Gezonder eten, maar hoe dan?
Niet vullen, maar voeden!

Een praktische introductie naar een gezonder voedingspatroon

Mirjam Knaapen
Leefstijlcoach en keto voedingscoach

Een korte introductie
Wat fijn dat je mijn e-book hebt gedownload! Dit boek is bedoeld als een korte introductie
voor mensen die nog niet zoveel kennis hebben over gezonde voeding. Wat is dat nou,
gezonde voeding en hoe kan ik hier zelf meer op gaan letten? Je leest immers in de krant
elke keer wel wat anders: Eet meer koolhydraten! Eet minder koolhydraten! Vermijd zuivel!
Drink melk! Wat is nou waar en wat niet?
In dit boekje neem ik je mee in een aantal onderwerpen die een belangrijke basis kunnen
vormen als je aan de slag wilt met gezonde voeding.
Ik wil je uitdagen om niet alleen te lezen, maar ook praktisch aan de slag te gaan. Uit mijn
eigen ervaring weet ik dat dat de beste manier is. Maar het is ook altijd wel een beetje
spannend om nieuwe dingen uit te proberen. Mensen zijn van nature geneigd om in hun
comfort zone te blijven.
Als je vragen hebt over dingen die je in het boek tegenkomt, of gewoon andere vragen, kun
je me altijd even een mailtje sturen op info@puurvitaal-zwaag.nl
Veel liefs,
Mirjam
Leefstijlcoach en keto voedingscoach
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Hoofdstuk 1 – Wat is gezond?
Fijn dat je mijn e-book hebt aangeschaft! De informatie uit dit boekje zal je helpen om
gezondere keuzes te maken, simpelweg omdat je beter weet waar je op moet letten en
welke valkuilen er in voedingsland zijn.
Maar voordat we beginnen: wat versta ik daaronder, een gezond voedingspatroon? Dat zal
ik je vertellen. Een gezond voedingspatroon bestaat uit koolhydraten die je voornamelijk uit
groenten haalt, voldoende eiwitten en vetten en zo min mogelijk suikers en chemische
toevoegingen. Puur en onbewerkt eten dus.
Het Voedingscentrum adviseert 250 gram groenten. Helaas krijgt maar 5% van de
volwassenen daadwerkelijk per dag zoveel groenten binnen.
Maar waarom is dat nou zo belangrijk?
In groenten zitten heel veel vitaminen en mineralen, maar
ook bevatten groenten heel veel fytonutriënten. Dat zijn
stofjes die allerlei biochemische processen in ons lichaam
ondersteunen. Ze versterken bijvoorbeeld het
immuunsysteem en werken als antioxidanten (vernietigen
de vrije radicalen – slechte stofjes die ons bijvoorbeeld
sneller doen verouderen en ontstekingen veroorzaken).
Bovendien bevatten groenten vezels, wat weer de spijsvertering en stoelgang
ondersteunt. Groenten bevatten meer of minder koolhydraten, een van de voedingsstoffen
die we nodig hebben in onze voeding.
Koolhydraten komen ook in hoge mate voor in tarwe, andere granen, suikers, aardappels,
rijst en bewerkte voeding.
De eiwitten zijn de bouwstenen van alle weefsels in je lichaam. Je spieren gebruiken eiwitten
om te herstellen na het sporten, maar ook voor je afweersysteem zijn eiwitten belangrijk. In
een gezond voedingspatroon zorgen voldoende eiwitten voor een verzadigd gevoel en
dragen ze bij aan een gezonde huid en sterk haar en sterke botten. Overigens hebben
mensen die heel veel sporten en mensen die ziek zijn meer eiwitten nodig, dat geldt ook
voor zwangere vrouwen en vegetariërs.
Goede bronnen van eiwitten zijn vlees, vis, eieren en noten.
Vetten zijn ook heel erg belangrijk voor ons. Ze leveren energie (o.a. voor het hart, die het
liefst vetten verbrandt) en zijn een grondstof voor onder andere hormonen. Inmiddels is het
bewezen dat we niet dik worden van vet eten, maar juist van suikerrijk eten. Eigenlijk is
obesitas pas echt een probleem geworden, sinds de introductie van lightproducten. Om een
product “light” te maken, worden de vetten eruit gehaald, maar hiermee wordt ook een
groot deel van de smaak eruit gehaald. Om dit te compenseren heeft de voedingsindustrie
allerlei toevoegingen gedaan in deze voedingsmiddelen, waarvan het meeste suiker en/of
zoetstoffen…. Raar maar waar!
In het volgende hoofdstuk zal ik uitleggen hoe dat dan precies zit.
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Gebruik als vetten het liefst kokosolie, (extra vierge) olijfolie en roomboter van grasgevoerde
koeien (grasboter). Deze producten zijn het meest natuurlijk en het makkelijkst door ons
lichaam te verwerken.
Er zijn namelijk vetten en oliën die ontstekingen bevorderen in je lichaam en vetten en oliën
die ontstekingen remmen. De veel gebruikte plantaardige oliën als zonnebloemolie,
arachideolie (pindaolie) en andere plantaardige oliën zijn helemaal niet goed voor ons
lichaam. Ze zijn wel goedkoop en worden om die reden heel erg veel verwerkt in
voedingsmiddelen, zoals chips en koekjes. Maar deze oliën bevatten heel erg veel Omega-6,
wat in ons lichaam ontstekingsbevorderend werkt. Olijfolie bevat juist veel meer Omega-3,
wat juist ontstekingsremmend werkt in ons lichaam, kies hier zoveel mogelijk de extra vierge
variant, omdat de olie dan zo min mogelijk bewerkt is. Deze is echter weer niet geschikt om
te verhitten. Gebruik dan de milde olijfolie om in te bakken.
Goede vetten worden niet in de margarinefabriek gemaakt zeg maar… Margarine en
halvarine zijn eigenlijk samenvoegingen van allerlei chemische stofjes, waar ons lichaam
helemaal niet voor gemaakt is om te verwerken.
Bovenstaande voedingsstoffen (koolhydraten, eiwitten en vetten) zijn eigenlijk de basis van
onze voeding en een goede verdeling van deze stoffen ondersteunt de gezondheid.
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Hoofdstuk 2 - Suikers!
In het eerste hoofdstuk heb ik verteld dat we niet dik worden van de vetten, maar van teveel
suikers. Hoe dat werkt ga ik je nu uitleggen.
Ons lichaam heeft glucose nodig om te kunnen functioneren, onder andere voor onze
spieren maar ook voor onze hersenen is glucose belangrijk. In de hedendaagse voeding zit
echter in bijna alles wel suiker in een of andere vorm. Suiker zit in vleeswaren, in sauzen, in
frisdrank, in koek en snoep (uiteraard), in soepen, in blikjes groente etc., etc.
Dit is de reden dat we dik worden, en diabetes op dit moment meer regel dan uitzondering
is als je ouder wordt. De enorme hoeveelheden suikers die een gemiddelde Nederlander op
dit moment binnenkrijgt. Ons lichaam kan het niet meer verwerken en slaat dit op als vet.
Alle suikers die we binnenkrijgen uit onze voeding
bestaan voor een heel groot deel uit fructose, dit is
namelijk lekker goedkoop voor de voedselproducenten.
Deze vorm van suiker moet eerst worden omgezet in de
lever naar glucose, voordat het lichaam er iets mee kan.
Door de afgifte van glucose aan het bloed stijgt onze
bloedsuikerspiegel. Als deze spiegel te hoog wordt,
produceert de alvleesklier insuline, een deel van de
glucose wordt dan opgeslagen als glycogeen tot ons lichaam het nodig heeft. Als deze opslag
vol is, wordt de overgebleven glucose omgezet in vetten, zodat het lichaam dat ook kan
opslaan.
Het ontstaan van suikerziekte wordt namelijk veroorzaakt door teveel suikers, onze cellen
worden ongevoelig voor de enorme hoeveelheden insuline waardoor de bloedsuikerspiegel
te hoog blijft. Dat heet insulineresistentie. Vaak zijn mensen met een buikje al
insulineresistent. Er wordt dan insuline gespoten om de bloedsuikerspiegel omlaag te
brengen. Dit is echter maar een lapmiddel, omdat de cellen immers al resistent zijn voor
insuline, en door deze hogere insulinetoediening nog resistenter worden. De hoeveelheid
insuline die toegevoegd moet worden, zal dus door de tijd heen steeds hoger worden.
Als je je gezondheid wilt ondersteunen, doe je er dus heel erg goed aan om de hoeveelheid
suikers in je voeding drastisch naar beneden te brengen. Hiermee voorkom je dat de cellen
in je lichaam insulineresistent worden of kun je de gevoeligheid van je cellen voor insuline
weer verbeteren.
Suikervervangers als zoetjes, dadels en bijvoorbeeld rietsuiker maken hierin niets uit!
Gebruik van zoetstoffen als aspartaam en acesulfaam-k raad ik je heel sterk af. Dit zijn
chemisch geproduceerde stoffen die weliswaar het aantal calorieën reduceert, maar zeker
niet altijd de insulinerespons in je lichaam reduceert. Bovendien moeten deze stoffen in je
lichaam wel afgebroken worden. Je lever moet deze stoffen ontgiften, naast het omzetten
van deze nepsuikers in glucose. Bovendien zijn er toch wel sterke vermoedens dat deze
chemische stoffen allerlei andere negatieve gezondheidseffecten met zich meebrengen,
zoals hoofdpijnklachten, darmklachten en dat ze zelfs kankerverwekkend zijn.
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Maar hoe doe je dat nou? Het laten staan van gesuikerde frisdranken is al een hele goede
stap. Vervang je cola of sinas door water, eventueel met koolzuur, of thee. Koffie kun je ook
blijven drinken, maar met mate.
Een goede strategie om minder frisdrank te gaan drinken is om bijvoorbeeld elk tweede glas
te vervangen door water met een smaakje. Of verdun je frisdrank steeds verder met water.
Als je moeite hebt met water drinken, kun je een schijfje citroen of een paar takjes munt in
je waterfles doen en dit even laten inwerken. Je water krijgt dan een lekker fris smaakje en is
helemaal oké voor je gezondheid.
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Hoofdstuk 3 – Etiketten lezen
In het vorige hoofdstuk heb ik veel uitgelegd over de negatieve effecten van suikers in onze
voeding.
Het Diabetesfonds heeft onderzocht hoeveel suiker Nederlanders gemiddeld binnenkrijgen,
en dat is ongeveer 30 suikerklontjes per dag = 122 gram suiker! Als je weet dat een
suikerinname van meer dan 40 gram (=10 suikerklontjes) per dag al je weerstand
vermindert, kun je begrijpen waarom mensen steeds vaker ziek zijn.
Een deel van de inname van suiker wordt echter veroorzaakt door de zogenoemde
verborgen suikers. Hier heb ik in het vorige hoofdstuk al iets over verteld. Dit zijn suikers die
verstopt zitten in voedingsmiddelen waar je dat niet in verwacht. Dit betreft bijvoorbeeld
sauzen zoals ketchup en vleeswaren als ham en spek. In dit hoofdstuk ga ik dan ook
uitleggen hoe je deze suikers en andere ongewenste ingrediënten in voedingsmiddelen kunt
herkennen.
Op alle verpakkingen die je in je voorraadkast hebt staan, kun je de ingrediëntenlijst en de
voedingswaarde vinden.
Als voorbeeld de ingrediënten van een pot Nutella:

Op deze afbeeldingen zie je de
ingrediënten:
Suiker, palmolie, 13% hazelnoten, magere
cacaopoeder 7,4%, magere melkpoeder
6,6% weipoeder, emulgatoren: lecithinen
(soja), vanillinen.
Bij de ingrediëntenlijst is het van belang
om te weten dat de voedingsstof die het
meeste in het product is verwerkt,
vooraan moet staan. Bij deze pot is dat
dus suiker.
De afbeelding hiernaast laat mooi zien hoe dat er eigenlijk uitziet…
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In de voedingswaardetabel vind je de voedingswaarde van het product, ook deze tabel is
verplicht.
In het voorbeeld van de pot Nutella zie je achtereenvolgens:
• Energetische waarde – het aantal calorieën per 100 gram en per portie
• Eiwitten
• Vetstoffen – zowel verzadigd als onverzadigd.
• Koolhydraten – waarvan suikers apart opgenomen.
• Natrium (= zout)
Als je goed naar de cijfers kijkt, zie je dat 100 gram Nutella 546 calorieën bevat. Best veel
toch? Maar gelukkig eet je nooit 100 gram Nutella in een keer. Per portie van 15 gram is dat
81 calorieën. Als je echter gaat kijken naar de koolhydraten, dan zie je dat vrijwel alle
koolhydraten uit suiker bestaan. Per 100 gram product is dat 56,8 gram suikers, meer dan de
helft dus! Per portie van 15 gram heb je dan nog steeds 8,5 gram suiker te pakken, waarbij
een gemiddeld suikerklontje 4 gram weegt. Per boterham smeer je dus 2 suikerklontjes. Dan
ziet ditzelfde standaard broodbeleg er toch ineens een stuk ongezonder uit…. Toch is dit
broodbeleg heel veel gebruikt, evenals hagelslag, vlokken en andere smeersels. Sterker nog:
het wordt in tv-reclames zelfs gepromoot als een goede start van de dag….
Om flinke stappen in de richting van een gezonder voedingspatroon te zetten, doe je er dus
heel erg goed aan je broodbeleg te vervangen door minder suikerrijke producten. Een
suggestie is bijvoorbeeld wat plakjes kipfilet met wat sla. Neem nog wat komkommer en
cherrytomaatjes erbij en je hebt ook nog groenten te pakken.
Om de suikers in voedingsmiddelen te kunnen herkennen is het van belang om ook
schuilnamen van suiker te leren herkennen. De voedingsindustrie is hier namelijk heel erg
bedreven in.
Dat zijn bijvoorbeeld: dextrose, glucose-fructosestroop, maltose, maltodextrine, rietsuiker,
agavesiroop, bietenstrook, bietsuiker, dadelstroop, druivensuiker, esdoornsiroop, galactose,
sacharose, sucranaat, etc. etc. Het is dus heel lastig om suiker altijd te herkennen in een
voedingsmiddel. Een tip: Als iets op -ose eindigt, is het over het algemeen een soort suiker.
Om een goed beeld te krijgen van wat je gewend bent te eten, raad ik je aan om eens door
je eigen voorraadkast te gaan en te lezen wat er nu eigenlijk echt in de voedingsmiddelen zit
die je hebt staan. En met wat je nu weet, is dat eigenlijk wel echte voeding?
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Hoofdstuk 4 - Geen pakjes en zakjes?
Nu je je voorraadkast goed hebt bekeken, heb je denk ik al een idee waarom ik van mening
ben dat je zo min mogelijk pakjes en zakjes moet gebruiken.
We kennen ze allemaal wel, de Knorr Wereldgerechten. Als je
de verpakking van deze maaltijden gaat bekijken, valt op dat
deze maaltijden heel veel zout bevatten, tot wel 55% van de
dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene! Ook
zit er nog eens 16 gram suiker (=4 suikerklontjes) in per
portie. Dat kan natuurlijk nooit gezond zijn, als je bedenkt dat
we ook al zout binnen krijgen via brood, hartige snacks, kaas
en vleeswaren.
Hieronder vind je de productomschrijving van de Italiaanse
Lasagne Bolognese van Knorr.
Voedingswaardetabel:

Energie
Vetten
Waarvan
Verzadigde
Koolhydraten
Waarvan Suikers
Vezels
Eiwitten
Zout

%* per
portie**
586 kJ
34%
50%

per 100 g (bereid
product)
2860 kJ
140 kcal
7.1 g

per portie** (bereid
product)

85%

3.5 g

17 g

19%
18%

10 g
3.2 g
1g
8.3 g
0.68 g

49 g
16 g
4.9 g
41 g
3.3 g

82%
55%

683 kcal
35 g

*% Van De Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ/2000
Kcal).
** 1 Portie = 488 G (Verpakking Bevat 3 Porties).
Ingrediënten
•
•

•
•

Lasagnebladen: harde tarwegries.
Sausmix: tomatenpoeder¹ 41%, aardappelzetmeel, palmvet, tarwebloem, zout,
suiker, ui¹ 3,3%, aroma, kruiden (oregano, rozemarijn, tijm), mineraalzout (kalium),
gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, knoflook¹, cayennepeper, gistextract, rode
bietenpoeder, rookaroma.
¹ op duurzame wijze geteeld.
Kan ei, melk, selderij, mosterd bevatten.
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Om duidelijk te maken waarom ik adviseer om pakjes en zakjes te vermijden, licht ik de
ingrediënten van de sausmix verder toe.
Ingrediëntenlijst sausmix:
41% tomatenpoeder, aardappelzetmeel, palmvet, tarwebloem, zout, suiker, 3,3% ui, aroma,
kruiden, mineraalzout, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten.
Inmiddels weet je, dat wat vooraan staat, het meeste in een product zit. De mix bestaat dus
vooral uit tomatenpoeder, daarna komt aardappelzetmeel. Tot zover nog niet zo spannend.
Dan komt palmvet, een goedkoop, maar ontstekingsbevorderend vet. Dat is voor mij echter
niet de belangrijkste reden om dit soort producten te vermijden.
Daarna tarwebloem, zout, suiker (waarom?), 3,3% ui, aroma (maar wat is dat dan? Dit blijft
vaag), kruiden (ah, die kennen we!), mineraalzout, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten….
Wat voor eiwitten? Dit is een andere naam voor een smaakversterker. Maar ook gistextract
is een smaakversterker en ook meestal het vage “aroma”. Wat doen smaakversterkers
eigenlijk? De naam zegt het al, ze versterken de smaak van het product en geeft het die
lekkere hartige smaak (umami heet dat). Een groot nadeel van smaakversterkers is dat deze
stofjes ervoor zorgen dat je gevoel van verzadiging onderdrukt wordt, waardoor je ervan
blijft eten. Daarom eet je die zak paprikachips ook vaak in een keer helemaal leeg ;-). De
smaakversterker MSG (monosodiumglutamaat, E621 of Ve-Tsin) is de bekendste en heeft
vele schuilnamen.
Het is echter ook zo dat veel mensen
(waaronder ikzelf) zonder dat ze het in
de gaten hebben, slecht tegen
smaakversterkers kunnen. Deze
kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn,
hartkloppingen en allerlei andere nare
dingen veroorzaken. Ook is er
onderzoek dat een link legt tussen de
consumptie van MSG en depressie.
Nu is het natuurlijk zeker zo dat je niet
elk onderzoek moet geloven, maar er
zijn teveel negatieve geluiden om het te negeren. Google maar eens!
Om je gezondheid dus te ondersteunen, kun je dit soort producten (ook veel kant en klaar
maaltijden, snacks en soepen) beter mijden.
Als je het een tijdje niet gegeten hebt, eet dan weer eens iets met dit stofje en kijk hoe je je
daarna voelt. Merk je er niets van? Dan kun je het best af en toe eens eten. Merk je dat je je
daarna minder goed voelt? Mijd deze smaakversterkers dan zoveel mogelijk.
Ook krijg je met een portie van deze maaltijd maar liefst 3,3 gram zout binnen. Er staat al op
de verpakking dat dit 55% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is (Bron:
Voedingscentrum). De WHO adviseert echter minder dan 5 gram per dag zout te nuttigen
om een hoge bloeddruk te voorkomen. Een portie van deze maaltijd levert dan dus al 66%
van de dagelijkse hoeveelheid zout. Bovendien is bekend dat de gemiddelde Nederlander
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per dag ongeveer 9 gram zout binnenkrijgt, dergelijke maaltijden dragen hier dus in
belangrijke mate aan bij.
Door je maaltijden helemaal zelf te maken, weet je wat erin zit. Je vermijdt de slechte
stoffen en hebt controle over de hoeveelheden zout en suiker die in je maaltijden zitten.
Om je te laten zien dat dat helemaal niet moeilijk is, volgt hieronder een recept, zonder
pakjes en zakjes.
Nasi Goreng (voor 4 personen, bereidingstijd 30 minuten)
De ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gram rijst (gekookt)
300 gram kipfilet
3 eieren
100 gram Chinese kool
1 dunne prei
4 worteltjes
1 grote ui
2 teentjes knoflook
2 eetlepels bladselderij, fijngesneden
1 eetlepel sambal
1 scheutje ketjap manis.

Hoe bereid je het:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snij de kip in blokjes.
Snij de kool in dunne reepjes en de prei en worteltjes in dunne plakjes.
Klop de eieren los in een kommetje met wat zout en peper.
Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
Verhit een scheutje olie in de wok.
Fruit de ui, knoflook en sambal.
Voeg de kipblokjes toe en braad snel rondom bruin.
Doe de kool, prei en wortel erbij en wok alles een paar minuten tot de groenten
zacht beginnen te worden.
Giet de ketjap erbij.
Schuif de groenten een beetje opzij en giet de losgeklopte eieren in de wok. Blijf
roeren met een pollepel tot het ei begint te stollen.
Voeg de rijst toe en roerbak een paar minuten tot alles goed heet is.
Strooi de selderij blaadjes erover.

Eet smakelijk!
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Hoofdstuk 5 - Boodschappen doen!
Na de informatie uit de vorige hoofdstukken kan ik me voorstellen dat je je afvraagt wat je
dan wel kunt eten. Hoe kies je nu in de winkel die producten die je gezondheid
ondersteunen en passen in jouw gezonde voedingspatroon?
Hiervoor hanteer ik de volgende spelregels:
1. Vermijd alles met een logo (Bv. Kellogg’s cornflakes, Frozen koekjes etc.). Deze zitten
vrijwel zonder uitzondering bomvol met suikers, vetten en/of te veel zout. Helaas
maken de kleurige verpakkingen en de herkenbare figuurtjes deze producten heel
erg aantrekkelijk, zeker voor kinderen! Realiseer je dat dat juist de bedoeling is van
de fabrikant van deze producten… Je kunt beter zelf een beetje honing of suiker aan
het ontbijt van je kind toevoegen, dan de kant en klare producten. Je hebt dan
tenminste invloed op wat je kind binnenkrijgt en in welke hoeveelheden.
2. Koop niets waar stoffen in zitten die je niet kunt uitspreken. Je kunt ervan uitgaan
dat alles wat je niet kunt uitspreken, niet natuurlijk is. Dit houdt in dat het
lichaamsvreemde stoffen zijn, die allerlei reacties in je lichaam kunnen veroorzaken
en daar allerlei lichte ontstekingen veroorzaken (die je de eerste jaren helemaal niet
opmerkt!) simpelweg omdat je lichaam het niet kan verwerken. Ook moet je lever al
deze stoffen weer ontgiften, onnatuurlijke voeding is dus een belasting voor je lijf.
3. Vermijd producten met meer dan 5 ingrediënten. Dit zijn vaak ook weer de
producten met heel veel toevoegingen en onuitspreekbare namen. Hoe minder
verschillende stoffen nodig zijn om een voedingsmiddel te maken, hoe dichter het
voedingsmiddel bij zijn natuurlijke bron is gebleven, dus hoe minder bewerkt het is.

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt hoe het dan zit met de E-nummers. Die zijn toch
immers goedgekeurd? Dat klopt inderdaad. De Europese Commissie heeft stoffen die
toegevoegd worden aan voedingsmiddelen om de eigenschappen ervan te verbeteren,
gekeurd en diegene die als veilig bevonden zijn, voorzien van een E-nummer. Dit zijn
bijvoorbeeld kleurstoffen, conserveermiddelen (houden producten langer houdbaar) en de
smaakversterkers. Wat hierbij niet zo bekend is, is dat deze stoffen in heel kleine
hoeveelheden zijn getest en apart van elkaar. In de hedendaagse voeding zitten echter
zoveel E-nummers, dat we hier veel meer van binnen krijgen dan wat getest is! En daar
ontstaan juist de problemen. We kennen allemaal wel kinderen die druk worden van de
kleurstoffen. Vaak zijn dat gewoon goedgekeurde E-nummers. Het blijkt dus dat dat Enummer niet per se betekent dat de stof niet schadelijk is.
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Het is niet zo dat alle E-nummers schadelijk zijn, maar er zijn er zeker wel een aantal die
verdacht zijn. Ook natuurlijke toevoegingen als kleurstof uit tomaten hebben een E-nummer.
Er zijn handige apps beschikbaar in de Google Play Store en App Store van Apple, waarmee
je in een oogopslag kunt zien of een E-nummer groen (veilig), oranje (veroorzaakt regelmatig
klachten) of rood (veroorzaakt ernstige klachten en is vaak buiten Europa verboden).
Hiermee kun je bewustere keuzes maken in welke producten je wel en niet koopt. Alle
smaakversterkers zijn in rood ingedeeld, voor mij reden genoeg om deze zoveel mogelijk te
vermijden!
Als je boodschappen gaat doen, loont het echt de moeite om de etiketten te leren lezen. Kijk
goed naar de dingen die genoemd zijn en lees de voedingswaardentabel. In het begin kost
het je veel tijd, maar je zal zien dat je mettertijd steeds handiger wordt in het “scannen” van
producten. Ik zal je wel verklappen dat je ook af en toe wat gefrustreerd kan raken als je een
beter alternatief zoekt voor jouw favoriete ontbijtgranen. Ook hiervoor geldt dat je dit dan
beter zelf kunt maken.
Een recept voor home-made granola (een soort cruesli):
Ingrediënten
250 gram amandelen
50 gram hazelnoten
50 gram pompoenpitten
50 gram zonnebloempitten
1,5 eetlepel kokosolie (enigszins gesmolten)
15 steviadruppels of 1/8 tl steviapoeder
Bereiding
Verwarm de oven voor op 180° C. Meng in een keukenmachine de amandelen,
pompoenpitten en zonnebloempitten. Gebruik de pulse-stand, anders wordt het al gauw
gruis. Roer daarna in een kom de kokosolie en stevia erdoor en spreid uit op een bakplaat
met bakpapier. Zet de granola voor 10 minuten in de voorverwarmde oven of tot het begint
te kleuren. Laat daarna goed afkoelen op de bakplaat, zodat het lekker knapperig kan
worden. Doe de granola na het afkoelen in een mooie glazen afgesloten pot. Dat staat nog
leuk ook in je keuken!
Je kunt dit eten als ontbijt. Neem dan 150 gram Griekse yoghurt (de volvette variant met
10% vet, dat vult goed door de eiwitten en de vetten) en twee eetlepels van deze granola. Je
kunt er ook nog wat vers fruit bij doen als je dat lekker vindt.
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Hoofdstuk 6 - Wat zijn je zwakke momenten?
Hopelijk heb je in de afgelopen hoofdstukken al veel motivatie opgedaan om je
voedingspatroon aan te gaan passen. Heel goed natuurlijk! Om ervoor te zorgen dat je deze
aanpassingen vol kunt houden, is het wel van belang om voor jezelf na te gaan op welke
momenten je het moeilijk vindt om je aan je voornemen te houden.
Algemeen bekende momenten zijn bijvoorbeeld rond een uur of 3 in de middag, ’s avonds
op de bank, onderweg of als je op visite gaat of uit eten.
Maar hoe komt dat nou? Je bent toch supergemotiveerd? En toch ga je op een bepaald
moment ineens weer voor de bijl…. En eigenlijk kunnen we daar niets aan doen, dat zit in
onze genen! En nee, dat is natuurlijk geen excuus om al je goede voornemens dan maar
overboord te gooien.
Ik ga je uitleggen hoe dat zit. 10.000 jaar geleden waren we jagers – verzamelaars en dat zat
ook in onze genen. Onze natuurlijke omgeving dwong af dat we bewogen, als je eten wilde
moest je er immers naar op zoek, het kwam niet vanzelf op je aflopen. Soms kon het
gebeuren dat je dagen niets te eten had. Omdat je nooit wist wanneer je weer wat te eten
vond, aten we instinctief zoveel als we konden als we iets gevonden hadden. En we hadden
een hele sterke voorkeur voor zoet en zout. Fruit is immers heel gezond en in bepaalde
tijden van het jaar goed voorhanden. Die genen hebben we nu eigenlijk nog steeds, we
evolueren namelijk niet zo snel als de voedingsindustrie... Dit houdt in dat als we ergens
eten zien, dat dan automatisch het instinct dat we moeten pakken wat we pakken kunnen
de overhand krijgt. Dus ga je instinctief op dat lekkere zoete of zoute eten af. En voor je het
weet, heb je toch weer dat snoepje genomen of die zak chips opengetrokken.

De voedingsmiddelen die we nu tot onze beschikking hebben, zijn helemaal niet goed voor
ons als je ons oerinstinct bekijkt, zeker niet in de hoeveelheden die ons aangeboden
worden.
Ook zorgt ons oerinstinct ervoor dat we in aanleg lui zijn. Vroeger moesten we onze energie
sparen, ook weer vanwege datzelfde feit dat je niet wist wanneer je weer te eten (en dus
nieuwe energie) had. Om die reden zitten we heel graag, hebben we afstandsbedieningen
uitgevonden en nemen we liever de roltrap dan de gewone trap. Allemaal redenen waarom
we toch steeds weer “van ons geloof vallen” als we gemotiveerd zijn om ons
voedingspatroon aan te pakken.
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Natuurlijk is dit alles geen excuus om je dan maar niet te houden aan je goede voornemens
(‘ja maar ik kan er toch niks aan doen?’) maar des te meer reden om goed te bedenken wat
jouw moeilijke momenten zijn.
Het is heel belangrijk om bij de aanpassing van jouw voedingspatroon strategieën te gaan
bedenken voor deze momenten. Kijk eens of je daar zelf oplossingen voor kunt bedenken.
Verderop in dit boek ga ik je ook nog tips geven voor bijvoorbeeld dagjes weg of als je
uitgaat met vrienden.
Een tip is bijvoorbeeld om nooit, maar dan ook nooit boodschappen te gaan doen als je
honger hebt. Bedenk je dat je op de prairie komt na dagen niet gegeten te hebben en 5
varianten chocolade, 3 varianten chips en 10 varianten koekjes kunt kiezen? Vanwege die
voorkeur voor zoet gaat dat natuurlijk eerder in je mandje dan dat rundergehakt of die
bloemkool… die moet je namelijk thuis nog klaarmaken ook!
Ook is het slim om altijd iets in huis te hebben wat je zo kunt pakken. Ik neem zelf vaak wat
chorizo of ongebrande noten mee. Dat helpt altijd voor de moeilijke momenten. Voor
onderweg zijn er genoeg dingen die je mee kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan gekookte
eitjes, gesneden rauwkost of gewoon een paar plakjes kipfilet of rosbief.
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Hoofdstuk 7 – Hoe nu verder?
Hopelijk heb je nu meer kennis over gezonde voeding en heb ik je interesse gewekt om hier
verder mee te gaan.
Deze hoofdstukken zijn onderdeel van mijn uitgebreidere e-book, waarin nog veel meer
uitleg over gezonde voeding is opgenomen. Ook wordt er uitleg gegeven over de
verschillende voedingspatronen en een aantal andere aspecten die onderdeel uitmaken van
een gezonde leefstijl.
Als je dit e-book wilt ontvangen, kun je een mail sturen naar info@puurvitaal-zwaag.nl en ik
stuur het snel naar je op!
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