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Leuk dat je gaat starten met Vegan Switch! 
Dit receptenmagazine staat vol heerlijke 
recepten, tips, weetjes en we hebben 
alvast je boodschappenlijstjes gemaakt! 
Zo wordt jouw 10-daagse Vegan Switch 
kuur een waar feestje.

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.

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 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
       Verhoogde weerstand

Wanneer je niet gewend bent om veel 
groente en fruit te eten, kan The Vegan 

Inleiding

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 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 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

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 

Hoe dit magazine te gebruiken?

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 aangegeven (zie pag. 7).

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

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.

Heel veel succes met jouw 
Vegan Switch ervaring!

• 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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1 handje verse platte peterselie
1 handje peterselie
1 bol knofllook

200 g passata di pomodoro
50 g groene curry pasta 

 

Groente, fruit en verse kruiden:

Vlees, vis, peulvruchten:

Zuivel en melkvervangers:

Waarschijnlijk al in huis: 
Olijfolie, peper en zout en citroensap
(kijk van te voren even wat jij al in je kruidenkast hebt staan)

Kruiden:

Noten, zaden en 
havermout:

paprikapoeder
komijnpoeder
cayennepeper (als je van pittig eten houdt) 
knoflookpoeder
uienpoeder
oregano
basilicum 
rozemarijn 
tijm
Italiaanse of Provençaalse kruidenmix
kurkuma
balsamicoazijn

Fruitsappen:

1 courgette  (1 ½)
200 g courgette spaghetti 
3 rode paprika’s
3 gele paprika’s (4)
100 g sla naar keuze
400 g cherry tomaatjes
300 g wortel
3 rode uien
150 g paksoi
300 g spinazie (400 g)
150 gram rode bieten
3 trostomaten
100 g komkommer
100 g bloemkoolrijst (150 g)
100 gr rucola slamelange
100 g veldsla
75 g maïs

150 g frambozen 
100 g mango (150 g)
100 g ananas (150 g)
75 g aardbeien
50 g blauwe bessen
1 sinaasappel
½ limoen
2 citroenen
5 olijven

160 ml amandelmelk (200 ml)
200 ml plantaardige melk (240 ml)
200 ml kokosyoghurt (240 ml)
200 ml kokosmelk

30 g walnoten (65 g)
10 g gemengde noten, ongezouten (30 g)
20 g pistachenootjes (40 g)
10 g amandelen (25 g)
1 el pijnboompitten
10 g pittenmix
2 el lijnzaad
2 el sesamzaad
90 g biologische havermout (110 g)

Optioneel: 1 el kokosrasp

150 g kipfilet (175 g kipfilet) 
250 g kabeljauw (300 g)
105 g kidneybonen (130 g)
300 g kikkererwten (350 g)
175 g linzen (200 g)
1 ei

200 ml kokoswater (300 ml)

BOODSCHAPPENLIJST dag 1 t/m 4 AFBOUWDAGEN



Afbouwdag 1
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Groente, fruit en verse kruiden:

Vlees, vis, peulvruchten:

Zuivel en melkvervangers:

Waarschijnlijk al in huis: 
Olijfolie, peper en zout en citroensap
(kijk van te voren even wat jij al in je kruidenkast hebt staan)

Kruiden:

Noten, zaden en 
havermout:

Optioneel: Kardemon
witte wijn azijn
groetenbouillonblokje 
el ras el hanout
cacao
1 vanillestokje
komijnpoeder
cayennepeper
kerriepoeder
1 kaneelstokje
balsamicoazijn

Fruitsappen:

300 g wortel (350 g)
250 g bospeentjes
2 avocado’s
150 g veldsla/babyspinazie
100 g babyspinazie
100 g gemengde sla
1 gele paprika
2 puntpaprika’s
3 rode ui
4 lente uien 
½ courgette
200 g broccoli (300 g)
200 g broccolirijst
200 g rode bieten (250 g)
100 g doperwten
1 komkommer
375 g cherrytomaatjes 
125 gram snoeptomaatjes
1 ½ zoete aardappel
75 g sperziebonen (125 g)
100 g boerenkool (150 g)
100 g mais (125 g)

50 g tofu
300 g linzen (350 g)
400 g kikkererwten
200 g kidneybonen (250 g)

120 g havermout (140 g)
20 g pistachenoten (40 g)
2 el sesamzaadjes
chiazaad
20 g hazelnoten (40 g)
20 g walnoten (50 g)
20 g amandelen (50 g)
1 el lijnzaad

3 sinaasappels
2 abrikozen
2 bevroren bananen + ½ in plakjes
100 g frambozen (150 g)
2 kiwi’s
2 citroenen- of limoensap
2 perziken
1 el limoensap
Stukje gember (1 cm)
75 g mango (diepvries) (125 g)
½ bevroren banaan, in plakjes 
75 g blauwe bessen
75 g bramen

bosje verse peterselie
5 teentjes knoflook
1 handje koriander
1 rode peper
bosje verse basilicum

240 ml plantaardige melk (280 ml)
250 ml plantaardige yoghurt (350 ml)
240 ml havermelk (280 ml)
100 ml kokosmelk

200 ml kokoswater (300 ml)

BOODSCHAPPENLIJST dag 5 t/m 8 VEGAN DAGEN
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Waarschijnlijk al in huis: 
Olijfolie, peper en zout en citroensap
(kijk van te voren even wat jij al in je 
kruidenkast hebt staan) 

Groente:
150 g wortels
3 puntpaprika’s (4 puntpaprika’s)
2 rode paprika’s
½ komkommer
2 rode uien
2 trostomaten
10 zwarte olijven
100 g slamelange
375 g zoete aardappel 
50 g maïs (100 g)
½ avocado
100 g veldsla melange

Fruit:
75 g bramen
75 g (bevroren) blauwe bessen
½ banaan
Stukje gember (1 à 2 cm)
1 ½ el citroensap

Verse kruiden: 
4 teentjes knoflook
Een paar blaadjes munt
Optioneel: 1 groene peper
4 takjes dille

Vlees, vis, peulvruchten:
150 g kipfilet
75 g kabeljauwfilet (100 g)
150 g kikkererwten (200 g)
125 g linzen

Noten, zaden en 
havermout:
90 g havermout (110 g)
1 el rozijnen
1 el chiazaad
20 g walnoten (40 g)
30 g pijnboompitten 
1 el lijnzaad
20 g pecannoten (40 g)
Kokossnippers

Kruiden:
1 vanillestokje
kurkuma
balsamicoazijn
oregano
dille
tijm 
peterselie
sojasaus
honing
sambal

Zuivel en melkvervangers:
160 ml kokosmelk (200 ml)
Kokossnippers
2 el soja cuisine 
200 ml plantaardige melk (240 ml)

BOODSCHAPPENLIJST dag 9 t/m 10 OPBOUWDAGEN
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Neem een luchtdicht potje of bakje en doe 
de havermout hierin. Snijd de frambozen 
door de helft en voeg deze samen met 
de cacaopoeder toe aan het potje. Voeg 
nu ook de amandelmelk toe en roer het 
geheel goed door tot er geen klonten meer 
in zitten. Sluit het potje goed af en laat het 
een nacht in de koelkast staan. 

Snijd in de ochtend de amandelen in 
stukjes en voeg deze toe als topping. 

Snijd de courgette in lange, dunne plakjes 
met een dunschiller, snijd de rode paprika 
in kleine stukjes, halveer de cherry 
tomaatjes en spoel de kikkererwten af. 
Doe deze ingrediënten samen met de 
gekozen sla in een kom.

Snijd de walnoten nu grof en voeg deze, 
samen met de pittenmix, toe aan de 
salade.

Meng de olijfolie door de salade en breng 
op smaak met peper en zout. 

Chocolade 
frambozen 

overnight oats

Courgette-
kikkererwten 

salade

40 g biologische havermout (50 g)
75 g frambozen
1 tl cacaopoeder

160 ml amandelmelk (200 ml)
10 g amandelen (25 g)

½ courgette
1 rode paprika

100 g sla naar keuze
100 g cherry tomaatjes

50 g kikkererwten
10 g walnoten (25 g)

10 g pittenmix
1 el olijfolie

Peper en zout

Ontbijt Lunch
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Gebruik Fittergy Vegan Omega 3 
ter ondersteuning van je Vegan 
Switch kuur, tijdens je wekelijkse 
Vegan dagen. Gebruik Fittergy 
Vegan Omega 3 ter ondersteuning 
van je hartfunctie, bloedruk en je 
hersenfunctie. Het bevat naast DHA 
ook EPA vetzuren uit een speciaal 
type alg, daarom is Fittergy Vegan 
Omega is een volwaardig alternatief 
voor omega 3-vetzuren uit visolie. Ga 
naar www.fittergyshop.nl en bestel 
jouw Vegan Omega 3 supplement. 

Tip: vraag bij je coach een kortingscode 
aan voor extra voordeel! FI
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Afbouwdag 1

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd 
de wortel, paprika, rode ui en knoflook 
in grove stukken. Vet een ovenschaal in 
met wat olijfolie en doe de wortel, paprika 
en ui in de schaal. Laat de kikkererwten 
uitlekken, spoel deze af en doe ze in de 
ovenschaal. Zet de schaal in de oven en 
laat het 20 minuten in de oven staan. 

Zet ondertussen een pannetje op het 
vuur en verhit hier wat olijfolie in. Bak de 
kabeljauwfilet hierin tot er een bruin randje 
ontstaat. 

Italiaanse kabeljauw uit de oven

200 g wortel
2 paprika’s (3 paprika’s)

50 g kikkererwten
1 teentje knoflook

½ rode ui
Peper en zout

Olijfolie
150 g kabeljauw

½ citroen
1tl dille

Diner

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

Haal de kabeljauw van het vuur af en 
haal de ovenschaal uit de oven. Snijd de 
citroen in plakjes en de kabeljauw in 4 
stukken en verdeel deze in de ovenschaal. 
Plaats de schaal nog 10 minuten in de 
oven. Garneer het gerecht ten slotte met 
de dille. Eet smakelijk!
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Afbouwdag 2

Doe de rode bieten, de aardbeien, 
frambozen, blauwe bessen en 
kokosyoghurt in een blender en mix tot 
een glad geheel. Hak de noten in grove 
stukken. Serveer de smoothiebowl 
vervolgens in een kom en voeg de lijnzaad 
en gemengde noten toe als topping. 

Snijd de rode paprika in stukjes, snipper 
de rode ui en halveer de cherry tomaatjes. 
Laat de maïs en kidneybonen uitlekken 
en spoel deze af. Doe de veldsla, 
paprika, cherrytomaatjes, ui, maïs en de 
kidneybonen in een kom. 

Neem een klein schaaltje en knijp hier 
het sap van de limoen in uit. Doe hier 
ook de olijfolie, het paprikapoeder, het 
komijnpoeder, de cayennepeper, het 
knoflookpoeder en het uienpoeder in. 
Meng het goed en voeg dit toe aan de 
kom. Breng vervolgens op smaak met 
peper en zout. 

Rode 
Smoothiebowl 

Mexicaanse
 salade

Ontbijt Lunch

150 gram rode bieten
75 g aardbeien
75 g frambozen

50 g blauwe bessen
200 ml kokosyoghurt (240 ml)

1 el lijnzaad
10 g gemengde noten, 

ongezouten (30 g)

Optioneel: 1 el kokosrasp
Optioneel: 1 maatschepje Greens

1 rode paprika
100 g veldsla

100 g cherry tomaatjes
25 g kidneybonen (50 g)

½ rode ui
75 g maïs 
½ limoen

1 tl paprikapoeder
½ tl komijnpoeder

½ tl cayennepeper (als je van pittig 
eten houdt) 

½ tl knoflookpoeder
½ tl uienpoeder

1 el olijfolie
Peper en zout
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START YOUR 
DAY HEALTHY 

AND BECOME A 
BETTER YOU!

Rode Smoothiebowl
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Afbouwdag 2

Neem de kipfilet uit de verpakking. Klop 
1 ei los en haal de kipfilet erdoorheen. 
Neem het sesamzaad en druk dit goed op 
de kipfilet, zodat er overal wat sesamzaad 
zit. Verhit 1 el olijfolie in een pannetje en 
bak de kipfilet op een laag vuurtje gaar. 

Spoel de kidneybonen af met koud water 
en laat ze uitlekken. Snijd de paprika’s 
en de courgette in lange stukken. Verhit 
in een pan 1 el olijfolie en roerbak de 
groenten hierin gaar.

Rasp de schil van een citroen en voeg dit 
toe aan het roerbakmengsel, de citroen 
heb je verder niet nodig. Voeg nu de 
kidneybonen toe en bak dit even mee. 
Snijd de peterselie in kleine stukjes en 
voeg dit toe aan het roerbakmengsel. Doe 
ook de komijn, paprikapoeder en kurkuma 
in de pan met groenten. 

Schep eerst de groenten op en serveer de 
kip op een bedje van de groenten. Breng 
op smaak met peper en zout. 

Sesamkip met roergebakken groenten

Diner

100 g kipfilet (125 g kipfilet)
1 ei

2 el sesamzaad
2 el olijfolie

1 gele paprika
1 rode paprika

½ courgette (1 courgette)
1 citroen

80 g kidneybonen 
1 handje peterselie

1 tl komijn
1 tl paprikapoeder

1 tl kurkuma
Peper en zout
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Gezondheid, vitaliteit en een goede 
weerstand staan bij veel mensen op 
nr. 1. Het is daarom heel interessant 
dat uit de laatste wetenschappelijke 
inzichten blijkt, dat veel plantaardige 
voeding en regelmatig Vegan eten, 
een sterk gezondheids- en weerstand 
ondersteunend effect heeft. En dat al 
binnen 10 dagen! 

In het westen eten we veel dierlijke 
producten en er is overvloed aan 
allerlei voedingsmiddelen die we 
lekker vinden. De dierlijke eiwitten 
en vooral dierlijke vetten zorgen voor 
allerlei kwalen waaronder overgewicht, 
vermoeidheid en een verstoring van de
balans in het immuunsysteem. 
Door dierlijke vetten grotendeels te 
vermijden en veel meer plantaardig 
te eten, waaronder een aantal dagen 
vegan, gaat het lichaam sneller 
ontgiften en meer vet verbranden. Je 
voelt je daardoor energieker en valt 
af zonder dat je heel veel minder eet 
of veel sport. Er gebeurt vaak nog 
veel meer. Zo gaat ook meestal het 
cholesterol en de bloedsuikerspiegel 
omlaag. 

Dit programma is daarom voor iedereen 
die fit, energiek en gezond wil blijven 
of worden en zichzelf weerbaarder wil 
maken tegen stress en ziekte. Het is 
een voedingsexperiment met jezelf 
dat ook een kickstart kan zijn voor een 
nieuwe gezonde levensstijl. Vegan 
flex kun je altijd blijven doen, door 
regelmatig (flexibel) vegan te eten.

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 
Vegan Switch en Sportvasten. 
Daarnaast heeft hij een grote 
liefde voor lekker eten.

Vegan flex, een boost voor je 
weerstand & energie
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Afbouwdag 3

100 g wortel
50 g havermout (60 g)

Oranje schil van 1 sinaasappel
100 g sinaasappel

200 ml plantaardige melk (240 ml)
20 g pistachenootjes (40 g)

Optioneel: 1 maatschepje Greens

Rasp de wortel en doe deze samen met de 
havermout en de sinaasappelschil in een 
luchtdicht potje. Snijd de sinaasappel in 
partjes en verwijder het witte vliesje. Snijd 
de partjes vervolgens in kleine stukjes en 
voeg deze samen met de plantaardige 
melk toe aan het potje. 

Oranje overnight oats

Ontbijt

Dek af en plaats een nacht in de 
koelkast. Snijd de volgende ochtend de 
pistachenootjes in grove stukken en voeg 
deze toe als topping. 

Optioneel: schepje Greens toevoegen. 

Tip: nootjes bij ontbijt of lunch 
kunnen ook als tussendoortje 
gegeten worden!
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Afbouwdag 3

100 g rucola slamelange
200 g cherry tomaatjes

1 rode ui
75 g linzen (100 g)
1 el pijnboompitten

1 el olijfolie
1 tl balsamicoazijn

Italiaanse of Provençaalse kruidenmix
1 handje verse platte peterselie

Peper en zout

Snijd de cherrytomaatjes door de helft, 
halveer de rode ui en snijd deze in dunne 
plakjes en doe deze in een kom. Laat de 
linzen uitlekken en voeg deze samen met 
de rucola melange bij het tomaat en ui 
mengsel. Rooster de pijnboompitten even 
in een pannetje en doe in de tussentijd de 

olijfolie, balsamicoazijn en de kruidenmix 
in een klein schaaltje. Snijd de platte 
peterselie grof en voeg nu alles samen 
in de kom. Breng op smaak met peper en 
zout. 

Linzen-tomatensalade

Lunch
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Afbouwdag 3

Neem de kabeljauwfilet uit de verpakking 
en strooi hier wat peper en zout overheen. 
Verhit 1 el olijfolie in een kleine pan en bak 
de kabeljauwfilet hierin op laag vuur gaar.

Verhit in een andere pan de overige 
olijfolie. Laat de linzen uitlekken en 
roerbak de knoflook, spinazie, de paksoi 
en de linzen in de pan. Misschien lukt het 
niet alle spinazie en paksoi tegelijkertijd
in de pan te doen, voeg het dan handje 

Groene curry met 
kabeljauw

100 g kabeljauwfilet (150 g)
2 el olijfolie
100 g linzen

200 g spinazie (300 g)
150 g paksoi

200 ml kokosmelk
1 teentje knoflook 

50 g groene curry pasta 
100 g bloemkoolrijst (150 g)

1 tl cayennepeper 
1 tl gemalen komijn

1 tl koriander

Diner

voor handje toe en laat het telkens een 
beetje slinken. Voeg na 3-4 minuten de 
kokosmelk en de groene curry pasta toe. 
Roer het geheel goed door.

Haal de kabeljauw, wanneer deze gaar is, 
uit de pan en snijd in stukken. Voeg deze 
toe aan de pan met groenten. Voeg nu 
ook de cayennepeper, komijn en koriander 
toe. Roer goed en voeg ten slotte de 
bloemkoolrijst toe. Laat nog 2 minuten 
staan.

Tip: de koriander is vers natuurlijk extra 
lekker. Snijd de blaadjes koriander in 
kleine stukjes en strooi het na serveren 
over het gerecht heen voor een heerlijke 
smaak!
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Afbouwdag 4

Neem de spinazie, mango en ananas en 
mix deze in een blender. Voeg vervolgens 
het kokoswater en lijnzaad toe en mix nog 
eens. Deze frisse smoothie smaakt koud 
het lekkerst!  

 

Snijd de trostomaten en de komkommer 
in blokjes en de rode ui en de olijven in 
ringen. Doe deze vervolgens in een grote 
kom. Laat de kikkererwten uitlekken en 
voeg deze bij de andere ingrediënten in de 
kom. Maak nu de dressing door de olijfolie, 
citroensap, oregano en citroenrasp met 
elkaar te mengen in een kleiner kommetje. 
Besprenkel dit vervolgens over de salade 
en roer goed door. Hak de walnoten in 
grove stukken en strooi deze over de 
salade. Breng verder op smaak met peper 
en zout. 

Tropische 
smoothie 

Frisse 
kikkererwten-

salade

100 g spinazie
100 g mango (150 g)
100 g ananas (150 g)

200 ml kokoswater (300 ml)
1 el lijnzaad

3 trostomaten
100 g komkommer

½ rode ui
5 olijven

50 g kikkererwten (100 g)
20 g walnoten (50 g)

1 el olijfolie
1 el citroensap

1 tl oregano
Citroenrasp

Peper en zout

Ontbijt Lunch
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Li-Ann is al jaren succesvol als zangeres 
in het jaren 90 duo Twenty 4 Seven en is nu 
Vegan Switch Coach en geeft ook advies over 
(orthomoleculaire) voeding, beweging, yoga en 
supplementen.

Wat is jouw ervaring met 
Vegan Switch?
Ik begeleid mensen al met Vegan Switch vanaf 
het allereerste begin toen het net ontwikkeld 
was. Ik heb het eerst zelf gedaan en sindsdien 
vele anderen erbij begeleid. Deze kuur is op 
mijn lijf geschreven en staat voor alles wat ik 
belangrijk vind en zelf naleef. Tijdens Vegan 
Switch staat je gezondheid voorop en moet 
je meer tijd vrijmaken voor jezelf om gezond 
te koken, meer te bewegen, te ontspannen en 
voldoende te slapen. Oftewel, je moet jezelf 
even op nummer 1 zetten en daarmee staat 
zelfliefde centraal. Het zijn richtlijnen voor 
een gezonde en goede leefstijl die je goed kan 
volhouden, ook na de 10 dagen. Het mooie is 
daarmee ook dat mensen die Vegan Switch 
doen een blijvende verandering hebben in 
leefstijl en daarmee ook in de resultaten. 

Aan wie adviseer jij Vegan Switch?
Vegan Switch is voor iedereen heel goed om 
te doen. Of je nou diabetes of obesitas hebt of 
helemaal gezond bent en al een hele gezonde 
leefstijl hebt, deze kuur heeft altijd een positief 
effect. Ik begeleid ook veel mensen die een 
Burn-out hebben, omdat hun lichaam die 
extra vitamines en mineralen heel goed kan 
gebruiken om te herstellen en de kuur een 

positief effect heeft op de hormoon-balans en 
darmflora. Ik kijk altijd naar wat iemand graag 
wilt bereiken, hoe diegene nu leeft en wat 
mogelijk is. Je zou Vegan Switch goed, beter 
of best kunnen doen: Je moet uitgedaagd 
worden, maar het moet tegelijkertijd goed 
haalbaar blijven. Daarom is de persoonlijke 
begeleiding een belangrijk onderdeel van 
Vegan Switch.

Welke resultaten zie je bij jouw 
klanten?
Over het algemeen zijn de resultaten 2 tot 6 
kg afvallen, meer energie, betere stemming, 
mooiere huid, betere darmflora (en stoelgang), 
meer rust in het hoofd en minder cellulitis. En 
erg belangrijk, mensen hebben hun lifestyle 
blijvend veranderd, wat ook in de toekomst  
positieve effecten zullen hebben. 
Ook zijn er mensen waarvan hun depressieve 
gevoelens minder zijn geworden en er zijn een 
aantal mensen die van hun diabetes 2 zijn 
afgekomen. Geweldig he! 

Waarmee ondersteun jij je klanten het 
meest tijdens Vegan Switch?
Aangezien Vegan Switch bijna gelijk is aan mijn 
normale lifestyle, kan ik erg goed tips geven op 
alle gebieden. Ik weet waar je tegenaan loopt 
op welke dag en bereid klanten daarop voor. 
Zo kan je de eerste dagen hoofdpijn krijgen en 
vertel ik wat ze dan het beste kunnen doen. Ik 
stuur dagelijks een berichtje om te vragen hoe 
het gaat en stel ook andere vragen om te pijlen 
wat ze nodig hebben en hoe we indien nodig 
kunnen bijsturen. Ik ken oneindig veel gezonde 
en veganistische recepten en geef tips over 
hoe het gezin bijvoorbeeld kan mee-eten 
of hoe je hun voor de gek kan houden haha. 
Sommige kinderen of partners vinden het idee 
van veganistisch eten maar niks, maar vinden 
de gerechten heerlijk als ze het niet weten. 
Ik begeleid ook veel ondernemers, 
zangeressen, actrices, modellen of influencers 

Li-Ann
van Groen

& Vegan Switch



die veel reizen voor hun werk en die geef ik tips 
voor onderweg.
Wat adviseer je jouw klanten na Vegan 
Switch te doen?
Het leuke is dat iedereen altijd erg positief is na 
de 10 dagen Vegan Switch en erg gemotiveerd 
zijn om de lifestyle door te zetten. Het 
gezonder eten, meer bewegen en meer zweten 
is niet meer lastig vol te houden en wordt een 
gewoonte. 
Hoeveel iemand veganistisch blijft eten 
verschilt, want ik maak altijd een advies op 
maat. Stel dat iemand echt een carnivoor is, 
dan zal ik adviseren om 2 dagen per week 
veganistisch te eten en de andere dagen 
gewoon vlees. 48 uur veganistisch eten, heeft 
namelijk al een heel positief effect. Maar het 
grappige is dat de meeste mensen zo gewend 
zijn aan de veganistische gerechten dat ze 
meer dagen veganistisch blijven eten, zoals 
4-5 dagen per week. Sommige mensen doen 
Vegan Switch omdat ze veganistisch willen 
worden, dus dat mag natuurlijk ook, maar dat 
is niet de insteek van Vegan Switch. 

Wanneer kun je het beste starten met 
Vegan Switch?
Je kan het beste starten wanneer je wat tijd 
kan vrijmaken. Het bereiden van de nieuwe 
gerechten kan wat meer tijd en energie kosten. 
Ook het dagelijks bewegen neemt voor veel 
mensen meer tijd in beslag. En je moet in de 
tien dagen minimaal één keer naar de sauna, 
dat kan een uurtje zijn bij de sportschool, maar 
de meeste maken er gelijk een dagje spa van. 
Vegan Switch is absoluut geen straf, maar de 
mate waarin je er een feestje van maakt is aan 
jezelf. 

Heb je Vegan Switch zelf gedaan en 
wat was jouw ervaring?
Ja zeker en mijn vriend deed gezellig mee! Mijn 
lifestyle lijkt al erg lijkt op Vegan Switch , maar 

toch is het wel goed om af en toe met zo’n 
kuur weer even binnen de lijntjes te moeten 
kleuren. Even geen wijn, geen tussendoortjes, 
geen koekje, geen koffie (is optioneel!) en 
extra zweten. En ook de supplementen 
maken natuurlijk het verschil. Tijdens de kuur 
moest ik een weekend naar het buitenland, 
maar dat was goed te combineren. Ik was 2 
kg afgevallen, had meer energie en mooiere 
huid. Ook was ik heel helder in mijn hoofd en 
kwamen tijdens het schrijven van mijn boek en 
blogs alle ideeën en teksten als vanzelf. 
Mijn conditie was ook verbeterd, wat ik goed 
merkte tijdens optredens, aangezien dat ik dan 
moet zingen en dansen. 

Ik ben super enthousiast over  Vegan Switch 
en vind het erg leuk om anderen erbij te 
begeleiden, dus wil je door mij begeleid 
worden, dan hoor ik het graag. 

Vanuit liefde,

27
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Afbouwdag 4

1 el olijfolie
50 g kipfilet

100 g wortel (200 g)
150 g kikkererwten

200 g passata di pomodoro
200 g courgette spaghetti

1 tl oregano
1 tl basilicum 
1 tl rozemarijn 

1 tl tijm
Peper en zout

Snijd de kipfilet in blokjes en de wortel 
in dunne plakjes. Verhit in een pan 1 el 
olijfolie en bak de kipfilet hierin gaar. 
Wanneer de kipfilet dichtgeschroeid is 
voeg je de wortel toe. Voeg na 3-4 minuten 
de kikkererwten, de passata di pomodoro 
en de courgette spaghetti en de Italiaanse 
kruidenmix toe. Roer goed door en laat 

het geheel nog enkele minuten staan tot 
alles goed verhit is. Voeg na het serveren 
eventueel wat peper en zout toe naar 
smaak. 

Courgette pasta

Diner

Tip: Wat extra pit in dit 
gerecht? Snijd een rood 
jalapeño pepertje in kleine 
stukjes en roer deze door het 
gerecht heen!



LET’S GO
VEGAN
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Vegan dag 1

Breng de plantaardige melk aan de kook 
en roer de havermout hierin. Laat het 2 
minuten koken op laag vuur. Haal het 
steelpannetje van het vuur en laat de 
pap 5 minuten staan. Rasp in deze tijd 
de schil van 1 sinaasappel en pel de 
sinaasappelen tot partjes. Verwijder het 
witte vliesje van de sinaasappelpartjes en 
halveer de partjes zonder vlies. Neem de 
abrikoos en snijd deze in stukjes. 

Doe de havermoutpap in een kom 
en garneer met de abrikozen, 
sinaasappelpartjes, de sinaasappelrasp 
en de pistachenoten. Voeg eventueel nog 
wat kardemon toe voor de smaak. 

Abrikozen- 
havermoutpap

240 ml plantaardige melk (280 ml)
60 g havermout (70 g)

1 sinaasappel, rasp van 
schil & vruchtvlees

2 abrikozen
20 g pistachenoten (40 g)

Optioneel: Kardemon

Ontbijt

We beginnen met de dressing. Rooster 
de sesamzaadjes in een klein pannetje 
tot deze lichtbruin gekleurd zijn. Doe 
de olijfolie, de witte wijn azijn en de 
sesamzaadjes in een kommetje. Voeg 
hier wat peper, zout en de peterselie aan 
toe. Dek het kommetje af met folie en zet 
deze even in de koelkast. 

Rasp nu de wortels in kleine sliertjes. Snijd 
de paprika en de rode biet in stukjes. Laat 
de linzen uitlekken en voeg alles samen in 
een schaal. Was de veldsla/babyspinazie 
en voeg deze ook toe aan de schaal. Haal 
de dressing uit de koelkast en giet deze 
over de salade heen. Hussel de salade 
nog een keer goed door. 

Gekleurde 
groentesalade

1 el sesamzaadjes
1 el olijfolie

½ el witte wijn azijn
Peper en zout

Verse peterselie, fijngehakt
200 g wortel

150 g veldsla/babyspinazie
1 gele paprika

1 kleine rode biet 
50 g linzen (100 g)

 

Lunch
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Vegan dag 1

Verwarm de oven voor op 180°C. 
Spoel de kikkererwten af, laat ze goed 
uitlekken en leg ze op een bakplaat. Laat 
de kikkererwten 10 minuten in de oven 
bakken. Haal deze uit de oven wanneer ze 
klaar zijn en laat ze even buiten de oven 
staan. 

Snijd in de tussentijd de rode ui en de 
courgette in grove stukken. Snijd de 
broccoli in roosjes en de steel in plakjes. 
Verhit 2 el olijfolie in een pan op een 
laag vuurtje. Knijp de knoflook fijn en 
voeg deze samen met de rode ui toe 
aan de pan. Roer goed door en voeg na 
2 minuten de courgette toe. Zet het vuur 

Courgette broccolisoep

1 rode ui
½ courgette

200 g broccoli (300 g)
2 el olijfolie

200 g kikkererwten
2 teentjes knoflook

1 groetenbouillonblokje 
250 ml water
Peper en zout

Diner

nu op een middel hoog vuurtje en laat de 
courgette 5 minuten meebakken. Voeg 
hierna de broccoli, het water en het halve 
groentebouillonblokje toe en roer goed 
door. Zet het vuur weer lager en laat 
het geheel 8-10 minuten koken. Pureer 
hierna de soep met een staafmixer in de 
pan of in een blender. Voeg de helft van 
de kikkererwten toe en pureer deze mee. 
Wanneer het geheel helemaal glad is, voeg 
je de andere helft van de kikkererwten, 
peper en zout toe. 

TIP: soep is in de vriezer nog drie maanden 
lang houdbaar!

Let op: Ter voorbereiding van de 
ontbijt smoothie voor morgen: 
doe een gepelde banaan in een 
diepvriesbakje en plaats deze in 
de vriezer 
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Verfrissende 
drankjes

 Bruisend water 
met versgeperst 

citroensap, aardbei 
en munt (1 liter)

1 halve citroen
12 aardbeien

1 handje munt
1 liter (bruisend) water

Pers een halve citroen uit, 
snijd de aardbeien in vieren 
en kneus de muntblaadjes. 
Doe de ingrediënten in een 

drinkdispenser met een 
tapkraan en voeg 1 liter 

(bruisend) water toe. 

Laat het vervolgens 1 uurtje 
trekken Voeg daarna nog 
ijsblokjes toe voor extra 

verfrissing! 

Tip: Drink dit drankje met een 
rietje, zodat het zuurtje van de 
citroen de tanden niet aantast!

Bruisend water met 
aardbei, bramen en 

basilicum (1 liter)

Een lekker verfrissend drankje bevat vaak snel al veel calorieën, waar je mee op moet 
passen als jij de Vegan Switch aan het volgen bent. Om de warme dagen, tijdens het volgen 

van de Vegan Switch, door te komen, hebben we een aantal lekkere, verfrissende en laag 
calorische drankjes op een rijtje gezet!

8 aardbeien
8 bramen

1 handje basilicumblaadjes
1 liter (bruisend) water

Snijd de aardbeien en 
bramen in vieren en scheur 
de basilicumblaadjes zodat 
het aroma vrij komt. Doe de 

ingrediënten, samen met 
het (bruisende) water, in een 

drinkdispenser met een 
tapkraan en laat een uurtje 

trekken. 

Voeg daarna nog ijsblokjes toe 

voor extra verfrissing! 

Kokoswater met 
watermeloen en 

munt (1 liter)

6 flinke stukken watermeloen 
(zonder pitjes)

1 handje muntblaadjes
1 liter kokoswater

Snijd een watermeloen in stukjes 
en kneus de blaadjes munt. 

Doe de ingrediënten, samen 
met het kokoswater, in een 

drinkdispenser met een 
tapkraan en laat een uurtje 

trekken. 

Voeg daarna nog ijsblokjes toe 
voor extra verfrissing!



Tip: Overrijpe bananen zijn zoeter van smaak dus 
extra lekker voor in een smoothie!.
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Vegan dag 2

Neem een bevroren banaan uit de vriezer 
en snijd deze in plakjes. Doe de banaan, 
de rode bieten en de frambozen in de 
blender en mix deze voor 2 minuten. Voeg 
vervolgens de yoghurt, chiazaad en cacao 
toe en mix het nogmaals. Serveer de 
smoothie in een kom, hak de hazelnoten 
fijn en strooi deze over de smoothie bowl. 

Vegan brownie 
smoothiebowl

1 bevroren banaan
100 g rode bieten (150 g)
100 g frambozen (150 g)

250 ml plantaardige yoghurt (350 ml)
15 g chiazaad

1 el cacao
20 g hazelnoten (40 g)

Rasp van een sinaasappel

Ontbijt



Vegan dag 2

Zet een steelpannetje met water op 
het fornuis en breng deze aan de kook. 
Kook hierin de doperwten in 3 minuten 
gaar. Snijd in de tussentijd de kiwi’s en 
de sinaasappel in stukjes en snijd de 
komkommer in lange, platte stukjes 
met behulp van de dunschiller. Haal 
de doperwten wanneer deze gaar zijn 
uit het pannetje. Spoel ze af met koud 
water zodat ze sneller afkoelen en laat ze 
uitlekken.
 
Pak nu een grote schaal en doe hier de 
gemengde sla, de kiwi, de sinaasappel 

Frisse kiwisalade

100 g gemengde sla
2 kiwi’s

1 sinaasappel
100 g doperwten
½ komkommer

20 g walnoten (50 g)
1 el olijfolie

2 el citroen- of limoensap
Peper en zout

Lunch

en de komkommer in. Doe hier ook de 
uitgelekte doperwten in. Hak de walnoten 
fijn en strooi deze over de salade heen. 
Meng de olijfolie en het citroen- of 
limoensap. Doe hier wat peper en zout bij 
en giet het over de salade heen. Hussel de 
salade nog een keer goed door. 

Tip: Haal het witte vliesje van de 
sinaasappelpartjes af. Hierdoor 
wordt de salade namelijk nog 
lekkerder!



Vegan dag 2

Verwarm de oven voor op 200°C. Laat 
de kikkererwten uitlekken en spoel 
deze goed af. Doe de kikkererwten, 
fijngesneden koriander, ras el hanout, 
3 el olijfolie, de knoflook, de rode peper 
en het sap van ½ citroen in een kom. Mix 
het in de keukenmachine of stamp met 
de pureestamper tot een grove puree. 
Voeg wat peper en zout toe voor de 
smaak. 

Snijd de puntpaprika’s in de lengte door 
de helft en verwijder de zaadlijsten. Vul de 
paprika’s met het kikkererwtenmengsel 

Midden-Oosterse gevulde 
puntpaprika’s 

200 g kikkererwten
1 handje koriander
½ el ras el hanout

4 el olijfolie
1 teentje knoflook

1 rode peper
½ citroen

Peper en zout
2 puntpaprika’s

½ rode ui
2 lente uien

250 g trostomaten of cherrytomaatjes 
1 handje basilicum 

Diner

en leg ze op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Bak in ongeveer 25 minuten 
gaar. 

Snijd nu de rode ui en de salade ui in 
ringen, de tomaten in kleine blokjes (of 
door de helft met cherrytomaatjes) en 
hak de basilicum in kleine stukjes. Doe 
het samen in een kom en voeg de overige 
olijfolie, de balsamicoazijn en peper en 
zout toe. Serveer de salade naast de 
gevulde puntpaprika. 
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Vegan dag 3

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd 
de zoete aardappel in kleine blokjes en 
leg deze op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Strooi de komijnpoeder, 
cayennepeper, peper, zout en wat olijfolie 
over de zoete aardappel en hussel het 
goed door elkaar. Zet het voor 15 minuten 
in de oven.
 
Halveer nu de cherry tomaatjes. Snijd de 
rode ui en avocado in stukjes en laat de 
kidneybonen en maïs uitlekken. Doe deze 
ingrediënten in een schaal. Doe de overige 
olijfolie in een klein kommetje. Pers de 
knoflook hierin uit en voeg de peterselie 
en de limoensap toe en mix even goed. 
Haal de zoete aardappel uit de oven en 
voeg toe aan de schaal. Hussel goed en 
besprenkel de salade met de dressing. 

Spicy zoete 
aardappelsalade

Lunch

½ zoete aardappel
1 tl komijnpoeder
1 tl cayennepeper

Peper en zout
2 el olijfolie

125 g cherry tomaatjes
½ rode ui

½ avocado
50 g kidneybonen (100 g)

50 g maïs
1 teentje knoflook

Handje verse peterselie, fijngehakt
1 el limoensap

Snijd de perziken in kleine stukjes en doe 
deze in een luchtdicht potje. Leeg het 
merg van het vanillestokje en voeg deze 
toe aan het potje. Doe hier vervolgens ook 
de havermout en de havermelk bij. Dek het 
potje goed af en zet deze een nachtje in 
de koelkast. 

Snijd de volgende ochtend de amandelen 
in grove stukken. Haal het potje uit de 
koelkast en garneer met de amandelen. 

Perzik en vanille 
overnight oats

2 perziken
1 vanillestokje

60 g havermout (70 g)
240 ml havermelk (280 ml)

20 g amandelen (50 g)

Ontbijt

Tip: Voeg voor extra frisheid wat koude 
stukjes watermeloen toe, lekker!



Afbouwdag 1
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Perzik en vanille overnight oats
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Vegan dag 3

Was en snijd de bospeentjes in lange 
plakken of dikke stukken, snijd de rode ui 
in ringen en de knoflook in kleine stukjes. 
Pak een grote (soep) pan en doe hier 
de peentjes, rode ui, knoflook, linzen, 
sperziebonen en de kruiden en gember 
in. Doe het water er vervolgens bij en 
zet het vuur middelhoog. Voeg na 6 à 7 
minuten de kokosmelk toe en laat de curry 
doorsudderen. 

 Oosterse 
wortelcurry 

250 g bospeentjes
200 g linzen

75 g sperziebonen (125 g)
1 rode ui

1 teentje knoflook 
Stukje gember (1 cm)

100 ml kokosmelk
100 ml bronwater

1 tl kurkuma
1 tl kerriepoeder

1 tl cayennepeper
1 kaneelstokje
Peper en zout

200 g broccolirijst

Diner

Als de curry dreigt uit te drogen, voeg 
dan wat extra water toe. Voeg nog wat 
kurkuma toe en eventueel nog wat 
kerriepoeder voor smaak. Voeg ook peper 
en zout toe om het gerecht op smaak te 
brengen.

Voeg tenslotte de broccolirijst toe en laat 
deze een paar minuten mee sudderen. 
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Vegan dag 4

Snijd de avocado in kleine blokjes. Doe 
deze samen met de boerenkool, banaan 
en kokoswater in de blender en mix het 
geheel goed. Doe er tenslotte nog een 
schepje lijnzaad en chiazaad bij en mix 
het geheel nogmaals. 

Spoel de linzen af onder koud water en laat 
het uitlekken. Snijd de snoeptomaatjes 
in tweeën, was de blauwe bessen en de 
bramen en scheur de blaadjes basilicum 
in stukjes. Doe de linzen, de tomaatjes, de 
blauwe bessen, de bramen en basilicum in 
een schaal. Was de babyspinazie en doe 
deze ook in de schaal. Maak een dressing 
van olijfolie, balsamicoazijn, peper en 
zout en doe deze ook in de schaal. 
Roer het geheel goed door. Snijd nu de 
pistachenoten in grove stukken en strooi 
deze over de salade heen.

Groene 
supersmoothie

Zoete 
linzensalade

Ontbijt Lunch

½ avocado
100 g boerenkool (150 g)

75 g mango (diepvries) (125 g)
½ bevroren banaan, in plakjes 
200 ml kokoswater (300 ml)

1 el lijnzaad
1 el chiazaad

 

50 g linzen (100 g) 
125 gram snoeptomaatjes

75 g blauwe bessen
75 g bramen

1 handje verse basilicum
100 g babyspinazie 

1 el olijfolie
½ el balsamicoazijn

Peper en zout
1 el limoensap
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Vegan dag 4

Verwarm de oven voor op 200°C, snijd 
de zoete aardappel in plakken en halveer 
deze vervolgens door de breedte of in 
kwartjes. Besprenkel met olijfolie, peper 
en zout en bak ze in de oven in ongeveer 
30 minuten gaar. 

Snijd de wortel in kleine plakjes en de 
lente ui in stukjes. Verhit 1 el olijfolie in 
een pan en bak de ui en wortel.  Voeg de 
tofu na 3 minuten toe aan de pan en bak 
nog ongeveer 5 à 6 minuten mee. Voeg 
aan het einde de maïs toe om deze nog 1 
minuut mee te bakken. Snijd een avocado 
in tweeën en verwijder van één helft het 
vruchtvlees. Snijd het in blokjes. Pak nu 
een kom en maak deze op door de zoete 
aardappel, het mengsel uit de pan, de 
avocado en eventueel de zilvervliesrijst 
van elkaar apart op te dekken in de kom. 
Strooi de sesamzaadjes eroverheen en 
maak af door de komkommerslierten 
bovenop het geheel te serveren.

Tofu bowl

1 zoete aardappel
1 el olijfolie

50 g mais (75 g)
½ avocado
2 lente uien

50 g komkommer
100 g wortel (150 g)

50 g tofu
150 g kidneybonen 
1 el sesamzaadjes

Peper en zout

Diner
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Opbouwdag 1

Rasp de wortels en doe deze samen 
met de havermout, de rozijnen, het merg 
van het vanillestokje, de chiazaad en de 
kurkuma in een luchtdicht potje. Voeg 
nu ook de plantaardige melk toe aan 
het potje. Sluit het potje af en zet deze 
gedurende de nacht in de koelkast. Hak 
de pecannoten fijn en voeg deze in de 
ochtend toe als topping.

Carrot cake 
overnight oats

Ontbijt

150 g wortels
50 g havermout (60 g)

1 el rozijnen
20 g pecannoten (40 g)

1 vanillestokje
1 tl kurkuma
1 el chiazaad

200 ml plantaardige melk (240 ml)

O
P

B
O

U
W
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Opbouwdag 1

1½ el olijfolie
1 el balsamicoazijn

1 el citroensap
1 tl oregano

1 tl dille
2 teentjes knoflook

Een paar blaadjes munt
50 g kikkererwten (100 g)

2 puntpaprika’s

Pak een klein kommetje voor de dressing. 
Doe hier de olijfolie, de balsamicoazijn, 
de citroensap, 1 tl oregano en 1 tl dille in. 
Knijp 2 teentjes knoflook uit en roer het 
door de dressing heen. Neem de verse 
munt, snijd deze in kleine stukjes en doe 
deze ook in het kommetje met dressing. 
Roer de dressing even goed door, dek het 
kommetje af en plaats het in de koelkast.

Spoel de kikkererwten af met koud 
water en laat ze uitlekken. Snijd de 
puntpaprika’s en de komkommer in 
lange stukken, de rode ui in ringen, de 
tomaten in plakjes en de olijven door de 
helft. Doe de slamelange in een grote 

Griekse puntpaprika-salade

Lunch

½ komkommer
1 rode ui

2 trostomaten
10 zwarte olijven
100 g slamelange

20 g walnoten (40 g)
30 g pijnboompitten (roosteren)

Optioneel: 1 groene peper

schaal en doe de gesneden groenten 
hier ook in. Hak de walnoten in grove 
stukken en rooster de pijnboompitten 
in een klein koekenpannetje in een paar 
minuten goudbruin. Voeg de walnoten en 
pijnboompitten toe aan de salade. Haal de 
dressing uit de koelkast en roer deze door 
de salade heen.
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Opbouwdag 1

Snijd de puntpaprika en de dille alvast in 
kleine stukjes. Schil de zoete aardappel 
en snijd in blokjes en spoel even af. Zet 
een pan met water aan de kook en kook 
de zoete aardappelblokjes hierin in 8 à 10 
minuten gaar. 

Doe 1 el olijfolie, de tijm, oregano, peterselie 
en wat peper en zout in een kommetje. 
Voeg de helft van de al gesneden dille toe 
aan het kommetje. Voeg 1 geperst teentje 
knoflook toe en meng dit goed. Pak een 
ander pannetje en verhit hierin ook 1 el 
olijfolie. Neem de kabeljauwfilet en smeer 
deze aan beide kanten goed in met het 
kruidenmengsel uit de koelkast. Bak de 
kabeljauw vervolgens in 3 á 4 minuten 
op een middelhoog vuurtje tot deze goed 
gaar is.

Wanneer de zoete aardappelen klaar 
zijn, giet je deze af en pureer je ze met 
een pureestamper (kan eventueel ook 

Zoete aardappelpuree met 
mediterraans gekruide kabeljauw

1 puntpaprika (2 puntpaprika’s)
375 g zoete aardappel (ongeveer 1½ 

zoete aardappel)
2 el olijfolie 

1 tl tijm 
1 tl oregano

1 tl peterselie
Peper en zout

Diner

Let op: kip voor morgen vandaag 
alvast marineren! 
Zie diner recept opbouwdag 2. 

4 takjes dille
1 teentje knoflook

75 g kabeljauwfilet (100 g)
125 g linzen

2 el soja cuisine (plantaardige 
kookroom)

½ el citroensap

met een vork, maar dit duurt langer.) 
De kabeljauw is nu ook ongeveer klaar. 
Wanneer deze klaar is haal je die eruit 
en bak je de paprika in enkele minuten in 
dezelfde pan gaar. Spoel nu ook de linzen 
af en warm deze even op in het pannetje 
met de paprika. Meng nu de plantaardige 
kookroom, citroensap, de resterende dille 
en wat peper en zout door de puree. Voeg 
ten slotte de paprika toe aan de puree en 
roer het geheel goed door elkaar. 
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Opbouwdag 2: Vandaag sla je de lunch over. Hierdoor wordt je lever 
extra gestimuleerd om gifstoffen uit te scheiden.

Doe de havermout, de kokosmelk en het 
water in een pannetje. Doe hier ook de 
bramen en de blauwe bessen in. Verhit 
het geheel op middelhoog vuur en roer 
het zo nu en dan even door. Snijd in de 
tussentijd de banaan in plakjes. Wanneer 
de havermout de juiste dikte heeft, haal je 
het pannetje van het vuur en serveer je de 
havermout in een kom. Voeg de plakjes 
banaan, lijnzaad en de kokossnippers toe 
als topping.

Bosbessen 
havermoutpap

40 g havermout (50 g)
160 ml kokosmelk (200 ml)

30 ml water
75 g bramen

75 g (bevroren) blauwe bessen
½ banaan

1 el lijnzaad
Kokossnippers

Ontbijt

Snijd de kipfilet in lange dunne stukjes en 
doe ze in een grote kom. Voeg hier nu de 
sojasaus, de honing, een teentje knoflook 
(geperst, geraspt of in stukjes gesneden), 
de gember (geraspt), de sambal en 
wat peper en zout aan toe. Roer even 
goed door en zet de kom afgedekt in de 
koelkast. Laat een dag in de koelkast 
rusten. Verhit 1 el olijfolie in een pan en 
bak de kip hierin gaar. Spoel ondertussen 
de kikkererwten en de maïs af onder koud 
water en laat samen uitlekken. Snijd de 
halve avocado en rode paprika’s in lange 
stukken. Snijd de rode ui in ringen. Leg 
de veldsla melange op een groot bord en 
verdeel hier de kikkererwten, maïs, paprika, 
avocado en rode ui over. Wanneer de kip 
klaar is kan deze hier ook aan toegevoegd 
worden.

Pittige kipsalade

4 el sojasaus
1 el honing

1 teentje knoflook
Stukje gember (1 à 2 cm)

1 el sambal
Peper en zout

2 el olijfolie
150 g kipfilet

100 g kikkererwten 
50 g maïs (100 g)

½ avocado
 ½ rode ui (1 rode ui)

100 g veldsla melange
2 rode paprika’s

Diner
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Voormalig professioneel wielrenner John den 
Braber besloot na het zien van de resultaten 
van onze vorige wielrenner, Leon Brouwer, 
Vegan Switch zelf te testen. Hij ervaart nu wat 
Vegan switch, gevolgd door regelmatig vegan 
eten voor zijn sportprestaties doet!

Wat waren jouw overwegingen om 
Vegan Switch te doen?
Ik was de afgelopen zomer flink aangekomen 
en omdat ik al jaren jojo met mijn gewicht, 
wilde ik het nu rigoureus aanpakken. Via 
Leon Brouwer, die ik ken uit de wielerwereld, 
hoorde ik van Vegan Switch, wat mij een mooie 
uitdaging leek.

Wat waren je verwachtingen van 
Vegan Switch?
Ik had al eerder een paar maal Sportvasten 
gedaan, dus dacht dat ik sowieso in korte tijd 
flink wat gewicht zou verliezen. Verder zag ik 
wel wat op tegen de vele groenten en uiteraard 
het trainen op weinig brandstof.

Hoe heb je de 10-daagse kuur ervaren?
Heel positief. Ik viel al meteen goed af en had 
eigenlijk nooit honger. Tijdens het sporten was 
ik wat slap, maar dat kwam vooral omdat ik heel 
veel glycogeen uit mijn spieren verbrandde. Na 
een paar dagen sterkte ik aan en kon ik op de 
fiets alweer goede vermogens leveren.

Wat zijn je resultaten?
Na de tien dagen was ik negen kilo kwijt, maar 
dat was dus vooral de glycogeenvoorraad in 
mijn beenspieren. Na de eerste meting was ik

twee kilo puur vet kwijt en bij de volgende 
meting – ongeveer drie weken later – waren 
dat er zelfs drie. 

Pas je de richtlijnen van Vegan Switch 
nu ook toe in je dagelijkse leven na de 
kuur?
Jazeker. Ik wil de switch behouden door iedere 
week 2 tot 3 dagen vegan te eten en dat lukt. 
Sinds begin januari ben ik nu 25 kilo afgevallen. 
Ik sport wel iedere dag intensief en pas op 
met snacks. Maar sinds de vegan switch is de 
honger naar vettigheid echt afgenomen, dus 
daar heb ik niet zoveel problemen mee. Veder 
drink ik geen melk meer. 

Wat was jouw favoriete recept 
in het Vegan Switch winter-
receptenmagazine?
Ik ben eerlijk: groenten zijn nog steeds niet 
mijn favoriet. Maar ik ben wel verzot geraakt 
op havermout-amandelmelk-bessen en 
notenontbijt. Normaliter at ik altijd eieren, 
maar dat is nu alleen in het weekend.

Wat maakte Vegan Switch kuur 
succesvol voor jou?
Het is goed vol te houden omdat je genoeg 
binnenkrijgt. Maar ik denk dat de grootste 
winst is: een mindere behoefte aan vette 
producten. Ik heb bijvoorbeeld echt geen trek 
meer in een fastfood hamburger.

John
den Braber
& Vegan Switch
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Hoe   heb  je Vegan  Switch  gecombineerd 
met jouw traniningsschema en hoe 
ging dat?
Ik sport iedere dag minimaal een uur en dat 
ging in het begin dus zwaar, maar na een 
paar dagen is het lichaam eraan gewend en 
verbeteren de resultaten.

“ Maar ik denk dat de grootste 
winst is: een mindere 
behoefte aan vette producten. 
Ik heb bijvoorbeeld echt geen 
trek meer in een fastfood 
hamburger.”

Wat voor effect heeft Vegan Switch 
gehad op jouw sportresultaten?
Dat is lastig te zeggen. Vooral het 
gewichtsverlies zorgt bij wielrennen natuurlijk 
voor enorm veel voordeel. Je hebt simpelweg 
minder gewicht mee te slepen (omhoog). 
Verder voel ik mij fit en heb ik het idee dat dit 
een levensstijl is die ik prima kan volhouden. 
Het voelt niet als een dieet, maar dus als een 
lifestyle. Dat is – denk ik – de grootste winst. 
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Links: John had al jaren last van een jo-jo met zijn 

gewicht. Hij begon zijn veganistische switchreis in 

november 2019 tegen januari 2020, John was een 

opmerkelijke 25 kg kwijtgeraakt

''Het voelt niet als 
een dieet, maar dus 
als een lifestyle. 
Dat is – denk ik – 
de grootste winst.''

Boven: John op het hoogtepunt van zijn wielercarrière



Doe het verse zomerfruit, de plakjes 
banaan en de havermelk in een blender 
en mix het tot een glad geheel. Voeg 
vervolgens een maatschepje Greens toe 
en mix nogmaals tot de Greens goed 
verdeeld is. 

Zomerfruit
Greens smootie

150-200 g vers zomerfruit 
(aardbeien, bramen, frambozen, 

zwarte bessen en/of perzik) 
1 banaan (bevroren en in plakjes 

gesneden)
1 maatschepje Greens

Voeg eventueel wat water toe om de 
smoothie minder dik te maken. Voeg 
hierna de rest van Greens toe aan de 
smoothie. Mix het nogmaals tot de Greens 
goed verdeeld zijn. 

Tip! Zaden, pitten en noten zijn een 
goede toevoeging aan je smoothie. Deze 
bevatten veel gezonde vetten en zullen de 
smoothie net wat gezonder maken. Voeg 
hier niet te veel van toe, want door de hoge 
hoeveelheid aan vetten zal de calorische 
waarde van de smoothie erg omhoog gaan. 
Denk aan een eetlepel zaden of pitten of 
een handje nootjes. Ten slotte kunnen er 
ook nog kruiden aan worden toegevoegd 
voor extra smaak. Denk hierbij aan verse 
basilicum of verse munt.

Vezelrijke Greens 
havermout 

smoothie

100 g bramen 
½ banaan (bevroren en in plakjes 

gesneden)
100 ml Soja- of kokosyoghurt

3 el havermout
1 maatschepje Greens

Tip: Vind je de smoothie nog te dik 
van structuur? Voeg dan nog wat extra 
havermelk toe!

Advertorial 

Greens 
Power*

*heerlijke 
manieren om 
je Greens te 
gebruiken!

Doe de bramen, de plakjes banaan, de 
yoghurt en havermout in een blender en 
mix het tot een glad geheel. Voeg de ½ 
maatschep Greens toe en mix het tot een 
gladde structuur. 
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Al je groenten en fruit 
in één glas!

Bestel jouw Greens ná de Vegan Switch via www.fittergyshop.nl 

Vraag je coach om een kortingscode voor extra voordeel!
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