijn Facebookpagina!

Ik wens je veel inspiratie met de recepten uit dit e-book.

Zorg goed voor jezelf!
Lieneke

Tot slot!

www.gezondezaken.nl
https://www.facebook.com/gezondezakennatuurlijkegezondheidszorg/

