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2 VONK LENTE DETOX 2020 

 

Wat ongelooflijk leuk dat je meedoet aan de lente-

detox van 2 VONK! 

 

De lente is het perfecte seizoen om te starten met 

‘lichter’ eten. Je lichaam heeft minder energie nodig 

dan in de winter. Denk bijvoorbeeld aan jonge 

tuinboontjes, erwtjes, komkommer, jonge bietjes, 

waterkers, venkel, spinazie, sla. Lekker groen en 

lekker licht.  

 

In de winter heb je veel opgeslagen in je lever wat 

je nu niet meer nodig hebt. Een ‘detox’ helpt je om 

op te ruimen, ruimte te maken, weer contact te 

maken met je creativiteit en je innerlijke blauwdruk. 

Door op te ruimen komt er weer helderheid in je 

blik, je kijkt weer anders de wereld in en ziet en voelt 

alle potentie. Alle energie krijgt weer vorm. 

 

Deze lente detox is opgebouwd uit sapjes. Sapjes 

die je helpen bij het schoonmaken van je lever. 

Sapjes die energie vrijmaken, jouw energie 

vrijmaken!  

 

Gun het jezelf om minimaal 1 dag mee te doen. Het meest effectief is het als je 3 dagen mee 

doet maar het belangrijkste is dat het goed voelt voor je. 

 

We hebben gekozen voor energierijke, voedende groenten en fruit die je blij maken. Bij 

sommige onderdelen hebben we extra informatie toegevoegd, die vind je dan terug in de 

bijlage. 

 

Geniet ervan! 
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DE VOORBEREIDING 

 

Koop je groenten en fruit het liefst op de markt, lekker vers, vol sap en dus vol energie. Vol 

pure energie! In de bijlage vind je het boodschappenlijstje en kies daar waar mogelijk voor 

biologisch. 

 

Creëer een ritme  

1. Start je dag met de ‘Kickstarter’ als ontbijt  

2. Neem rond 10.30u een ‘Citruslover’ 

3. Rond 13.00u is het tijd voor ‘Groen groen groen moet je doen’ 

4. De ‘All time favorite’ komt rond 15.00u  

5. Om 17.00u komt de ‘Happy lente’ 

6. Rond 19.30u trakteer je jezelf op het ‘Toetje van de dag’. 

 

Wat drink je op een detox dag  

Naast je overheerlijke sapjes drink je tussendoor het liefst kruidenthee. Kies een kruidenthee 

die je lekker vindt. Probeer ook eens rozemarijnthee, venkelthee of voeg gember en wat honing 

toe aan warm water.  

 

Als je water wilt drinken drink het dan niet te koud en het liefst gefilterd. Het water kan je wat 

smaak geven door een schijfje citroen of komkommer toe te voegen. 

 

Probeer tijdens de detoxdag(en) koffie te laten staan. Als je normaal veel koffie drinkt kan je 

hoofdpijn krijgen tijdens de detox.  

 

En op de detox dag(en) eet je dus verder geen vast voedsel. 

 

Hoe maak jij jouw sapjes? 

Je hebt niet per se een sapcentrifuge of slowjuicer nodig want het werkt ook prima met alleen 

een blender.  

 

Als je met een blender werkt schil je altijd alle groenten en fruit voordat je ze verwerkt. En 

gebruik het liefst gefilterd water. Laat alle ingrediënten in de blender goed draaien totdat alles 

heel fijn is. Schenk alles door een fijne zeef en gebruik de bolle kant van een lepel om al het 

sap eruit te drukken.  

 

De meeste sapjes kan je maken met een sapcentrifuge en daarna eventueel aanlengen met 

gefilterd water tot de benodigde hoeveelheid. Het aanlengen is vaak niet nodig. 

 

Praktische tip: je kunt alle sapjes in één keer maken voor meerdere dagen. 
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KICKSTARTER 

 

Kickstart je dag met deze overheerlijke sap. Ananas en venkel zijn beide echte ‘schoonmakers’. 

Ze zijn licht en onwijs voedzaam. Het is gewoon een feestje om je dag met dit sapje te 

beginnen.  

 

  

 

       Schil de ananas, je kan ook de ‘harde’ kern van de ananas gebruiken. 

       Snij de kontjes van de venkel af 

       Pers 1 limoen 

 

Blender 

Snijd de ananas en de venkel in stukken, doe alles in de blender met 500 ml gefilterd water. 

Laat de blender draaien totdat de ananas en venkel helemaal klein zijn. Alles door de zeef en 

als laatste voeg je de sap van de limoen toe.  

 

Sapcentrifuge 

Maak sap van de ananas en de venkel en voeg de uitgeperste limoen als laatste toe. 

 

Deze hoeveelheid is voldoende voor 3 porties.  
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CITRUSLOVE🍋 

 

Dit is een echte boost voor je immuunsysteem. En dit is jouw heerlijk drankje voor tussendoor. 

Je drinkt dit sapje rond 10.30u. Het is je tweede drankje van de dag maar o zo lekker en 

verkwikkend. Het mooie is dat het ontzurend1 werkt terwijl je het maakt van citroen en limoen. 

 

 

 

       Giet 750 milliliter water in de blender 

       2 citroenen in stukjes 

       2 limoenen in stukjes 

       Voeg een lekker stuk geschilde gember toe 

       Laat de blender draaien totdat de gember, de citroen en de limoen helemaal klein zijn 

gemalen. 

       Voeg nog een snuf cayennepeper toe en wat honing om het af te maken. 

       Zeef het sap zodat je een lekker drankje overhoudt zonder gemberdraadjes, limoen en 

citroen stukjes. 

 

Deze hoeveelheid is voldoende voor 3 porties en maak je lekker in de blender. 

 

 

Maak dit drankje in de zomer met sparkling water en je hebt echt een overheerlijke 

limonade.  

 
1 Lees in bijlage II waarom het ‘ontzuren’ van je lichaam zo belangrijk is. 
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GROEN GROEN GROEN MOET JE DOEN 

 

Dit sapje is zo krachtig. Je ontdekt gelijk de smaak van groen maar nog mooier is dat je ontdekt 

wat de kracht is van groen. Je voelt het direct in je lichaam. Al je cellen maken een sprongetje 

van geluk bij het drinken van deze sap. 

 

 

 

 

     1 komkommer 

     sap van 1 limoen 

     een handvol blauwe bessen 

     2 stronken wilde spinazie of 2 handenvol spinazie 

 

Eventueel extra: 

     schepje spirulina2 

       1 groene kiwi  

        1 avocado 

 

Maak deze lekker in de blender met 300 ml gefilterd water.  

 

Deze hoeveelheid is voldoende voor 3 porties. En uit ervaring weten we dat het, zeker in het 

begin, is aan te raden om de avocado echt toe te voegen. Het geeft een fluweelzachte textuur 

en het ‘vult’ beter. 

 
2 Lees in bijlage III de kracht van spirulina 
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ALLTIME FAVORITE 

 

Dit gaat echt een favoriet worden van je, deze ga je zeker vaker maken! Door de combinatie 

van de wortel met de bieten, het zoetje van de appel, het zuurtje van de citroen en het kruidige 

van de gember krijg je echt een smaak explosie die je telkens blijft verrassen. 

 

 

 

      1 grote wortel, wassen en kontje eraf halen 

      3 bieten, wassen en kontje eraf halen 

      2 elstar appels 

      stukje gember 

      sap van 1 citroen 

 

Blender 

Schil de wortel, de bieten, de gember en de appels. Doe alles in de blender met 500 ml gefilterd 

water. Laat de blender draaien totdat alles helemaal klein is. Alles door de zeef en als laatste 

voeg je de sap van de citroen toe.  

 

Sapcentrifuge 

Maak sap van de wortel, appel, bieten en gember en voeg het uitgeperste citroensap als laatste 

toe. 

 

 

Deze hoeveelheid is voldoende voor 3 porties. 
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HAPPY LENTE 

 

In deze sap proef je de lente. Lekker licht en lekker fris. Heerlijk om rond een uurtje of vijf te 

drinken.   

 

 

 

 

🥬 2 stronken little gems of andere sla, kontje eraf halen 

🥬 sap van 2 grapefruits 

🥬 2 granny smit 

 

Eventueel extra: 

🥬 Alkagreens/spirulina 

 

Blender 

Schil de appel en snijd in stukken. Snijd de sla in stukken. Doe alles in de blender met 500 ml 

gefilterd water. Alles door de zeef en als laatste voeg je het sap van de grapfruit toe. 

 

Sapcentrifuge 

Maak sap van de appels en de sla en voeg het uitgeperste grapefruit sap als laatste toe. 

 

Deze hoeveelheid is voldoende voor 3 porties. 
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HET TOETJE VAN DE DAG 

 

Let op!! Deze ‘melk’ is verslavend lekker!  

Dit ‘toetje’ van de dag drink je ergens tussen 19.00u en 20.00u.  

 

 

 

Onderstaande hoeveelheden zijn genoeg voor 3 porties.  

Ga lekker variëren! De basis is zo lekker dat je er helemaal je eigen favoriete drankje van kan 

maken.  

 

        Week de 200 gram cashewnoten een paar uur in 750 milliliter water.  

       Ontpit de 4 dadels 

       Doe het water samen met de cashewnoten en de dadels in de blender. 

       Laat de blender draaien totdat je een hele mooie smeuïge melk hebt.  

       Voeg nog een theelepel kaneel toe en wat ahornsiroop of een theelepel kurkuma.  

Kijk even wat je in de kast hebt staan. Het is ook heel leuk om te variëren met bijvoorbeeld 

wat raw cacao of choconibs. En het is ook heerlijk om een keer een theelepel kokosolie toe 

te voegen. 

 

Je kan deze melk nog door de zeef halen als je wilt maar dat is zeker niet nodig.  

Als je dit drankje op hebt dan is de detox dag alweer voorbij. Een echte beloning voor jezelf!  

 

Je bent een topper! 



BIJLAGE I   

 9 

BOODSCHAPPENLIJSTJE 

FRUIT 

❑ 1 ananas 

❑ 2 elstar appels 

❑ 2 granny smith 

❑ 2 grapefruits 

❑ blauwe bessen 

❑ 4 citroenen 

❑ 4 limoenen 

Optioneel 

❑ kiwi 

❑ avocado (wel echt aan te raden) 

 

 

GROENTEN 

❑ 2 venkelstronken 

❑ 3 bieten 

❑ 2 stronken little gem (of andere sla) 

❑ 1 komkommer 

❑ 2 stronken wilde spinazie  

❑ 1 wortel (het liefst onbewerkt) 

❑ 1 stuk gember wortel 

 

OVERIGEN 

❑ 200 gram cashewnoten, ongebrand en ongezouten 

❑ 4 medjoul dadels 

❑ Kruidenthee 

❑ Honing  

 

OPTIONEEL (WEL LEKKER EN EXTRA GEZOND) 

❑ Ahornsiroop 

❑ Spirulina 

❑ Alkagreens 

❑ Kurkumapoeder 

❑ Cayennepeper 



BIJLAGE II   
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WAAROM CITROENEN EN LIMOENEN ONTZUREN? 

 

Limoenen en citroenen hebben een bijzondere rol. In onze detox zit het drankje dat je in de 

ochtend drinkt waarbij een hele citroen en/of limoen worden geblenderd. Limoenen en 

citroenen die helpen bij het schoonmaken en schoonhouden van onze lever en galblaas. 

 

Wat doen limoenen en citroenen voor ons? 

• Ze activeren onze lever voor het aanmaken van gal  

• Het helpt bij het opnemen van mineralen 

• Helpt bij het verliezen van gewicht 

• Houdt het bloed schoon 

• Goed tegen hoge bloeddruk 

• Goed voor spijsvertering. 

 

Een gezonde lever en galblaas zorgen ervoor dat ons lichaam in staat blijft om afvalstoffen te 

verwerken en dat de aanmaak van bloed optimaal blijft werken. Het afbreken van teveel vet en 

eiwitten in ons lichaam is daar ook onderdeel van.  

 

Als ons lichaam te zuur wordt werken processen niet meer optimaal waardoor allerlei 

ongemakken en ziektes kunnen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat de Ph waarde van ons 

lichaam zo dicht mogelijk bij 7 blijft. Citroenen en limoenen zijn alkaliserend. Alkaliserend 

betekent ‘ontzurend’. Met andere woorden ze helpen om onze Ph waarde in balans te brengen. 

 

Waardoor kan je ‘te zuur’ worden? 

• Stress 

• Te weinig slaap 

• Kant en klaar maaltijden 

• Koffie 

• Cola en andere frisdrank 

• Te veel rood vlees 

• Et cetera. 
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WAAROM HET TOEVOEGEN VAN SPIRULINA GOED VOOR JE IS! 

 

Spirulina bevat net als chlorella en wild blue green meer chlorofyl dan welk ander 

voedingsmiddel dan ook. Let op! Als je zwanger bent of van nature kouwelijk bent aangelegd 

gebruik dan geen of weinig spirulina. Of als je hierover advies wilt neem dan even contact met 

ons op. 

 

Chlorofyl vind je niet alleen in micro-algen zoals spirulina en chlorella maar ook in gerstengras 

en tarwegras. In deze vormen zijn het een soort van extra boosts. Maar nog veel 

makkelijker……... Het zit in groene groenten en kruiden. Het toevoegen van groen aan een 

maaltijd zorgt voor een verfrissend, vitaal en rustgevend gevoel al voor dat je het überhaupt 

eet. Dus na een dag vol stress een bord met lekkere groene groenten voor je neus brengt al 

ontspanning.  

 

Wat doet chlorofyl voor ons? 

1. Het reinigt 

• Het verwijdert achtergebleven sporen van medicijnen  

• Het geeft tegenwicht aan alle gifstoffen in ons lichaam en helpt ze opruimen 

• Stopt groei van bacterie en houdt de darmflora gezond 

2. Het is ontstekingsremmend en helpt daarom bij 

• Keelontsteking 

• Ontsteking aan het maag-darm kanaal 

• Diverse ontstekingen aan de huid 

• Artritis 

• Ontsteking aan de alvleesklier 

3. Het vernieuwt onze cellen 

• Het helpt bij het maken van bloed, goed bij bloedarmoede 

• Het verbetert de functie van de lever 

• Het activeert enzymen bij het produceren van vitamine E, A en K. 

 

Naast deze 3 belangrijke functies zorgt groen ook bij het ontspannen en het verlagen van de 

bloeddruk. 

 

Een extra feature is dat alle planten die chlorofyl bevatten ook rijk zijn aan caroteen. Chlorofyl 

activeert enzymen die vitamine E en K maken en die helpen om caroteen om te zetten in 

vitamine A. Vitamine A is weer belangrijk bij een goed metabolisme van eiwitten in ons lichaam 

en helpt ons bij het opbouwen van botten, tanden, huid et cetera. Over vitamine A kan je ook 

weer een hele pagina volschrijven dus als je het interessant vindt laat het ons weten. We helpen 

je graag! 
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WIJ ZIJN 

 

Ben je getriggerd door deze gave detox en wil je meer informatie of ben je nieuwsgierig wat 

wij op een persoonlijk level voor je kunnen doen?  

Bel, sms, app of mail ons.  

 

Weet dat je ook bij ons terecht kan voor coaching, yoga-sessies, ademhalings-workshops,, 

voedngsadvies, mindfulness workshops, koude-exposure in een ijsbad, enzovoort. 

 

Dit zijn onze contactgegevens: 

Marieke de Leede 06-44442754 marieke@2vonk.nl 

Alexandra van Kessel 06-53421582 alexandra@2vonk.nl 

Mailen kan ook naar ons algemene 2VONK adres: hallo@2vonk.nl 

 

Check ook onze site voor energie gevende tips: www.2vonk.nl 
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