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Voorwoord
Happy Green Year!

Voor je ligt een speciaal ontworpen sneak preview van de 
allernieuwste wintereditie van Your 50 Days of Green 
Happiness! Een boek waarin je 50 spannende dagen staan 
te wachten. Dagen vol verrukkelijke recepten, die – als alles 
meezit – een grote invloed gaan hebben op je lijf én 
je gemoedstoestand.

W e ’ r e  n o t  g o i n g  t o  t e l l  y o u  i t ’ s  e a s y,  W e ’ r e  t e l l i n g 
y o u  i t ’ s  g o i n g  t o  b e  W o r t h  i t. 
In 50 dagen kun jij aan de slag om je lichaam gezonder, strakker en 
gelukkiger maken. Grote kans dat al jouw moeite zich loont in een 
mooiere huid, sterker haar en een strakker lijf. Maar dat is nog niet alles. 
In Your 50 Days of Green Happiness vind je véél meer. Van de theorie 
waarop dit programma gebaseerd is en informatie over wat je lichaam je 
kan vertellen over je gezondheid tot meer dan 200 recepten die zelfs de 
grootste keukenkluns gaan inspireren. Of het nu ideeën zijn voor je lunch, 
broodbeleg of finger licking recepten voor lekkere (en toch gezonde) taarten 
of een geweldige kerstdiner, we got you covered! 

l e u k  o m  t e  W e t e n : 
Your 50 Days of Green Happiness is ontstaan als reactie op de honderden 
vragen van onze cliënten en online volgers. Leuk, al die recepten en 
adviezen, maar wat eet je nu precies op een dag? Wij hebben vijftig dagen 
helemaal voor je uitgeschreven, zodat je een volledig begeleide start naar 
een gezonder lijf kunt maken. Dat betekent heus niet dat jij nu elke avond 
uren doorbrengt in de keuken. Dat doen wij ook niet. We hebben er juist 
voor gezorgd dat je regelmatig je lunch of avondeten alleen nog maar even 
uit de koelkast hoeft te pakken. Ideaal voor drukke dagen!

W i e  z i j n  W i j ?
Wij zijn Tessa en Merel, de oprichters van The Green Happiness. Wij 
combineren het geven van voedingsadviezen als orthomoleculair diëtist met 
de online wereld van bloggen, Instagram en Facebook. Wat dat inhoudt: 
orthomoleculair? Als orthomoleculair geneeskundige verdiep je je in de 
materie rondom het optimaal voeden van het lichaam. Hierin zijn wij 
voornamelijk benieuwd naar wat je nu moet eten om zo veel mogelijk 
schoonheid van binnenuit te creëren: hoe krijg je vol haar, sterke nagels, een 
prachtige huid en wat kun je doen tegen cellulite en dat overtollige vet op 
je heupen? Eerlijk is eerlijk, ons eerste uitgangspunt om gezonder te gaan 
eten was puur uit ijdelheid. Maar feit was wel dat we door het gezonde 
eten ook steeds meer energie kregen, beter in ons vel zaten en opeens een 
‘glow’ bij elkaar ontdekten. We werden ons steeds bewuster van de invloed 
van voeding op onze gezondheid, uiterlijk, maar tegelijkertijd op onze 
omgeving, het dierenwelzijn en het milieu. Dit stimuleerde ons om The 
Green Happiness op te richten. Deze sneak preview geeft je een voorproefje 
van wat je kunt verwachten van de 480 pagina’s-tellende wintereditie. 
We hopen alleen al daardoor jou te kunnen inspireren om bewuster te gaan 
eten en je nog gelukkiger te laten voelen! 

Wij wensen je een heel happy green year!

Liefs Tessa & Merel



Mieke (49)
is eindelijk 
van haar 
hormonale 
migraine af. 
“Sinds ik me 
kan herinneren 
ben ik extreem 
gevoelig voor 
schommelingen 

in mijn 
hormoonspiegel. Ik heb dan ook 

al sinds mijn tienerjaren hormonale migraine. Er 
werd altijd gezegd: ‘Wen er maar aan, dat hoort erbij.’ 
Medicijnen helpen wel tegen de pijn, maar ook dan kan ik 
door de bijwerkingen niet goed functioneren. Dat is niet 
alleen vervelend voor mijzelf, maar ook voor mijn gezin en 
collega’s. Naast mijn hormoonklachten heb ik al jaren last 
van prikkelbare darmen en een opgeblazen buik. Soms heb ik 
er zoveel last van dat ik me ziek moet melden op mijn werk 
omdat ik niet meer kan zitten door de buikpijn.”

“Op Facebook had ik al een paar keer heel positieve 
ervaringen voorbij zien komen van mensen die Your 50 Days 
of Green Happiness hadden gevolgd en zo van hun migraine af 
waren gekomen. Als het volgen van het programma mij zelfs 
maar een beetje zou helpen, zou het voor mij al de moeite 
waard zijn.”

“Al na 4 weken merkte ik verschil. Ik had nog wel migraine 
gehad, maar het was slechts één korte aanval. Daarnaast was 
ook mijn eczeem, dat door hormoonschommelingen enorm 
kon opspelen, volledig verdwenen! Ook mijn buik was platter 
en rustiger: ik kan iedere dag uien of bonen eten en ik heb 
nergens last van. Uiteindelijk ben ik tijdens de vijftig dagen 
4,5 kilo afgevallen en is er 5 centimeter van mijn heupen af. 
Heel fijn natuurlijk, maar voor mij lang niet zo belangrijk als 
de migraine: ik ben er gewoon van af ! Heerlijk!”

Mariska (31)
is nu niet alleen gezond, maar voelt 
zich ook gezond.
“Ziek zijn is niet leuk, maar ziek zijn én niet lekker in je vel 
zitten, is nog minder leuk. Nadat ik vorig jaar september na 
een operatie te horen kreeg dat ik weer gezond was, wilde ik 
me ook gezond voelen. Ondanks dat ik vier keer per week 
intensief sportte voelde ik me opgeblazen, was ik altijd moe, 
had ik nergens puf voor en kampte ik met zwaar overgewicht. 
Mijn allergrootste wake-up call kwam toen ik terugkwam van 
vakantie in november en ik een foto zag van mijzelf in bikini. 
‘Dit ben ik niet en wil ik niet zijn,’ dacht ik. Ik herkende me 
zelf niet in de persoon op de foto.”

“Op 4 januari 2016 startte mijn The Green Happiness-avontuur 
en tot op de dag van vandaag heb ik hier geen spijt van! Al 
na anderhalve week begon ik me wat lekkerder te voelen en 
voelde ik me energieker. Ook merkte ik dat het sporten mij 
makkelijker af ging en ik 
een minder opgeblazen 
gevoel had. Toen de 
weegschaal mij op dag 
30 vertelde dat ik al 
6,5 kg kwijt was, 
begreep ik wat ik 
mijn lichaam de 
afgelopen periode 
had aangedaan. Mijn 
lichaam had moeite met het verwerken van al het eten dat 
ik naar binnen werkte (met name de verkeerde combinaties). 
Dag 50 was nóg leuker, want de weegschaal gaf aan: min 10 
kilo. Aangemoedigd door dit prachtige resultaat heb ik een 
groot aantal (vegan) kookboeken aangeschaft en ben ik zelf 
The Green Happiness-proof weekschema’s gaan maken.”

“Op dit moment staat de teller op minus 25 kilo. Ik ben 
blij dat ik de persoon die ik elke dag in de spiegel zie weer 
herken. Ik heb energie voor 10, zit lekker in mijn vel en 
heb een prachtige, gezonde huid. Het sporten gaat mij nu 
veel makkelijker af dan voor ik aan Your 50 Days of Green 
Happiness begon. The Green Happiness is voor mij geen dieet, 
maar een echte lifestyle geworden!”

rEVIEwS
Deze vijf toppers gingen je voor en volgden al eerder één van onze Your 50 Days of Green Happiness-
programma’s. Van hormonale migraine tot prikkelbare darmen en van een slagveld in de keuken tot meer 
energie en zichzelf weer herkennen in de spiegel. Ze delen graag hun ervaring met je. 

“Ik ben blij dat ik 
de persoon die ik elke 
dag in de spiegel zie 

weer herken.” 

Joyce (32)
voelt zich eindelijk weer echt ‘Joyce’: 
een vrolijke spring-in-‘t-veld. 
“Ruim 4 jaar geleden kwamen mijn vriend en ik met 
klachten als vermoeidheid, prikkelbaredarmsyndroom en een 
opgeblazen buik terecht bij een orthomoleculair therapeut. 
We kregen uitgebreid advies, 
maar hadden er toch weinig baat 
bij. Vorig jaar januari zijn wij 
daarom samen begonnen aan 
het eerste boek van The Green 
Happiness. Al gauw merkte ik dat 
ik meer energie kreeg! Ik voelde 
me lichamelijk steeds beter en 
viel ook wat kilo’s af, waardoor ik 
fijner in mijn vel zat en me steeds 
zelfverzekerder voelde.”

“Maar het verhaal gaat verder… 
Afgelopen lente ging ik door 
een moeilijke periode. Ik kwam 
er na drie jaar studeren achter dat dit toch niet mijn droom 
was. Ik stond voor een moeilijke keuze: stoppen of doorgaan. 
Daarnaast zou ik in de lente gaan trouwen en moest er ook 
nog gewoon gewerkt worden. Nadat ik weloverwogen had 
besloten om te stoppen met mijn studie kwam de rust terug 
en zo ook de behoefte om mezelf weer happiness te gunnen.”

“Opnieuw ben ik toen samen met mijn, inmiddels, man 
gestart met Your 50 Days of Green Happiness, het zomerboek 
dit keer. Langzaam maar zeker voelde ik me weer ‘Joyce’: 
een vrolijke spring-in-‘t-veld. Ik ben beter naar mijn lichaam 
gaan luisteren en daardoor een gelukkigere versie van mezelf 
geworden.”

Anouschka (31)
maakte een psychologische reis met 
zichzelf en leerde daardoor haar 
lichaam kennen. 
“Ik ben altijd aan het experimenteren wat bepaalde voeding 
voor mij doet. Dat mijn keuken daardoor vaak een chaos is, 
neem ik op de koop toe. De afgelopen jaren zocht ik naar een 
voedingspatroon dat bij mij past en voelde ik me al steeds 
beter, maar toch bleef ik last hebben van een opgeblazen buik 
en buikpijn in de avonden. Ik snapte echt niet hoe dat kwam. 
Ik at geen (geraffineerde) suiker, geen voeding uit pakjes en 
zakjes, de hele dag door groente en ik zat nooit stil.”

“Toen ik begon aan Your 50 Days of Green Happiness waren de 
eerste twintig dagen heel lastig, ik voelde me slap en ziek. Zes 
keer per dag naar het toilet gaan werd normaal en ik kreeg 
koorts. Waarschijnlijk kwam dit allemaal door de manier 
van eten die ik al jaren had: ik at (te) veel dierlijke eiwitten 
en moest daarvan ontgiften. Ik at elke dag vlees, vis, kaas en 
ei! Daar stopte ik tijdens het programma heel abrupt mee, 
waardoor ik denk zo ziek werd.”

“Na de eerste weken ging ik me steeds beter en beter voelen. 
Ik heb zoveel geleerd over voeding en over het zorgen voor je 
eigen lichaam. Het was een 
psychologische reis 
met mezelf en ik heb 
geleerd dat gevoelens en 
honger twee verschillende 
dingen zijn. Het voelt echt 
goed om zo lief te zijn voor 
jezelf. Ik weet nu dat mijn 
lichaam zo goed in elkaar 
zit dat het zelf wel aangeeft wat het nodig heeft.”

“Ik ben een 
gelukkigere 
versie van 

mezelf 
geworden.”

“Het voelt echt 
goed om zo lief te 
zijn voor jezelf.”

Rianne (27)
gooide het roer flink om - met resultaat: ze is 
weer helemaal happy!
“Het leed dat afvallen heet… Ik heb werkelijk alles geprobeerd, elke 
keer wat nieuws. Nou ja, de afgelopen twee jaar was ik vooral zwanger, 
fantastisch natuurlijk, maar twee zwangerschappen in twee jaar hakt er 
wel aardig in. Ik was er helemaal klaar mee, het roer moest flink om. Ik 
wilde graag weer sporten, maar door mijn bekkenklachten kon dat niet. 
Dus moest ik beginnen met het omgooien van mijn eetgewoontes, maar hoe? 
En wat?”

“Na het lezen van alle verhalen en het zien van de lekkere recepten van The Green 
Happiness ben ik me er meer in gaan verdiepen en na overleg met mijn vriend ben ik begonnen 
aan Your 50 Days of Green Happiness. Inmiddels zijn de vijftig dagen voorbij en wauw, wat heb ik lekker 
gegeten de afgelopen zeven weken. Mijn keuken was vaak een oorlogsgebied, ik had regelmatig ruzie met 
mijn keukenmachine en mopperde flink op mijn vriend (sorry schat!). Maar het was het meer dan waard.”

“Mijn keuken was vaak een 
oorlogsgebied, ik had regelmatig 

ruzie met mijn keukenmachine en 
mopperde flink op mijn 

vriend (sorry schat!). Maar het 
was het meer dan waard.”

“De eerste dagen was ik een beetje ontregeld, maar na een week voelde ik me zo goed. Inmiddels ben ik 13 kilo afgevallen. Niet 
alleen dat, ik voel me ook een stuk beter. Ik heb meer energie, minder last van mijn buik en totaal geen opgeblazen gevoel meer. 
Ook slaap ik veel beter. Ik snap nu waarom het The Green Happiness heet. Ik ben helemaal happy! ”



Daily cleansing

De werking van de darmen intrigeert ons enorm, omdat we daar zelf zo ontzettend veel aan merken. Hoe meer we het principe 
van het versoepelen van de vertering en het dagelijks schoon houden van het spijsverteringskanaal volgen, hoe meer energie we 
krijgen, hoe beter onze huid wordt, hoe minder vaak we ziek zijn en hoe minder last we hebben van een opgeblazen buik en 
gasvorming. Dus we willen zo veel mogelijk leren over die darmen! En wat we leren geven we graag aan jou door. 

So keep on reading… 
De darmen gezond en schoonhouden is de basis van heel veel gezonde voedingsprogramma’s en daar geloven ook wij in. 
In de kracht van het dagelijks ondersteunen van de schoonmaakprocessen in je lichaam. Het schoonhouden van je darmen, 
maar daarmee ook je bloed, het opruimen van vrije radicalen en afvoeren van afvalstoffen. Dat ga je merken aan een stralende 
huid, heldere ogen, glanzende haren en sterke nagels. En niet te vergeten aan een plattere buik. Want ja, het ecosysteem in 
onze darmen is 24 uur per dag bezig, niet alleen met immuunreacties, maar ook met het correct afbreken van voedsel, het 
opnemen van voedingsstoffen hieruit en vervolgens het vervoeren naar de juiste plekken voordat de afvalstoffen veilig worden 
geëlimineerd. Zelfs wanneer je minder dan ideaal eet doen de darmen er alles aan om je gezond te houden! Een beetje credits 
verdienen ze dus wel. En laten we dan vooral direct beginnen met onze top 5 tips die jij meteen kunt toepassen om ook 
daadwerkelijk te genieten van meer energie en een stralende huid.

top 5tips
1  h y d r at e e r

We kunnen het niet vaak genoeg 
zeggen, maar drink voldoende water en 
eet voldoende producten waar water in 
zit (groenten en fruit dus)! Water zorgt 
dat afvalstoffen uit je darmen kunnen 
worden afgevoerd. Ben je je flesje water 
zat? Check onze tips om je water op te 
leuken en wat je nog meer kunt drinken 
op pagina 221. Ga bijvoorbeeld eens 
voor een glas kombucha (direct een 
supergoede probiotica waar je darmflora 
heel gelukkig van wordt) en start je dag 
met een groene smoothie. 

2  d a g e l i j k s e 

s c h o o n m a a k

Schoonmaken is een essentieel 
onderdeel van het gezond houden van je 
darmen en daarmee belangijk voor jouw 
beauty, energie en gezondheid. En dan 
niet zo nu en dan, maar voortdurend 
zodat je het beste resultaat behaald! 
In de volgende hoofdstukken wordt 
het je nog veel duidelijker hoe je zo’n 
dagelijkse schoonmaak doorvoert. 
Maar het belangrijkst om er vast van te 
onthouden is: voeg aan zoveel mogelijk 
maaltijden groenten toe. De helft van 
je bord is een goede graadmeter om aan 
vast te houden.

3  b l i j f  v e r  W e g  v a n 

b e W e r k t  v o e d s e l

Dit hoeven we waarschijnlijk niet eens 
uit te leggen. Niet alleen de natuur kan 
niets met een pakje margarine (zelfs het 
ongedierte vindt het niks), jouw lichaam 
ook niet. Sterker nog, door al dat 
bewerkte (fast) food krijg je juist méér 
trek in eten, wat eigenlijk geen eten is, 
en het kan de balans in je darmflora 
verstoren. De vitamines en mineralen 
in die producten zijn ver te zoeken, 
maar je lichaam heeft wel zelf een 
flinke voorraad nodig om het weer op te 
ruimen. Lekker voor vers en onbewerkt 
kiezen dus!

4  b a l a n c e  y o u r 

h e a lt h y  f at s

Ja, vet mag! De gezonde varianten dan 
wel en natuurlijk met mate. Vetten 
zijn superbelangrijk, bijvoorbeeld als 
bouwstof voor je hormonen. Kies 
voor de gezonde varianten, zoals je 
die vindt in avocado’s, olijven, noten, 
chia- en hennepzaadjes. Don’t overload! 
Je wilt niet dat de vetbronnen het 
verteringsproces vertragen, maar 
gebruik ze zo nu en dan in een salade 
en je darmen zullen ze gebruiken om 
je immuunsysteem te versterken, je 
cellen en weefsels te herstellen en daar 
bovenop helpt het om je huid zacht en 
stralend en je haren sterk en glanzend te 
houden.

5  v o e d  j e 

d a r m f l o r a

De darmen zijn een mini-ecosysteem 
op zichzelf. Er bevinden zich daar 
meer micro-organismen dan we ons 
kunnen voorstellen en ze spelen een 
ongelofelijk belangrijke rol in het 
gezond houden van ons lichaam. Nu 
bevat ons voedsel en onze aarde lang 
niet zoveel voedingsstoffen meer als 
vroeger en dus is het extra belangrijk om 
hier wat meer aandacht aan te besteden. 
Je wilt voedingsmiddelen binnen krijgen 
die fungeren als prebiotica, oftewel 
de voedingsbodem waarop de goede 
darmbacteriën kunnen groeien. Dit 
doe je door het eten van een ruime 
hoeveelheid vezelrijke groenten, onder 
andere artisjokken en koolsoorten zijn 
goede prebiotica. Vervolgens laad je 
die goede bacteriën in door het nemen 
van een probioticasupplement van 
hoge kwaliteit of het regelmatig eten 
van natuurlijke probioticabronnen 
als; waterkefir, kombucha, kimchi of 
zuurkool (zie recept pagina 33).



Kruidige kikkererwten
i n g r e d i ë n t e n
•	 100 g gekookte kikkererwten
•	 1 tl Ras el hanout-kruiden
•	 ½ tl knoflookpoeder
•	 snufje zout
•	 1 bosuitje
•	 1 el witte tahin (10 g)

b e r e i d i n g s W i j z e
  Laat de kikkererwten uitlekken. Meng de kikkererwten 
met de Ras el hanout-kruiden, het knoflookpoeder en zout. 
Rooster ze vervolgens ongeveer 5 minuten in een droge 
koekenpan.
  Snijd de bosui klein. Beleg je boterham met de 
kikkererwten, strooi de bosuitjes erover en maak af met 
tahin. 

Tip: Voor een extra feestelijk broodje 
kun je de boterham eerst besmeren met 
een dun laagje rode bietenhummus. 

Bananenfeestje
i n g r e d i ë n t e n
•	 1 el gemengde notenpasta (10 g)
•	 1 banaan
•	 1 tl kaneel
•	 1 tl chiazaadjes (3 g)

b e r e i d i n g s W i j z e
  Besmeer je boterham met de notenpasta. 
  Snijd de banaan in plakjes en verdeel over de boterham. 
Bestrooi met kaneel en chiazaadjes.

o

Power Toast
i n g r e d i ë n t e n
•	 ½ avocado
•	 1 el citroensap
•	 1 tl hennepzaadjes
•	 1 tl pompoenpitjes
•	 peper en zout

b e r e i d i n g s W i j z e
  Prak de avocado en beleg je boterham hiermee.   
Besprenkel met wat citroensap.
  Strooi de hennepzaadjes en pompoenpitjes over je 
boterham en breng op smaak met zout en peper.

Tropical Toast
i n g r e d i ë n t e n
•	 1 mandarijn
•	 1 passievrucht
•	 10 g pistachenootjes

b e r e i d i n g s W i j z e
  Pel de mandarijn en verdeel de partjes over je boterham.
  Snijd de passievrucht doormidden en verdeel het 
vruchtvlees over de mandarijntjes.
  Hak de pistachenootjes klein en strooi ze over je 
boterham.

Chocolade-framboos
i n g r e d i ë n t e n
•	 40 g verse dadels, ontpit
•	 50 ml water
•	 1 el carobe- of cacaopoeder (10 g)
•	 100 g frambozen of aardbeien
•	 10 g kokosschaafsel

b e r e i d i n g s W i j z e
  Snijd de dadels in kleine stukjes. Doe ze samen met het 
water en het carobe- of cacaopoeder in de blender en mix 
tot een gladde pasta.
  Besmeer je boterham met de chocoladepasta.
  Verdeel de frambozen of aardbeien over je boterham en 
versier het geheel eventueel met kokosschaafsel.

Tip: wil je eens wat anders dan brood? 
Doe een plakje zoete aardappel in de broodrooster 
en beleg. Of ga voor een halve aubergine, geroosterd 
in de oven.

Groentespread
i n g r e d i ë n t e n
•	 2 el geroosterde groentespread  

(recept pagina 90, ¼ van de spread)
•	 ¼ komkommer 

b e r e i d i n g s W i j z e
  Besmeer je boterham rijkelijk met de groentespread. 
  Snijd de komkommer met de dunschiller in de lengte in 
plakjes. Verdeel de plakjes over je boterham.



Plant based lasagna, baby! 
      Wat wil een mens nog meer?

c r e a m y 
b u t t e r n u t 
l a s a g n a 

  Bereidingstijd: 45 minuten + 20 minuten oventijd

i n g r e d i ë n t e n 
voor 4 porties

•	 1 tl kokosolie
•	 1 flespompoen (ongeveer 500 g)
•	 1 ui (80 g)
•	 2 teentjes knoflook
•	 1 groentebouillonblokje
•	 5 g (verse) tijm
•	 500 g verse spinazie
•	 zwarte peper 
•	 100 ml kokosmelk light
•	 3 el edelgistvlokken (15 g)
•	 2 el citroensap
•	 1 pak glutenvrije lasagnebladen (250 g)

Extra benodigdheden:
oven, ovenschaal en blender

b e r e i d i n g s W i j z e

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet de 
ovenschaal in met kokosolie. 

2. Was de pompoen en verwijder de pitten (de schil kun je 
laten zitten). Snijd de pompoen in kleine blokjes en leg 
ze in de ovenschaal. Rooster de pompoen in ongeveer 
45 minuten zacht in de oven. Haal uit de oven, zet 
opzij en verlaag de oventemperatuur naar 180 graden.

3. Snijd de ui en knoflook klein. Verhit 100 ml water in 
een grote koekenpan en voeg een half bouillonblokje 
toe. Voeg de ui en knoflook toe en bak ongeveer 4 
minuten tot de ui glazig is. Rits de tijmblaadjes van de 
steeltjes, snijd fijn en doe samen met de spinazie in de 
koekenpan. Kook ongeveer 2 minuten tot de spinazie 
net begint te slinken. Breng op smaak met versgemalen 
zwarte peper.

4. Los de andere helft van het bouillonblokje op in 150 
ml kokend water. Doe de pompoenblokjes, bouillon, 
kokosmelk, edelgistvlokken en het citroensap in de 
blender en mix tot een romige saus. Breng op smaak 
met versgemalen zwarte peper.

5. Bouw nu de lasagne op: schep wat pompoensaus in 
de ovenschaal. Leg hier een laagje lasagnebladen op. 
Schep hier weer een laag pompoensaus op, vervolgens 
een laag spinazie en dek af met een laag lasagnebladen. 
Herhaal dit tot alle ingrediënten op zijn. Eindig met 
een laag spinazie. 

6. Bedek de ovenschaal met aluminiumfolie en zet 40 
minuten in de oven. Verwijder na 20 minuten de 
aluminiumfolie. Haal de lasagne na de baktijd uit de 
oven. Laat nog 10 minuutjes staan, verdeel in 4 porties 
en eet één portie lekker op. Bewaar de overige porties 
afgesloten in de koelkast of vriezer.



ingrediënten 
voor 1 taart (16 stukjes)

Bodem:
•	 100 g  kokosrasp
•	 100 g boekweitvlokken
•	 100 g verse dadels, ontpit

Vulling:
•	 300 g rauwe cashewnoten, 
       3-6 uur geweekt in water 
       en vervolgens afgegoten
•	 75 ml amandelmelk, ongezoet
•	 75 ml ahornsiroop
•	 50 g cacaopoeder
•	 2 tl vanillepoeder 
       (merg uit ongeveer 1 vanillestokje)
•	 50 ml water
•	 3 el kokosolie, gesmolten (45 g)

Extra benodigdheden: keukenmachine of blender, vierkante bakvorm 
(ongeveer 10 cm breed), bakpapier

Bereidingswijze
1. Maal de kokosrasp en boekweitvlokken in een keukenmachine (of 

blender) tot een fijn meel. Voeg de dadels toe en mix tot er een 
samenhangend deeg ontstaat.

2. Bekleed de bakvorm met bakpapier. Doe het deeg in de vorm en 
druk stevig aan. Zet in de vriezer.

3. Doe voor de vulling de geweekte cashewnoten in de keukenmachine 
samen met de amandelmelk, ahornsiroop, het cacaopoeder, 
vanillepoeder en het water. Mix tot er een gladde, romige massa 
ontstaat. Voeg de gesmolten kokosolie als laatste toe. 

4. Giet de vulling op de cakebodem en zet terug in de vriezer. Laat de 
taart een nachtje opstijven in de vriezer.

5. Maal voor de chocoladeballetjes kokosrasp en boekweitvlokken in 
een keukenmachine tot een fijn meel. Voeg het cacaopoeder en de 
verse dadels toe en mix tot een stevig deeg. Voeg eventueel een klein 
beetje water toe. Rol balletjes van verschillende groottes.  

6. Haal de taart vlak voor serveren uit de vriezer en decoreer met wat 
gesmolten chocolade, de chocoladeballetjes en bevroren frambozen. 
Hak eventueel wat macadamianoten fijn en garneer de taart 
hiermee. Serveer de taart direct uit de vriezer en bewaar eventuele 
restjes in de vriezer.

 Bereidingstijd: minimaal 3 uur weektijd van de cashewnoten 
+ 45 minuten + 6 uur diepvriestijd 

Chocolade fudge balletjes:
•	 25 g kokosrasp
•	 50 g boekweitvlokken
•	 1,5 el cacaopoeder (15 g)
•	 50 g verse dadels, ontpit

Toppings:
•	 bevroren frambozen (50 g)
•	 pure chocolade (25 g)
•	 eventueel macadamia noten

Deze taart kun je het best de dag van te voren klaarmaken, 
want hij moet minimaal 6 uur in de vriezer staan.

Nagerecht
 l u x u r y  pa r t y  c a k e





Voor dit boek zijn we afgereisd naar Denemarken om er de mooiste food- en lifestylefoto’s 
te schieten in een winterse sfeer. Daarnaast hebben we 50 dagmenu’s voor je opgesteld. 
Dagmenu’s met veel verse onbewerkte producten, vol groenten en fruit om zoveel mogelijk 
voedingsstoffen binnen te krijgen waarvan we denken dat je ze nodig hebt voor een optimaal 
functionerend lichaam. Dat hoeft helemaal niet saai te zijn, want in dit boek vind je 
overheerlijke recepten als Creamy Butternut Lasagna, Vegan Tiramisu, Banoffee Pie, 
Gado-Gado en zelfs Vegan Scrambled Eggs. 

Of je nu op zoek bent naar een zalig kerstdiner, tips om je wintersport super healthy door 
te komen, smakelijke en leuke kindertraktaties of meditatietips voor beginners: je vindt ze 
allemaal in deze superdikke wintereditie van Your 50 Days of Green Happiness. Ook als je 
meer wilt weten over hoe je door middel van voeding invloed kunt uitoefenen op je huid, je 
haar en de rest van je beauty ga je blij worden van dit boek.

Wij geloven dat een groot deel van het goed in je vel zitten begint met wat je elke dag wel 
of niet in je mond stopt. Wanneer je lichaam gezonder wordt, is de kans groot dat je dat gaat 
merken in andere aspecten van je leven. We hopen dat Your 50 Days of Green Happiness jouw 
leven gaat veranderen!

Liefs, Tessa & Merel

 Meer dan 200 plantaardige recepten
 50 lekkere en gemakkelijke dagmenu’s
 Inclusief wekelijkse boodschappenlijstjes


