
Je wiNterdip
Skip

Ontsnap uit je winterdip en maak je klaar 
voor de lente!



INTRO
Waren je goede en gezonde voornemens net iets te uitdagend? 
Ben je ook zo toe aan de lente? En kan je wel wat hulp gebruiken 
om de laatste wintermaanden door te komen?

Met deze 7-daagse challenge boost je je weerstand, help je je 
spijsvertering een handje én geef je jouw energielevel een flinke 
oppepper. Skip die winterdip!

Hoe? 
Dankzij de kiwi: boordevol vitamine C en vezels! 

Handleiding:
In deze challenge ga je 7 dagen aan de slag met kiwi. De komende 
week open je iedere dag dit boekje óf het deurtje op www.zespri.
com/fitengezond. De dagelijkse challenges zullen bestaan uit het 
eten van een kiwi, eventueel verwerkt in een recept, een uitdaging 
of gezondheidstip. Na 7 dagen sluit je af met een leuke verrassing 
uit het vakje van dag 8. Zo ontsnap jij in no-time aan je winterdip 
en voel je je fris en fruitig nog voor het eerste lentezonnetje!

#skipjewinterdipmetzespri

Onze beste kiwi-bewaartips:
Houd je kiwi’s sappig en stevig door deze op een koeler 
plekje uit de zon te leggen. Is de kiwi nog net te hard? 
Dan helpt het om deze een dagje bij ander fruit zoals 
bananen en appels te leggen. Of misschien is-ie juist al 
wat zacht? In de koelkast zal de kiwi niet verder rijpen.

https://fitengezond.zespri.nl/
https://fitengezond.zespri.nl/


HOE VOEL JE 
JE VANDAAG?dag 1

Om het effect van deze 7-daagse challenge te ontdekken, is het 
goed om even bij jezelf in te checken. Het is erg leuk om aan het 
einde van de week te zien welke vooruitgang je hebt behaald!

Hoe voel je je vandaag? Voel je je fit en is je weerstand op peil? 
Werkt je spijsvertering naar behoren? Heb je voldoende energie 
om de dag door te komen?

Hoe voel je je vandaag?



Ingrediënten

Voor 4 personen
•  5 Zespri Green Kiwi’s,     
   in blokjes
•  1 avocado, in blokjes
•  250 g diepvries
   ananas
•  50 g boerenkool,          
   grof gesneden
•  1 l amandelmelk
•  2 el hennepzaad

Bereidingswijze

1. Doe driekwart van de 
kiwiblokjes, de avocado, 
ananas, boerenkool, amandelmelk 
en de helft van het hennepzaad in 
een blender of keukenmachine en 
mix het tot een glad geheel.
2. Verdeel de groene 
ontbijtsmoothie over vier glazen en 
garneer met de overgebleven 
kiwiblokjes en hennepzaad.

Recept 1: Groene ontbijtsmoothie 
met kiwitopping



happy gut
challengedag 2

Om je darmen gezond te houden is het belangrijk om voldoende te 
bewegen, zo’n 6-8 glazen water per dag te drinken én 
vezelrijke voeding te eten. Daar gaan we vandaag werk van maken! 
Start je dag goed met deze feel good video en dans jezelf wakker.

Ontbijt
Kies vervolgens voor een vezelrijk ontbijt. Voor een extra 
stimulerend effect op je darmen, eet je de kiwi first thing in de 
ochtend, zo uit het vuistje. Je spijsvertering wordt hierdoor 
meteen aan het werk gezet en zal je dankbaar zijn!  

BEKIJK DE VIDEO!

https://www.youtube.com/watch?v=qK5KhQG06xU


  
baked oAdag 3 ontbijtrecept:

Ts
Een warm ontbijtje in de winter is heerlijk! Dit recept is reuze 
makkelijk te bereiden, want je mixt alles door elkaar en hup – de 
ovenschaal kan de oven in. En terwijl je havermout staat te 
bakken in de oven, kan jij onder de douche springen en je 
klaarmaken voor de dag. Win-win!

Challenge: Haal een frisse neus!
Ga vandaag eens een blokje om tijdens de lunch. 
Vooral als je veel zit, houdt beweging je gezond 
en fit. Bovendien ben je na een wandeling in de 
buitenlucht weer fris en scherp genoeg om je 
(werk)dag te hervatten!



Recept 2: baked oats met kiwi en 
yoghurt

Ingrediënten

Voor 4 personen
•  4 Zespri Green Kiwi’s,     
   in blokjes
•  1 rijpe banaan, in     
   blokjes
•  1 ei, losgeklopt
•  300 g yoghurt
•  200 g fijne 
   havervlokken
•  650 ml melk
•  2 tl bakpoeder
•  zonnebloemolie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Vet een ovenschaal in met 
zonnebloemolie.
2. Snijd de helft van de kiwi in halve 
maantjes en de andere helft in 
blokjes.
3. Doe de havervlokken, melk, 
bakpoeder samen met het ei in 
een grote kom. Meng tot een glad 
beslag. Verdeel dan de 
bananenblokjes door het beslag. 
4. Verdeel het beslag over een 
ovenschaal en schik de kiwi maantjes 
over het beslag. Bak het geheel in 
20-25 minuten goudbruin in het 
midden van de oven. Gebruik een 
satéprikker om te controleren of de 
cake gaar is.
5. Laat kort afkoelen alvorens de 
baked oats aan te snijden. Serveer 
met de yoghurt en de kiwiblokjes.



dag 4 lachen is
gezond

Met dit vrolijke en voedende ontbijt met kiwi ga je vandaag 
stralend de dag door!

Challenge: Lach er op los!
De selfcare challenge van vandaag: tover minstens 3x een lach 
op je gezicht. Wanneer je lacht, maken je hersenen serotonine 
aan, een stofje dat je blij laat voelen. Pak bijvoorbeeld die leuke 
vakantiefoto’s van vorig jaar erbij, kijk naar je favoriete comedy, 
of bel je grappigste vrienden. Onze tip is dit filmpje van 10 
minuten waar je gegarandeerd van zult schaterlachen.

SCHATERLACH MET DEZE VIDEO!

https://youtu.be/1WnFHTo3Zg0


Recept 3: yoghurtbowl met snelle 
muesli en kiwi

Ingrediënten

Voor 4 personen
•  4 Zespri Green Kiwi’s,     
   in blokjes
•  800 g (plantaardige)   
   yoghurt

Voor de snelle muesli
•  150 g volkoren     
   havervlokken
•  50 g hazelnoten
•  15 g kokossnippers
•  15 g rozijnen
•  1 tl koekkruiden
•  zonnebloemolie

Bereidingswijze

1. Verhit zonnebloemolie in een 
koekenpan op middelhoge 
temperatuur en voeg hieraan de 
havervlokken, kokossnippers en 
koekkruiden toe. Roer het goed door 
en rooster de volkoren havervlokken 
en kokossnippers in 4-5 minuten 
goudbruin. Zet apart en laat 
afkoelen.
2. Doe de gebakken havervlokken 
en kokossnippers met de rest van de 
ingrediënten voor de snelle muesli in 
een kom en meng goed door elkaar.
3. Verdeel de yoghurt over de bowls. 
Serveer met de muesli en garneer 
met de blokjes kiwi.



dag 5 snack 
gezond

Heb je last van een energiedipje? Wanneer je veel snoept van 
suikerrijke voeding, toont je bloedsuikerspiegel een flinke piek. 
Je voelt je even goed, maar daarna ervaar je vooral 
vermoeidheid en lusteloosheid. Voorkom een schommelende 
bloedsuikerspiegel met een kiwi(snack) als tussendoortje: 
doordat een kiwi trager door je lichaam wordt opgenomen en 
verteerd, behoud je lekker lang energie!

Challenge 
Eet je kiwi eens met schil! De vitamines en 
vezels bevinden zich óók daar. Lijkt het 
gevoel van die haartjes in je mond je toch 
niets? Verwerk de kiwi dan, met schil en al, 
in een fruit smoothie.



Recept 4: Gezonde kiwi-
haverkoeken met rozijnen en 
pompoenpitten

Ingrediënten

Voor 4 personen
•  4 Zespri Green Kiwi’s,     
   in blokjes
•  1 ei, losgeklopt
•  150 g grove 
   havervlokken
•  75 g bloem
•  50 g rozijnen
•  50 g pompoenpitten
•  2 el lijnzaad
•  1 tl bakpoeder
•  1 tl gemalen kaneel
•  snuf zout

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Doe 2/3 van de haverlokken in de 
keukenmachine en mix tot een fijn 
meel. Zet apart.
3. Doe de kiwiblokjes in een 
keukenmachine en mix het tot een 
glad geheel.
4. Doe het ei, de kiwipuree, de 
bloem, havermeel, de overige 
havervlokken, bakpoeder, gemalen 
kaneel en zout in een grote mengkom 
en meng dit tot een grove substantie. 
Vouw de rozijnen, pompoenpitten en 
het lijnzaad erdoorheen.
5. Gebruik een lepel om deegballetjes 
van 3-4 cm te maken van het deeg en 
verdeel deze over een met bakpapier 
beklede bakplaat. Duw de 
deegballetjes plat met de lepel tot 
het de vorm van een koekje heeft 
gekregen.
6. Bak de koekjes in 8-10 minuten 
goudbruin in het midden van de 
voorverwarmde oven. Laat afkoelen.



naar
buitendag 6

Ervaar je veel stress, ben je vermoeid of heb je een dipje? Ga 
naar buiten en beweeg! De buitenlucht, en dan met name het 
groen uit de natuur, doen wonderen voor je gemoedstoestand. 
En of je nu kiest voor wandelen, fietsen of hardlopen: het maakt 
niet uit wat je doet, beweging in de buitenlucht doet je goed! 

Selfcare challenge 
Sluit de dag vandaag af met een selfcare moment. Zet 
een rustig muziekje of meditatie op, smeer een 
maskertje op je gezicht, steek een kaarsje aan en laat 
de tv uit. Ontspan met een dekentje op de bank, ga in 
bad of lees een boek. Ervaar wat het met je stress- en 
energieniveau doet!



dag 7 de laa
dag

tste

De laatste dag, je bent er bijna! 

We sluiten af met een feestelijk recept om te vieren dat je de 
challenge hebt gehaald. Of je nu kiest voor een uitgebreid 
ontbijt of een goedvullende lunch, met dit recept voor luchtige 
kwarkpannenkoekjes met kiwi zit je goed!

Challenge
Beweging, we houden er nog niet over op. Ga waar 
mogelijk voor extra beweging: neem de trap in plaats van de 
lift, wandel naar je afspraak, de trein of de winkel en pak de 
fiets als vervanger voor de auto. Extra uitdaging: drink 
minimaal 6 glazen water.

Recept snelle kwarkpannenkoekjes met kiwi 



Recept 5: kwarkpannenkoekjes 
met kiwi

Ingrediënten

Voor 4 personen
•  4 Zespri Green Kiwi’s,     
   in blokjes
•  4 eieren
•  500 g kwark
•  120 g havervlokken
•  15 g amandel
   schaafsel (optioneel)
•  1 el agavesiroop
•  zonnebloemolie

Bereidingswijze

1. Doe de havervlokken in een 
keukenmachine of blender en mix het 
in 1-2 minuten tot een fijn 
havermeel. 
2. Doe de eieren, 300 gram kwark en 
de agavesiroop in een grote 
mengkom en klop het geheel los. Zeef 
dan het havermeel over het beslag en 
meng het tot een glad beslag. Voeg 
de helft van de kiwiblokjes toe en 
meng het door het beslag. 
3. Verhit zonnebloemolie in een 
koekenpan op middelhoge 
temperatuur en laat de pan goed 
heet worden. Giet vervolgens een 
opscheplepel beslag in de koekenpan 
en draai de pannenkoek om zodra er 
bubbels beginnen te vormen aan de 
bovenkant. Bak de ongebakken kant 
nog 2-3 minuten tot deze ook 
goudbruin is en zet apart. 
Herhaal tot het beslag op is. 
4. Verdeel de kwarkpannenkoekjes 
over de borden. Stapel deze op en 
garneer met de overgebleven kwark 
en kiwiblokjes.



dag 8 ei 
challenge!

nde

De challenge zit erop! Goed gedaan! En hoe is het gegaan? Heb 
je de positieve effecten op je lichaam en geest ervaren? Pak je 
aantekeningen van dag 1 er nog eens bij en beantwoord 
dezelfde vragen opnieuw: 

Hoe voel je je vandaag? Voel je je fit en is je weerstand op peil? 
Werkt je spijsvertering naar behoren? Heb je voldoende energie 
om de dag door te komen?

Cadeautje
We hopen dat je met een positieve blik 
terugkijkt op deze challenge en gemotiveerd 
bent deze gezonde levensstijl en de 
positieve veranderingen door te zetten in je 
dagelijks leven! Om je daarbij te helpen staat 
er op fitengezond.zespri.nl een presentje 
voor je klaar.

Hoe voel je je vandaag?

https://fitengezond.zespri.nl/



