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Maximaal 1 kop koffie per dag 
Alleen pure cacao gebruiken 
Geen zuivel van koemelk gebruiken, beperkt geitenzuivel (1-2 keer per
week)
Noten voor gebruik 10-15 minuten laten wellen in lauw water 
Zaden altijd licht roosteren 
Paddenstoelen roerbakken en fijnmaken. In kokosolie is het lichts
verteerbaar. 
Maximaal 75 gram vis, schaaldieren, schelpdieren, vlees, lever, wild of
gevogelte
Geen granen 
Kies voor verse groentesappen;
Maximaal 20 gram kaas per dag en dan heeft geitenkaas de voorkeur.
Gebruik dit het liefst niet elke dag;
Kies om te bakken of op brood voor ghee, roomboter, kokosolie en extra
vierge olijfolie; 
Kies voor volkorenrijst, speltrijst, gierst, quinoa, glutenvrije pasta,
speltpasta en boekweit;
Kies voor roggebrood, zuurdesembrood, volkorenbrood of speltbrood.
Probeer de hoeveelheid wel te beperken. Probeer daarom af te wisselen
en niet elke dag brood te eten; 
Wissel vlees, vis en vegetarisch af. Probeer varkensvlees te vermijden; 
Eet regelmatig vette vis zoals haring, zalm, makreel, ansjovis, roodbaars en
snoekbaars; 
Eet veel groenten. Per dag hebben we 500 gram groenten nodig; 
Zoete aardappel is een goede vervanging voor de aardappel in gerechten; 
Kies voor seizoen producten;
Eet regelmatig rauwkost voor de maaltijd;
Gebruik veel verschillende kruiden, dit zijn echte smaakmakers; 
Kies als broodbeleg voor rauwkost, avocado, geitenkaas, sesampasta,
notenpasta, tapenade, vis of eiersalade (uiteraard wel vers gemaakt);
Heb je tussendoor trek? Kies dan voor olijven of rauwkost met een dipje
(de voorkeur heeft wel om max. 3 keer per dag te eten);
Eet met aandacht
Varieer! Afwisseling is heel erg belangrijk, zo krijg je namelijk verschillende
vitamine en 
mineralen binnen;
Probeer het gebruik van suiker te vermijden. Let goed op de etiketten,
want er zit vaker suiker in een product dan je denkt. Dit geldt ook voor
natuurlijke suikers;
Een stevig ontbijt van zelfgemaakte granola met volle yoghurt of kwark,
noten, zaden, 

Algemene adviezen 

gedroogde zuidvruchten en hazelnootolie is een goed begin van de
dag.



Eet veel groenten, vooral bladgroenten, asperges, artisjok, broccoli,
boerenkool, bieten, groene kool, knoflook, spruitjes, uien, witlof, alfalfa en
andere kiemplantjes.
Peulvruchten zijn een goede eiwitbron. Peulvruchten uit pot of blik wel
goed omspoelen in verband met suikertoevoeging (fabrieksmatig).
Andere goede eiwitbronnen zijn zaden en noten (liefst ongebrand en
ongezouten). Deze kunnen in een maaltijd vlees/vis heel goed vervangen,
net als paddenstoelen. 
Ideeën bij trek: olijven, (ongezwavelde) zuidvruchten, zaden, noten,
rauwkost met tapenade, avocadodip ofwel een dipsaus op basis van
hazelnoot-, walnoot- of extra vierge olijfolie.

Vermijd transvetzuren, ook wel omschreven als (gehydrogeneerde)
geharde plantaardige olie. 
Vermijd suiker (ondermijnt het immuunsysteem) en producten waar
suiker in zit. Natuurlijke suikers zijn niet gezond, maar een beter
alternatief. Kokosbloesemsuiker laat de bloedsuikerspiegel bijvoorbeeld
langzamer stijgen. Maar ook hiervoor geld met mate! 
Volkorenrijst, gierst en boekweit zijn bijzonder rijk aan mineralen en
vezels, maar beperk het gebruik van granen en brood wel. Kies ter variatie
bijvoorbeeld ook eens roggebrood, zuurdesembrood, speltbrood,
haverbrood en zadenbrood. 
Weinig citrusfruit; kies fruit met een laag suikergehalte: bessen, aardbeien,
kersen, bramen.
Beperk het gebruik van alcohol, koffie, zwarte thee en vruchtensappen 
Bij voorkeur geen koemelk drinken. Volle yoghurt of kwark kan wel af en
toe. Kefir is ook een goede keuze. 
Gebruik minder zout. 
Vermijd potjes, pakjes en zakjes en probeer zo veel mogelijk vers te maken

Minimaal 1,5-2 liter water per dag
Beper het drinken van zwarte thee 
Neem veel groentesappen
Maak bouillon vers of van de natuurwinkel 
Bij voorkeur geen wijn of maximaal 1 glad rode wijn per dag 

Algemene adviezen 

Vermijden
 

Vochtvoorziening
 



Magere geitenyoghurt of een plantaardige yoghurt met geroosterde
pijnboompitten of zaden, een eetlepel walnoot- of hazelnootolie.
Aangevuld met een glas bieten of wortelsap. Optioneel: nog 2 stuks fruit
door de yoghurt 
Omelet van 2 eieren met groenten 
Rauwkost met een dressing van limoen/citroen en olijfolie met een
avocado en 75 gram eiwitten zoals vlees, wild, eieren, vis, geitenkaas of
fetakaas. 
Vers gemaakte groentesoep
Vers gemaakte kippensoep met groenten
Een snee spelt- of haverbrood en een snee roggebrood met roomboter en
rauwkost (alfalfa)  met vis, magere vleeswaren of hazelnootpasta 
Groenten met zilvervliesrijst 
Gestoomde groenten met avocadosaus, tapenade, pesto. 
200-250 gram paddenstoelen roerbakken in kokosolie in aanvulling met
groente naar keuze 
75 gram vis met geroerbakte groenten
Kip met kerrie, gekookte bieten en gesmoorde paksoi 
Zeebaars met een roerbak van pompoen, prei en groene kool 
Zilvervliesrijst met doperwten, paddenstoelen, prei, spitskool, kurkuma en
komijn 
Gekookt ei, gestoomde broccoli, salademix met fetakaas 
Salade van witlof met spinazie, avocado, geroosterde pijnboompitjes 
Kabeljauw met gestoomde rode kool met ui, kruidnagel, nootmuskaat,
laurier en peper 

 

 Voorbeeld maaltijden 


