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Ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit 
om 

vrouwen boven de 40 
te helpen 

fit, jong en slank te blijven 
op een natuurlijke manier 
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Belangrijke boodschap:  
Het is illegaal om dit ebook te kopiëren, verkopen of verdelen! 

  
 
Dit ebook hoor je te krijgen van www.legallyraw.be of een andere website waarvan Katinka 
Michiels eigenaar is, anders heb je een illegale kopie. 
  
Ik stop veel passie en energie in mijn werk. Rapporteer het daarom aub als je een illegale kopie 
krijgt, door dit te mailen naar info@legallyraw.be 
  
Slank & Gezond bvba 
Anemonenlaan 25 
2531 Vremde – België 
  
Tekst & vormgeving: Katinka Michiels 
Ontwikkeling recepten: Katinka Michiels   
Fotos : depositphotos.com 
  
© 2012 Slank & Gezond - Legally Raw 
  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
  
Xoxo Katinka 
www.legallyraw.be www.legallyraw.nl 

Disclaimer 
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. 
De auteur en haar onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door 
geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico‟s op 
elk letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van welke 
informatie dan ook in dit e-book. Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot info@legallyraw.be.  
 
Mijn reis naar Natuurlijk Huishouden 
Mijn reis op weg naar een gifvrije levensstijl dateert al van heel wat jaren terug. Ik begon verschillende recepten die ik 
in boeken, magazines en online vond uit te proberen. Al die tijd had ik geen idee dat ik er ooit een boek over zou 
maken. Alle recepten in dit boek zijn gebaseerd op “oude” middeltjes, die gebruikt werden lang voordat chemische 
poetsmiddelen hun intrede deden.  
 
Waarschuwing: de recepten in dit boek zijn de recepten die ik gebruik voor mijn huis, mijn meubels, vloer, .. Heb jij 
andere materialen of speciale vloeren of speciale noden, raadpleeg dan altijd de leverancier van je 
producten/materialen om je ervan te verzekeren dat deze natuurlijke middelen gebruikt kunnen worden. 
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KATINKA PERSOONLIJK 
Mijn bedoeling was nooit om de wereld te veranderen. Eigenlijk wilde ik alleen mezelf redden. 

En zo begon de hele transformatie. 

Ik ging op zoek, volgde opleidingen en cursussen, zocht het hele internet af, las honderden 

boeken en leerde en leerde. 

Het belang van pure, gifvrije voeding werd alsmaar belangrijker en zo kwam ik terecht bij Raw 

Food. 

De eenvoud sprak me onmiddellijk aan en ook het resultaat … 

Nu leer ik anderen hoe pure, gifvrije voeding kan helpen om je vitaal, licht en gezond te voelen. 

Ik ben LEGALLY RAW COACH en heb ondertussen meer dan 

10 jaar ervaring in het coachen naar een gezonde levensstijl.  

 

KATINKA PROFESSIONEEL  
Ik ben hier om je te helpen. Ik heb een analytische geest en weet 

dus complexe dingen naar makkelijke termen te vertalen. Het feit 

dat ik, misschien net als jij, een hele weg heb afgelegd vooraleer 

ik dit tot een levensstijl kon maken, helpt me om de obstakels te 

begrijpen en samen met jou op te lossen. Ik weet wat het is om 

met die eeuwige snoeptrek om te gaan. Gelukkig heb ik een 

manier gevonden om deze teniet te doen en ik kan ook jou dit 

leren. Ik heb een enthousiaste en creatieve manier om 

oplossingen aan te bieden voor problemen waar we op 

gebied van gezondheid en verzorging mee te maken 

hebben. 

Sinds april 2012 ben ik de oprichter en bezieler van het 

blog Legally Raw. 

“Raw” staat voor vers, puur, onbewerkt, vol leven, zuiver, 

niet gekookte voeding. 

“Legally” is met een knipoog naar Legally Blonde waarin ik 

veel van mezelf herken, zoals de lichtvoetige vrolijkheid, het 

geloven in het goede van de mensen en het onvermoeid 

doorzetten om een doel te bereiken. 

Word lid van Katinka’s Legally Raw Facebook pagina en 

krijg zo alvast tonnen gratis informatie, recepten en wees 

als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes. 

 

KATINKA OP YOUTUBE! 
Voor demo’s van recepten en motivatiecoaching, maar ook 

getuigenissen van Legally Raw klanten,  

zie Katinka op YouTube 

© www.legallyraw.be 
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Zippedeeday, ik ben zo blij je hier te ontmoeten. 
 
MIJN WELKOM VIDEO 
Ik ben er zeker van dat je zowel plezier als voldoening zal ervaren bij het 
maken van deze recepten. 
 
Toen ik meer en meer puur begon te eten, nam ik ook de rest van mijn 
levensstijl onder de loep. 
 
Net als iedereen kocht ik de traditionele poetsproducten en 
bleekmiddelen. En al wist ik dat deze kunstmatige en soms aggressieve 
ingrediënten bevatten, toch kocht ik deze. Tot ik ooit een recept 
tegenkwam om zelf poetsmiddel te maken.  
Het recept gaf me geen voldoening, maar het deed me wel nadenken 
over wat ik in huis haalde. 
Zo begon mijn natuurlijke huishoudtocht en ik ben blij dat jij nu ook aan 
deze reis begint. 
 
Niet alleen al mijn huishoudelijke producten kregen een make-over, ook 
mijn gezicht- en lichaamverzorgingsproducten werden vervangen door 
een natuurlijker versie (zie mijn e-book BeYOUtiful). 
 
Dus pak je koffer klaar en vul deze met natuurlijke en zalig ruikende 
middeltjes. 
 
Natuurlijke groetjes, 
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WAAROM? 
 
Waarom zou je overstappen naar zelfgemaakte producten? 
Waarom er de tijd en energie in stoppen? 
 
Dit zijn mijn redenen : 
 

GOEDKOOP 
Zelfgemaakt e producten zijn veel goedkoper.  
 

MINDER GIFSTOFFEN 
Je zelfgemaakte producten bevatten geen kunstmatige 
toevoegingen.  
 

PERSOONLIJK 
Je kan de producten helemaal aanpassen naar je eigen zin. 
Gebruik je eigen favoriete geurtjes. 
 

GOED VOOR HET MILIEU 
Natuurlijke ingrediënten gebruiken is gezonder voor het milieu. 
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BENODIGDHEDEN 
 

Natriumbicarbonaat Azijn 
 
Citroensap  Castillezeep / Marseillezeep 
 
Essentiële olie  Sodakristallen 
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WAAR KOPEN 
 
Natriumbicarbonaat is hetzelfde als “baking soda”. 
 
Het is NIET hetzelfde als bakpoeder. Bakpoeder bevat wel 
natriumbicarbonaat maar er is nog een zuur aan toegevoegd wat het 
bakpoeder doet rijzen. 
 
Het is NIET hetzelfde als sodakristallen.   
 
Natriumbicarbonaat koop je in de supermarkt. Je vindt deze in het rek van 
de desserten, bakmelen, … 
 
Ook in de drogist is het te koop. 
 
Castillezeep vind je in de drogist. Drogisterijen verdwijnen stilletjes aan in 
België, dus ik bestel mijn castillezeep online. Ik verkies deze van Dr. Bronner 
en deze kan je HIER bestellen. 
Wil je dat niet doen, koop dan een blok pure marseillezeep en rasp deze. Je 
kan deze vloeibaar maken met gedistilleerd water. 
 
Bij alle recepten staat ook gewoon water vermeld. Ik gebruik zelf 
kraantjeswater, maar je kan ook gedistilleerd water gebruiken. Dit vind je 
ook gewoon in de supermarkt of de drogist. 
 
Essentiële olie koop je in Essenza of De Tuinen of een speciaalzaak. 
Ik bestel de mijne in deze ONLINE SHOP. 
 
P.S. : ik heb er geen voordeel bij dat je bij deze online shop bestelt, maar ik 
vertel je de link gewoon omdat ik hier zelf bestel. 
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WAARSCHUWING 
 
Al worden al deze huishoudproducten gemaakt van 
natuurlijke ingrediënten, hou toch rekening met volgende : 
 

- Plaats alle producten buiten het bereik van 

kinderen/huisdieren 

- Slik deze producten nooit in  

- Zorg dat de producten niet in je ogen komen 
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WASSEN 
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EVEN WENNEN … 
 
Het is even wennen wanneer je gaat wassen met natuurlijke producten. 
 
De meest voorkomende vraag/klacht is :  
Katinka, mijn was ruikt niet zo lekker als anders. 
 
En dat klopt. Natuurlijke middelen hebben geen felle geur. Maar denk er 
aan dat al die kunstmatige geurstoffen niet natuurlijk zijn. Ze kunnen voor 
huidallergieën zorgen. 
Wasverzachter zorgt er ook voor dat je kledij sneller verslijt. 
 
Wat kan je doen als je toch een geur-fanaat bent? 
Voeg een aantal druppeltjes essentiële olie toe aan je natuurlijke wasmiddel 
en wasverzachter. 
 
Of …. Verknip een oude t-shirt of gebruik oude zakdoeken. Druppel hier wat 
essentiële olie op en gooi het lapje/zakdoek in de droogtrommel.  
 
Gebruik zelfgemaakte droogballen met essentiële olie in de droogtrommel. 
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WASNOTEN 
 
Wasnoten zijn al vanouds gekend om vuile kledij te wassen. Het is nochtans 
pas sinds kort dat deze bekend en verkrijgbaar zijn in Europa als groene 
manier om te wassen. 
De wasnoten zijn eigenlijk vruchten van een boom. De schil bevat saponine 
wat eigenlijk zeep is. Nadat de vruchten geoogst worden, wordt het velletje 
gedroogd in de zon. 
Het resultaat zijn rimpelige bruine schelpjes die lichtjes schuimen en hun 
zeep afgeven wanneer ze in contact komen met warm water. 
Het leuke is dat wasnoten puur zijn. Er komt geen ander ingrediënt aan te 
pas, geen bewerking, geen toevoeging. Ze werken antibacterieel, zijn ideaal 
voor gevoelige personen en biologisch afbreekbaar. Ze zijn zacht voor je 
kledij en ook je fijne stoffen zijn dol op wasnoten. 
Toen ik ze voor het eerst leerde kennen, nu zo’n 2 tal jaar geleden, bestelde 
ik ze vanuit de UK. Ik wilde wel eens weten hoe goed ze wassen en of ze 
gemakkelijk in gebruik zouden zijn. 
Waar ik eerst en vooral van opkeek, was dat ze erg goedkoop zijn. Meestal 
als iets als biologisch, ecologisch enz.. beschreven wordt, dan hangt daar 
vaak een extra prijskaartje aan. Niet dus. Dat was al een goed begin. 

 
Mijn eerste notenwasje : 
De instructies waren erg eenvoudig. Je nam gewoon een zakje, vulde dit 
met een 5-tal wasnoten en hupsakee, dat ging de machine in. 
√ gemakkelijk 
Werd mijn was ook proper. Wel, dat was moeilijk te zeggen, want ik het was 
een “roze” machine met allerlei roze t-shirts en japonnetjes. Die waren niet 
echt zo vuil, dus kon ik hier niet direct resultaat zien. De okselgeurtjes 
waren alleszins verdwenen. 
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WASNOTEN 
 
 
Je kon hetzelfde zakje zo’n 3 à 4 keer herbruiken. Ok, aan de slag dus en de 
lakens meteen verschonen. En een lading ondergoed. Yep, resultaat prima. 
√ proper 
 
Toen kwam de dag van de ultieme test. Deze kwam per ongeluk. Ik was 
bieten aan het sappen. Zonder schort! Met mijn lievelingsjurk aan! En ja, je 
kan je al indenken : stom, stom, stom. Zo tierde ik die ochtend tegen mezelf. 
Direct mijn jurk uitgetrokken, de wasmachine in met de wasnoten. Oef, ik 
was snel genoeg geweest want al het rode sap was er helemaal uit. Niks 
meer van te zien. 
√ vlekken weg 
Natuurlijk denk ik zelf ook dat wanneer je ingedrongen vlekken hebt of 
vlekken van motorolie of zo, dat je wel een steviger ontvlekker nodig hebt. 
Maar vergelijkbaar met gewoon wasmiddel, ben ik dus super tevreden van 
mijn wasnootjes. 
 

Gebruiksinstructies 
Je hebt eigenlijk 2 manieren om wasnoten te gebruiken 
 
1) De traditionele manier : gooi een zakje met een 5-tal wasnoten mee in 

de machine. Deze methode gebruik ik nog zelden. De reden : ik vind 
manier 2 voor mij gemakkelijker. 
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WASNOTEN 
 
2) Maak een wasnoot-aftreksel. Dit aftreksel vind ik gemakkelijk, eenvoudig 

in gebruik en te gebruiken voor van alles en nog wat. Dat is wat mij over 
de streep trok voor deze methode : één ding maken en gebruiken voor 
allerlei. 

 

Hoe maak je een wasnoot aftreksel : 
Neem een 20-tal schelpen en kook deze ruim in water gedurende 20 
minuten. Laat afkoelen. Giet af en zeef. Voilà, aftreksel nr 1. Dan doe ik 
dezelfde schelpen nog eens in ruim water en kook deze weer gedurende 20 
minuten. Voilà, aftreksel nr. 2. Op gierige momenten laat ik nog eens een 
batch koken met dezelfde noten, maar dan laat ik ze lang naweken in het 
water. 
Wanneer weet je dat je noten niets meer van hun zeepkracht zullen 
afgeven? Je ziet ze lichter van kleur worden en zo heel zacht worden. Dan 
gooi ik ze in de tuin tussen de planten. Ze zijn schitterende verweerders van 
allerlei ongedierte die niet van de saponinegeur houden. Op deze manier 
heb je gemakkelijk 3 à 4 liter wasnootaftreksel gemaakt. 
 
Waar gebruik je het wasnootaftreksel voor : 
Het is een perfect vloeibaar wasmiddel. 
 
P.S. : de gebruikte wasnoten kan je tussen de planten in de tuin gooien. Ze 
houden insecten weg. 
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WASPOEDER 
 
Werk je liever met poeder?  
 
Ingrediënten 
 
1 kop marseillezeep geraspt 
1 kop sodakristallen 
10 druppels van je favoriete essentiële olie 
 
 

Bereiding 
Meng alles door mekaar en bewaar in een luchtdichte doos. 
1/3 kop is genoeg voor een volle machine. 
 
 
P.S. : ik heb wel eens gehoord dat soda niet  
goed is voor het aluminium in je machine. 
Ik gebruik het al enige jaren, maar wel enkel  
voor erg vuile was.  
Mijn traditionele wasmiddel blijven de  
wasnoten.  
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WITTER DAN WIT 
 
Bleekmiddel is erg agressief, maar hoe houdt je lakens en ander 
witgoed zo kraakwit?  
 
Ingrediënten 
 
Sap van ½ citroen 
 
 

Bereiding 
Voeg dit toe aan je wasmiddel per volle wasmachine. 
 
 
 
EXTRA TIPS VOOR EXTRA WIT 
 
• Je wasgoed in de zon te laten drogen, haalt ook het wit in witgoed boven. 
• Je kan je wasgoed ook een nachtje in water met citroensap laten weken. 
• Voeg een “alka selzer” toe aan je wasmachine. 
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WASVERZACHTER 
vloeibaar 
Traditionele wasverzachters maken je kledij dan wel zacht, maar ze 
zorgen ook voor meer slijtage. 
Deze wasverzachter maakt zacht zonder bijwerkingen. 
 
Ingrediënten 
 
5 kop azijn 
7 kop water 
10 dr essentiële olie 
 
 

Bereiding 
Meng alles door mekaar. Gebruik ½ kop per volle machine. 
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WASVERZACHTER  
poeder 
 
Deze wasverzachter is eigenlijk de meest eenvoudige, maar toch 
geef ik je een extra geurende mogelijkheid. 
 
Ingrediënten 
1 kop natriumbicarbonaat 

      echt doen! 
 

Bereiding 
Gebruik ½ kop per volle machine. 
 
 

Een lekker geurtje 
Natuurlijk kan je een paar druppels essentiële olie toevoegen, maar 
waarom niet eens een mengsel maken met verse geuren. 
 
Voeg verse kruiden toe aan een 2-tal kop natriumbicarbonaat. Doe dit in 
een afgesloten bokaal en laat 2 weken staan. De natriumbicarbonaat trekt 
het sap uit de kruiden en hiermee ook de geur. Na 2 weken haal je de 
kruiden er uit en je mengsel is gebruiksklaar. 
 
 

 

20 



© www.legallyraw.be 

 

VLEKKEN 
 
Ingrediënten 
 
1 el natriumbicarbonaat 
1 el water 
 
 

Bereiding 
Maak een pasta en breng aan op de vlek. Laat een uurtje inweken en was 
dan zoals gewoonlijk. 
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ALLESREINIGERS 
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EVEN WENNEN … 
 
Als je door de supermarkt loopt, dan zie je een heel gamma aan 
reinigers. 
Men doet je geloven dat je een reiniger nodig hebt voor je 
meubels, maar een andere voor je keukenaanrecht en weer een 
andere voor de badkamer. 
Voor elk van die reinigers kan je dan nog eens kiezen uit tal van 
geuren en een regenboog aan kleuren. 
 
Voor het weet, zit je met een kast vol producten. 
 
Ik gebruik mijn allesreiniger echt voor alles. Om alles af te nemen. 
Zelfs hout neem ik hiermee af, dan wel met een heel erg 
uitgewrongen doek.  Ik poets er de gootstenen mee, het 
keukenaanrecht, het gasvuur,  de ijskast, de kastjes vanbinnen, ik 
neem er de trap mee af, ik was er mijn handen mee.  
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MISS CLEAN & GREEN 
 
Gebruik deze reiniger voor vanalles en nog wat. Het is de meest 
zachte reiniger voor zo goed als alle oppervlakken. 
 
Ingrediënten 
 
Wasnoten 
Essentiële olie naar keuze 
 
 

Bereiding 
Maak een wasnotenmengsel – zie pagina 
Voeg 8 dr essentiële olie toe op 1 liter. 
 
Dit mengsel poetst net zo goed als je traditionele Mr Proper. 
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MR CLEAN & GREEN 
 
Mr. Clean & Green  vervangt het traditionele schuurpoeder zonder 
het agressieve er van. 
 
Ingrediënten 
 
1 kop natriumbicarbonaat 
½ kop castillezeep 
Essentiële olie naar keuze 
 
 

Bereiding 
Castillezeep is vloeibare marseillezeep. Ik bestel ze online. Maar je kan ook 
marseillezeep raspen en oplossen in water. 
Meng de ingrediënten en voeg 3 dr essentiële olie toe. 
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ZACHTE HOUT-POLISH 
 
Meestal neem ik mijn hout af met Miss Clean, maar tijdens de 
grote schoonmaak in de lente, geef ik met dit product voeding aan 
mijn houten meubelen. 
 
Ingrediënten 
 
2 kop olijfolie 
1 kop azijn 
 
 

Bereiding 
Meng en breng een beetje aan met een zachte doek. 
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VLOEREN 
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EVEN WENNEN … 
 
Voor mij geen twijfel. Ik heb honden en ik wil niet dat de vloer 
gepoetst wordt met kunstmatige en agressieve producten. 
Zij lopen hier constant op met hun blote pootjes en volgens mij is 
het veel beter voor hen dat ik natuurlijke producten gebruik. 
 
Misschien vind je dit overdreven en je hebt waarschijnlijk gelijk. 
Maar langs de andere kant is het geen moeite om deze producten 
te maken en het spaart geld. Dus ook zonder honden, reden 
genoeg om het een keertje te proberen. 
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VLOER 
 
Gebruik dit op je stenen tegelvloer. 
 
Ingrediënten 
 
1 kop water 
½ kop azijn 
1 el castillezeep 
2 dr tea tree essentiële olie 
2 dr van je favoriete essentiële olie 
 
 

Bereiding 
Meng. 
 
 
P.S. : Wil je de vloer een keertje schuren? Voeg dan 2 el natriumbicarbonaat 
toe. 
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TAPIJT 
 
Ik heb honden en heb dus vooral tegelvloer in mijn huis. Maar in 
de zitkamer ligt een tapijt. 
Eén keer in de maand strooi ik voor ik ga slapen 
natriumbicarbonaat uit over de tapijt. Dit kan de hele nacht 
intrekken en ‘s anderendaags stofzuig ik de ganse tapijt. 
De natriumbicarbonaat trekt er alle vuiligheid uit. 
 
Hoe komt dit? De werking van natriumbicarbonaat ligt in het feit 
dat het zuren bindt. De zuren worden door hierdoor 
geneutraliseerd. De zuren, die in vuil zitten, die nare geurtjes 
geven, worden dus niet gemaskeerd, maar echt verwijderd. Bij de 
reactie van natriumbicarbonaat met zuren komt koolzuur vrij. 
Daarom schuimt bicarbonaat ook wanneer je het met bijv. azijn 
mengt. 
 
Tapijtpoeder : maak een mix van natriumbicarbonaat met 
essentiële olie van lavendel.  
Je tapijt wordt gereinigd en het ruikt nog fris ook. 
 
Hondenharen 
 
Om hondenharen van het tapijt te verwijderen kan je een rubberborstel 
gebruiken of nog veel eenvoudiger : de aftrekker. 
Dit truckje leerde ik van mijn kapper.  
En het werkt prima.  
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BADKAMER 
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ONTKALKER 
 
Kalk is zeer base en azijn is erg zuur. Daarom heffen deze mekaar 
op. 
Gebruik deze ontkalker dagelijks voor het douchescherm, de 
gootstenen, de badkuip en kranen. 
 
Ingrediënten 
 
1 kop azijn 
1 kop water 
 
 

Bereiding 
Meng en giet in een sprayfles. 
 
Als je douchekop veel kalk bevat, is het een goed idee om deze te laten 
weken in een kop met dit mengsel gedurende een aantal uren. 
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VERSTOPTE GOOTSTEEN 
 
Geef verstopte gootstenen geen kans door deze remedie 
maandelijks te gebruiken.  
 
Ingrediënten 
 
Sodakristallen  
Heet water 
 
 

Bereiding 
Gooi sodakristallen in je gootsteen en overgiet met heet water. 
 
Herhaal dit maandelijks. 
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KEUKEN 
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AFWASMIDDEL 
 
Natuurlijke producten schuimen veel minder. We zijn gewend af te 
wassen met veel schuim. Omdat het verwachte schuim nu niet 
verschijnt, heb je de neiging om meer product te gaan gebruiken. 
Niet doen! Het is even wennen, maar schuim is niet nodig om iets 
proper te krijgen. 
 
Ingrediënten 
1 kop castillezeep 
¼ kop water 
1 el azijn 
10 dr essentiële olie van sinaasappel 
 
 

Bereiding 
Meng. 
 
P.S. : de meeste recepten die je vindt op het internet bevatten borax. Ik ben 
niet volledig overtuigd van de veiligheid van borax. Borax is een zoutsoort 
die goed in warm water oplost. Borax kan toegevoegd worden aan 
wasmiddel om de waskracht te vergroten. Borax (natriumtetraboraat) is 
giftig voor nieren en lever van de mens en kan de vruchtbaarheid en het 
ongeboren kind schaden. Het is een neurotoxische stof die kan worden 
opgenomen via de (beschadigde) huid. Ook kan er overgevoeligheid 
optreden bij gewoon huidcontact. Voor mij genoeg reden om geen borax 
aan mijn recepten toe te voegen. 
Al moet ik bekennen dat vele ingrediënten van commerciële producten 
misschien nog veel erger zijn. 
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OVEN POETSMIDDEL 
 
Niet gebruiken voor zelfreinigende ovens.  
 
Ingrediënten 
 
1/3 kop natriumbicarbonaat 
3 el azijn 
1 el castillezeep 
 
 

Bereiding 
Meng tot een dikke pasta. Let op : natriumcarbonaat en azijn schuimen op 
wanneer ze in contact komen met elkaar. 
 
Hoe gebruiken? 
Verwarm de oven even op en zet dan uit. 
Breng de pasta aan in de nog wat warme oven. Breng aan op bodem en 
deuren. Laat een kwartiertje intrekken en neem dan af met een vochtige 
doek. 
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AANGEBRANDE PAN 
 
Het overkomt iedereen. Een aangebrande pan. Met dit “schuim” 
komt alles weer goed. 
 
Ingrediënten 
 
1/2 kop water 
1/2 kop azijn 
1 el natriumbicarbonaat 
 
 

Bereiding 
Doe het water in de pan en breng aan de kook. Voeg er dan de azijn aan 
toe. Haal de pan van het vuur en voeg de natriumbicarbonaat aan toe. 
FZZZZZZZZH. Het schuimt! Laat even intrekken, giet af en was af zoals 
gewoonlijk. 
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RAMEN &          SPIEGELS 
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RAMEN & SPIEGELS 
 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
met dit poetsmiddel blinkt het hele land 
 
Ingrediënten 
 
1 kop water 
1,5 kop azijn 
20 dr essentiële olie van citroen of pompelmoes 
  
 
 

Bereiding 
Meng en doe in een sprayfles. 
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LUCHTVERFRISSERS 
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VIEZE GEURTJES 
 
Zet een potje met wat natriumbicarbonaat in je ijskast. Het 
neutraliseert vieze geurtjes. 
 
Strooi een beetje bicarbonaat in de vuilbak. 
 
Of rasp wat citroenschilletjes en gooi deze in de vuilbak. 
 
Geurtjes voor de keuken en kattenbakken : 
AZIJN 
Als je kool kookt, kan je hele keuken hiernaar ruiken. Ook 
verschillende geurtjes in je ijskast vermengen zich en dit kan ook 
onplezierig ruiken. Je kan een kopje azijn op je aanrecht zetten 
zodat de keuken niet slecht ruikt. Later zet je dit potje azijn in de 
ijskast om daar de geurtjes op te sporen. 
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LEKKERE GEURTJES 
 
Eenvoudige potpourri 
Doe natriumbicarbonaat in een potje en voeg je favoriete 
essentiële olie toe. 
Ik doe dit in een gesloten potje en open het af en toe om te 
genieten van een heerlijke geur. 
 
Mijn favorieten :  
In de keuken : kaneel  
In de slaapkamer : jasmijn of vanille 
In de badkamer : eucalyptus 
Aan mijn bureau : lavendel 
 
Tip : meng nooit meer dan 3 verschillende geuren door mekaar. 
 
 
Geurschillen 
Droog citroen- en sinaasappelschillen in de (droog)oven. Leg deze 
in je kledijschuiven en –kasten. 
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LEKKERE GEURTJES 
 
Linnenspray 
  
Ik ben gek op linnenspray. Het geeft me een gevoel van grote luxe 
om voor ik in het bed stap, de lakens even te verfrissen met een 
linnenspray 
 
Meng : 2 kop gedistilleerd water + 3 el wodka + 10 dr van je 
favoriete essentiële olie. 
Doe dit in een sprayflesje. 
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LEKKERE GEURTJES 
 
Geurtjes voor de woonkamer : 
POTPOURRI 
Je kan gemakkelijk je eigen natuurlijke potpourri maken van 
kruiden zoals verse lavendel, gedroogde citroen en 
sinaasappelschillen, kaneelstokjes, bloemen en diverse kruiden. 
 
Geurtjes voor gasten : 
THEE 
Wanneer je gasten op bezoek krijgt, wil je een extra fris geurtje 
doorheen je huis. Dit bereik je makkelijk door wat kruiden in water 
te koken. 
 
Geurtjes voor de liefde : 
RUIKENDE WATJES 
Ik doe wat essentiële of parfumolie op een watje. Dit watje doe ik 
in een decoratief potje zonder deksel zodat de geur zich helemaal 
door de kamer kan verspreiden. Ik hou van vanillegeur. Maak het 
watje een beetje vochtig en doe er dan wat druppeltjes op. 
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VOERTUIGEN 

48 



© www.legallyraw.be 

 

AUTOSHAMPOO 
 
Deze shampoo schuimt niet maar doet wel z’n werk. 
 
 
Ingrediënten 
 
¼ kop natriumbicarbonaat 
1 liter water 
  
 
 

Bereiding 
Meng. 
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EXTRA TIPS 
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MATRAS 
 
Wanneer je de bedden verschoont, haal deze ‘s ochtends af. Strooi 
natriumbicarbonaat op de matras en laat dit de hele dag 
intrekken. 
‘s Avonds stofzuig je de matras. 
 

GROENTEN EN FRUIT 
 
Ben je bezorgd over de pesticiden die op je fruit en groenten 
zitten. Vul een bak met water en voeg een lepel 
natriumbicarbonaat toe. Leg je fruit en groenten hier in. Spoel 
goed na. 
 

BLOEMEN & VAZEN 
Doe 1 el natriumbicarbonaat in je bloemenwater. Ze blijven langer 
vers. 
Heb je een vieze rand in je vaas? Vul de vaas met warm water, 
voeg een eetlepel natriumbicarbonaat toe en voeg er dan 3 el 
azijn aan toe. Wees voorbereid op de FIZZZ die de combinatie van 
azijn en natriumbicarbonaat geeft. 
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BORSTELS & KAM 
 
Maak een mengsel van water en een beetje natriumbicarbonaat. 
Week je borstels en kammen hier in om ze te reinigen. 
 

SCHOENEN MET EEN 
GEURTJE 
 
Om de geur uit een paar schoenen te krijgen, strooi er 
natriumbicarbonaat in en laat de hele nacht inwerken. Schud het 
de volgende ochtend uit je schoenen. 
 

SPLINTERS VERWIJDEREN 
Week je vinger in een mengsel van epsom zout (bitterzout of 
magnesium sulfaat) en de splinter komt meer naar buiten. 
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Gratis e-book 
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Waanzinnig lekkere 

suikervrije, glutenvrije en 

lactosevrije recepten die je 

KAN eten zonder zonder 

schuldgevoel 

 

 Zet je tanden in een rijkelijke 

chocolade fudge 

  Geniet van een heerlijk ijsje 

overgoten met een supersausje 

  Snoep tussendoor van 

chocoladeballetjes 

 

 

Klik hier om je gratis e-book 

aan te vragen 

https://app.enormail.eu/external/subscribe/fccaaecf42cc6a3cc405a775fec7129f


© www.legallyraw.be 

That’s all 

Vond je dit een leuk boek? Vertel het dan verder. Je doet me hier een 
enorm plezier mee. 
Hoe? Deel mijn website http://legallyraw.be met je vrienden op 
facebook of gewoon “via via” 
 
Vond je dit programma MINDER dan je verwachtte? Laat het me 
zeker weten op info@legallyraw.be. Ik neem je bevindingen zeer 
serieus. 
 

Dank je wel. 
Ik wens je een fantastische & natuurlijke toekomst toe. 
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