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TOP!!! 
JIJ WIL GRAAG OERLEKKER ETEN. 

Dat betekent dat je bewuste voedingskeuzen wil maken,  
in dit E-book geef ik je 20 tips. 

 
 

  

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Anouk van Oerlekker Eten. 

Natuurvoedingsadviseur met als 
missie;  
 

‘Jou te helpen naar de 2.0 versie 
van jezelf d.m.v. Oerlekker Eten.’ 

 
    

 Voel jij je niet lekker in je vel/ lijf? 

 Voel jij je vaak lusteloos of heb je 

weinig energie? 

 Heb je last van Acné of een 

onzuivere huid? 

 Wil je graag wat afvallen maar ben 

je het diëten zat? 

 Vraag jij je soms af of dit het is? 

 
Als ervaringsdeskundige heb ik 

mezelf de afgelopen jaren 
gespecialiseerd om jou te helpen 

naar jouw 2.0 versie. 
 
In deze download geef ik je alvast  

20 OERLEKKER ETEN tips.  
 

 
 
 

 

Wil je meer weten over Oerlekker Eten? Neem dan contact 
met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
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OERLEKKER ETEN is zoals de naam al doet vermoeden vooral  

LEKKER ETEN 
Het is ECHT eten, (zelf) VERS gemaakt met PURE ingrediënten.   
 

 Het is GEEN dieet, 

 Voldoet NIET aan de schijf van vijf, 

 Er zijn geen shakes en/ of pillen met chemische ingrediënten,  

 Het gaat er niet om zo snel mogelijk veel gewicht te verliezen, 

 Het gaat om voeding i.p.v. vulling. 

 
Het is geïnspireerd op het Paleo principe (dat is het OERdieet) en Clean 

Eating, maar dan passend bij onze huidige tijd, bij onze snelle leefstijl, bij 
onze overvloed.  

 
Ik sluit geen voedingsgroepen uit. Ik leer je (weer) bewuste keuzes te maken. 
 

Als je, je lijf voorziet van de juiste brandstof, zal het zijn oorspronkelijke 
werkingsmechanismen herstellen. Het herstellend vermogen van ons lichaam 
is wonderbaarlijk. Wanneer je lichaam naar behoren kan functioneren, 

bereik je, je optimale gezondheid, je bereikt jouw 2.0 versie ! 
 

OERLEKKER ETEN!! 
 
Onze opa’s en oma’s wisten hoe ze moesten eten. Ze gebruikte hun zintuigen 

en het verstand. Ze kenden geen antioxidanten en micronutriënten. Ze aten 
gewoon ECHT eten. Kennis en dieetregels werden van generatie op generatie 

doorgegeven. 
 
Laten we de regie weer in eigen handen nemen! Sluit je ogen voor 

marketingtrucjes. Laten we ons verstand en onze zintuigen weer gebruiken 
om zelf te beredeneren of een product onze gezondheid zal ondersteunen of 
niet. Om vervolgens een bewuste keuze te maken het op te eten of niet… 

Ja, je leest het goed. Je kunt ook soms bewust besluiten het toch te eten en 
er dan lekker van te genieten. Dat is ook OERLEKKER ETEN geen 

schuldgevoel meer, maar bewuste keuzes maken en daar achter staan. 
Het draait om balans. 
 

“De bewering dat een voedingsproduct gezond is, vormt een sterke 
aanwijzing dat het geen voedsel is.” 

 Michael Pollan 
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Tip 1. Vers; 
Eet vers eten. 
Dat is eten van het seizoen en uit de regio (EU). Hoe vers is het eten  

als het van de andere kant van de wereld komt? 
Kijk jij wel eens waar je eten vandaan komt? 

 

Tip 2. Puur; 
Zo min mogelijk bewerkt en zonder toevoegingen. 

Dat betekent ongeraffineerd eten en ‘volle’ producten. 
 
Tip 3. Zelf maken; 

Maak je eten zelf, zo weet je precies wat er in terecht komt en wat je dus eigenlijk opeet. 
Hiermee heb je de controle in eigen hand. 

 
Tip 4. Goed kauwen; 

Het goed kauwen van je voedsel schept de voorwaarden voor een goede vertering? Veel 

spijsverteringsklachten ontstaan door het onvoldoende kauwen van je eten….  
Hap, slik, weg! 

 

Tip 5. Kies voor variatie; 
Varieer met kleur, vorm en substantie van je eten, en dat met je groenten, fruit, kruiden, 

specerijen, vlees/ vis/ vegan enzovoorts. 
 

Tip 6. Eet met aandacht; 

Neem de tijd voor je eten. Sta stil bij wat je aan het doen bent. Eet zittend, zet de 
beeldschermen even uit en/ of leg je telefoon weg.  

Als je met aandacht eet voel je ook wanneer je genoeg hebt. 

 
Tip 7. Gebruik kruiden en specerijen; 

Door gebruik te maken van kruiden en specerijen geef je, je gerecht meer smaak. 
Daarnaast helpen ze de spijsvertering en stofwisseling te stimuleren en ondersteunen. 
 

Tip 8. Eet minder suiker; 
Gebruik in plaats van geraffineerde suikers alleen natuurlijke zoetstoffen. 

Lees het etiket; vermijd benamingen met suiker of alles wat eindigt op –ose, zoals 
glucose, fructose enzovoorts. 

 

Tip 9. Eet minder koolhydraten; 
Bouw je maaltijd niet langer op, op basis van koolhydraten (brood, aardappels, pasta, 
enzovoorts). Bouw je maaltijd op aan de hand van je groenten. Combineer meerdere 

soorten per maaltijd, houdt rekening met kleur, seizoen en vorm. 
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Tip 10. Eet geen light producten; 

Dit zijn sterk bewerkte producten, ze hebben je lichaam niks te bieden. 
 
Tip 11. Maak een maaltijdplan; 

Neem een vast moment in de week om een maaltijdplan te maken. Bedenk hier wat je wil 
gaan eten voor de komende week. Houdt rekening met de drukte van je week, zorg dat je 

plan aansluit bij je agenda. 
 

Tip 12. Maak een boodschappenlijst; 

Verwerk je maaltijdplan in je boodschappenlijst. Op deze manier heb je alles in huis en 
is er geen reden om af te wijken van je plan. 

 

Tip 13. Haal je wekelijkse boodschappen in één keer; 
Dit is goed voor je portemonnee en je komt niet in de verleiding allemaal lekkere dingen 

te kopen. Houd je aan je plan! 
 

Tip 14. Prepdag; 

Neem een vast moment in de week om het één en ander voor te bereiden. Denk aan het 
alvast voorsnijden van groenten, het maken van smoothie pakketjes, een grote batch 

granola, een bananenbrood o.i.d. dit maakt de verleiding om iets ongezonds te nemen 
een stuk kleiner. 

 

Tip 15. Ken je zwakte; 
Weet jij op welk moment van de dag je verleiding het grootst is? 
Zorg ervoor dat je op dat moment een alternatief hebt. 

 
Tip 16. Ruim je keukenkastjes op; 

Andere gezinsleden in huis die andere wensen hebben. Zorg ervoor dat je niet continu 
geconfronteerd hoeft te worden met (ongezonde) verleidingen. Maak voor jezelf een aparte 

plank/ lade met verantwoorde snacks. 

 
Tip 17. Ben niet te streng voor jezelf; 

In onze maatschappij is het onmogelijk om altijd de ‘gezonde’ keuze te maken. Zo is er in 
een gemiddeld zwembad of pretpark weinig ‘gezonds’ te krijgen. Heb je een keer een niet 
zo’n ‘gezonde’ keuze gemaakt. Niet getreurd, pak het gewoon weer op en ga verder waar 

je gebleven was. 
 

Tip 18. Zoek bondgenoten; 

Niks is leuker dan samen naar een doel werken. Samen recepten zoeken, kennis en 
ervaringen delen. 

 
Tip 19. Geef het tijd;  
Het aanleren van nieuwe gewoontes en het afleren van oude gewoontes kost tijd. De 

resultaten dus ook. Stel reële doelen. 
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Tip 20. Doe mee met de gratis 5 dagen OERLEKKER ETEN challenge. 

Ik daag je uit om mee te doen met de gratis 5 dagen OERLEKKER ETEN challenge. 
Ervaar eens hoe het je bevalt dat OERLEKKER ETEN. Is het iets voor jou? 
Meldt je aan via Facebook. 

 
Tot slot.. 

Hoe heb je deze tips ervaren? Veel nieuwe dingen geleerd, heb ik je nieuwe inzichten 
gegeven? Ik ben benieuwd! 
 

Of waren er voor jou ook een paar open deuren? Niets nieuws onder de zon, wist je dit 
eigenlijk allemaal wel? Dan ben ik ook benieuwd! 

Waarom heb je het nog nodig om deze tips te lezen, wat maakt dat je het niet doet? Iets 

om over na te denken. 
 

Welk besluit neem je na het lezen van deze tips? Laat je het bij weten, of wordt het tijd 
om er nu iets mee te gaan doen?  
Ben je klaar om de 2.0 versie van jezelf te gaan ontmoeten? 

Laat mij je dan helpen! 
 

Ik bied je een gratis kennismakingsgesprek aan, van 20 minuten (regio Eindhoven) of via 
skype, om er daadwerkelijk achter te komen wat jij nodig hebt. Welke aanpak past bij 
jouw drukke leven. 

 
Heb je nog vragen of is er iets anders waarmee ik je kan helpen? Neem dan gerust 
contact met me op via: 

info@oerlekkereten.nl 
of bel me: 06-48977966 

of via sociale kanalen: 
 
   
 
 
OERLEKKERE GROETJES, 
xxx Anouk  
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