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Inleiding
Wat een goede keuze dat je dit boek kiest uit alle boeken over gezonde voeding en diëten.
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik hou helemaal niet van diëten. Niet
alleen vind ik het vervelend om een dieet te volgen (afzien en honger hebben zijn geen
hobby’s van mij), ook uit professioneel oogpunt zou ik diëten niet adviseren. Hierbij heb
ik het niet over speciale diëten voor een ziekte of allergie, want die zijn broodnodig. Ik
bedoel vermageringsdiëten zoals een koolhydraatarm dieet of het brooddieet. Dit had je
waarschijnlijk niet verwacht uit de mond van een diëtiste. Laat mij je uitleggen waarom.
Ik ben gek op lekker eten en mijn lievelingseten is pasta arrabiata (een pittige pastasaus
met flink wat olijfolie). Ook houd ik van lang tafelen, wijntjes drinken en uitgaan tot diep in de
nacht. Niet de meest gezonde gewoontes. Toch ben ik slank en hoef ik nooit iets te laten om
mijn gewicht stabiel te houden. En nee, dit komt niet omdat ik genetisch stomweg geluk heb
en onbeperkt kan eten zonder dik te worden. De reden is hartstikke logisch. Ik ben namelijk
ook gek op gezond eten en sporten. Voeding en het effect ervan op het lichaam vind ik heel
fascinerend. Zo kan ik me urenlang verdiepen in een onderzoek over het effect van kiwi’s op
de nachtrust of hoe eten voor de televisie leidt tot overeten. Door balans te vinden tussen
enorm genieten van het leven en jezelf goed verzorgen door gezond te eten en te sporten
hoef je nooit op dieet te gaan. Want waarom zou je, diëten lopen meestal niet goed af.

..
Op de lange termijn werken diEten niet

Iedereen die wel eens een dieet gevolgd heeft zal dit herkennen: na een periode van te
veel lekker eten gaat je lievelingsbroek niet meer goed dicht en durf je niet meer op de
weegschaal te staan. Je besluit vanaf een bepaalde dag – meestal na het weekend – op
dieet te gaan en jezelf te onthouden van alles met suiker, gluten of vet. In het weekend tref
je de voorbereidingen; je vult je boodschappenmandje met lightproducten, zakken sla en
je weerstaat de verleiding om chips en brood mee te pakken. Op maandag gaat het goed.
Zelfs wanneer een jarige collega langskomt met taart lukt het om beleefd af te wijzen en
je appel uit je tas te pakken. Richting het weekend neemt de uitdaging toe en deze bereikt
een hoogtepunt wanneer je op een verjaardag of vrijdagmiddagborrel iets te veel wijntjes en
borrelhapjes naar binnen werkt. Verslagen bedenk je dat afvallen gewoon te moeilijk is, dat

006 INLEIDING

..
2 van de 3 dieters komen meer aan
dan ze afvallen
je de wilskracht er niet voor hebt en je motivatie verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Diëten op zichzelf zijn niet effectief. Diëten zijn namelijk bedoeld om gedurende een
bepaalde (korte) periode de calorie-inname te verlagen, waardoor het lichaam het
opgeslagen vetweefsel gaat afbreken voor energie. Hier is niks mis mee, zo werkt afvallen
immers. Echter houden veruit de meeste mensen een dieet slechts vijf weken vol. Bovendien
blijkt uit onderzoek dat maar liefst 2 van de 3 diëters meer in gewicht aankomen dan ze
afvallen van een dieet. Huh? Aankomen van een dieet? Ja! Na een dieet gaan mensen
(onbewust) compenseren voor het feit dat ze een tijd lang hebben moeten afzien. Nu vraag
ik mij af: waarom volgen we keer op keer een dieet als we ervan aankomen in plaats van
afvallen? Het is alleen maar vervelend om je lievelingseten niet meer te mogen eten en in
sociale gezelschappen lekkere hapjes te moeten afslaan.
Het wordt tijd om anders met voeding om te gaan. Om niet te denken in calorieën en
gewicht, maar in voedingsstoffen en normale porties. In mijn visie zou het niet moeten
gaan om het getal op de weegschaal, maar om hoe fit jij je voelt als je 's ochtends opstaat.
Hoeveel energie jij hebt om alles uit het leven te halen. En uit een cola light en rijstwafels ga
je jouw levenslust niet halen.

Succesvol op gezond gewicht komen en
blijven kent twee geheimen
Het eerste geheim om succesvol slank te worden is dat niet alleen je voeding, maar je
gehele levensstijl aangepast moet worden. Je zult moeten werken aan een nieuw ‘normaal’.
Dit nieuwe uitgangspunt bevat gewoontes die er niet toe leiden dat je in zes weken een
Victoria’s Secret-lichaam hebt (of voor de mannen een lichaam à la Channing Tatum), maar
dat je in zes maanden tijd nieuwe gewoontes aanleert waardoor je over zes jaar nog steeds
gezond en fit door het leven gaat. En dat zonder moeite of afzien. Kortom, je werkt stap voor
stap aan een nieuwe levensstijl.
Ten tweede moet jouw nieuwe levensstijl leuk zijn en voldoening geven! De rest van je
leven met tegenzin karige broccoli eten en verplicht naar de zumbales gaan werkt niet. Juist
door plezier te hebben, door nieuwe smaken uit te proberen en meer energie te krijgen zul
je succes boeken.
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Dit boek helpt jou naar een
gezondere levensstijl
In de komende hoofdstukken ontrafel ik mythes over afvallen, leer je wat voor type eter je
bent en lees je waarom ik junkfood af en toe tóch adviseer. Je zult worden uitgedaagd om
uit je voedselcomfortzone te stappen en nieuwe smaken en gerechten te ontdekken, met
ingrediënten uit je vertrouwde supermarkt. Ook vind je wetenschappelijk onderbouwde
informatie over de relatie tussen een stressvolle baan en buikvet, over welk eten je
bloedsuikerspiegel laat stijgen en dalen als een achtbaan en waarom het vermijden
van gluten vaak meer kwaad dan goed doet. Naast voeding lees je ook waarom sport,
ontspanning en nachtrust essentiële onderdelen zijn van een gezonde levensstijl en vind je
tips om ze in balans te brengen. Bovendien vind je in dit boek verhelderende opdrachten,
handige checklists om je huis slank in te richten en gezonde inspiratiedagmenu’s. Achter in
dit boek staan 65 heerlijke en simpel te bereiden recepten die jouw lichaam voeden en je een
energieboost geven! Klaar en gemotiveerd om aan je nieuwe leefstijl te beginnen?

Heel veel lees- & kookplezier!
Lisa Steltenpool
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..
1 Stop met dieten
Stiekem weten veel mensen best goed dat diëten niet de beste manier is om af te vallen. Als
ik aan mensen om mij heen vraag wat de effectiefste en gezondste manier is om af te vallen
hoor ik unaniem: minder snacken, meer bewegen en meer groenten en fruit eten. Toch
blijven veel mensen hangen in de negatieve spiraal van afvallen en aankomen. Dieetboeken
gaan als warme (koolhydraatarme) broodjes over de toonbank. Diëten hebben dan ook
een bepaalde aantrekkingskracht. De belofte dat je op korte termijn dat ‘verschrikkelijke’
vetrandje kwijtraakt wil je zó graag geloven dat je toch bezwijkt voor dat ene nieuwe dieet dat
je online vond.

..
Dieten is tijdverspilling

Als je succesvol gewicht wilt verliezen moet je eerst het volgende verliezen: je dieetmentaliteit. Zoals ik in de inleiding al aangaf werken diëten averechts en doen ze in veel
gevallen meer kwaad dan goed. Speciaal om te voorkomen dat jij als lezer ooit (opnieuw) een
dieet gaat volgen, ga ik je vier redenen geven waarom je beter je energie kunt gebruiken om
dit boek uit te lezen.
Ten eerste is het typerend voor diëten dat je veel niet mag en je vaak honger hebt. Zelf word
ik niet bepaald de gezelligste thuis als ik honger heb en al helemaal niet als ik mijn favoriete
eten niet meer mag. Als je iets niet mag is daarnaast de kans groter dat je het juist wilt!
Dagenlang hongerig en geïrriteerd zijn is niet nodig om op gezond gewicht te komen.

Voor velen is een dieet een korte sprint
naar een killer bikinibody, niet een
levenslange rit naar vitaliteit
010 STOP MET DIËTEN

Ten tweede bevatten diëten vaak erg weinig calorieën of hebben ze restricties die ertoe
leiden dat je onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Op een dag heb je een bepaalde
hoeveelheid vetten en eiwitten nodig om je lichaam gezond te houden. Door je oude lunch te
vervangen door caloriearme crackers met lightsmeerkaas of een bak magere kwark neemt
je kans op tekorten enorm toe. Je hebt een variatie aan voedingsstoffen nodig en alleen
gezond en gevarieerd eten gaat jou die geven.
Ten derde verlies je met veel diëten snel en veel gewicht. De verloren kilo’s waren echter
niet allemaal het vet op je bovenbenen dat je zo graag kwijt wilde. Bij afvallen verlies je
naast vet ook vocht en spiermassa, en bij snel afvallen verlies je meer spiermassa dan
bij langzaam afvallen. Vooral veel spiermassa kwijtraken is enorm zonde, want spieren
zijn calorieslurpers die zorgen dat je meer kunt eten zonder dik te worden. Elke kilo extra
spierweefsel verbrandt 70 kilocalorieën per dag. Zelfs als je thuis languit op de bank ligt
verbranden je spieren calorieën om zichzelf te onderhouden. Als je (streng) gaat diëten
zonder aan krachttraining te doen kan maar liefst 20 tot 50 procent van het verloren
gewicht bestaan uit spiermassa! Alleen door langzaam af te vallen en te sporten blijft het
spierverlies minimaal. Krachttraining helpt namelijk om meer spiermassa aan te maken,
waardoor afgebroken spiermassa opnieuw opgebouwd kan worden.

Spieren zijn calorieslurpers
waardoor afvallen makkelijker wordt
Hiermee komen we bij de vierde reden. Nadat je met zwoegen en zweten in relatief korte tijd
tien kilo bent afgevallen kan je dagelijkse verbranding zomaar met 300 calorieën verlaagd
zijn. Als je vervolgens weer gaat eten zoals je vóór je dieet deed kom je dus dubbel zo hard
weer aan. Dit fenomeen komt je vast wel bekend voor. Ik heb het inderdaad over het jojoeffect. Elke afvalpoging die erop volgt wordt alleen maar moeilijker omdat je dagelijkse
calorieverbruik lager is en je nóg minder moet eten om af te vallen. Onderzoek na onderzoek
laat zien dat veruit de meeste diëters te maken hebben met het jojo-effect. Uit een review
in de American Psychologist blijkt dat één derde tot twee derde van de diëters na vier jaar
zwaarder is dan voor hun dieetpoging. Slechts een klein deel van de diëters kan de verloren
kilo’s er enkele jaren afhouden. Vraag jezelf eens af: zou jij maandenlang intensief sporten
en streng diëten als je weet dat de kans op blijvend resultaat nog geen 10 procent is? Hell
no. Diëten zijn maar tijdelijk vol te houden en stranden vaak doordat de motivatie afneemt,
door te veel honger en stress, doordat het dieet te moeilijk vol te houden is of door sociale
druk om weer ‘normaal’ te eten.
Heb jij zelf last van gewichtsproblemen en van het jojo-effect? Het klinkt misschien gek,
maar evolutionair gezien heeft jouw lichaam je een geweldige dienst bewezen! Hoewel
wij nu in een luxe en ontwikkelde maatschappij leven functioneert ons lichaam nog zoals
vroeger. In tijden van schaarste – zoals vroeger tijdens een koude winter of tegenwoordig
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Wanneer was jouw laatste dieetpoging?
Of poging om simpelweg gezonder te eten?
Waar ging het mis?

één maand voor de zonvakantie – neemt je verbranding in rust af en gaat je lichaam door
extra hongerhormonen aan te maken zeuren om eten. Als je 40.000 jaar geleden als
neanderthaler had geleefd en er was bijna geen eten te vinden, was het een prima instinct
geweest om de hele dag te denken aan eten en elk eetbaar takje dat je zag in je mond te
stoppen. Zo hebben onze voorouders het overleefd en konden ze voor nakomelingen zorgen.
Helaas is het tegenwoordig erg toegankelijk en goedkoop om caloriebommen (friet, pizza,
roomijs, chips) in je mond te stoppen. Daarbij gebruiken we vaak de auto, scooter en roltrap
in plaats van met ons eigen lichaam calorieën te verbruiken. Als je tegenwoordig te dik bent
is het geen voordeel meer. Als je overgewicht of obesitas hebt, heb je meer kans op serieuze
welvaartsziekten zoals diabetes type 2 (suikerziekte) en hart- en vaatziekten door een te
hoog cholesterol en te hoge bloeddruk. Ook andere fysieke problemen, zoals reuma artritis
(chronische ontsteking), rugpijn en artrose (slijtage van de gewrichten), kunnen de kwaliteit
van leven sterk verminderen. Naast fysieke klachten krijgen mensen met overgewicht of
obesitas vaak te maken met stigmatisering in de samenleving. Zo wordt gedacht dat ‘dikke
mensen’ lui zijn en beschikken over weinig wilskracht. Te veel lichaamsvet kan leiden tot
een laag zelfbeeld, minder sociale interacties en een sociaal isolement. Daarbij komt nog
dat obese werknemers minder loon krijgen dan hun slanke collega’s. Alsof een levenslange
strijd met de kilo’s nog niet erg genoeg is.
GELOOF DE MARKETING RONDOM DIËTEN NIET
Als je wel eens naar TellSell kijkt weet je hoe overtuigend de marketing rondom producten
kan zijn. Je zapt erlangs, bedenkt wat voor onzinnig product het is en voordat je het doorhebt
is het een halfuur later, kijk je nog steeds naar de Nicer Dicer en vind je het product toch
eigenlijk best handig. Wie weet koop je het als het over enkele maanden bij de Blokker ligt.
Zo gaat het ook met afvallen. Veel mensen zijn wanhopig op zoek naar een (eenvoudige)
oplossing bij het afvallen omdat het op eigen kracht niet lijkt te lukken. En juist door de
wanhoop zijn ze de ideale prooi voor marketeers die bizarre beloftes doen zoals: ‘10 kg
afvallen in 3 weken!’. Maar een dure dieetpil, een nieuw fitnessapparaat van TellSell of de
caloriearme maaltijdshakes gaan je er niet bij helpen. Het enige wat ze doen is jou hoop
geven dat je op korte termijn veel kunt afvallen, terwijl je zelf ook uit ervaring weet dat het
niet gaat werken om het gewicht eraf te houden. Ook zit er bij dieetproducten een addertje
onder het gras. Zo staat er bij dieetpillen vaak dat ze alleen werken in combinatie met een
gezonde voeding en voldoende beweging. Dûh, natuurlijk lijken de dieetpillen dan te werken.

012 STOP MET DIËTEN

HOE JE EEN SLECHT DIEET HERKENT
Soms zijn diëten zo bizar dat ik bij mezelf denk: hoe kunnen mensen dit geloven, laat staan
volgen? Zoals het broodwisseldieet, waarbij je de ene dag uitsluitend onbelegd brood eet,
en de andere dag normaal en gevarieerd. Of het appeldieet, waarbij overdag uitsluitend en
onbeperkt appels gegeten mogen worden. Beide diëten zijn niet bepaald gezond of effectief
op de lange termijn. Soms wordt een dieet echter zo overtuigend gepresenteerd dat je haast
zou denken dat het goed voor je is. Blijf kritisch en controleer aan de hand van de volgende
punten of het dieet onverantwoord is:
• Je mag bepaalde voedselgroepen (zoals vetten of granen) niet meer eten, sterker nog,
deze zijn verboden.
• Er wordt beloofd dat je snel gewicht verliest (lees: meer dan 1 à 2 kg per week).
• Er worden vage garanties gegeven dat je binnen zo veel dagen een strak lichaam hebt.
• Je moet veel supplementen slikken of theeën drinken die helpen bij het gewichtsverlies.
• Je moet bepaalde, specifieke voedingsmiddelen eten die helpen bij het afvallen zoals
grapefruit of citroensap.
• Je mag een maximum van 1300 kcal per dag eten.
Dat een eenzijdig voedingspatroon niet goed voor je is weet je vast wel. Toch beperken veel
mensen hun vet-, koolhydraat- of calorie-inname om gewicht te verliezen. Dit is waarom dat
ongezond kan zijn:
VETARME DIËTEN
Wij eten tegenwoordig erg veel vet via romige sauzen, kazen, bakvetten, koekjes en chips.
Te veel vet is ongezond want de kans op overgewicht neemt toe. Vetten zijn namelijk rijk
aan kilocalorieën (9 kcal per 1 gram vet). Vetarm eten heeft daarentegen ook zijn nadelen.
Vetten spelen een essentiële een rol in o.a. de verzadiging, opname van vitamine a, d, e en k,
bloedstolling, spierwerking en ontwikkeling en goede werking van de hersenen.
Wees daarom niet bang voor vetten, maar kies de gezonde varianten en eet ze voldoende.
Vrouwen hebben minstens 45 gram en maximaal 80 gram nodig, mannen minstens 55 gram
en maximaal 100 gram. Hierover lees je in hoofdstuk 3 meer.
KOOLHYDRAATARME DIËTEN zoals Atkins, Paleo, Dr. Frank
Koolhydraten hebben een heel slechte naam gekregen en dat is deels terecht. Bewerkte
koolhydraatbronnen, zoals kristalsuiker en witte bloem, zijn inderdaad niet goed voor je.
Deze vind je in koekjes, witbrood, snoepgoed en frisdrank. Onbewerkte koolhydraatbronnen,
zoals volkoren granen en vers fruit, zijn wel heel goed voor je gezondheid! Koolhydraten zijn
de ideale energiebron voor je hersenen en spieren. Sterker nog, zonder glucose kunnen je
hersenen niet overleven. Koolhydraten kun je daarom niet over één kam scheren.
ZEER CALORIEARME DIËTEN zoals het Cambridge-dieet en crashdiëten
Om te functioneren en om het lichaam te onderhouden heeft het lichaam een bepaalde
hoeveelheid energie nodig. Een voedingspatroon dat te weinig calorieën bevat, bevat
simpelweg niet genoeg nutriënten zoals eiwit, vet en ijzer. Je lichaam krijgt niet de
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voedingsstoffen binnen om optimaal te functioneren en raakt verzwakt. Je valt dus wel
snel af, maar je verliest ook energie en je goede humeur. Daar komt nog bij dat diëten met
weinig calorieën zorgen dat je lichaam in surviving mode gaat en je lichaam spiermassa gaat
afbreken. Je bent jezelf aan het uithongeren en ons natuurlijke instinct wil dit hoe dan ook
voorkomen. Met als gevolg: je verbrandt in rust minder energie (besparing) en wilt ineens
alles eten wat los en vast zit (hamsteren). Vermijd crashdiëten, je doet meer schade dan
goeds.
HOE AFVALLEN ÉCHT WERKT
Er wordt vaak gedacht dat dikke mensen eten voor twee en verder vooral lui op de bank
hangen. En dat ze regelmatig naar een fastfoodketen rijden om via de Drive-Through
burgers, friet en milkshakes te bestellen. Ik kan je vertellen dat als je elke dag zoveel zou
eten, je dan niet ‘gewoon’ te dik wordt, maar dat je heel erg dik wordt! Als een vrouw elke
dag dubbel zo veel calorieën zou eten dan dat ze verbruikt (circa 4000 kcal), zou ze in één
dag ruim 200 gram aan pure vetmassa aankomen. Reken maar uit hoeveel kilo’s er dan
maandelijks bij zouden komen. Veruit de meeste mensen komen geleidelijk kleine beetjes
gewicht aan en vaak verspreid over enkele tot tientallen jaren. De kilo’s slopen er langzaam
bij, zeggen mensen vaak. Hiervoor hoeft iemand niet gek veel te eten.

Supermarkten bieden steeds meer magere en lightvarianten aan van favoriete
caloriebommen. Je kunt tegenwoordig lightchips kopen, net als pindakaas met 30
procent minder vet en vetarme toetjes. Minder vet en calorieën in producten: een
verbetering, nietwaar? Niet bepaald. Vaak wordt er extra suiker of zoetstof toegevoegd
om het product alsnog lekker te laten smaken, waardoor de hoeveelheid calorieën
amper minder is. Opvallender is dat onderzoeken laten zien dat mensen méér eten van
deze lightproducten en – nu komt het! – uiteindelijk méér calorieën binnenkrijgen dan
van het reguliere product. Dit wordt ook wel het Health Halo-effect genoemd: mensen
denken dat het gezonder is en daarom eten ze er (onbewust) meer van. Ook ik ben hier
schuldig aan geweest en heb wel eens gedacht: ‘O, er zit 50 procent minder suiker in
deze halvajam. Dan kan ik mijn broodje extra dik besmeren!’

Als je dagelijks een broodje pindakaas
meer eet dan je lichaam verbrandt, ben je
een jaar later 5 kilo zwaarder
Dag in dag uit nét even meer calorieën eten dan je lichaam nodig heeft zorgt ervoor dat je
dikker wordt. Om het even heel precies te zeggen: elke dag 100 kilocalorieën meer eten dan
je verbruikt zorgt ervoor dat je na een jaar 2,7 kg bent aangekomen. En 100 kilocalorieën
is hartstikke weinig! Dit staat gelijk aan ongeveer 1 glas wijn of 1 Liga. Het verschil is zo
klein; je zult niet eens doorhebben dat je meer bent gaan eten of drinken. Dit kleine verschil
kan er wel toe leiden dat je op je 20ste slank bent en op je 30ste verjaardag ineens in de
categorie ‘Obesitas’ valt. Dagelijks een klein beetje te veel is na een jaar ineens een andere
broekmaat. Gelukkig kun je dit fenomeen ook in je voordeel laten werken. Door kleine
veranderingen aan te brengen in je eet- en beweeggewoontes kun je zonder diëten en afzien
toch structureel afvallen. Zonder vervelende bijeffecten van diëten, alleen is het gewenste
eindresultaat minder snel te bereiken.
HET HEFT IN EIGEN HAND: LEER ETIKETTEN LEZEN
Dagelijks gezondere keuzes maken begint bij wéten wat je eet en het leren lezen van het
etiket op producten. Wat staat er eigenlijk allemaal op een etiket en wat betekent het? Pak
een fles ketchup of een pak hagelslag uit de kast en laten we deze spoedcursus starten.
Als eerste de ingrediëntenlijst. In deze lijst lees je welke grondstoffen er in het product
zitten. Handig om te weten: de ingrediënten staan op volgorde van hoeveelheid. Het
eerstgenoemde ingrediënt is het hoofdbestanddeel en van het laatstgenoemde ingrediënt
zit er vaak maar weinig in. Alle dikgedrukte woorden zijn allergenen, zodat je supersnel
kunt checken of het product bijvoorbeeld gluten of lactose bevat. Vaak staat onder de
ingrediëntenlijst van welke allergenen er mogelijk sporen inzitten, zoals sporen van noten in
de pindakaas (pinda’s zijn peulvruchten), omdat zowel pindakaas als notenpasta in dezelfde
fabriek gebrand en gemalen wordt. De kans dat er daadwerkelijk sporen van noten in
pindakaas zitten is overigens erg klein.
Dan mijn favoriet: de voedingswaardetabel. Deze tabel toont alle macronutriënten en
soms enkele micronutriënten per 100 gram. Macronutriënten zijn kilocalorieën, eiwitten,
koolhydraten, suikers, vetten, verzadigde vetzuren en voedingsvezels. Micronutriënten zijn
vitamines en mineralen en hiervan staat meestal zout (of natrium) vermeld en afhankelijk
van het product ook de hoeveelheid vitamine c, ijzer, calcium of vitamine d.
In de tabel op de volgende pagina zie je een voorbeeld van een voedingswaardetabel met
rechts de gemiddelde behoefte voor mannen en vrouwen. De gemiddelde behoeftes zijn
sterk afhankelijk van gewicht, hoeveelheid en de gezondheidsstatus van een individu.

014 STOP MET DIËTEN

015

Voedingswaardetabel
VOORBEELDPRODUCT:
VRUCHTENSAP
PER 100 ML

VOORBEELDPRODUCT:
PINDAKAAS PER
100 GRAM

GEMIDDELDE GEMIDDELDE
BEHOEFTE
BEHOEFTE
MAN
VROUW

ENERGIE

171 KJ / 41 KCAL

2460 KJ / 588 KCAL

2000 KCAL

2500 KCAL

EIWIT

0,7 G

25,1 G

60-80 G

70-90 G

KOOLHYDRATEN

8,6 G

19,6 G

250 TOT 300 G

300 TOT 350 G

WAARVAN
SUIKER

8,6 G

9,2 G

<50 G

<63 G

VET

0

50,4 G

45 TOT 80 G

55 TOT 90 G

WAARVAN
VERZADIGD

0

10,5 G

<22 G

<28 G

VOEDINGSVEZELS

0,31 G

4,8 G

MINIMAAL 25 G
IDEAAL: >40 G

MINIMAAL 25 G
IDEAAL: >40 G

NATRIUM

0,001 G

0,459 G

MAXIMAAL 2,4 G MAXIMAAL 2,4 G
NATRIUM = 6 G NATRIUM = 6 G
ZOUT
ZOUT

Soms wordt ook de voedingswaarde per portie aangegeven op de voorkant van de
verpakking. De portiegrootte mag de fabrikant zelf bepalen, dus kijk altijd goed naar
hoeveel stuks, gram of milliliter een portie is. Mensen gebruiken meestal grotere porties
dan geadviseerd wordt. Zo wordt er vaak bij voorverpakte schoolkoekjes zoals Sultana’s de
voedingswaardes pér biscuitje weergegeven, terwijl er drie biscuitjes in de verpakking zitten.
Gevoelsmatig telt één verpakking als één portie en zal vrijwel iedereen alle drie de koekjes
opeten.
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2 Wees heel eerlijk
tegen jezelf

Weet jij nog wat je gisteren allemaal hebt gegeten?

Een van mijn favoriete tv-programma’s is de Britse serie Secret Eaters. Hierin worden
deelnemers een week lang streng in de gaten gehouden met geheime camera’s in huis
en detectives die ze in elke stap achtervolgen. De deelnemers in dit programma lijden
aan overgewicht en hebben werkelijk geen enkel idee hoe het komt dat de kilo’s eraan
vliegen. Zo worden ook de vriendinnen Faye (120 kg) en Laura (96 kg) gevolgd. Beiden eten
naar eigen zeggen hartstikke gezond en gevarieerd, met veel groenten en zelfgekookte
maaltijden. Ook sporten ze intensief en letten ze altijd op de lijn. Het is onbegrijpelijk hoe
hun collega’s zoveel kunnen eten en tóch slank blijven. Faye en Laura staan voor een groot
raadsel: hoe kan het toch dat ze beiden obese zijn?
De jonge vrouwen vullen aan de start van het programma een eetdagboekje in dat door
een diëtiste beoordeeld wordt. Hieruit blijkt dat Laura dagelijks 2000 kilocalorieën eet en
Faye 1400 kilocalorieën. Beiden zouden met deze energie-inname moeten afvallen in plaats
van in rap tempo in vetmassa aankomen. Om een gewicht van 100 kilo of meer te handhaven
heeft een lichaam namelijk veel meer energie nodig dan de gemiddelde vrouw met 30 kilo
minder lichaamsvet. Zijn de gewichtsproblemen dan toch erfelijk? Hebben ze beiden een
vertraagde schildklier?

geraspte kaas en crème fraîche waardoor haar dagelijkse lunch alleen al 1150 kilocalorieën
telde. Ook dankzij alcohol stroomden de calorieën naar binnen. Tijdens een halloweenfeestje
goot Faye 2760 kilocalorieën achterover. Dat zijn flink wat cocktails en wijn, maar niet gek
als je beseft dat alcoholische dranken evenveel calorieën bevatten als volle chocolademelk.
Faye omschreef zichzelf als geen grote drinker, maar gemiddeld dronk ze in die week 1240
kilocalorieën aan alcohol per dag! Deze hoeveelheid calorieën staan gelijk aan 23
Oreo-koekjes of acht plakken cake. Dat verklaarde ineens waarom de kilo’s er zo snel
aankwamen. Ook Laura had haar zwakke plek: zoetigheid. Dagelijks at ze 700 kcal aan
snoep en andere zoete snacks. Dit zijn evenveel calorieën als een volledige avondmaaltijd!
Eindscore? Faye at maar liefst drie keer meer calorieën dan ze dacht! Gemiddeld kwam
ze uit op 4100 kilocalorieën: het dubbele van wat een gemiddelde vrouw nodig heeft. Laura
bleek gemiddeld 3000 kcal per dag te eten: alsnog 50 procent meer kcal dan ze dacht. Het
mysterie achter de pondjes bleken te grote porties, vele glazen alcohol, veel snacken en
vette extra’s zoals kaas en mayo. Dit zijn vaak de belangrijkste redenen dat mensen in de
breedte groeien.
Je hoeft helemaal niet veel te eten om te dik te worden. Zoals ik in het vorige hoofdstuk al
heb besproken is dagelijks een beetje calorieën te veel na een jaar al snel drie extra kilo’s
op de weegschaal. Om te meten of je te veel of te weinig calorieën binnenkrijgt kun je kijken
naar je lichaamsgewicht. Het is heel simpel: ben je aangekomen? Dan heb je meer gegeten
dan je lichaam heeft verbrand aan calorieën.

alcoholische
.. dranken bevatten evenveel
calorieEn als volle chocolademelk
Na een week intensief te zijn gevolgd, waarbij elke hap geregistreerd en berekend werd,
worden de vriendinnen geconfronteerd met de harde bewijzen. Op een lange tafel staat al
het eten van de afgelopen week uitgestald en er is beeldmateriaal over geheim snaaigedrag
vastgelegd. Het blijkt dat de dames onbewust meer aten dan gedacht. Zo luncht Faye graag
met een grote jacket potato (een grote gepofte aardappel) belegd met vette toppings zoals
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En eergisteren? Grote kans dat je niet alles meer kunt
opnoemen of dat je later nog bedenkt dat je tussendoor
ook nog een koekje hebt gegeten.

WAT VOOR TYPE ETER BEN JIJ?
Mensen gaan verschillend met eten en verleidingen om. Zo kan ik moeiteloos door een
winkelstraat lopen zonder verleid te worden door de geur van versgebakken friet, terwijl
sommige vriendinnen al de snackbar binnen stappen voordat ze zich bewust zijn van hun
beslissing. Grofweg zijn er drie type eters die ieder anders omgaan met verleidingen,
emoties en gewicht. Door te herkennen welk type eter jij bent krijg je inzicht in jouw
valkuilen. Je kunt ook een combinatie zijn van meerdere type eters. Herken jij jezelf in de
volgende omschrijvingen?
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DE EXTERNE ETER
Overal waar je komt zie en ruik je eten. Je wordt verleid op straat, door reclames en door
plekken waar ze heerlijk eten serveren. Je kunt vaak de verleiding niet weerstaan om iets
lekkers te bestellen. Je doet je best om gezond te eten, maar zodra je op een feestje bent eet
je meer hapjes dan je zou willen. Je zou eigenlijk de hele dag wel kunnen eten!
Tips voor de externe eter
• Leer eten af te slaan: je hoeft niet altijd ‘ja’ te zeggen
• Eet langzaam en bewust
• Eet kleinere porties, niet totdat de schaal leeg is
• Ga nooit met honger naar de supermarkt of een verjaardag
• Eet op vaste plekken en op vaste tijden
• Spreek met jezelf af hoeveel en wat je mag eten tijdens momenten met verleiding
• Zorg dat je een gezonde snack bij de hand hebt
• Neem geen geld mee als het niet nodig is
DE EMOTIONELE ETER
Als emotionele eter ben je erg gevoelig voor stress, verdriet, eenzaamheid of verveling.
Zodra je je even down voelt grijp je naar een zak chips of troost je jezelf met chocolade.
Heb je een stressvolle dag gehad? Dan verdien je iets lekkers en verwen je jezelf met een
luxe toetje en een paar (maar uiteindelijk een heel pak) koekjes. Negatieve emoties worden
kortstondig weggestopt met eten, maar helaas komen de vervelende gevoelens terug en voel
je je schuldig.
Tips voor de emotionele eter
• Vraag je af waaróm je eet, is het probleem op te lossen?
• Laat de emoties die je voelt toe en praat erover met familie/vrienden
• Besef dat je niet eet uit honger, maar je emoties wilt wegstoppen
• Zoek afleiding: ga wandelen, bel een vriendin, neem een warm bad, ga een serie/film
kijken
• Laat ongezonde snacks staan en eet alleen vers fruit
• Heeft je emotie-eten geleid tot een eetbui? Straf jezelf hier niet voor, alles wat je doet doe
je om een reden. Pak de oorzaak aan en voorkom dat het vaker gebeurt
DE LIJNGERICHTE ETER
De lijngerichte eter is altijd bezig met afvallen en/of op gewicht blijven. Je hebt een ideaal
gewicht in gedachten en doet poging na poging om dit gewicht te behalen. Je mag weinig
calorieën eten en hebt dan ook regelmatig honger. Etiketten lees je nauwkeurig en je eet
veel producten waar ‘mager’ of ‘light’ op staat. Ook dieettrends volg je op de voet. Vaak is
het bezig zijn met eten niet gezond, maar obsessief. Je legt jezelf strenge regels op (geen
alcohol, snoep, brood) en bij het verbreken van deze regels voel je je schuldig en slecht. Ook
kun je een eetbui krijgen doordat al je moeite voor niks is geweest.
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Tips voor de lijngerichte eter
• Doorbreek de cirkel van afvallen en jojoën door te stoppen met diëten en stap voor stap je
levensstijl aan te passen
• Leer hoe een gezond dagmenu eruitziet en durf zo te eten
• Leer te eten om je lichaam te voeden
• Durf te genieten van eten
• Weeg jezelf maximaal één keer per week
• Accepteer dat je meer bent dan het cijfer op de weegschaal
Soms wordt er nog een vierde type eter omschreven: de intuïtieve eter. In tegenstelling tot
de andere drie type eters is de intuïtieve eter niet problematisch. Als intuïtieve eter ben je
niet tot weinig met gewicht en afvallen bezig. Eten doe je wanneer je merkt dat je lichaam
het nodig heeft en stopt wanneer je merkt dat je vol zit. Ook neem je tijd en aandacht voor je
maaltijden. Je mag van jezelf alles eten en maakt haast vanzelf vaak de gezonde keuzes. Je
leven is zoveel mogelijk stressvrij.
Sommige mensen zijn door goede opvoeding intuïtieve eters geworden, en hebben nooit
eten gebruikt of misbruikt om met emoties om te gaan. Je kunt ook op latere leeftijd een
intuïtieve eter worden, door je eetpatroon en denkwijze rondom eten te veranderen.
ETENDE ZOMBIES
Als ik jou vraag waaróm je eet is de kans groot dat je zegt: ‘Omdat ik honger heb.’ Klinkt
logisch, want fysiologisch gezien zou dat ook de enige reden moeten zijn. Maar als we
altijd alleen zouden eten om onze honger te stillen zou nooit de helft van de volwassen
Nederlanders te dik zijn. Het lichaam zou al veel eerder signalen geven om te minderen
met eten. Uit onderzoek blijkt dat fysieke honger zelden de reden is om te gaan eten. In
een onderzoek bij proefpersonen met een ernstige geheugenstoornis bleek dat niet fysieke
honger, maar herinnering essentieel is. Deze proefpersonen waren binnen enkele minuten
vergeten dat ze hadden gegeten. Nadat ze een volledige maaltijd op hadden kregen ze
tien minuten later opnieuw te horen dat het etenstijd was. In totaal aten de proefpersonen
drie volledige maaltijden in twee uur tijd omdat ze zich niet konden herinneren dat ze al
gegeten hadden. Het blijkt dat hoe beter je je vorige maaltijd kunt herinneren, des te voller
je zit. Aandacht voor alles wat je in je mond stopt is dan ook heel belangrijk om overeten en
snacken te voorkomen.
Naast herinnering spelen ook andere factoren een rol, zoals tijdstip. Op werk heb je
standaard lunch om 12:00 uur of je gaat om 18:00 uur avondeten met je gezin. Ook eten
zien of ruiken zijn typische aanleidingen om te gaan eten. Zo kan de geur van versgebakken
brood je de bakkerij inlokken en de open zak drop in de auto je speekselklieren activeren.
En bij sociale situaties kan je door groepsdruk of gewoonte snel eten aannemen zonder dat
je lichaam energie nodig heeft. Zo is taart afslaan van een jarige collega ongewenst en ach,
we hebben iets te vieren! En zo gaat het de dag erna weer als er bij de vrijdagmiddagborrel
gefrituurde hapjes voorbijkomen. Het is weekend, dus iets lekkers mag wel weer.
Je zult op dat soort momenten ongetwijfeld zin hebben om te eten en dat hoeft ook niet
tot problemen te leiden. Het is wel handig om je bewust te worden van het feit dat het niet
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altijd honger is wat je voelt. Bij honger zijn het hormonen zoals grehline (hongerhormoon)
en leptine (verzadigingshormoon) die je aansturen om te beginnen en te stoppen met eten.
Meestal stoppen we niet met eten als we ‘vol’ zitten, maar worden we beïnvloed door onze
omgeving. Zo stoppen we vaak met eten als ons bord leeg is, er geen chips meer in de zak zit
of wanneer onze tafelgasten het bestek neerleggen. Interne signalen beseffen we vaak niet
of negeren we.
Er is een tweede type honger dat verklaart waarom we tóch hunkeren naar een dessert
terwijl we eigenlijk best vol zitten na het avondeten. Dit type honger wordt hedonische
honger genoemd en hierbij draait het om genot en niet om calorieën en nutriënten. Je
kunt hedonische honger herkennen aan het zin hebben in iets specifieks. Dit is vaak
zoet en vetrijk (vanillecake of karamelchocolade) en zelden iets gezonds als een appel of
komkommer. Echte honger is aspecifiek: je eet liever een kale krentenbol dan helemaal
niks. Bij hedonische honger levert een appel niet genoeg genot tenzij de appel verwerkt is in
een appeltaart.
Stel jezelf de volgende keer als je ‘honger’ hebt eens de volgende vragen:
• Waar heb ik nu zin in?
• Heb ik nu genoeg honger om een appel te eten?
• Hoelang geleden was mijn laatste maaltijd?
• Voel ik de honger echt in mijn maag?
HOUD EEN EETDAGBOEK BIJ
Faye en Laura zijn lang niet de enige die onbewust te veel eten. Bijna iedereen onderschat
hoeveel en hoe vaak ze iets consumeren. En dat is jammer want het kan langetermijndoelen
sterk in de weg staan. Een effectieve manier om onbewust eetgedrag aan te pakken is je er
bewust van worden! Door een eetdagboekje bij te houden kun je jouw eetgedrag eens goed
onder de loep nemen.
Bij het invullen van een eetdagboekje is het belangrijk om zo eerlijk en volledig mogelijk
te zijn. Vul dus ook altijd kleine snacks, drankjes, portiegroottes enzovoort in. Kopieer dit
format of download het format van mijn website (www.lisasteltenpool.nl). Je kunt het format
ook gebruiken om je maaltijden op voorhand te plannen. Zo weet je welke ingrediënten je in
huis moet halen en kun je voor jezelf een eetschema maken dat bij jouw eetgewoontes past.
Wil je ook direct weten of je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt? Vul dan je eetdagboekje in
op www.cronometer.com; een handige website die je direct laat zien hoeveel nutriënten jouw
voeding bevat.

EETDAGBOEkje dag ....................................................................................
Ontbijt:
Tijdstip:

Tussendoor:
Tijdstip:

Lunch:
Tijdstip:

Tussendoor:
Tijdstip:

Avondeten:
Tijdstip:

’s Avonds:
Tijdstip:
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EETDAGBOEkje week ............................................................... weeknr ..................
maandag

ONTBIJT:
TIJDSTIP:
TUSSENDOOR:
TIJDSTIP:
LUNCH:
TIJDSTIP:
TUSSENDOOR:
TIJDSTIP:
AVONDETEN:
TIJDSTIP:
’S AVONDS:
TIJDSTIP:
HOEVEELHEID GLAZEN
(250 ML)
WATER/THEE:
EXTRA:
DUUR EN TYPE
BEWEGING/SPORT:
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dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

VOORBEELDANTWOORDEN
WAT EN HOEVEEL HEB JE GEGETEN?
• 2 sneetjes volkorenbrood met 1x pindakaas en 1x hummus
• 2 opscheplepels witte rijst, 3 opscheplepels roerbakgroenten en 1 sauslepel pindasaus
WAT EN HOEVEEL HEB JE GEDRONKEN?
• 1 mok groene thee zonder suiker
• 2 longdrinkglazen lightfrisdrank
WAAR EN MET WIE HEB JE GEGETEN?
• Alleen aan mijn bureau op het werk
• Aan de keukentafel met mijn gezin
HOE VOELDE JE JE?
• Energiek, blij, fit, gelukkig, ontspannen, rustig, gemotiveerd, in balans, tevreden, voldaan
• Lusteloos, moe, verveeld, hongerig, geïrriteerd, eenzaam, verdrietig, depressief, boos,
angstig, ongelukkig
MINDFUL VERSUS MONDVOL
Het tegenovergestelde van achteloos je bord leegeten is mindful eten. Toen ik hier voor het
eerst over las vond ik het maar zweverig, totdat ik ervaarde hoe effectief en fijn mindful eten
kan zijn. Daarom een spoedcursus mindful eten met praktische opdrachten om bewuster te
eten en eetbuien te voorkomen. En onthoud: het werkt alleen als je het ook écht uitprobeert.
Alleen lezen telt niet.
Net als bij mindful leven gaat ook mindful eten om bewust en vrij van oordelen zijn. Je
eet maaltijden met aandacht voor de smaak en de handeling. In plaats van eten vanuit
automatisme voor een tv of laptop ga je observeren wat je ziet, ruikt, proeft en voelt.
Hierdoor ga je langzamer eten, kun je meer genieten en wordt afvallen makkelijker. Kortom:
je gaat een gezondere relatie opbouwen met eten. Over mindful eten zijn vele boeken
geschreven waarin diverse technieken beschreven staan. Ik heb vijf mindfulnesstechnieken
uitgelicht om de eerste stappen te zetten.
TECHNIEK 1: WORD HEEL BEWUST VAN WAT JE EET
Vaak eten mensen voor de televisie of zijn ze druk bezig met WhatsApp-gesprekken tijdens
het eten. Hierdoor is eten niet meer een bezigheid op zichzelf en ligt overeten op de loer.
Ga vanavond bij de avondmaaltijd rustig aan tafel zitten en kijk eerst eens goed naar het
eten op je bord. Welke kleuren en vormen zie je? Welke geuren ruik je? Neem daarna een
hap en proef de smaken. Kun je zoet, zuur, zout en bitter onderscheiden? Welke kruiden en
groenten proef je? Voel de textuur van het eten in je mond. Is het krokant, zacht of stevig?
Observeer alles aandachtig zonder te oordelen.
TECHNIEK 2: KAUW ELKE HAP MINIMAAL 20 KEER
Heb je enig idee hoe vaak je op een hapje eten kauwt? Waarschijnlijk ben je je daar totaal
niet van bewust en is kauwen zo'n automatisme dat deze techniek om minimaal 20 keer
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te kauwen even wennen zal zijn. Wel is het ontzettend effectief! De vertering komt in de
mond beter op gang doordat elke hap goed gemengd wordt met speeksel, je lichaam kan
nutriënten hierdoor beter opnemen en je hebt minder kans op een opgeblazen buik doordat
de vertering soepeler gaat.
Tel bij de volgende keer dat je gaat eten hoe vaak je kauwt voordat je je eten doorslikt.
Probeer daarna minimaal 20 keer op elke hap te kauwen. Lukt 20 keer kauwen niet? Zoek
dan een prettige middenweg tussen je huidige kauwgewoonte en de gewenste 20 keer
kauwen.
TECHNIEK 3: NEEM DE TIJD EN STOP OP TIJD
Als je begint met eten duurt het minimaal 20 minuten voordat je hersenen een signaal
krijgen dat je vol zit. De meeste mensen hebben tegen die tijd hun bord al leeg en eten in
rap tempo hun tweede bord lasagne. Zet de volgende keer als je gaat eten een timer of
kookwekker op 30 minuten en blijf aan tafel zitten totdat de timer afgaat. Probeer je maaltijd
verdeeld over het halfuur te eten en na elke hap je bestek even neer te leggen.
TECHNIEK 4: MAAK DE EETBELEVING SFEERVOL
Heb je je ooit afgevraagd waarom fastfoodrestaurants zoveel op elkaar lijken? Het is er altijd
heel licht, felgekleurd, luidruchtig en zelden sfeervol. Het blijkt namelijk dat mensen in
zo’n omgeving meer en vooral sneller eten. Een fastfoodrestaurant wil niet dat je uitgebreid
gaat natafelen, maar dat je na vijftien minuten met een volle buik de deur uitstapt zodat er
ruimte is voor nieuwe hongerige eters. Als je meer wilt genieten en minder wilt eten kun
je het beste in een rustige en sfeervolle omgeving eten. Probeer dit thuis eens uit. Maak de
eettafel helemaal leeg van kranten en prulletjes en dek de tafel mooi alsof er gasten komen
eten. Doe de grote lampen in huis uit en steek sfeervolle kaarsjes aan. Zet ten slotte op de
achtergrond rustige muziek aan, zorg dat je comfortabel zit en je bent klaar om te eten!

forse gewichtstoename. Sommige mensen gebruiken alcohol, tabak of drugs om zich beter
te voelen, anderen grijpen naar eten. Het is dan ook goedkoop en toegankelijk om eten als
zelfmedicatie te gebruiken. Als dit voor jou een groot probleem vormt kan een psycholoog
jou het beste helpen. De volgende twee technieken zijn effectief om eetbuien direct aan te
pakken.
TECHNIEK 1: NEEM ONTSPANNING
Veel lekkere trek hebben of zin hebben om flink te snaaien (eetbui) is een emotionele staat
waarbij je sterke drang voelt om te eten. Je kunt dan minder goed rationeel nadenken en
bent vatbaarder voor impulsief gedrag zoals een eetbui. De effectiefste methode om dit te
voorkomen is ontspanning! Ga op de bank of bed liggen en focus je een kwartier lang op je
ademhaling. Blijf écht vijftien minuten liggen terwijl je helemaal tot rust komt. De kans is
groot dat je jezelf hierna herpakt hebt en betere beslissingen kunt nemen.
TECHNIEK 2: ZOEK AFLEIDING
Geef niet direct toe aan de verleiding om je koelkast en voorraadkast te plunderen, maar
zoek afleiding totdat de lekkere trek weg is. Zet de timer op 30 of 60 minuten en ga actief op
zoek naar afleiding. Neem bijvoorbeeld een warme douche, zet een serie aan, ga je e-mail
bijwerken, maak een wandeling of bel een vriendin op. Lekkere trek hebben is een emotie en
emoties komen en gaan. Grote kans dat de lekkere trek al een stuk verminderd is!

TECHNIEK 5: EET EENS TOTAAL ANDERS
Met mes en vork eten heb je al zo vaak gedaan dat je het snel en automatisch kunt.
Misschien heb je wel eens in een Japans restaurant gegeten en stokjes in je handen
gehouden. Dat maakt eten een stuk moeilijker en je bord was vast niet in vijftien
minuten leeg. Of in een Ethiopisch restaurant waarbij je stukken van een injera (een
soort pannenkoek van het graan Teff) moest scheuren en daarmee stukken groenten en
saus moest pakken. De eetbeleving wordt dan totaal anders en je wordt gedwongen met
meer aandacht te eten. Ook kan eten met je niet-dominante hand of zittend op de grond
je mindfuller met eten om laten gaan. Heb je een partner? Elkaar voeren kan ook heel
spannend zijn!
ETEN ALS LEGALE DRUG
Na een zware werkdag of een fikse ruzie met je partner, verwennen of troosten we onszelf
maar al te graag met een reep chocolade, pak koekjes of goed glas wijn. En het werkt, je
voelt je er beter door! Maar écht een goede manier om met problemen en emoties om te
gaan is het niet. Je verdooft alleen tijdelijk de symptomen van een vermoeiende baan of een
ongelukkige relatie. Dag in dag uit je negatieve emoties weg eten kan leiden tot eetbuien en
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3 Eet (vaker) voor
je gezondheid
Bij een gezonde levensstijl wordt vaak gedacht aan elke dag genoeg groenten en fruit eten,
regelmatig in de sportschool gewichten heffen en op tijd naar bed. Voor sommigen gaat het
nog een stapje verder en worden ook suiker en alcohol strikt vermeden en zo veel mogelijk
biologisch-dynamische producten gegeten.
Persoonlijk zie ik een gezonde levensstijl als veel meer dan goede voeding en voldoende
bewegen. Je kunt namelijk behoorlijk ongelukkig zijn, ondanks je uitgebalanceerde dieet
en je jarenlange onthouding van alcohol en andere plezierige middelen. Ben je dan gezond?
Nee. Naar mijn mening spelen ook andere zaken mee, zoals genieten van je familie en werk,
dankbaar zijn voor wat je hebt, je passie kunnen uitoefenen, veel lachen en positief denken.
En lékker eten; laten we lekker eten niet vergeten!

Genieten is onderdeel van
een gezonde levensstijl
Streven naar een zo gezond mogelijk leven is absoluut goed. Dagelijks junkfood eten, weinig
slapen en te veel alcohol drinken belemmeren immers de mogelijkheid om je lichaam
gezond te houden en om alles uit het leven te halen. In mijn visie draait een gezonde
levensstijl niet om 100 jaar oud worden. Veel belangrijker vind ik hoe gezond en fit je bent
op je 75ste. Om dan zonder ziekte, zware medicatie en een rollator de dagelijkse dingen
zelf te kunnen doen. Om nog te kunnen fietsen en je hobby's te kunnen uitvoeren. Om je
kleinkinderen te zien opgroeien en met ze te kunnen spelen. Kijk je liever niet zo ver in de
toekomst? Een gezonder eetpatroon maakt je op de korte termijn fysiek aantrekkelijker,
verbetert je seksleven en geeft je meer zelfvertrouwen. Redenen genoeg om eens kritisch
naar jouw eetpatroon te kijken...
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Ik ga je niet vertellen welke voedingsmiddelen er vanaf nu verboden of giftig zijn. Hoewel
internet je anders wil laten geloven: eten is niet zo zwart-wit. Van één glas cola light krijg je
geen kanker en af en toe een frietje maakt je niet moddervet. Er spelen veel factoren mee,
zoals hoeveel je ergens van eet, hoelang je dat al doet, of hoe je het eten hebt klaargemaakt.
Onderzoek over voeding en gezondheid staat grotendeels in de kinderschoenen en nieuwe
bevindingen worden dagelijks bekendgemaakt. In dit hoofdstuk vertel ik je daarom wat er
wél bekend is en hoe jij dit praktisch kunt toepassen in je eigen eetpatroon.
Een voedingspatroon met zo veel mogelijk onbewerkte en plantaardige voeding
biedt veruit de meeste gezondheidsvoordelen. Streef daarom naar een eetpatroon met
volop groenten, fruit, volkoren granen, peulvruchten (bonen, linzen), noten en zaden.
Onderzoeken laten zien dat een plantaardig eetpatroon onder andere de kans op kanker,
hart- en vaatziektes, diabetes type 2, hypertensie en alzheimer verlaagt. Bovendien zijn
mensen die vaak plantaardig eten (vegetariërs, veganisten) slanker en hebben ze minder
voedingstekorten dan mensen die dat niet doen. Best logisch, veel eten wat de natuur geeft
en zo min mogelijk kant-en-klaarvoedsel. Sinds ik zelf volledig plantaardig eet heb ik meer
energie, zijn mijn chronische buikklachten weg (dankjewel vezels!), is mijn eetpatroon
puurder en zit ik veel lekkerder in mijn vel.
Ik ga jou echter niets verbieden. Met dit hoofdstuk wil ik je alleen leren (en hopelijk
inspireren) hoe je energieker, slanker en sexyer wordt door meer planten te eten! Alle
recepten achter in dit boek zijn dan ook 100 procent plantaardig, zodat je zelf direct aan de
slag kunt en het positieve effect van plantaardig eten kunt ervaren.
FOCUS OP MEER…
1 FOCUS OP MEER VOEDINGSVEZELS
Wie denkt aan voedingsvezels, denkt waarschijnlijk aan Brinta-pap en een gezonde
stoelgang. Vezels zijn de onverteerbare delen uit planten, zoals het vliesje om graankorrels
heen. Ondanks het feit dat ze onverteerd in de dunne darm aankomen zijn ze onmisbaar voor
een gezond lichaam. Grofweg hebben vezels twee belangrijke functies. Ten eerste vormen
vezels voeding voor de bacteriën die leven in onze dikke darm. Hierdoor kunnen de goede
bacteriën groeien en sterker worden, met als gevolg een betere darmflora en weerstand.
Ten tweede nemen vezels veel vocht op en prikkelen ze de darmwand om voeding optimaal
te verteren. Daardoor zit je na een vezelrijke maaltijd langer vol, kan je lichaam beter
voedingsstoffen opnemen en is je stoelgang beter (minder obstipatie en geen opgeblazen
buik!). Onderzoeken laten ook zien dat een vezelrijke voeding je cholesterol verlaagt, ervoor
zorgt dat je bloedsuiker stabieler blijft en je kans op darm- en borstkanker verkleint. Genoeg
redenen om meer vezels te gaan eten!
Helaas worden er in landen als Engeland en Amerika gemiddeld slechts 12 tot 18 gram
vezels per dag gegeten. Om dit in perspectief te plaatsen: het wordt geschat dat de
(oer)mens 10.000 jaar geleden wel tot 100 gram vezels per dag at! Om zoveel mogelijk te
profiteren van de voordelen van vezels wordt er minimaal 30 à 40 gram per dag geadviseerd.
Helaas haalt 90 procent van de Nederlanders deze richtlijn niet, omdat veel van onze
voeding bewerkt is. Zo eten we maar weinig groenten en fruit en wordt er veel witte pasta
en brood gegeten. Hartstikke lekker, zacht wit brood en pasta, maar zonde dat het buitenste
vliesje (de zemel) van de graan verwijderd wordt en daarmee veel mineralen en vezels
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verloren gaan. Doe je darmen een plezier en kies puur eten. Alleen al dagelijks 4 sneetjes
witbrood vervangen voor volkorenbrood zorgt dat je 7 gram méér vezels binnenkrijgt!
Maar waar zitten precies vezels in? Heel simpel: in alle onbewerkte, plantaardige
voedingsmiddelen.
Hierbij een overzicht van de grootste vezelbronnen per portie:

Voedselgroep					Rijke bronnen
VOLKOREN GRANEN:

VOLKORENBROOD
ZILVERVLIESRIJST
VOLKOREN SPELTPASTA
QUINOA
VOLKORENCOUSCOUS
ROGGEBROOD
HAVERMOUT

PEULVRUCHTEN:

LINZEN
KIKKERERWTEN
KIDNEYBONEN
TOFOE
TEMPEH
DOPERWTEN
BRUINE BONEN
KAPUCIJNERS

2 FOCUS OP MEER ANTIOXIDANTEN
In het dagelijks leven wordt ons lichaam vaak blootgesteld aan vrije radicalen. Deze vrije
radicalen kunnen schade aan weefsels en het dna veroorzaken. Deze schade noemen we
oxidatieve stress. Uitlaatgassen, sigarettenrook, stress, intensieve sport, in de zon liggen:
het zorgt er allemaal voor dat ons lichaam veel oxidatieve stress heeft. Op lange termijn kan
dit leiden tot kanker, hart- en vaatziektes en schade aan het zenuwstelsel. Wees niet bang
om de deur uit te gaan of een zonnestraal mee te pakken: je kunt met goede voeding vrije
radicalen te lijf gaan!
In bepaalde voeding zitten namelijk antioxidanten. Antioxidanten is een verzamelnaam
voor vitamine c en e, bètacaroteen (vorm van vitamine a), selenium, zink en bioactieve stoffen.
We weten al jaren dat antioxidanten helpen om vrije radicalen onschadelijk te maken.
Hier speelde de vitamine- en supplementenindustrie slim op in door antioxidantpillen op
de markt te brengen. Deze deden echter meer kwaad dan goed en worden dan ook sterk
afgeraden. Schrik niet, ik ga je nu niet aanraden om gojibessen en andere dure superfoods
te kopen. Een goedkopere en gezondere manier om veel antioxidanten binnen te krijgen is
gewoon via dagelijkse voedingsmiddelen. Je vindt antioxidanten namelijk volop in alles wat
plantaardig is en in het bijzonder in groenten, fruit, kruiden en specerijen.
Er zijn vele soorten antioxidanten (waaronder 25.000 verschillende bioactieve stoffen) en
elk bieden ze je verschillende gezondheidsvoordelen. Precies daarom is variatie in eten zo
belangrijk. Een handige truc bij groenten en fruit is om te kiezen op intensiteit én variatie
van kleur. Zo bevat een felblauwe druif meer antioxidanten dan een lichte druif. Door elke
dag te variëren in kleuren krijg je verschillende antioxidanten binnen. Elke dag dezelfde
appel of banaan verveelt trouwens ook, nietwaar? Thee is eveneens bijzonder rijk aan
antioxidanten. Vooral groene thee en hibiscus thee geven je een boost. Zet gerust een kopje
thee terwijl je doorleest.

WITTE BONEN
FRUIT:

FRAMBOZEN
RODE BESSEN
DADELS
BANANEN
APPELS
MANGO’S
AARDBEIEN
VIJGEN
PRUIMEN

GROENTEN:

AVOCADO
BROCCOLI
PASTINAAK
SPRUITJES
CHAMPIGNONS
AARDAPPELEN
SPINAZIE
WORTELEN
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3 FOCUS OP MEER GEZONDE & ONBEWERKTE VETTEN
Je hebt vast wel eens gehoord van goede en slechte vetten. En je weet dat de vetranden van
speklapjes je aderen flink laten verstoppen en de vetten uit avocado juist heilzaam werken.
Desondanks heerst er nog veel onduidelijkheid. De één adviseert om weinig vet te eten,
de ander pleit voor juist een vetrijke voeding. Laten we vooropstellen dat vetten essentieel
zijn. Vetten zijn onder andere nodig voor energie, voor de productie van hormonen en voor
opname van de vitamines a, d, e en k. Ideaal gezien zou minimaal 20 energieprocent en
maximaal 40 energieprocent van onze voeding moeten bestaan uit vetten. In begrijpelijke
getallen houdt dit het volgende in:
• Vrouwen moeten gemiddeld minimaal 45 gram en maximaal 80 gram vet per dag eten
• Mannen moeten gemiddeld minimaal 55 gram en maximaal 100 gram vet per dag eten.
We eten tegenwoordig vaak te veel bewerkte en verzadigde vetten. Denk maar aan vlees,
chips, koekjes, volle melk en yoghurt, kazen, roomboter en gebak. Om onze aderen gezond
te houden en de kans op hart- en vaatziektes en diabetes type 2 laag te houden, zouden
we veel meer onverzadigde (gezonde) vetten moeten eten. Zo blijft er minder ruimte over
voor andere vetten. Oliën zoals olijfolie en kokosolie worden vaak aangeprezen als gezonde
vetten. Voor alle oliën geldt dat het 100 procent puur vet is en één eetlepel meer calorieën
telt dan één banaan. Juist omdat oliën zo’n goede naam hebben wordt het extra gebruikt
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waardoor je snel te veel calorieën eet. Stel, je grilt een hele courgette, een paprika en
een rode ui in de oven met twee eetlepels olijfolie. Alle groenten samen leveren maar 120
kilocalorieën en je vult er een hele bakplaat mee. Toch is het in totaal 360 kilocalorieën
omdat de olie nog eens 240 kilocalorieën bevat. Giet daarom niet à la Jamie Oliver scheuten
olie over al je eten heen, maar gebruik alleen het nodige aan vet om het eten goed en
zonder aanbakken te bereiden. Voor bakken op hoge temperaturen is kokosolie of sesamolie
gezonder en in koude gerechten of bakken op lage temperatuur is extra vierge olijfolie
ideaal.
De beste vetten zijn dus zowel onbewerkt als onverzadigd. Je komt hierbij uit op avocado,
noten, zaden en pitten. Avocado bevat per vrucht 30 gram vet, dus dagelijks een halve
levert al een aardige bijdrage. Enkele zaden zijn bijzonder rijk aan omega-3, namelijk
lijnzaad, chiazaad en hennepzaad. Omega-3 is heel goed voor een gezonde huid en
bloedvaten. Dankzij deze omegavetten zijn zaden goede vervangers voor vis, aangezien vis
en schaaldieren vaak vervuild zijn met zware metalen uit de zee. Daarbij gaat er achter
de visvangst veel dierenleed schuil en is de milieuschade zeer hoog. Zaden hebben geen
negatieve bijeffecten, alleen maar positieve.
In dit overzicht vind je de gezondste vetbronnen en tips hoe je ze kunt eten.

Gezonde vetbron

Eettip

AVOCADO
Rijk aan eiwit, vitamine e, vitamine b5, kalium
en vezels

Op brood als vervanger voor boter
Door smoothies en salades
Door soepen als roomvervanger
Als losse snack met zout en peper
Als guacamole met rauwkost

NOTEN (walnoten, pecannoten, pistachenoten,
cashewnoten, hazelnoten, paranoten
& amandelen)

Door de sojayoghurt, havermout of muesli
Als losse snack
Door een salade
Samen met dadels gebruiken in taarten of
snacks
Om pesto te maken
Notenpasta (amandelpasta, cashewpasta) op
brood

Rijk aan eiwit, ijzer, zink, vezels, magnesium,
koper en selenium

ZADEN (sesamzaad, chiazaad, hennepzaad
& lijnzaad)
Rijk aan eiwit, omega-3-vetzuren, vezels,
magnesium, koper en fosfor

PITTEN (pijnboompitten, zonnebloempitten,
pompoenpitten)
Rijk aan eiwit, tryptofaan, vitamine e, koper,
magnesium en mangaan
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Door de havermout, smoothie, sojayoghurt
en muesli
Over een salade
Gebroken lijnzaad werkt als bindmiddel in
pannenkoeken en cake
Sesamzaad is lekker als tahin (sesampasta)
op brood of door sauzen (tahini)
Geroosterd over salade of pasta
Als losse snack
Op een broodje avocado en gegrilde groenten
Door de muesli of sojayoghurt

4 FOCUS OP MEER WATER
Je kunt in vijf minuten helderder nadenken, je beter concentreren, hoofdpijn laten afnemen
en je lichaamseigen detox steunen door nu één ding te doen: méér water te drinken. Water
is veruit de nummer één nutriënt in onze voeding. Hoewel dit algemeen bekend is beseffen
we niet half hoe gezond en essentieel water is. Veel mensen leven in een lichte stand
van dehydratie. Ze drinken weinig tot geen puur water en als ze iets drinken is het een
suikerdrankje. Ze hebben hierdoor dagelijks last van hoofdpijn, vermoeidheid, obstipatie en
moeite met concentreren. Komt jou dit bekend voor? Het zijn allemaal symptomen van een
simpel vochttekort. Door meer water (of thee) te drinken kan jouw lichaam bovendien beter
afvalstoffen afvoeren (detox!), kan zelfs je humeur beter worden en krijgt je stofwisseling
een boost. Goedkoop, effectief en overal verkrijgbaar.
Hoeveel vocht heb je nu precies nodig? De gouden standaard is 1,5 liter per dag, maar dit
is bizar genoeg gebaseerd op een zeer oud onderzoek waarbij de onderzoeker maar één
testpersoon had: zichzelf. In de praktijk zit er een groot verschil in behoefte en een nog
groter verschil in geslacht. Vrouwen hebben tussen de 1,0 - 1,75 liter per dag nodig en
mannen 1,5 - 2,75 liter nodig. Dat zijn veel glazen water! Bij intensief sporten en op warme
dagen zweet je meer, waardoor de behoefte nog hoger is.
Test met deze twee trucjes of je genoeg gehydrateerd bent:
1 Drink nu twee grote glazen water of één flesje water van 500 ml. Plas je niet binnen
een uur het meeste water weer uit? Dan heeft je lichaam het water ‘gehouden’ en was je
(lichtelijk) uitgedroogd. Als je voldoende vocht in je lichaam had, zou je lichaam je meteen al
het overtollige water weer laten uitplassen. Wil je precies weten hoeveel je hebt uitgeplast?
Weeg jezelf dan voor en na het plassen. Eén flesje water van 500 ml staat gelijk aan een
halve kilo.
2 Kijk naar de kleur van je urine. Hoe donkerder de urine, des te geconcentreerder
de afvalstoffen. Urine hoort heel licht geel te zijn. Een uitzondering is wanneer je een
vitaminepil met vitamine b2 slikt. Deze vitamine is van nature felgeel en als je deze uitplast
is je urine daardoor donkerder.
Tips om meer water te drinken:
• Drink elke dag zodra je wakker wordt twee grote glazen water. Tussen vijf en twintig
minuten is al het vocht in je bloed opgenomen en merk je het effect!
• Neem altijd een flesje water mee voor onderweg en zet een kan water op je tafel of bureau.
Ook is het lekker om citroen, munt, komkommer of blauwe bessen in je water te doen voor
kleur en smaak.
• Leer jezelf aan om vóór elke maaltijd een glas water te drinken; dit helpt ook bij het
afvallen.
• Thee hydrateert ook prima en is extra gezond vanwege de vele antioxidanten die thee
bevat. Koop verschillende smaken (kruiden)thee, zoals kamille, zoethout, groene thee,
hibiscus thee, witte thee, muntthee en chai thee. Variatie is altijd goed.
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Eet jezelf mooi!
Een onzuivere huid, een bleek gezicht of ingevallen ogen: je kunt aan mensen vaak
in één oogopslag zien hoe gezond of ongezond ze zijn. Dat kan evolutionair gezien
handig zijn, want zo kun je (onbewust) oordelen of je potentiële partner wel gezonde
nakomelingen kan produceren. Gezondheid is vaak ook aantrekkelijk. Bij vrouwen
zijn een natuurlijke gloed, zuivere huid en voldoende spek op de billen tekenen voor
vruchtbaarheid en worden ze daarom door mannen als aantrekkelijk beschouwd.

Gezondheid is sterk verbonden met
hoe aantrekkelijk je bent
Maar wist je dat het eten van veel groenten en fruit je ook fysiek aantrekkelijker
kan maken? In een onderzoek naar het effect van eten op aantrekkelijkheid kregen
deelnemers zes weken lang minimaal negen porties groente en fruit per dag. De
deelnemers werden na het onderzoek als aantrekkelijker beoordeeld dan daarvoor.
Het bleek dat de carotenoïden (een antioxidant) uit de groenten en fruit zorgden dat
de huid een zichtbaar warmere gloed kreeg. Bovendien bevatten groenten en fruit ook
veel water, wat helpt bij het afvoeren van afvalstoffen waardoor je huid mooier wordt.

MIJN VIJF RICHTLIJNEN VOOR EEN GEZONDER EETPATROON
1 DE HALF-BORD-VOL-GROENTENREGEL
Met deze regel kun je meer eten en toch minder calorieën binnenkrijgen. Het is heel simpel:
je mag zo vaak (avond)eten opscheppen als je wilt, zolang de helft van je bord maar bedekt
is met groenten. Je kunt je groenten koken, stomen, grillen of bakken (liefst met zo min
mogelijk vet!), of je maakt een lekkere salade met een magere dressing. Zin in iets warms?
Zelfgemaakte soepen die rijkgevuld zijn met groenten tellen ook mee. Achter in dit boek
staan de ideale recepten voor soepen, salades en bijgerechten.
2 EET VOOR JE ONTBIJT & LUNCH EEN PORTIE FRUIT
Door je maaltijd te beginnen met een stuk fruit zet je de toon voor de rest van je maaltijd.
Dus loop je door de kantine op je werk of op school; pak eerst minimaal één stuk fruit. De
kans is groot dat je daarna meer gezonde keuzes maakt. Snijd eens een sinaasappel in
parten, neem een trosje druiven mee of verwen jezelf met een schaaltje verse aardbeien.
Je kunt natuurlijk ook plakjes banaan of appel met kaneel op brood doen! Heb je tijd om
voor jezelf iets lekkers klaar te maken? Maak dan eens bananenijs of een fruitsmoothie.
Recepten hiervoor vind je achter in dit boek.
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3 LAAT VLOEIBARE SUIKERS ZOVEEL MOGELIJK STAAN
Toen ik jong was hield ik enorm van suiker. Mijn mok thee vulde ik altijd met vier eetlepels
kristalsuiker die ik er vervolgens uitlepelde terwijl mijn thee afkoelde. Nu zou ik nooit meer
zo veel suiker in mijn thee doen en jij waarschijnlijk ook niet. Mijn tanden doen pijn als ik
eraan terugdenk. Gek genoeg drinken we wel vaak zo veel suiker via frisdrank, limonade of
‘gezonde’ fruitdrankjes. Wist je dat er in één glas sap of fris maar liefst 6,5 klontjes witte
suiker verstopt zitten?
Suiker (bijvoorbeeld kristalsuiker) heeft een slechte naam en dat is volledig terecht.
Suiker verhoogt de kans op diabetes type 2, is slecht voor je tanden en zorgt voor vervelende
pieken en dalen in je bloedsuiker. Daarnaast levert suiker enkel lege calorieën, dus geen
vitamines en mineralen die een pure bron van suiker, zoals banaan of dadel, wel zou leveren.
Dat het ook nog eens verslavend werkt blijkt uit het feit dat de gemiddelde Nederlander
24 kilo bewerkte suiker per jaar eet! Per dag is dit 65 gram (=16 klontjes) suiker. Het
aanbevolen maximum ligt met 25 gram suiker een stuk lager. De gezonde suikers uit fruit
zijn hier niet bij opgeteld, enkel de bewerkte suikers zoals kristalsuiker, rietsuiker, glucosefructosestroop, agavesiroop, honing en ahornsiroop.
De makkelijkste manier om minder suiker binnen te krijgen is om alle vloeibare suikers
te vervangen. Leer jezelf aan om (kruiden)thee of koffie ‘zwart’ te drinken en vervang
frisdranken voor bubbeltjes water met smaakmakers als takjes munt, slierten komkommer,
parten sinaasappel of versgeperste citroen. Zelf ben ik van suikerdrankjes afgekickt nadat ik
één week suikervrij probeerde te leven. Na deze week vond ik thee zónder suiker lekkerder
en was ijskoud bubbeltjeswater met blauwe bessen mijn nieuwe frisdrank.
4 ZORG DAT 80 PROCENT VAN JE VOEDING ONBEWERKT IS
Altijd gezond eten is moeilijk te doen, maar bovenal niet nodig. Genieten is onderdeel van
een gezonde levensstijl en soms moet je in het leven flexibel zijn. De meeste mensen zijn
echter té flexibel: ongezonde voeding neemt het grootste deel van hun voeding in beslag. Als
je streeft naar goede gezondheid raad ik de 80/20-regel aan. Zorg dat minimaal 80 procent
van je voeding bestaat uit onbewerkt eten, dus zo min mogelijk bewerkt in de fabriek en niet
uit pakjes, zakjes en potten. Goede voorbeelden van onbewerkt eten zijn een fruitsalade,
volkorenbrood met plakjes avocado, linzensalade, handje studentenhaver, havermout
met blauwe bessen en kaneel of zilvervliesrijst met roerbakgroenten in een zelfgemaakte
pindasaus. Zo laat je 20 procent ruimte over voor guilty pleasures zoals een koekje, een
zakje chips of een glaasje wijn en hoef je je hier niet schuldig over te voelen. Het past binnen
jouw gezonde levensstijl!
5 LAAT TOETJES DOORDEWEEKS STAAN
In mijn jeugd kreeg ik na het avondeten altijd een toetje voorgeschoteld. Dit was meestal
een grote kom volle vanillevla met een flinke toef slagroom. Uit gewoonte at ik dat braaf op,
maar ik vond het nooit echt lekker. Nu ik erop terugkijk vind ik de toetjesgewoonte maar
raar, want we zaten toch al vol van het avondeten? Uit fysiologisch oogpunt zijn toetjes dan
ook totaal overbodig. De grote kom vanillevla met slagroom leverde dagelijks 300 extra
kilocalorieën op. Eet jij elke avond standaard een toetje? Laat deze doordeweeks staan
en maak er een gewoonte van om een mok (kruiden)thee te drinken. Als dit eenmaal een
nieuwe gewoonte is bespaar je enorm veel calorieën!
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EET AF EN TOE JUNKFOOD
Als voorstander van een gezonde levensstijl pleit ik voor zo gezond mogelijk leven maar
waarschuw ik er ook voor dat het niet té gezond wordt. Te gezond, kan dat? Ja, af en toe een
taartje, een frietje of glas wijn is best goed. Niet zozeer voor je lichaam; je lichaam heeft
echt geen stuk chocoladetaart nodig om te overleven. De reden is psychisch. Sommige
mensen streven naar perfectie; altijd maar ultragezond willen eten. Dit kan op den duur
problematisch worden. Zo kan er angst ontstaan om nog langer granen, vetten of andere
essentiële voedselgroepen te eten waardoor het eetpatroon steeds kariger wordt. Uiteindelijk
worden er enkel nog (rauwe) groenten en fruit gegeten met als gevolg een tekort aan
nutriënten. Doorslaan in gezond eten wordt ook wel orthorexia genoemd. Hoewel dit (nog)
geen erkende eetstoornis is, lijkt de ziekte wel toe te nemen onder hoogopgeleide jonge
vrouwen. Op social media zoals Instagram worden kleurrijke foto’s van fruit vergezeld met
vele healthy hashtags en wordt het eenzijdige eetpatroon sterk aangemoedigd. Er is een
dunne lijn tussen een goede balans tussen gezond en ongezond eten, en ultragezond willen
eten, inclusief schuldgevoel na elke ‘ongezonde’ maaltijd. Het is niet realistisch om altijd
gezond te eten. Op verjaardagen, op vakantie, onderweg of uit eten; niet altijd kun je gezonde
keuzes maken. Of misschien ben je erg verslaafd aan suiker of ben je nog maar nét bezig
met je levensstijl aan te passen. Nieuwe gewoontes kunnen tot drie maanden duren voordat
ze eigen zijn en in de tussentijd zullen er veel uitdagingen op je pad komen. Streef altijd naar
vooruitgang, niet naar perfectie. Bij een dieet betekent een moment van terugval vaak het
einde. ‘Nu heb ik toch al gezondigd, dan maakt de rest ook niet meer uit.’ Bij een gezonde
levensstijl horen tegenslagen bij de reis. Elke uitdaging biedt jou namelijk de kans om te
leren omgaan met verleiding en verslaving. Blijf positief denken en stel jezelf de vraag:
‘Maakt dit over een jaar nog uit?’. Elk moment is een nieuwe kans om opnieuw te beginnen.
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Zijn gluten je vijand?
Als je internet moet geloven is bijna elke kwaal te wijten aan het feit dat je gluten eet.
Het wordt door antibroodauteurs zelfs de tabak van deze generatie genoemd. Deze
uitspraken worden met een goed gevoel voor drama verspreid als confetti. Het is niet
gek dat je bang bent om nog langer brood te eten. Maar is het waar: zijn gluten je vijand?
Het is handig om te weten wat gluten nou precies is. Gluten is de verzamelnaam voor
glutenines en gliadines, twee groepen eiwitten die van nature in bepaalde granen
voorkomen. Zo bestaat tarwe voor 80 procent uit gluten en daarom kunnen mensen
met coeliakie (glutenintolerantie) tarwe en andere granen, zoals rogge, gerst en
spelt, niet verdragen. Dit is geen pretje want het slijmvlies van de dunne darm wordt
zwaar beschadigd en zorgt voor onder andere erge buikpijn, slechte opname van
voedingsstoffen en misselijkheid. Om van de klachten af te komen moet een levenslang
dieet gevolgd worden waarbij gluten heel streng vermeden moeten worden. Dat
betekent geen koek, brood, ontbijtgranen, crackers, pasta en gebak meer. Maar ook
geen producten meer waar gluten in verstopt zitten, zoals gepaneerd eten, sojasaus,
kant-en-klare soepen en kruidenmengsels.

Eet jij glutenvrij? Ik hoop het niet!
Glutenvrij eten is tegenwoordig een trend en steeds meer mensen denken coeliakie of
een zelfbenoemde overgevoeligheid te hebben. De cijfers laten echter zien dat slechts
1 op de 100 mensen coeliakie heeft. Bovendien tonen onderzoeken aan dat de
symptomen bij niet-coeliakiepatiënten niet altijd komen door gluten, maar door het
zogenaamde nocebo-effect. Dit nocebo-effect is het tegenovergestelde van het placeboeffect: doordat mensen denken dat ze ziek, zwak en misselijk worden van bepaald
voedsel, krijgen ze na het eten ervan ook daadwerkelijk lichamelijke klachten! Dat de
klachten niet altijd van de gluten komen wordt geïllustreerd met het volgende onderzoek:
wekenlang werd er voor deelnemers speciaal gekookt zonder dat zij en de onderzoekers
wisten wát er precies in het eten zat (dubbelblind gecontroleerde studie). Eén groep
kreeg glutenvrij te eten, één groep kreeg weinig gluten en de laatste groep kreeg veel
gluten. Nu komt het bizarre: de klachten verergerden bij alle groepen. De angst dat
voeding je ziek maakt zorgt dus al voor fysieke klachten.
Het is jammer dat granen zo massaal vermeden worden. Volkoren granen bevatten
heel gezonde voedingsstoffen, zoals voedingsvezels, langzame koolhydraten, ijzer, zink
en b-vitamines. Vrees daarom niet voor graan; dat kan je namelijk zieker maken dan
het eten van brood. Variatie is natuurlijk altijd goed. Af en toe volkorenspeltpasta in
plaats van tarwepasta, havermout in plaats van Brinta en quinoa in plaats van couscous.
Vermijden is alleen zinvol bij een écht bewezen glutenintolerantie of -overgevoeligheid.
Je gaat immers toch ook geen appels mijden omdat de buurman een appelallergie heeft?
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Eten heeft zowel direct als indirect effect op hoe jij je voelt. Als je enorme honger hebt en
bijna flauwvalt kun je flink opknappen van een stevige maaltijd. En zo kan de kater van
een avondje maximaal drinken je hondsberoerd laten voelen. Ook kan te veel en ongezond
eten je gevoel sterk beïnvloeden. Een goed voorbeeld hiervan is het jaarlijkse kerstdiner.
Meestal zijn er meer gangen dan ruimte in de maag, maar dat weerhoudt mensen niet om
alle gangen met open armen te ontvangen. Zelf overat ik mijzelf altijd met kerst, simpelweg
omdat er zo veel lekkere gerechten op tafel stonden en iedereen ongegeneerd door bleef
eten. En alsof ik na het zware diner nog niet klaar was, begon ik kort erna van de doos
bonbons te snoepen die ik traditiegetrouw met kerst van mijn opa en oma kreeg. Is dit
herkenbaar voor jou? Grote kans dat je net als ik de rest van de avond moe, lusteloos en met
een opgeblazen buik op de bank lag. Maar daar stopte het niet. De volgende ochtend was
mijn lichaam nog de food overdose van de avond ervoor aan het verteren, terwijl de geur van
versgebakken broodjes mij alweer uit bed lokte.
Bij veel mensen is ongezond en (veel) te veel eten niet alleen beperkt tot kerst en andere
sociale gelegenheden. Het is een terugkerend probleem dat — juist door ongezond te
eten — in stand gehouden wordt. De welbekende vicieuze cirkel rondom eetbuien ken je
wellicht: de negatieve emoties verdwijnen door het eten van junkfood, je hierdoor schuldig
en moe en futloos voelen, toch de drang het nog een keer te doen niet kunnen weerstaan.
De beste manier om deze negatieve spiraal te doorbreken is door te veranderen wat je
eet, denkt of doet. Niet alles in één keer, maar beginnen met een makkelijke verandering.
Bijvoorbeeld alle ongezonde tussendoortjes vervangen door vers fruit. Of door vandaag een
rondje te gaan hardlopen. Of om vanaf nu te stoppen met denigrerend tegen jezelf te praten
(want zo praat je ook niet tegen je beste vriendin).
Kleine veranderingen kunnen je hele perspectief in positieve zin veranderen. Ken je het
heerlijke gevoel dat je al hebt na één keer sporten? Het gevoel van voldoening, energie en
kracht? Zo gaat dat ook met voeding. Door vanavond een maaltijd met veel verse groenten
en andere pure ingrediënten voor jezelf (en je familie) te maken kun je de eerste stap zetten
naar een positieve spiraal. Ja, de spiraal kan ook weer naar boven! In dit hoofdstuk bespreek
ik hoe bepaalde voeding je slecht of juist goed laat voelen. Je kan en mag gerust ook nog wel
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SUIKERDIP EN POWERBOOG
Wist je dat de suikers uit witbrood nóg sneller je bloed ingaan dan de suikers uit een reep
chocolade? Als je witbrood eet, krijg je eerst een snelle toename van suiker in je bloed
(woehoe: energie!) waarna je lichaam als een speer insuline gaat produceren. Deze insuline
zorgt dat de suikerspiegel in je bloed niet gevaarlijk hoog wordt door in rap tempo alle suiker
naar de spieren te brengen of door de suiker om te zetten naar vetzuren en op te slaan in
je vetcellen. Doordat je bloedsuiker zo snel stabiel gemaakt wordt, ontstaat er vaak een
dip. De bloedsuiker is dan lager dan de normale waarden en je voelt je moe, geïrriteerd en
lusteloos. Een after dinner dip, zoals velen het noemen.
De opname van energie in je bloedbaan is afhankelijk van wat je eet. Over het algemeen
zorgen koolhydraten voor het grootste effect op de bloedsuikerspiegel, maar niet elke
koolhydraat is gelijk. Je kent wellicht al het verschil tussen suiker (enkelvoudig) en zetmeel
(complex): beide vallen onder de noemer koolhydraat. Over het algemeen worden suikers
snel opgenomen omdat ze makkelijker te verteren zijn dan de complexe koolhydraat
zetmeel. Granen worden soms zó bewerkt dat een van nature complexe koolhydraat een
snelle koolhydraat wordt; denk maar aan witbrood en snacks op basis van tarwebloem.
Fruit is het tegenovergestelde. Ondanks het feit dat het voornamelijk bestaat uit suiker, is de
opname niet zo snel als bijvoorbeeld bij kristalsuiker. Het bevat namelijk vooral fructose, een
type suiker dat langzamer opgenomen wordt. Bovendien bevat fruit ook water en vezels die
de opname vertragen.
In de grafiek zie je hoe je bloedsuikerspiegel reageert op een maaltijd met snelle
koolhydraten (zoals witbrood met jam) en een maaltijd met langzame koolhydraten (zoals
volkorenbrood met plakjes avocado). Je lichaam streeft er altijd naar om je bloedsuiker (de
plasmaglucose) tussen de 4 en 6 mmol/l te houden.

bloedsuikerspiegel na het eten van veel/weinig suikers
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ongezonde dingen eten. Ik wil je vooral laten ervaren hoe je jouw eigen potentieel naar boven
kunt halen met betere voedingskeuzes en hoe je kunt voorkomen dat je jezelf telkens uit de
negatieve spiraal moet worstelen.
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Suikerdip (GI hoger dan 65)

Powerboog (GI lager dan 55)

WITTE GRAANPRODUCTEN
Zoals tarwebloem, speltbloem, witbrood, wit
stokbrood, witte pasta, witte rijst, ontbijtkoek

VOLKOREN GRAANPRODUCTEN
Zoals volkorentarwemeel, volkoren speltmeel,
volkorenbrood, roggebrood, havermout,
zilvervliesrijst, rijstwafels, quinoa

AARDAPPELPRODUCTEN
Zoals gekookte aardappelen, aardappelpuree,
friet, chips

ALLE GROENTEN EN PEULVRUCHTEN
Zoals broccoli, spinazie, paprika, tomaat,
aubergine, bloemkool, linzen, bruine bonen,
kikkererwten, lima bonen, spliterwten, tofoe

ZOET FRUIT
Zoals ananas, mango, bananen, watermeloen

MINDER ZOET FRUIT
Zoals blauwe bessen, appels, mandarijnen,
kersen, peren, perzik, grapefruit, bramen

ZOET BROODBELEG
Zoals jam, hagelslag, vruchtenhagel,
chocopasta (m.u.v. appelstroop)

HARTIG BELEG
Zoals hummus, pindakaas, tahin, amandelpasta,
groentespread, gegrilde groenten, avocado

Suikerdip (GI hoger dan 65)

Powerboog (GI lager dan 55)

KANT-EN-KLARE SNACKS
Zoals stroopwafels, mueslirepen, biscuitjes,
chocoladerepen, snoepgoed

GEZONDE EN/OF ZELFGEMAAKTE SNACKS
Zoals zelfgemaakt bananenbrood en
groentechips, extra pure chocolade, handje
noten, groenten met hummus

VERSCHILLENDE SUIKERS
Zoals kristalsuiker, rietsuiker, glucosefructosestroop, honing, rijststroop,
ahornsiroop, basterdsuiker

ZOETSTOFFEN EN GEDROOGD FRUIT
Zoals stevia, kokosbloesemsuiker, agavesiroop,
rozijnen, pruimen, abrikozen

SUIKERRIJKE DRANKEN
Zoals vruchtensap, frisdrank, limonade,
sportdranken

SUIKERVRIJE DRANKEN
Zoals water, (kruiden)thee, Spa rood

De snelheid waarmee koolhydraten in de darmen worden verteerd en als suikers worden
opgenomen in je bloed, wordt uitgedrukt met de Glycemische Index (gi). Een gi kan variëren
tussen de 0 en de 100. 0 is zeer laag en enkel bepaalde groenten zoals avocado en courgette
komen onder de 10. Pure glucose wordt zeer snel opgenomen en staat daarom op 100. De
meeste voedingsmiddelen variëren tussen de 30 en 80.
In de tabel hierboven zie je welke producten zorgen voor een suikerpiek (met dip als
gevolg) en welke producten je juist een stabiele powerboog geven!
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De indeling in de tabel is niet 100 procent exact, aangezien de waardes van
voedingsmiddelen variëren per land en meetmoment. Ook hoeft een voedingsmiddel niet
gezond te zijn als het een lage gi heeft, want ook croissantjes en volle chocolademelk hebben
een lage gi. Bovendien zijn gezonde voedingsmiddelen zoals ananas, bananen en dadels
hoog in gi, terwijl deze hartstikke gezond zijn. Het vermijden van producten op basis van de gi
is daarom niet nodig.
Er zijn een paar factoren van invloed op de gi. Ten eerste de bereiding: door eten langer
te koken wordt het makkelijker voor je lichaam om de koolhydraten op te nemen. Zo heeft
doorgekookte pasta een hogere gi dan beetgare pasta. Daarnaast is de gi afhankelijk van wat
je nog meer eet. Eiwitten, vetten en vezels helpen namelijk de opname te vertragen, omdat
ze meer tijd nodig hebben om te verteren. Eiwitten worden bijvoorbeeld in de maag verteerd
en daardoor moeten de koolhydraten even in je maag ‘wachten’ om naar de darm te kunnen,
waar deze verteerd worden. Als je ’s avonds een wit pitabroodje (hoge gi) eet met gegrilde
groenten, falafel en hummus (allemaal lage gi) wordt de gi van de hele maaltijd lager. Het
komt namelijk allemaal als papje in je maag waarna het in delen naar de darmen gaat. Ten
slotte is ieder mens verschillend en reageert de één heftiger op snelle koolhydraten dan de
ander.
Betekent dit dat je nooit meer witte pasta of aardappelen mag eten? Zeker niet. Combineer
de snelle koolhydraten met vetten en eiwitten om de dip te voorkomen. Ook maakt het
verschil hoeveel snelle koolhydraten je binnenkrijgt. Thee met één klontje kristalsuiker geeft
je lang niet dezelfde schommeling als het drinken van een heel glas limonade. En soms
kan snelle energie juist heel fijn zijn, bijvoorbeeld nadat je intensief gesport hebt en je snel
wilt opladen. Of je doet mee aan een fietstocht en moet onderweg je glycogeenvoorraad
(de suikervoorraad in je spieren) aanvullen. Dan kunnen mueslirepen en sportdranken een
uitkomst zijn.
Stiekem wist je waarschijnlijk al dat de voedingsmiddelen in de suikerpieklijst je geen
goed deden. Want heb jij je ooit energiek en fit gevoeld na een halve doos bonbons en
een pak chocoladekoekjes? Nee, ik ook niet. Wat je vast nog niet weet is hoe bepaalde
voedingsstoffen helpen om stofjes in je hersenen aan te maken die humeur, energie en
zelfvertrouwen beïnvloeden. En nee, dit zijn geen exclusieve voedingsstoffen die je moet
kopen via poedertjes en pillen, maar je haalt ze gewoon uit pure voeding!
EET JE VAN BINNENUIT GELUKKIGER, FITTER EN ENERGIEKER
Met eten kun je je op verschillende manieren beter voelen. Zo bestaat er zoiets als
comfortfood. Een typisch voorbeeld is een kom dampende soep op een gure herfstdag. De
soep kan je van binnen — letterlijk — een warm gevoel geven. Soms is comfortfood pure
nostalgie en herinnert het je aan familiefeesten waarvoor je oma altijd goddelijke appeltaart
bakte. Ook kan comfortfood je kortstondig beter laten voelen doordat het negatieve
emoties dooft of wegneemt. Denk maar aan het troostende effect van een reep karamelzeezoutchocolade als je net gedumpt bent door je partner. Chocolate understands, nietwaar?
Helaas zorgt deze vorm van comfortfood dat de negatieve emoties snel (en vaak versterkt)
terugkomen. Ben je nét gedumpt, word je ook nog eens dik omdat je duizend calorieën aan
chocolade hebt gegeten.
Eten kan je ook lichamelijk beter laten voelen, dus echt van binnenuit. Zo zitten er in
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sommige voeding bepaalde stoffen die neurotransmitters (stoffen in de hersenen die zorgen
voor prikkeloverdracht) beïnvloeden, met als gevolg een verandering van emoties en gedrag.
Bekende neurotransmitters zijn serotonine en dopamine en deze spelen een interessante
rol in jouw gemoedstoestand. Deze neurotransmitters kunnen alleen gevormd worden als je
genoeg van bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgt. Hoe dat precies zit lees je in de volgende
paragrafen.
EET JEZELF GELUKKIGER
Bij mensen met een depressie is vaak de neurotransmitter serotonine sterk verlaagd.
Dit wordt ook wel je happiness-hormoon genoemd. Je maakt serotonine zelf aan in de
hersenen met behulp van de voorloper tryptofaan. Klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk
werkt het vrij simpel. Tryptofaan is een aminozuur (onderdeel van de eiwitten) die je elke
dag binnenkrijgt. Hoewel tryptofaan in veel eiwitrijke producten zit, is alleen de tryptofaan
uit bepaalde voedingsmiddelen effectief om je serotonine te boosten. Dit komt doordat
meerdere aminozuren met elkaar concurreren om door de bloed-hersenbarrière te
mogen. Deze bloed-hersenbarrière kun je zien als de deur naar een hippe club waarbij de
uitsmijter alleen de populaire mensen naar binnen laat. Pas als er weinig populaire mensen
in de rij staan laat hij tryptofaan door. Het is gebleken dat de tryptofaan uit zilvervliesrijst,
sesamzaad, zonnebloempitten en pompoenpitten het beste door deze bloed-hersenbarrière
gaan en hiermee het meeste effect heeft op een toename van serotonine. Eet daarom
regelmatig zilvervliesrijst, smeer sesampasta (tahin) op brood en voeg geroosterde
pompoen- en zonnebloempitten toe aan salades. Mocht je gek zijn op hummus; tahin is een
ingrediënt van hummus, dus nog een reden om het vaker te eten!
Naast serotonine zijn er ook aanwijzingen dat omega-3-vetzuren helpen bij
stemmingsstoornissen. Veel mensen krijgen dagelijks te weinig omega-3-vetzuren
binnen. In hoofdstuk 3 heb je al eerder kunnen lezen over omega-3 en de zaden waar ze in
zitten. Ook algenoliecapsules zijn rijk aan de omega-3-vetzuren epa en dha, perfect om als
aanvulling te nemen. Omega-3 zit van nature ook in vis, maar dit is niet aan te raden. Vis en
visoliecapsules bevatten hoge gehaltes van kwik, lood, pcb’s en dioxines die gebonden zitten
aan het vet. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
Het klinkt gek, maar ook je darmen hebben invloed op hoe jij je voelt. Er zitten namelijk
gigantisch veel bacteriën in je dikke darm en uit recent onderzoek blijkt dat deze
communiceren met de hersenen. In een onderzoek dat gepubliceerd werd in de British
Journal of Nutrition bleek dat het innemen van goede bacteriën via een capsule depressieve
symptomen, angstgevoelens en woede significant lieten verminderen. De darmflora
heeft dus invloed op processen in je hersenen en daarom is een gezonde darmflora van
groot belang. Antibioticagebruik, slechte voeding en zelfs stress van een examen kan
de hoeveelheid goede bacteriën in je darmen laten afnemen. Om de hoeveelheid goede
bacteriën aan te vullen kun je twee dingen doen. Ten eerste kun je volop voedingsvezels
eten, want deze vormen voeding voor de goede bacteriën. We noemen dit ook wel prebiotica.
Je hebt het woord probiotica misschien wel eens op een duur zuiveldrankje in het koelvak
van de supermarkt zien staan. Probiotica zijn goede bacteriën die soms aan speciale
zuiveldranken worden toegevoegd, maar die je beter kunt innemen via een capsule. Via
het spijsverteringskanaal komen de bacteriën in je darmen terecht, nestelen zich daar
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en vermenigvuldigen zich zodat er nog meer goede bacteriën bij komen. Zo heb je veel
goede bacteriën in je systeem waardoor niet alleen je weerstand en vertering, maar ook
je gemoedstoestand in topvorm blijft. Een andere manier om ervoor te zorgen dat je meer
goede bacteriën in je darmen krijgt, is door middel van poeptransplantatie, maar daar zit je
nu vast niet op te wachten.

eet junkfood als experiment
Om zelf eens heel sterk te ervaren hoe verschillende voeding je laat voelen, raad
ik je dit — enigszins omstreden — experiment aan. Deze uitdaging kun je morgen
thuis doen of binnenkort op een feestdag uitproberen waar ongezond eten volop
beschikbaar is (zoals kerst of een verjaardag). Dan hoef je niet speciaal junkfood in
huis te halen. Het is heel simpel:
Stap één:
Eet eerst een dag heel gezond en vermijd alles wat je een suikerdip kan geven. Drink
veel water, eet volop groenten en fruit en kook gerechten aan de hand van recepten
achter in dit boek.
STAP TWEE:
Eet de dag erna alleen maar ongezonde dingen. Begin de dag met witte bolletjes met
jam en een glas sap uit pak (snelle suikers). Eet koekjes, chips en snoep voor lunch en
drink limonade in plaats van water. Kies voor het avondeten iets kant-en-klaars of eet
frituur.
STAP DRIE:
Vraag jezelf af: hoe voel je je? Wat merkte je op de gezonde dag? En wat op de
ongezonde dag? Heb je last gehad van energiedipjes, een opgeblazen buik en
misselijkheid? Wat leverde jou meer plezier op?
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EET JEZELF RELAXT
Stress vermijden (of managen) en tijd voor jezelf vrijmaken zijn natuurlijk essentieel om
goed tot rust te komen. Daarnaast kan voeding helpen om van binnenuit rustiger te worden.
Serotonine helpt ook om angstgevoelens te verminderen en beter te ontspannen, dus
regelmatig zaden en zilvervliesrijst eten heeft ook voor ontspanning een positief effect.
Wist je dat het mineraal magnesium ook invloed heeft op ontspanning? Magnesium wordt
niet voor niks ook wel het antistressmineraal genoemd. In een onderzoek gepubliceerd
in Medical Hypotheses bleek dat verhoogde inname van magnesium al op korte termijn
depressieve klachten liet afnemen en dat het daarnaast hielp om beter te ontspannen en te
slapen. Veel mensen krijgen tegenwoordig niet eens voldoende magnesium binnen en bij
een stressvol leven is de behoefte ook nog eens verhoogd. Door dagelijks bonen, noten en
granen zoals havermout en volkorenbrood te eten krijg je voldoende magnesium binnen.
Extra innemen via een supplement is dan niet nodig, maar lukt het via je voeding niet, dan
kan extra magnesium slikken wel zinvol zijn. Neem dan maximaal 250 mg per dag.
Als je ’s avonds ontspannen in bed ligt en langzaam moe en doezelig begint te worden
komt dat door het hormoon melatonine. Dit hormoon is beter bekend als het slaaphormoon
en wordt aangemaakt in de hypofyse (een klier in de hersenen) als het donker wordt. De
hypofyse weet dat het nacht wordt doordat er minder licht via je ogen binnenkomt en dat is
meestal het tijdstip om te gaan slapen. Dit is dan ook de reden waarom bij slapeloosheid
geadviseerd wordt om ruim voor bedtijd alle elektronica uit te zetten en de grote lichten
in huis alvast te dimmen. We worden tegenwoordig vaak ‘kunstmatig’ wakker gehouden
en uit ons natuurlijke slaapritme gehaald. Als je moeite hebt met ontspannen en in slaap
komen kan het al effect hebben om je omgeving donkerder te maken. Maar wist je dat er
in sommige producten ook melatonine zit? Je vindt het vooral in amandelen, (zure) kersen,
frambozen, kiwi’s en gojibessen. Zo hoeft eten voor het slapengaan helemaal niet slecht te
zijn.

voldoende ijzer en zink binnen. IJzer is onderdeel van rode bloedcellen en essentieel in het
transport van zuurstof. Een tekort aan ijzer kan dan ook leiden tot anemie (bloedarmoede).
Zink is nodig voor de opbouw van eiwitten en speelt een rol in de opbouw en afbraak
van koolhydraten. Een tekort is dus makkelijk te voorkomen door elke dag genoeg
volkorengranen, bonen, linzen en groenten te eten.
Een aandachtspunt ligt bij vitamine b11 (foliumzuur) en vitamine b12. Dit zijn twee
b-vitamines waarvan mensen snel — ook met een gezonde voeding — te weinig
binnenkrijgen. Beide vitamines vormen een rol bij de vorming van rode bloedcellen en een
tekort geeft dezelfde symptomen als een ijzertekort: je wordt moe en lusteloos. Foliumzuur
kun je wel voldoende binnenkrijgen door volop broccoli, spinazie en andere groene groenten
te eten. Maar zoals altijd: voeding is pas voeding als je het hebt gegeten en je lichaam het
heeft opgenomen. Vitamine b12 zit van nature niet in planten en ook uit dierlijke bronnen is
de hoeveelheid niet altijd voldoende. Het is aan te raden om vitamine B12 via een vitaminepil
in te nemen, met een dosis van 1000 mcg, 1 à 2 maal per week. Benieuwd of je genoeg
vitamines binnenkrijgt? Vul je eten eens nauwkeurig in via www.cronometer.com en zie
direct waar jij je voedingsstoffen uithaalt!
En ten slotte goed nieuws voor alle koffieliefhebbers: je dagelijkse stoot cafeïne is zo slecht
nog niet. In een review gepubliceerd in Nutrition blijkt dat cafeïne meerdere voordelen kent.
Zo maakt het stofje je alerter, helpt het energie vrij te maken, neemt je reactievermogen
toe en verbetert het je lichamelijke prestaties. Tijdens het werk een koffierondje doen heeft
dus voordelen. Beperk je inname wel tot maximaal 5 kopjes per dag. Het duurt namelijk
lang voordat cafeïne uit je bloed is en het kan een gezonde nachtrust in de war schoppen.
Sommige mensen reageren heel heftig op cafeïne. Word jij zenuwachtig en onrustig na een
kop koffie? Drink dan liever (kruiden)thee. In kruidenthee zit geen cafeïne en in thee (zwarte
of groene) zit de helft minder cafeïne dan in koffie (respectievelijk 40 mg per mok tegenover
85 mg per kopje).

EET JEZELF ENERGIEK
Ons lichaam is gebouwd om energiek te zijn en om de hele dag productief te kunnen werken.
Die energie kunnen we tegenwoordig met onze drukke agenda ook wel goed gebruiken.
Door onze voeding te verbeteren kan het lichaam optimaal energie vrijmaken en voel jij je de
hele dag door fit. Voordat we een aantal nutriënten gaan bekijken die jou helpen energieker
te worden is het belangrijk dat je basis goed is. Zoals al eerder beschreven heeft de
Glycemische Index effect op je energieniveau. Probeer je maaltijden en snacks laag in gi te
houden. Daarnaast is voldoende water drinken en regelmatig eten (drie hoofdmaaltijden en
twee tussendoortjes) gunstig voor een stabiel energieniveau.
Ten eerste zijn b-vitamines (b1, b2, b3, b5, b6, b8) heel belangrijk voor het vrijmaken van
energie. De belangrijkste plantaardige bronnen van deze b-vitamines zijn volkoren granen,
peulvruchten en paddenstoelen. Doordat we tegenwoordig veel bewerkte granen eten, zoals
koekjes (ook de ‘gezonde’ Liga’s en mueslibars!) en witbrood, lopen we deze vitamines mis.
Door bijvoorbeeld de dag te starten met havermout, te lunchen met volkorenbrood of een
goedgevulde salade en ‘s avonds volkorenpasta te kiezen krijg je makkelijk je b-vitamines
binnen en kan jouw lichaam energie efficiënt vrijmaken.
Ten tweede krijg je door veel volkoren granen en peulvruchten te eten ook automatisch
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5 Proef nieuwe smaken
& leer (ermee) koken
Heb je de viral YouTube-video gezien waarin baby’s voor het eerst een stukje citroen
proeven? Ontzettend schattig hoe ze op de sterke smaak reageren door een zure bek te
trekken. Het is niet gek dat sommige baby’s na het proeven van de citroen beginnen te huilen
of het partje demonstratief weggooien. Baby’s proeven namelijk ontzettend sterk. Na de
geboorte is de hoeveelheid smaakpapillen op z’n hoogst waardoor baby’s de voorkeur geven
aan milde smaken. Bij het ouder worden neemt de hoeveelheid smaakpapillen sterk af. Zo
heeft een kind van tien nog maar de helft van zijn smaakpapillen over. Juist doordat baby’s
en kleine kinderen zo sterk proeven kunnen zure of bittere voedingsmiddelen te heftig zijn.
Dit is overigens logisch te verklaren door het feit dat bitter en zuur vroeger vaak symbool
stonden voor giftig eten.
Kortom, dat de meeste volwassenen graag koffie drinken en pure chocolade heerlijk
vinden is vooral omdat onze smaak al enigszins afgevlakt is. We proeven gewoon een stuk
minder! Als wij zwarte koffie zouden proeven met de gevoeligheid van een baby’s tong,
zouden we massaal de espresso vervangen voor koffie verkeerd mét extra suiker.

Volwassenen kunnen meer smaken
waarderen dan kinderen omdat ze
minder proeven
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Het is dus niet gek dat jonge kinderen bepaalde 'volwassen'-smaken zoals bitter, zuur
en zout niet waarderen. Als kind vond ik koffie, olijven en spruitjes vies, terwijl ik het nu
heerlijk vind! Andersom werkt het ook: je kunt na verloop van tijd typisch kindervoedsel
vies gaan vinden. Zo vond ik vroeger koetjesrepen lekker, terwijl ik nu een chemische
nepchocoladesmaak proef. En mijn voorliefde voor winegums is vervangen door de pure
smaak van rijpe nectarines.
Het is voor de smaakontwikkeling zeer gunstig om op jonge leeftijd al te beginnen
met het introduceren van verschillende smaken en kinderen aan te moedigen (zonder te
dwingen) om te proeven. Dit verhoogt de kans dat ze op volwassen leeftijd meer lusten en
gevarieerder eten. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met een avontuurlijk eetpatroon,
zoals het eten van polenta en seitan, relatief minder zwaar zijn (lager bmi). Het kan dus ook
voor de slanke lijn goed zijn om eens iets anders te eten dan gekookte aardappelen met
sperziebonen uit een potje. In het begin zal het even wennen zijn, maar smaakpapillen
passen zich vrij snel aan. Dit blijkt ook uit onderzoeken naar vetarm en vetrijk eten: na
een maand minder vetrijk te eten groeit de voorkeur voor vetarmere maaltijden. Dit geldt
nog sterker voor zout. Deelnemers aan een onderzoek naar de gewenning van zout kregen
zoutarme of ‘gewone’ maaltijden te eten. Na enkele maanden gaf de zoutarme groep de
voorkeur aan maaltijden met minder zout en smaakten ‘gewone’ maaltijden te zout.

Smaak is altijd in ontwikkeling en
het is nooit te laat om nieuwe
smaken te ontdekken!
Baal je nu dat jouw ouders je vroeger geen betere eetgewoontes hebben meegegeven terwijl
je in je luier rondliep? Gelukkig is het nog niet te laat want smaak is altijd in ontwikkeling.
Je kunt op elk moment in je leven beginnen met het waarderen van nieuwe smaken en deze
uiteindelijk hartstikke lekker gaan vinden! Net zoals kinderen moeten ook volwassenen
meerdere keren aan een smaak blootgesteld worden. Vaak niet tien tot vijftien keer zoals bij
kinderen, maar het gaat een stuk sneller.
Of mensen eten lekker vinden wordt bepaald door verschillende factoren. Zo spelen
temperatuur, geur, textuur en kruidigheid een grote rol bij smaak. Denk maar aan frietjes.
Verse friet is heerlijk geurend en knapperig, terwijl hetzelfde frietje enkele uren later droog,
slap en bleek geworden is. De smaakbeleving is totaal anders geworden. Ook hoe je eten
klaarmaakt kan wonderen doen. Plat gekookte spruiten zijn slap en bitter, dus niet gek dat
je ze dan niet lekker vindt. Maar als je spruitjes karamelliseert, worden ze juist knapperig en
zoet! De kans dat je ze dan wel lekker vindt is een stuk groter.
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Een andere truc om zowel kinderen als volwassenen te laten wennen aan minder lekker
eten is door het (tijdelijk) te mengen met wél lekker eten. Geen fan van broccoli? Met een
beetje pinda- of kerriesaus eroverheen waarschijnlijk wel. Of blend ‘vieze’ ingrediënten door
een soep. Blend je bijvoorbeeld bloemkool door de groentesoep maar een van je tafelgasten
lust geen bloemkool? Zeg dit er dan vooral niet bij, want hoewel bloemkool amper te proeven
is, zal de eter de soep minder lekker vinden, en wat niet weet dat niet deert. Smaak wordt
namelijk beïnvloed door verwachting. Vanwege deze reden lusten veel mensen gerechten op
voorhand al niet, omdat het een negatieve associatie opwekt. Neem bijvoorbeeld havermout.
Hoewel veel mensen het slechts in een ver verleden (of zelfs nooit!) geproefd hebben roepen
ze wel hoe afschuwelijk de smaak is. Vraag jezelf daarom altijd kritisch af: hoe weet je dat je
iets niet lust als je het al zo lang niet (of nog nooit) hebt gegeten?
Het kan natuurlijk ook zijn dat je iets écht niet lekker vindt. Heb je een ingrediënt
verschillend klaargemaakt en meerdere keren geproefd en je krijgt nog steeds rillingen als
je eraan denkt? Dan kan je oprecht zeggen dat je het niet lust.
OP EEN SMAKELIJK AVONTUUR…
Toen ik als student op mezelf ging wonen en mijn eigen boodschappen ging doen,
ging er een wereld aan nieuwe producten voor me open. Zowel bij de supermarkt als
bij mijn favoriete biowinkel waren er zo veel interessante producten! Wist jij dat er
pompoenpittenpasta bestaat? Lekker voor op brood. Of heb je wel eens edelgist gegeten?
Het is een gezonde smaakmaker die lijkt op strooikaas. En er is nog zoveel meer. Wat voor
mij werkte was om elke week één nieuw product te kopen, van kruiden en groenten tot
broodbeleg. Zo heb ik de Indiase kruidenmix garam masala ontdekt die ik nu regelmatig
gebruik in soepen en curry’s. En begon mijn lunch gevarieerder te worden doordat ik
verschillende smaken hummus probeerde, zoals bietenhummus en pompoenhummus.

Koop en proef elke..week
een nieuw ingredient
Dit is hét moment om nieuwe smaken te ontdekken en eindelijk eens uit je vastgeroeste
eetgewoontes te stappen. Meteen op de fiets naar de toko twee dorpen verderop hoeft niet.
De supermarkt (en eventueel de plaatselijke biowinkel) verkoopt waarschijnlijk tientallen
producten die je nog nooit eerder gezien of geproefd hebt. Voor de één is het eten van
avocado of havermout al een nieuwe ontdekking, voor de ander zijn de hippe granen zoals
farro en freekeh een avontuur. Begin in je eigen tempo met lekkere, nieuwe smaken toe te
voegen aan je eetpatroon zodat ze na verloop van tijd heel normaal voor je zijn. Om je een
handje te helpen heb ik vier groepen ingrediënten voor je verzameld die je wellicht nog niet
kent of hebt geproefd! Van daaruit kun je je smakelijke avontuur voortzetten door zelf elke
week iets nieuws te proberen.

048 PROEF NIEUWE SMAKEN & LEER (ERMEE) KOKEN

..
Maak van varieren een gewoonte!
Heb je wel eens passievrucht of granaatappel gegeten? Of aubergine en avocado?
En varieer je wel genoeg in je verse producten of pak je uit gewoonte een tros bananen
en de groenten uit de Bonus? Maak van variëren een gewoonte!
STAP ÉÉN:
Loop in de supermarkt langs de groente- & fruitafdeling en tel hoeveel soorten
groenten en fruit je nog nooit geproefd hebt. Tel daarna hoeveel soorten je al een
maand niet meer gegeten hebt.
STAP TWEE:
Koop twee (voor nu) onbekende soorten fruit en groenten, of kies twee soorten die je al
minstens een maand niet gegeten hebt.
STAP DRIE:
Herhaal dit elke week bij het winkelen.
Naast groenten en fruit kun je ook noten, gedroogd fruit, kruiden, bonen en granen
betrekken. Zo ontdek je nieuwe smaken en eet je gevarieerder!

KOOK EENS VAKER MET…
• Zoete aardappel
Ik ben helemaal weg van zoete aardappel, ook wel bataat genoemd. Qua textuur lijkt de
zoete aardappel op de ‘gewone’ aardappel, alleen smaakt hij zoeter (ha, verrassend) en
varieert de kleur tussen geel en oranje. Je kunt hem net als de oude vertrouwde aardappel
koken, pureren en bakken. Zelf vind ik zoete aardappel het lekkerst gesneden in dunne
parten, ingesmeerd met een beetje olie en dan een halfuur in de oven bakken op 220 graden
Celsius. Aardappelfriet zoals nooit tevoren! Achter in dit boek vind je onder andere recepten
voor zoete aardappel-pindasoep en een couscoussalade met zoete aardappel. Nu hopen dat
jouw supermarkt zoete aardappel verkoopt!
• Paddenstoelen
Met paddenstoelen bedoel ik niet alleen die witte champignons die je al jaren kent, maar ook
al die andere gezonde paddenstoelen die je tegenwoordig in de supermarkt vindt! Al eens
gehoord van shiitake, portobello, oesterzwam en cantharellen? Deze gezonde schimmels
rekenen we tot de groenten en leveren veel eiwitten en b-vitamines. Eet ze liever niet rauw,
want ze bevatten de gifstof agaritine die alleen bij verhitting verloren gaat. Paddenstoelen
zijn lekker om te bakken en daarna te verwerken in een soep. Of voeg ze toe aan een salade,
zoals in mijn recept voor sushisalade met shiitake.
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• Zeewier
Houd je van smaken uit de zee? Dan ga je zeewier zoals zeekraal, wakamé en nori heerlijk
vinden. Hoewel het absoluut niet sexy klinkt is zeewier wel in opkomst en een geweldige
smaakmaker. Sushi (gemaakt met norivellen) wordt door steeds meer mensen gegeten
en ook in de supermarkt vind je sushipakketten om thuis je eigen sushi te rollen. Dezelfde
norivellen kun je ook scheuren en toevoegen aan salades en soepen. Ook zeekraal is lekker
door salades, zoals in mijn recept voor Catalaanse empedratsalade met zeekraal. Voor op
brood zijn er bij biowinkels kant-en-klare spreads van zeewier te koop, maar zelf maken kan
natuurlijk ook!
• Kruiden en specerijen
Nederlanders hebben vaak een karige kruidenkast vergeleken bij veel andere eetculturen.
En dat is jammer! Kruiden en specerijen kunnen gerechten verrijken qua smaak én
gezondheid. Bovendien heb je minder zout nodig om je eten op smaak te brengen. Heb je wel
eens zelf een curry gemaakt met bijvoorbeeld verse knoflook, gember en een Thaise rode
curry kruidenmix of garam masala? Je vindt een recept hiervoor achterin bij de recepten.
Of heb je wel eens komijn en kerrie gestrooid over geroosterde groenten of over een salade?
Loop de volgende keer als je gaat winkelen eens langs het kruidenrek een kies een paar
nieuwe kruiden. Of zoek een lekker recept met een (nu nog) onbekend kruid en probeer
dat uit.
Vind je het moeilijk om zelf direct aan de slag te gaan? Je kunt ook op een andere manier
nieuwe smaken uitproberen. Ga eens uit eten bij een restaurant met een onbekende
eetcultuur. Bestel bijvoorbeeld eens een curry met okra bij een Indiaas restaurant, avocado
sushi bij een Japans restaurant of een injera met verschillende groenten en linzensausjes bij
een Ethiopisch restaurant. Zo blijven je smaakpapillen niet beperkt tot Italiaanse pasta’s en
Hollandse stamppot.

te bewaren is Pinterest.com, waarbij je recepten kunt 'pinnen' op zogenaamde boards. Per
categorie – zoals vetarme dressings of feestelijke hapjes – kun je een board aanmaken en
al je online gevonden recepten erop bewaren (dit wordt pinnen genoemd). Alsof het een
prikbord is!
Zet eens wat vaker 24Kitchen aan, doe mee met een kookworkshop of volg foodblogs op
internet of Instagram. Maar bovenal: duik de keuken in en ga lekker aan de slag! Met de
onderstaande checklist vind je alles wat je aan keukengerei nodig hebt en met de
ruim 65 recepten achter in dit boek hoef jij je de komende tijd niet te vervelen.

..
Essentiele-keukengereichecklist
0 Stevige snijplank
0 Koksmes
0 Steelpan
0 Kookpan 2 liter
0 Grote soeppan van >3 liter
0 Koekenpan met antiaanbaklaag
0 Ruime wokpan
0 Ovenschaal/bakplaat
0 Bakpapier
0 Maatbeker
0 Stamppotstamper

0 Staafmixer en/of blender
0 Keukenmachine
0 Bakspray
0 Soeplepel
0 Spatel
0 Rasp
0 Blikopener
0 Knoflookpers
0 Lange satéprikkers
0 Fijne zeef
0 Saladeschaal
0 Bewaar- en diepvriesdozen

LEER (EEN BEETJE) KOKEN
Je hoeft absoluut geen keukenprins of prinses te zijn om te (leren) koken. Oefening baart
kunst! Door zelf je weg te vinden in de keuken word je minder afhankelijk van kant-en-klare
producten, ga je (hopelijk) lekkerder eten en weet je precies wat er in je eten zit.
Koken kun je zo makkelijk en moeilijk maken als je zelf wilt. Zelf wilde ik
bereidingstechnieken leren en heb ik urenlang kookfilmpjes bekeken waarin chefs uitleggen
hoe je een mes goed vasthoudt en hoe je een avocado binnen 30 seconden in mooie
blokjes snijdt. Als je wilt weten hoe je een ui snippert hoef je het alleen maar in te toetsen
op YouTube en chefs over de hele wereld leggen je de kneepjes van het vak uit. Ook veel
voorkomende bereidingstechnieken zoals fruiten en au bain marie worden heel helder
uitgelegd.
Als je zelf gaat koken zijn recepten in het begin handig omdat er stap voor stap uitgelegd
wordt wat je moet doen. Elke keer dat je vervolgens een gerecht maakt wordt het
makkelijker. Je repertoire verbreedt en je zult steeds minder pakjes en zakjes nodig hebben
om een geweldige maaltijd op tafel te zetten. Er zijn tal van kookboeken die (gezonde)
kookinspiratie bieden, maar ook op het internet vind je veel. Een fijne website om recepten
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6 Richt je
omgeving slank in
Bij sommige mensen lijkt een gezonde levensstijl vanzelf te gaan: ze eten elke dag
ultragezond, zijn altijd opgewekt en sporten consequent drie keer per week. Hun
perfecte leven is op social media zoals Instagram en Facebook tot in detail te volgen en te
bewonderen. Die mensen zijn natuurlijk in feite zoals jij en ik, alleen zetten ze zichzelf net
even idealer neer dan ze zijn. Iedereen die gezonder probeert te leven heeft tegenslagen en
moeilijke periodes. Dat hoort erbij en is volledig menselijk. Ook als je gezond leeft gebeurt
het wel eens dat je de griep krijgt, een bak ijs leegeet of een maand lang niet naar de
sportschool gaat.
Gezond leven en op gezond gewicht blijven is nu eenmaal niet makkelijk in deze
stressvolle maatschappij waarbij we vaak fulltime (of meer) werken en er een overvloed aan
lekker en snel eten beschikbaar is.

gezond leven is niet makkelijk
in deze maatschappij
Als gezond leven en eten makkelijk was zouden veel meer mensen probleemloos slank en
fit zijn. Maar in plaats daarvan heeft de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht
en wil of is de helft van de vrouwen op dieet. Ook overlijden veruit de meeste mensen aan
nare welvaartsziekten – zoals hart- en vaatziektes en diabetes type 2 – die met een gezonde
levensstijl voorkomen hadden kunnen worden.
Maar waarom is gezond eten dan zo moeilijk? Hiervoor zijn verschillende verklaringen
zoals tijd, geld en motivatie, maar veruit de belangrijkste reden is dat mensen het moeilijk
vinden om zelf de juiste stappen te zetten en deze op langere termijn vol te houden. En dat is
niet zo gek. Onze doelstelling om af te vallen wordt overal bemoeilijkt door verleidingen en
(onbewust) snaaigedrag. Als we door de supermarkt lopen belandt er onverhoopt toch een
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pak chocolate chip cookies in je winkelwagen en terwijl je thuis aan het opruimen bent zie
je steeds een bakje gebrande noten staan waar je keer op keer een handje van neemt. We
willen meer bewegen, maar drie keer per week naar de sportschool past niet binnen onze
drukke agenda met werk, kinderen en sociaal leven. Maar is het dan puur een kwestie van
prioriteiten stellen en genoeg wilskracht hebben om verleidingen te lijf te gaan?
VERTROUW BIJ GEZOND ETEN EN AFVALLEN NIET OP WILSKRACHT
De uitspraak ‘Waar een wil is, is een weg’ gaat voor pogingen om gezonder te eten en af te
vallen vaak totaal niet op. Velen zouden er alles voor over hebben om slanker, energieker
en (hiermee) gelukkiger door het leven te gaan, maar keer op keer falen de pogingen. In
het begin gaat alles voorspoedig, want je bent gemotiveerd en je hebt duidelijk je doelen
voor ogen. Na verloop van tijd neemt echter de uitdaging en de wilskracht af, waarna oude
patronen van weinig sporten en kant-en-klaarmaaltijden weer in je leven sluipen. Wilskracht
wordt niet voor niets vergeleken met een spier: na een tijd kracht zetten raakt de spier
vermoeid en kan deze niet genoeg kracht meer geven. Puur op wilskracht kun je dus niet
vertrouwen. Voor succesvol gezonder leven en afvallen moet je het grondiger aanpakken.
Het is ten eerste belangrijk om te weten dat veel van ons eetgedrag onbewust plaatsvindt.
Hoewel we graag denken dat we veel beslissingen bewust en rationeel nemen, gebeurt er
heel veel op onbewust niveau. We maken eerst beslissingen of vormen meningen op intuïtie
en pas daarna bedenken we er een rationele verklaring bij. Zo gaat dat ook met eten. Je
wordt onbewust door prikkels, gewoonten, emoties en hormonen beïnvloed in wat je koopt
en eet. En dit gebeurt veel vaker dan je denkt. De Amerikaanse professor Brian Wansink
heeft meer dan 100 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd en schreef meerdere
fascinerende boeken over hoe wij eetbeslissingen nemen. Hij onderzoekt in het bijzonder
hoe omgevingsfactoren onze eetkeuzes en portiegroottes beïnvloeden. Hij berekende dat
we dagelijks maar liefst 200 eetbeslissingen méér nemen dan we onszelf realiseren. Dat
veel onbewust gebeurt is wel zo handig, anders moet je over elke beslissing een rationele
afweging maken en dat kost te veel tijd en energie. Al die eetbeslissingen worden dus
genomen terwijl wij met andere dingen bezig zijn, zoals bellen met een vriendin of e-mails
beantwoorden.

Je maakt dagelijks 200 eetbeslissingen
meer dan je denkt
Deze onbewuste keuzes zijn vaak niet gunstig voor jouw ambitieuze langetermijndoel om
slank en fit door het leven te gaan. Gelukkig zijn er meerdere dingen die jij zelf kunt doen
om onbewust eetgedrag in jouw voordeel te laten werken. Eén techniek die in dit hoofdstuk
besproken wordt is om simpelweg jouw omgeving zoveel mogelijk aan te passen zodat je
onbewust minder gaat eten. En dat blijkt ontzettend effectief!
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HOE JOUW OMGEVING JE DIK MAAKT
Onderzoekers onder wie Wansink hebben voor veel inzicht gezorgd in het eetgedrag van
mensen en brachten daarmee valkuilen voor overeten aan het licht. De belangrijkste
valkuilen heb ik voor je geselecteerd mét tips hoe jij van zo’n risico een kans maakt. Daarna
vind je checklists om de theorie in de praktijk toe te passen en jouw eigen omgeving slank in
te richten!
ZICHTBAARHEID
De eerste valkuil is ontzettend voor de hand liggend, namelijk zien van eten doet eten!
Vrijwel overal waar we komen worden we geprikkeld door het zien en ruiken van eten,
maar dat is moeilijk te ontlopen tenzij je in het openbaar oogkleppen en een neusklem wilt
dragen. Wat je wel kunt aanpassen is de inrichting van je eigen huis. Wansink onderzocht
Amerikaanse huishoudens om erachter te komen hoe je huisinrichting je dik maakt. Hieruit
kwam onder andere naar voren dat mensen die hun ontbijtgranen – zoals krokante
muesli – zichtbaar op het aanrecht bewaren 9,5 kg zwaarder zijn dan hun buren die dat niet
doen. Het zien van voedsel zorgt namelijk al voor een activatie in hersendelen waar beloning
gereguleerd wordt, waardoor elke blik op die doos krokante muesli jou aanspoort om iets te
eten. Dit is vooral sterk als je je verveelt, rot voelt of gestrest bent want dan is de beloning
van lekker én snel eten nog groter.
Ook hoe eten verpakt is en waar het in huis staat is van invloed. Van eten in doorzichtige
verpakkingen eten we meer dan van ‘onzichtbaar’ verpakt eten. Dus als je de overgebleven
toastjes van een verjaardag open op een schaal in de koelkast bewaart, eet je er meer van
dan wanneer je er zilverfolie omheen zou doen. Ook als je ongezond eten in keukenkastjes
op ooghoogte bewaart, eet je er meer en vaker van dan wanneer het verstopt staat achter
een pak rijst en een pot bonen. Ongezond eten letterlijk verstoppen is helemaal niet zo
gek als het klinkt. Als je last hebt van eetbuien kun je met deze verstoptruc nog een stapje
verdergaan. Door ongezond eten in te pakken in zilverfolie kun je de verleiding flink laten
afnemen. Zo geeft een bak ijs verpakt in zilverfolie een neutrale prikkel terwijl een etiket
met daarop romig ijs met Belgische chocolade en karamel je wel hongerig maakt. Dit kun je
toepassen op alles waar jij te veel en te vaak van eet.
AFSTAND
Wij mensen zijn hartstikke lui. Hoe verder weg ons voedsel van ons verwijderd is, des te
minder we eten. Als we voor een buffet met lekkere hapjes een stukje moeten lopen, eten
we minder dan wanneer het voor onze neus staat. Het liefst hebben we dan ook de schaal
met belegde toastjes of zak chips op schoot. Wansink heeft deze valkuil van eten dicht bij
onszelf bewaren onderzocht met werknemers op een kantoor. Als de werknemers een open
snoeppot op het bureau hadden staan aten ze dagelijks gemiddeld negen snoepjes. Als de
snoeppot ondoorzichtig was aten ze al iets minder, namelijk zeven snoepjes. Maar zodra er
écht moeite aan te pas komt eten we beduidend minder. Als de snoeppot twee meter van
het bureau af stond aten de werknemers gemiddeld maar vier snoepjes. In dit onderzoek
scheelde het toch 125 kilocalorieën per dag om de snoeppot simpelweg verder weg te
zetten. Hartstikke slim, want op deze manier mag en kun je evengoed je favoriete snoepje
eten, alleen kost het meer moeite en eet je er onbewust minder.
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Het omgekeerde telt ook: als je ergens méér van wilt eten is het handig om het juist wel
dichtbij en in het zicht te zetten. Denk maar aan water, groenten en fruit. Zorg dat je een
karaf of fles water op je werkplek hebt staan en zet thuis een mooie schaal vol met groenten
en fruit in het zicht. Heb je fruit mee naar je werk? Zet dit demonstratief op je bureau zodat
je het niet vergeet!
VARIATIE
Variatie in eten is goed, maar ook dit kan een valkuil zijn. Variatie zorgt er namelijk voor dat
je meer eet. Wansink ontdekte dat mensen van verschillende kleuren snoepgoed meer eten
dan van één kleur snoepgoed. In een onderzoek gaf hij twee groepen bioscoopbezoekers
een zak m&m’s met ofwel zeven ofwel tien verschillende kleuren. Hieruit bleek dat de groep
met tien verschillende kleuren m&m’s 43 procent meer at. Totaal geen verschil in grootte of
smaak, alleen al het feit dat er drie extra kleuren in de zak zaten zorgde ervoor dat mensen
meer aten. Een onderzoek gepubliceerd in Eating Behaviors laat zien dat mensen meer
belegde broodjes eten als er meer keuze aan belegde broodjes is. Dit geldt zelfs voor pasta
waarbij verschillende pastavormpjes gebruikt zijn. De reden hiervoor is als volgt: wanneer
je een maaltijd eet neemt de aangenaamheid van die maaltijd relatief af ten opzichte van
iemand die dezelfde maaltijd nog niet gegeten heeft. Zo is het eerste frietje lekkerder dan
het dertigste frietje dat je in je mond stopt. Het verschil in kleur, vorm en smaak zorgt ervoor
dat je minder snel op de maaltijd uitgekeken bent en dus meer calorieën eet. Dit heb je vast
wel eens gemerkt als je op een feestje bent waar er zo veel verschillende hapjes en snacks
zijn, dat je er (te) veel van eet. Of bij een buffet, waar je van alles een beetje opschept en je
uiteindelijk veel meer eet dan je van een simpele boerenkoolstamppot zou eten. Kortom, hoe
meer variatie in kleur, smaak en vorm, des te meer we ervan eten. Koop daarom meerdere
soorten groenten en fruit en beperk producten zoals frisdrank, koek en chips tot één soort of
smaak. Simpliciteit kan dus goed zijn voor de lijn.
BORD LEEGETEN
Wanneer stop jij met eten? Als je bord leeg is of wanneer je voelt dat je genoeg hebt gehad?
Wansink toonde aan dat 92 procent van de Amerikanen dooreet totdat hun bord leeg is in
plaats van tot ze verzadigd zijn. In Nederland zal dit met onze naoorlogse ‘Eet je bord leeg’mentaliteit niet veel anders zijn. Als je zelf inschat hoeveel trek je hebt en vervolgens naar
behoefte eten voor jezelf opschept hoeft je bord leegeten geen valkuil te zijn. Maar vaak
worden onze porties door anderen beslist, zoals door de fabrikant die de bami in plastic
bakken verpakt of door de kok in het restaurant waar je risotto bestelt.
Wansink voerde een briljant experiment uit, genaamd ‘Bodemloze soepkommen’,
onder zestig studenten, waarbij hij per keer vier onwetende studenten samen aan tafel
tomatensoep liet eten. Twee van hen hadden normale soepkommen, maar de andere twee
hadden soepkommen die stiekem van onderen werden bijgevuld. Aan deze soepkommen
zat namelijk een slangetje gemonteerd dat was verbonden aan een (verstopte) pan
tomatensoep, waardoor de kom op tafel heel subtiel werd bijgevuld terwijl de student at.
De eter zag dus wel de inhoud afnemen, maar kreeg de soep nooit helemaal op. Na twintig
minuten werden de studenten verzocht om te stoppen met eten en de kommen werden
gewogen en de methode van het experiment werd verklapt. Uitkomst? De studenten met een
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Laat kinderen niet verplicht hun bord leegeten
‘Eet je bord leeg, anders krijg je geen toetje!’ is een veelgehoorde opmerking van
ouders. Ze willen graag dat hun kinderen braaf hun bordjes leegeten, maar als ze al vol
zitten is dit niet de slimste manier. Door kinderen te verplichten om altijd hun bord leeg
te eten kunnen ze niet leren vertrouwen op interne signalen van honger en verzadiging,
terwijl juist jonge kinderen daar nog zo goed naar kunnen luisteren. Zo zullen ze zich
op jonge leeftijd al overeten om papa en mama te plezieren, terwijl ze zichzelf hiermee
mogelijk naar een levenslang gewichtsprobleem eten. En dan ook nog een toetje!

Tegenwoordig eten we van grotere borden en de portiegroottes in supermarkten en
fastfoodketens zijn flink toegenomen. Hierdoor krijgen we meer calorieën binnen, maar we
nemen ook grotere happen en ‘schrokken’ meer. Dit is ten eerste slecht voor de vertering
en je kunt meer last krijgen van oprispingen, een opgeblazen buik en slechte opname van
voedingsstoffen. Ten tweede zorgt dit gulzige eetgedrag ervoor dat je je minder verzadigd
voelt en sneller weer iets gaat eten.
Kortom, we eten te veel met onze ogen en te weinig met onze maag. Door te eten van
kleiner formaat servies en je huis slim in te richten kun je moeiteloos minder eten.

Wees je onderbewuste te slim af
gewone kom aten rond de 250 ml soep. Dit is evenveel als de gemiddelde inhoud van een
mok. De studenten met de bodemloze soepkom bleven daarentegen maar dooreten en aten
gemiddeld 73 procent meer. Enkelen aten zelfs bijna een liter soep! Toen de groep studenten
met de bodemloze soepkom erop gewezen werd dat ze gefopt waren en hun soepkom werd
bijgevuld weigerden ze te geloven dat ze méér gegeten hadden. Ondanks het feit dat ze veel
meer soep hadden gegeten gaven ze niet aan voller te zitten dan de andere groep. Want
hoe kun je vol zitten als de kom soep pas voor de helft leeg is? Nu word je thuis niet snel
vetgemest doordat je kommen soep van onderen worden bijgevuld door een professor, maar
hoeveel je in je kom schenkt heeft invloed op hoeveel je eet. Eten uit kleinere kommen is
daarom slim.
PORTIEGROOTTE
Naast soepkommen is ook de grootte van borden, pannen en zelfs opscheplepels van
invloed op hoeveel je eet. Het suggereert onbewust namelijk iets over hoeveel normaal is
om te eten. Als vrienden op bezoek komen en je serveert stokbrood met een grote kom
kruidenboter zullen ze meer kruidenboter op hun stokbroodje smeren dan wanneer je het in
een bescheiden schaaltje zou serveren.
Vooral de grootte van je bord waar je elke dag van eet kan een groot verschil maken. Een
avondmaaltijd op een klein bord lijkt immers een stuk groter dan op een groot bord. Vul
maar eens een ontbijtbord en een normaal/groot bord met dezelfde hoeveelheid avondeten.
Zie je dat de maaltijd op het ontbijtbordje groter oogt? Dit is een optische illusie die de
Delboeuf Illusie wordt genoemd. Hierdoor schep je op een groot bord ook meer eten dan op
een klein bord, zonder dat je het doorhebt. Om te onderzoeken hoeveel méér iemand van
een groot bord eet, verdeelde Wansink klanten van een Chinees buffet in twee groepen. Eén
groep kreeg een klein bord, de andere groep een groot bord. Beiden groepen mochten zo
vaak als ze wilden opnieuw eten opscheppen van het buffet. Hieruit bleek dat de klanten met
een groot bord maar liefst 45 procent meer aten! Dit geldt overigens voor zowel eetbare als
niet-eetbare producten. Zo is het bewezen dat mensen meer wasmiddel gebruiken uit grote
voordeelverpakkingen, waardoor de xl-verpakking een stuk minder voordelig is dan het lijkt.
Van kleine verpakkingen gebruiken mensen juist minder. Denk maar aan hoe zuinig je kunt
zijn met een reisverpakking shampoo op vakantie of het laatste stukje zeep.
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Je hebt kunnen lezen dat jouw omgeving je kan aanzetten tot eten, terwijl je het zelf
niet eens doorhebt. Geïnspireerd op de wetenschappelijke onderzoeken van Brian
Wansink heb ik voor jou effectieve checklists ontwikkeld waarmee jij jouw huis
praktisch kunt herinrichten om ook slimmer slank te worden.
Hoe slim ben jij je onbewuste af? Probeer zo veel mogelijk hokjes af te vinken!

Check in de keuken
Het aanrecht is opgeruimd en schoon
Er staat een gevarieerde en volle fruitschaal in het zicht
Er staan geen ontbijtgranen op het aanrecht
De broodrooster/het tosti-apparaat staat niet op het aanrecht
De blender staat wel op het aanrecht
Er is geen televisie in de keuken
De keuken heeft goede verlichting

Check Keuken- & voorraadkasten
Snacks en kant-en-klaarmaaltijden zijn niet in huis en/of niet in het zicht bij het
opendoen van een kastdeur
Snacks en kant-en-klaarmaaltijden staan verstopt achter andere ‘neutrale’ producten
Ongezonde producten worden zoveel mogelijk bewaard in een voorraadkast in de
garage of bijkeuken
Gezonde producten staan op ooghoogte in de voorraadkast
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Check Koelkast & vriezer

Check Werkplek & bureau

Fruit en gesneden groenten staan op ooghoogte in de koelkast

Op en rondom de werkplek ligt geen eten in het zicht

Ongezonde producten staan achter in/onder in de koelkast (niet direct in het zicht)

Er wordt niet tijdens de lunch doorgewerkt

Gezonde kliekjes zijn transparant verpakt (zoals in plasticfolie)

Er wordt niet geluncht aan het bureau

Ongezonde kliekjes zijn niet-transparant verpakt (zoals in zilverfolie)

Er wordt niet geappt of gebeld tijdens de lunch

Er staat maximaal één fles/pak frisdrank of fruitdrank in de koelkast

Er staat een fles of karaf water op het bureau

Er staan minimaal twee pakken plantaardige melk in de koelkast

Thee wordt gedronken uit grote mokken

Er ligt minimaal één half volkorenbrood in de vriezer
Ongezonde diepvriesproducten (ijs, frituurproducten, pizza) zijn ingepakt in zilverfolie

Check In de auto
Er worden geen maaltijden in de auto gegeten

Check Aan de eettafel

Er liggen geen snoep, koek of andere snacks in de auto

Eet van borden met een diameter tussen 22 en maximaal 25 cm

Er ligt een verantwoord tussendoortje in de auto

Drink tijdens het eten uit lange, smalle glazen

Er staat een flesje water in de auto

Drink geen frisdrank of sap tijdens het eten

Geen frisdrank of pakjes sap in de auto

Schep zelf je eten op
Kinderen hebben kleinere borden en kommen dan volwassenen
Serveer altijd twee soorten groenten/salade
Laat groenten/salade op tafel staan
Zet de rest van de pannen terug op het aanrecht
Serveer gezond eten in grote schalen
Serveer sauzen en andere extra’s in kleine schalen
De hele familie eet gezamenlijk op hetzelfde tijdstip
De lichten zijn tijdens het eten gedimd
Televisie staat uit
Muziek staat zacht of uit
Mobieltjes liggen niet op tafel
Iedereen blijft aan tafel zitten totdat de laatste persoon uitgegeten is
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7 Ga actiever leven

BEGINNERSFOUT 2: VERGETEN WAAR SPORT ÉCHT GOED VOOR IS
Te vaak gaan mensen pas sporten als het qua uiterlijk voordeel oplevert, zoals een strakkere
buik of meer spiermassa. Hierdoor wordt vaak vergeten welke andere geweldige effecten
sporten heeft. Sport houdt het lichaam energiek, verlaagt je kans op ziekten zoals kanker
en diabetes type 2 en is een goede motivator om gezonder te eten. Daarbij komen er tijdens
het sporten endorfines vrij waar je vrolijk van wordt. Dat je van sport ook nog een strakker
lichaam krijgt is dan mooi meegenomen!

Als je regelmatig in de sportschool komt zie je het volgende vast wel eens gebeuren: een
sporter (ik noem haar nu even Esmee) die ruim een uur staat te zwoegen op de crosstrainer
om de hardnekkige kilo’s vet eraf te branden. Esmee werpt regelmatig een blik op het
scherm waar de calorieënteller met een frustrerend traag tempo omhoog gaat en ze
bedenkt hoeveel ze vandaag nog mag eten zonder haar eigen eetregime te overschrijden.
Na de cardiosessie vertrekt Esmee meteen naar de kleedkamer en terwijl ze zich omkleedt,
bekijkt ze zichzelf van top tot teen in de spiegel in de hoop direct resultaat te zien. Alle
moeite lijkt maar niks op te leveren.
Als fitnesstrainer zie ik sporters zoals Esmee regelmatig en om heel eerlijk te zijn was ik
enkele jaren geleden nét zo. Natuurlijk sportte ik ook om fitter en gezonder te worden, maar
mijn voornaamste doel was om mijn groeiende dijen in toom te houden. Zonder resultaat
kan ik je vertellen, want alles wat ik deed was twee keer per week een uur saaie cardio
en de verbrande calorieën at ik er met één zak salt & vinegar-chips weer aan. Ik bleef in
de sportschool ook altijd beperkt tot de crosstrainer en loopband. Ik had weinig benul van
hoe de krachtapparatuur precies werkte en ik voelde me eigenlijk te opgelaten om iets te
proberen. Door het gebrek aan resultaat en verveling ben ik de laatste zes maanden van
mijn abonnement de sportschool niet meer in geweest. Pas nadat ik mijn opleiding tot
Personal Trainer had afgerond en ineens als trainer in de fitnesszaal stond, besefte ik wat
voor gemiste kans mijn fitnesspogingen waren. Ik (en vele anderen) maakte een aantal
beginnersfouten die jij hopelijk niet hoeft te maken — als je ze nog niet begaan hebt.

BEGINNERSFOUT 3: VAGE DOELSTELLINGEN
Iedereen die begint met sporten heeft een doelstelling. Soms is er niet heel bewust over
nagedacht, maar er is altijd een reden. Zo gaan mensen op voetbal voor de gezelligheid,
naar yoga ter ontspanning en hardlopen om zich fitter te voelen. Vaak hoor ik van mijn
cliënten dat ze fitter willen worden, gewicht willen verliezen of van hun lovehandles af
willen. Nu hoeft een doel niet per se specifiek geformuleerd te worden, maar als je écht
iets wilt bereiken geven doelen focus en betere resultaten. Doelen wil je dan zo concreet en
meetbaar mogelijk op papier hebben.

5 TYPISCHE BEGINNERSFOUTEN BIJ HET SPORTEN
BEGINNERSFOUT 1: PUUR EN ALLEEN SPORTEN OM CALORIEËN TE VERBRANDEN
Veel mensen sporten — vaak een vorm van cardio — met het primaire doel om calorieën te
verbranden. Ik kan je vertellen dat dit zeer teleurstellend werkt als jouw eetgewoontes nog
niet op orde zijn. Het calorieverbruik van een halfuur lang cardio kun je binnen vijf minuten
ongedaan maken door te veel of calorierijk te eten. Het is dweilen met de kraan open. Stel,
je hebt op je werk een snauw gekregen van je baas en door miscommunicatie heb je ruzie
met je beste vriend(in). Na de avondmaaltijd eet je uit frustratie nog een reep chocolade op
en je drinkt vier glazen wijn weg om (onbewust) de nare gevoelens weg te stoppen. Hierdoor
krijg je grofweg 1000 kilocalorieën extra binnen. Om deze slechte avond te ‘compenseren’
met sport moet je zo’n twee uur fietsen of tweeënhalf uur op de crosstrainer staan. Dat is
erg lang zweten en ploeteren voor één zwak moment. Het is efficiënter om je eetgedrag te
verbeteren (de kraan dicht te draaien) om in de toekomst dat overeten te beperken. Hiermee
wil ik je absoluut niet ontmoedigen om te gaan sporten, maar ik wil je uitdagen om te gaan
sporten om veel betere redenen!
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BEGINNERSFOUT 4: DIRECT RESULTAAT VERWACHTEN
Elke dag op de weegschaal staan om te kijken hoeveel gram je al afgevallen bent kan erg
ontmoedigend zijn. Helemaal als je beseft dat lichaamsgewicht per dag met twee kilo kan
schommelen doordat je bijvoorbeeld vocht vasthoudt. Ook heb je na één work-out geen
zichtbare sixpack. Zichtbaar resultaat duurt lang. Heb geduld en blijf volhouden!
BEGINNERSFOUT 5: OVERAMBITIEUS BEGINNEN
In het begin lijkt drie tot vier keer per week sporten best haalbaar; want je barst van de
motivatie en nu je een nieuwe sportoutfit hebt, wil je nog liever in beweging komen. Het
is echter een kwestie van tijd voordat je je realiseert dat van nul naar vier keer per week
sporten eigenlijk onhaalbaar is met een carrière en een sociaal leven ernaast. Het is
realistischer om met één of twee keer per week sporten te beginnen en van hier uit een
balans te vinden.
WIL JE EIGENLIJK WEL SPORTEN?!
Soms vinden mensen — of eigenlijk vindt hun omgeving — dat ze iets zouden moeten,
maar stiekem willen ze dat helemaal niet. Bijvoorbeeld élke zondag op bezoek bij familie
of contact met vrienden van vroeger terwijl je allang uit elkaar gegroeid bent. Dit geldt ook
voor sporten. Het zou meer moeten want het is gezond en aangezien onze vrienden ineens
naar bootcamp of de sportschool gaan, voelen we ons verplicht om ook onze sportschoenen
weer eens aan te trekken. Soms blijft deze ‘moet’-gedachte alleen een energievretende en
zeurende gedachte, en soms gaan we dan toch sporten en na een tijdje volhouden komen er
steeds meer excuses naar boven waarom sporten nu echt even niet uitkomt. Beide zijn niet
effectief. Beslis daarom voordat je verder leest dat je vanaf nu écht meer wilt gaan sporten.
Dat je doelen gaat stellen, je je hier consequent aan houdt en dit minstens een halfjaar
volhoudt. Kun je die beslissing volmondig nemen? Als je de knoop niet kunt doorhakken, zijn
er eerst een aantal obstakels die je moet wegnemen. Wat houdt je tegen? Welke problemen
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verwacht je tegen te komen? Zorg dat je het écht wilt en bereid bent om hier tijd voor vrij te
maken, of beslis dat je op dit moment niet méér gaat sporten (en laat die energievretende
‘ik zou eigenlijk moeten’-gedachte los). Mocht je wel die beslissing volmondig hebben
kunnen nemen, dan is het handig om je eerst te verdiepen in welke typen sport er zijn. Voor
verschillende doelstellingen zijn er verschillende typen sport geschikt en het is belangrijk
dat het bij jou past. Als je wilt sporten ter ontspanning en verbetering van je conditie is het
niet nodig om tussen opgepompte mannen zware gewichten te gaan tillen. En als je sterk en
gespierd wilt worden is een lesje bodyshape niet de efficiëntste weg.
ZOEK HET TYPE SPORT DAT BIJ JOU PAST
Grofweg zijn er drie verschillende typen trainingen die elk een ander resultaat geven,
namelijk cardiotraining, krachttraining en flexibiliteit- of mobiliteitstraining.
Cardiotraining, zoals hardlopen, zwemmen, fietsen, aquarobics, zumba, boxing,
crosstrainen, spinning en de meeste teamsporten, verhoogt je uithoudingsvermogen en de
transport van zuurstof door je lichaam. Ook worden je hart en je bloedvaten versterkt en
verbetert de dichtheid van je botten. Hierdoor neemt je energieniveau toe en heb je minder
kans op ziektes zoals osteoporose (botontkalking), diabetes type 2 en hart- en vaatziektes.
Bovendien verbrand je met cardio relatief veel calorieën, wat ondersteunt bij afvallen.
Maar ook psychisch heeft cardio voordelen, want het is effectief gebleken om stress en
depressieve symptomen te verminderen en je humeur te verbeteren. Cardiotraining is
daarmee geweldig om je gezondheid te verbeteren, je psychisch gelukkiger en energieker te
voelen en als hulpmiddel om makkelijker gewicht te verliezen.
Krachttraining, zoals gewichtheffen, fitnesskrachtapparaten, bodypump, trx-training,
bootcamp en kettlebell work-outs, heeft een aantal vergelijkbare voordelen als
cardiotraining. Zo verbetert ook krachttraining je uithoudingsvermogen en helpt het om
je hart en bloedvaten gezond te houden. Psychische voordelen zijn een beter zelfbeeld,
minder stress en meer endorfines voor een beter humeur. Krachttraining is nog effectiever
dan cardio om de botdichtheid te verhogen, doordat de botdichtheid toeneemt met een
zwaardere belasting. Krachttraining heeft meer voordelen. Zo zorgen oefeningen met zware
gewichten voor opbouw van spiermassa doordat het lichaam na belasting het beschadigde
spierweefsel moet herstellen en hierbij extra spierweefsel aanmaakt (hypertrofie). Meer
spiermassa zorgt voor een hogere energiebehoefte en daarbij zorgt krachttraining voor een
zogenaamde naverbranding, waardoor je lichaam ook vele uren na het sporten nog extra
calorieën verbrandt. Hierdoor is krachttraining niet alleen perfect voor spieropbouw en
toning van het lichaam, maar ook zeer effectief voor gewichtsverlies en het behoud van een
gezond gewicht.
Flexibiliteit- of mobiliteitstraining, zoals yoga en stretchen, is een handige aanvulling op
cardio- en krachttraining. Deze trainingen verkleinen de kans op blessures, verbeteren je
balans, maken je leniger en nemen stijfheid weg. Ook vergroten ze je bewegingsuitslag
(range of motion) waardoor je — met name bij krachttraining — oefeningen beter kunt
uitvoeren en deze effectiever worden. Bijvoorbeeld een squat dieper kunnen uitvoeren,
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waardoor je meer spieren aanspreekt en dus meer resultaat boekt. Yoga staat er daarnaast
om bekend dat het spanning en stress vermindert, je houding verbetert en verlichting geeft
aan rug- en nekklachten.
Kies een sport of activiteit uit die jou aanspreekt en die past bij jouw doelstelling. Om te
voorkomen dat jouw doelstellingen verwateren — en je over vijf jaar nog steeds niks aan
sport doet — gaan we deze nu op papier zetten.
STEL EFFECTIEVE DOELEN
Door persoonlijke doelen te formuleren kun je doelgericht trainen en helpt je
onderbewustzijn dat je actie gaat ondernemen. Voordat we concrete doelen gaan formuleren
zijn twee regels belangrijk:
REGEL 1: ZORG VOOR CONCRETE EN MEETBARE DOELEN
Veel mensen hebben als doel afvallen of gespierder worden, maar dit is een heel vaag
streven. Je wilt je voortgang tussentijds kunnen meten om te zien of je op de goede weg
bent. Hoeveel kilo wil je precies afvallen en in hoeveel tijd? Of welke maat t-shirt zou je
willen passen na drie maanden? En als je gespierder wilt worden, hoeveel kilo spiermassa
zou je willen aankomen? Het mogen ook subjectieve meetwaarden zijn, zoals hoe fit je je wilt
voelen op schaal van 1 tot 10. Goede voorbeelden van doelen zijn:
• Mijn ultieme doel is om een halve marathon te kunnen lopen onder de 90 minuten.
• Ik wil in zes maanden mijn energieniveau van een 5 omhooghalen naar een 8.
• Ik wil in drie maanden afvallen van 75 kg naar 70 kg.
• Ik wil consequent elke week twee uur intensief sporten.
REGEL 2: ZORG VOOR REALISTISCHE EN HAALBARE DOELEN
Als je realistische doelen stelt, verhoog je de effectiviteit. Zo kan het doel om wekelijks één
keer te sporten effectiever zijn dan vijf keer sporten als de té hoge doelstelling ervoor zorgt
dat je na enkele weken al opgeeft omdat je het niet volhoudt. Het is essentieel dat het past
binnen jouw levensstijl. Wekelijks één uur sporten is al beter dan thuis op de bank hangen.
Ook als je wilt afvallen wil je niet te hoge doelen stellen. Stel, je wilt een kilo per week
afvallen, dan moet je elke dag 1000 kilocalorieën minder eten dan je verbrandt. Dat betekent
dat je of elke dag heel veel extra moet bewegen of elke dag zo weinig kunt eten dat je niet
genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Daarbij gaat je lichaam bij snel afvallen ook meer
spiermassa afbreken, waardoor je nog meer moet sporten om je spiermassa te behouden.
Maximaal een halve kilo per week zou daarom (afhankelijk van je huidige gewicht) een
beter doel zijn. Wees ook realistisch over wat je einddoel is. Als je brede heupen en andere
duidelijke rondingen hebt, zul je nooit snel in maatje 34 passen.
Als je spiermassa wilt aankomen is het goed om te beseffen dat ontzettend veel factoren
van invloed zijn op hoeveel je aan kunt komen. Zo neemt de spiermassa sneller toe bij
mannen dan bij vrouwen en hebben mensen met een brede bouw ook snellere spiertoename
dan mensen met een smalle bouw. Benieuwd wat wel haalbaar is aan spiertoename? Het is
voor een toegewijde krachtsporter al een hele prestatie om 300 gram (pure) spiermassa per
maand op te bouwen.
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CONCRETE DOELEN FORMULEREN
Er zijn vier typen doelen die we gaan formuleren, namelijk je ultieme doel, 6 maandendoelen, 3 maanden-doelen en wekelijkse doelen. Begin met het stellen van een groot,
inspirerend doel. Beperk jezelf nog niet met hoe haalbaar het is, maar probeer te
achterhalen wat jij het liefst zou willen bereiken. Laat je zo min mogelijk beïnvloeden door
anderen, het mag zo groot en klein zijn als jij wilt! Wil je ooit de marathon van New York
uitlopen? Of dezelfde kledingmaat weer willen passen als toen je 20 was? Of heb je een te
hoog cholesterol en wil je met gezonder leven van je medicatie af? Neem de tijd om een of
meerdere ultieme doelen te bedenken. Voel je bij de doelen een lichte spanning of word je
enthousiast om jouw doel behaald te zien? Dan kun je jouw ultieme doel opschrijven in de
tabel hiernaast.
Grote inspirerende doelen zorgen dat jij 's ochtens je bed uit springt en aan de slag gaat.
Om hoop te hebben om in de toekomst te zijn zoals jij graag zou willen zijn. Maar om daar te
komen zijn vele kleine tussenstations nodig, want in één week kom je niet van je lovehandles
of bierbuik af. Stel, je ultieme doel is om af te vallen van 90 kilo naar een gezonde 70 kilo en
eindelijk je kleding van vóór je bevalling weer te passen. Dan kun je besluiten om als doel
te stellen om na drie maanden minder dan 82 kilo te wegen en na zes maanden minder dan
77 kilo. Als je vervolgens kijkt naar komende week hoef je elke dag maar 500 kilocalorieën
minder te eten dan je in totaal verbruikt. Om deze doelen te behalen zul je gezonder moeten
eten en vaker bewegen. Stel ook hier (haalbare) doelen voor op, zoals elke week één keer
naar yoga en twee keer 45 minuten krachttraining.
Vul eerst de tabel in met jouw persoonlijke doelstellingen. Ga daarna met de twee praktische
oefeningen jouw doelstellingen versterken. Neem hier voor een optimaal resultaat echt de
tijd voor!
OEFENING 1: ONTDEK DE EMOTIONELE REDENEN ACHTER JOUW DOELSTELLINGEN
Als je een doelstelling echt heel graag wilt behalen schuilt er vrijwel altijd een emotionele
reden achter. Zo kan er achter jouw ultieme doel om weer slank te worden veel onzekerheid
en schaamte zitten of wil je aantrekkelijker gevonden worden door je partner. Of werd je
vroeger altijd gepest om je lichaam en zou je heel graag gespierd en zelfverzekerd willen
zijn. Of heb je een zware periode achter de rug en voel je dat het tijd is voor een gezonde,
nieuwe start. Deze redenen zijn heel krachtig ter motivatie. Houd ze daarom in gedachten
als je gaat sporten!
OEFENING 2: VISUALISEER HET BEHALEN VAN JOUW ULTIEME DOEL
Ga voor deze oefening rustig op bed liggen en denk aan alle doelen die je zojuist hebt
opgesteld. Visualiseer (en fantaseer) dat je je ultieme doel behaald hebt en bekijk jezelf
van top tot teen. Hoe ziet jouw lichaam eruit? Heb je een platte buik of gespierde rug?
Welke kleding kun je dan eindelijk aan? Straal je geluk en energie uit? Zijn dagelijkse
klachten zoals rugpijn en vermoeidheid weg? Op welke gebieden is je leven allemaal
verbeterd? Herhaal deze oefening als je behoefte hebt aan extra motivatie om jezelf en je
onderbewustzijn te herinneren aan deze beste versie van jezelf.
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Persoonlijke doelstellingen
Vanaf nu ga ik méér bewegen omdat:

Mijn ultieme doel(en):

Mijn 6 maanden-doel(en):

Mijn 3 maanden-doel(en):

Wekelijkse doelen:
Week 1:

Week 2:

Week 3:

Week 4:
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5 TIPS OM (CONSEQUENT) MEER TE BEWEGEN & TE SPORTEN
TIP 1: WORD ACTIEVER IN HET DAGELIJKS LEVEN
Super cliché, maar de effectiefste manier om meer te bewegen is om in je dagelijkse
leven actiever te worden. Zo hoef je geen hond te hebben om ‘s avonds een rondje te gaan
lopen. Pak standaard de trap of stap een halte eerder uit de bus en ga lopen. Of ga vaker
op zondagmiddag naar het bos voor een ontspannende fietstocht of wandeling. Maak er
een gewoonte van om met de fiets naar je werk te gaan. Als je heen en weer naar het werk
een halfuur fietst pak je wekelijks structureel 2,5 uur cardio mee. Zo veel cardio ga je in de
sportschool niet snel inhalen.
TIP 2: ZORG VOOR FIJNE SPORTKLEDING EN MATERIALEN
Hardlopen in een wijde trainingsbroek rent dramatisch als je eenmaal een goed zittende
sportlegging hebt ervaren. Ook sportschoenen die geschikt zijn voor jouw sport zijn
essentieel. Luister je graag naar muziek tijdens het sporten? Een speciale sportarmband
voor je telefoon (met Spotify of Soundcloud) en draadloze headphones kunnen jouw
hardloopavontuur een stuk aangenamer maken. Kijk daarom eens goed naar wat je nu
gebruikt en of bepaalde kleding en materialen jou kunnen helpen. Onder het mom van
‘investeren in mijn gezondheid’ gaan winkelen en kleding kopen; niks mis mee toch?
TIP 3: VIND EEN SPORTMAATJE
In je eentje nieuwe groepslessen volgen kan spannend zijn en een vriendin of sportmaatje
maakt dan de drempel een stuk lager. Daarnaast kan samen sporten een stok achter de
deur zijn om ondanks twijfel tóch je sportkleding aan te trekken en naar de boksles te gaan.
Moedig elkaar aan en sleep elkaar door moeilijke momenten heen. Dit is zowel gezellig als
goed voor jullie vriendschap. Zorg er wel voor dat jullie ongeveer dezelfde doelstellingen en
verwachtingen hebben.
TIP 4: GA SPORTEN ALS JE VEEL ENERGIE HEBT
Als je jezelf na een vermoeiende werkdag de sportschool in moet sleuren en nog geen
50 procent kan geven, is het handig om je trainingstijden slimmer in te plannen. Het beste is
om te sporten op momenten dat je veel energie hebt, bijvoorbeeld meteen in de ochtend. Zo
kun je meer inzet geven en bereik je meer resultaat.

Zo veel calorieEn verbrand je met een uur sporten
Benieuwd wat je nu eigenlijk aan kilocalorieën verbrandt als je sport? In deze tabel staat
het energieverbruik per uur van verschillende sporten weergegeven. De waardes zijn –
ondanks de indeling op gewicht – niet 100 procent nauwkeurig. Zo hebben ook geslacht,
exact tempo, type weer en de conditie van de sporter invloed. Gebruik deze tabel daarom
als grove indicatie.

Type sport

Energieverbruik
bij 60 kg
lichaamsgewicht

Energieverbruik
bij 80 kg
lichaamsgewicht

Energieverbruik
bij 100 kg
lichaamsgewicht

Fietsen, gemiddeld tempo

348 kcal

464 kcal

580 kcal

Wandelen, 5 km/u

210 kcal

280 kcal

350 kcal

Hardlopen, 8 km/u

498 kcal

664 kcal

830 kcal

Racefietsen, 26-30 km/u

720 kcal

960 kcal

1200 kcal

Roeimachine, krachtige
inspanning

360 kcal

480 kcal

600 kcal

Crosstrainer,
gemiddeld tempo

459 kcal

612 kcal

766 kcal

± 400 kcal

± 500 kcal

± 600 kcal

Fitnesslessen, zoals
zumba, bodyshape en
bodypump

TIP 5: MAAK VAN SPORTEN & JEZELF EEN PRIORITEIT
Met genoeg bewegen en sporten doe je jezelf een gunst: je wordt gezonder, zit lekkerder in
je vel en hebt even tijd voor jezelf. Gun jezelf dit en maak van jezelf en sporten een prioriteit.
Prioriteiten mag je dan ook gerust inplannen in je agenda. Markeer sportdagen groot in je
agenda of plan in Google Calendar ‘gym time’ in en geef dit een eigen kleur. Zo zie je in het
maandoverzicht direct hoe vaak je gesport hebt!
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8 Pak stress
aan & relax
Als iemand jou vraagt hoe het met je gaat, reageer je dan wel eens met ‘Goed, druk!’?
Je bent niet de enige. We hollen van hot naar her, willen naar elk feestje en elke borrel,
een succesvolle carrière hebben, het huishouden runnen, een gezin stichten en sociale
contacten onderhouden. Daarbij zijn we ook nog eens de hele dag online op WhatsApp,
Facebook en Instagram. Hartstikke leuk, zo’n opwindend leven, maar voor je ambities
om gezonder te worden kan dit uitdagingen opleveren. Als je door jouw levensstijl veel
stress hebt en te weinig slaapt kan dit een grote invloed hebben op je hormoonbalans, je
gewicht en hoe jij je voelt. Nu hoef je van mij niet met je drukke baan te stoppen en als
non in een wifiloos klooster te gaan wonen. Met een beetje kennis en een aantal handige
ontspanningstechnieken kun jij beter een balans vinden.

Vooral chronische stress
is schadelijk
VERMINDER STRESS OM EEN (ONZICHTBARE) DIKKE PENS TE VOORKOMEN
Een beetje stress is gezond. Het houdt je alert en waarschuwt je voor gevaar. Het nadeel is
dat we vaak te veel stress ervaren en ook nog eens in situaties waarin het contraproductief
werkt. Als je door de stress van een onhaalbare deadline of tentamen bijna in tranen
uitbarst, schiet je daar niks mee op. Of als je uren wakker ligt omdat je achterloopt met
werk en het beantwoorden van e-mails. Soms heb je een lange tijd te veel stress zonder
dat je je er bewust van bent. Je went zelfs misschien wel aan je nieuwe gemoedstoestand
en voelt tijdens een vakantie pas hoe gespannen je was. Vooral chronische stress heeft
vervelende nadelen. Mensen kunnen hierdoor minder weerstand bieden aan verleiding en
bezwijken sneller voor calorierijk voedsel. Ook blijkt chronische stress je immuunsysteem
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te verzwakken en je hormonen uit balans te brengen. Doordat je lichaam te veel van het
stresshormoon cortisol produceert, gaat je lichaam meer vet opslaan tussen je organen
in je buikholte (viscerale adipositas). Dit is de schadelijkste plek om vet op te slaan omdat
het je organen aantast en ontstekingen veroorzaakt. Je hebt hierdoor meer kans op harten vaatziektes, diabetes type 2, een hoge bloeddruk en cholesterol. En onthoud: je hoeft
hiervoor geen dikke pens te hebben. Je kunt ogenschijnlijk slank zijn, maar vanbinnen toch
te veel schadelijk vet hebben. Naast meer cortisol zorgt chronische stress er ook voor dat
je lichaam minder van het verzadigingshormoon leptine gaat afgeven en juist meer van
het hongerhormoon ghreline. Je hebt hierdoor meer fysieke honger, je gaat meer eten en
het gewicht dat je aankomt gaat ook nog eens tussen je organen zitten. Wil je snaaigedrag
en overeten aanpakken? Dan kan minder stress en meer ontspannen een van de beste
manieren zijn!

Na een nacht slecht slapen heb je
meer cravings naar suiker
AFVALLEN? GA LEKKER SLAPEN!
Na een slechte of korte nacht heeft je lichaam niet goed kunnen herstellen en is je batterij
niet voldoende opgeladen. Je bent daardoor de volgende dag vermoeid, geïrriteerd en
minder productief. Je lichaam gaat signalen afgeven dat het energie nodig heeft. Sommige
mensen sussen deze signalen door dubbele espresso’s achterover te slaan, maar de meeste
mensen interpreteren dit als een behoefte aan calorieën. En dan niet de gezonde calorieën,
maar vooral de snelle koolhydraten, zoals koek, snoep en witbrood. De kans op overeten
en gewichtstoename neemt dan toe. Dit is ook de reden waarom mensen die nachtdiensten
draaien vaker last hebben van overgewicht en obesitas dan mensen die overdag werken.
Niet gek, ze zijn immers om de week uit hun natuurlijke slaapritme en lange nachtdiensten
kunnen behoorlijk vermoeiend zijn. Natuurlijk, soms gebeurt het nu eenmaal dat je slecht
geslapen hebt. Probeer je dan de volgende dag juist niet te richten op koolhydraten, maar
kies voor meer eiwitten. Dit vertraagt de opname van energie in het bloed waardoor je naast
vermoeidheid niet ook nog energiedipjes van de snelle koolhydraten krijgt.
MAAK JE LEVEN OP ORDE & PAK ERGERNISSEN AAN
Om te ontspannen en relaxen moet je leven op orde zijn. Vrij van energieslurpers zoals
ergernissen en frustraties. Iedereen heeft dagelijks kleine ergernissen die op het eerste
gezicht onschuldig lijken, maar uiteindelijk veel energie kosten. Zoals de lange treinreis
naar je werk met overvolle coupés en luid bellende mensen. Of die vervelende huisgenoot of
buurman. Of dat die ene vriendin altijd te laat komt. Zelf heb ik ook een aardige waslijst aan
kleine irritaties. Bijvoorbeeld elke keer als ik in mijn hangmat wil relaxen bedenk ik mij dat
mijn balkonvloer en ramen echt te vies zijn. Of wanneer mijn fietsketting er voor de derde
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keer afvliegt en ik mezelf afvraag waarom ik vorige maand niet al naar de fietsenmaker ben
gegaan. Deze kleine ergernissen stapelen zich op en worden vaak groter, terwijl je sommige
makkelijk direct had kunnen oplossen. Hoe vaak heb je wel niet gehad dat je eindelijk een
taak had afgerond en bij jezelf dacht: ‘Jeetje, dit had ik zoveel eerder moeten doen!’ Precies
daarom starten we daar nu mee.

ook kleine ergernissen zijn energievreters
Neem een vel papier en schrijf daarboven: Mijn ergernissen. Probeer vervolgens zo veel
mogelijk dingen op te schrijven die jou in je leven irriteren of frustreren. Het mag van alles
zijn: groot, klein, onbenullig, zwaar of onveranderbaar. Denk hierbij aan je financiën, woning,
werk, vrienden, familie, ambities, gezondheid, hobby’s en sport. Neem ook de tijd om jezelf
eens kritisch te bekijken. Welke gewoontes heb jij die je storen? Schrijf minimaal twintig
ergernissen op. Je zult merken dat hoe meer je er bedenkt, des te makkelijker het wordt.
Nu je de lijst hebt gemaakt moet je goed kijken welke punten je überhaupt kunt veranderen.
Als jouw financiële situatie heel slecht is kun je niet zomaar zorgen voor een klap geld.
Of als je baalt dat je niet kunt sporten omdat je been in het gips zit, kun je hier weinig aan
veranderen. Laat deze ergernissen staan en kijk er over enkele maanden nog eens naar.
Grote kans dat veel ergernissen uit zichzelf al opgelost zijn. Op de meeste punten heb je wel
invloed. Zoals het oud papier dat al enige tijd in de weg staat of je overvolle mailbox die eens
grondig opgeschoond moet worden. Bekijk je lijst en vraag jezelf af: welke punten kan ik
aanpakken? Kies minimaal vijf punten van je lijst en werk deze vandaag of deze week weg.
Las bijvoorbeeld een avond in waarop je alle openstaande rekeningen betaalt of de stinkende
koelkast schoonmaakt. Of neem een weekend de tijd om je kledingkast opnieuw in te delen
en geef je oude kleding aan een goed doel. Het wegstrepen van ergernissen van je lijstje
ruimt niet alleen je leven op, maar ordent ook je gedachten. Zo zorg je er letterlijk voor dat je
leven op orde komt.
PRAKTISCHE TIPS OM (DIRECT) TE ONTSTRESSEN
Ik heb mijn eigen ontspanningsritueel ontwikkeld voor na een stressvolle of lange dag, dat
voor mij ontzettend goed werkt. Als ik thuiskom, zet ik rustige muziek op via Spotify, neem ik
een warme douche, trek ik mijn favoriete chillkleding aan en ga ik met een kop kamillethee
op de bank liggen. Soms doe ik niks behalve liggen en denken. En soms pak ik een
interessant boek, zet ik Netflix aan of bel ik mijn beste vriendin. Ik voel mijzelf dan langzaam
ontspannen en ik geniet van mijn relaxavondje. Ieder mens gaat anders om met stress.
Sommigen hebben gezonde manieren om te ontspannen, zoals hardlopen, een boek lezen of
een lange vrijpartij. Er zijn echter ook tal van ongezonde manieren, zoals de stress weg eten,
drinken of roken. Of de stress negeren en jezelf niet de rust geven die je nodig hebt. Met de
volgende zes tips en technieken kun je op een gezonde manier tot rust komen!
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TIP 1: LACH JE STRESS WEG
Kinderen lachen gemiddeld maar liefst 300 keer per dag, terwijl volwassenen nog maar tien
tot vijftien keer echt lachen. En dat is een gemiste kans, want lachen ontspant de spieren,
vermindert de aanmaak van het stresshormoon cortisol en zorgt ervoor dat endorfines
vrijkomen. Lachen laat je dus hartstikke goed voelen! Breng wat humor in je leven: kijk een
grappige serie, comedy of cabaretshow. Of bedenk een eigen manier waarvan jij weet dat het
je laat lachen.
TIP 2: SPREEK AF MET EEN VRIEND(IN)
Vrienden (en soms ook goede collega’s) zijn ideaal om op af te stappen als je je hart wilt
luchten. Ga samen wat drinken, een stuk wandelen of simpelweg op de bank hangen en deel
je verhaal. Doordat iemand naar je luistert en je geruststelt, gaan de scherpe randjes van
je stress eraf. Ook helpen deze gesprekken om zaken in perspectief te plaatsen en jou een
frisse, nuchtere kijk op de situatie te geven.
TIP 3: GEEF MEDITEREN EEN KANS
Elke dag een kwartier mediteren is heel effectief om stress te verminderen en je lichaam en
geest te ontspannen. Het heeft bij de eerste keer al effect! Om met mediteren te beginnen
hoef je helemaal niet ervaren of spiritueel te zijn. Voor beginners is de ademhalingsmeditatie
een goede variant omdat je het eenvoudig en zonder begeleiding thuis kunt doen. Als je
begint met mediteren zul je merken dat er van alles door je hoofd schiet en het moeilijk kan
zijn om meteen rust te ervaren. Als je het vaker doet, leer je deze gedachten en emoties
zonder oordeel te observeren en zie je ze als golven die komen en gaan.
De oefening is vrij eenvoudig en gaat als volgt: ga rechtop zitten of comfortabel liggen en
sluit je ogen. Breng vervolgens al je aandacht naar je ademhaling. Adem via je neus rustig
in en uit. Probeer alle gedachten die bij je opkomen te negeren en je enkel te focussen
op je ademhaling. Voel hoe de inademing je longen vult en je borstkas laat bewegen. Tel
vervolgens in gedachten je ademhaling en houd dit vijf tot tien minuten vol.
TIP 4: LUISTER NAAR MUZIEK
Muziek is ontzettend krachtig en beïnvloedt en versterkt je emoties. Een ontroerend
nummer kan je in tranen brengen, een geweldige zangeres kan je kippenvel bezorgen en
een dancehit kan zowel je stemming als zelfvertrouwen verbeteren. Stroom je over van
frustratie? Zet de radio hard aan en zing keihard mee. Gooi alles er letterlijk uit. Wil je de
dag beter beginnen? Een vrolijke playlist kan jouw ochtend een stuk productiever en leuker
maken. Creëer een playlist met een muziekgenre dat jou helpt om te ontspannen. Ook op
YouTube vind je veel natuurgeluiden zoals regen, golven en vogels die heel goed helpen om
te ontspannen.
TIP 5: WEES DANKBAAR
Tijdens een traineeship vertelde een coach dat hij elke avond even de tijd neemt om
te benoemen waar hij dankbaar voor is. Hij schrijft die punten samen met andere fijne
ervaringen van die dag op in een boekje. Ik vond dat zo’n geweldig principe dat ik het zelf ook
ben gaan doen. Door stil te staan bij alle mooie dingen in het leven verminderen je negatieve
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gedachtes en zorgen. Het herinnert je aan wat voor jou echt belangrijk is in het leven.
Je kunt dit zelf toepassen door elke dag tien punten en/of ervaringen te bedenken waar
je dankbaar voor bent. Je kunt dit hardop uitspreken, maar nog beter opschrijven in een
speciaal boekje zodat je later die mooie momenten kunt teruglezen. Deze punten kunnen
voor jou doodgewone zaken zijn zoals een warm onderdak, goed te eten hebben of het
prachtige weer. Probeer ook persoonlijke punten te bedenken. Uit bijvoorbeeld dankbaarheid
dat je ouders nog leven, dat je geen ernstige ziektes hebt en dat je een baan hebt. Doe deze
oefening regelmatig en je ervaart dat we zoveel om ons heen hebben om dankbaar voor te
zijn!
TIP 6: ZORG VOOR EEN GOEDE NACHTRUST
Na een goede nacht slapen word je energieker wakker waardoor je overdag stress beter
aankunt. Heb je last van slaapproblemen? Probeer dan aan de volgende punten te werken:
• Door cafeïne en alcohol kan het inslapen en de kwaliteit van slapen verslechteren. Vermijd
alcohol en drink geen cafeïne meer na de lunch als je merkt dat je nachtrust eronder lijdt.
• Een slaapritme met vaste slaap- en waaktijden waarbij je tussen de zes en acht uur
nachtrust hebt is het beste. Om bij te houden hoelang je slaapt zijn er speciale apps zoals
SleepBot (die ook nog eens jouw nachtelijke gebrabbel opneemt).
• Een koele, stille en donkere kamer is het gunstigst om goed in slaap te vallen. Zet je
slaapkamerraam even kort open voordat je gaat slapen en zorg ervoor dat ook kleine
lichtjes van de televisie of je telefoon niet de kamer verlichten.
• Als je vlak voor het slapengaan nog achter een laptopscherm zit of televisiekijkt kan jouw
lichaam het slaaphormoon melatonine niet optimaal aanmaken. Hierdoor lig je langer
wakker en neemt ook de kwaliteit van je nachtrust af. Doe daarom ruim een uur voor het
slapengaan alle grote lichten en schermen uit.
• Lig je wakker vanwege zorgen of taken die op je wachten? Schrijf de zorgen van je af en
maak een to-dolijst waar je 's ochtends meteen mee aan de slag kunt. Probeer rustig in
het donker te blijven liggen totdat je in slaap valt.
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9 maak een
kickstart

DE KRACHT VAN DRIE VERANDERINGEN
Kleine aanpassingen in je eetgewoontes hebben een groot effect op de lange termijn.
Wansink bewees dit met zijn experiment The Power of Three. Hij liet 1000 deelnemers drie
kleine gedragsveranderingen maken die ze gedurende drie maanden moesten volhouden.
Met een checklist konden de deelnemers dagelijks afvinken of ze de gedragsverandering
hadden volgehouden. Hieruit bleek dat simpele aanpassingen – zoals kleinere borden
gebruiken en niet eten voor de televisie – goed waren voor 0,13 tot 0,9 kilogram stabiel
gewichtsverlies per maand. Dit was na een jaar effectiever dan de controlegroep die ging
sporten en diëten om af te vallen. Het is wel belangrijk om veranderingen te maken die bij
jou passen en voor jou haalbaar zijn. Vink ook elke dag af als je het doel behaald hebt. Dit
motiveert, want na een week goed je best doen is één leeg vakje wel erg jammer...

Mijn drie veranderingen zijn:

ma

di

wo do vr za zo

Hopelijk ben je na het lezen van alle hoofdstukken gemotiveerd om jouw leven stap voor
stap te transformeren, om het roer om te gooien en voor eens en altijd jezelf een gezonde
levensstijl te gunnen. Om jezelf als prioriteit te stellen en meer uit het leven te halen. In dit
hoofdstuk ga je een kickstart maken en lees je hoe je zelf een lichaamsmeting doet. Deze
meting kun je invullen in jouw persoonlijke voortgangstabel. Het hoofdstuk sluit af met drie
gezonde eetschema’s om je een dosis inspiratie te bieden. Klaar voor de kickstart?
KICKSTART NAAR JE GEZONDE LEVENSSTIJL!
De kickstart bestaat uit drie delen. Eerst ga je letterlijk ruimte maken voor gezond eten door
je koelkast en voorraadkasten eens flink uit te pluizen. Daarna ga je drie veranderingen
opschrijven waar je de komende tijd aan wilt werken. Dit ga je vervolgens concreet
voorbereiden door bijvoorbeeld inkopen te doen.
MAAK RUIMTE VOOR GEZOND ETEN
Vaak staan de koelkast en voorraadkast vol met producten die allang over datum zijn. Of
heb je overvolle keukenkastjes met producten die je eigenlijk nooit gebruikt of te verleidelijk
zijn voor jouw doel om gezonder te eten. Trek daarom je vriezer, koelkast, keukenkastjes en
voorraadkast leeg en bekijk wat je allemaal in huis hebt. Wat is er over datum en kan weg?
Welke producten zijn te ongezond en verleidelijk om in huis te hebben nu je gezonder wilt
eten? Deze ongezonde producten hoef je niet weg te gooien, maar maak er een vriend of
buurvrouw blij mee.
Haal vervolgens de (eventuele) brokken ijs van de zijkanten van je vriezer en een sopje
door je koelkast. Zuig ook je voorraad- en keukenkasten uit. Dan is het daarna tijd om alles
weer netjes in te delen. Probeer hierbij de ongezondste producten uit het zicht te zetten
en de neutrale producten zoals zilvervliesrijst of havermout vooraan. Dan heb je nu ruimte
gecreëerd voor nieuwe, gezonde producten!

Voorbeelden van veranderingen
• Frisdrank vervangen door thee
• Koffiedrinken zonder melk en suiker
• Elke dag 1,5 liter water drinken
• Minimaal vijf alcoholvrije dagen per week
• Elke dag vier stuks fruit eten
• Voor het ontbijt/de lunch een stuk fruit
• Volkorenbrood eten i.p.v. witbrood
• Elke avond zelf een warme maaltijd koken
• Bij het avondmaal minimaal de helft groenten eten
• Dagelijks minimaal 30 minuten bewegen
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BEREID JE VERANDERINGEN VOOR
Doelen bereik je beter als je je van tevoren goed voorbereidt en een plan maakt. Wil je elke
dag vier stuks fruit eten? Zorg dan dat je verschillende soorten fruit koopt en dat je genoeg
hebt om je doelstelling te halen. Wil je minder alcohol of koffie drinken? Koop dan lekkere
theesmaken of bubbeltjeswater zodat je een alternatief hebt. Voorbereiding is het halve
werk!
JOUW PERSOONLIJKE VOORTGANGSTABEL
Je hebt in dit boek veel gelezen en geleerd over gezonde voeding, eetgedrag, sport en
ontspanning. Je hebt doelen gesteld en kunt nu aan de slag met je nieuwe levensstijl. Dit
is een ideaal moment om een beginmeting van jezelf te doen. Na een maand kun je deze
meting opnieuw doen om te kijken of je dichter bij jouw doelen bent gekomen. De meting
kun je thuis eenvoudig zelf of met hulp uitvoeren en in jouw persoonlijke voortgangstabel
invullen. Mocht je de mogelijkheid hebben om meer relevante gegevens te verzamelen, zoals
vetpercentage, ijzergehalte (hb-waarde) of bloeddruk, dan kun je deze in de witte regels erbij
schrijven.
HOE VUL JE DE TABEL GOED IN?
Begin met je lengte opnieuw op te meten, want vaak gokken we maar een getal. Voor je
paspoort maakt dit wellicht niet veel uit, maar voor het berekenen van het vetpercentage en
je taille-lengteratio maakt 5 centimeter wel verschil. Met een simpele rolmaat en de hulp
van een vriend is je lengte snel gemeten. Weeg jezelf vervolgens, bij voorkeur 's ochtends
voor het ontbijt en zonder kleding. Lukt dit niet, probeer dan elke meting op hetzelfde
moment te doen, met vergelijkbare kleding aan, zoals steeds ’s avonds in de fitnessschool
met (dezelfde) sportkleding aan. Voor het meten van je taille heb je een meetlint nodig of een
stuk touw en een rolmaat. Ga ontspannen rechtop staan en meet de omtrek van het smalste
deel van je buik, dus boven de heupen en onder de ribbenkast. Op basis van je lengte en
je tailleomtrek kun je heel simpel jouw taille-lengteratio berekenen. Hiervoor neem je je
tailleomvang en deze deel je door jouw lichaamslengte in centimeters. Deze ratio is heel
effectief gebleken in het voorspellen of je een verhoogde kans hebt op hart- en vaatziektes
en diabetes type 2. Dit heeft alles te maken met de opslag van vet rondom de middel zoals in
hoofdstuk 8 is besproken. In de referentietabel zie je of jouw taille-lengteratio in de gezonde
categorie valt.
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Jouw persoonlijke voortgangstabel
Fysieke waarden

Datum:

Datum:

Datum:

Lengte in cm
Lichaamsgewicht
in kg
Tailleomvang
in cm
Taille-lengteratio

Subjectieve waarden
Op een schaal van 1-10, waarbij 1 zeer laag en 10 zeer goed is, hoe beoordeel jij jezelf wat
betreft:
Algehele
gezondheid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Algehele fitheid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Energieniveau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geluksniveau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motivatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Voor het ontbijt

Referentiewaarden tailleomvang

Twee glazen (lauw) water
Voor een goede afvoer van afvalstoffen, hydratatie van het lichaam na een

<68 cm: mogelijk ondergewicht

<79 cm: mogelijk ondergewicht

68–80 cm: gezond

79–94 cm: gezond

80–88 cm: verhoogd risico

94–102 cm: verhoogd risico

>88 cm: sterk verhoogd risico

>102 cm: sterk verhoogd risico

nacht slaap en om hoofdpijn te voorkomen.
Ontbijt

Eén kom sojayoghurt met muesli, blauwe bessen en kaneel
Een ontbijt met eiwit en volkorengranen is gunstig om langer vol te
zitten. Je kunt verse blauwe bessen gebruiken, maar ook de (goedkopere)

Referentiewaarden taille-lengteratio

blauwe bessen uit de diepvries zijn prima.

<0,49: gezond

<0,53: gezond

0,50- 0,53: verhoogd risico

0,54-0,57: verhoogd risico

>0,54: sterk verhoogd risico

>0,58: sterk verhoogd risico

In de loop van
de ochtend

Eén handje (circa 25 gram) noten en twee koppen thee of water
Noten zijn makkelijk mee te nemen in een klein bakje om tussendoor te
snacken. Noten bevatten wel 180 kcal per handje. Eet er daarom niet te
veel van.

INSPIRATIE-EETSCHEMA’S
Op de volgende pagina's vind je een aantal eetschema’s met berekende voedingswaardes.
Deze schema’s zijn ter inspiratie en gericht op de gemiddelde behoeftes van een vrouw.
Mannen hebben 25 procent meer energie nodig en mogen dan ook grotere hoeveelheden
nemen. Probeer eens een dagmenu te volgen en neem wat jij prettig vindt mee in jouw eigen
eetpatroon. Het hoeft allemaal niet perfect, zolang je maar gezonder gaat eten!
Alle gerechten met een * staan in dit boek.

Lunch

Drie à vier sneetjes volkorenbrood, één belegd met hummus, twee met
plakjes avocado en één met plakjes banaan met kaneel. Hierbij zes
cherrytomaten en een kop kruidenthee
Brood is makkelijk en gezond als je het juiste broodbeleg kiest. Hummus,
avocado en banaan zijn prima keuzes!

In de loop van
de middag

Appel en karameldip* en twee glazen water
Een simpele appel wordt een stuk lekkerder met een karameldip
gemaakt van vezelrijke dadels.

Avondeten

Eén portie zuurkoolstamppot met appelmoes*
Stamppot is een ideale manier om meer groenten te eten. Deze
zuurkoolstamppot bevat bovendien eiwitrijk sojagehakt en heeft een
heerlijke smaak door de kerrie.

Later op de

Kruidenthee en een sinaasappel

avond
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Energie

1905 kcal

Eiwit

70 gram

Koolhydraten

293 gram

Vet

61 gram

Waarvan verzadigd

10 gram

Voedingsvezels

53 gram
079
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Voor het ontbijt

Twee glazen (lauw) water
Voor een goede afvoer van afvalstoffen, hydratatie van het lichaam na een

Voorbeelddagmenu | DE PERFECTE DAG
Voor het ontbijt

Voor een goede afvoer van afvalstoffen, hydratatie van het lichaam na een

nacht slaap en om hoofdpijn te voorkomen.
Ontbijt

Twee sneetjes volkorenbrood, één belegd met plakjes avocado en één met
appelstroop. Hierbij een kiwi

nacht slaap en om hoofdpijn te voorkomen.
Ontbijt

Groenten bij het ontbijt? Ja! Deze havermout is daarmee éxtra gezond en

de vitamine C uit de kiwi wordt deze opname geboost!

Twee mandarijnen en twee koppen thee
Snel trek in de ochtend? Eet meer fruit tussendoor zodat je het volhoudt

smaakt naar worteltjestaart.
In de loop van
de ochtend

tot de lunch. Een mandarijn bevat maar 40 kcal, dus er meer dan twee

Twee koppen wortel-kokossoep* met één snee noten-rozijnenbrood
Deze romige soep bevat 200 gram wortel en vult goed. De snee noten-

Chocolade-aardbeiensmoothie*
Deze smoothie bevat naast fruit ook cacao. Een heerlijke manier om je

Lunch

Eén portie vegan kip korma met broccoli & quinoa*
Deze heerlijke avondmaaltijd bevat bijna 40 gram eiwit en is daarmee ook

langzame koolhydraten en maar liefst 20 gram vezels!
In de loop van
de middag

Avondeten

Deze smoothie is een verfrissend tussendoortje dat je in een mason jar

Twee kommen lasagnesoep met cashewroom*
Deze soep is rijk aan groenten, eiwitten, volkorengranen en gezonde
vetten. En het smaakt echt als lasagne!

rijk aan gezonde voedingsstoffen, zoals vezels en ijzer.

Kruidenthee en een medjool dadel

Frisgroene smoothie met gember en peer*
makkelijk mee naar studie of werk kunt nemen.

perfect na een intensieve krachttraining. Daarbij zijn broccoli en quinoa

Later op de
avond

Zoeteaardappel-couscoussalade*
Met deze vullende lunch houd je de middag een stuk beter vol. Volop

16 uurdip te verslaan!
Avondeten

& een glas thee
het seizoen. Ook erg lekker met kokosrasp eroverheen!

rozijnenbrood is lekker voor de bite erbij.
In de loop van
de middag

Schaaltje gemengde bessen, kiwi en aardbei
Fruit is het perfecte tussendoortje. Varieer gerust met fruitsoorten van

eten kan gerust.
Lunch

Havermout-Carrot Cake met amandelpasta*
& glas groene thee

Volkorenbrood en appelstroop zijn rijk aan ijzer en door combinatie met

In de loop van
de ochtend

Twee glazen (lauw) water

Later op de
avond

Kruidenthee

Voedingswaarde dagmenu | EEN CALORIEARME DAG
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Energie

1528 kcal

Energie

1965 kcal

Eiwit

58 gram

Eiwit

74 gram

Koolhydraten

237 gram

Koolhydraten

311 gram

Vet

42 gram

Vet

61 gram

Waarvan verzadigd

9 gram

Waarvan verzadigd

14 gram

46 gram

Voedingsvezels

59 gram

Voedingsvezels
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groene start drinkontbijt
AANTAL PERSONEN: 1
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN + 10 MINUTEN LATEN WEKEN
INGREDIËNTEN
2 kiwi’s
200 ml sojayoghurt
15 gepelde pistachenoten
50 g spinazie
1 el appelstroop
1 el lijnzaad
Snufje kaneel
3 el havermout

BEREIDINGSWIJZE
Schil de kiwi’s en doe ze in een blender. Voeg
sojayoghurt, pistachenoten, spinazie, appelstroop,
lijnzaad en kaneel toe. Blend 30 seconden totdat alles
gemengd is.
Voeg vervolgens de havermout toe, meng goed en laat
dit 10 minuten zacht worden. Serveer in een glas (met
rietje) of neem het mee voor onderweg.

De dag goed beginnen doe je met een voedzaam ontbijt. Dit drinkontbijt bevat
alles — wellicht op een goede espresso na — wat je nodig hebt om de vroege
uurtjes door te komen. En het kost je in de ochtend maar 5 minuten tijd. Let’s go!
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Havermout-Carrot Cake
Havermout-Carrot Cake

Havermout-Apple Cake

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
80 g havermout
500 ml plantaardige melk
150 g wortel
2 tl koek of speculaaskruiden
1 tl kaneel
50 g rozijnen

BEREIDINGSWIJZE
Neem een steelpannetje en doe hier de havermout
en plantaardige melk in.
Rasp de wortel en voeg dit met de rest van de
ingrediënten toe aan de havermout. Laat dit
10 minuten zacht gaarkoken. Voeg eventueel
nog amandelpasta of een handje gehakte noten toe.

OPTIONEEL
1 el amandelpasta of een
handje gehakte noten

Havermout-Chocolate Cherry Pie
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN

Havermout-Strawberry & Cream

Havermout-Chocolate Cherry Pie

INGREDIËNTEN
80 g havermout
500 ml plantaardige melk
200 g ontpitte (diepvries)
kersen
1 el cacaopoeder
3 medjooldadels
Snufje zout

BEREIDINGSWIJZE
Neem een steelpannetje en doe hier de havermout
en plantaardige melk in. Breng zacht aan de kook.
Voeg de kersen en cacao toe. Verwijder de pit en
het kroontje van de dadels en snijd de dadels in
kleine stukjes. Voeg de dadels met het zout toe en
laat in 8 minuten gaarkoken.
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Havermout-Apple Cake
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
80 g havermout
500 ml plantaardige melk
1 tl vanille-extract
1/2 tl kaneel
Snufje kardemom en
nootmuskaat
1 zoete appel
2 el amandelpasta

BEREIDINGSWIJZE
Neem een steelpannetje en doe hier de havermout,
plantaardige melk, het vanille-extract en de specerijen
in. Laat zachtjes koken.
Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijd in kleine
stukjes en voeg deze toe aan de havermout. Laat de
havermout al roerend gaarkoken in 10 minuten.
Verdeel de havermout over twee kommetjes en voeg de
amandelpasta toe.

Havermout-Strawberry & Cream
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
80 g havermout
500 ml plantaardige melk
150 g aardbeien
3 el light kokosmelk
2 el aardbeienjam
(of 2 el suiker)

BEREIDINGSWIJZE
Neem een steelpannetje en doe hier de havermout en
plantaardige melk in. Breng zachtjes aan de kook.
Blend de aardbeien met de kokosmelk en
aardbeienjam of suiker in een blender.
Verdeel de havermout na het gaarkoken over twee
kommetjes en schenk hier de aardbeiensaus
overheen. Garneer eventueel met verse aardbeien en
kokosrasp.
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Easy peasy pindakaasgranola
& gebakken banaan
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 flinke el pindakaas
3 el sojamelk
60 g havermout
2 el rozijnen
2 el gehakte noten- &
zadenmix
1 rijpe banaan
300 ml sojayoghurt
Kaneel naar smaak

Pancaketaartje met
kokos-chocoladevulling
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Meng de pindakaas met de sojamelk in een kom.
Voeg hier de havermout, rozijnen en noten & zaden
aan toe.
Pak een bakplaat. Snijd de banaan in plakjes en
verdeel deze over de helft van de bakplaat. Verdeel het
granolamengsel ernaast.
Bak de banaan en granola 15 minuten, roer de granola
halverwege om.
Serveer met sojayoghurt en kaneel naar smaak.

INGREDIËNTEN
300 ml amandelmelk
115 g volkoren (spelt)meel
1 tl bakpoeder
Snufje zout
6 ontpitte medjooldadels of
12 geweekte kleine dadels
100 ml light kokosmelk
2 el cacaopoeder

BEREIDINGSWIJZE
Meng de amandelmelk, het meel, de bakpoeder en
het zout in een schaal of maatbeker door elkaar
met een garde.

OPTIONEEL
Kokosrasp, aardbeien en/of
frambozen

Mix ondertussen de dadels, de kokosmelk, de
cacaopoeder en het zout in een keukenmachine tot
een gladde spread. Zet dit even apart.

Zet een koekenpan op het vuur en bak (eventueel
met een klein beetje kokosolie) van het beslag
8 kleine pancakes (diameter van 5 à 6 cm). Bak
beide kanten goudbruin.

Neem vier pancakes en besmeer deze met de
helft van de kokos-chocoladespread. Stapel deze
op elkaar en garneer bovenop met kokosrasp en
gesneden aardbeien en/of frambozen. Herhaal
voor de overige vier pancakes. Serveer op een mooi
bordje met mes en vork.

Granola (soort krokante muesli) bevat meestal veel olie en suiker. Hartstikke
lekker, maar met gemiddeld 30 procent suiker is het geen gezond ontbijt.
Bovendien kun je het heel makkelijk zelf maken en dus zelf beslissen wát
je erin doet!
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Baguette met Siciliaanse PESTO
& gegrilde groenten
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 gele paprika
1/2 courgette
1 el olijfolie
2 verse of afbakbaguettes
VOOR DE PESTO
1 teentje knoflook
5 rijpe cherrytomaten
5 zongedroogde tomaatjes
(op oliebasis)
10 pitloze groene olijven
20 g blanke amandelen
2 el citroensap
Zout & cayennepeper naar
smaak
OPTIONEEL
1 el kappertjes

Tip:

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de paprika doormidden en haal de zaadlijsten
eruit. Plaats de paprika 2 minuten in de magnetron
om voor te garen. Snijd daarna de paprika en
de courgette in dunne plakjes. Verhit 1 eetlepel
olijfolie in een koekenpan en bak de groenten
zachtjes. Schep de groenten af en toe om terwijl je
de pesto maakt.
Pel de knoflook en snijd de harde onderkant
eraf. Doe de knoflook samen met de rest van de
ingrediënten in de keukenmachine en mix
20 seconden. In plaats van een keukenmachine kun
je de pesto ook maken met een staafmixer. Doe in
dat geval alle ingrediënten in een hoge maatbeker.
Voeg nadat de groenten gebakken zijn de pesto toe.
Zet meteen het vuur uit en roer de pesto goed door
de groenten heen.

Een flesje citroensap is een praktisch alternatief voor
vers citroensap! Geen tijd om zelf pesto te maken? Neem
2 eetlepels kaasvrije basilicumpesto of arrabiata pesto.
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Pita met
pompoenhummus en salie
AANTAL PORTIES: 12
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN + 40 MINUTEN BAKKEN
INGREDIËNTEN
400 g flespompoen
150 g gekookte kikkererwten
30 g tahin
2 el citroensap
1 teentje knoflook
1 tl gemalen komijn
1/2 tl cayennepeper
2 tl gedroogde salie of
2 el verse gehakte salie
Peper en zout naar
smaak
1 ui
100 g paddenstoelen
1 el sojasaus
Volkorenpitabroodjes

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de pompoen doormidden en haal de pitten eruit.
Neem een bakplaat en leg hier een vel bakpapier op.
Plaats de pompoen met de binnenkant omlaag op
de bakplaat en bak de pompoen 40 minuten op
200 graden Celsius in het midden van de oven. Laat de
pompoen na het bakken 10 minuten afkoelen.
Schep met een lepel 150 gram van het vruchtvlees uit
de pompoen en doe dit in een keukenmachine. Voeg
hier kikkererwten, tahin, citroensap, knoflook, komijn,
cayennepeper, salie, zout en peper aan toe. Mix tot een
gladde spread en verdeel daarna over twee kommen.
Snijd de ui in halve ringen en de paddenstoelen in
vieren. Neem een pan met een antiaanbaklaag,
zet deze op hoog vuur en bak hierin de ui en
paddenstoelen. Snijd de overige pompoen in blokjes
(zonder schil). Voeg de blokjes pompoen toe als het
vocht uit de paddenstoelen verdampt is. Zet het vuur
lager en schenk de sojasaus over de groenten. Bak
nog een halve minuut en verdeel dan de groenten over
de twee bakjes. Serveer met geroosterde pitabroodjes.

1 portie = 30 gram!
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Volkorenbol met cashew-creamcheese,
zontomaatjes & pijnboompitten
AANTAL BROODJES: 4
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN + 2 UUR CASHEWNOTEN WEKEN
INGREDIËNTEN
4 afgebakken volkorenbolletjes
8 zongedroogde tomaatjes (op oliebasis)
50 g rucola
25 g geroosterde pijnboompitten
VOOR DE CASHEW-CREAMCHEESE
60 g geroosterde cashewnoten
1 teentje knoflook
2 tl gedroogde peterselie
2 el citroensap
1/2 tl zout of naar smaak
1 handje gehakte bieslook

BEREIDINGSWIJZE
Week de cashews in water gedurende 2 uur op
kamertemperatuur.
Giet het water af en voeg 80 ml koud water toe. Voeg
de rest van de ingrediënten toe (behalve de bieslook)
en mix met een staafmixer totdat de spread glad is.
Voeg nu de bieslook en eventueel de edelgist erbij.
Roer met een lepel om alles te mengen.
Smeer een kwart van de spread op een volkorenbol.
Snijd 2 zongedroogde tomaatjes in vieren en beleg dit
samen met een handje rucola en pijnboompitten op
het broodje. Serveer direct!

Pistolet met
broccoli-basilicumspread
AANTAL PORTIES: 6
BEREIDINGSTIJD: 15 TOT 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
150 g broccoli
1/2 avocado
3 el citroensap
1 teentje knoflook
20 blaadjes basilicum
Zout en peper naar smaak
Volkorenpistolets

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de broccoli in roosjes. Kook de broccoli
8 minuten of rooster op 220 graden Celsius
gedurende 20 minuten.

OPTIONEEL
Geroosterde pijnboompitten
en cherrytomaten

Snijd de pistolet doormidden en beleg met de
broccoli-basilicumspread. Garneer eventueel
met geroosterde pijnboompitten en plakjes
cherrytomaat.

Tip:

Mix daarna de broccoli met de avocado, het
citroensap, de knoflook, basilicum en zout en peper
in een keukenmachine of blender.

Handige spread om te maken als je broccoli overhebt
van de avond ervoor! Je kunt de spread 2 tot 3 dagen in
de koelkast bewaren.

OPTIONEEL
2 el edelgist

Tip:
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Deze spread kun je minstens 5 dagen in de koelkast
bewaren. De spread wordt dan ook iets dikker en krijgt zo
nog meer een crèmige textuur. Je kunt elk soort broodje
gebruiken, maar kies bij voorkeur voor volkoren!
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Tempeh-teriyakiwrap met ananas
AANTAL WRAPS: 2
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 (volkoren)wraps
1/2 puntpaprika
2 handjes spinazie
100 g ananas
100 g tempeh
2 el sojasaus
1 el teriyakisaus
OPTIONEEL
Avocado en kiemgroenten

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de wraps 15 seconden in de magnetron of
verwarm ze kort in een hete koekenpan. Leg ze daarna
op een bord.
Was de puntpaprika en snijd in de lengte doormidden.
Haal de zaadlijsten eruit en snijd daarna in de breedte
in reepjes. Zet een koekenpan op het vuur en bak
hierin de paprika en spinazie. Snijd de ananas in
plakjes, voeg die bij de paprika en spinazie en bak
5 minuten mee op middelhoog vuur.
Snijd ondertussen de tempeh in dunne plakjes en leg
deze verspreid op de snijplank. Wrijf de tempeh goed
in met sojasaus.
Schep de gebakken groenten op de wraps en zet de
koekenpan weer op het vuur. Leg de plakjes tempeh
naast elkaar in de pan en bak beide kanten krokant.
Voeg op het laatst de teriyakisaus toe en bak nog 1 tot
2 minuten. Verdeel de tempeh over de wraps en zet
de koekenpan meteen onder water om te weken (om
aangekoekte teriyakisaus makkelijk te verwijderen).
Beleg de wraps eventueel nog met avocado en
kiemgroenten en vouw dan dicht. Serveer warm!

Tempeh is een soort plak van gefermenteerde sojabonen afkomstig uit
Indonesië, maar tegenwoordig gewoon te vinden in het vegetarische koelvak
bij de supermarkt. Door tempeh goed te bakken met sojasaus en andere
smaakmakers bereid je een heerlijk en hartig vleesalternatief. De combinatie
van gebakken groenten en ananas, hartige tempeh en de zoete teriyakisaus
maakt van deze wrap een smaakvolle en voedzame lunch!
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Pita met witte bonen
& rucolahummus
AANTAL PORTIES: 12
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
INGREDIËNTEN
200 g gekookte witte bonen
8 zongedroogde tomaten
2 handjes rucola
1 el tahin
3 el citroensap
Zout en peper naar smaak
Volkorenpitabroodjes
OPTIONEEL
Cherrytomaatjes, rauwe
spinazie en sambal

Tip:

BEREIDINGSWIJZE
Mix de witte bonen, zongedroogde tomaten, rucola,
tahin en citroensap in een keukenmachine of snijd
de rucola fijn en prak alle ingrediënten samen.
Breng op smaak met zout en peper.
Rooster de volkorenpitabroodjes en beleg met
een dikke laag hummus. Serveer eventueel met
cherrytomaten, rauwe spinazie en een beetje
sambal.

Deze hummus is ook erg lekker op een toastje
bij de borrel of als dip voor groenten.
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Pittige noedels met
mango en paprika
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 rode paprika
100 g volkoren(rijst)noedels
1 rijpe mango
2 stengels bosui
3 el (light) kokosmelk
1 el Thaise rode
currypoeder
1 handje cashewnoten
4 partjes limoen

BEREIDINGSWIJZE
Verwijder de steel en zaadlijsten van de paprika en
snijd daarna in dunne ringen. Kook de paprika met de
noedels 4 minuten in een ruime hoeveelheid water.
Snijd ondertussen de mango in dunne reepjes en de
bosui in ringen. Leg dit apart op een bordje.
Meng de kokosmelk met de rode currypoeder voor de
dressing. Giet de noedels en rode paprika af en schenk
de saus over de noedels. Voeg de mango en bosui toe.
Verdeel de noedels over twee kommen en garneer met
cashewnoten en partjes limoen.

Tip:
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Voeg eventueel extra groenten toe, zoals broccoli, zoete
aardappel of spinazie. Je kunt dit gerecht zowel warm
als koud eten.

Volkorenwraps met
champignon-walnootpate
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
250 g champignons
2 el Italiaanse kruiden
1 el sojasaus
100 g gekookte groene
linzen
10 halve walnoten
4 volkoren wraps
4 handjes rucola
Zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de champignons in vieren en bak zonder olie
in een koekenpan tot het vocht uit de champignons
verdampt is.
Doe de champignons in een keukenmachine en voeg
de Italiaanse kruiden en sojasaus toe. Laat de linzen
goed uitlekken en voeg deze ook toe. Mix 20 seconden.
Hak de walnoten fijn en voeg deze na het mixen toe.
Verwarm de wraps zoals de verpakking aangeeft.
Besmeer rijkelijk met de paté, voeg een handje rucola
toe en breng eventueel extra op smaak met zout en
peper.
Vouw eerst de onderkant van de wrap naar boven
en daarna de zijkanten naar binnen. Eet direct op of
wikkel strak in doorzichtig folie om mee te nemen.

Tip:
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Meer groenten toevoegen aan de wrap is altijd goed!
Voeg bijvoorbeeld cherrytomaten, gebakken ui, geprakte
broccoli of reepjes paprika toe.

Salades

Catalaanse empedratsalade
met zeekraal
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 rode ui
1 rode paprika
50 g zeekraal
100 g verse zwarte olijven
1 blik à 400 g witte bonen
2 el wittewijnazijn
2 el olijfolie
Zout en peper naar
smaak

BEREIDINGSWIJZE
Verwijder de schil van de ui en snijd in halve ringen.
Verwijder de steel en zaadlijsten van de paprika en
snijd in kleine stukken. Snijd de helft van de zeekraal
heel fijn en de rest grof voor meer zichtbaarheid in de
salade. Snijd de olijven in plakjes. Voeg alle gesneden
ingrediënten samen in een schaal.
Spoel de witte bonen af en voeg deze met de
wittewijnazijn en olijfolie toe aan de schaal met
groenten. Meng alles goed door elkaar.
Breng op smaak met zout en peper en serveer op
kamertemperatuur.

Deze frisse Catalaanse salade doet mij denken aan de prachtige Middellandse
Zee waaraan ik deze salade voor het eerst at. Traditioneel wordt de
empedratsalade met kabeljauw bereid, maar deze plantaardige variant heeft
als ziltig alternatief het zeewier zeekraal. Deze must-try salade bevat verder
verse groenten, eiwitrijke bonen en smaakvolle olijven; genoeg redenen om de
keuken in te duiken!
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Couscoussalade met
gekarameliseerde pompoen
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN + TOTAAL 40 MINUTEN IN DE OVEN
INGREDIËNTEN
1 flespompoen (circa 1 kg)
3 el ahornsiroop
3 tl kaneel
250 g onbereide
volkorencouscous
1 zoetzure appel
4 medjooldadels
2 el zadenmix
Zout naar smaak
1 limoen
2 el tahin

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
Schil de flespompoen en snijd deze in plakken van
1/2 cm dik. Leg de plakken op een bakplaat met
bakpapier en bak de pompoen gaar in 20 minuten.
Haal de pompoen daarna uit de oven en zet de oven
op 200 graden Celsius.
Maak glazuur door de ahornsiroop te mengen met
1 tl kaneel. Smeer de pompoen aan beide kanten in
met het ahornsiroopglazuur. Bak nogmaals
20 minuten of totdat de pompoen gekarameliseerd
is.
Doe de couscous in een kom. Giet 250 à 300 ml
kokend water over de couscous en laat dit
5 minuten wellen. Haal ondertussen het klokhuis
uit de appel en snijd de appel in blokjes. Verwijder
de pit en het kroontje van de dadel en snijd in
kleine stukjes. Voeg de appel, dadel en zaden
toe aan de kom met couscous en roer goed door
elkaar. Breng op smaak met zout.
Maak de dressing door het sap en rasp van
1 limoen te mengen met de tahin. Roer goed door
elkaar. Leg de plakken gekarameliseerde pompoen
op de salade en giet hier de dressing overheen.
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Frisse groenelinzensalade
met pistachenoten en olijven
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN + 30 MINUTEN KOKEN
INGREDIËNTEN
300 g rauwe groene
linzen
2 limoenen
2 el extra vierge olijfolie
60 g gepelde
pistachenoten
1 handje verse koriander
100 g groene olijven
2 el kappertjes
75 g rucola
Zout en peper naar
smaak

BEREIDINGSWIJZE
Spoel de groene linzen goed af en doe deze in een
middelgrote kookpan. Voeg hier 900 ml heet water
aan toe en kook circa 25-30 minuten totdat de linzen
beetgaar zijn.
Rasp en pers ondertussen de limoenen in een
kommetje. Voeg hier olijfolie en wat zout aan toe.
Giet na het koken van de linzen eventueel het
overtollige water af. Voeg het limoensap en de olijfolie
toe aan de pan met linzen en roer het door elkaar.
Zet de pan met linzen in de gootsteen met een laagje
koud water zodat de linzen kunnen afkoelen tot
kamertemperatuur.
Hak de pistachenoten grof en de koriander fijn. Snijd
de olijven in vieren en de kappertjes heel fijn. Voeg
3/4 van de pistachenoten, koriander, olijven en
kappertjes toe aan de pan met linzen en meng het
geheel goed. Verdeel eerst de rucola over de vier
borden en schep daarna de linzensalade eroverheen.
Breng eventueel extra op smaak met zout en peper en
garneer met de overige ingrediënten.
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Marokkaanse wortelsalade

Gekarameliseerde spruitjes
& rode-uisalade

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
400 g wortelen
1 el komijnpoeder
1 el olijfolie
2 el wittewijnazijn
1/2 sinaasappel
2 medjooldadels
2 el walnoten
1 blik kikkererwten
à 400 g
Zout en cayennepeper
naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de wortelen in plakken van 1/2 cm dikte. Kook de
gesneden wortel in 7-10 minuten gaar op hoog vuur.

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN + 30 MINUTEN IN DE OVEN

Meng in een kom de komijnpoeder, olijfolie en de
wittewijnazijn. Pers de halve sinaasappel uit en voeg
het sap toe aan de kom. Ontpit de dadels, verwijder het
kroontje en snijd ze fijn. Hak de walnoten grof of breek
ze met de hand en voeg ze samen met de dadels toe
aan de kom. Giet de kikkererwten af en voeg ze ook
toe.

INGREDIËNTEN
400 g spruitjes
2 rode uien
3 el sweet chilisaus

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Snijd de onderkant van de spruitjes af en halveer ze
daarna. Verwijder de schil van de ui en snijd in vier
grove stukken. Doe de spruitjes en ui samen in een
ovenschaal.
Bak de groenten 30 minuten in de oven. Haal ze
eruit en voeg dan de sweet chilisaus toe. Bak nog
10 minuten totdat de saus licht gekarameliseerd is.

Giet de wortelen af en voeg ze toe aan de kom. Meng
alles goed door elkaar en breng op smaak met zout en
cayennepeper. Serveer lauwwarm.

Serveer los als bijgerecht of met jongebladslamelange.

Deze wortelsalade is lekker zoet door de dadels en sinaasappel en kruidig
door de cayennepeper en komijn. Bovendien zijn wortel en kikkererwten
hartstikke gezond! Perfect dus als bijgerecht of in plaats van brood bij de
lunch.
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Tip:

Hou je van pittig? Dan kun je ook 2 el srirachasaus
(Thaise chilisaus) gebruiken met 2 el ahornsiroop.

117

Sushisalade met shiitake
AANTAL PERSONEN: 2-4*
BEREIDINGSTIJD: 40 MINUTEN
INGREDIËNTEN
150 g zilvervliesrijst
200 g shiitake
2 teentjes knoflook
2 tl rijstazijn
2 el sojasaus
3 vellen nori
75 g veldsla
1/2 avocado
2 el sesamzaad
Zwarte peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Kook de zilvervliesrijst in ruim water in 20 minuten
gaar.
Snijd de shiitake in dunne plakken en bak de
shiitake in een koekenpan. Plet de knoflook en
verwijder de schil. Snijd de knoflook fijn en voeg
deze toe aan de koekenpan nadat al het vocht uit de
shiitake is verdampt. Bak 3 minuten op laag vuur.
Giet de zilvervliesrijst af en voeg de rijstazijn en
sojasaus toe. Verkruimel de vellen nori en voeg
deze toe aan de pan. Roer alles door elkaar.
Doe de veldsla in een kom of schaal. Schep hier de
rijst overheen. Snijd de avocado en voeg dit samen
met het sesamzaad toe aan de salade. Breng op
smaak met zwarte peper. Serveer lauwwarm.

Dit is de luie versie van sushi: wel de heerlijke smaak, maar zonder ‘gedoe’
met rollen. Dankzij de avocado, zilvervliesrijst en shiitake is deze salade
bijzonder vullend en is het een leuke variatie op standaardsalades.

* Als hoofdgerecht voor twee personen of als bijgerecht voor vier personen.
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snelle BBQ-salade
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
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INGREDIËNTEN
1 zak ijsbergsla
4 tomaten
1/2 komkommer
1 rode ui
1 blik à 165 g maiskorrels
3 el bbq-saus

BEREIDINGSWIJZE
Neem een grote kom en doe hier de ijsbergsla in. Snijd
de tomaten en komkommer in blokjes en voeg ze toe.

OPTIONEEL
100 g geraspte wortelen

Voeg de bbq-saus en eventueel de geraspte wortel toe
en meng nogmaals.

Verwijder de schil van de rode ui en snijd in dunne
ringen. Giet het blik mais af en voeg dit samen met de
ui toe aan de kom. Hussel alles door elkaar heen.

Veggie-tacosalade
met fishy avocadodressing
AANTAL PERSONEN: 2-4
BEREIDINGSTIJD: 15-25 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 maiskolf
150 g (ijsberg)sla
250 g cherrytomaten
1 blik kidneybonen à 400
gram
2 handjes verse koriander
1 avocado
2 vellen nori
1 limoen
Zout en peper naar
smaak
2 handjes tacochips

Veldsla met gebakken
champignons en knoflook
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN

BEREIDINGSWIJZE
Kook de maiskolf in 20 minuten gaar. Doe de ijsbergsla
in een grote schaal. Halveer de cherrytomaten, spoel
de kidneybonen af en hak de koriander. Voeg dit toe
aan de salade.
Snijd de avocado door midden, haal de pit eruit en prak
het vruchtvlees in een kom. Verkruimel de norivellen
en strooi de helft over de salade en de andere helft bij
de avocado. Voeg het sap van een halve limoen bij de
avocado en het sap van de andere helft over de salade.
Meng de geprakte avocado goed met de nori en limoen
en breng op smaak met zout en peper.

INGREDIËNTEN
400 g champignons
2 teentjes knoflook
2 el ketjap
1 zak veldsla
Zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de champignons in plakjes. Bak de
champignons zonder olie in een koekenpan totdat
al het vocht verdampt is.
Plet de knoflook en snijd deze fijn. Voeg deze toe
aan de koekenpan en laat 1 minuut bakken. Voeg
de ketjap toe en roer goed door.
Doe de veldsla in een kom en schep hier de
gebakken champignons bij. Breng op smaak met
zout en peper.

Snijd de korrels van de gekookte maiskolf en
voeg deze toe aan de kom. Verdeel ten slotte de
avocadodressing over de salade en garneer met de
tacochips. Serveer op kamertemperatuur.
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Zoeteaardappel-couscoussalade
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN + 30 MINUTEN IN DE OVEN
INGREDIËNTEN
2 zoete aardappelen
1 el kokosolie
100 g volkoren(spelt)
couscous
2 tl groentebouillonpoeder
1 blik kikkererwten
3 el citroensap
2 el tahin
1 tl sambal
2 verse of ingeblikte
perziken

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius.
Snijd de zoete aardappelen in blokken van
1 bij 1 cm dik. Meng de kokosolie met de zoete
aardappelblokjes en plaats ze in een ovenschaal.
Bak de zoete aardappel 30 minuten in het midden
van de oven.
Meng in een kom de couscous met de
groentebouillonpoeder. Voeg 250 ml kokend water
toe en laat dit 5 minuten wellen. Roer door met een
vork en laat nog 5 minuten wellen.
Giet de kikkererwten af en voeg ze samen met
het citroensap, de tahin en sambal toe aan de
couscous. Snijd de perziken in blokjes en voeg deze
samen met de zoete aardappel toe. Meng goed
door elkaar. Serveer lauwwarm.
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Zoeteaardappelfalafel
met salade
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 30-40 MINUTEN
INGREDIËNTEN
VOOR DE FALAFEL
1 zoete aardappel à 200 g
150 g gekookte
kikkererwten
1 el komijnpoeder
2 tl paprikapoeder
1/2 tl cayennepeper
2 el zadenmix
50-150 g meel of
gemalen havermout
Zout naar smaak
VOOR DE SALADE
1 zak gemengde sla
200 g cherrytomaten
1/2 komkommer
1 rode ui
1 avocado
100 g ontpitte verse
olijven
DRESSING
100 ml sojayoghurt
2 el tahin
2 el citroensap
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BEREIDINGSWIJZE
Breng een pan met water aan de kook. Snijd de zoete
aardappel zonder te schillen in blokjes van 1 bij 1 cm.
Voeg de blokjes toe en kook in 15 minuten gaar.
Maak ondertussen de salade. Snijd alle groenten naar
eigen wens en voeg ze toe aan een grote schaal.
Giet de zoete aardappel af en mix samen met de
kikkererwten en kruiden in een keukenmachine
tot een deeg. Voeg daarna de zaden toe. Neem een
snijplank en beleg deze rijkelijk met meel. Leg hier het
natte beslag op en vorm een bal. Blijf meel toevoegen
totdat het deeg niet meer plakt. Verdeel daarna het
meel in vieren en maak uit elk kwart deeg 5 balletjes.
Rol elk balletje eventueel nog door meel als het deeg
te nat is.
Verhit een beetje olijfolie in een grote koekenpan en
voeg de balletjes toe. Druk de balletjes plat totdat ze
maximaal 1 cm dik zijn. Bak beide kanten krokant en
laat daarna kort afkoelen.
Maak de dressing door de sojayoghurt met citroensap
en tahin te mengen in een kommetje. Pak de salade uit
de koelkast. Voeg de warme zoeteaardappelfalafel toe
en schenk de dressing eroverheen.

Soepen

1-minuutspinazie-pestosoep

Broccoli-quinoasoep
met kurkuma

AANTAL KOMMEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 1 MINUUT
INGREDIËNTEN
100 g gewassen spinazie
1 el groentebouillon
1 handje gepelde
pistachenoten
2 tl Provençaalse kruiden
1 el kaasvrije pesto
1 teentje knoflook
Peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Zet de waterkoker met ruim water aan.
Neem een blender en doe hier de spinazie,
bouillonpoeder, noten, kruiden en pesto in. Pel de
knoflook en voeg deze ook toe. Voeg hier 400 ml heet
(maar niet kokend!) water aan toe en blend voorzichtig
gedurende 20 seconden. Proef de soep en voeg naar
smaak peper toe.

AANTAL KOMMEN: 4-6
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN + 45 MINUTEN ZACHT LATEN KOKEN
INGREDIËNTEN
2 rode uien
3 teentjes knoflook
1 el olijfolie
1 broccoli
1 l groentebouillon
150 g gedroogde groene
linzen
200 g ongekookte quinoa
1 el kurkumapoeder
½ tl zwarte peper
500 ml ongezoete
amandelmelk

BEREIDINGSWIJZE
Snipper de ui en pers de knoflook uit. Neem een
middelgrote soeppan en verhit hierin de olijfolie.
Fruit de ui en knoflook 3 minuten.
Snijd de roosjes van de broccoli en was deze
schoon. Schil de stam en snijd deze in grove
stukken. Voeg de broccoli samen met de bouillon
toe aan de soeppan.
Was de groene linzen en quinoa in een fijne zeef
onder een stromende kraan. Voeg dit toe aan de
soeppan, samen met de kurkuma en zwarte peper.
Laat 45 minuten zacht koken.
Voeg ten slotte de amandelmelk toe om de soep
romiger te maken. Roer de soep goed door en druk
de grote stukken broccoli fijn. Serveer met een
snee geroosterd volkorenbrood.

Tip:

Lekker met toast of volkorensoepstengels!

Tip:

Je kunt nog meer groenten naar smaak toevoegen. Zo zijn wortel, zoete
aardappel, knolselderij of bleekselderij ook heerlijk in deze soep!

Deze soep is een echte immuunbooster! Kurkuma wordt al jaren gebruikt
als medicijn in de traditionele gezondheidszorg. Het is bewezen effectief
tegen reumatoïde artritis en goed voor je immuunsysteem. In combinatie met
gezondheidsbommetjes zoals broccoli, groene linzen en quinoa zorgt deze
stevige soep dat jij je topfit voelt!
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Doperwtensoep met
frisse munt-sojayoghurt
AANTAL KOMMEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 ui
2 teentjes knoflook
1 el olijfolie of andere olie
2 tl komijnzaad
1 tl laurierpoeder of
1 laurierblad
450 g diepvriesdoperwten
500 ml tuinkruidenbouillon
150 ml sojayoghurt
3 takjes munt
2 el limoensap
Zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Schil en snipper de ui. Plet de knoflook, verwijder
de schil en snijd fijn. Verhit de olijfolie in een
soeppan en bak hierin de ui, knoflook en specerijen
3 minuten op middelhoog vuur.
Voeg de doperwten en tuinkruidenbouillon toe en
laat 5 minuten koken.
Doe de sojayoghurt in een blender. Haal de
blaadjes van de takjes munt en voeg die samen met
het limoensap toe aan de blender. Blend
20 seconden.
Verwijder eventueel het laurierblad uit de soep en
mix met een staafmixer de soep volledig egaal.
Breng op smaak met zout en peper. Schep de soep
in kommen en garneer met twee lepels frisse
munt-sojayoghurt.
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Gegrilde paprika- & zontomaatjessoep met fishy croutons
AANTAL KOMMEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
100 g rode linzen
1 teentje knoflook
3 geroosterde paprika's
uit pot
6 zongedroogde tomaten
(op oliebasis)
500 ml lauwwarme
bouillon
2 tl Italiaanse kruiden
CROUTONS
1 el olijf- of
zonnebloemolie
2 sneetjes (oud)
volkorenbrood
2 vellen nori (sushivellen)
3 el sojasaus
OPTIONEEL
Limoen
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BEREIDINGSWIJZE
Spoel de linzen af en doe ze in een soeppan. Kook de
linzen met 300 ml water gedurende 20 minuten.
Pel de knoflook en voeg deze samen met de
geroosterde paprika’s, zongedroogde tomaten,
bouillon en kruiden toe aan de blender. Blend tot een
gladde soep en zet apart.
Verhit 1 eetlepel olie in een koekenpan. Snijd het brood
in blokjes en scheur de nori grof in kleine stukjes. Bak
het brood samen met de nori enkele minuten. Giet de
sojasaus eroverheen en bak krokant.
Doe als de linzen gaar zijn de soep uit de blender in de
pan. Breng naar het kookpunt en roer de soep goed
door. Serveer in vier kommen, garneer met de fishy
croutons en eventueel met een partje limoen.

Romige lasagnesoep
met cashewroomsaus
AANTAL KOMMEN: 6
BEREIDINGSTIJD: 45 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 grote ui
3 teentjes knoflook
1 el olijfolie
1 courgette
500 g tomaten
1 pakje sojakruimgehakt
1 el gedroogde Italiaanse
kruiden
1 l groentebouillon
140 g geconcentreerde
tomatenpuree
100 g volkorenlasagnebladen
(of -pasta)
VOOR DE CASHEW-ROOMSAUS
80 g cashewnoten
200 ml water
Snufje zout, peper en kerrie

BEREIDINGSWIJZE
Verwijder de schil en snipper de ui. Plet de
knoflook, verwijder de schil en snijd de teentjes
fijn.
Verhit de olijfolie in een middelgrote soeppan en
fruit hierin de ui en knoflook.
Snijd de courgette en tomaten in blokjes en doe
deze samen met het kruimgehakt en de Italiaanse
kruiden in de soeppan.
Voeg na 10 minuten de groentebouillon en de
tomatenpuree toe. Breek de lasagnebladen in
kleine stukken en laat deze 10 minuten in de soep
gaarkoken.
Blend de cashewnoten, het water, de kruiden en de
edelgist in een blender tot een gladde roomsaus.
Schep de soep in de kom en voeg roomsaus toe.

OPTIONEEL
3 el edelgist

Tip:

Edelgist heeft een sterke noot- en kaasachtige smaak
en is een erg gezonde smaakmaker. Je vindt edelgist bij
natuurwinkels en sommige webwinkels.
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Wortel-kokossoep
met dadelroom
AANTAL KOMMEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 ui
2 teentjes knoflook
1 el kokosolie
400 g bospeen
500 ml groentebouillon
2 tl kerrie
2 tl kaneel
1 tl komijn
1 tl kurkuma
2 medjooldadels
250 ml light kokosmelk

BEREIDINGSWIJZE
Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verwarm
1 el kokosolie in een soeppan en fruit hierin de ui en
knoflook. Snijd de bospeen in de lengte doormidden
en daarna in dunne halve maantjes. Voeg deze samen
met de bouillon en specerijen toe aan de soeppan. Doe
de deksel op de pan en kook 10 minuten op hoog vuur.
Ontpit de dadels en meng deze met 100 ml
kokosmelk in een maatbeker. Mix met een staafmixer
tot een gladde room. Zet deze dadelroom op
kamertemperatuur apart totdat de soep klaar is.
Gebruik nu de staafmixer om de soep glad te mixen.
Voeg ten slotte de overige 150 ml kokosmelk toe
en laat de soep 5 minuten zacht koken. Serveer in
soepkommen en roer de dadelroom erdoorheen.

Zelfgemaakte soep is de ideale manier om veel groenten binnen te krijgen
en met een beetje slim koken heb je altijd een voorraadje in de vriezer.
Het geheime ingrediënt van deze heerlijk gekruide soep is misschien wat
ongewoon, maar absoluut het proberen waard! Het is namelijk kaneel die
deze wortel-kokossoep een bijzondere smaak geeft. En de simpel te maken
dadelroom geeft een geweldige finishing touch.

138 SOEPEN

Zoeteaardappel-pindasoep
met vegan kipstuckjes

AANTAL KOMMEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 40 MINUTEN

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 middelgrote uien
400 g zoete aardappelen
1 el tuinkruidenbouillon
1 el kerriepoeder
1 el sambal
40 g pindakaas
1 pak vegan kipstuckjes
(De Vegetarische Slager)
OPTIONEEL
Pinda’s, rode peper en
koriander

Geroosterde bloemkool &
gepofte knoflooksoep

BEREIDINGSWIJZE
Schil de ui en snijd deze samen met de zoete
aardappel in grove blokken.
Breng 500 ml water aan de kook in een soeppan en
voeg de ui en zoete aardappel toe. Voeg vervolgens de
bouillonpoeder toe en laat in 10 minuten gaarkoken.
Zet het vuur laag en voeg de kerriepoeder, sambal
en pindakaas toe. Blend met een staafmixer tot een
gladde soep. Laat de soep op laag vuur staan.
Snijd als laatste de kipstuckjes klein en bak (zonder
olie) krokant in een koekenpan. Voeg de kipstuckjes
toe aan de soep.
Garneer eventueel met gehakte pinda’s, dunne plakjes
rode peper en gehakte koriander.

INGREDIËNTEN
400 g bloemkool
3 el olijfolie
6 teentjes knoflook
100 g prei
700 ml bouillon
1 el komijn
40 g cashewnoten
1/2 tl nootmuskaat

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Snijd 400 gram bloemkool in kleine roosjes en
spoel de roosjes schoon onder de kraan. Neem een
bakplaat, leg de bloemkool hierop en schenk hier 2
eetlepels olijfolie overheen. Besprenkel de bloemkool
goed met olie. Plet de teentjes knoflook door met de
platte kant van een mes erop te drukken. Voeg deze
toe aan de bakplaat met bloemkool. Bak gedurende
25-30 minuten in de oven.
Snijd het voetje en de harde groene bladeren van
de prei af. Snijd de prei doormidden en was onder
stromend water goed tussen de bladeren om al het
zand te verwijderen. Snijd de prei nu in dunne (halve)
ringen en weeg 100 gram af (ongeveer een halve prei).
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een soeppan en voeg hier
100 gram prei aan toe. Bak 3 minuten op laag vuur en
voeg daarna de bouillon, specerijen en cashewnoten
toe. Haal de geroosterde bloemkool uit de oven en
voeg de roosjes toe aan de soep. Pel de gepofte
knoflook, snijd het harde onderkantje eraf en voeg
deze ook toe aan de soep.
Mix met een staafmixer tot een gladde soep. Voeg
eventueel naar smaak peper toe.

140 SOEPEN

141

Rodelinzen-currysoep
met citroengras
AANTAL KOMMEN: 6
BEREIDINGSTIJD: 45 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 ui
3 teentjes knoflook
1 el kokosolie
100 g gedroogde rode linzen
250 g zoete aardappel
100 ml volle kokosmelk
1 blikje tomatenpuree à 70 g
1 tl kaneel
1/2-1 el rode currypoeder of
currypasta
1 tl zout
1/2 rode peper
1 stengel citroengras
1 limoen
OPTIONEEL
Gehakte verse koriander

BEREIDINGSWIJZE
Snipper de ui en pers de knoflook uit. Neem een
middelgrote soeppan en verhit hierin de kokosolie.
Fruit de ui en knoflook 3 minuten.
Zet ondertussen de waterkoker aan met 1 liter
water. Was de rode linzen onder stromend water
en doe deze samen met 1 liter heet water in de
soeppan. Snijd de ongeschilde zoete aardappel
brunoise (in kleine blokjes) en voeg die toe aan
de soeppan. Voeg vervolgens de kokosmelk,
tomatenpuree, kaneel, currypoeder en het zout toe.
Verwijder de pitjes van de rode peper of laat deze
erin voor een pittigere soep. Snijd daarna fijn en
voeg deze toe aan de soep. Neem ten slotte de
stengel citroengras en snijd doormidden. Haal
de buitenste schil en het onderste stukje eraf.
Kneus de stengel alsof het een glowstick is. Voeg
deze twee helften toe aan de soep en laat alles
nog 20-30 minuten op laag vuur gaarkoken. Voeg
naar smaak extra zout toe. Haal na het koken de
stengels citroengras eruit en gooi deze weg.
Snijd de limoen in partjes. Serveer de soep in
kommen met de partjes limoen. Garneer eventueel
nog met versgehakte koriander. Pers de partjes
limoen vlak voor het eten uit boven de soep.
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Hoofdgerechten

Midden-Oosters gevulde
puntpaprika met perzikdressing
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 40 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 puntpaprika’s
100 g volkorencouscous
1/2 tl zout
1 kleine ui
2 teentjes knoflook
10 gewelde abrikozen
50 g rozijnen
100 g gekookte
kikkererwten
1 el komijnpoeder
2 tl kaneel
VOOR DE SAUS
3 cm rode peper
1 perzik (vers of uit blik)
150 ml sojayoghurt

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Snijd de paprika’s in de lengte doormidden. Neem
een grote ovenschaal en leg hier bakpapier in. Leg de
paprika’s met de open kant omlaag in de ovenschaal
en bak ze 15 minuten in de oven.
Zet de waterkoker aan. Doe de couscous en zout in een
grote kom. Giet 250 ml heet water in de kom en laat
5 minuten wellen.
Snijd de ui in tweeën, haal de schil eraf en snipper de
ui heel fijn. Pers de knoflook uit. Snijd de abrikozen
in kleine stukjes en voeg deze samen met de ui,
knoflook, rozijnen, kikkererwten en kruiden toe aan de
couscous.
Maak de saus door eerst de rode peper heel fijn te
snijden. Neem twee halve perziken uit een blik of
ontvel en ontpit een rijpe perzik. Blend de rode peper
en perzik met de sojayoghurt kort in een blender. Zet
de dressing in de koelkast.
Haal de puntpaprika’s uit de oven en draai ze om. Vul
ze met het couscousmengsel en laat ze nog
10 minuten bakken in de oven.
Serveer twee gevulde puntpaprika’s per persoon en
schenk de perzikdressing eroverheen.
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Pasta arrabiata
met walnotengehakt
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
3 gegrilde paprika’s
1/2 avocado
2 el tomatenpuree
1/2 rode peper
150 g volkorenpenne
Snufje zout
1 ui
4 teentjes knoflook
1 el olijfolie
4 tomaten
40 g walnoten
Zout en peper naar smaak
OPTIONEEL
Geroosterde pijnboompitten
en edelgistvlokken

BEREIDINGSWIJZE
Neem een keukenmachine of maatbeker met
staafmixer en doe hier de gegrilde paprika,
avocado, tomatenpuree en rode peper in. Mix tot
een gladde saus en zet apart.
Kook de volkorenpenne gedurende 7 minuten in
kokend water met een snufje zout. Bewaar na het
koken één koffiekopje aan kookvocht en giet de
rest af.
Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit
de olijfolie in een hoge koekenpan en fruit de ui
en knoflook. Snijd ondertussen de tomaten in
blokjes en doe deze in de pan. Hak de walnoten
grof en voeg deze na 5 minuten samen met de
apart gezette saus en het kookvocht toe. Meng het
geheel goed. Meng ten slotte de penne met de saus
en serveer in diepe borden. Voeg naar smaak zout
en peper toe. Garneer eventueel met geroosterde
pijnboompitten en edelgistvlokken.

Een goede pasta is altijd lekker, maar deze pittige pasta is absoluut mijn
favoriet. De klassieke combinatie van knoflook, chilipeper en tomaat om
arrabiatasaus te maken is heerlijk! Ironisch genoeg betekent het Italiaanse
woord ‘arrabiata’ in het Nederlands ‘boos’, verwijzend naar de pittigheid van
het gerecht. Maar met de bite van het walnotengehakt en de romige textuur
van de avocado word je er allesbehalve boos van!
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Pizza met champignonpuree,
knoflook & tijm
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
VOOR DE BODEM
100 g (spelt)volkorenmeel
1 tl bakpoeder
1/2 tl zout
1 el verse tijm
4 el water
1 el olijfolie
VOOR DE RAGOUT
200 g champignons
2 teentjes knoflook
1 el verse tijm
1 el sojasaus
20 g cashewnoten

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
Meng eerst meel, bakpoeder, zout en tijm in een kom.
Voeg hier het water en olijfolie aan toe en kneed goed
tot er een licht plakkerige bal ontstaat. Voeg een
beetje extra water toe indien nodig. Rol het deeg uit op
bakpapier (in de vorm ovaal of rond) met een dikte van
maximaal een halve centimeter. Bak de pizzabodem
10 minuten in de oven.
Snijd de champignons in kleine stukken. Bak de
champignons zonder olie totdat het meeste vocht
uit de champignons is verdampt. Pers twee teentjes
knoflook uit en voeg deze samen met de tijm en
sojasaus toe aan de champignons. Bak nog twee
minuten en haal dan van het vuur.
Neem de helft van de gebakken champignons en
pureer deze met de cashewnoten. Voeg eventueel een
klein beetje water toe om het geheel beter te kunnen
pureren.
Haal de pizzabodem uit de oven en verwarm de oven
voor op 200 graden Celsius. Beleg de pizzabodem
met de champignonpuree. Leg de overige gebakken
champignons hierbovenop. Bak nog 10 minuten af in
de oven. Serveer met een frisse salade!
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Quiche met rucolastamppot,
mango en cherrytomaat
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 60 MINUTEN
INGREDIËNTEN
5 vellen filodeeg
3 el olijfolie
500 g aardappel
75 g rucola
150 g mango
12 zongedroogde tomaatjes
1 pot witte bonen à 400 g
250 g cherrytomaten
2 teentjes knoflook
Zout en zwarte peper naar
smaak

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Ontdooi het filodeeg in verpakking minimaal
10 minuten op kamertemperatuur. Neem een
quichevorm of ronde ovenschaal en vet deze in
met een beetje olijfolie. Leg één vel filodeeg op de
bodem en bestrijk met olie. Herhaal dit voor de
overige vellen. Druk de bodem goed aan en vouw
de randen naar binnen. Bak het filodeeg 8 minuten
in de oven.
Snijd ondertussen de aardappelen in blokjes
van 2x2 cm en kook ze in 10 minuten gaar.
Snijd de rucola grof, de mango in blokjes en de
zongedroogde tomaatjes in kleine stukken. Spoel
de witte bonen af. Giet na het koken de aardappelen
af, voeg de rucola en zongedroogde tomaatjes
toe en stamp fijn. Voeg daarna de witte bonen en
mango toe en meng met elkaar. Breng goed op
smaak met zout en peper.

Tip:

Laat filodeeg altijd
in de verpakking
ontdooien om
uitdroging te
voorkomen.

Vul de quiche met de stamppot. Snijd de knoflook
in plakjes en leg deze op de stamppot. Halveer
daarna de cherrytomaten en leg deze op de quiche
met de snijkant naar boven. Voeg ten slotte nog
royaal zwarte peper toe.
Bak de quiche 15 minuten af op 200°C. Serveer
warm met eventueel een lichte salade.
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Ratatouille met kikkererwten
over zachte polenta
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 40 MINUTEN + 50 MINUTEN IN DE OVEN
INGREDIËNTEN
1 ui
1 courgette
1 aubergine
1 rode paprika
1 gele paprika
250 g cherrytomaten
4 teentjes knoflook
2 el olijfolie
1 el Provençaalse kruiden
1 tl zout
1 blik kikkererwten à
400 g

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

POLENTA
400 ml tuinkruidenbouillon
500 ml ongezoete
sojamelk
150 g polenta
(maisgriesmeel)
2 el plantaardige
margarine
2 el edelgist

Neem een bakplaat en bedek deze met bakpapier. Bak
de groenten 25 minuten, schep de groenten om en bak
nogmaals 25 minuten.

Zet een grote kom klaar om daar alle groenten in
te doen. Snijd de ui eerst doormidden, verwijder de
schil en snijd daarna in dikke halve ringen. Snijd de
courgette en aubergine in grove blokken en voeg
deze bij de ui. Haal bij de paprika’s de zaadlijsten en
steel eruit en snijd dan in brede blokken. Halveer de
cherrytomaten. Haal het schilletje van de knoflook
en snijd de knoflook in plakjes. Meng alles in de kom,
giet hier de olijfolie overheen en voeg de Provençaalse
kruiden en het zout toe.

Neem een steelpan en breng hierin de bouillon en
sojamelk aan de kook. Voeg vervolgens al roerend de
polenta toe. Laat de polenta op middelhoog vuur
25-30 minuten rustig koken. De polenta dikt snel in,
maar is dan nog niet gaar. Roer elke 3 minuten met de
garde of houten spatel om aanbranden te voorkomen.
Voeg aan het einde de margarine en edelgist toe en
roer goed.
Serveer de polenta in diepe borden en schep hier de
ratatouille overheen.
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Vegan kip-korma met
broccoli & quinoa
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 pak vegan kipstuckjes (De
Vegetarische Slager)
3/4 rode peper
1 à 2 cm gember
3 teentjes knoflook
200 ml sojayoghurt
1 el garam masala
150 ml lightkokosmelk
150 g doperwten
150 g quinoa
1 grote stronk broccoli

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de kipstuckjes in reepjes en doe deze in een
steelpan. Snijd de rode peper in dunne ringen en de
gember en knoflook heel fijn. Voeg de rode peper,
gember, knoflook, sojayoghurt, garam masala,
kokosmelk en doperwten in de steelpan. Laat
20 minuten zachtjes koken. Roer af en toe.
Spoel de quinoa af en breng met ruim water aan de
kook. Laat de quinoa in 12 minuten gaarkoken.
Snijd de roosjes van de broccoli. Schil de stronk
en snijd deze in stukken. Kook de broccoli in
8 minuten gaar.
Giet na het koken de quinoa en broccoli af. Serveer
in een diep bord met de kip-korma over de quinoa
en broccoli heen.

Tip:

Je kunt in plaats van de vegan kipstuckjes ook 300 gram
tofoe gebruiken. Druk wel zo goed mogelijk al het vocht
uit de tofoe voordat je deze snijdt en toevoegt.
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Thaise broccoli-wortelroerbak
met kokos-pindasaus
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
400 g broccoli
200 g tofoe
2 el sojasaus
2 wortelen
1 ui
2 teentjes knoflook
2 el sesamolie
100 g taugé
PINDASAUS
2 el pindakaas
100 ml light kokosmelk
1/2 tl kerriepoeder
1/2 tl cayennepeper
OPTIONEEL
2 el gehakte pinda’s

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de broccoli in roosjes. Schil de stronk en hak
deze in stukken. Kook de broccoli in 5 minuten
beetgaar.
Druk het vocht uit de tofoe door er een paar lagen
keukenpapier onder en boven te leggen. Snijd daarna
in blokjes en marineer in sojasaus. Zet apart.
Rasp de wortelen grof en snijd de ui en knoflook fijn.
Verhit in een wok de sesamolie. Voeg de ui, knoflook
en wortel toe en roerbak enkele minuten. Voeg daarna
de tofoe en taugé toe en bak 5 minuten. Voeg ten slotte
de broccoli toe.
Maak de pindasaus door alle ingrediënten samen te
voegen in een kleine steelpan. Verhit de saus en roer
totdat er geen klontjes meer in zitten.
Verdeel de roerbak over twee borden of grote kommen
en schenk hier de pindasaus overheen.
Hak eventueel twee eetlepels pinda’s en strooi deze
over de roerbak.

Tip:
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Je kunt deze roerbak eventueel serveren met
zilvervliesrijst of noedels, maar het is vullend genoeg om
zo gegeten te worden.

Spaghetti met marinarasaus
& pittige beanballs
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN
VOOR DE BEANBALLS
1 blik zwarte bonen à
400 g
140 g tomatenpuree
1-2 tl chilipoeder
1 el Italiaanse kruiden
1/4 tl zout
1 sneetje volkorenbrood
20 g zadenmix of gehakte
noten
1,5 el olijfolie
VOOR DE PASTA
150 g volkorenspaghetti
1 ui
3 tomaten
OPTIONEEL
2 el edelgist

Gebakken zuurkoolstamppot
met kerrie & appelmoes
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN + 20 MINUTEN OVENTIJD

BEREIDINGSWIJZE
Spoel de bonen af en laat het overtollige vocht
uitlekken. Meng de bonen in een kom en voeg
1 eetlepel tomatenpuree en de chilipoeder, Italiaanse
kruiden en zout toe. Prak de bonen en laat sommige
stukjes grof. Snijd het brood in kleine stukken en voeg
deze samen met de zadenmix of gehakte noten toe.
Kneed het bonenmengsel goed.
Verhit de olijfolie in een koekenpan. Draai 14 balletjes
van het bonenmengsel en bak deze krokant.
Breng 600 ml water met een mespunt zout aan de
kook in een middelgrote pan. Kook hierin de spaghetti
9 tot 11 minuten. Giet daarna af maar bewaar een half
kopje met kookvocht.
Snipper de ui en snijd de tomaat in blokjes. Bak de ui
en tomaat zonder olie zacht in de koekenpan. Voeg de
overige tomatenpuree en het halve kopje kookvocht
toe. Roer goed en voeg dan de spaghetti bij de saus.
Serveer op diepe borden en voeg 7 beanballs toe aan
elk bord. Voeg optioneel edelgist toe.

INGREDIËNTEN
500 g kruimige aardappelen
250 g uien
1 el olijfolie
1 pakje sojagehakt
50 ml sojaroom
1 el kerriepoeder
Zout en peper naar smaak
1 pak zuurkool
2 potjes appelmoes

BEREIDINGSWIJZE
Was de aardappelen en snijd in grove blokken.
Kook in 10-15 minuten gaar. Giet daarna af, voeg
de sojaroom toe en stamp fijn.
Verwijder de schil van de ui en snijd in ringen.
Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit de ui.
Voeg het sojagehakt toe als de ui lichtbruin is.
Neem een ovenschaal en vet deze in met een
bakspray. Verwarm daarna de oven voor op 220
graden Celsius.
Voeg de helft van de aardappelpuree aan de
koekenpan met gebakken uien en sojagehakt toe
en meng door elkaar. Voeg de kerriepoeder toe
en breng op smaak met zout en peper. Doe het
uimengsel in de ovenschaal en druk alles aan.
Giet het vocht van de zuurkool af en meng de
zuurkool met de overige gestampte aardappelen.
Plaats de zuurkoolstamppot boven op het
uienmengsel in de ovenschaal. Druk alles goed aan
en maak dan met een vork groeven in de bovenste
laag.
Bak de stamppot 20 minuten in de voorverwarmde
oven. Serveer met appelmoes.
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Frambozen- &
chocolade-bananenijs
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN + 4 UUR INVRIEZEN
INGREDIËNTEN
3 rijpe bananen
50 ml plantaardige melk
1 el cacaopoeder
Snufje zout
100 g diepvriesframbozen
1 tl vanillearoma
OPTIONEEL
Frambozen,
chocoladerasp en
kokosvlokken ter
garnering

BEREIDINGSWIJZE
Pel de bananen en snijd ze in plakken van 1 cm dik.
Doe alles in een kom of maatbeker en laat dit in de
vriezer minimaal 4 uur hard worden.
Blend de bevroren bananen met de plantaardige melk
totdat er geen harde stukjes banaan meer in zitten.
Schep de helft van het bananenijs in een kommetje en
meng de cacaopoeder en een snufje zout erdoorheen.
Voeg de frambozen en het vanillearoma toe aan de
blender met het overige bananenijs en blend glad.
Verdeel het chocolade-bananenijs over twee
glaasjes. Verdeel daaroverheen het frambozenbananenijs. Garneer eventueel met extra frambozen,
chocoladerasp en kokosvlokken.

Dit recept is absoluut een must try! Bananenijs is namelijk makkelijk te
maken, ontzettend lekker en je kunt er zonder schuldgevoel van genieten.
Gebruik voor bananenijs altijd rijpe bananen (dus met bruine stippen), want die
zijn een stuk zoeter en beter te verteren.
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Perziksorbet met
passievrucht en pistachenoten
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN + EEN NACHT INVRIEZEN
INGREDIËNTEN
3 rijpe perziken
2 el ahorn- of agavesiroop
2 el sinaasappelsap
1 tl vanillearoma
2 passievruchten
20 gepelde pistachenoten

BEREIDINGSWIJZE
Schil de perziken en snijd in vier stukken. Doe het
vruchtvlees in een kom en laat dit een nacht in de
vriezer staan.
Doe de bevroren perziken met de siroop,
sinaasappelsap en vanillearoma in een blender
of keukenmachine. Mix totdat er egaal sorbetijs
ontstaat.
Verdeel de perziksorbet over twee glaasjes.
Snijd de passievruchten doormidden en schep
het vruchtvlees over de sorbet heen. Hak de
pistachenoten grof en garneer hiermee de sorbet.
Serveer direct.
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Purechocolademousse
met zomerfruit
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN + 2 UUR OPSTIJVEN
INGREDIËNTEN
80 g pure chocolade
400 g zijdentofoe
50 g poedersuiker of
ahornsiroop
2 el cacaopoeder
1/4 tl zout
200 g gemengd
zomerfruit (framboos,
bosbes, braam, aardbei,
rode bes, kers)

BEREIDINGSWIJZE
Breek de chocolade in blokjes en smelt au bain marie
of 2 minuten in de magnetron.
Doe alle ingrediënten behalve het zomerfruit in een
keukenmachine of maatbeker met staafmixer en mix
tot een egale mousse.
Schenk de mousse in mooie glaasjes en zet 2 uur in de
koelkast om op te stijven. Verdeel daarna het fruit over
de glaasjes.

Wie denkt dat chocolademousse altijd ongezonde verwennerij is, heeft het
mis. De basis van dit goddelijke dessert is namelijk de gezonde tofoe! Je
proeft (gelukkig) niks van de tofoe, die je gewoon kunt kopen bij Albert Heijn,
de natuurwinkel en toko. Met antioxidanten uit de cacao en vitamines uit het
fruit is dit dessert ook een verwennerij voor je lichaam.
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Warme appelcompote
met herfstkruiden
AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
3 zoete appels
80 g rozijnen
1 tl kaneel
Snufje kruidnagel
1 el tarwemeel
2 el amandelpasta
OPTIONEEL
Anijspoeder en stevia
naar smaak

Rijstepap met
anijs en mango
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 35-45 MINUTEN

BEREIDINGSWIJZE
Schil de appels en haal het klokhuis eruit. Snijd de
helft in blokjes en de rest in dunne plakjes.
Neem een steelpan en kook de appels in 100 ml water
gedurende 10 minuten.

INGREDIËNTEN
70 g risotto- of dessertrijst
400 ml kokos-rijstmelk
2 el suiker naar keuze
1 tl anijspoeder
1/2 mango

BEREIDINGSWIJZE
Doe de rijst met de kokos-rijstmelk, suiker en
anijspoeder in een pannetje. Breng aan de kook en
laat 20 tot 30 gaarkoken. Roer af en toe door. Laat
de rijstepap 10 minuten nagaren.
Doe de gare rijstepap in twee glaasjes.

Snijd de rozijnen grof en doe deze samen met de
kaneel en kruidnagel in de pan met appels.

Snijd de mango in blokjes en verdeel over de
rijstepap. Serveer warm of koud.

Doe aan het einde het tarwemeel in de steelpan en
roer alles goed door elkaar. Voeg eventueel naar
smaak stevia en anijspoeder toe.
Verdeel de appelcompôte over 4 kommetjes en giet
hier amandelpasta overheen. Serveer warm.

Tip:
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Als je appelcompôte overhebt, kun je die heerlijk
gebruiken voor over de havermout de volgende ochtend.
Of over pannenkoeken, door sojayoghurt of bij de warme
maaltijd als saus.
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Avocado-limoengebakjes
AANTAL PERSONEN: 6
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN + 1 UUR OPSTIJVEN
INGREDIËNTEN
4 medjooldadels
75 g geroosterde notenmix
40 g agavesiroop,
ahornsiroop of poedersuiker
30 g cashewnoten
1/2 avocado
4 el limoensap
1 kiwi

BEREIDINGSWIJZE
Scheur of snijd van bakpapier 6 strookjes van
ongeveer 10 cm lang en 1 cm dik. Neem een stalen
cupcakevorm en leg hier de strookjes bakpapier
in om later de gebakjes gemakkelijker uit de
vormpjes te kunnen halen.
Ontpit de dadels en verwijder de kroontjes. Mix
de dadels met de noten fijn in de keukenmachine.
Maak van het deeg 6 balletjes en druk deze plat in
de cupcakevormpjes. Zet apart.
Mix in de keukenmachine de siroop of suiker,
cashewnoten, avocado en het limoensap. Verdeel
dit over de cupcakevormpjes.
Schil de kiwi en snijd deze in 6 dunne plakjes. Leg
de plakjes op de avocadovulling.
Laat de gebakjes minimaal 1 uur in de vriezer
opstijven. Serveer daarna op een mooi bordje met
een vorkje.

Deze schattige gebakjes zijn gemaakt op basis van fruit en noten! De stevige
onderste laag is gemaakt van noten en dadels en de middenlaag is friszuur
door de avocado en limoensap. Klein, maar vullend!
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Hazelnootgebakje met
aardbeiencreme

Chocolade-yoghurtdip
met fruitspiesjes

AANTAL PERSONEN: 4
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN + 2 UUR OPSTIJVEN

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN

INGREDIËNTEN
80 g hazelnoten
4 el cacaopoeder
Snufje zout
6 medjooldadels
240 g zijdentofoe
50 g aardbeienjam
120 g aardbeien
2 tl vanillearoma

BEREIDINGSWIJZE
Neem een keukenmachine en doe hierin de
hazelnoten, cacaopoeder en een snufje zout. Ontpit de
dadels en verwijder de kroontjes. Doe deze ook in de
keukenmachine en mix totdat alles fijngemalen is.

INGREDIËNTEN
150 ml sojayoghurt
1 el cacaopoeder
2 el suiker naar keuze
1 el amandelpasta
2 bananen
12 aardbeien

OPTIONEEL
Munt en extra aardbeien
ter garnering

Spoel de keukenmachine om en doe hier de rest
van de ingrediënten in. Mix tot een gladde crème en
verdeel deze over de gebaksbodem.

Neem vier ronde bakjes of vier ronde uitsteekvormen.
Plaats het notenmengsel in de bakjes of
uitsteekvormen en druk de onderkant aan.

BEREIDINGSWIJZE
Meng de sojayoghurt met de cacaopoeder, suiker
en amandelpasta in een kommetje.
Snijd de bananen in plakjes en de aardbeien
in doormidden. Neem vier spiesjes en rijg hier
het fruit aan. Serveer de fruitspiesjes met de
chocolade-yoghurtdip.

Zet de gebakjes minstens 2 uur in de koelkast om op
te stijven. Garneer eventueel met stukjes aardbei en
gehakte munt.

Tip:
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Ook lekker om zowel cacaopoeder als speculaaskruiden
door de sojayoghurt te doen. De smaak heeft dan iets weg
van chocoladepepernoten.
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Tussendoor

Aardbeikwarktaart-eiwitshake
AANTAL PERSONEN: 1
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
INGREDIËNTEN
200 ml sojamelk
150 g aardbei
1 banaan
1 medjooldadel
1/2 scoop plantaardig
eiwitpoeder of
1 el hennepzaad
1 mueslikoek

Tip:

BEREIDINGSWIJZE
Blend de sojamelk met de aardbei, banaan, dadel en
het eiwitpoeder. Schenk de shake in een groot glas.
Verkruimel de mueslikoek heel fijn en strooi de
kruimels over de shake. Garneer eventueel met een
aardbei aan het glas.

In plaats van aardbei kun je ook (diepvries)kersen
gebruiken!

Deze dikke eiwitshake bevat alles wat je nodig hebt om te herstellen na een
intensieve work-out. De koolhydraten en vitamines helpen bij het herstellen
van het lichaam en het eiwitpoeder zorgt ervoor dat je nieuw spierweefsel
kunt aanmaken. Kies altijd voor plantaardig eiwitpoeder (bijvoorbeeld van
Sunwarrior- of hennepproteïne), want wei-eiwit is vaak vervuild en slecht voor
je huid.
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Chocolade-verwenbites
met kersenvulling

Appel met dadel‘karamel’-saus

AANTAL STUKS: 12
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

AANTAL KOMMEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 zoete appelen
3 medjooldadels (of 75 g
geweekte dadels)
100 ml plantaardige melk
1 tl vanille-extract
1/2 tl kaneel
Snufje zout

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de appel in grove blokken en verdeel over twee
kommetjes.
Blend de dadel, plantaardige melk, vanilleextract, kaneel en zout tot een saus in een kleine
keukenmachine of blender. Schenk de saus over de
twee kommetjes met appelblokjes.

INGREDIËNTEN
7 medjooldadels (of 175 g
geweekte kleine dadels)
2 el cacaopoeder
2 el plantaardige melk
1/2 tl vanillearoma
Snufje zout
80 g havermout
12 (diepvries) ontpitte kersen
OPTIONEEL
Cacaopoeder en kokosrasp
om doorheen te rollen

Moeite met het eten van genoeg fruit? Deze gezonde ‘karamel’-saus gemaakt
van dadels, vanille en kaneel maakt een simpele appel meteen een stuk
aantrekkelijker! Ook kinderen zullen dit zoete tussendoortje waarderen.
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Tip:

BEREIDINGSWIJZE
Ontpit de dadels en verwijder het kroontje. Doe
de dadels met cacaopoeder, plantaardige melk,
vanillearoma en zout in een keukenmachine
en blend fijn. Voeg de havermout toe en meng
nogmaals 15 seconden.
Neem een kers en bedek deze met het beslag.
Maak er een mooie ronde bal van. Herhaal voor
de overige 11 kersen. Rol de balletjes door
cacaopoeder of kokosrasp.

Je kunt de balletjes in de koelkast of in de vriezer enkele
dagen bewaren.
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Eiwitrijke banaanpecanbrownies

Geroosterde kikkererwten
met rozemarijn en knoflook

AANTAL PERSONEN: 6
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN + 20 TOT 40 MINUTEN IN DE OVEN

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN + 30 MINUTEN IN DE OVEN

INGREDIËNTEN
150 g gekookte zwarte
bonen
4 el havermout
1/2 banaan
3 el lijnzaad
2 tl vanillearoma
40 g cacaopoeder
1/8 tl zout
60 g suiker naar keuze
25 g pecannoten

INGREDIËNTEN
90 g gedroogde kikkererwten
of 1 blik à 400 g
2 el olijfolie
3 takjes rozemarijn
2 teentjes knoflook
Zout en uienpoeder naar
smaak

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
Doe alle ingrediënten — behalve de pecannoten —
in een keukenmachine en pureer tot een egaal beslag.
Verdeel het zwartebonenbeslag over 6 cupcakevormpjes
of in een bakblik. Hak de pecannoten grof en verdeel
deze over het beslag.
Bak de brownies in cupcakevormpjes 20-25 minuten in
de oven en de brownie in een bakblik 30-40 minuten.
Laat de brownies na het bakken afkoelen.

BEREIDINGSWIJZE
Week de rauwe kikkererwten ’s nachts of laat het
blik kikkererwten uitlekken.
Verwarm de oven voor op 210 graden Celsius.
Spoel de kikkererwten af en doe deze in een
ovenschaal. Giet de olijfolie over de kikkererwten.
Hak de rozemarijn fijn en pers de knoflook. Voeg
deze bij de kikkererwten en meng alles goed met
de hand.
Rooster de kikkererwten 30 minuten in de oven.
Voeg na het bakken zout en uienpoeder toe naar
smaak en serveer meteen.

Tip:
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De brownies horen vanbinnen lekker zacht en smeuïg te
zijn. Wil je ze maken met minder suiker? Vervang dan de
helft van de suiker door stevia. Let op: dit kun je niet
1:1 vervangen. Voeg daarom stevia toe naar smaak.

Tip:

Geroosterde kikkererwten zijn een knapperige snack voor
bij de borrel of voor tussendoor. Bovendien zijn ze ook nog
hartstikke eiwitrijk!
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Indiaas gekruide bloemkoolchips
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN + 30 MINUTEN ROOSTEREN
INGREDIËNTEN
250 g bloemkool
4 teentjes knoflook
2 el olijfolie
2 tl komijnpoeder
2 tl kerriepoeder
1/4 tl peper
1/4 tl zout

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Snijd de bloemkool in roosjes en was deze onder
stromend water. Zet apart.
Pers twee teentjes knoflook uit en doe deze samen
met de olijfolie en alle specerijen in een grote kom.
Voeg hier de gewassen bloemkoolroosjes aan toe
en meng goed totdat de roosjes goed bedekt zijn
met de olijfolie en specerijen.
Neem een ovenplaat en bedek de bodem met
bakpapier. Verdeel de bloemkoolroosjes over
de ovenplaat. Kneus de overige twee teentjes
ongepelde knoflook en voeg deze ook toe aan de
ovenplaat.
Rooster de bloemkoolroosjes 30 minuten in de
oven of totdat de randjes van de roosjes knapperig
zijn. Laat de bloemkoolchips voor het serveren
enkele minuten afkoelen.

Kruidig, krokant en licht zoet: dat zijn deze heerlijke en verantwoorde
bloemkoolchips. Deze chips bevatten weinig calorieën, zijn rijk aan vitamine c
en supermakkelijk te bereiden. Je dagelijkse portie groenten was nog nooit
zo lekker!
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Pindakaas-bananenbrood
met pindatopping
AANTAL PERSONEN: 10
BEREIDINGSTIJD: 10 MINUTEN + 45 MINUTEN OVENTIJD
INGREDIËNTEN
150 g volkorenmeel
1 tl bakpoeder
1/4 tl zout
75 g suiker naar keuze
2 rijpe bananen
1 tl vanillearoma
50 ml plantaardige melk
3 el pindakaas met
stukjes noot
2 handjes pinda’s

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius.
Meng in een kom het volkorenmeel, de bakpoeder, het
zout en de suiker.
Doe de bananen met het vanillearoma en de
plantaardige melk in een blender of mix met een
staafmixer. Voeg het bananenmengsel bij de kom met
droge ingrediënten. Voeg de pindakaas toe en roer
goed.
Vet een cakeblik in met een bakspray of met een
beetje olie. Doe het beslag erin en verdeel gelijkmatig
over het cakeblik. Hak de pinda’s grof en strooi deze
over het beslag.
Bak het bananenbrood 35 tot 45 minuten in de
voorverwarmde oven. Controleer met een lange
satéprikker of het bananenbrood gaar is.

Tip:
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Ook lekker om cacaopoeder of koekkruiden toe te voegen
aan het beslag!

Snelle baba ganoush met
granaatappel en veggies
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 wortel
1 paprika
1/3 komkommer
1 granaatappel
VOOR DE BABA GANOUSH
1 grote aubergine
2 el tahin
3 el citroensap
1 teentje knoflook
Zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Prik met een vork veel gaten in de aubergine en
plaats de aubergine 10 minuten in de magnetron.
Snijd de wortel en paprika in reepjes en de
komkommer in plakken. Zet apart.
Voeg de tahin, het citroensap en de knoflook in
een keukenmachine. Neem de aubergine, snijd
deze door en schraap het vruchtvlees eruit. Doe
het vruchtvlees in de keukenmachine en blend
glad. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel
de baba ganoush over twee kommen en doe de
gesneden groenten erbij.
Snijd de granaatappel doormidden en houd de open
kant in je handpalm. Sla met een pollepel op de
achterkant van de granaatappel en vang de pitjes
op in een kom. Garneer de baba ganoush met de
granaatappelpitjes en serveer lauwwarm.

Tip:

Neem de baba ganoush mee als gezond tussendoortje of
eet het ’s avonds als gezonde snack.
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Chocolade-aardbeiensmoothie
met notenpasta

Abrikoosdrinkyoghurt
met havermout

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN

AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
INGREDIËNTEN
200 ml sojayoghurt
100 ml amandelmelk
2 rijpe abrikozen
1/2 banaan
4 el havermout
1 el lijnzaad

Tip:

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een blender tot een gladde
smoothie.
Serveer direct als snel ontbijt of neem mee in een
smoothiejar voor onderweg!

Je kunt ook abrikozen uit blik gebruiken of een
ander soort fruit gebruiken zoals kersen, aardbeien,
sinaasappels of peren.

Banaan-blauwebessmoothie
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
INGREDIËNTEN
250 ml sojayoghurt
1 rijpe banaan
100 g blauwe bessen
1 el lijnzaadolie
1/2 tl kaneel
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INGREDIËNTEN
250 ml havermelk
1 rijpe banaan
150 g aardbeien
1 el notenpasta
(of 15 g noten)
1 el cacaopoeder

Tip:

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een blender tot een
gladde smoothie.

Amandel- of hazelnootpasta smaakt
heerlijk in deze smoothie!

Energieboostsmoothie
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een blender tot een gladde
smoothie.

INGREDIËNTEN
250 ml sojamelk
1 rijpe banaan
100 g (diepvries)bramen
1 handje veldsla of spinazie
1/2 scoop eiwitpoeder
1 medjooldadel

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een blender tot een
gladde smoothie.
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Frisgroene smoothie met
gember en peer
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 peer
1 cm gember
1/4 avocado
200 ml amandelmelk
30 g spinazie
3 el limoensap
1/4 zakje groene thee
OPTIONEEL
Stevia naar smaak

Romige mango- &
kokoswatersmoothie
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN

BEREIDINGSWIJZE
Schil de peer en verwijder het klokhuis. Schil een
stukje gember en snijd er 1 cm af. Snijd de avocado
doormidden en schraap met een lepel 1/4 van het
vruchtvlees eruit. Doe de peer, gember en avocado in
een blender.

INGREDIËNTEN
250 ml kokoswater
1/2 mango
1 kiwi gold
1 el hennepzaad
1/2 tl vanille-extract

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een blender tot een
gladde smoothie.

Doe vervolgens de amandelmelk, spinazie, het
limoensap en 1/4 van de inhoud van een zakje groene
thee in de blender. Blend tot een gladde smoothie.

Rode-immuunboostsmoothie
AANTAL PERSONEN: 2
BEREIDINGSTIJD: 5 MINUTEN
INGREDIËNTEN
100 g biet
100 g diepvriesbramen
200 ml rijstmelk
3 gedroogde pruimen
1 el lijnzaad
1/4 tl kurkuma

194 SMOOTHIES

BEREIDINGSWIJZE
Schil de biet en snijd in grove blokken. Voeg de rest
van de ingrediënten samen in een blender. Blend tot
een gladde smoothie.
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Frisgroene smoothie met gember en peer

Romige mango- & kokoswatersmoothie
Rode-immuunboostsmoothie
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ONTBIJT & LUNCH
Groene start drinkontbijt		
Havermout-carrot cake		
Havermout-chocolate cherry pie		
Havermout-apple cake		
Havermout-strawberry & cream		
Easy peasy pindakaasgranola
& gebakken banaan		
Pancaketaartje met kokoschocoladevulling		
Baguette met Siciliaanse pesto
& gegrilde groenten		
Pita met pompoenhummus
en salie		
		
Volkorenbol met cashewcreamcheese, zontomaatjes
& pijnboompitten		
Pistolet met broccolibasilicumspread		
Tempeh-teriyakiwrap met ananas
Pita met witte bonen
& rucolahummus		
Pittige noedels met mango
en paprika		
Volkorenwraps met champignonwalnootpaté		
SALADES
Catalaanse empedratsalade
met zeekraal		
Couscoussalade met
gekarameliseerde pompoen		
Frisse groenelinzensalade met
pistachenoten en olijven		
Marokkaanse wortelsalade		
Gekarameliseerde spruitjes
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Zoeteaardappelfalafel met salade
SOEPEN
1-minuutspinazie-pestosoep		
Broccoli-quinoasoep met
kurkuma		
		
Doperwtensoep met frisse
munt-sojayoghurt		
Gegrilde paprika- & zontomaatjessoep
met fishy croutons		
Romige lasagnesoep met
cashewroomsaus		
Wortel-kokossoep met dadelroom
Zoeteaardappel-pindasoep met
vegan kipstuckjes		
Geroosterde bloemkool & gepofte
knoflooksoep		
Rodelinzen-currysoep met
citroengras		
HOOFDGERECHTEN
Midden-Oosters gevulde
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knoflook & tijm		
Quiche met rucolastamppot,
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mango en cherrytomaat
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Purechocolademousse met
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