Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

New Year New You

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2022?
Ben jij de enige die weet wat je voornemens zijn? Dan is het vaak lastig om je eraan te houden.
Weer langer in lock-down.....oh wat had ik dit graag anders gezien. Lekker weer socializen,
restaurantjes pakken, kerstdagen met veel mensen aan tafel zitten, oud en nieuw uitgebreid
vieren en weer op verjaardagsvisite kunnen.
Maaaarrrr…...ik geef er een positieve draai aan. Want al die feestjes en uitjes die nog niet
doorgaan betekenen minder verleidingen! Dus dit is hét moment om een begin te maken en je
leefstijl te veranderen!
Kom op intake en laat mij jouw doelen en ambities op het gebied van afvallen weten!

Afspraak, klik hier
New Year New You
Geef je vast op voor ons 6 weeks programma. Je krijgt een
dosis motivatie, veel tips en heerlijke recepten. Samen is
gemakkelijker dan alleen en kom je zeker verder! En dat is
waar ik je mee kan helpen. Samen lukt het je om jou
voornemen dit jaar wel te halen en niet na 2 weken de
handdoek al in de ring te gooien. Dus twijfel niet, meld je aan
en behaal samen met mij jou doelen voor 2022!

Tip: Oud & Nieuw
Heerlijk Gezonde Haver Appelbeignets:
- 4 grote zoete appels
- kaneel
- 300 gram havermout
- 2 eieren
- 1 el. bakpoeder
- optioneel halve tl. zoetstof
Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de havermout in een
beslagkom en voeg water toe. Roer de havermout, zodat alles
onder water staat.
Plaats dit in de magnetron totdat je water verdampt is. Verwijder ondertussen de klokhuizen met
een appelboor en snijd de appel in schijven van ongeveer 1 cm. Als je havermout klaar is doe je
de eieren en de bakpoeder en 2 tl kaneel erbij.(evt wat zoetstof) Roer goed door.
Schep met de appelschijven het havermoutmengsel uit de kom. Zorg dat de gehele appel
bedekt is, maar laat het gaatje in de midden vrij.
Bestrooi het met kaneel en plaats het in de voorverwarmde oven. Bak ze in ongeveer 15
minuten af.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u petrasol@mylifeslim.com toe aan uw adresboek.

