
HORMOONPROOF
RECEPTEN VOOR JOU.

Anouk Hoogeveen
G e d i p l o m e e r d  H o r m o o n f a c t o r  c o a c h   &

O r t h o m o l e c u l a i r e  v o e d i n g  e n  s u p p l e t i e

G e s c h i k t e  t u s s e n d o o r t j e

I k  h e l p  v r o u w e n  h o r m o n a a l  w e e r  i n  b a l a n s
k o m e n  z o d a t  k l a c h t e n  v e r m i n d e r e n  o f  z e l f s

h e l e m a a l
v e r d w i j n e n  m e t  a l s  e i n d r e s u l t a a t  d a t  z i j

z i c h  w e e r  f i t  v o e l e n ,  v o l  e n e r g i e  e n  b l i j  z i j n
m e t  z i c h z e l f .

L e k k e r s t e  o n t b i j t j e s

S m o o t h i e  r e c e p t e n

L u n c h  &  d i n e r  



INLEIDING

Deze recepten zijn bedoeld om jou inspiratie te geven om zoveel mogelijk 

hormoon-proof te gaan eten. Goed voor de darmen, immuunsysteem en je

energie. Ook mentaal zal je positieve verschillen gaan ervaren wanneer

jij je eigen weg hebt gevonden. De recepten zijn mijn eigen creaties en gemaakt uit

inspiratie van andere. Ik heb het E-book zo gemaakt dat mijn hele gezin

mee kan eten.

Niet te ingewikkeld, te tijdrovend en toch lekker!

 

Er zullen ongetwijfeld voedingsmiddelen tussen staan die je niet lekker

vindt. Voel je vrij om naar eigen inzicht eindeloze variaties te maken en

toevoegingen te doen. Het is mijn intentie om je op weg te helpen

met een nieuw voedingspatroon zonder dat het een dieet is.

Dat is in mijn beleving DE manier om definitieve veranderingen

door te voeren. Je mag jezelf natuurlijk wel uitdagen om

nieuwe dingen uit te proberen.

Eet elke dag min 400-500 gram groenten, dat is wat wij nodig hebben!

 

Beperk je tot 4 eetmomenten per dag. Zorg dan dat dit minimaal 3 goede

gevulde maaltijden zijn. Zo krijgt je immuunsysteem en je

verteringssysteem ook de rust en kans om te herstellen. Voeding verteren

kost energie en je immuunsysteem moet steeds weer aan het werk. 

Ga jezelf voeden, niet vullen en wordt bewust. Welke keuzes maak jij?

Waarom eet je? Heb je echt honger of eet je uit gewoonte? Dat is

belangrijk. Leer je eigen lichaam kennen door te leren voelen wat het je

te vertellen heeft.

 

Zet kleine stapjes maar houd wel je doel voor ogen. 

Alles draait om balans. Dan kun je ook een uitschieter hebben.

De 80%-20% regel is heilig voor mij! Voor 80% van de tijd eet en leef ik zo

gezond mogelijk en voor 20% laat ik het los. Streng diëten is niet goed voor je. 

Het is een uitputtingsslag en stress voor het lichaam. Wanneer jij je lichaam goed 

voedt met voeding die je verdraagt zal jij je ook beter gaan voelen.

 

 

 
JE BENT NIET ALLEEN WAT JE EET MAAR OOK

WAT JE VERTEERD!
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Lekkerste ontbijtjes

Smoothie recepten

Makkelijke tussendoortjes

Lunch recepten

Diner recepten

INHOUDSOPGAVE



ONTBIJT RECEPTEN

Het ontbijt is een van mijn favoriete maaltijden maar niet voor
iedereen. Eet op een moment dat je lichaam het aangeeft. Start je

dag altijd met een glas lauw water met wat
citroensap of appelazijn. Zo laat je je maag alvast maagzuur

aanmaken voor de vertering. Ben je gek op koffie? Drink pas koffie
na het ontbijt. Het is geen brandstof en het kan je een gejaagd

gevoel geven door de aanmaak van het stresshormoon cortisol.
 

 Zorg voor afwisseling zoals 3 à 4 verschillende ontbijtjes per week.
 



Havermout-
banaanpannenkoekjes

1 banaan

100 ml plantaardige melk

(havermelk, rijstmelk, kokosmelk

of amandelmelk

50 gram havermout

snufje kaneel

1 ei

1 el plantaardige yoghurt, (soja of

kokos of amandel)

fruit, zoals aardbeien, frambozen

en blauwe bessen of seizoensfruit

honing

kokosolie

Recept: 

Top voor in het weekend!

Bereiding: Doe de havermout,

plantaardige melk, banaan, ei en

kaneel in de blender tot het beslag is.

Ik bak de pannenkoekjes altijd in een

speciale pannenkoek-pan met

kokosolie. Zo kun je drie

pannenkoekjes tegelijk bakken.

Je kunt er ongeveer 9 maken met

bovenstaande ingrediënten. Zorg dat

je het fruit altijd goed wast.

Leg de pannenkoekjes verdeeld over

het bord, doe er een grote eetlepel

plantaardige yoghurt op, het fruit

eroverheen en maak het af met een

beetje honing en kokos rasp.

Verdubbel de ingrediënten wanneer

je dit voor meerdere personen maakt.

met fruit en plantaardige yoghurt



Recept: Plantaardige yoghurt (kokos,

amandel, haver) met een handje

ongebrande noten, pompoenpitten,

chiazaad, zonnebloempitten,

biologische appel of fruit naar keuze

en maakt het af met kaneel, honing of

kokosrasp.

Snel gemaakt en makkelijk mee te

nemen wanneer je liever wat later

ontbijt. 

Plantaardige
yoghurt 

met toppings

Mug cake
uit de oven

1 banaan

1 ei

4 el havermout

handje blauwe bessen (uit de vriezer)

ovenschaaltje of mok

Recept: 

Bereiding: Prak de banaan, kluts het ei,

voeg de havermout toe en roer. Doe dit 15

minuten in de oven op 180 gr. Voeg de

blauwe bessen toe.



Overnight havermout
 

met cashewnoten & dadels
(geïnspireerd door Rens Kroes)

130 gram havermout

100 gram ongezouten en ongebrande

cashew noten 

80 gram dadels zonder pit

2 el Kokosrasp

1 el kokosolie

2 tl vanille poeder

ruime hoeveelheid water

fruit (blauwe bessen, frambozen)

yoghurt (plantaardig & ongezoet)

Recept: 

Ingrediënten voor 2 ontbijtjes

Bereiding: In de avond zet je de

cashewnoten en havermout in de week

in de koelkast. Hiervoor heb je een kan

of maatbeker met water nodig.

De volgende ochtend doe je dit in een

zeef en laat je dit goed uitlekken.

Vervolgens doe je dit in de blender met

de overige ingrediënten. 

Doe het mengsel in een schaaltje met

een 1 of 2 el yoghurt en fruit.



Chia-pudding 
geïnspireerd door Rens Kroes

1 banaan

250 ml amandelmelk of andere

plantaardige melk

1 el honing of agavesiroop

½ tl vanille poeder

Recept: Bereiding: Dit alles in de blender

Voeg vervolgens 4 grote el chiazaad

toe. Roer goed en zet het een nachtje

in de koelkast.

Doe de chiapudding in een schaaltje,

voeg wat plantaardige yoghurt en fruit

naar keuze toe. 

Roze smoothie bowl

2 handjes bosvruchten fruit uit de

diepvries

3 el plantaardige yoghurt (amandel,

kokos, haver)

1 banaan.

Recept:

Bereiding: Doe dit met elkaar in de

blender. 

lijnzaad

chiazaad

pompoenpitten

zonnebloempitten

aardbeien of blauwe bessen

rauwe noten

kokosrasp

Top af met onderstaande toppings



Groene Smoothie

mango (diepvries)

avocado (diepvries)

1 banaan

5 blokjes Boerenkool (diepvries)

5 blokjes Spinazie

350 ml Plantaardige melk (kokos, haver,

amandel) of kokos water

handje rauwe noten

1 el Chiazaad

1 el Lijnzaad

pompoenpitten

zonnebloempitten

Recept:

Bereiding: Alles in de blender en klaar. 

 

Je kunt wat je over hebt gedurende de dag drinken. Zo heb je al een enorme

hoeveelheid vitamines, mineralen en vezels binnen. Je darmen en je brein blij;-).

Dit drinkt iedereen thuis mee. De avond ervoor kun je alles al uit de vriezer halen.

Dit scheelt je veel tijd in de ochtendspits.



Gele Smoothie
sinaasappelsap (vers)

150 gram ananas of 1 banaan

1 Avocado

Recept: 

Deze vinden kinderen ook heerlijk!

Blauwe bessen smoothie

250 gram  blauwe bessen (diepvries)

300 ml water of plantaardige melk 

1 el hennepzaad

Recept: 

Oranje Smoothie

verse sinaasappelsap van ongeveer 2 sinaasappels

1 grote wortel

handje walnoten

250 ml water

Recept:

Energy Smoothie
stuk courgette

stronkjes diepvries broccoli

blauwe bessen 1 a 2 handjes

handje (diepvries) ananas

handje diepvries mango

1 appel

havermout

200 ml kokosmelk 

Recept:

Bereiding: Alle smoothies gaan in de blender. 

super goed voor je geheugen



TUSSENDOORTJES

Eigenlijk zeg ik altijd, beperk je eetmomenten tot 4 per dag. Geef je
lichaam de tijd om te herstellen en niet de hele dag druk te zijn met het

verteren van wat jij de hele dag instopt. Dat rooft namelijk energie. 



Handje nootjes (ongebrand)

Snoepgroentes met hummus (komkommer,

tomaat, radijs, selderij, wortel)

Plakje bananenbrood

Olijven

Stuk fruit

Stukje pure chocola + 72% cacao

Een ei

Maiswafel met notenpasta

Dadel



6 Eierkoeken

200 gram amandelmeel

4 grote eieren (of 5 kleintjes)

2/3 lepers agavesiroop

1 zakje bakpoeder (of 2 tl)

snufje zout

1 tl vanille poeder

Recept:  Bereiding: Verwarm de oven op 180

graden. Doe alle ingrediënten in een kom

en mix luchtig met een mixer. Laat even

staan en leg vervolgens het beslag op

bakpapier op de bakplaat.

Laat het beslag van de lepel lopen en

smeer het een klein beetje uit tot 

een cirkel. Kleine cirkels van beslag = meer

eierkoeken. Doe de eierkoeken 8 tot 10

minuten in de oven.

Deze kun je zo, als tussendoortje eten en

ook beleggen met jam of aardbeien!

Bananenbrood 
met dadels 

geïnspireerd door Vivian Reijs

3 bananen

3 eieren

100 gram amandelmeel

50 gram havermout

50 gram pitloze dadels

1,5 (wijnsteen) bakpoeder 

Handje cacao nibs

Recept: Bereiding: Doe alles in de blender

behalve de cacao nibs. Hak de noten en

roer deze met de cacao nibs door het

beslag. Giet het beslag in een cakeblik

met bakpapier. Zet deze in de oven op

de stand boven en onderwarmte op 150

graden en laat deze 40-45 staan.

Afkoelen in de oven. 



Bananenbrood 
met noten en blauwe bessen

200 gram boekweitmeel

3 eieren

3 grote en rijpe bananen

klein bakje blauwe bessen

handje rauwe noten

1,5 tl (wijnsteen) bakpoeder

1 tl vanillepoeder

1 tl kaneelpoeder

snufje himalaya zout

Recept: Bereiding: Doe boekweitmeel, eieren,

vanillepoeder, kaneelpoeder, snufje

Himalaya-zout in de beslagkom. Prak de

bananen en voeg die toe. Mix dit alles tot

een glad geheel.

Roer de bessen en noten door het beslag.

Doe het bakpapier in het cakeblik en giet

het beslag hierin.

Zet het bananenbrood 35 a 40 minuten in

een voorverwarmde oven op 180 graden. 

Je kun het brood zo eten of met een laagje

biologische jam erop. Ook heerlijk als

tussendoortje voor jezelf of voor de

kinderen op school. Het maken van het

beslag kost je ongeveer 10 minuten.



LUNCH RECEPTEN

Mijn grootste advies is eigenlijk om jezelf te leren altijd groenten te eten
bij de lunch. Dit maakt het zoveel makkelijker om richting de 500 gram

groenten per dag te gaan. Voeg bijvoorbeeld een soepje toe. Dat kun je
ook nog makkelijk meenemen naar werk bijvoorbeeld.

 



Tomatensoep

8 tomaten

1 ui

2 tenen knoflook

1 wortel

biologische bouillon poeder

700 ml water 

blikje tomatenpuree 

olijfolie

Recept: Bereiding: Snij de tomaten in vieren

en haal het hart eruit, snij de ui en

knoflook, en de wortel.

Fruit de ui en wortel en knoflook,

voeg de tomatenpuree en tijm toe en

bak dit 2 minuten mee. Voeg de

tomaten, het water en de

bouillonpoeder mee.

(ook handig om mee te nemen naar werk)

Ik zeg wel altijd, eet niet alleen soep maar zie het als een toevoeging
om extra groenten te eten en warmte vinden onze darmen fijn.

 



Groenten omelet

avocado

champignons

tomaatjes

peper

uitje

knoflook

zwarte peper

paprikapoeder 

Recept: Bereiding: Bak de ingrediënten even

kort in de pan met kokosolie. Voeg 2

eieren toe, doe een deksel op de pan

en laat het even op zacht vuur bakken

en je hebt je omelet.

Brocolli courgette soep

1 stronk broccoli

½ courgette

1 l water

1 ui gefruit

1 teen knoflook gefruit

1 tl biologische groente bouillon

Recept: Bereiding: Laat 15 minuten koken en

zet de staafmixer erop.



Spinazie salade

1 avocado

½ rode appel in stukjes gesneden

cashewnoten (ongebrand en ongezout)

feta of geitenkaas

pompoenpitten

komkommer

snoep of cherry tomaatjes

peper en zout

scheutje olijfolie

Spelt of glutenvrije
boterhammen met zalm

2 spelt boterhammen uit de toaster

2 geklutste eieren

 50 gr zalmsnippers

½ avocado in plakjes

3 plakjes oude kaas

peper & zout

maak het af met bieslook

Glutenvrije zadencrackers 
avocado

tomaatjes

eitje

zwarte peper

 lunch of diner



Haver wraps

 90 gr havermout

 1 tl bakpoeder (eventueel

wijnsteen)

 snufje zout

 1 tl kaneel

 250 ml havermelk

 snufje paprikapoeder

 snufje komijn kruiden

 kokos olie om in te bakken

Voor 5 kleine wraps

1 avocado geprakt met biologische

guacamole kruiden

geitenkaas

blad spinazie of rucola

bonen mix

tomaatjes

gekruide tofu of kip

 Toppings met:

 

 

         Of naar eigen smaak en inzicht.



gekookte quinoa

mais

kidney bonen

fetakaas

½ rood uitje

snufje peper & zout

cherry tomaatjes

komkommer

eventueel kip

avocado

Quinoa Salade
 lunch of diner

Salade met
rode biet

rucola melange

rode biet

geitenkaas of fetakaas

olijfolie

peper & zout



DINER RECEPTEN

Ik maak het liever niet te moeilijk met een gezin en ga al zeker
niet voor mijzelf apart koken. Dat kost mij echt teveel tijd.

Iedereen eet mee!
 Zorg voor veel kleur op je bord door verschillende groentes te

eten per maaltijd. Kook niet uit pakjes en zakjes.
 



Zoete aardappel stampot

1 kg zoete aardappelen

1 zak bladspinazie

geitenkaas

gebroken walnoten

zongedroogde tomaatjes 

Recept: Bereiding: Schil en kook de zoete

aardappel 10 minuten, stamp deze. Snijd

de zongedroogde tomaatjes klein en

voeg dit met alle overige ingrediënten

toe. Voeg als laatste op je bord de

geitenkaas toe. 

Lasagne 
met bruine rijst bladen

400 gr gezeefde tomaten

1 pakje tomaten frito

1 ui

1 courgette

2 paprika’s

1 teen knoflook

225 gr rundergehakt of vega

gehakt  (kan ook zonder een van

beide)

Bereiding: Bak de groenten en kruiden,

voeg de tomaten frito en gezeefde

tomaten toe. Breng dit aan de kook en

laat nog 5 minuten zachtjes doorkoken.

Doe een laagje saus om en om met de

bruine lasagne bladen in de ovenschaal.

Voeg als topping oude geraspte kaas

toe. Doe de lasagne 25 minuten in de

oven op 180 graden.



Pasta pesto met kip 

glutenvrije bruine rijst fusilli (eko plaza, spelt

pasta, of Rummo bij de Jumbo)

haver fresh

pesto

pijnboompitjes

cherry tomaatjes

biologische kip 

rucola

parmezaanse kaas (optioneel)

Thaise wokgroenten
met bloemkoolrijst of zilvervliesrijst (Allerhande)

600 gr thaise wokgroenten

400 gr bloemkoolrijst of 200 gram

zilvervliesrijst

4 el chilisaus

stukjes biologische kip of

quorn/tofu indien vegetarisch

Recept: Bereiding: Bak de kip of vegetarische

vervanger in de olijfolie kort. Voeg de

wokgroenten toe en wok a 4 minuten

mee op hoog vuur. Voeg vervolgend de

chilisaus toe en laat nog even 2 minuten

doorkoken. 

Kook de bloemkoolrijst of zilvervliesrijst

volgens verpakking.



Curry Madras 

200 gr sugarsnaps

250 gr zoete aardappel

200 gr bloemkoolroosjes

300 ml kokosmelk

200 kip of een vega variant

handje cashewnoten

sap van een ½ limoen

pakje curry madras

200 gr zilvervliesrijst

Recept: Bereiding: Doe wat kokosolie in een

wokpan, bak hier de kip in gaar. 

Voeg de kruidenpasta van de curry

toe en bak het even een minuutje

mee. Voeg nu de groenten en de

kokosmelk toe en breng het even aan

de kook.

Laat dit 20 minuten op laag vuur

staan en check even of de groenten

gaar zijn. Maak het gerecht af met de

noten, limoen en zilvervliesrijst. 

met zoete aardappel & bloemkool



Gegrilde groenten met Feta 

1 courgette

1 aubergine

1 zoete aardappel

1 zoete punt paprika

1 teentje knoflook

biologische pizzakruiden

1 bakje trostomaatjes

1 plak fetakaas

ongeveer 50 ml olijfolie

kippendij

Recept: Bereiding: Snij de courgette en aubergine in plakken

en de punt paprika in stukken. 

Snij de knoflook in hele kleine stukjes en meng dit

met de olijfolie in een bakje.

Leg de groenten op een ovenplaat en smeer deze in

met het oliemengsel en bestrooi het met de pizza

kruiden. Vervolgens kun je naar smaak nog wat peper

en zout toevoegen. Doe dit 10 minuutjes in de oven

op 180 graden en schep de groenten een keertje om. 

Snij het tros tomaatje doormidden en smeer deze in

met het restant van het oliemengsel. Gril dit ook even

2 a 3 minuutjes mee.

Doe de gegrilde groenten in een schaal, verdeel de

tomaatjes erover en brokkel de feta over het gerecht. 

Besprenkel de kippendij met olijfolie en gril a 10

minuten om en om in een grillpan. Voeg eventueel

zout en peper toe naar smaak. Je kunt de kip ook

vervangen door een stukje vis naar keuze.

kippendij of vis



Een AVG'tje
2 soorten groentes met gebakken

(onbewerkt) of gekookte aardappeltjes en
een stukje vlees, vegetarisch of vis

Wij maken ook wel eens gewoon Hollandse

pot “een AVG’tje”. Ik maak wel altijd 2

soorten groenten. Dit zorgt voor kleur op je

bord en verschillende vitamines en

mineralen. De kinderen eten dat ook

gewoon mee. 

Denk erom dat wanneer je kiest voor vlees

dat je gaat voor kip of rund, onbewerkt en

het liefst biologisch. Ook niet gepaneerd etc.

Dit geldt uiteraard ook voor vis. Gekweekte

vis verliest de werking van omega 3 en vaak

is dat juist de reden waarom we vis eten. Dat

is echt zonde. Daar kun je rekening mee

houden. 



Om een start te maken met je hormonen in
balans te krijgen, raad ik je aan om de

eerste 6 weken een voedingsdagboek bij
te houden. Zo ga je patronen ontdekken en

nieuwe gewoontes aanleren.
 

Ook kun je hierin bijhouden hoe je
stressniveau is, of je hebt bewogen, je

dankbaarheid en intenties etc. 
 

BESTEL HEM HIER 
 

Heel veel plezier en succes!
 

Wil jij nu echte verandering die blijvend
is? Ga dan voor dit 6-weekse dagboek.

Liefs Anouk
Het gaat om de progressie

niet om de perfectie!

https://anoukhoogeveen.nl/invuldagboek-actie/
https://anoukhoogeveen.nl/invuldagboek-actie/

