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Ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit 
om 

vrouwen boven de 40 
te helpen 

fit, jong en slank te blijven 
op een natuurlijke manier 
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Belangrijke boodschap:  
Het is illegaal om dit ebook te kopiëren, verkopen of verdelen! 

  
 
Dit ebook hoor je te krijgen van www.legallyraw.be of een andere website waarvan Katinka 
Michiels eigenaar is, anders heb je een illegale kopie. 
  
Ik stop veel passie en energie in mijn werk. Rapporteer het daarom aub als je een illegale kopie 
krijgt, door dit te mailen naar info@legallyraw.be 
  
Slank & Gezond bvba 
Anemonenlaan 25 
2531 Vremde – België 
  
Tekst & vormgeving: Katinka Michiels 
Ontwikkeling recepten: Katinka Michiels & Sabine Spaargaren (recepten aangeduid met *) 
Fotos : depositphotos.com 
  
© 2012 Slank & Gezond - Legally Raw 
  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
  
Xoxo Katinka 
www.legallyraw.be www.legallyraw.nl 
 
  
 Disclaimer 
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. 
De auteur en haar onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door 
geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico‟s op 
elk letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van welke 
informatie dan ook in dit e-book. Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot info@legallyraw.be.  

Medische disclaimer  
Dit e-book is geschreven om de lezer de basisprincipes van een gezond eetpatroon te leren en dient alleen voor 
informatieve doeleinden. Het is op geen enkele wijze bedoeld om medisch of professioneel advies te geven.  
Het e-book is geschreven voor gezonde mensen zonder lichamelijke aandoeningen van welke aard dan ook. Raadpleeg 
altijd uw huisarts voordat u een verandering in uw eetgewoonte of bewegingspatroon aanbrengt. Het doel van dit e-
book is om gezonde mensen te helpen hun doelen te bereiken door ze te leren wat een gezond eetpatroon inhoudt.  
In dit e-book worden geen gezondheidsclaims geuit. De informatie in dit e-book zal niet bijdragen aan het genezen, 
helen of corrigeren van een ziekte, stofwisselingskwaal of medische aandoening. De auteur is geen arts, diëtiste of 
voedingswetenschapper. De informatie in dit e-book is verzameld uit vele verschillende bronnen en verzameld door 
persoonlijke ervaringen.  
Alleen gezond eten leidt niet tot een optimaal resultaat. Gezond eten moet gecombineerd worden met geschikte 
lichaamsbeweging voor optimale resultaten. Wanneer u niet gewend bent aan stevige lichaamsbeweging, moet u altijd 
bij uw arts langsgaan en toestemming krijgen voordat u met een trainingsprogramma begint.  
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Zippedeeday, ik ben zo blij je hier te ontmoeten. 
 
Gefeliciteerd!  
Met deze mini-detox van 3 dagen ga je zorgen voor 
jezelf, je gezondheid en je welzijn. Je neemt het heft in 
handen om slank, fit en gezond te worden, er stralend 
uit te zien en je vol energie te voelen. 
 
Ik heb voor jou dit 3-daagse ontgiftingsplan opgesteld. 
Misschien is dit wel het mooiste geschenk dat je jezelf 
kan geven.  
 
Samen gaan we op detox avontuur, een reis van slechts 3 
dagen maar deze 3 dagen gaan je een kickstart geven op 
weg naar een slank en gezonde levensstijl. 
 
Geloof me, het wordt een boeiend en onvergetelijk 
avontuur. 
Want na die 3 dagen ga je met een ander gevoel voor de 
spiegel staan. Je zal al verschil merken. Je zal een 
stralende vrouw zien, blakend van gezondheid. 
  
Op de volgende pagina vind je het menu en verderop 
alle recepten. 
 
Ontgiftende groetjes, 
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Waarom ontgiften?  
  
  

Gifstoffen komen van allerlei bronnen. 
Sommigen komen van buitenaf en sommigen maken we in ons eigen lichaam aan. 
  
Gifstoffen die van buiten komen zijn o.a. : 
 

• Pesticiden 
• Bewaarmiddelen 
• Synthetische smaak -, kleur- en geurstoffen 
 

 Je vindt deze gifstoffen in onze voeding, onze lucht, ons drinken, onze 
verzorgingsproducten, onze huishoudelijke reinigers, onze cosmetica, enz. 
  
Gifstoffen die van binnen komen, maken we zelf aan. Wanneer we iets eten, moeten we 
dit eten verbranden om het te zetten in energie. Je kan dit echt vergelijken met een 
kacheltje. 
Maar als je iets verbrandt, heb je altijd as over. Zo gaat dit ook in ons lichaam. Bij het 
verbranden van onze voeding blijft er “as” over.   
Ook ademen laat reststoffen achter. 
  
Het lichaam is een prima werkende machine en heeft verschillende systemen om van 
deze gifstoffen af te raken : 
 
Via de longen  :  uitademen 
Via de nieren  :  urine 
Via de darmen  :  stoelgang 
Via de huid  :  zweten 
Via de lever     : de lever helpt om gifstoffen water oplosbaar te maken zodat ze 

makkelijker uitgescheiden kunnen worden 
 
Je begrijpt nu meteen waarom water zo belangrijk is bij het elimineren van gifstoffen. 
Want zelfs al kan de lever de gifstoffen netjes water oplosbaar maken, dan nog moet er 
voldoende water beschikbaar zijn om ze te laten afvloeien. 
Niet alleen water is belangrijk maar ook alle voeding die veel water bevat zoals verse 
groenten en fruit. 
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Wanneer het lichaam deze niet kwijt raakt, gaat het 
deze inkapselen in de vetcellen. 
 
Hoe meer gif, hoe meer vetcellen nodig zijn om je te 
beschermen. 
 
Dit betekent dat je lichaam je vet niet snel zal willen 
afstaan vermits je vetopslag bescherming biedt tegen 
een serieuze dreiging. 
 
Dit is een bijkomende oorzaak waarom veel vrouwen 
niet kunnen afslanken naar hun doelstellingen. 
 
Dat is waarom het hoe ouder we worden, hoe 
moeilijker het wordt om ons gewicht op peil te houden. 
Ja natuurlijk vertraagt ons metabolisme wel. Maar we 
hebben ook al een heel leven vol gifstoffen achter de 
rug.  
Daarbij komt nog dat veel vrouwen last hebben van constipatie, wat betekent dat er al 
één eliminatiesysteem niet naar behoren werkt. 
 
Bovenop drinken we te weinig water en teveel koffie, wat de nieren als eliminatiesysteem 
ook in de weg staat. 
 
En alhoewel het absoluut heerlijk is om je te verwennen met een luxueuze dagcrème en 
lichaamsverzorging, denk er dan aan dat je gifstoffen op je huid smeert.  
 
Hiermee werk je dan weer de huid als eliminatiesysteem tegen. 
Het leuke is dat je terug met je lichaam MEE kan gaan werken in plaats van het TEGEN te 
werken. 
 
 

Een goed detoxplan is één van de eerste stappen. 

Het grote probleem tegenwoordig is dat we meer gifstoffen opnemen dan we kunnen 
elimineren. Dagelijks nemen we honderden verschillende stoffen op. 
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In het 10-daagse DETOX VOOR VROUWEN programma 
(http://legallyraw.be/detox) vind je eerst een aantal pretoxdagen. Pretoxdagen 
vormen een ideale overgang zodat het voor jou en je lichaam gemakkelijker is 
om te wennen aan deze lichte (maar wel heeeel erg voedingsrijke) voeding. 
 
In deze mini-detox vliegen we meteen door naar de detoxdagen. Zelf hou ik zo’n 
mini-detox om de 12 weken. 
 
Ideaal om je afslankresultaten een kickstart te geven. Maar ook een goed idee 
wanneer je door een plateau moet. 
 
En al helemaal ok om je lichaam te zuiveren. Vandaar dat je deze mini-detox ook 
een paar keer per jaar mag en kan herhalen. 
 
Als de mini-detox je toch te zwaar valt, neem dan als avondmaaltijd een lichte 
gezonde maaltijd zoals een sla of gestoomde groentjes. 
 
Wanneer je toch wil doorzetten, maar het valt je moeilijk, kom op de facebook 
groep of mail me. Ik ben er voor je. 
 
Ik geloof in je, sterker dan je zelf doet! 
 
 

  

http://www.legallyraw.be/detox
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Dag 1 
 
Bij het opstaan  :  warm water met citroen 
 
Ontbijt  : romige sinaasshake 
 
Tussendoortje : rehab drankje 
 
Lunch  : kleurrijke slaw 
 
Tussendoortje : 2 kiwi’s 
 
Avondmaal : wortel gember soepje 
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Dag 2 
 
Bij het opstaan  :  warm water met citroen 
 
Ontbijt  : under cover green smoothie 
 
Tussendoortje : amandelfristi 
 
Lunch  : quinoasalade 
 
Tussendoortje : een handje frambozen of een appel 
 
Avondmaal : paprika gazpacho 
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Dag 3 
 
Bij het opstaan  :  warm water met citroen 
 
Ontbijt  : groene banaan/kaneel/gember 
   smoothie 
 
Tussendoortje : rehab drankje 
 
Lunch  : ik moet rennen salade 
 
Tussendoortje : een handje frambozen of een appel 
 
Avondmaal : bleekseldersoep 
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DRINK WARM WATER MET CITROEN 
  

De dag beginnen met een kop warm water 
met versgeperst citroensap maakt je 
gehemelte proper en steunt je lever in het 
ontgiftingsproces. 
Alhoewel citroen zuur smaakt, toch is dit een 
basisch fruit. 
Je start dus meteen met een ontzurende 
boost. 
Bovendien mag je deze kop warm water met 
citroen bij je aantal glazen water tellen. 
Citroenen helpen je immuunsysteem te 
versterken (vanwege de vitamine C).  

Het citroenzuur “citric acid” helpt bij de vertering waardoor je buik minder snel 
opblaast. 
Citroenwater is dan ook nog eens goed voor je huid vanwege de hydratatie en de 
vele anti-oxidanten. 
Citroenwater is een enorme hulp bij gewichtsverlies. Wie voldoende Vitamine C 
eet, verbrandt 30% meer vet tijdens het bewegingsessie (met gemiddelde 
inspanning) dan wie onvoldoende vitamine C heeft. Bron : 2005 studie Journal of 
the American College of Nutrition. 
En het is een supervervanger voor een kop koffie. 
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Dit wordt je ochtendroutine : 
 

 
 Trek iets warm over je nachthemd aan. 
 Zet een volle waterkoker op . 
 Pers of knijp een volledig citroen uit en meng het sap onder ongeveer 

een liter warm water. Je kan het mengsel zoeten met honing, 
agavesiroop of stevia.  

 Start alvast met het drinken van het eerste glas. Wil je een extra 
oppepper? Doe er dan een snufje zwarte peper bij. 

 Doe de rest van het citroenwater in een thermos en drink deze 
gedurende de rest van de ochtend op. Bedoeling is om je gifstoffen 
letterlijk weg te spoelen. En daarvoor is natuurlijk voldoende vocht 
nodig. 

 
  
  
  
De citroen is basisch en neutraliseert zuren (assen of verbrandingsresten) in ons 
lichaam. Het verfrist ook meteen onze mond en het helpt de lever om alvast met de 
ontgifting te starten. 
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Smoothies 

  
 
 
1. Groene Banaan Kaneel/Gember Smoothie (voor 1 smoothie) (*) 
  
1 bevoren banaan (gepeld, in stukjes) 
1/2 peer, geschild en in stukjes 
1 eetlepel gebroken lijnzaad 
1 theelepel kaneel poeder 
1 theelepel geraspte gember (of gember poeder) 
1-2 verse dadels, ontpit 
1 cup water (250 ml) of notenmelk 
1 handjevol sla 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) recepen met sterretje ontwikkeld door Sabine Spaargaren 
  

  
 

Je mag je smoothie 

zoeten met 1-2 dadels, 

een eetlepel agavesiroop 

of wat stevia 
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Smoothies 

Lijnzaad 

geeft je een 

goede dosis 

gezonde 

vetten 
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2.Romige Sinas Shake (voor 2 smoothies) (*) 
  
500 ml verse sinaasappelsap 
water & vlees van 1 verse Thaise kokosnoot o(f kokosmelk uit een karton) 
1 theelepel vanille extract 
1 theelepel honing/agave/yaco siroop 
1 handjevol spinazie 
  
Blend, klaar! Vervang eventueel een verse kokosnoot door kokosmelk (geen 
kokosroom) 
 
Een verse kokosnoot vind je in een Aziatische winkel of supermarkt. Deze zijn 
overheerlijk en de moeite om wat voor rond te rijden. 
  

 
 3.Undercover Green Smoothie (voor 2 smoothies) (*) 

  
1.5 kop (375 ml) amandelmelk 
1 grote handvol spinazie or Romeinse sla 
1 grote, rijpe banaan 
1 3/4 kop bevroren bessen 
1/4 rijpe avocado 
2 eetlepels rauwe cacao poeder 
1.5 theelepel lucuma of mesquite (of honing) 
1 theelepel spirulina 
1/2 kop (120 ml) water (of meer indien nodig) 
optioneel: bijenpollen, chia zaadjes, maca poeder 
  
Blend tot een romige smoothie. Een makkelijke, snelle, en lekkere manier om je greens 
binnen te krijgen! 
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Smoothies 

Lijnzaad 

geeft je een 

goede dosis 

gezonde 

vetten 
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4. Rehab drankje  
 
4 appels 
Sap van een pompelmoes 
Een handje druiven, ontpit 
1 biet 
1 tl lijnzaadolie (of gebroken lijnzaadkorrels) 
 
Mix in de blender. 
 
Als je een sapmachine hebt zou je deze ingrediënten ook perfect kunnen sappen. 
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   Noten 
1. Amandelmelk  
 
Amandelen moet je 8 tot 12 uur weken in een ruime kom met koud water. Ze worden 
hierdoor lichter verteerbaar en doordat de amandel begint te kiemen stijgt de 
voedingswaarde met 200%. De bruine schilletjes hoef je er niet af te halen. 
 

o 1 kop geweekte en gespoelde amandelen  
o 2 à 3 koppen water  
 

In de blender en een minuutje laten draaien, of langer. Totdat de amandelen helemaal 
fijn zijn. Door een fijne zeef zeven en de amandelmelk is klaar!  
Je kan het als basis gebruiken voor een milkshake of smoothie. Je maakt de melk nog 
lekkerder met vanilleextract, medjooldadels of agavesiroop. 
 
Mijn favoriete amandelmilkshake = AMANDELFRISTI 
1 kop amandelmelk 
2 ontpitte medjool dadels (van die lekker sappige) 
5 à 8 bevroren aardbeien 
 
Heerlijk koel en smeuïg.  
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Je kan amandelmelk ook in de 
supermarkt of natuurwinkel 
kopen in plaats van deze zelf te 
maken. 
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  Salades 

1. Quinoa Salade (1 portie) (*) 
  
2 handen vol rucola 
1 handje kiemen (  
1/2 avocado, in partjes 
5-10 cherry tomaatjes, gehalveerd 
1/4 rode ui, fijn gesneden (of bosui) 
Gekookte Quinoa 
Himalaya zout en peper naar smaak 
optioneel: balsamico azijn 
 
Meng alle ingrediënten.  
Laat de gekookte quinoa eerst even afkoelen alvorens aan de salade toe te voegen.  
 
Tip: kook een grote hoeveelheid quinoa in een keer, dan heb je de hele week genoeg 
om binnen 5 minuten deze salade op tafel te zetten! (Bewaar in de koelkast).  
 
Je kan er ook voor kiezen om de quinoa niet te koken en in de plaats hiervan te laten 
ontkiemen zodat deze verteerbaar wordt.  
Quinoa kan je laten ontkiemen door het goed af te spoelen, een nachtje te weken, en 
vervolgens 1 dag in een zeef te laten uitlekken. Spoel 1-2 keer per dag met water. 
 
Je kan quinoa ook mengen met gestoofde of gestoomde groentjes.  
Een mengelmoes van kleurrijke groentjes oogt heel mooi en smaakt ook lekker. 
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  Salades 

2. Kleurrijke Slaw (2 porties) (*) 
  
1 kop wortels, julienne gesneden 
1 kop paarse kool, julienne gesneden 
1 kop courgette, julienne gesneden 
1/4 bosui, in stukjes 
1 eetlepel sesam olie 
2 eetlepels citroen sap 
1 theelepel appel cider azijn of rijst azijn 
1 eetlepel extra vierge olijfolie 
4 eetlepels sesam zaadjes 
1 eetlepel verse gember, geraspt 
  
Snij de groentjes julienne. 
Zelf gebruik ik een mandoline om alle groente fijn te snijden.  Ze lijken dan een beetje 
op spaghettislierten. 
Meng alle ingredienten in een grote schaal. laat minimaal 5 minuten marineren 
alvorens te serveren. Mooi gerecht voor een picknick . 
 
 
3. “Ik moet rennen” salade 
Geen tijd, geen zin.  
Neem dan gewoon een avocado. Bestrooi deze met wat peper en zout . 
Extra? Doe er koriander en wat kerstomaatjes bij. 
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   Soepen 

1. Bleekseldersoep (voor 4 porties) 
 
Selder heeft altijd een zoutige smaak. Deze soep is geeft veel voldoening aan wie vaak 
trek heeft naar zoute snacks. 
 
 

1 liter groentenbouillon 
½ struik bleekselder, in stukjes 
1 ui, fijngesnipperd 
200 g aardappelen 
1 el kokosolie 
Snuf peper 

 
 
 
Fruit het uitje in de kokosolie. Voeg dan groentenbouillon, aardappelen en bleekselder 
toe. Laat 20 minuten sudderen (zachtjes koken). Mix en smullen maar. 
 
Weet je niet wat je met de rest van de bleekselder doet. Ik vind een selderstengel met 
wat ongezouten pindakaas (uit de natuurwinkel) een heerlijke en gezonde snack. 
Maar in het detoxprogramma is pindakaas wat te zwaar, dus stel ik voor om deze hier in 
de andere soepen te gebruiken of mee te verwerken in je sla. 
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   Soepen 

2. Gember wortel soepje (voor 4 porties) 
 
Gember werkt lekker verwarmend en ook zuiverend. 
 
 

1 liter groentenbouillon 
300g worteltjes geraspt 
1 ui, fijngesnipperd 
Gemberstukje van 2 cm, geraspt  
1 el kokosolie 
Snuf peper 

 
 
 
Fruit het uitje en de gember in de kokosolie. Voeg dan groentenbouillon, en andere 
ingrediënten toe. Laat 10 minuten sudderen (zachtjes koken). Mix en smullen maar. 
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   Soepen 

2. Paprika gazpacho (voor 4 porties) 
 
5 tomaten 
½ komkommer in stukjes 
1 rode paprika 
1 lookteentje 
1 avocado 
 
 
 
 
 
 
 
Mix en leng aan met water indien gewenst. 
Kruid af met zout, peper en koriander. 
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Hoe nu verder? 

 
 

In het leven gaat het om balans. Uiteraard mag je eens naast de lijn lopen.  
Een gezond lichaam kan daar mee om. 
 
Het blijft wel een feit dat als je altijd buiten de lijn loopt, je lichaam hier niet blij 
mee is en je gezondheid op den duur hieronder gaat lijden. 
Daaromhoop ik vooral dat je de recepten lekker vond en dat je vooral mijn blog 
blijft bezoeken om je eigen receptenbibliotheek uit te breiden. 

 
Want ik ben overtuigd : gezond zijn kan ook 
best heel lekker zijn. 
 

Wil je nog verder afslanken? 
Neem dan een kijkje op 
http://legallyraw.be/slank-en-gezond 
 

Wil je dieper ontgiften? 
Neem dan een kijkje op 
http://legallyraw.be/detox  
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That’s all girls 

Vond je dit een SUPER MINIprogramma? Vertel het dan verder. Je 
doet me hier een enorm plezier mee. 
Hoe? Deel mijn website http://legallyraw.be met je vrienden op 
facebook of gewoon “viavia” 
 
Vond je dit programma MINDER dan je verwachtte? Laat het me 
zeker weten op info@legallyraw.be. Ik neem je bevindingen zeer 
serieus. 
 

Dank je wel. 
Ik wens je een fantastische & gezonde toekomst toe. 
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