
Haar tweeling eet bijna honderd procent biologisch, zelf is ze flexitariër en je vindt enkel 
natuurlijke producten in haar keuken en badkamer. Eva de Beijer (36) houdt van een 
natuurlijke levensstijl en vertegenwoordigt dit op haar website Miss Natural. 
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Passie voor puur natuur
Miss Natural Lifestyle Eva de Beijer

Het citaat ‘Life isn’t about finding 
yourself. Life is about creating 
yourself,’ pronkt zowel op haar 

website als op haar koelkast. Creëren, dat 
is de ondernemende Eva de Beijer op 
haar lijf geschreven. De Beijer studeerde 
Sport management (commerciële eco-
nomie) en heeft jarenlange ervaring op 
het gebied van marketing, communicatie 
en concept ontwikkeling in de fitness- en 
wellnessbranche. Ze combineerde deze 
ervaring met haar kennis over natuurlijke 
voeding en zette vorig jaar de website Miss 
Natural op. Haar passie voor goede, pure 
voeding ontstond enkele jaren geleden 
mede vanuit een kinderwens. De Beijer 
ondervond dat een natuurlijke levensstijl 
niet alleen goed is voor je gezondheid, 
maar dat het je ook kan helpen wanneer 
je zwanger probeert te worden: “Op mijn 
28ste stopte ik met de pil. Het duurde zes 
jaar voordat ik in verwachting raakte. In die 
zes jaar onderging ik meerdere behan-
delingen, waaronder IVF. Ik verdiepte me 
toen in voeding en wat pure voeding voor 
je lichaam kan betekenen. Een gezond 
lichaam en voldoende ontspanning kun-
nen goed helpen wanneer je in verwach-
ting probeert te raken. Ik werd uiteindelijk 
op semi-natuurlijke wijze zwanger van 
een tweeling. Dit heeft mij overtuigd van 
het belang van natuurlijk eten. Ik las in 
die periode het boek Eet jezelf mooi, slank 
en gelukkig van Amber Albarda. Dit boek 
vertelt hoe je een gezond lichaam krijgt én 
behoudt, enkel door de juiste voeding te 
eten. Fabrieksvoedsel kan je moe en luste-
loos maken terwijl je van puur eten weer 

energie krijgt. Ik wilde hierdoor nog meer 
kennis krijgen van eten. Daarom startte 
ik in 2011 met de eenjarige opleiding 
orthomoleculaire geneeskunde. De stof 

hiervan is best ingewikkeld, maar via de 
Miss Natural-website wil ik die kennis over 
goede voeding graag toegankelijk maken 
voor iedereen. Miss Natural biedt de lezers 

"Mijn tweeling eet niets uit een potje."
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Wil je ook een natuurlijke levensstijl? Kijk op www.missnatural.nl hoe je dat doet. 
Meer informatie over natuurlijke cosmetica vind je op www.pronaturelle.nl.

veel informatie over natuurlijke voeding, 
beauty, ontspanning en beweging. De 
website is interessant voor iedereen die 
graag natuurlijker wil leven.”    
 
Dat de gedreven De Beijer zelf een Miss Na-
tural in hart en nieren is, blijkt wel uit haar 
eigen levensstijl: “Ik was van jongs af aan 
al erg actief. Zo zat ik op Spaans klassiek 
ballet, jazzballet, hockey en tennis. Voordat 
ik aan mijn opleiding Sportmanagement 
begon, volgde ik een opleiding als aerobic 
instructeur. Qua beweging doe ik nu vooral 
groepslessen in de sportschool en ik loop 
een paar keer per week hard in het bos met 
de hond. Verder eet ik vooral vers en onbe-
werkt voedsel. Ik vermijd de voorverpakte 
producten met verdachte toevoegingen. 
Mijn tweeling van twee jaar krijgt enkel 
biologische producten. Ik geef ze niets uit 
een potje maar bereid alle maaltijden zelf. 
Zelf eet ik voor ongeveer zeventig procent 
biologisch. Daarnaast ben ik flexitariër. Ik 
eet wel vlees en vis, maar heel weinig.”

De hoofdmoot van de Miss 
Natural-website is natuurlijke 
voeding, maar een echte Miss 
Natural let op meer dan dat. 
“Miss Natural Lifestyle is geen 
website over milieuvriende-
lijke en groene energie, daar 
wordt al zo veel mee gedaan. 
Het is wel een website over 
eerlijke en pure voeding, 
motivatie, beweging, ont-
spanning en huidverzorging. 
Ik heb bijvoorbeeld onlangs 
mijn badkamer gedetoxed. 
Ik gooide alle niet-natuurlijke 
make-up producten en 
shampoos weg. De gemid-
delde vrouw gebruikt twaalf 
cosmeticaproducten op een 
dag. Denk hierbij aan douche-
gel, shampoo, deodorant en 
make-up. Cosmetica bevatten 
veel gifstoffen die via je huid 
je lichaam binnendringen. 
Uiteindelijk kan dit ook effect 
hebben op je gezondheid. 
Het is dus beter om ook in de 
badkamer natuurlijke produc-
ten te gebruiken,” vertelt De Beijer.

Op de Miss Natural-website vind je naast 
alle handige artikelen over een natuurlijke 
levensstijl ook e-boeken en cursussen 
zoals Natuurlijk! Zwanger, Zuivelvrij eten, 40 
dagen zonder suiker en Miss Natural Mama. 
Voor wie zelf een natuurlijke levensstijl wil 
volgen, maar niet goed weet hoe, is er een 
twaalf weken durend coachingsprogram-
ma, het Natural Lifestyle Plan. Momenteel 
werkt De Beijer aan haar boek Slank door 
Microbewegingen. Dit nieuwe boek gaat 

over hoe je beweging integreert op de 
werkvloer: “Mensen bewegen tegenwoor-
dig veel te weinig. Zo stappen werknemers 
’s ochtends in de auto of trein en gaan 
zittend naar hun werk. Daar aangekomen 
zitten ze de hele dag achter de computer, 
ze eten zittend hun lunch en zitten  
’s avonds aan tafel te eten om vervolgens 
de rest van de avond vanaf de bank tv 
te kijken. Ik geloof niet dat twee keer per 
week knallen in de sportschool dan echt 
iets voor je lichaam doet. Momenteel 
experimenteer ik met staand werken. Dat is 
nog best vermoeiend. Ik wil overigens niet 
suggereren dat ik het zelf allemaal perfect 
doe. Ik eet en leef zo puur en gezond mo-
gelijk, maar ik vind mezelf geen gezond-
heidsfreak. Ik ben zelf ook nog steeds op 
zoek naar mijn natuurlijke levensstijl. Mijn 
levensstijl en eetpatroon veranderen nog 
steeds, want ik leer nog elke dag.” ■

Het menu van Eva
Ontbijt
Kruidenthee
Sole (drankje van Keltisch 
zeezout)
Muesli of havermout met 
sojayoghurt, geitenyoghurt 
of –melk, amandelmelk of 
rijstmelk en appel, kaneel en 
rozijnen of Oberländerbrood 
of zuurdesem met roomboter. 
Lunch
Salade van linzen of crackers 
met avocado of notenpasta.
Diner
Hartige taart, soep of granen 
als couscous en bulgur. 

" Ik ben  geen 
gezondheids-

freak."
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