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Dermagiq. Verzorging met de kracht van de natuur.

Kijk op pagina 31

Voor informatie over onze producten of over Dermagiq kunt u terecht op www.dermagiq.nl, www.emonta.nl of bij uw drogist
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VOORWOORD

Gezonde voeding
Gezonde voeding, we raken er niet over uit gepraat. Deskundigen
vallen over elkaar heen met wat nu gezond is en wat niet.
Ik moest even terugdenken aan vorig jaar, toen ik een weekje aan het
detoxen was bij Health Holidays in Turkije. Daar werd helder uitgelegd dat
je bewerkt voedsel beter links kunt laten liggen en onbewerkte voeding
altijd de voorkeur heeft. Toen riep iemand: “Oh, dan doe ik het toch goed;
ik eet en drink alleen maar nog “light” producten.” De voedingsdeskundige kreeg bijna een hartverzakking…
"Meisje," zei ze, "dat is het eerste dat je moet laten staan.” Het meisje
woog ook rond de 90 kg dus dit was allerminst goede reclame voor “light”
producten.
Om meer inspiratie en handvaten te bieden starten we een samenwerking
met onze 4 blogsters die we verderop aan jullie voorstellen.
Via onze nieuwsbrief en social media bieden we wekelijks handige tips,
recepten en verrassende alternatieven voor je maaltijden en tussendoortjes. Ook vegetariërs, veganisten en degenen die een voedselallergie hebben, kunnen hier hun voordeel mee doen. Vaak willen mensen graag
gezonder eten maar wel lekker! Dit blijkt heel heel goed samen te gaan!
Meld je dus aan voor de nieuwsbrief via de site en houd onze social media
kanalen in de gaten.
Enjoy & Do Good!
Almar Fernhout

Voorjaarsschoonmaak: detoxen
COLUMN

Deze week ben ik begonnen met de winkel
paas klaar te maken. Grote paastakken, een
paaskrans en wat paaseitjes hier en daar.
Tooen ik hiermee bezig was, kwam er een
klant binnen met de vraag: “ik zoek een
dagcrrème
è die zo puur natuur mogelijk is, want
mijn huid kan niet tegen al die toevoegingen.”

Anne is een health & beauty
coach en runt samen met haar
drogisterij.
moeder een D.I.O dr
ogisterij.
Zij heeft een blog waarin
ze aandacht heeft voor de
nieuwste beauty pr
oducten,
producten,
een gezonde levensstijl, tips en
tricks en nog heel veel meer!

Het wordt voor mensen steeds belangrijker om te weten waar producten vandaan
komen. Is mijn haarspray getest op dieren? Heeft een kind mijn T--shirt gemaakt?
Hoe belastend is deze tube voor het milieu? Mensen leven bewuster en we maken
daarom keuzes voor producten die passen binnen onze levensstijl. Wij bij D.I.O.
Maadelief.” In deze producten zitten geen parahebben hier een aparte lijn voor. “M
benen of chemische stoffen en is dierproefvrij! Madelief staat voor puur natuur!
Daarom adviseerde ik deze mevrouw om bij onze Madelief selectie te kijken.
En… gelukkig hebben wij in ons assortiment nog meer producten op het gebied van
natuurlijk gezond leven! Klant blij, ik blij!
Ben jij ook benieuwd geworden en wil je graag meer weten of heb je vragen?
Kijk dan snel op mijn blog www
w.anne.diodr
.
ogist.nl
g
Een gezonde manier van leven wordt vaak gezien als “saai”, ik ga jou laten zien dat
gezond en bewust leven zeker niet saai is.

Liefs,

De lente wordt gekenmerkt door een nieuw
begin,weer naar buiten treden, geboorte en
groei. De traditionele voorjaarsschoonmaak is
nog steeds bij velen een jaarlijks terugkerende
gewoonte. De lente is ook de meest aangewezen
tijd om te detoxen, het populaire woord voor
een reinigingskuur, waarbij sapvasten het meest
wordt toegepast. Hierbij wordt gedurende
een beperkte tijd (maximaal een week, maar
begin met drie dagen) slechts een beperkte
hoeveelheid sappen van groente en fruit gedronken met daarnaast alleen water en kruidenthee. Voorafgaande aan de vastenperiode
wordt de voedselinname gedurende een aantal
dagen afgebouwd (de afbouw) en na de vastenperiode weer geleidelijk opgebouwd (de opbouw). De op- en afbouw zijn een vast onderdeel
van de totale sapvastenkuur en moeten niet
overgeslagen worden.
De mogelijkheden
• Zelf smoothies met staafmixer of blender
maken van biologisch-dynamische groenten en
fruit. Als je sap maakt, met een sapcentrifuge,
slowjuicer of citruspers, blijven veel vezels en
waardevolle stoffen achter in de pulp en dat
moet niet.
• Biologisch-dynamische sappen kopen,
waarbij de voorkeur uitgaat naar melkzuur
gefermenteerde groentesappen.
• Sapvastenkuurdoos van Luna e Terra kopen
in Natuurwinkel. Het grote voordeel hiervan is
dat er een handig boekje inzit met alle achtergrondinformatie inclusief de op- en afbouwfase.
Hierin staat ook wie beter niet kan sapvasten.

Tip
Doe in ieder glas sap iets van vet: bijvoorbeeld
lekkere (noten)olie of room. De reiniging via gal
blijft dan behouden.
Sapvasten is zeker niet voor iedereen aan te
bevelen, want je moet er echt aan toe zijn zowel
lichamelijk als geestelijk en niet gaan doen om
alleen af te vallen.
Betere natuurvoedingsgewoonten na de kuur
zijn ook een must. Een paar weken hoofdzakelijk
basische voeding (groenten, fruit, kiemen en
vloeibare zuivelproducten) en minder zure
voeding (vlees, vis, ei, soja) kan ook als voorjaarsschoonmaak dienen en daar zijn extra basische
supplementen niet bij nodig.
Henny de Lint,
diëtiste en natuurvoedingsdeskundige,
werkzaam bij Natudis.nl

SAFARI IN AFRIKA?
Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.jambo.nl en in onze brochure of
bel met onze Afrika specialisten op +31 (0)20-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!
A
DÈ AFRIK
T!
S P EC I A L I S

Tanzania . Kenia . Madagaskar
Seychellen . Mauritius . Zuid-Afrika
Oeganda . Zimbabwe . Namibië
Mozambique . Zambia . Botswana
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‘Jagen’ op Neushoorns in het Torra
Namibië; een schitterend, zeer uitgestrekt land. Ongelofelijke natuur in alle verscheidenheid, kleurcontrasten en
bovenal zeldzame en met uitsterven bedreigde diersoorten.
Het land kent verschillende natuurreservaten waarvan
Etosha -zo groot als de helft van Nederland- waarschijnlijk
de bekendste is. Een reservaat dus. Er staat een hek omheen en je moet een kaartje kopen om naar binnen te
kunnen. Hoe anders is het Torra Conservancy.
Dat is vrije natuur. Geen hek, geen verharde wegen, geen
toegangspoorten. Op een interessante manier maakt men
in dit gebied gebruik van de samenwerking tussen natuur,
inheemse bevolking en kleinschalig toerisme. Een mengeling die voor een ietwat avontuurlijk aangelegde toerist
fantastisch is en daarbij help je de natuur en de lokale
gemeenschap ook een handje.

Tekst: Joris Kroezen
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Mens en natuur profiteert
van bijzonder
toerisme in Namibië

Conservancy
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7AFG<AD4?4GGD?*AF?8C;421*C3?<C;?C=CDC8C;40?
-AD5A89)5?C4A=7A;A=A;40?9<AD2A?EDGA;58A6DA;?
8G3A;?8C;E&CC=?9;?A85CCD?G<AD?G;4AD?AA;?*A84AD?
78C6%A?861*F0?";GD=A?DG4A?DGF2A;?29ADA;?*AF?8C;4'
21*C3?C82G+?&A?=AF?5DC1*F?69F?4A?CCD4A?&9);?EA7CD2F'
A;?A;?;6?A9;4A89)5?FGF?D62F?&9);?EA5G=A;0?$AF?92?G;'
EA8G+A89)50?;?49F?21*9FFADA;4A?4A1GD8?8G3A;?&A7DC 2,?
23D9;E7G55A;,?GD?A;?*9AD?A;?4CCD?AA;?E9DC++A0
8GF2A89;E?FDC3F?*D92F9;?AD?G3?4A?DA=0?(;&A?FDC15AD

*AA+F?AA;?23GGD?EA<G;4A;0?HCA1A2?&A?&9);?<AD20?
GE?AA;?3CCD?=9;6FA;?*G77A8A;?%A?=AF?4A?
)AA3?G<AD?4A?5A9A;?A;?4C;?%GD4F?*AF?4AB;9F9A<A?
2FG32A9;?EAEA<A;0?A?FDC15AD?3C5F?&9);??23688A;?
A;?EA7CCDF?G;2?G=?*A=?FA?<G8EA;0?#AA;?F9)4?FA?
<AD89A&A;0?";?9;4AD4CC4?9;?4A?<ADFA?2FCC;?F%AA?
;A62*GGD;20?"A;?=GA4AD?A;?AA;?5C8+0?AF?7A*683?
<C;?AA;?*C;4)A?B);?2FG+?%GD4F?4A?%9;4D91*F9;E?
7A3CC84?A;?462?4A?DG6FA?49A?%A?=GAFA;?<G8EA;?
G=?491*FAD79)?FA?5G=A;0?
GGD?=944A8?<C;?AA;?# 'G;F<C;EAD?%GD4A;?
4A?1GGD49;CFA;?<C;?4A?49ADA;?<C2FEA8AE40?(G5?
%GD4A;??4A?4AFC982?<C;?*AF?49AD?;C6%5A6D9E?
G=21*DA<A;0?(DA;,?4A?<GD=?<C;?4A?*GGD;,?*AF?
EA28C1*F?A;?4A?EDGGFFA0?(<AD?4A?*GA<AA8*A94?
;A62*GGD;2?9;?*AF?EA79A4?%988A;?4A?DC;EAD2?;9AF2?
&AEEA;,?4CF?92?AA;?EA*A9=0?9D5?;AA=F?+GFG 2?
<C;?*AF?49AD?A;?ECCF?;GE?491*FAD79)0? A8+?2FCC;?%A?
G;EA<AAD?G3?FC1*F9E?=AFAD?C+2FC;4?GGE?9;?GGE?
=AF?F%AA?;A62*GGD;20? A?&9);?*A8A=CC8?<D9)0? A?
8A<A;?<G82FDA5F?9;?*AF?%984.?GA4AD?A;?59;4.?
$AF?92?3DC1*F9E ?
C?AA;?8C;EA?A;?&%CDA?FAD6ED9F?G<AD?5A9A;,?
4GGD?D9<9AD7A449;EA;,?=CCD?9;?AA;?23A1FC168C9D?
8C;421*C3?5G=A;?%A?%AAD?CC;?79)?4A?C8=%CE?
>G4EA0?GA,?=CCD?69FAD=CFA?<G84CC;0?:9)4?G=?4A?
FC88G&A?9;4D655A;?FA?<AD%AD5A;,?*AF?DA924CE7GA5?FA?
634CFA;?A;?+GFG 2?FA?2A8A1FADA;0?
A?&AEEA;?4CF?AA;?G89+C;F?;9AF2?<ADEAAF,?=CCD?9;?
49F?EA<C8?&C8?GG5?AA;?=A;2?G3?EAA;?A;5A8A?=C;9AD?
4A&A?&AAD?79)&G;4ADA?AD<CD9;E?69F?&9);?EA*A6EA;?
56;;A;?%922A;?*AF?8A<A;?9;?<D9)*A94?AA;?7C8C;2?
F622A;?168F66D?A;?;CF66D000?CF?92?FG1*?*AF?=GG92FA?
4CF?AD?92

Tekst: Joris Kroezen
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DE BETERE KEUKEN

We love cooking! Zeker in een wereld waarin voeding en gezondheid zo
ontzettend belangrijk zijn en je met een bewuste lifestyle respect toont
voor mens, dier en Aarde. De Betere Wereld introduceert haar versie van
De Betere Keuken!

De Betere Keuken
Glas altijd halfvol
Een glas lauw water voor of bij de maaltijd haal
&'$& (')'&'%( ') %&%'$&!&%'
Wil je er een glas wijn naast, neem dan een
biologische wijn. Bijvoorbeeld onze vegan
friendly'&'&&%&')('('&&' &% &'&'
gaat een bedrag naar I Love Beeing, dat zich
inzet voor het behoud van bijen. Lekkerder dan
dit wordt het bijna niet.
Voedselverspilling verleden tijd
Groenten, fruit, zuivel, deegwaren en vlees. Sta
er ‘s bij stil hoeveel arbeid, energie, transport en
geld je weggooit samen met alle restjes voedsel.
Zonde en zeer zeker onnodig! Consumentengroepen als Kromkommer hebben supermarkten
geïnspireerd tot het opnemen van gekke groenten in hun schappen, dus neem ‘s een kijkje op
hun website voor tips, recepten en blogs.
De techniek helpt je ook hier een handje: specia&'&(')('&&('&('&'$%&(&('&('
verse voeding tot wel drie keer langer goed!

Koken brengt ons ook nader tot elkaar, lekker
weg van het beeldscherm. Genietend van elkaar,
van gezond eten dat voedt en van (biologische)
wijnen, gebruikmakend van eigentijds comfort
)('&&('&(&%$)&#&"! )(&'&&(''

maken we gebruik van zelfgekweekte kruiden,
specerijen en ook groenten. Die kweeksetjes van
BIJT zijn niet alleen handig, het ziet er ook nog
‘s sfeervol uit! Datzelfde geldt voor het kweken
('&&% 
&(''&'&)$&('"!&)'

Ontwikkelingen
Innovaties zitten in milieuvriendelijkere ontwerpen, qua productie maar ook onderhoud: dat
betekent meer weggewerkte knoppen, en dus
goed en snel schoon te houden! We zien ook
meer ‘vetopname’ door nieuwe technieken in
-geïntegreerde- afzuigkappen, zodat het niet
neerslaat op je tegels en kookgerei. Bespaart
je weer die dure milieu- en huidonvriendelijke
schoonmaakkrachtpatsers, niet?
Snelheid, veiligheid en vaak ook nog ‘s energiebesparend - het kan! Denk aan de nieuwe
$&(&%)&'(&%(&('&('&'&)&&'(&'
bij inductiekookplaten.

We gaan dus steeds bewuster om met voeding;
maar wat werkt voor jouw lijf? Dat is en blijft
zeer persoonlijk en er zijn dus geen kant-en-klare
oplossingen. Inzicht in de oorsprong van je
voedsel, wat dat met je doet, inzicht in de
verwerking en ook de verpakking ervan, en daar
weer veel plezier uit halen - daar zit heel wat
wijsheid in.
Ook in slow juices en smoothies zit heel wat: de
meest fantastische kleuren en smaaksensaties
uit slowjuicer of blender zijn een gezonde zegen
voor velen. Facebook-pagina’s en Instagramaccounts staan er bol van! En da’s weer een
mooie gelegenheid om de kids erbij te betrekken: speel met vorm en kleur, maak er een klein
en soms een groter feestje van.

Ook in voeding blijven de ontwikkelingen maar
door gaan. Biologisch is nog steeds booming,
&%"')('&%&'' '$&%"!(&&%''
ligt onder het vergrootglas en natuurzouten
als Himalayazout krijgen nu hun verdiende
aandacht. Zelfs die ‘gekke groenten’ hebben
&!())&"' %) &')('%&$)&%&'&% %&('
Het allerlaatste is natuurlijk het zeewier: écht
superfood in je vegaburger, als smaakmaker in
zout, als pasta-vervanger en zelfs in je chocoloade. Prima hoor, het draagt allemaal bij aan
bewustwording, aan een her-nieuwde relatie met
voedsel en dus aan een betere wereld.
Van boer tot bord & slowjuice
De voedselketen is in; vorig jaar was het zelfs
‘Jaar van de Bodem’. En die trend halen we
gewoon naar binnen: in de betere keuken

De Betere Keuken, goed ingericht
En als we het er toch over hebben: hoe ouder
de koelkast, hoe hoger de energierekening. Een
koelkast met een energielabel A+ tot A+++
kan zo 200 tot 400 kWh per jaar besparen. Ook
de vaatwasmachine, de oven en de eventuele
vriezer hebben energielabels. Tel uit je winst.
Voor de werkbladen gaan wij toch voor gebruik
van duurzamere, natuurlijke materialen. Deze
zijn vaak tijdloos, gaan lang mee en voegen veel
sfeer toe. Bijvoorbeeld bamboe. Let er wel op
dat de bamboe bij een biologische teler en bij
voorkeur uit Nederland komt, dus zonder vervui&('%(%' ()')'&('"'&'''&&('
milieuvriendelijkere wijze wordt verwerkt.
Een betere keuken trekken we met gemak ook
naar buiten: een buitenkeuken maak je met

Mediterraanse sfeer direct in je keuken. Een
nieuwkomer is combekk; stoere pannen
gemaakt van treinrails - dus mannen, aan de
slag!
Ander kookgerei is van rvs of van bamboe, zoals
je snijplank. Betere hand- en theedoeken, pannenlappen, onderzetters, etcetera; het kan van
biologisch katoen, bamboe en/of fair trade. Van
webshops en Wereldwinkels tot hippe conceptstores, er is zo heel veel moois en goeds voor je
betere keuken verkrijgbaar!
In De Betere Keuken maken we natuurlijk gebruik van écht groene stroom - kies voor eigen
zonnepanelen, investeer in windenergie en/of
sluit je aan bij initiatieven als VandeBron.nl.
Bijna klaar is Kees
Tja, en wat vuil wordt, moet ook weer schoon.
Gelukkig zijn er al heel wat producten verkrijgbaar waarmee je milieu- en huidvriendelijk kunt
schoonmaken en wassen. (Zie elders in deze
krant.) Ook de luchtkwaliteit verbetert hierdoor,
en dat merk je!
Wist je dat er ook planten zijn die de lucht zuiveren van allerlei nare stofjes?
Enjoy & Do Good
Geef toe, kokkerellen in een duurzame(re)
keuken geeft zoveel meer plezier en smaak, en
maakt je huid, het leven en de wereld zoveel
mooier... De Betere Keuken is de toekomst, en
de toekomst is nu!
Meer info en inspiratie via onderstaande sites,
maar volg ons ook ‘s op Facebook, Instagram
en Pinterest, of abonneer je op onze wekelijkse
nieuwsbrief.
www.klimaatplein.nl
www.milieucentraal.nl
www.vandebron.nl
www.himalayazout.nl
www.kromkommer.com
www.bijt.nl
www.debeterewijn.nl
www.wwoo.nl
www.facebook.com/debeterewereld
www.instagram.com/enjoy_dogood

Tekst: Erwin Polderman
Foto, linksboven: Le Creuset
Foto, rechtsboven: Westerzwam
Foto, rechtsonder: Himalayazout.nl
Foto, linksonder: wwoo
natuurlijke materialen en op die multifunctionele
Big Green Egg kan je bereiden wat en hóe je
het wilt.
Wie met liefde voedsel bereidt dat voedt, in
plaats van vult, weet dat goed gereedschap
het halve werk is. Je messen zijn vlijmscherp,
&('&'&')'&'((&(''& )!&&' )&)&('
qua gebruik en onderhoud. Sommigen zijn
CO2-neutraal geproduceerd en/of zijn zelfs
voorzien van een laagje bijenwas of een antiaanbaklaag zónder het giftige PFOA (dat wél in
((&(' &'&&('&(#$')'
De duurzame pannen van LeCreuset kennen
we, maar in dat nieuwe blauw haal je de
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DE BETERE KEUKEN

Exclusieve
pronkstukken

Lekker kweken doe je thuis

BIJT is een lijn met producten voor het thuis kweken van kiemgroenten. Met een BIJT kweekset,
bestaande uit een herbruikbare pot en een biologisch afbreekbare zaadpad, kweek je jaarrond
gezonde kiemen in de smaken basilicum, mosterd
of broccoli.
Met de messenserie IKON van WÜSTHOF zullen
veeleisende messenliefhebbers een uniek snijgenoegen beleven. IKON verbindt perfecte functionaliteit met zeer exclusief design. Dit is de ikoon
onder de gesmede messen. De inzet van de
modernste productietechniek tezamen met traditionele handarbeid toont voor de eerste keer
een eenheid die aan de hoogste eisen voldoet.
De grepen zijn gemaakt van Afrikaans Grenadillhout. Deze houtsoort behoort tot de waterafstotende houtsoorten en komt uit gecontroleerde bosbouw. Het donkerbruine hout met de natuurlijke
houtschakering maakt ieder mes tot een uniek product.
Alle IKON messen beschikken over een buitengewone scherpte die door specialisten met een bijzondere
techniek in handarbeid wordt verkregen.
Het mes is uit één stuk edelstaal (Chroom
Molybdeen Vanadium) gesmeed en optimaal uitge-

balanceerd voor moeiteloos snijden.
WÜSTHOF behoort wereldwijd tot de bekendste
merken van messen met een erg rijke traditie. De
onderneming werd opgericht in 1814 in Solingen,
waar de gesmede messen al 200 jaar met het bekende drietand-logo in de productievestiging in de messenstad Solingen worden vervaardigd.
Voor meer informatie ga naar: www.wuesthof.nl

Naast de kweekset heb je enkel water nodig voor het
groeiproces. Het is dus gemakkelijk om te doen en ook
heel schoon. En al na 7 tot 20 dagen kan je de kiemgroenten gebruiken als smaakmaker in salades, smoothies, als broodbeleg of kleurrijke garnering. Een snelle
en gezonde ‘bite’ voor elke maaltijd!
Advies verkoopprijs: Kweekset € 4,75
Navulling (2 pads) € 3,45
Kijk voor verkooppunten en online bestellen op
www.bijt.eu

Wij mogen 10 keer drie BIJT-kweeksetjes
verloten! Dus e-mail je naam en
adresgegevens naar bijt@debeterewereld.nl
en maak kans.

Special voor onze lezers verloten wij een
prachtige IKON messenset met daarbij een
extra fileermes. Dus mail je gegevens naar
ikon@debeterewereld.nl en maak kans!

Ingrediënten

Bereiding

75 g volkoren speltmeel
75 g amandelmeel
3 el cacaopoeder
½ tl kaneelpoeder
1 tl (wijnsteen)bakpoeder
2 grote eieren
100 ml (geiten)yoghurt
100 ml (amandel)melk
1 ½ grote rijpe banaan
1 el kokosolie

Doe het spelt- en amandelmeel samen met de cacao-,
kaneel- en bakpoeder in een grote kom en roer goed door.
Klop in een andere kom de eieren los en prak de banaan
er doorheen. Voeg de yoghurt en melk toe en meng.
Schenk de natte ingrediënten bij de droge en roer alles
door elkaar. Zet een koekenpan met een klontje kokosolie
op niet al te hoog vuur. Schep ongeveer 3 eetlepels
beslag per pannenkoek in de pan (dit maakt kleine, ronde
American-style pannenkoekjes) en bak tot de onderkant
stevig is en donkerder kleurt. Draai vervolgens om en bak
de andere kant. Ga door tot het beslag op is.

Voor de kokosroom:
1 blikje kokosmelk (400 g)
1 el ahornsiroop (graad C)
1 vanillestokje
Voor de garnering:
ahornsiroop, naar smaak
een handje kokosrasp
100 g vers (rood) fruit

Maak de kokosroom door alleen de dikke crème uit
een blik kokosmelk met een elektrische mixer circa 2
minuten op te kloppen. Snijd het vanillestokje in de lengte
doormidden en schraap met de achterkant van een mes
de zaadjes eruit. Voeg de vanillezaadjes en de ahornsiroop
toe aan de kokosroom en klop nog even door. Schep de
room op pannenkoeken, strooi er wat kokosrasp over
uit en giet er vervolgens royaal ahornsiroop overheen.
Garneer met het verse fruit.
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Op een roze lentewolk
De nieuwe Mauve pink-collectie bestaat uit een serie gietijzer
j en
pannen en aardewerken mini-pannettjes. Beide materialen
ziijjn zeer duurzaam en dankziij de dubbelgeëmailleerde laag
gemakkeliijjk te reinigen en absorbeert geen geuren of aroma’s.
Het barst, krast of schilffeert niet en is vaatwasserbestendig.
Bovendien: het gietijjzer van Le Creuset® is voor elke warmtebron te gebruiken en 100% recyclebaar!

IKON
Messenset
ssenset

€ 189
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Maak kans op een iconische
messenset van IKON, dus
e-mail je naam en gegevens
naar ikon@debeterewereld.nl!
www.wuesthof.com

€ 12,50

SA
AV
VON
ON NOIR

ZWA RTT E SC H OON MA A K ZE E P
ZW
V A N MA RIU S FA B RE
Het faamiliebedrijf Marius Fa
Fabre maakt al 110 jaar
een zwarte schoonmaakzeepp op basis van olijffolie.
olie
o
Met deze gepatenteerde natuurlijke en bijzonder

     
schoonmaakmiddelen meer nodig.
De gebruiksmogelijkhedden zijn onuitputtelijk:
denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van natuursteen,
houten vloeren, tuinmeubelen, RVS, tegels,
fornuis,
o
BBQ, en boot. Ook ggeschikt als een veilige
shampoo voor hond of paard.
Als
ls oplossing in water werkt Saavvon Noir als beschermer
van planten tegen bladluis en schimmels.
De zeep is zacht voor je handen, biologisch afbreekbaar,
   
middelen of dierlijke vetten!
www.savondeprovence.nl
www
.saavvondeprovence.nl

Gezond & duurzaam koken
De eigentijdse nostalgie van deze handgemaakte pannen uit
Oostenrijjk scoort in elke keuken!
Gezonder en groener koken kan bijjna niet: het niet-poreuze,
emaille oppervlak is zeer glad en geeft dus geen schadeliijjke
stoff
ffeen af. Hierdoor bliijjft je voedsel heerliijjk puur en smaakvol!
Ook het productieproces is dik in orde: in de fabriek, die op
100% groene stroom uit de eigen waaterkrachtcentrales draait,
worden voor de pannen alleen natuurliijjke minerale bronnen als
staal, kw
warts, en klei gebruiktt. Hierdoor ziijjn de Riess-pannen na
hun lange levensduur volledig recyclebaar. Geschikt voor gas,
inductie, keramisch, oven én vaaatwasser.
Kijjken, kopen & koken via www.greenjump.nl

Savon noir liquide à l’huile d’olive
De zwarte olijfoliezeep is o.a. verkrijgbaar in een 500 ml pomp verpakking,
en daarvan mogen wij er 6 verloten!
E-mail je gegevens naar
savon@debeterewereld.nl en maak kan

Met een Quooker heb je altijd direct kokend water bij de hand. Op ieder moment van de dag en voor tientallen
toepassingen. Met de Quooker Fusion heb je zelfs koud, warm én kokend water uit één kraan! De Quooker is zeer zuinig
in het verbruik van water en energie, bespaart ruimte en tijd, en is veilig dankzij de dubbel-druk-draai bedieningsknop.
Bovendien is de Quooker voorzien van het energielabel A. Ervaar zelf het dagelijks gemak van een Quooker!

Bezoek quooker.nl voor meer informatie en stel je eigen Quooker samen.
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Interview met Isabel Boerdam, van “De Hippe Vegetariër”

Toveren met groente

De Gr
Groene
oene Stoel
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Op de redactie regent het met regelmaat kookboeken. Vol keurige potjes


 
  
 


en ware kunstwerkjes. En soms, als het water je in de mond loopt, móet je



 


gewoon even wat langer met de auteur spreken. Zoals deze keer: ik ging in
gesprek met Isabel Boerdam, bekend van “De Hippe Ve
egetariër”.
Steeds meer mensen wor
den vegetariër; hoe is
worden
d
it bij jou ontstaan?
dit
Als prille negenjarige besloot ik van de een op
de andere dag om vegetarisch te worden. Dit is
misschien wel een van de meest intuïtieve beslissingen die ik ooit heb genomen. Het kwam
zomaar uit de lucht gevallen, tijdens het avondeten met mijn ouders. Lusteloos zat ik in mijn
lievelingspasta bolognaise te prikken, opeens
waren al die bruine korreltjes
es gehakt op mijn borrd
stukjes koe. “Mam, ik wil geen koe meer eten.”
“Nou, dan word je vegetarisch.” Dat was het, zo
simpel.
Mensen zijn vaak bang dat ze al
leen maar
alleen
tofu en kaasschnitzels mogen eten; hoe leer je
creatief
mensen cr
eatief te zijn?
Ik heb het zelf ook echt moeten leren. Mijn vegetarische keuken stelde tot mijn twintigste niet zovaak op smaak
veel voorr. Ik at heel veel salades,
sa
gebracht met kaas, hartige quiches met groente
en kaas, pasta’s met saus en kaas en ga zo maar
die kaas op mijn
doorr. Totdat
o
m heupen en billen
bleef plakken en ik steeds ongelukkiger werd als
ik in de spiegel keek.
Dit was voor mij een omslagpunt: ik moest leren
om gezonder en creatiever vegetarisch te koken.
Ik keerde mijn eetpatroon om. Eerst radicaal en
daarna steeds gebalanceerder.. Eerlijk is eerlijk:
linzen, kikkererwten, bieten, knollen en bijzondere
granen stonden tot dan nooit op mijn menu.
Het is echt een kwestie van het aandurven om
groenten, granen, peulvruchten en noten de basis
van je maaltijd te maken. Eerst kost het even
energie en tijd, maar dan kom je erachter hoeveel
groenten er eigenlijk bestaan die je nog niet
kende en op hoeveel verschillende manieren je ze
kan bereiden.
Eigenlijk is vegetarisch koken zo ontzettend leuk
en creatief!
Dat probeer ik in mijn boek “De Hippe Vegetariër”
ook te benadrukken. Hierin deel ik zeven dagmenu’s met voor ieder wat wils: voor de gewone
doordeweekse dag, de drukke dag, de balansdag, de verwenzaterdag en de topsportdag. Wie
je ook bent en wat voor leefstijl je ook hebt, in
mijn boek vind je recepten die bij jou passen.
Want ik maak het je heel erg gemakkelijk!
Mijn recepten schrijven niet voor hoe je precies
moet koken, ze geven inspiratie om je eigen draai
eraan te geven en je eigen variatie te kiezen op
basis van de ingrediënten waar jij van houdt of die
jij al in huis hebt. Makkelijker en leuker kan ik het
niet maken!
Wat
ingrediënten
W
at zijn volgens jou ingr
ediënten in de vegetaie naast gezond ook lekker zijn?
die
rische keuken d
In mijn nieuwe eetpatroon leerde ik notenpasta’s
kennen, ontdekte Hüttenkäse en ging voor het
eerst aan de slag met kokosolie en rauwe chocolade.
Ook kwam ik erachter hoe lekker en gezond je
kan bakken met behulp van ingrediënten als appelmoes, banaan, pompoen en zelfs avocado. Er
ging een wereld voor me open. Als je groenten
en peulvruchten als basis neemt, zowel in je zoete
als hartige bereidingen, dan moet je echt je best
doen om het ongezond te maken.

g, de naam “De Hippe V
Vegetariër”;
e
egetariër
Grappig,
egetariër”; een
dit
lange ttijd
ijd was d
it een tegenstrijdigheid.
tegenstrijdigheid. Heb je
gehad?
daar nog last van gehad
?
‘Hip’ associëren sommige mensen met hippies,
andere met hipsters, het levert soms weleens een
discussie op. Maar in combinatie snappen gelukkig veel mensen dat ik met “De Hippe Vegetariër”
wil laten zien dat een vegetarische levensstijl en
geitenwollensokken absoluut niets (meer) met
elkaar te maken hebben. Niet op mijn blog tenminste. Zelf ben ik een gewoon een moderne
vrouw met een druk leven die graag op vrijdagavond wijntjes drinkt en op zaterdagavond met
++*)('*&%$*'#)"$*!! *%)'+%)%$() *)$$")
De vegetarische levensstijl zoals ik deze op “De
Hippe Vegetariër” laat zien, maakt voor mij dat
')(+$*!)+*)%)!$$")+%)++*) *)( *) *)
kan blijven ondanks dat ik (te) vaak uiteten ga en
ondertussen maak ik ook een bewuste keuze voor
de wereld om mij heen. Enjoy & do good dus! Wat
mij betreft dé levensstijl van 2016.
inspiratieNaast je boek heb je nog meer inspirat
iekanalen waar wij jou kunnen vinden? Ook voor
Betere
Wereld’
‘De Beter
eW
ereld’ ga je je kunsten laten zien;
wat kunnen we van jou verwachten?
Naast ‘“De Hippe Vegetariër” die in boekvorm
te vinden is in de boekwinkel en op bol.com, en
online via www.dehippevegetarier..nl, Facebook,
Face
Twitter
w
e Instagram, werk ik als food-expert voor
en
internationaal communicatiebureau Ketchum. Hier
ben ik medeverantwoordelijk voor alle klanten op
het gebied van voeding, zoals Nespresso, kiwimerk Zespri en startup Seamore. Ik adviseer deze
bedrijven op het gebied van communicatie & PR,
waarbij gezondheid en duurzaamheid absoluut
mijn favoriete thema’s zijn. Daarnaast was ik deze
nderrwinter gastblogger voor JAN magazine, onder
steun ik bepaalde bedrijven zoals Vivera met
vegetarische tips op hun website en ga ik ook
jullie Facebook-kanaal inspireren met vegetarische
recepten, hotspots en weetjes.










 
 
 
 

duurzaamheid.

Te
ekst: Almar
Alm Fernhout
Foto’s: Julia Pelealu namens De Hippe Vegetariër

wordt
De vegetarische keuken wor
dt steeds uitgebreiuitgebreizelfs
der nu zel
fs topchefs er meer aandacht voor
dit?
hebben. Hoe komt d
it?
Dat is inderrdaad
d
een waanzinnige
wa
trend! Te gek
om te zien. Groenten zijn gewoon geweldig en dat
beginnen de topchefs zich steeds beter te realise"+*)+)'+%)! %)!+))$$+) *))("$+*
%+*)+*))'++)'*)%++!) ++")"+% " *%)!+)
norm wordt. Ook wordt er veel breder geëxperimenteerd met groenten, met name met bieten,
knollen en rapen, oftewel groenten die een paar
jaar terug het niet konden winnen van de tomaat
en de aubergine. Dit is ook inspiratie uit de
Scandinavische keuken denk ik. Op mijn blog
probeer ik dit soort initiatieven in het zonnetje
te zetten in mijn rubriek ‘sterrenrecepten’, hier
deel ik vegetarische ‘signature dishes’ van
Michelin Sterr-r
- estaurants. Zo inspirerend om te
zien wat er op dat niveau met de vegetarische
keuken gebeurt! Dat is toveren met groente.
W
Wat
at zijn jouw favoriete vegetarische restaurants
restaurants
en waar
waarom?
om?
+!+*)'+)')$$")++*) )+(+% "'#+)$)

Auteur: Isabel Boerdam
$%$(" +) ' )++ 
  () +) "%+)(" #)$*%+"
Omvang: 198 blz.
Prijs: € 22,50
ISBN: 978 94 92037 35 0

veganistische hotspot. In veel gevallen vind ik
daar de ambiance en de manier waarop het eten
gepresenteerd wordt te veel van hetzelfde.
Ik kijk graag naar de vernieuwende plekken, het
liefste met jonge enthousiaste ondernemers aan
vegetarisch
het roerr, die bewust ervoor kiezen vege
eten een prominente plek te geven op de menukaart. Hier word je vaak verrast door een
en overrweldigende passie en veel aandacht voor biologisch en lokaal eten. De ondernemers zien
vegetarisch als een even zo belangrijk onderdeel
op de kaart als vis en vlees, en zien koken met
groenten als een uitdaging waarmee ze hun
kunsten kunnen vertonen. Verwennerij en vegetarische kunstwerkjes gegarandeerd dus!
Een totaaloverzicht van mijn favoriete vegetarische
restaurants vind je in mijn boek. Hierin deel ik
$% $%)$$")$*%'%)$+) *#)$""+)+*)!'*+")
voor maar liefst veertien steden in Nederland. Dat
om te laten zien dat vegetarisch echt niet alleen
‘hip’ is in de randstad.
Om een tipje van de sluier op te lichten, stuur ik
jullie graag naar BOG in Den Haag, Choux in
Amsterdam, Os en Peper in Zwolle, Rantree in
Maastricht en De Gespleten Arent in Middelburg.

www.dehippevegetarier.nl
www
.dehippevegetarier.nl

Japans genieten!
Moderne, biologische Japanse producten op traditionele wijze bereid
Hou jij ook zo van de pure smaken van
de Japanse keuken? Unieke ingrediënten
die je gerecht zo’n typische oosterse
tint geven? Hoeveel men Japans eten
meestal direct aan sushi verbindt, is deze
bijzondere keuken zoveel meer dan dat!
TerraSana wil als dé Japan expert van
Nederland jou graag kennis laten maken
met de mooiste en meest authentieke
Japanse producten. Moderne producten
die niet alleen op de meest traditionele
wijze en met generatieslange ervaring
gemaakt zijn, maar die ook nog eens
biologisch zijn!
Noedels nemen een belangrijke plaats in
in de Japanse keuken. Daarom bieden
wij je niet alleen een heerlijke, glutenvrije
varianten, maar ook de traditionele udon
en soba. Op authentieke wijze gemaakt bij

onze producent in Japan. Udon noedels
zijn gemaakt van volkoren tarwe. Soba
is het Japanse woord voor boekweit. Dit
is dan ook het hoofdingrediënt. Als je
weet wat er bij komt kijken om soba te
maken, dan wordt het nóg leuker om het
te eten! Het mengen van de boekweit en
het water is een kunst op zich en moet
zeer nauwkeurig gedaan worden. Na
het mengen wordt de soba uitgerold tot
enorme repen. Dit is een klus die erg veel
handwerk vereist en daardoor lang duurt.
Daarna worden de repen met speciale
messen in kleine reepjes gesneden en
luchtgedroogd.
De nootachtige smaak, de perfecte textuur
van de noedels en de manier waarop ze
om je eetstokjes glijden is een genot voor
iedereen!

Lekker met
Japanse
smaakmakers als
miso, mirin, en
shoyu

Soba wordt in Japan het vaakst geserveerd
in een hete bouillon. Met onze biologische
miso’s is dat in een oogwenk klaar! Met
Japanse smaakmakers als shoyu, tamari,
mirin en sesamolie maak je je gerecht
helemaal af.
Soba is verkrijgbaar in drie
varianten: 100% boekweit, 40%
boekweit en yomogi. Yomogi is
een Japanse medicinale plant.
Udon is verkrijgbaar in de
volkoren variant.

TERRASANA.NL
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Hoe betrouw
betrouw-baar is bio?
Jezelf weer verbinden met wat
je eet, waar het vandaan komt
en wie het maakt, is één ding.
Vo
oedselzekerheid een ander.
Vo
oor DeBetereWereld ging ik in
gesprek met Mariken de Bruijn,
communicatiemedewerker van
Skal Biocontrole, en vroeg
haar naar de organisatie en de
zekerheden van biologisch.
Wat
Wat zijn voor de consument de voor
voordelen
delen van
‘biologisch’ volgens u? En wat zijn de voor
delen
voordelen
ieu?
voor het mil
milieu?
Biologische landbouw staat voor de gezondheid
van bodem, plant, dier en mens en is een productiemethode met respect voor ecologische systemen. Het gebruik van het keurmerk en de term
‘biologisch’ zijn wettelijk beschermd. Deze mogen
alleen staan op producten waarbij de gehele
keten van landbouw, tussenhandel en verwerking
onder controle staat van een onafhankelijke organisatie. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Voor
de duidelijkheid, de controle begint bij de boer
en eindigt bij de achterdeur van het verkooppunt.
De wetgeving voor biologische productie neemt
expliciet de voorkeur van bepaalde consumenten
voor een natuurlijk product mee. De consument
moet erop kunnen vertrouwen dat het product
ook daadwerkelijk is wat het claimt te zijn.
Hoe kijkt Skal naar de rrelevante
elevante afweging
product
verder
‘lokaal pr
oduct versus biologisch van ver
der
weg’ d
die
ie een consument in de winkel vaak
moet maken?
Om die afweging zorgvuldig te kunnen maken,
is veel kennis nodig van het productieproces
van een product. Minder vervoerskilometers zijn
natuurlijk beter voor het milieu.
ilieu. Te
egelijkertijd
kan het zijn dat het lokale product langer in een
koeling heeft gelegen. Een biologisch keurmerk
ontzorgt consumenten, omdat ze, door naar het
keurmerk te kijken, weten dat het product aan de
bio-wetgeving voldoet en dat daar controle op is.
De keuze voor wel/niet bio óf bio van dichtbij of
van ver weg, blijft aan de consument. Daar geven
wij als toezichthouder geen
n adviezen overr.
Volgens
V
olgens
o
sommige experts st
stimuleert
imuleert een keurkeurmerk op ‘niet-duurzame’ pr
producten
oducten veel meer
duurzaam consumentengedrag, dan het huid
huidige
ige
woud aan keur
merken. W
at vind
keurmerken.
Wat
vindtt u hiervan?
Een negatieve aankoopprikkel, zou volgens
experts een aanvulling kunnen zijn op de positieve
aankoopprikkel van bijvoorbeeld het biologische
keurmerk om te komen tot duurzamer consumentengedrag. Consumenten zijn zich niet bewust van
de negatieve gevolgen van niet-duurzaam consumeren. Veel mensen vinden duurzaamheid een
goed idee, maar als ze in de winkel staan kiezen
ze vanuit hun portefeuille. Deze bewustwording
staat los van de waarde van
n het biologisch keurrmerk. De biologische wetgeving is gericht op het
behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen
van de consument in biologische producten. Dat
blijft zijn waarde houden, ook als er een keurmerk
zou komen voor “niet-duurzaam”.
Biocontrole
houdtt toezicht op de sterk
Skal Biocontr
ole houd
groeiende
sector.
houdtt Skal
gr
oeiende biologische sector
ctorr. Hoe houd
als or
organisatie
ganisatie zèlf
zèlf deze sterke groei
groei bij?
De bijna 4000 biologische bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, worden allemaal tenminste
één keer per jaar geïnspecteerd. De groeiende
biologische sector betekent voor Skal dan ook
hogere inspectieaantallen. In 2015 zijn meer dan
5.100 inspecties uitgevoerd, 5% meer dan in
2014. De omzet van biologische producten neemt
nog steeds toe, zowel in Nederland als wereldwijd. Maar ook de complexiteit in de biologische

Ghee: zuivere vorm
van geklaarde boter
De Gr
Groene
oene Stoel

  


  




aan de hand van een positief interview
met een dir
directielid/manager,
ectielid/managerr, vertelle
vertellen

Het Europees biologisch keurmerk toont dat een
product bio is



 

 

 

 

 

duurzaamheid.

handelsstromen neemt toe. Biologisch voedsel
gaat op papier en fysiek de hele wereld over
ver..
Door toenemende biologische productie en
handelsdynamiek zijn ketens steeds complexer
exerr.
Internationaal ketenonderzoek en toezicht op
de import maakt dan ook eens een steeds belangrijker deel uit van ons werk.
De groeiende biologische sector betekent voor
Skal ook investeren in de eigen mensen: dat doen
we door intensieve training en opleiding van de
(nieuwe) medewerkers. En we hebben natuurlijk
regelmatig vacatures!
Wat
Wat kunt u onze lezers nog meegeven?
Het woord “biologisch” is wettelijk voorbehouden
!% )() %($$ (%)$ !% $&%
als op een product het woord bio, eko, eco of
organic staat, moet het voldoen aan de eisen voor
biologisch. Biologische producten zijn te herkennen aan het ‘groene blaadje’: het Europese biologische keurmerk dat verplicht op alle verpakte
biologische voeding uit Europa staat. Het ‘groene
blaadje’ - dat ook in zwart/ wit afgedrukt mag
worden - betekent dat het bedrijf voldoet aan de
wettelijke eisen voor biologische productie, en dat
het bedrijf onder onafhankelijke controle staat.
www.skal.nl
www
w..skal.nl
.sk

Biologische schenkstroop met honing
en agavesiroop
Pannenkoeken! Wie is er niet groot mee geworden? Heerlijk met schenkstroop. Maar heb je ooit
het etiket van schenkstroop uit de supermarkt
gelezen?
Bij de Traay vinden ze het belang)('&%$#%"$%#(!%#$ ('&% )
neerde suikers binnen te krijgen.
Vol trots introduceert de Traay
dan ook een heerlijke schenkstroop, gemaakt van natuurlijke
ingrediënten: biologische
bloemenhoning, donkere
agavesiroop, caramel en
vanille.
Deze combinatie geeft een
zacht, zoete smaak. Super lekker op pannenkoeken, wafels,
maar ook door je yoghurt, over
ijs en als zoetmiddel in gebak.
Special
Specialist
ist sinds 1977
Bij de Traay maken ze al sinds 1977 de lekkerste
honingsoorten, honingspecialiteiten en sinds
kort ook heerlijke plantaardige stropen en
siropen.
De schenkstroop is een prachtige aanvulling op
het assortiment natuurlijke zoetmiddelen.

Het wint de laatste tijd sterk aan populariteit:
ghee. Dit van oorsprong Indiaas bakvet stimuleert een goede spijsvertering, heeft een enorm
hoge verbrandingstemperatuur en is rijk van
smaak. Net als kokosolie is ghee een veelzijdig
toepasbaar natuurlijk (bak)vet.
Ghee verbetert de spijsvertering
Ghee zorgt ervoor dat goede stoffffen beter
b
in je
fvalstofffen
f
lichaam worden opgenomen, en dat afvalstof
goed worden afgevoerd. In de Indiase Ayurveda
leer is Ghee om die reden al duizenden jaren hét
centrale vet. Het wordt gebruikt als medicinaal
product en is het basis bakvet in de keuken.
%% %!( %" )!%$# %!%
omega-9 in de goede verhouding én bevat de
vitamines A, D, E en K. Niet kunstmatig toegevoegd in een fabriek, nee, gewoon rechtstreeks
uit de natuurr.
Hoge verbrand
ingstemperatuur
verbrandingstemperatuur
De laatste jaren klinken er steeds meer serieuze
wetenschappelijke geluiden die stellen de angst
voor verzadigde vetten overdreven is. De oerrHollandse roomboter maakt een comeback.
Bakken en braden in roomboter blijft echter lastig
doordat boter in de pan snel zwart wordt. Niet
gezond. Ghee heeft de mooie eigenschappen
van boterr, maar dan met een verbrandingspunt
verbrandi
van maar liefst 250°C. Bakken in Ghee is daarom
ger..
veiliger
Rijk van smaak
Ghee is een bakvet met een rijke nootachtige
smaak. Het is te gebruiken in de plaats van olie.
Je kan er eigenlijk alles in bakken: een ei, pannenkoeken, groente of een stuk vlees. Door de
enorm hoger verbrandingstemperatuur komen
de smaken van wat je bakt prachtig tot hun
recht zonder zwart vet in de pan. Superlekker en
gezond!
www.ghee-easy.nl
www
w..ghee-easy.nl




 

  
  

Net als alle andere stropen en siropen zit de
!&)$$%(!%!%&!('%!% % %
makkelijk doseerbaarr, zzonder te knoeien!
! )!) %!% (&%$$)% )( )%
Verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels voor

Voor meer informatie:
www.detraay.com
www
w..detraay
y..com

Mail & Win
E-mail je gegevens naar ghee@debeterewereld.nl
en dan maak je kans op 1 van de 10 pakketten
#%%%%)$ !%

BIOLOGISCH KOKOSWATER

Keeping it pure and simple!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel bij Omega & More.
We ondersteunen bijzondere sociale projecten met betekenis voor mensen in nood. Kijk op www.omegamore.nl voor meer informatie.
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Knutselen met
het leven
COLUMN

De kernwaarden van Demeter komen tot uiting in onder andere de volgende
normen:
Levende bodem:

Technologieën die ons in staat stellen om te ‘knutselen’ aan het DNA van het leven nemen met de
CRISPR techniek een nieuwe vlucht. Voor wie de wetenschap achter de afkorting wil zoeken, loont
het de moeite even de zoekmachine te hanteren. De toverdoos om alle vormen van leven naar onze
wensen en behoeftes vorm te geven krijgt een nieuwe dimensie.
   
      
of we er gebruik van maken. Tenminste tot zover de theorie. Hoe lang worden de ‘maatschappelijke
kosten’ van ‘imperfecte mensen’ geaccepteerd, als je ook had kunnen ingrijpen? Zijn kinderen met
het Down syndroom straks nog echt welkom?
Illustratief vond ik een verhaal van TV presentator Filemon Wesselink die met behulp van stimulerende middelen en vele uren krachthonk aan het ervaren was hoe het voelt om een gespierd lichaam
op te bouwen. Zijn verhaal: de meeste mensen in de sportscholen zijn onzeker over hun lichaam, juist
in toenemende mate, want je raakt geobsedeerd door wat er nog niet goed is. Je gaat van aanvaarden en kijken naar je mogelijkheden naar ingrijpen en kijken naar je problemen.
Ik zal niet beweren dat de natuur ideaal is. Ongemak, ziekten en plagen en lijden zijn er deel van.
Maar met een obsessie voor ingrijpen,verliezen we de kwaliteit om het leven in z’n volle glorie te
ervaren en er een verhouding mee te vinden.
Hiermee sla ik de brug naar de biodynamische (bd) landbouw. Een bd boer ontwikkelt zich aan de
landbouw. Werkend met zo min mogelijk inputs met als basis het verzorgen van het bodemleven en
het koesteren van biodiversiteit. Zorgvuldige waarneming van natuurlijke processen vormt de basis.
Ziekten en plagen worden bekeken en aangepakt vanuit het systeem. De boerderij wordt vormgegeven vanuit de sociale, ecologische en culturele context. Het lijkt stoer om alles naar je hand te
willen zetten. Dieren en planten te manipuleren voor
onze doelen. Maar als je daar geen grenzen aan
stelt, ga je wellicht voorbij aan het leven. En raak
je ziende blind.
Met het eten van de producten met Demeter
keurmerk kunt u zich verbinden met deze vitale
landbouw. De lekkerste producten komen immers
uit het meest natuurlijke systeem.

Bert van Ruitenbeek,
directeur van het keurmerk Demeter voor
biodynamische landbouw en voeding
www.stichtingdemeter.nl

Een ontspannen, duurzame vakantieplek in de bossen met 18 vrij gelegen
vakantiebungalows, een bijzondere kinderboerderij, speeltuin en
biologische winkel.
De Roek ligt net buiten Otterlo op 1,5 km van Nationaal Park De Hoge Veluwe
met het Kröller-Müller Museum, te midden van prachtige bossen, heide en
zandverstuivingen.

Karweg 2 Otterlo

Demeter kernwaarden

•

www.deroek.nl

•

0318-591757

Wist je dat...?
... het deel biodynamisch nu exact 10% bedraagt
van het biologische areaal?
www.stichtingdemeter.nl

... dat het Demeterthema voor de Biobeurs 2016
(20,21 januari) “Er is ruimte voor iedereen!” is?
www.stichtingdemeter.nl

... de nonnen die de boekweit van De Nieuwe
Band verbouwen, dit doen om de bijenteelt te
versterken en een waar stuifmeelparadijs voor
de bijen is?
www.nieuweband.nl

... dat kenmerkend voor Demeter-boerderijen is:
1. Streven naar een gemengde bedrijfsvoering
2. Zorg voor bemesting en compostering
3. Zorg voor levensprocessen
4. Natuurontwikkeling op het bedrijf
5. Ontwikkeling van mens en bedrijf
en tot slot
6. Landbouwkundige ontwikkeling, is?
www.stichtingdemeter.nl

... de oprichter van De Traay, Wouter Vuijk, al
meer dan 35 jaar op biologische wijze tuiniert?
www.detraay.com

•
•
•
•

Bemesting gericht op evenwicht (max. 112 kg N/ha)
Verbod op stomen van de grond
Geen gangbare drijfmest
Ruime vruchtwisseling en toepassing van groenbemesting

Integriteit van dieren: •
•
•
•

Verbod op onthoornen en knippen van snavels en staarten
2 hanen per 100 hennen
Verbod op extreme vleesrassen
Verbod op reproductie via embryo transplantatie

Dierenwelzijn:

• Verplichte weidegang
• Max. 5 leghennen per m2 leefoppervlakte
• Strooien van hele granen voor kippen

Levenskracht:

•
•
•
•
•
•

Toepassing van preparaten
Minimaal 10% biodiversiteit
100% biologisch voer en gebruik van biologisch stro
Bedrijfseigen voer en melk
Bedrijfseigen mest of via samenwerking met partnerbedrijf
GGO-vrij (ook vrij van protoplastfusie, een GGO-verwante
veredelingstechniek die binnen de biologische normen wel|
is toegestaan)

Een volledig overzicht van normen en richtlijnen staat in het Handboek Demeter
Voorwaarden en is te downloaden via www.stichtingdemeter.nl
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Column Jennifer de Jong

Binnen zes stappen, heerlijk glutenvrij happen

Jennifer

Mijn hoofd zit momenteel ergens in
een heel ver land. Binnenkort mag ik
samen met oud tv-collega Tatum
Dagelet, voor het nieuwe Net5 programma ‘De wereld rond in 6 stappen’, op zoek gaan naar een internationale bekendheid.
De opdracht is dat we binnen een
aantal stappen moeten uitkomen bij
de betreffende beroemdheid. De
theorie luidt namelijk dat je binnen

6 stappen met iedereen op de wereld in verbinding
staat, maar of dat in praktijk ook echt zo is dat zullen
wij gaan ondervinden. Dus gaat het ons wel of niet
lukken om bijvoorbeeld vanuit Timboektoe uit te
komen bij Kate Bush? Dat zou toch echt fantastisch
zijn. Weet je wat ook fantastisch is? Onderstaand
recept! Ik zou het wel in elk land kunnen eten. Zo,
heb ik toch maar even een kleine brug geslagen
naar onderstaand smulgerecht. En eigenlijk zijn het
ook maar 6 simpele stappen om dit te maken.
#Winning!

Deegmix
Ingrediënten
400 g havermeel (of havermout
vermalen in de keukenmachine tot meel)
■ 400 g kokos yoghurt
■ 8 medium eieren
■ snufje zout
■ beetje zwarte peper
■

Variatie kruiden
2 tl garam masala kruiden, of 20 basilicum blaadjes gesneden,
of 8 grote blaadjes munt gesneden, of eigenlijk wat je maar
wilt.
Verwarm de oven voor op 180 °C en mix dan de bovenstaande deegmix ingrediënten goed door elkaar met een
garde. Verdeel de mix daarna in vier porties en varieer met

de kruiden. Dus 1x met de garam masala kruiden, het andere deel met basilicum, een deel met het munt en het laatste
deel lekker naturel. Met een ijsschep schep je een portie uit
de mix en giet je dit op een bakplaat welke is afgedekt met
bakpapier; ongeveer het formaat van een pita broodje. Bak
dit dan in 20 minuten af. Laat de gebakken broodjes een
beetje afkoelen en snijd ze open. Dit is zo lekker! Je kunt er
bijvoorbeeld wat humus op doen of tapenade, of vullen met
wat je maar wilt. Ze zijn ook makkelijk in te vriezen. Snij ze in
dit geval voor het invriezen alvast open en doe ze in een
broodrooster om op te warmen. Lekker smullend voor de
buis al kijkend naar het programma ‘De Wereld rond in 6
stappen’, te zien vanaf 1 mei om 20:30 uur op Net5.

Op je gezondheid!

Jennifer de Jong heeft een biologische lunchroom
in Amsterdam, waar al het eten en drinken
gezoet is met natuurlijke en gezonde suikers.
Info: Sugarless.nl
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Kwantumvisie op voeding
Een patiënt komt bij u met hoofdpijnklachten. Zou het in u opkomen te vragen
naar zijn/haar eetpatroon? Veel mensen krijgen bijvoorbeeld hoofdpijn als ze
regelmatig rauwe tomaten eten. In dat geval ligt de oplossing voor de hand,
nietwaar? Een simpele gevoeligheidstest geeft een goede start om vast te stellen of klachten veroorzaakt kunnen worden door voedingsstoffen.
Tekst: Keihart | Nanny Schutte

Dat ziekte en gezondheid samenhangt met voedsel,
is duidelijk. Hoe precies, dat vereist specifieke kennis
van voedingsmiddelen en wat ons lichaam ermee
doet. Zo is algemeen bekend dat calcium een
belangrijke bouwstof is voor onze botten en ons
zenuwstelsel ondersteunt. Dus drinken we melk, terwijl calcium uit melk door ons lichaam over het algemeen slecht opneembaar is. Daarnaast verzuren
melkproducten ons lichaam, zodat we beter plantaardige calciumbronnen kunnen gebruiken, zoals druiven (die groeien op kalkrijke grond!) en mandarijnen.
En wat te zeggen over anti-oxidanten? Zuurstof kan
zich gemakkelijk binden aan weefselcellen, waardoor
oxidatie (‘roestvorming’) plaatsvindt. Zo kunnen bijvoorbeeld klieren en gewrichten worden aangetast.
Anti-oxidanten, zoals vitamine C, voorkomen dit. We
kennen de sinaasappel en citroen als bron van vitamine C, maar die kunnen in ons koude klimaat bijdragen aan artrose. Bessensoorten, peper en peterselie zijn mooie alternatieven.
Goede voeding voorziet ons van bouwstoffen en
brandstoffen, en doet nog veel meer. Voedsel geeft
energie – wat betekent dat eigenlijk? We kennen

energievormen als warmte, licht, beweging en elektriciteit, óók in ons lichaam. Het zijn verschillende frequenties die zich als verschillende energievormen
uiten. De hedendaagse kwantumfysica maakt duidelijk
dat voeding informatie bevat, zoals ons lichaam informatie (DNA) bevat. Er vindt informatie-uitwisseling
plaats tussen ons lichaam en dat wat er van buitenaf in
komt! Op die manier kunnen we gebruik maken van
gewenste eigenschappen van planten (groenten, kruiden, vruchten), die het zelfherstellend vermogen van
ons lichaam bevorderen. Zo zijn uien een uitstekende
bron van zwavel, waardoor ze goed bruikbaar zijn bij
de genezing van ontstekingen. Op biofysisch niveau
geldt dat ze warmte geven, vergelijkbaar met de
warmte die vrijkomt bij koorts. Je zou kunnen zeggen
dat de informatie van de ui door ons lichaam
‘gedownload’ wordt om ontstekingen aan te pakken
en schadelijke bacteriën het lichaam uit te werken!
Van belang is dat die eigenschappen of informatie zo
min mogelijk gewijzigd wordt door de bereiding van
het voedsel. Bij het koken van voedingsmiddelen die
suikers bevatten bijvoorbeeld, vindt versuikering
plaats, wat een lekker zoete smaak geeft, maar ook
schadelijk kan zijn voor het darmslijmvlies. Dit kan

reuma, artrose of huidaandoeningen tot gevolg hebben! Laat me nog één voorbeeldje geven uit de biofysica. Onverzadigde vetzuren hebben een gunstig
effect op hart en bloedvaten, weten we. Op biofysisch niveau wordt duidelijk dat dubbele bindingen
meer lichtenergie kunnen binden, dat dus in de organen en weefsels terecht komt. Hierdoor kan informatie via het bindweefsel veel sneller (met lichtsnelheid!) verzonden worden dan informatie via het
zenuwstelsel. Je begrijpt dat een snelle actie-reactietijd een positief effect heeft op de gezondheid.
De effecten van voedsel blijken veel groter en verstrekkender te zijn dan altijd werd gedacht en verschillen bovendien per persoon. Van belang is dus de
basisprincipes van het systeem te leren kennen, op
basis waarvan er keuzes gemaakt kunnen worden

voor de juiste voeding in de omstandigheden die
zich voordoen. Als regulier arts met uitgebreide kennis over en meer dan 20 jaar ervaring in natuurlijke
en integrale geneeswijzen verzorgt Dr. Saira [
http://www.drsaira.nl ] in april/mei de vierdaagse,
door KTNO geaccrediteerde, nascholingscursus
“Kwantumvisie op voeding”. Naast de reguliere
theorieën en inzichten over voeding en spijsvertering
worden de nieuwste inzichten vanuit de biofysische
en bio-energetische onderzoeksgebieden behandeld.
De cursus wordt aangeboden door Gaia Sira, platform en (onderzoeks)centrum voor onderzoeken,
experimenteren en leren vanuit een integrale visie.
Voor meer informatie kijkt u op
http://www.gaiasira.nl in de agenda.
www.keihart.nl

IN DE BETERE WERELD PORTRETTEREN WE ELKE MAAND DE FLOW VAN EEN INSPIRERENDE EN POSITIEVE PERSOONLIJKHEID, IN LIJN MET TRANQUINI

Tranquini nodigt iedereen uit:

Feel the
Flow
Tranquini® Positively Relaxed is een premium
functionele lifestyle drank samengesteld uit
natuurlijke ingrediënten. Tranquini’s formule
bestaat uit een combinatie van groene thee
(met natuurlijke L-theanine) en extracten van
kamille, lavendel en citroenmelisse. Deze ingrediënten helpen om stress te verlichten en
gevoelens van angst te verminderen zonder dat
je er slaperig van wordt. Je kan ieder moment
van de dag genieten van Tranquini Positively
Relaxed. Tranquini draagt op geheel natuurlijke
wijze bij aan een aangename, positief relaxte
levensstijl. In een moderne, razendsnelle en
hyperactieve maatschappij waarin druk en
stress voor veel mensen tegenwoordig synoniem staan aan het leven, vormt Tranquini een
natuurlijk evenwicht.
Tranquini lanceerde eind vorig jaar haar eerste
campagne, Feel The FLOW. Deze campagne
sluit naadloos aan bij Tranquini’s filosofie en
merkethos: haal altijd en overal het beste uit
jezelf en elke situatie. Het concept van Feel
the FLOW is gebaseerd op een idee van
Mihaly Csikszentmihalyi, een van ’s werelds
vooraanstaande wetenschappelijke pioniers
op het gebied van welzijn en geluk.
De campagne die te vinden is op youtube,
wordt vergezeld door Ambassadeurs die hun
FLOW willen delen met de wereld en
Tranquini’s webplatform www.tranquini.com,
gevuld met inspirerende content die je helpen
de FLOW zelf te creëren.
Tranquini is in Nederland verkrijgbaar bij
onder andere de Albert Heijn, Jumbo,
Landmarkt en Zelfstandige Benzine stations.
www.facebook.com/TranquiniPositivelyRelaxed

On a mission to share his
positive spark with the world
Billy Maluw is een soulvolle singer/songwriter,
pianist en componist, woonachtig in
Amsterdam. Toen Billy 13 was begon zijn
muzikale verslaving. Hij nam pianolessen en
werd al na vier jaar les toegelaten tot de
vooropleiding van het conservatorium van
Amsterdam met als studierichting klassiek
piano. Na een studie klassieke muziek besloot
hij zich verder te ontwikkelen in de jazz. Hij
werd hiervoor toegelaten tot het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en kreeg daar
les van Juraj Stanik.
Billy zong al voor hij piano leerde spelen. Sinds
zijn deelname aan de eerste editie van The Voice
of Holland is zijn passie voor live performen (zingend) geboren. Door TVOH kreeg hij de gelegenheid om bij verschillende optredens zijn eigen

nummers ten gehore te brengen. Hier haalt Billy
zijn grootste voldoening uit. “Zingen is voor mij
de meest directe manier van communiceren met
mijn publiek. Via mijn stem bereik ik mijn publiek
direct, als persoon. Bij piano spelen gaat dat via
mijn instrument. Zingen komt echt van binnenuit.
Als ik dat kan combineren met het uitvoeren van
mijn eigen werk en zo mijn positive spark kan
delen ben ik op m’n gelukkigst!”
Billy volgt nu zijn grootste ambitie en dat is het
uitbrengen en uitvoeren van zijn eigen werk. Hij
volgt zijn flow
door zijn volledige focus hierop te leggen en
het lef te hebben om nee te
zeggen tegen
alle uitdagingen
die niet gerelateerd zijn aan
zijn eigen carrière. Billy
brengt zijn eerste EP, getiteld
‘Brand New
Terms’, vrijdag
13 mei in de
Melkweg
Amsterdam uit. Het belooft een avond vol soulfulle/funky nummers met een high energy vibe te
worden. "Ik hoop zo veel mogelijk mensen te

Trui - Scaglione - www.cornelisgeesink.com
Leren unisex shawl - Setting The Mood www.settingthemood.nl

kunnen aansteken en inspireren met positive
vibes!" #FeelTheFlow,
#TranquiniPositivelyRelaxed
www.billymaluw.com

Relax. Be Positive. Good Happens
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De
Vegetariër
negende en heeft sindsdien een
Isabel Boerdam (25) werd vegetariër op haar
leidde in 2013 tot haar blog De
vegetarische ontdekkingsreis gemaakt. Dit
h’ toen nog tegenstellingen leken en
Hippe Vegetariër omdat ‘hip’ en ‘vegetarisc
d leven en lekker in je vel zitten
gezon
ze wilde laten zien hoe vegetarisch eten,
allemaal bij elkaar horen.
uitgegroeid tot een toonaangevend
Nu ruim twee jaar later is De Hippe Vegetariër
l voor duurzame en bewuste merkanaa
ssant
platform onder vegetariërs en een intere
bekroond met de verschijning
april
1
op
blog
haar
wordt
ken en bedrijven. Daarnaast
haar blog en boek werkt Isabel als
van haar eerste gelijknamig lifestyleboek. Naast
au Ketchum. Hier is zij expert op het
consultant bij internationaal communicatiebure
n uit
klante
ert
gebied van food & hospitality en advise
Tot
tegie.
pr-stra
en
ieunicat
deze sector over hun comm
regelook
tise
exper
arisch
veget
haar
slot wordt ze vanuit
lifestylematig gevraagd als gastschrijver voor diverse
ook
maand
deze
magazines en bedrijfsbladen. Zo zal ze
de
voor
tricks
en
tips
starten met speciale recepten,
Facebook-volgers van De Betere Wereld.

x
o
t
e
D
s
Mis
Keywords van Gwendala,
Miss Detox: Passie
voor het leven * smoothies
* lachen * lekker
eten * detoxen * dansen
* ayurveda * rawfood
* blender * crossfit * mooie
gesprekken * yoga
* zon * allergie voor zeuren
de mensen * hoelahoepen * wijn * strand *
cappuccino * lipgloss
* ijs * mindfulness * serieuz
e chocoladeverslaving
Klein beetje persoonlijker:
ik run mijn eigen praktijk voo
r orthomoleculaire geneeskun
praktijk begeleid ik particul
de. In mijn
ieren, groepen en geef ik reg
elmatig lezingen en worksho
Miss Detox, mijn alterego staa
ps.
t voor schoon leven op een
niet al te ingewikkelde man
dan? Sap, smoothie, soep,
ier. Hoe
sport (yoga), slapen, smeren
(deo
, créme). Het
draait bij Miss Detox voornam
elijk om toevoegen van lekk
ere en
gezonde dingen. Mijn streven
is zo energiek (fit) mogelijk
door het
leven gaan. Dat lukt niet altij
d maar ik kom aardig in de
buurt, ik
ben er bijna . Deze manier
van leven wil ik graag met
jou
delen.
Ik geloof niet in diëten maa
r wel in anders eten. En dat
bet
ekent
zeker niet dat je nooit mee
r een dikke pizza kan eten
met een
lekker glas wijn erbij. Je moe
t je immuunsysteem natuurlij
k wel
een beetje blijven prikkelen!
www.missdetox.nl

www.dehippevegetarier.nl
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Foodless
l, het online medime achter Foodless.n
Ik ben Carlijn, de da
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ige als
se kijk op voedse
Ik ben ervaringsdeskund
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om kan gaan? Vraag mij
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te me
leven van mensen me
Ontdek hoe je het bes
Het is mijn doel om het
d!
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en.
hee
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een
beg
e
we
Wereld me
lijf en samen komen
nu ook bij De Betere
maken en daar gaan we
lerantie makkelijker te
www.foodless.nl

Anne
rT avelFoodie

Anne de Graaf van www.annetravelfoodie.com, heeft twee passies: goed eten
en reizen. Ze blogt over beide dingen op
haar website. Ze hield altijd al van koken
maar de laatste jaren is ze zich meer gaan
richten op gezond eten. Op haar website
zijn dan ook alle gerechten vrij van suiker
en vlees. Ook staan er verschillende glutenvrije of veganistische gerechten op haar site.
Naast alle gezonde recepten, staan er ook reisblogs van landen over de hele wereld op
haar site. Ze deelt haar persoonlijke tips en als een echte ‘foodie’ schrijft ze voornamelijk
waar je het best kan eten (ook als je vegetariër of veganist bent, wat nog wel eens lastig
kan zijn op reis).
Voor De Betere Wereld zal ze elke maand een gezond, vegetarisch gerecht met ons
delen en gaat ze op zoek naar de leukste gezonde hotspots in Nederland. Ze zoekt voor
je uit waar je terecht kan voor een goede veggie burger, een vegan club sandwich of glutenvrije chocoladetaart.
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op haar site of volg haar op Instagram waar ze elke
dag mooie plaatjes van haar gezonde maaltijden deelt!
www.annetravelfoodie.com
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Enjoy & Do Good!
Prijzenfestival

30

met
heerlijke
gerechten

mijn liefde
voor tomaten en
lekker eten

Naast dit magazine zijn we ook online actief met onze Nieuwsbrief en natuurlijk op veel social media.
Wil je op de hoogte blijven en kans maken op gezonde en duurzame prijzen zoals biologische
'&%$#"! & !"! ! &&!&!! !!!&'&&& !!$ !&'%!&!' !
www.debeterewereld.nl via

rechts bovenaan. En volg ons vooral ook op Facebook voor de speciale

#"!&!&'%!&& "! !" !$ ! %!"! 
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React
Reacties
ies & Zo
André Wouters
5ster Deze site barst van de leuke en
interessante informatie. Gelijk bij mijn
Vind-ik-leuks gezet. Ga zo door!!!

Peter van Pinxteren
3ster leuke site met prijsvragen dat
je ook wat kan winnen. Bruikbare tips
waar je wat aan hebt.

Marian van Trig
rri
De Betere Wereld daar ben ik voor!
#EnjoyDoGood

Nicole Vossaert
o
5ster Een site met groene producten
wow te gek!!!! #Enjoy & DoGood

Kim Janssen
Dank je wel De Betere Wereld voor
het theepakket en de cadeaubon die
ik bij jullie gewonnen heb van Vatille!

El de Jong
Goedemorgen. Ik heb er nog wel één:
Verbeter
e
de wereld, begin bij jezelf :-)

Deborah Hagelaars
Marokkaanse gehaktballettjes
j met
tomaat en ei, jammie

El de Jong
Dank je wel De Betere Wereld voor
de lieve wensen!! Ja hoor wij hoeven
niet naar het buitenland. (Alleen mis
ik soms de warmte, maar ja je kan
niet alles hebben (hi,hi). En het is dan
wel zonder kampeerbusje, maar het
roept mooie herrinneringen op. Jullie
ook een fantastische zomer gewenst!!
Lisa Steltenpool
Leuk!!

Anne Travel
rave
r
Foodie vindt je Tweet
w
leuk
#WatEtenWeV
Vandaag?
a
Wat dacht je
van deze bit.ly/Heerlijke-Avocados,
‘n #vega gerechttje
j van
@tweetsfromAnne #EnjoyDoGood

En.., actie!
Maak een foto uit deze
krant en deel je favoriete
artikel
artikel of product
product op
onze FB-pagina (zie
hier
onder) en maak kans
hieronder)
op pracht
ige prijzen
prachtige
waar
onder een heuse
waaronder



Zorg
Zor
g ajb wel dat je dit
dit
opneemt in je bericht:
#EnjoyDoGood

Volg
V
o ons op:
olg
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Met een schone en zuivere
huid het voorjaar in

Biologische proteïne
Eiwitten zijn de bouwstoffen van
ons lichaam. Er zijn veel producten
beschikbaar om in extra eiwitbe-

Ben jij al bekend met verzorgingsproducten die
Ayurvedische kruiden bevatten? Als je benieuwd
bent naar de kruiden uit het Himalaya-gebied die
een natuurlijke en krachtige werking hebben, dan
is het merk Himalaya Herbals echt iets voor jou.

hoefte te kunnen voorzien. Hoe
maak je echter de juiste keuze?
Ekopura wil bijdragen aan een actieve, gezonde en
bewuste levensstijl door middel van pure producten,
waarbij respectvol is omgegaan met mens dier en
milieu. Het eerste resultaat hiervan is een pure biologische whey proteïne met 80% eiwit zonder toevoegingen, dat van nature alle essentiële aminozuren
bevat en vol zit met anti-oxidanten. De whey is
afkomstig van biologische koeien die het gehele jaar
vrij buiten kunnen grazen. De shakes zijn er in de
smaken 'Naturel', ‘Smooth Cacao’ en ‘Refreshing
Vanilla’, heerlijk romig en goed te mixen met een
veelvoud aan ingrediënten.
www.ekopura.com

Het merk heeft een rijk assortiment dat je verzorgt
van top tot teen, van binnen en van buiten, zelfs
tandpasta’s. (Gebruiken we zelf ook! - Red.)
Binnen het assortiment vind je bijvoorbeeld producten met het Neem kruid. Dit kruid wordt in India al
eeuwenlang toegepast. Neem wordt vooral gebruikt
voor het ontgiften en zuiveren van de huid vanwege
de antibacteriële werking. Het kalmeert de geïrriteerde en aangedane huid vanwege de verkoelende
eigenschappen en helpt bij de behandeling van
onder andere acne en voorkomt de terugkeer van
puistjes.
Rijk assortiment
Himalaya Herbals heeft in het assortiment gezichtsreinigers, scrubs, maskers en tandpasta’s met het

E-mail je gegevens naar
ekopura@debeterewereld.nl en maak
kans op 1 van de 6 zakken bio proteïne
van Ekopura!

Neem kruid (die smaken overigens erg lekker - Red.).
Probeer een van de Himalaya Neem producten en
ervaar het zelf!

Win een reis naar Zuid-Amerika
voor 2 personen
We mogen 15 maskers à 75 ml t.w.v. € 5,99
p/st verloten, dus e-mail je naam en adres
naar neem@debeterewereld.nl en dan maak
je kans!

VOOR 2 PERSONEN MET RIO ROSA MOSQUETA
Bij aank
va oop
produnc een
t
keuzenaar

Natuurlijke huidverzorging met de beste plantenextracten uit
Zuid-Amerika en Europa. Vervaagt littekens en vermindert
rimpels op natuurlijke wijze.
Meedoen? Kijk op www.riorosa.nl/wineenreis
De actie loopt van 20 april tot en met 30 juni 2016.

GESPONSORD DOOR

www.riorosa.nl

www.las.nl

of 1 van de 100 gratis producten van Rio Rosa Mosqueta

Wel eens naar Zuid-Amerika op vakantie
geweest? Reis mee en ontdek dit fantastische
land van de Inca's, waar de oorsprong van Rio
Rosa Mosqueta ligt.
Onvergetelijke reiservaring
De twaalfdaagse reis voert je naar het prachtige Peru
en vindt begin oktober plaats, een ervaring om nooit
meer te vergeten! Wat kan je verwachten als winnaar
van de reis naar Zuid-Amerika voor 2 personen t.w.v.
€ 5.150? Een heleboel!
Wat dacht je van een bezoek aan 'de witte stad'
Arequipa met dat indrukwekkende landschap, en
relaxen in de thermale baden van Chivay? Of het
bewonderen van de opgravingen van Sacsayhuamán
nadat je in Cuzco bent neergestreken, hét religieuze
en spirituele centrum van het Inca-rijk, door de
Spanjaarden in 1534 beschreven als de stad van
goud en licht. En natuurlijk, je bezoekt Machu Picchu
en de die-hards onder jullie worden na de beklim-

ming van de Wayna Picchu beloond met een fabelachtig uitzicht!
De 100% natuurlijke huidverzorgingslijn van Rio Rosa
Mosqueta bevat de beste plantenextracten uit ZuidAmerika en Europa die je huid jong en gezond houden. De Rosa Mosqueta roos is een krachtige bloem
met rozenbottels die barstensvol essentiële vetzuren
zitten en retinolzuur. De meest bijzondere eigenschap van de olie is dat het littekens, striae en andere huidonzuiverheden kan laten vervagen. Vandaar
dat de olie ook wel het schoonheidsgeheim uit de
Andes wordt genoemd.
Het kan zijn dat je tijdens de reis een van de ingrediënten tegenkomt. Wil jij heel graag deze unieke
ervaring beleven? Doe nu mee!
Wat moet je doen?
Goed, wat je moet doen, is eigenlijk heel eenvoudig:
1. Koop een Rio Rosa Mosqueta product naar keuze
2. Maak een foto van de kassabon met hierop je
naam geschreven
3. E-mail deze naar info@riorosa.nl
Deze actie loopt van 20 april t/m 30 juni 2016.
Kijk voor meer info over het programma en de
voorwaarden op www.riorosa.nl
Nog meer acties
Daarnaast loopt er nog een extra actie via Facebook.
Elke week verloten ze maar liefst 10 gratis producten
(dus 100 in totaal). Like de FB-pagina Rio Rosa Mosqueta Natuurlijke huidverzorging en blijf op de hoogte.
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Een jaar lang gratis wassen...
mss IN illustratie

Nieuw!
Linda Vermaat van Twentie Four volgt van zeer
dichtbij impact-ondernemers, 24 uur lang. Zij
kijkt thuis rond, interviewt en deelt vervolgens
het verhaal van de innovatieve ondernemer. Die
geld verdienen én een wereldprobleem oplossen.

buikgevoelens van goed doen worden vervangen
door impactcijfers."
Lees het volledige enjoy & do good-interview op
http://bit.ly/_TwentieFour-Seepje
(Met schitterende foto's!)

Linda vertelt: "Jasper kan makkelijk enthousiasmeren
en vertrouwen wekken. Zo was hij op zijn zeventiende één van de beste deur-aan-deur fondsenwervers
van Nederland. Mensen gaven na de aardbeving in
Nepal in 2014 voor de wederopbouw liever geld aan
Seepje dan aan de aloude en vertrouwde Giro 555.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Om te
bouwen aan een goed en sterk merk zet Jasper alles
op alles: hij is al drie jaar niet op vakantie geweest,
zijn studie bedrijfskunde staat on hold en de onder-

Samen wassen we de wereld een stuk mooier
Wanneer jij met Seepje wast, zorgt Jasper voor betere werk- en leefomstandigheden in Nepal. Ook wordt
daar de natuur behouden en hebben de waskanjers
van Stichting Siza, mensen met een verstandelijke
en/of geestelijke beperking, een onmisbare rol in het
productieproces. Zo wassen we samen de wereld
schoner en mooier!

KLOK HANDZEEP
De producten van Klok zijn
huidvriendelijk en ecologisch.
In de recepturen zijn geen






toegevoegd.
Milieu én de huid worden
optimaal gerespecteerd.
Deze combinatie in één
product maakt Klok uniek!
Verkrijgbaar bij de Ekoplaza en
de Natuur- en Reformwinkel.

E-mail je naam, gegevens en motivatie
naar seepje@debeterewereld.nl en dan
maak je kans op 1 jaar gratis wassen (12
flessen Seepje vloeibaar, 6 voor de witte
was en 6 voor de bonte was, met van die
heerlijke geurtjes)!

Klok, een bewuste keuze!
Volg ons op

/klokeco.nl en www.klok-eco.nl

Ontwerp jouw eigen stadsﬁets

Tekst:
Erwin Polderman

op www.tulpﬁetsen.nl
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Klemann nam hen over toen de sociale werkplaats
wegens bezuinigingen stopte met assemblageactiviteiten. “Voor deze mensen die geen uitzicht
hadden op een ‘normale’ dienstbetrekking een
hele geruststelling” aldus Klemann. “En wij zijn
bijzonder blij met ze. Zij zijn gemotiveerd en het
zijn allen goede en ervaren vakmensen met oog
voor kwaliteit”.
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Tekst:
Erwin Polderman

Schoon in je lijf,
schoon in je huis
Met je hoofd in de wolken, hart en armen wijd open, en je voeten
stevig op de grond... Sowieso een prima tip om als uitgangspunt
te nemen voor een meer bewuste lifestyle. Maar als dat eerste
lentelicht verschijnt en de warme zonnestralen op je bol en door
je huis dansen, voel je dat het tijd wordt voor een schoon lijf en

verbazen waarom je dat niet vaker hebt gedaan
de laatste maanden!
En met iets meer moeite sta je in een groot(s)
natuurgebied, of op het strand. Laat maar
waaien, die zorgen; weg met al die zaken waar
je je druk over maakt maar toch geen invloed
op hebt. Let it go... Wat tai chi of yoga helpt
daarbij natuurlijk, en vergeet dan je duurzame

een schoon huis. So let’s do this!
De Sioux-indianen wisten het al: de langste reis
die je in je leven zult maken, is die van je hoofd
naar je hart. We kennen het allemaal, en we
weten het eigenlijk ook zo goed. Maar hoe kom
je nu van een leeg hoofd naar een vol hart, in
een gezond lijf? En dat in een gezond, schoon
huis? Vaak is er slechts een klein zetje voor
nodig, wat inspiratie. Wat vind je hiervan:
Energieker met echt voedsel
Het woord detox valt sinds 1 januari jl. regelmatig. Prima wat ons betreft, al is het net als
duurzaam een containerbegrip geworden. Wij
gaan voor voeden in plaats van vullen. Met
dat échte voedsel waar de levenskracht nog
in zit, natuurlijk. Dat proef je niet alleen.., dat
voel je ook! Ongeacht welk dieet je neemt of
welke visie je hebt. En als je voor biologisch
kiest, komen er geheid veel minder tot geen
restanten van pesticiden en dergelijke in je lijf.
How’s that for a change?! Kijk ‘s op
www.bionext.nl en www.stichtingdemeter.nl
bijvoorbeeld.
Adem in, adem uit
Het grote voordeel van buiten zijn, is de lucht.
Niet langs die toegangswegen naar dat Randstedelijke centrum natuurlijk, maar je snapt wat
ik bedoel, hoewel uit onderzoek blijkt dat je

Een ander middel is Marseillezeep, naast
schoonmaakmiddel voor veel mensen ook prima
bruikbaar als shampoo of douchegel. Andere
milieuvriendelijke(re) en veilige manieren zijn
baking soda (zuiveringszout) en witte azijn.
Een natuurlijke uitblinker is Groenland Natuurazijn. Het is echt schoonmaken met een schoon
geweten, want het merk gebruikt hiervoor de
natuurlijke kracht van biologisch afbreekbare
schoonmaakazijn van natuurlijke oorsprong. Er
zijn diverse luchtjes beschikbaar, want ook de
neus wilt wat. Maar dat schoonmaken vaker
een kwestie van moeten dan willen is, begrijpt
Groenland ook. Met handige schoonmaaktips
wordt het werk daarom zo gemakkelijk mogelijk
gemaakt. Al deze middelen kosten je wel iets
meer tijd en wat spierkracht, maar maken ook
goed schoon, zeker als je het aan je oma vraagt!
Een groot voordeel van al deze producten is, dat
de lucht in huis er stukken zuiverder van wordt.
Je wilt niet weten wat er allemaal aan ellende in
je huis zweeft als je de traditionele, synthetische
schoonmaakgoedjes gebruikt.
Neem kruid
Nu we het er toch over hebben: Neem is hét
kruid voor je huid. De antibacteriële werking van
de zaden, bladeren en het schors van de Indiase
Neemboom zorgt al duizenden jaren voor een
gezondere huid. Het werkt zó goed, dat Neem
niet alleen in huidverzorgingsproducten wordt
gebruikt maar bijvoorbeeld ook in tandpasta -er
bestaat er zelfs eentje in een biologische variant!
Neem! !  !! !  
goed in balans. Bovendien, uit eigen ervaring
met diverse Neem-tandpasta’s waaronder
Himalaya kan ik je zeggen dat je tanden heerlijk
schoon zijn en dat schone gevoel lekker lang
aanvoelt!

beter kunt bewegen in een stad met slechtere
luchtkwaliteit, dan helemaal niet bewegen. De
voordelen daarvan zijn vele malen groter.
Er zijn onderzoeken die concluderen dat de
frequenties in de natuur heel anders zijn dan in
de stad, en dat je je daarom zo heerlijk en heel
snel kunt ontspannen.
Wandelen is een van die weinige, heel eenvoudige manieren om snel te aarden, en van je
hoofd in je lijf te komen. Bijvoorkeur loop je
naar en in het park, of naar de rand van het
! !! 
uit je schuur en trap ‘m naar het bos. Je zult je
      ! 
van afvalstoffen en negatieve energie.
Thuis helpt dat natuurlijk ook, evenals meditatie
en het populaire mindfulness. En dan is nu het
bruggetje naar een schoon huis snel gemaakt.
Schoon, schoner, schoonst
Al eens geprobeerd om van schoonmaken en
stofzuigen een meer meditatieve bezigheid te
maken? Diep door ademen, focus alleen op wat
er gebeurt, gewoon doen. Het kan hoor! En
daarmee die paar vliegen in één klap; helemaal
als je milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen
gebruikt. En daarvan zijn er genoeg, van Sonett
en Klok tot en met DIY (do it yourself) middelen.

Tot slot, ook een aardige: wist je dat er een heel
scala aan (kamer)planten is die de lucht in je huis
zuiveren van chemicaliën en andere nare stofjes?
Zeker als je last hebt van astma, COPD en
dergelijke zeer de moeite waard te proberen.
Verder lezen
Kijk eens op www.debeterewereld.nl voor
allerlei artikelen over schoonmaken en andere
lentekriebels, als ook over bewegen, duurzamer
sporten en mediteren bijvoorbeeld.
Enjoy & Do Good!
www.sonett.nl / www.klok.nl
www.schoonmaakazijn.nl
www.himalayaproducten.nl
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Lager pensioen?

Verlicht nu uw woonlasten met TONZON Vloerisolatie!
De grote pensioenfondsen waarschuwen dat een verlaging van de pensioenen in de lucht hangt. Wie straks dus
niet - letterlijk - in de kou wil komen te zitten, doet er verstandig aan nú al te investeren in woonlastenverlichting.
Veel woningen hebben een hoog gasverbruik omdat de vloer niet (of slecht) is
geïsoleerd. De permanente afkoeling
zorgt voor een koude vloer met vaak een
hoog stookgedrag. Isoleer nu uw vloer
met TONZON Vloerisolatie en verlaag uw
woonlasten maximaal. U profiteert bovendien direct van meer wooncomfort en
minder vochtproblemen.
Revolutionaire methode
TONZON Vloerisolatie is gebaseerd op
het Thermoskussen, een revolutionair isolatiemateriaal dat in 1980 in Nederland
werd ontwikkeld en dat isoleert als een
thermosfles. Het geeft al 36 jaar onbetwist het beste resultaat in de praktijk.
Het effect op de vloertemperatuur is
hoger dan van andere isolatiematerialen
en maakt bestaande vloeren nog warmer
dan nieuwbouwvloeren. De hogere vloertemperatuur biedt niet alleen meer wooncomfort, maar ook een veel grotere energiebesparing die bij een vloerverwarming
kan oplopen tot wel 40 procent! Omdat
het materiaal volledig opvouwbaar is, is
het handig te verwerken in vaak krappe
kruipruimtes. Daarvoor valt de investering
reuze mee. Waarom nog langer wachten?
Stop nu uw spaargeld onder de vloer
voor een hoger rendement dan op de
bank.

Goed voor het milieu
De energie die nodig is voor grondstof,
productie, verpakking, transport en het
aanbrengen van de TONZON
Thermoskussens is vaak al binnen enkele
winterweken terugverdiend. Dat maakt
TONZON Vloerisolatie tot een van de
meest klimaateffectieve maatregelen die
denkbaar is. Dat laatste is urgenter dan
ooit. In het RTL Weer van 15 maart jl.
werd bekend gemaakt dat sinds 1979 al
tweederde (11.200 km³) van het
Noordpool zee-ijs is gesmolten.
(youtu.be/uDljTV5pZVo)
De hierbij aan het milieu onttrokken smeltenergie bedraagt 3,4 miljoen PJ. Dat is
ongeveer zeven keer het energieverbruik
van de totale wereldbevolking in een jaar.
Naast het Noordpool zee-ijs is ook veel
landijs definitief gesmolten. Een en ander
betekent dat de opwarming van de aarde
in een versneld tempo verder zal gaan en
wij dus buitengewoon klimaateffectief te
werk moeten gaan.
Kijk snel op www.tonzon.nl
T: 0900-28 66 966 (€ 0,10 p/min)
E: info@tonzon.nl
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Klok

Seepje

W
at: Klok - vaatwastabletten
Wat:
(
'&#" € 5,70 (26 stuks)
('&#"
! '''&'"
'&'" Supermarkt en natuurvoedings-

W
at: Seepje – kleurwasmiddel met versgeperste lentegeur
Wat:
(
'&#" € 9,95 ( 25 wasbeurten)
('&#"

winkel
'
' 
 

"" Vrij van fosfaten, parfum en
kleurstofffen
f
Keurmerk:
Keur
merk: EU Ecolabel, Huid Allergie Keurmerk
'
"

' 
"Vrij van fosfaten. Fosfaten uit wasmiddelen (en uit kunstmest) geven problemen
in oppervlaktewater omdat ze zorgen voor
algengroei. Gevolg? Waterplanten verdwijnen
en vissen sterven door zuurstofgebrek
En? Schoon en shiny kwamen de glazen –plus
aangekoekte schaal– uit de vaatwasser! Ook
kwam de vaat er droog uit, zelfs het plastic.

! ''&'"
''&'" zie www.seepje.nl
'
' 

 "
" Volledig natuurlijke ingrediënten, waaronder
extract uit wasnoten, verzeepte zonnebloemolie en
citroenzuur. Het parfum bestaat uit etherische oliën
Keurmerk:
Keurmerk: '
' "
"Gemaakt op basis van wasnoten door werknemers
in Nepal. Zij krijgen hierdoor betere werk- en leef!         
gerecycled karton, met binnenin een plastic zak. Dit zorgt
voor 70% minder plastic ten opzichte van reguliere
! !! ! !   
natuurlijk
En? Met slechts één dopje was de hele was schoon.
 !     !! 
en soepel aan. Dag wasverzachter!

Sonett
Wat:
W
at: Sonnet Sanitairreiniger
('&#"
(
'&#" € 4,55 (500 ml)
! '''&'"
'&'" Natuurvoedingswinkels

"" Citroenzuur tegen kalk en suikerten'
' 
 
siden om vettig vuil op te lossen
Keurmerk:
egan
Keur
merk: Ecocert en Veg
e
'
"

' 
"Sonnet werkt volgens de antropo! !! ! 
biologische ingrediënten, werkt met duurzame
energie en mensen met een verstandelijke beperking hebben er een werkplek
En? Geen poespas in de vorm van geur, wel hard
tegen kalk. Eén keer inspuiten, even wachten en
afnemen was voldoende om de dofffe
f glaswand
weer glanzend te krijgen

SheeppooPaper
Wat:
W
at: Sheeppoopaper luchtverfrisser
('&#"
(
'&#" € 2,79
! '''&'"
'&'" Ecomondo.nl
'

"" Het papier van deze luchtverfrisser
' 
 

De keuringsdienst
van de aarde
 '''
' #
# 

'   

'

 

  
 

''
'' 
## ''
 
 
  
 
 ''
 ''
 


 '
' 
 
 

'#
'# 
 ""
 

# 
 
' 
#
'

Van
a was tot wc, va
van broek tot bord,
alles willen we zodra de zon stofwolken blootlegt blinkend schoon
hebben. Maar dan wel graag echt
schoon! En dat wordt het pas als
je kiest voor schoonmaakmiddelen
zonder giftige dampen en zonder
chemische geurstof
offffen.
Welke je dan moet kiezen? Tijd
voor een test!
Concept & Tekst
e
Sonja van den
d Heuvel

bestaat uitsluitend uit vezels
els uit schapenpoep.
Daarna is het papier gedompeld
mpeld in etherische
oliën
Keurmerk:
Keur
merk: '
"

' 
"Gemaakt in een windmolen in Wales,
dus ook de productie verslindt geen energie,
slechts wind
En? Verslavend
e
frisse geur. Je wilt er al snel één
in de wc, in je slaapkamer, op je werk. Geur blijft
wekenlang in de ruimte ruikbaar

Marcel’s
W
at: Marcel’s allesreiniger patchouli & cranberry
Wat:
(
'&#" € 3,49 (750 ml)
('&#"
! '''&'"
'&'" De Tuinen
u
en Marqt
' 
 "
" Schoonmaakzout,
kzout, wasstofffen
f uit
'

duurzame palm- en kokosolie, parfum van etherische oliën
Keurmerk: Keurmerk:
' "
"99% van alle ingrediënten is binnen
'
28 dagen afgebroken, alleen het zout blijft over
En? Prettig in gebruik, mede door de echte
            
betere poetswerk
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Vermijd
V
erm
e
ermijd fosfaten, chloor,
chloor, bleekmiddel, oplosmiddel en desinfecteermiddel.
Deze stoffen
stoffen worden
worden ervan verdacht
verdacht hormoonverstorend
hormoonverstorend te werken. Ook
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waterleven.
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Citroen- en melkzuur zijn prima middeltjes om kalk en vet te verwijderen.
verwijderen.
CitroenJe vindt ze in veel schoonmaakmiddelen met eco-keurmerk. Of maak
www.eenveilignest.nl vind je prima
je eigen schoonmaakmiddelen. Op www.eenveilignest.nl
recepten.
recepten.
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Vaak
V
aak
a heb je maar een dopje schoonmaakmiddel nodig op een hele emmer,
emmer,
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belangrijkste milieubelasting van schoonmaken is het gebruik van warm
water.. T
water
Tenminste,
e
enminste, als daarvoor fossiele
f
brandstof
brandstoffen
ffen
f zijn verbrand
ve
en dus
CO2 is uitgestoten. Water
Water dat is verwarmd door een zonneboiler,
zonneboiler, heeft
dat milieunadeel niet.
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RICE & COCONUT DRINK

POWER FRUIT CRUNCH

COCONUT RAISIN GRANOLA

SUPER MIX MUESLI

Royal Green biologische Rijst & Kokos
drink is bereid met kristalzuiver bronwater, gecertiﬁceerd biologische Italiaanse rijst, kokospuree en een snufje
zeezout. De ideale vervanger voor zuivel en sojamelk. Je kan het gebruiken
als een heerlijk gekoelde tropische
drank, bij het ontbijt met onze geweldige cereals, in smoothies, kofﬁe of om
sauzen, taarten en desserts mee te bereiden. Ongezoet (ook vrij van aroma’s).
Van nature vrij van zuivel (lactose) en
gluten.
Verkrijgbaar in: 1 liter

Hier krijg je powerrrrr van! Royal Green
Power fruit crunch is lekker knapperig
en zit barstensvol heerlijke noten en
fruit. Om ervoor te zorgen dat zowel de
smaak als vitale voedingsstoffen voor
100% bewaard blijven, vriesdrogen we
onze gecertiﬁceerd biologische mango,
aardbeien, bramen, frambozen, bosbessen en passievruchten! Mocht je hier
niet al trek van hebben gekregen...we
voegen ook nog gecertiﬁceerd biologische kokos, hazelnootstukjes & amandelen toe!
Verkrijgbaar in: 375 g

De speciale combinatie van granen,
kokos en rozijnen maken deze gecertiﬁceerd biologische granola tot een
heerlijke tropische verrassing. Lekker
krokant en een geweldige snack voor
elk moment van de dag.
Verkrijgbaar in: 425 g

Start your engine! Het is tijd om wakker te worden en een goede basis te
leggen voor de dag. Royal Green Super
Mix Muesli is dan ook precies wat je
nodig hebt. Deze muesli zit namelijk
boordevol met goedheid uit de natuur
en bevat minstens 39% noten, tropische vruchten en power fruit, waaronder tropische kokos, heerlijke sultana
rozijnen, pompoenpitten, abrikozen,
moerbeien, pecannoten, walnoten,
Inca bessen en goji bessen. Het spreekt
voor zich dat alles gecertiﬁceerd biologisch is…geniet!
Verkrijgbaar in: 375 g

Meer informatie: Frenchtop Natural Care Products BV. • Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu
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Interview met Gerhard Heid, CEO Sonett

Schoon met Sonett,
puur natuur

De Gr
Groene
oene Stoel

 

 
  









 


 
 


 
 
duurzaamheid.

Hoe doet Sonett, pioneer in ecologisch verantwoorde
en huidvriendelijke schoonmaak- en wasmiddelen, het
zélf op het gebied van duurzaamheid?
mheid? We vroegen
het Gerhard Heid, CEO van Sonett.
Wat
Wat kunt u onze lezers vertel
vertellen
len over Sonet
Sonett?
t?
Sonett startte in 1977 -de biologische en natuurrlijke markt had net haar intrede in Europa gedaanals pionier in natuurlijke schoonmaak- en wasmiddelen. De wortels van het Duitse bedrijf liggen in
de research die wetenschapper
pper Johannes Schnorrr,
verbonden aan de Flow Dynamics Institute in
Herrischried in de jaren’60 uitvoerde. Zijn methode bracht de zgn. oppervlakte-actieve
akte-actieve stoffffen in
drinkwater aan het licht, afkomstig van was- en
schoonmaakmiddelen die niet of niet volledig
werden afgebroken. Deze schadelijke stoffen
werden vervolgens ook teruggevonden
uggevonden in opperrvlaktewaterr, meren en rivieren. Schnorr verzon een
milieuvriendelijke variant, die het maximale haalde
uit de ingrediënten en bovendien snel en compleet afbrak. Het modulaire systeem van Sonett
was geboren.

aan raapzeed-, olijfolie- en zonnebloemolie. Het
gebruik van zeep als medicijn is al sinds het oude
Egypte bekend, effffectief tegen allerlei huidhuid
problemen. Het is de meest natuurlijke middel,
van nature volledig afbreekbaarr.
Op jul
jullie
lie website lezen we “12 egg-shaped
glass vessels”. Dat kl
klinkt
inkt als hightech innovatie?
innovatie?
Onze complete waterproductie (cirrcca 10.00
10.000 liter/
dag) loopt continue door 12 ei-vormige glazen
kolken. Een waterkolk is een natuurlijke

Kl
inkt goed!
goed! Hoe kan Sonett
Sonett mij als consument
Klinkt
in rrelatie
elatie tot een betere
betere wereld
wereld dan helpen?
Als je je kleding in een wasmachine wast, blijft er
altijd wat van het wasmiddel
el in het textiel achterr.
Dat is niet te vermijden, en dus kom je daarmee
weer in aanraking, letterlijk. Je kunt er dan maar
beter zeker van zijn dat je wasmiddel helemaal
natuurlijk zijn, non-gmo, non-nano
on-nano en vrij van allerrlei aroma’s, parfum en conserveermiddelen.
Sonett gebruikt alleen natuurlijke, plantaardige
oliën voor haar zepen, en puur natuurlijke essentiële oliën.
Reguliere
Reguliere was- en schoonmaakmiddelen dragen
binnenklimaat.
imaat. Wat
Wat kunt u
bij aan een slecht binnenkl
vertellen
vertel
len over uw producten
producten in relatie
relatie tot de
luchtkwaliteit
lucht
kwaliteit binnenshuis?
De ingrediënten van Sonett’s producten zijn nagenoeg gelijk aan die van de natuurr, vrij van
synthetische stofffen.
f
w goed is voor de
Alles wat
Natuurr, is goed voor de ge
gezondheid van de mens.
Met name de puur natuurlijke essentiële oliën zijn
zalvend voor de ziel, als die via wassen en schoonmaken in de lucht cirrcculeren.
Hoe zit dat met de schoonmaak van speelgoed,
bedlinnen
bed
linnen en kleding
kleding van kinderen
kinderen - en dan
vooral d
die
allerkleinsten
die
alles
ie van de al
lerkleinsten d
ie al
les in hun
mond steken?
Daar hebben we ook aan gedacht! Speciaal voor
hen, als ook voor al degenen die zeer gevoelig
reageren of duidelijk allergie hebben, is er de
Serie Sensitive. Dat is een range van producten
zonder enzymen en stofffen
f die de geur geven, als
ook zeer mild van de huid.
Research,
ontwikkeling
Research, ontwikkel
ing en innovatie
innovatie is belanbelanWelk
grijk. W
elk inspirerend
inspirerend voorbeeld resulteerde
resulteerde in
voordeel
een voor
deel voor gebruikers?
Vanaf het begin is één van de meest belangrijke
innovaties, is dat we voor onze actieve schoonmaakstofffen
f zeep gebruike
gebruiken die gemaakt wordt
met 100% plantaardige, natuurlijke oliën. Denk

Te
ekst: Erwin Poldermann

beweging van water en brengt meer leven in het
het water de 12 glazen is gepaswaterr. Nadat
N
seerd, heeft het de kwaliteit van puur water uit
een bron.
geuren
heb-Nooit gedacht dat geur
en zoveel impact heb
Wat
vertel-ben op de gebruikservaring. W
at kunt u vertel
subtiele
Sonett-geuren?
len over de subt
iele Sonet
t-geuren?
Geuren zijn zeer belangrijke substanties, want ze
vertegenwoordigen puurheid en geven op een
zintuiglijke manier aan dat het schoon is. Bovendien vinden we dat de essentiële oliën de kracht
       
- dit in contrast met synthetische parfumes die
zintuigen voor de gek houden en meer werken als
neurotoxische substanties.
Laten we ‘s kijken naar de verpakking. Hoe
Sonettt hier in terug?
komt de visie van Sonet
Het verpakkingsontwerp laat ook iets van onze
holistische visie zien. Naast het functionele aspect

werken we continue aan een kleurrijke, herkenbare
lijn dat goed smoelt. Dat wordt gewaardeerd,
want het ontwerp scoorde afgelopen jaren een
Reddot Award en een IF Design Award, twee
prestigieuze designprijzen.
Een groot deel van de Sonett-producten wordt
gelabeld door 25 inwoners van “Camphill
Workshops Lehenhofff”,
f een instituut voor mensen
met een lichamelijke beperking. Deze samen-werking vinden we erg plezierig; er is veel
synergie over en weerr, en
e het werk word
dt gedaan
met veel aandacht en liefde.
W
Wat
Sonettt
at kunnen wij in de toekomst van Sonet
verwachten?
Sonett heeft een van de meest uitgebreide lijnen
voor wat betreft ecologisch verantwoord wassen
en schoonmaken. Voor de toekomst hebben wij
innovaties op stapel staan voor kinderproducten
en ook lichaamsverzorging. Daarnaast denken
we aan nieuw materiaal voor verpakkingen, doen

we met name onderzoek naar nog betere biologische
he werkzame stoffffen en gaan we m
meer doen
     
bijvoorbeeld door onze betrokkenheid met een
ziekenhuis voor verslavingsgevoelige mensen
en door het opnemen van een aantal Afrikaanse
vluchtelingen in ons bedrijf.
www.sonett.eu
www
.sonett.eu
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Esspo Wereldzout: Viking Piramide Rookzout

Fijnproevers
ontdekken
oude
Vikingtraditie
Voedingssupplement met ijzer kan helpen

Moe? Vermoeid?

De oorspronkelijke bewoners van
Scandinavië lieten zeewater op vuur verdampen om het zout daarna van het hout
te schrapen. Zo kreeg het zijn rooksmaak.

IJzer is een mineraal dat belangrijk is voor het
zuurstoftransport in het lichaam. IJzer zit vooral in
producten als broccoli en sperziebonen, volkorenbrood en rund- en lamsvlees. Vitamine C verhoogt de ijzeropname in het bloed. Kies daarom
voor een heerlijk en gezond fruitsapje bij je boterham: heel lekker en nog goed voor je ook!
Bepaalde groepen mensen hebben meer kans op
een ijzertekort, zoals vrouwen in hun menstruatieperiode, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding
geven, maar ook jongeren onder de 22 jaar en vegetariërs en veganisten. Behoor jij tot een van deze
doelgroepen? Dan kan een ijzersupplement voor jou
een uitkomst zijn.

IronVital F
Daarom is er nu IronVital F, een ijzersupplement met
een aangename fruitsmaak! Het helpt je te voldoen
aan de dagelijkse ijzerbehoefte. Door de combinatie
met vitamine C in IronVital F wordt een vlotte ijzeropname door het lichaam bevorderd. IJzer en vitamine
C dragen bij aan de vermindering van vermoeidheid
en moeheid.
Bovendien heeft ijzer een positieve invloed op
het immuunsysteem. IronVital F bevat uitsluitend
natuurlijke smaakstoffen en bevat geen kunstmatige
zoetstoffen of kleurstoffen. Bestel IronVital F via
Bewustwinkelen.nl of vraag er naar bij de
zelfstandige drogist.

Naar oud gebruik wordt Viking Pyramide Rookzout in
een rokerij in Denemarken koud gerookt op een
mengsel van beuken-, jeneverbes- en kersenhout en
olmbladeren. Elk uur gedraaid, 160 uur lang. Door
zijn robuuste rook-smaak ideaal voor vegetarische
gerechten, maar ook vis, vlees en gevogelte krijgen
hiermee een heerlijke grillsmaak.
Dit unieke Piramide Fleur de Sel, dat uit hole piramides bestaat, neemt door zijn brosse structuur de
rooksmaak zeer goed op en kan vanuit het glazen
weckpotje eenvoudig over gerechten verdeeld worden.

Proberen?
Dit product uit de Esspo serie Wereldzout is verkrijgbaar bij natuurvoedingswinkels zoals Ekoplaza, en
online bij o.a. Bewustwinkelen.nl.

En of bovenstaande al niet genoeg is om ook
van jou een fijnproever te maken, verloten wij
3 Esspo Wereldzout-pakketten! E-mail jouw
gegevens naar esspo@debeterewereld.nl en
dan maak je kans op zo'n pakket!
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Producten voor de vrouwelijke cyclus? Tijd om je 's bij te praten!

Wat elke bewuste vrouw zou moeten weten
We zijn met z'n allen nog een beetje huiverig om
het te hebben over tampons, inlegkruisjes en
maandverband. Maar er zijn echt een aantal zeer
belangrijke aspecten die elke vrouw zou moeten
weten om een bewuste keuze voor goede producten te kunnen maken. Lees even mee...
Plastic meuk
Wist je dat maandverband en inlegkruisjes uit bijna
90% plastic bestaat? Afgezien van de vraag of je dat
überhaupt zou willen gebruiken daaronder.., je
gebruikt er ongeveer 11.000 in je leven, dus dat is
een flinke berg plastic afval.
Bovendien, deze reguliere producten zijn vaak voorzien van parfum, gels en andere synthetische materialen die jeuk en/of irritaties kunnen opleveren.

Tampon-waarheden
De reguliere A- en huismerken bieden tampons aan
met synthetische vezels, in chloor gebleekt; een proces dat jou als vrouw maar ook het milieu blootstelt
aan gifstoffen. Door het gebruik van pesticides laat
het bovendien sporen van het inmiddels beruchte
glyfosaat in tampons achter. Klinkt niet fijn hè?!
Een lijst met verborgen ingrediënten
Fabrikanten zijn helaas niet verplicht om de ingrediënten op de verpakkingen van dergelijke producten te vermelden. Gelukkig zijn er uitzonderingen:
voornamelijk merken met meer natuurlijke producten
die niets te verbergen hebben.
Het goede nieuws
Dat aantal uitzonderingen is zeker groeiend! De
menstruatiecups zijn steeds meer bekend, er is
maandverband dat gewassen opnieuw gebruikt kan

worden en er zijn milieu- en huidvriendelijke opties
beschikbaar. Een voorbeeld daarvan?
Neem nu Natracare. Hun maandverband en inlegkruisjes zijn gemaakt van natuurlijk, plantaardig materiaal, en uiteraard plastic-, geur- en chloorvrij. Hun
tampons zijn gemaakt van 100% biologisch katoen
en hebben hetzelfde absorberend vermogen als de
reguliere producten.
Succesvolle missie
Toen in 1989 Susie Hewson, moeder van twee kinderen, leerde over de grote gevaren van dioxine en
ander gif, lanceerde zij Natracare. Aanvankelijk probeerde Susie fabrikanten te overtuigen om over te
stappen naar meer natuurlijke ingrediënten. Nadat
bleek dat die marktpartijen er geen zin in hadden,
deed Susie veel meer research en startte Natracare
met de verkoop van huid- en milieuvriendelijke producten. Nu, 27 jaar later, worden deze in meer dan

60 landen wereldwijd verkocht, en zijn de sterke principes nog steeds leidend. Natracare is volledig transparant over de ingrediënten en het totale, plantaardige assortiment is goedgekeurd door het prestitieuze
Vegetarian Society. Je vindt Natracare in natuur(voedings)winkels, gezondheidswinkels, drogisterijen en
natuurlijk ook online.

E-mail je naam en adresgegevens naar
natracare@debeterewereld.nl en dan maak
je kans op 1 van de 10 proefpakketten met
3 Natracare-producten!

Helpt u mee homeopathie in Nederland
toegankelijk te houden?
De meeste mensen hebben het wel eens gebruikt: een homeopathisch middel. Homeopathie is een
geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt.
Het principe van homeopathie is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen
door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.
Het homeopathische principe is al eeuwen oud, maar
de populariteit van homeopathie heeft de afgelopen
decennia een vlucht genomen. In het merendeel van
alle Nederlandse huishoudens is wel een homeopathisch middel te vinden.

huidige gezondheidsstelsel. Dat is nu harder nodig
dan ooit omdat door regelgeving steeds minder over
homeopathie geschreven mag worden en hierdoor
steeds meer homeopathische middelen uit de winkels verdwijnen.

Volwaardig onderdeel
Gek genoeg staat homeopathie ondanks haar groeiende populariteit steeds meer onder druk in
Nederland. De Koninklijke Vereniging Homeopathie
Nederland, ook wel kortweg de Vereniging
Homeopathie genoemd, spant zich in om homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van het

Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem
Dankzij haar leden kan de Vereniging Homeopathie
onafhankelijke informatie verstrekken over homeopathie en investeren in wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast overlegt de vereniging met de overheid en
met verzekeraars over vergoedingen en regelgeving
en vinden er nog heel veel meer activiteiten plaats.
Hoe meer leden, hoe krachtiger de stem van de
Vereniging Homeopathie. Wanneer u lid wordt ontvangt u korting op uw zorgverzekering en in vele
webshops. Ook krijgt u 4 x per jaar het Homeopathie
Magazine thuisgestuurd. Dit magazine staat boordevol informatie over gezond leven en homeopathie.

Ieder nieuw lid ontvangt gratis een
Weleda pakket t.w.v. € 16,98.

Lid worden kan eenvoudig via
www.vereniginghomeopathie.nl
of bel 020-617 83 08
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Mooie en stevigere borsten
zonderr cosmetische ingreep
zonde
Ieder vrouwenlichaam is anders en iedere vrouw
heeft andere borsten. Borsten veranderen ook door
de jaren heen. Soms kunnen je borsten kleiner

Tattoo care!
Met producten Sun Protection & Care van
TattooMed zorg je niet alleen dat de kleuren van
je tattoo mooi blijven, het houdt ook je huid zacht
en soepel. De lijn is speciaal ontwikkeld voor de
getatoeëerde huid en bestaat uit twee crèmes,
een stick en een after sun lotion. Winnen?
E-mail je gegevens naar zon@debeterewereld.nl
zon@debe
eterewereld.nl
en dan maak
m
je kans op 1 van de 100 sets!

of minder stevig worden na gewichtsverlies of
kunnen je borsten gaan hangen na een zwangerschap en het geven van borstvoeding. Wist je dat
maar liefst 25% van de vrouwen ontevreden is
over haar borsten?
BreastGro® Capsules is een voedingssupplement met
een gepatenteerde natuurlijke hopformule om de
borsten en het decolleté te verfraaien. En is een
uitstekend alternatief voor een cosmetische ingreep.

stte én meest
s de juiste
eastGro® bevat precie
Een dagdosering Bre
ules stimuleren het
hop. BreastGro® Caps
effectieve hoeveelheid
B eastGro®
d Br
d ns de
sell in de borsten. Tijde
eeffse
bestaande klierwee
e iging van de
ev
rstte
psules per dag. Voor ve
capsulekuur slik je 4 cap
vergroting
rsttve
ors
or een bo
k ur 3 maanden en vo
borsten volg je de ku
udsdosering
je over op een onderho
p
sta
a
arn
Da
n.
de
an
6 tot 8 ma
r dag.
van 1 tot 2 capsules pe
www.breastgro.nl

www.tattoomed.nl
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Intimate care!
Chemicals Are Not For Pussies

Rust in je hoofd!
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Plastic en chloor horen niet thuis in je toilettas.
ettas. To
och
kunnen reguliere tampons dergelijke meuk bevatten.
Yoni is hét biologische alternatief wat vrij van pesticiden,
plastics of andere synthetische stoffen is – met gepast
respect voor lady parts. De tampons, maandverband en
inlegkruisjes van Yoni (Yoni is Sanskriet voor bron van
het leven maar ook vagina) zijn gemaakt van biologisch
katoen en zijn tevens biologisch afbreekbaar (waardoor
ook minder belastend voor het milieu).

www.yoni.care
www.yoni.care
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DermagiQ Foot verzorgt en verzacht

DermagiQ Foot verzorgt en verzacht

Mogen we dit even voor je Anderen helpen met
voeten werpen?
Klassieke Homeopathie?
DermagiQ Foot is een hydraterende voetencrème met
honing voor intensieve verzorging bij kloofjes.
Pure honing rijk aan enzymen is verzachtend voor
de ruwe en rode huid. Extracten van kamille zijn
een weldaad voor vermoeide voeten. Door de
toevoeging van ureum blijft de huid elastisch
en in een goede conditie. Het verkoelend
effffect en frisse geur van de crème voorkomen
onaangename voetgeur.
Ook pr
eventief
preventief
DermagiQ Foot Cream kan dagelijks enkele
keren worden gebruikt voor het verzachten en
verzorgen van de voeten. Regelmatig gebruik
helpt bij het voorkomen van een ruwe huid en
bij kloofjes.
Dermagiq Foot Cream is geschikt voor
volwassenen en voor kinderen vanaf zes jaar
.
Rijk aan enzymen
DermagiQ Foot Cream bevat honing die rijk
is aan enzymen en verzachtend is voor de ruwe
en rode huid. Plantaardige extracten van Kamille,
Eucalyptus en Lavendel zijn een weldaad voor
vermoeide voeten.
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De Academie voor Klassieke
Homeopathie (AvKA) is dé opleiding
die jou opleidt tot een professionele,
deskundige en zelf-standig werkende
klassiek homeopaat.
Het beroep waarin je de ander ondersteunt
zichzelf te helen met behulp van een homeopathisch middel. Zodat zoveel mogelijk klachten
-fysiek, mentaal of emotioneel- kunnen genezen
en je de ander ten volle de mens kunt laten zijn
die hij of zij werkelijk van binnen is.
Ieder mens is uniek dus heeft een geneesmiddel
nodig dat precies bij hem past. Dat betekent dus
ook dat iedere homeopaat uniek is.
Zij, van de AvKA, leren jou je eigen uniciteit te
ontdekken en van daaruit je vak uit te oefenen.
Zoals een oud-student ooit mooi verwoordde: je
bent per slot van rekening je eigen gereedschap.
Kom ook naar de Open Dagen
De AvKA heeft twee leslocaties: Amsterdam
en Zwolle. Het nieuwe studiejaar start in Zwolle

Waarom
W
aarom homeopathie
a
homeopathie studeren
studeren aan de
Homeopathie?
Academie voor Klassieke Homeopat
hie?
antwoord:
Hier vind je het antwoor
d:
www.youtube.com/AVKHomeopathie
www.youtube.com/A
AVKHomeopat
VKHome
V
hie
op 16 september 2016 en in Amsterdam op 17
september 2016. Er zijn 23 lesdagen per jaar.
Om alvast te proeven aan onze opleiding ben je
welkom op de Open Dagen:
• In Zwolle op 13 mei en 3 september 2016.
• In Amsterdam op 21 mei en 3 september 2016.
Meer info
Uitgebreidere info over zowel homeopathie
als hoe de academie dat vormgeeft aan de
opleiding? Meld je dan aan voor de Basiscursus
Homeopathie:
• In Zwolle op 4 vrijdagmiddagen: 20 mei, 3 en
17 juni en 1 juli 2016.
• In Amsterdam 4 zaterdagmiddagen: 28 mei,
11 en 25 juni en 9 juli 2016.
www.avkh.nl
Verdere info en aanmelding: www
.avkh.nl of
www.hbohomeopathie.nl
www
.hbohomeopathie.nl

Meer over honingrijke verzorgingsmiddelen:
www
.dermagiq.nl
www.dermagiq.nl

Hoofdpijn en migraine, anders behandelen
Migraine. Wie het ooit heeft gehad, herkent direct het nare gevoel.
De meeste mensen duiken snel hun bed in wanneer ze een aanval
voelen opkomen, een enkeling slikt medicatie. Is er een manier om
ieder geval geen medicijnen te hoeven slikken? Wij denken van wel!
Er zijn verschillende oorzaken van migraine en dat
kan per persoon verschillen. In mijn praktijk kijk
ik naar de onderliggende oorzaken van migraine
door naar de mens in zijn geheel te kijken. Dat
betekent dat we samen gaan kijken naar de
leefstijl, voeding, emotionele gebeurtenissen
en werksituatie. Lichamelijke oorzaken gaan we
onderzoeken door verschillende testen te doen.
We kunnen namelijk te maken hebben met een
hypothalamusstoring, onverwerkte emoties,
een hypofysestoring, een lever- of galstoring,
een storing in het neurotransmittersysteem en
soms met een niet opmerkzame virale belasting
en of een dysbiose van de darmwand. Ook
mineralentekorten en verkeerde voeding spelen
vaak een grote rol.
Een verstoring in het neurotransmittersysteem
houdt in dat door een onbekende oorzaak een
ontregeling van de serotoninehuishouding tot
stand is gekomen. Een tekort aan serotonine
kan een indirecte oorzaak zijn daar deze stof
in de darmen wordt aangemaakt. Dit geeft
als resultaat dat neurale serotoninereceptoren
minder gestimuleerd worden. Hierdoor worden
de bloedvaten wijder en ontstaat stimulatie van
de pijnvezels.
De huisarts geeft dan werkzame medicatie welke
een serotonerge werking heeft en zorgt daarmee
tijdelijk voor vaatvernauwing!

voor veel lichamelijke processen, mede ook voor
de omzetting van voeding in energie.
Zonder genoeg magnesium kunnen zenuwcellen
geen signalen verzenden en ontvangen en
kan er een overgevoeligheid optreden voor
verschillende factoren. Geluiden zijn vaak harder,
licht wordt niet goed verdragen, spieren raken
gespannen, emotioneel kunnen we veel minder

V
italiteitsscan en voed
Vitaliteitsscan
voeding
ing
Qua dieet zijn er slechts simpele aanpassingen
nodig om tot resultaat te komen. Op basis van
ervaring en voeding testen is bekend en kunnen
we zien welke voeding, stofffen
f bevatten die
oor de
een migraine aanval kunnen uitlokken. Vo
overige mogelijke oorzaken is het zeer zinvol om
via een vitaliteitsscan te bekijken waar de oorzaak
nu echt ligt en hoe deze aan te pakken. Hierop
wordt een effffectief behandelprotocol ingezet,
  
deze manier zet ik op een grondige en natuurlijke
manier in op het wegnemen van migraine en
hoofdpijn. Behandeling van migraine heeft alleen
zin als we de diepere oorzaal opsporen.

Voorgevoelens
V
o
oorgevoelens
Veel
e me
mensen ervaren voor de migraine aanval
al voorgevoelens zoals stemmingswisselingen,
trek in zoetigheid, vermoeidheid, vocht vasthouden vaak in de enkels, vingers en borsten.
 
uitval. Tegenwoor
dig wordt dit migraine met
e
“aura”genoemd. Deze verschijnselen worden
verklaard door een storing in de hersenschors.
Psychische pr
problemen
oblemen als veroorzaker
veroorzaker
Mentale en emotionele problemen kunnen de
vertering van de organen blokkeren. Daar staan
we meestal niet bij stil, maar emoties zoals
boosheid, woede, frustratie, angsten kunnen de
lever- en de nierenergie blokkeren. Natuurlijk kan
dit zowel in positieve als negatieve zin. Bewust
met uw emoties omgaan of bewust deze te
ervaren, aandacht te geven kan al voor veel verlichting zorgen. Natuurlijk is dat niet eenvoudig
maar niks doen is geen optie in het verminderen
van de migraine. Hulp hierbij zoeken is altijd
aan te raden. Zeker omdat lever- en galblaasverstoring mede deze klacht veroorzaken.
Magnesium tekort als oorzaak van migraine
Magnesium in combinatie met vitamine B2-tekort
kan migraineklachten geven gepaard gaande met
stress, oestrogenen, spanningen en of verkeerde
voeding. Magnesium is heel belangrijk en nodig

Dieet maatr
egelen d
ie je nu al kunt nemen
maatregelen
die
Qua voeding is het heel belangrijk zo min mogelijk dierlijke eiwitten te eten, thee, suiker
kerr, cola,
   
chocolade en alcohol te vermijden. Stoppen en
afkicken van deze producten is de enige remedie.
Daarbij eet veel groente, fruit en vette vis te eten;
voeding met veel vitamine B2, B6 en B12.

hebben, we worden vermoeider, de menstruatie
wordt krampachtiger, stemmingswisselingen,
migraine en krampen of pijn komen vaker voor.
Reguliere medicatie
Reguliere
medicatie
Zelfzorg medicatie bevatten cafeïne, acetylsalyzuurr, aspirine, brufen en
e paracetamol. Ergotamine
is een hele lange tijd het enige middel tegen
migraine geweest, werkte alleen als het meteen
aan het begin van een aanval werd ingenomen.
De bijwerkingen waren groot en zijn vervangen
voor geneesmiddelen met ‘triptanen’ dat ervoor
zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen waardoor migraine verdwijnt. Helaas nog steeds bijwerkingen, bovendien blijft de oorzaak.

Meer weten?
Wilt u meer weten over migraine of heeft u
een vraag over een passende
behandeling?
Neem dan gerust contact
met mij op.
Ingrid Kersten
Natuurgeneeskundige
www.praktijkvoorvitaliteit.nl
info@praktijkvoorvitaliteit.nl

Nieuwe app maakt het mogelijk om
bewust gezond én duurzaam te eten
Questionmark lanceert app om producten te scannen op gezondheid
en duurzaamheid.
Nederland wil bewuste keuzes maken in de supermarkt, maar bestaande informatie over gezondheid
vindt men verwarrend. Zo blijkt uit onderzoek. De
consument struikelt over ingewikkelde verpakkingsteksten en talloze keurmerken. Questionmark bekend vanwege de productbeoordelingen op duurzaamheid - lanceert daarom vandaag de Pijler
Gezondheid op de vernieuwde app en website met
een eerste reeks gezondheidsscores. De
Nederlandse consument kan producten in de supermarkt nu eenvoudig scannen en informatieve scores
opvragen met betrekking tot gezondheid én duurzaamheid, oftewel de impact op milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Het is de eerste tool die op
toegankelijke wijze consumenten faciliteert om
bewuste keuzes te maken. Questionmark biedt met
deze app een unieke vorm van voedingstransparantie die toegankelijk is voor iedereen.
Nederland heeft behoefte aan voedingstransparantie
Bijna 65% van de Nederlanders geeft aan dagelijks
bewust bezig te zijn met de invloed van voeding op
hun gezondheid, maar bijna de helft van de bevolking vindt het moeilijk om te beoordelen of een product gezond is. 6 op de 10 Nederlanders vindt de
informatie hierover beperkt en verwarrend, voor
ongeveer de helft van hen is dat zelfs een reden om
niet voor gezonde voeding te kiezen. Daarnaast
heeft ruim 40% geen vertrouwen in de open- en eerlijkheid van producenten.
‘’Questionmark heeft als eerste doelstelling om consumenten te helpen en te motiveren bij het maken

van bewuste keuzes over hun voeding, maar het is
net zo belangrijk dat producenten een stap in de
goede richting zetten. Bijna 85% van de
Nederlanders vraagt om meer transparantie en eerlijkheid van hen. We streven naar ‘radicale transparantie’ en we hopen met onze app de verduurzaming
van productieketens te versnellen.’’ Aldus Charlotte
Linnebank van Questionmark.

Uit het onderzoek blijkt dat er beslist behoefte is aan
informatie over gezondheid en duurzaamheid als het
gaat om ons eten. Bovendien vindt bijna 90% van de
Nederlanders het écht belangrijk dat een voedingsproduct gezond is. Tegelijkertijd zegt 70% te willen
weten wat de impact is op milieu, mensenrechten en
dierenwelzijn. Vrouwen hechten daar nog meer waarde aan dan mannen.

Verrassende tegenstellingen
Vorige week presenteerde het Voedingscentrum de
nieuwe Schijf van Vijf. Het advies is onder andere
gericht op meer groente en fruit. Een logische conclusie. Questionmark zet nog een stap verder en laat
zien wanneer voeding gezond is, maar ook of het wel
of niet duurzaam is. Dat leidt soms tot verassende
tegenstellingen.
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De Betere Wereld besteedt in elke editie aandacht aan de toepassing van Schüsslerzouten;
bij klachten en ziekten is er altijd sprake van een onbalans in de mineralenhuishouding van
het lichaam. Door deze mineralen of celzouten aan te vullen, help je het herstellen.

Schüsslerzouten bij
hooikoorts

Zelfzorg

Mmm… heerlijk dat het weer lente is, niet? Lekker zonnetje en ontluikend
groen! Voor mensen met hooikoorts gaat de komst van het bloeiseizoen
echter gepaard met ongemakken als een jeukende, lopende of verstopte
neus, niezen, jeukende, tranende of branderige ogen en hoest als gevolg
van een droge keel. Geen pretje!
Hooikoorts is een overgevoeligheid of allergische reactie van je lichaam op pollen, stuifmeel van grassen, bloemen, planten en bomen
die in bloei staan. Ze zweven door de lucht en je
ademt ze in. Als het afweermechanisme van je
lichaam ‘in de war’ is, kan het reageren op deze
pollen met een allergische reactie. Hierbij komt
de stof histamine vrij, die zorgt voor genoemde
kenmerkende klachten.
Ook bij hooikoorts kunnen Schüsslerzouten echt
iets betekenen; celzouten kunnen de conditie van
de slijmvliezen van neus en luchtwegen bevorderen en herstellen.

Tekst: Nanny Schutte

Het Schüssler basiszout voor slijmvliezen is
Natrium chloratum, Schüsslerzout nr. 8 (in een D6
verwrijving, dus geen potentie!). Natrium chloratum verbetert de slijmvliezen in de neus, als ook
slijmvliezen en trilharen van de longen. Daarmee
verbetert ook de conditie en treden de typische
hooikoortsklachten minder op.
Preventief
Schüsslerzouten zijn preventief te gebruiken door
op tijd te beginnen met een onderhoudsdosering
van 3x daags twee tabletjes. Zijn er reeds symptomen, zuig dan iedere 10 minuten een tabletje
op tot de klachten afnemen.
Allergische reactie verminderen
Het Schüsslerzout Calcium phosphoricum nr. 2
(D6) kan helpen het immuunsysteem te balanceren, waardoor de hyperreactiviteit en de
allergische reactie verminderen.
Preventief: 3x daags twee tabletjes onder de
tong laten smelten.
In acute situaties, zoals bij allergische symptomen zoals een loopneus of tranende ogen,
Schüsslerzout nr. 2 combineren met Schüsslerzout
nr. 8. Dosering: iedere 10 minuten één tablet van
beiden (maximaal 40 tabletten per dag).
Wanneer de allergische reactie uitmondt in benauwdheid, dan kan nr. 7, Magnesium phosphoricum (D6) hier aan toegevoegd worden. Dosering:
hete 7 (tien tabletjes oplossen in heet water) of
iedere 10 minuten één tabletje.

Schüsslerzouten zijn homeopathische geneesmid'&%&$#"!$'& #&&&#& &&#$'&#
toegepast volgens de therapie van Dr. Schüssler.
Bron: In balans met Schüsslerzouten van Margit
%%&  %$#
# # ###

GENIET VAN DE LENTE !

Een zuivere huid met Neem kruid
In het Himalaya gebied groeit de bijzondere Neemboom die in India bekend staat als ‘de goddelijke boom’. En
dat is niet voor niets. Het Neem kruid wordt gebruikt voor het ontgiften en zuiveren van de huid vanwege de
antibacteriële werking. Het kalmeert de geïrriteerde en aangedane huid en helpt bij de behandeling van o.a. acne.
Regelmatig gebruik van producten op basis van Neem geeft je een zuivere huid vrij van puistjes en
mee-eters. Himalaya Herbals heeft in het assortiment als reiniger een (Foaming)
Face Wash en een toner. Voor diep reinigen gebruik je de Neem Scrub
en het Neem Masker kan je gebruiken om poriën te reinigen en
puistjes te voorkomen.
Probeer een van de Himalaya Neem producten en
ervaar het zelf! Ze zijn verkrijgbaar bij DIO drogisterijen,
gezondheidswinkels en natuurwinkels (o.a. De Tuinen
en G&W) vanaf € 5,99.
www.himalayaproducten.nl

‘Na gebruik gelijk
een zachte en verzorgde huid;
heel erg fijn. Wat ik ook heb
gemerkt is dat mijn huid er al veel
beter uitziet en dat na een paar
keer gebruiken.’

‘Mijn gezicht
voelt super schoon en
fris aan. Ik gebruik het
nu elke dag en vind het
echt een aanrader.’
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Eliza ontdekt verborgen
schatten in Epirus
Traditionele Griekse winkeltjes in smalle steegjes,
schone stranden, prachtige natuur en historische
cultuur. De streek Epirus op het Griekse vasteland
heeft eigenlijk alles ineen te bieden.
En Eliza zou Eliza niet zijn, als ze niet verder kijkt
dan Parga en ook in de omgeving een aantal
bijzondere vakantieadresjes heeft gevonden.
Hoewel het markante stadje Parga op het vasteland van Griekenland is gelegen, heeft de sfeer
hier verrassend veel weg van die op een eiland.
Parga is gelegen tegen een berghelling, waardoor je vanaf de schaduwrijke terrasjes magische
vergezichten hebt. De karakteristieke Venetiaanse
huizen en bezienswaardigheden zoals het oude
kasteel uit de elfde eeuw maken een bezoek zeer
de moeite waard. De zee heeft hier bovendien
het meest heldere water in de hele regio, wat
deze stranden ideaal maakt voor snorkelen en
duiken. Een goede plek is bijvoorbeeld Valtos
Beach, waar je vissen in alle vormen, maten en
kleuren kunt zien.

De kust rondom het typisch Griekse plaatsje
wordt gekenmerkt door rotsachtige inhammen,
prachtige baaien, een kristalheldere Ionische Zee
en langgerekte stranden, die afwisselend met
zand en met kiezels zijn bedekt. Ook de groene
heuvels, bezaaid met pijnbomen, cipressen en
olijfbomen, bieden Sivota een prachtig aangezicht.
Cactus Villas

Overnachten
Eenmaal in Sivota logeert Eliza graag in Cactus
Villas. De gezellige villa’s met privé-zwembad
liggen net buiten het centrum van Sivota en het
uitzicht over zee is er fenomenaal. Ook Costa
  
 
biedt schitterend zeezicht en ligt vlakbij een van
de mooiste stranden van Sivota. Eliza verblijft
bovendien heel graag bij de gastvrije Griekse
Agathi. Haar Agathi Studios zijn bovenop een
  
      
zicht over de bergen. Vanuit deze unieke accommodaties is van alles en nog wat te zien en te
beleven. Met je eigen huurauto, die bij een
vliegvakantie van Eliza was here altijd bij de prijs
is inbegrepen, bezoek je bijvoorbeeld Meteora:
zeer indrukwekkende kloosters, gebouwd op
rotsen van miljoenen jaren oud en door UNESCO
beschermd als werelderfgoed.
Ook Zagoria is een bezoek waard. Hier vind je
het authentieke Griekenland in de vorm van
eeuwenoude stenen dorpjes, temidden van een
adembenemende natuur. In Ionannina, de hoofdstad van Epirus, vind je veel typisch Griekse
gewoonten en gebruiken, zoals die van de zilversmeden.

Agathi Studios
Eliza was here
Waar iedereen rechts afslaat, gaat Eliza linksaf.
Eliza was here is specialist in het aanbieden van
bijzondere vakantieadresjes rond het Middellands Zeegebied. Boek je een vliegvakantie op
www.elizawashere.nl, dan is een huurauto altijd
inclusief.
www.elizawashere.nl

Costa Smeralda

Als je bent uitgeslenterd, heerlijk hebt geproefd
van de lokale keuken en je hebt vergaapt aan de
indrukwekkende natuur, wachten de prachtige
en uitgestrekte stranden op je waar je heerlijk
ontspannen kunt bijkomen. Of je ploft neer bij
dat heerlijke zwembad van je eigen logeeradres
natuurlijk!

Waar iedereen rechts afslaat, gaat Eliza linksaf
Daarom heeft zij in Epirus naast het levendige
Parga ook het oude vissersdorpje Sivota ontdekt. In deze kleine havenplaats meren talloze
zeiljachten aan. Het verveelt nooit om dit vanuit
de restaurantjes naast de haven te aanschouwen.

TONZON:
“klimaateffectieve
oplossingen voor
bij u thuis”

TONZON Vloerisolatie®
meer wooncomfort en
lagere woonlasten

Besparing
en comfort
gaan direct in,
wacht dus
niet langer

“Wij kozen
TONZON
Vloerisolatie
vanwege het beste
resultaat.”

TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens
heeft in de praktijk een hoger effect op de vloertemperatuur dan ander materiaal. De hogere vloertemperatuur biedt meer wooncomfort en een veel
grotere energiebesparing die bij vloerverwarming
kan oplopen tot wel 40%.
De Thermoskussens worden gecombineerd met
een stevig zeil (Bodemfolie) op de bodem van de
kruipruimte tegen vocht en radongas: de oplossing
voor veel vochtproblemen. Omdat het opvouwbare
materiaal handig te verwerken is in vaak krappe
kruipruimtes, valt de investering reuze mee.
De all-in richtprijs voor het aanbrengen bedraagt
bij 30 m2 € 1.325,- en bij 50 m2 € 1.850,-.
(inclusief materiaal, montage en btw)

T: 0900 - 28 66 966
E: info@tonzon.nl

TONZON
VLOERISOLATIE

(€ 0,10 p/min)

TONZON Vloerisolatie
sinds 1980 de oplossing

tonzon.nl

by

Faya
Na het succes van
MYKILLERBODYMOTIVATION
en het boek ‘KILLERBODY DIEET’
komt Fajah Lourens nu met haar
eigen special edition Healthbox.
Deze box met full size healthy
producten is speciaal door
Fajah samengesteld. Een ideale
start voor jouw killerbody.
Wil jij ook weten wat hier in zit?
www.healthbox.nl
@Mykillerbodymotivation
@Healthbox_NL
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www
www.greencofﬁns.nl
.greencofﬁns.nl

*UHHQ&RIQVHHQEHZXVWHOHYHQVVWLMO
 


RRNQDKHWRYHUOLMGHQ
  

Healing Garden, bewust festival
voor de hele familie

GreenCoffins staat voor duurzaamheid voor Duurzaam betekent allereerst een ecoloMens en Milieu. Met de collectie handge- gisch verantwoorde kweek van zichzelf
maakte uitvaartproducten van het Britse hernieuwende gewassen. Om deze reden
Ecoffins, houder van de Natural Death minimaliseren wij bijvoorbeeld ook de inzet
Center Award voor de beste milieu verant- van hout. Belangrijk is verder dat we uitsluitwoorde uitvaartkisten en als enige ter wereld end werken met niet bedreigde of risicovolle
producent van Fair Trade uitvaartproducten, plantensoorten. Door deze werkwijze maken
bieden we een vriendelijk ogend groen alter- we optimaal gebruik van de natuur zonder
natief voor de traditionele doodskist.

haar te verbruiken en genereren we een zeer
beperkte CO2 uitstoot, ook in vergelijk met
kisten gemaakt van in Nederland gekapt
hout.
Omdat er aan de uitvaartmanden geen voor
het milieu schadelijke stoffen worden toegevoegd, blijven deze volledig biologisch
afbreekbaar.

Onze Fair Trade producten zijn vergelijkbaar geprijsd en dragen rechtstreeks bij
aan een duurzame ontwikkeling van de
bevolking in enkele van de armste regio’s
ter wereld. Boeren en vlechters kunnen
onder goede werkomstandigheden hun
werk doen, worden eerlijk betaald en de
WFTO controleert op kinder- en dwangarbeid. www.wfto.com

natuurlijke uitvaartmanden

Een tuin vol verrassingen! Van 20-22 mei aanstaande tovert Healing Garden het
Erkemederstrand onder Zeewolde om tot een
event met verantwoorde alternatieven op het
gebied van mind, body, soul en spirit.
Dat betekent een heel weekend lang inspirerende
workshops en lezingen, yoga, meditatie en wellness,
maar ook: de lekkerste biologische hapjes en drankjes, live acts en dansen op mindblowing cosmic beats.
Healing Garden is voor iedereen die zichzelf verdieping en vertier gunt. Je komt er helemaal tot jezelf
en ervaart er spiritualiteit zonder onzin. Ook voor
kinderen is er genoeg te doen: hutten bouwen, knutselen met natuurlijke materialen en bellenblazen,
maar ook meditatie en filosofie. Het programma is
zo opgezet dat ouders bijvoorbeeld een workshop
Bewust Ademhalen kunnen volgen terwijl de kinderen verderop een sessie kinderyoga doen.
En de hond? Die mag ook gezellig mee. Voor biohondenbrokken wordt gezorgd.
Wie niets wil missen van het festival kan van vrijdag
tot en met zondag blijven: er is ook een camping.

Kom met je eigen tent, of huur een romantische tipi
of stoere legertent. Jullie zijn er toch ook bij? Dit wil
je niet missen!
www.healing-garden.nl
Visit the Healing Garden Festival 20-22 mei 2016,
Workshops, Music & Camping in Nature @
Erkemederstand, Zeewolde.
Volg de voorpret op social media:
facebook.com/HealingGardenNL
twitter.com/HealingGardenNL
pinterest.com/HealingGardenNL
instagram.com/HealingGardenNL

E-mail je naam en adresgegevens naar
healinggarden@debeterewereld.nl en je
maakt kan op één van de 5×2 dagkaarten.*

Terra
Nova
spirituele creatieve vakantieweken
wellness & awareness

en

Een plek waar het landschap alleen al inspirerend genoeg is om jezelf
te ontmoeten. Een plek waar de tijd stilstaat en het leven gevierd
wordt. Terra Nova maakt het haar missie om de wereld een beetje
beter te maken op haar bijzondere landgoed in Zuid-Frankrijk.
De bakermat van de inspirerende schrijfweken van Geert Kimpen en Christine Pannebakker

Terra Nova nodigt je uit deze zomer mee te komen vieren tijdens de spectaculaire
nieuwe vakantieweken, die allemaal iets bijzonders voor je in petto hebben. Zoals
de wereldwijde primeur: de ÉquineTangoweek, waar paardencoaching samengebracht wordt met de ontmoeting van jezelf en de ander in de tangodans.
Maar ook Tango met Awareness of paardencoaching met wellness. Niets is
ons te gek als het gaat over het leven ontmoeten en ervaren. Onze Journey’s of
the Senses voor couples en voor vrouwen leiden je diep naar je innerlijke kracht
middels je zintuigen. En een week vol theater, dans, zang en muziek laat je
weer voelen dat je leeft. Laat je aanraken door de Taal van de Liefde.

Terra Nova wellness & awareness

St. Gauderic, Zuid-Frankrijk

www.terranova.center
info@terranova.center

Onze diepe overtuiging is dat het leven in de kern welZijn is en dat we weer mogen
leren om het te vieren en ons over te geven aan wie we in wezen zijn. Dat alles
in dienst mag staan van de passie die in jou opborrelt als je je diepste wensen en
verlangens vorm durft te geven, in vertrouwen dat het goed is. En Terra Nova wil je daarbij inspireren door wellness en awareness aan te bieden in zijn meest pure vorm.

Ben jij weleens moe?
NIEU

Gebrek aan zonlicht, te weinig lichaamsbeweging in de

W

NIEUW: Multi Energie
Ben je weleens moe? Dan is er Multi Energie1 voor
dagelijks gebruik; een complete aanvulling ter ondersteuning van het energieniveau1. Multi Energie bevat
700 mg visolie en is rijk aan B-complex, en daardoor
geschikt bij moeheid1 en geestelijke inspanning2.
Vitamine D3 in Multi Energie zorgt mede voor een
goede weerstand3. De vloeibare inhoud maakt
de softgel licht verteerbaar. Deze mini-softgel is
makkelijk te slikken. Orthica heeft complete multi’s
voor onder andere kinderen, senioren, mannen en voor
vrouwen met een ruime voorziening van essentiële
vitaminen en mineralen.

buitenlucht en een tekort aan vitaminen in de voeding
kunnen een rol spelen bij vermoeidheid. Zo is door
onvoldoende blootstelling aan zonlicht de voorziening van
vitamine D niet altijd voldoende. Vitamine D is goed voor de
weerstand en de werking van de spieren. Daarnaast zijn
vitamine B2, B3, B5, B6, B11 (foliumzuur), B12, C en ijzer goed
bij futloosheid en vermoeidheid. Een uitgebalanceerd en
compleet multivitaminepreparaat kan zorgen voor een
aanvulling van deze voedingsstoffen op de dagelijkse
voeding. Een zogenaamde ‘multi’ kan een ruime
aanvulling leveren op de vitaminen en mineralen uit de
voeding. Uit een recent onderzoek naar de eetgewoonten

1

van Nederlanders (RIVM) blijkt namelijk dat minder dan

vitamine B2, B3, B5, B6, foliumzuur, vitamine B12 en C

2

vitamine B2, B3, B6, B12 en biotine

15% van de volwassenen elke dag voldoende groente eet.

3

Vitamine D3 25 mcg

KAG nr.: 431-0515-0616

Multi Energie is verkrijgbaar in een verpakking van 60 mini-softgels met een consumentenadviesprijs van €15,50.
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Welk woord vind je niet terug in de puzzel? E-mail dit naar*:
       

* Mail & Win-acties
Bij het meedoen aan de in deze krant geplaatste winacties, wordt
uw e-mailadres toegevoegd aan ons bestand met abonnees die
onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.
Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van nieuwe win-acties, als ook
van nieuwe producten en diensten die passen bij jouw bewuste,
verantwoorde lifestyle.
Nadrukkelijk stellen wij dat je gegevens nooit worden verkocht noch
geruild noch weggeven aan derden.

Win een hoge snelheidblender
Deze krachtige blender is er voor je smoothie, soep, en je kunt er
zelfs amandelmelk mee te maken. En ja.., je kunt ‘m winnen!
Gezond oud worden en slank blijven: in California waar de eerste superblenders werden
geïntroduceerd is het nu een rage om op deze manier gezonder oud te worden en om
gezond af te slanken. De meeste mensen ervaren een toename aan energie, welzijn, een
betere spijsvertering en een betere nachtrust.
Multifunctioneel
Men kan met de MontAna Mark 1 echter nog meer maken dan alleen smoothies. Er zijn 6
voorgeprogrammeerde functies in te stellen door eenvoudig op de desbetreffende knop
te drukken.Deze functies zijn:
1 ) Groenten, 2) Soja melk, 3) Saus, 4) Smoothie, 5) Bisque/ Soep en 6) Noten.
Het grote voordeel is dat u alle ingrediënten tegelijk in de blender kan doen en u heeft in
een handomdraai een gezonde soep of een gezonde
voeding voor de baby. De programma’s zijn zo
ontwikkeld dat de ingrediënten snel, optimaal en
egaal tot het gewenste eindproduct verwerkt
worden. Zonder vastlopen, voedselophopingen aan
de wand etcetera.
Een ander groot voordeel is dat harde kernen van
bijvoorbeeld ananassen zelfs mee verwerkt kunnen
worden in de smoothie. En juist die kernen
bevatten zeer gezonde voedingstoffen. In het
geval van de ananas gaat het om de stof
Bromeline waarvan wordt beweert dat deze stof de
spijsvertering bevordert en infecties remt.
Uniek aan deze blender is dat je
bijvoorbeeld in 8 minuten een
hete groentesoep kan bereiden.
Door de wrijving ontstaat er
genoeg hitte om de soep te
verwarmen.
Lange levensduur
Hoge snelheidblenders gaan
lang mee, soms levenslang.
Ze vallen onder de categorie
professioneel keukengerei.
De blendertijd met de Mark 1 is
veel korter dan bij gewone
blenders. Ook het reinigen gaat
supersnel.

www.hogesnelheidblender.nl
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Mail & Win
Onder de goede inzenders van de Woordzoeker
hiernaast, verloten we in samenwerking met
Montana Lelystad, deze hogesnelheidblender!
E-mail je oplossing naar
woordzoeker@debeterewereld.nl en dan maak je al kans.* Succes!

Natuurlijk kan je je via de nieuwsbrief altijd weer afmelden.
Over uitslag van winacties gaan wij niet in correspondentie.

Team De Betere Wereld
Almar Fernhout

Hoofdredacteur

almar@debeterewereld.nl

Erwin Polderman

Chef Redactie

erwin@debeterewereld.nl

Nanny Schutte

Redactie

nanny@debeterewereld.nl

Tijl Claassen

Accountmanager

tijl@debeterewereld.nl

Tim Bloetjes

Accountmanager

tim@debeterewereld.nl

Aan dit nummer werkten onder andere mee:
Sonja van den Heuvel, Jennifer de Jong, Ingrid Kersten, Joris Kroezen,
Crissy Mulder, Lindy Bontenbal, Judith Dekkers. Allemaal, plus alle
adverteerders: hartelijk dank!

Verkrijgbaar bij:
De Betere Wereld is op steeds
meer plaatsen landelijk en gratis,
verkrijgbaar, onder andere bij de

ketens, bedrijven en organisaties.
Kijk voor volledig overzicht op:
www.debeterewereld.nl/debetere-wereld-krant/

Stichting De Betere Wereld
Keizersgracht 253,
1016 EB Amsterdam
T: 020 52 85 100
www.debeterewereld.nl
Sales Lions BV
Professionals in sales en marketing
T: 020 52 85 100
www.saleslions.nl
DTP: Floppy Design
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De natuurlijke
uitblinker!
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Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn gebruikt de natuurlijke kracht van biologisch afbreekbare
azijn van natuurlijke oorsprong. Schoonmaken met Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn is
schoonmaken met een schoon geweten. Lees er alles over op:

schoonmaakazijn.nl

