
Vandaag heb je een workshop over voeding & energie gevolgd. Leuk dat je er was! Graag helpen 
we jou een stapje dichter bij een optimale gezondheid. Iedereen roept van alles over gezondheid: 
‘Brood moet je niet eten!’, ‘Je moet 30 minuten per dag bewegen, en niet naar de sportschool’, 
‘Stress is altijd slecht voor je lichaam.’. 

Weet jij nog wat wel en wat niet klopt? Wat wel en wat niet waar is? Wat heeft JOUW lichaam 
nodig om goed, of liever gezegd, OPTIMAAL te kunnen functioneren?

Ter inspira*e kun je op onze website www.melioro.nl een gra*s receptenbundel downloaden met 
gezonde en lekkere lunchrecepten en varia*es daarop. Tevens vind je hier een lijst met producten 
die je beter wél kunt eten. Een voorbeeld is dit basisrecept van een simpele, gezonde tonijnsalade.

Niet vergeten:  
Ben je al naar het gezondheidsplein geweest? Daar kun je terecht voor een korte health check.  

Heb je nog vragen?  
Schroom niet om ze vandaag te stellen! Schieten er nog vragen te binnen op een later *jds*p. Stel 
ze dan ook gerust. Je kunt voor een vraag over deze workshop of naar aanleiding van je bezoek aan 
het gezondheidsplein mailen naar: info@melioro.nl. 
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Tonijnsalade 
~ De lekkerste vissalade, maak je gewoon lekker zelf! ~ 

Ingrediënten, voor één persoon 
½ ui (wit of rood) of meer naar smaak  
1 teentje knoflook 
1 blikje tonijn of 1 verse tonijnmoot 
1 theelepel peterselie 
1 eetlepel mayonaise (makkelijk zelf te 
maken) 
Peper en zout naar smaak 

Instruc<es 
1. Pel en snipper de ui zeer fijn. Pel de knoflook en pureer deze.  
2. Laat het blikje tonijn uitlekken of bak de verse tonijn gaar in een koekenpan op middelhoog 

vuur. Wanneer je de tonijn bakt, kun je deze het beste helemaal laten a`oelen alvorens te 
gebruiken.  

3. Meng alle ingrediënten door elkaar.  
4. Je kunt de tonijnsalade serveren op een plakje komkommer of op een zelfgemaakte 

notencracker. 
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