
Het hart is een symbool van 
liefde en gevoel, je hart slaat 
sneller als je verliefd bent. Je 
kan ook iemand na aan het 
hart staan, of iets met hart en 
ziel doen. Tal van spreekwoor-
den, gezegden en gedichten 
zijn er geschreven waar het 
hart centraal in staat. Cupido 
schiet zijn pijlen af naar ons 
hart als je verliefd wordt. Je 
hart maakt een sprongetje als 
je je geliefde weer ziet. Zonder 
liefde ben je hard en gevoel-
loos, meedogenloos, je hebt 
een hart van steen. Maar één 
ding is zeker het hart heeft 
liefde nodig, zonder hart is 
er geen leven.  Je hart is de 
motor en die laat je draaien 
en liefde is ook houden van 
jezelf. Het krijgen van hart- 
een vaatziekten is in de hui-
dige samenleving erg groot, 
het is ook één van de grootste 
doodsoorzaken in ons land. 
Het is bekend dat wij de kans 
op het krijgen van hart- en 
vaatziekten verkleinen door 
een gezonde leefstijl. 

Dat bestaat uit: niet roken, een 
gezond gewicht, voldoende 
beweging. Maar het voor-
naamste is een gezond en 
gevarieerd voedingspatroon 
met volop verse groente, fruit. 
Maar ook voldoende vitami-
nes, mineralen en vezels en 
maar weinig verzadigd vet en 
geen/matig zout gebruik. Er 
zijn in Nederland naar schat-
ting 43.000 gevallen van hart- 
en vaatziekten en dit kan al 
verlaagt worden door het eten 
van minder verzadigd vet en 
transvetten. Maar ook door het 
eten van meer vis, groenten en 
fruit. Uit diverse grote studies 
is gebleken dat de mediterra-
ne voeding een beschermend 
effect heeft. Daarom een re-
cept voor een lekker Italiaanse 
tomatensoep die past in de 
mediterrane voedingspatroon. 

Italiaanse Mozzarella 
Tomatensoep Recept 

Ingrediënten voor 2 personen
•	 250 g Roma tomaten of 

trostomaten, zeer rijp
•	 1 eetlepels olijfolie
•	 1	sjalotje,	fijngesnipperd
•	 1/2	teentje	knoflook
•	 versgemalen zwarte peper
•	 verse oregano, bieslook  

(eventueel diepvries)
•	 1 tl kokosbloesemsuiker
•	 500 ml bouillon 
•	 3 el geraspte mozzarella
•	 2 sneetjes eigen gebakken 

tomatenbrood met olijven 
en kruiden

Bereidingswijze
Tomaten (ontvellen en) in stuk-
jes snijden. In hapjespan olie 
verhitten en sjalot met knoflook 
3 min. zachtjes fruiten. Toma-
tenstukjes en kokosbloesem-
suiker toevoegen, nog 4 min. 
bakken. Wat peper erboven 
malen. Blaadjes oregano van 
takjes plukken en 1 el oregano 
door tomatensaus mengen. 
Warme bouillon toevoegen en 
aan de kook brengen. Vuur 
laag draaien en soep nog 30 
min. zachtjes laten koken. Af 
en toe roeren. Soep op smaak 
brengen met bieslook en  pe-
per. Als laatste de mozzarella 
er over strooien en opdienen 
met een sneetje eigen gebak-
ken brood. Eet smakelijk!
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Iedereen weet het, bewegen 
is goed voor je. Maar heb je er 
wel eens bij stil gestaan hoe 
goed het eigenlijk is? Bewe-
ging doet meer goed voor je 
dan je denkt. Je krijgt er een 
beter humeur van door alle ge-
lukshormonen die vrij komen, 
je	wordt	fitter,	zelfverzekerder	
en wordt je al gauw bewust 
van gezonde voeding. Tevens 
is bewegen heel goed voor 
je hart, want ook dit is een 
spier.	Hoe	fitter	je	hart	is	des	
te minder snel zul je last heb-
ben van hart- en vaatziekten. 
Hoe sterker je hartspieren, des 
te krachtiger wordt het bloed 
door je lichaam gepompt. Dat 
bloed transporteert zuurstof 

naar je spieren en organen. 
Hoe meer zuurstof daar naar-
toe gaat, hoe beter je kunt 
functioneren.	Hoe	fit	je	hart	is,	
wordt gemeten aan het cardio-
vasculair uithoudingsvermo-
gen. Dit uithoudingsvermogen 
kan eenvoudig worden uitge-
legd als het vermogen van je 
lichaam om zuurstof en bloed 
naar de spieren te krijgen. Dit 
kun je onder andere verbe-
teren door cardio training te 
doen (Cardio is een aërobe 
training en aëroob betekent 
met zuurstof’). Door het trai-
nen van je hart verbeter je niet 
alleen de functie van je hart, 
maar verhoog je tegelijkertijd 
je energieverbruik. Daarnaast 

zorgt geregeld bewegen 
ervoor dat de hoeveelheid 
metabolieten in het lichaam 
toeneemt. Dit zijn bijvoor-
beeld aminozuren, glucose 
en adrenaline. Hierdoor word 
je conditie verbeterd  maar ze 
zorgen er bovendien voor dat 
het gebruik van opgeslagen 
vetten en suikers beter gaat 
verlopen. Getrainde spieren 
zorgen er dus voor dat de 
stofwisseling toeneemt. Regel-
matig bewegen helpt veel ge-
zondheidsproblemen te voor-
komen. Waaronder de kans op 
een beroerte, diabetes type 2, 
depressie, bepaalde vormen 
van kanker, artritis en nog veel 
meer. In beweging dus!

Bewegen is ‘hart-stikke’ gezond !

1. Verbeterde algehele gezondheid
2. Verbeterde hartfunctie
3. Verlaagde hartslag in rust
4. Verlaagde bloeddruk
5. Verbeterd cholesterolgehalte
6. Verlaagd percentage lichaamsvet
7. Vergrote longcapaciteit en -functie 
8. Verhoogd energiepeil
9. Verhoogd gevoel van eigenwaarde
10. Verbeterde stressbestendigheid
11. Verlaagde kans op depressies
12. Verlaagde kans op welvaartsziektes
13. Verbeterde nachtrust
14. Verhoogde weerstand
15. Verhoogde vetverbranding

15 voordelen van bewegen

Maak eens (granen)koffie 
met opgeklopte amandelmelk 
en bestrooi met cacaopoeder

I LOVE...
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Bewegen kun je op verschil-
lende manieren. Belangrijk is 
dat je een activiteit kiest die bij 
je past en waar je ook vol-
doende tijd voor hebt. Zo kun 
je er ook het meest haalbare 
uithalen en het zo lang moge-
lijk volhouden. Denk bijvoor-
beeld	aan	fietsen,	wandelen,	
hardlopen,	fitness,	poweryoga,	
etc.Verschillende studies heb-
ben aangetoond dat het beste 
resultaat verkregen wordt als 
de training niet te zwaar, maar 
ook niet te licht wordt uitge-
voerd. Het trainingsniveau is 
vaak lastig te bepalen. Een 
lange duurtraining met een 
lage intensiteit kan dezelfde 

voordelen opleveren als een 
training van korte duur met 
een hoge intensiteit. Dus als je 
denkt dat je te weinig tijd hebt 
om te bewegen, realiseer je 
dan dat je beter 10 minuutjes 
iets kunt doen dan helemaal 
niets. Meer bewegen op welke 
manier dan ook is goed voor 
je. Je krijgt al extra beweging 
door meer te gaan lopen, 
vaker de trap te nemen, meer 
op	de	fiets	te	doen,	middagje	
tuinieren, etc. Je gaat je lek-
kerder voelen, je valt af en de 
kans op verschillende levens-
bedreigende ziekten neemt 
eveneens af. Ook is bewegen 
een leuke activiteit om vrije tijd 

door te brengen. Het geeft je 
de kans om te ontspannen, te 
genieten van de buitenlucht of 
gewoon bezig zijn met iets wat 
je gelukkig maakt. 

Lichaamsbeweging kan men-
sen ook helpen om samen 
met de familie of vrienden iets 
te doen in een leuke, sociale 
omgeving. Zoek iets waarvan 
je kunt genieten en begin ge-
woon!

Zo train je het beste je hart!

Een lekker en makkelijk recept voor na  
je activiteit: Simpele en lekkere Frittata

Dit heb je nodig voor Frittata:
Flinke portie roerbakgroenten naar smaak; 
denk aan champignons, ui, courgette, paprika, 
wortel,	etc.),	teentje	knoflook,	verse	kruiden	
naar smaak, beetje geraspte kaas, peper en 
eventueel zout. Het aantal eieren ligt aan de 
grote van je ovenschaal, het is de bedoeling 
dat de geroerbakte groenten helemaal bedenkt 
zijn met ei. Oven voorverwarmen op 180 gr.

Zo maak je Frittata klaar:
Fruit	de	knoflook	in	een	beetje	olie	en	roerbak	
de groenten. Voeg de kruiden naar smaak toe. 
Klop in een kom de eieren los en voeg even-
tueel peper en zout toe, verder niets! Doe de 
groenten in de ovenschaal, beetje kaas erover 
en schenk er het losgeklopte ei over totdat alle 
groenten bedekt zijn met ei. Zo nodig eieren 
toevoegen. Bak het geheel af in de oven on-
geveer een half uurtje. Als de bovenkant mooi 
goud en knapperig uit ziet en mooi omhoog is 
gekomen is hij goed. Serveer met frisse salade.



Of zij jou buikpijn van het 
lachen bezorgt. Of omdat je 
blij bent dat het kacheltje in je 
bed iedere nacht je ijsklomp-
jes weer ontdooit. De mensen 
om je heen maken het leven 
leuk, maar dat zeggen we 
eigenlijk veel te weinig. Een 
klein gebaar waar iedereen blij 
van wordt. Gewoon even iets 
liefs tegen iemand zeggen, we 
doen het eigenlijk te weinig. In 
de drukte van alledag verge-
ten we om de mensen om ons 
heen te vertellen hoeveel ze 
voor ons betekenen. 

Lovechock wil iedereen aan-
moedigen om vaker zomaar 
iets liefs te zeggen en geeft 
zelf een duwtje in de goede 
richting met de Loveletter. 
Een grappig, maar vooral 
lief briefje dat in de verpak-
king van de repen zit. In de 
Love-letter staan verschillende 
liefdevolle boodschappen die 
de gever van de reep kan aan-

kruisen. Daarnaast is er ruimte 
voor een persoonlijk berichtje. 
Een eenvoudige manier om te 
delen wat écht belangrijk is en 
waarmee Lovechock een trend 
hoopt te zetten. Als de Love-
letter het hart van de ontvan-
ger niet verwarmt, dan doet de 
chocolade dat wel. Lovechock 
repen doen namelijk écht iets 
met je. Doordat Lovechock de 
cacaobonen niet brandt maar 
koud maalt, is deze chocola 
een	natuurlijke	bron	van	flavo-
noïden. 

Cacao bevat bijvoorbeeld 
triptofaan (stressverlagend en 
zorgt voor een vrolijk gevoel) 
en fenyletylamine, dat een 
opgewonden en aantrekke-
lijk gevoel geeft. Lovechock 
is vrij van melk, soya en 
gluten en wordt gezoet met 
kokosbloemnectar, dat laag 
glycemisch is en de bloedsui-
kerspiegel stabiel houdt. Ook 
de ingrediënten van de ver-

schillende varianten bevatten 
voedzame	stoffen	als	flavonoï-
den, vitaminen, mineralen en 

vezels. De chocoladerepen 
zijn verkrijgbaar in zes sma-
ken: Pure & Nibs, Almond & 
Fig, Goji & Orange, Mulberry 
& Vanilla, Pineapple & Inca 
en Cherry & Chili. En omdat 
het Valentijnsdag is mag Miss 
Natural 10 heerlijke Lovechock 
repen mét Loveletter wegge-
ven aan haar leden!

Kijk snel of jij een Lovechock 
reep gewonnen hebt >>>

Omdat hij de chili in je soep is...

Inspireer vandaag iemand met jouw liefde 
     voor natuurlijk leven en biologisch eten!

No, I am not single.
I am in a long 
distance relationship
because my man 
lives in the future
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