Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Een cadeautje voor jou
Beste {{voornaam}}, de feestmaand is
begonnen! Pepernoten, marsepein of
chocoladeletter, wat is dit toch lekker.
Vroeger haalden we zelfs wel eens een 5
kilo zak perpernoten bij de Makro en er
bleef niets over. Inmiddels bescherm ik
mijzelf hiervoor en haal het maar niet
zoveel in huis want ik vind het moeilijk om
te laten liggen. Samen met mijn collega
Lida heb ik een hele interessante cursus
opgezet die hier over gaat. Hoe zeg je nee
tegen al die verleidingen en ja tegen
gezondheid? Lees hier meer over deze
cursus. Daar vind je ook alle info over de
gratis online kennismakingsworkshop, een
cadeautje voor jou. Ik wens je in ieder
geval hele gezellige feestdagen en een
gezond 2022 en lekker in je vel!

Vergaderen en een frisse
neus?
In combinatie met een interessante
workshop en een heerlijke uitgebreide
lunch, kun je vergaderen in ons pand. Tot
10 personen kan dit op 1,5 meter afstand.
We horen telkens dat de sfeer en energie
zo fijn is hier. Het winter zonnetje schijnt
naar binnen, het is licht en overal kan een
raam open. Het mooie is dat je hier
vandaan ook prachtig kunt wandelen, je
loopt zo de natuur in. Dat is een goed idee
om met elkaar van gedachten te wisselen
of te ontspannen tijdens een pittige sessie.

Agenda
Inschrijven en info via deze link
15 december 19:30 - 20:30 uur
gratis online kennismakingsworkshop van
de cursus 'een gezonde relatie met eten'.
12 januari 19:30 - 21:00 uur
gratis kennismakingsworkshop van de
cursus 'een gezonde relatie met eten'.
16 januari 13:30 - 16:00 uur
Workshop Vaker vegetarisch
19 januari 19:30 - 22:00 uur
Cursus 'een gezonde relatie met eten'.
Andere data van deze cursus:
26 januari 19:00 - 21:30 uur
Workshop Vaker vegetarisch
We hebben momenteel te maken met
corona maatregelen, we passen ons
telkens aan de mogelijkheden. Mail alvast
je interesse dan houd ik je op de hoogte.

Zuurkooltaartjes van
Andrea
Vorige maand zat Andrea in mijn workshop
Vaker Vegetarisch en zij deelde een
heerlijk recept. Ik heb het al 2x gemaakt en
het is wat mij betreft een blijvertje.
Dankjewel Andrea!
Wil je optimaal profiteren van de gezonde
werking voor je darmen van
gefermenteerde groente zoals zuurkool,
verhit deze dan niet. Bewaar wat
overgebleven rauwe zuurkool in de
koelkast en neem elke dag een hapje.
Voor 6 kleine of 1 grote taart:
Deeg:
150 gram meel
(haver/tarwe/spelt/kikkererwten, ik doe
meestal een mengsel)
100 ml water, 50 ml olie
Peper en zout

Tip
Vraag jij je weleens af, hoe doe ik dat nu,
gezonder eten? Varieer iets meer, neem
niet elke dag hetzelfde ontbijt maar kies 3
favoriete ontbijtjes en wissel die af, zo
krijgt je lichaam elke dag andere vitamines
en mineralen binnen en je darmen worden
er ook heel blij van. Zie je door de bomen
het bos niet meer? Maak een afspraak
voor een consult, dan kijk ik met je mee.
Klik hier voor het maken van een afspraak.

Vulling:
400 gram zuurkool
100 gram hüttenkäse
2 eieren
200 gram gekookte zoete aardappel
1 ui, gefruit
1 tl tijm, peper en zout
2 el zonnebloempitten
Meng de ingrediënten voor het deeg en
laat 15 minuten rusten in de koelkast.
Bekleed dan de vorm ermee, gebruik wat
meel op je handen zodat het minder plakt.
Kook de zoete aardappel en fruit de ui.
Meng met de zuurkool, de huttenkase, de
eieren en de kruiden/pitten.
Vul de vormen en bak 25 minuten op 180
graden in de hete lucht oven. Eet
smakelijk!
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