
De herfst en de winter komen er weer aan... 
Herfst, met zijn kleuren en geuren. Winter, met zijn ijs en 

sneeuw. Seizoenen waar je oprecht van kunt genieten...

Mits je geen last hebt van die vervelende hoest, die 

verkoudheid, snotneus, oorontsteking, griep en noem 

maar op. Zo prachtig zijn deze seizoenen dan opeens niet 

meer...

In het najaar ligt onze weerstand vaak op z’n gat. 

Ondanks al de hoestdrankjes, grieppillen en prikken, extra 

vitamines, stoomampullen, dikke kleding, blijven we vaak 

last houden van de bekende wintersymptomen. 

Daarom geef ik in oktober, november en december de 

foodie taste- & workshop, Werken aan je WinterWeerstand 
 

Wat houdt deze foodie taste- & workshop in?  
In een drie uur durende workshop vertel ik je meer over 

onze weerstand in deze tijd van het jaar. Ik geef je 

tips en trucs die je thuis uit kunt proberen en natuurlijk 

spijker ik je een beetje bij over de voeding die je in deze 

tijd juist wel en juist niet moet eten. Tijdens de uitleg 

krijg je verschillende ingrediënten te 

proeven. Daarna gaan we in groepjes 

eenvoudige recepten uitproberen en 

natuurlijk ook opeten. Om thuis alles op 

je gemak nog eens na te lezen geef ik 

je een hand-out mee en wat producten 

om uit te proberen. 

Waarom deze workshop?
Het wordt vaak als vanzelfsprekend gezien dat we in deze 

periode verkouden en/of grieperig zijn. Maar eigenlijk zijn 

dit signalen die aangeven dat je lichaam veel te weinig 

gezonde stoffen binnenkrijgt om zichzelf te verdedigen 

tegen de ‘vrije radicalen’. Deze signalen zijn essentieel 

om nu, maar ook -vooral- op de langere termijn gezond 

te blijven. Externe en interne factoren zijn bepalend hoe 

gezond je fysiek en mentaal in het leven staat. Met de 

interne factor: voeding, gaan wij aan het werk.

Wil je dit jaar je weerstand verhogen en zo de 

verkoudheid, griep en alles wat er ronddwarrelt zoveel 

mogelijk buiten de deur houden, doe dan mee aan de 

foodie taste- & workshop, Werken aan je WinterWeerstand

Leer op een gezellige, lekkere en leerzame manier meer 

over het verbeteren van je weerstand. 

Waar vindt de workshop plaats?
De workshop vindt plaats in het Yogahuis in Almere 

Haven of in de Natuurwinkel in Almere stad. Woon je 

niet in Almere? Wil je het bij 

je thuis organiseren, of bij 

een Natuurwinkel bij je in de 

buurt? Bel me of stuur me 

een mail. De gegevens staan 

achterop de folder.

Wat zijn de kosten? 
De kosten zijn € 25,- per persoon. Als je de kosten hebt 

betaald krijg je een bevestiging van deelname. 

Wil je er een keer bij zijn? 
Op de site www.foodietasteshop.nl onder het tabblad 

agenda staat op welke avonden er een workshop 

gegeven wordt. Door het scannen van de QR-code*1 

achterop deze folder wordt je rechtstreeks doorgelinkt. 

Je mag me natuurlijk ook altijd bellen 06 - 558 944 78  

of mailen: info@foodietasteshop.nl. 

We starten de workshop om 19.30 uur en om 22.00 uur 

ronden we het af. In de Natuurwinkel heb je tot 22.30 

uur de tijd om in de winkel te neuzen, de eigenaar 

nog wat vragen te stellen en eventueel boodschapjes 

te doen. We sluiten de avond af met een kleine 

versnapering. Om 22.30 uur gaan zowel de deuren van 

het Yogahuis als van de Natuurwinkel dicht. 

De workshop gaat door als er minimaal 6 personen zich 
hebben aangemeld. We sluiten de inschrijving bij 10 

personen. Graag tot ziens! 

   

Sandra de Vries 
Orthomoleculair Voedingsdeskundige  



*1QR code scannen: 
installeer de app: qr-code scanner,  

daarna richten en vasthouden

Sandra de Vries

Steiger77,1351 AE Almere

T. 06-55894478  

E. info@foodietasteshop.nl  

www.foodietasteshop.nl  

www.foodietasteshop.nl is onderdeel van OrthoVoeding ABC

OrthoVoeding ABC

fo
o

d
ie

 ta
ste

- &
 w

o
rksho

p

Werken aan je 
Winter

Weerstand


