WETEN VAN

(H)EERLIJK ETEN
Kennis, om je gezondheid positief te beïnvloeden.

Rineke Dijkinga, orthomoleculair en natuurgeneeskundige

Colofon

Auteur: Rineke Dijkinga, www.rinekedijkinga.nl
Fotografie: Pixelwerk & Zo (14,25,29,37,38,40,42,44,45,46,47,48,50,
51,54,55,58,59,62,63,75,99,104,107,118,121,122,124,128,130,131,
138,143,144,148,152,162,165,166,169,171,175,180,184,186,191,197,
201,209,212,227,228,231), Jan Dommerholt
Foto’s cover: Pixelwerk & Zo, www.pixelwerkenzo.nl
Recepten: Rineke Dijkinga , Birgit Flüg, www.kok-aan-huis.com
Ontwerp en opmaak: Ellen Kadijk, www.ellenkadijk.nl
Begeleiding: Petra Streng, Focus Project- en Management
ondersteuning, www.focusprojectondersteuning.nl
Redactie: Henk van den Brink teksten en redactie, Noordwolde
Drukkerij: Drukkerij Moderna, Paal-Beringen, België
ISBN nummer: 978-90-818215-0-6
Speciale dank aan:
Mijn echtgenoot Jan voor al zijn precisie, meedenken en
tomeloze energie.
Mijn familie en dan speciaal Inge, Trix, Nadine en Michel.
Petra en Ellen voor hun geduld, inzet en commentaar.
Henk Loves die de uiteindelijke aanzet gaf tot dit boek.
Birgit Flüg voor haar kooktechnische aanvullingen en recepten.
Ankie de Boer voor het bedenken van nieuwe recepten.
Gerard Hempen Keukens www.deguts.nl voor het beschikbaar
stellen van hun showroom om foto’s te maken.
2

Dit boek vervangt geen medische of voedingskundige
behandelingen of adviezen. Het is niet bedoeld als therapie maar als ondersteuning in de breedste zin van het
woord. De auteur en uitgever zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele klachten en bijwerkingen. Mensen die
medicijnen gebruiken en deze recepten volgen doen dit
op eigen risico. De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd
om zich te wenden tot zijn arts als hij/zij twijfels heeft
over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Hoewel de informatie in dit boek met grote zorg is
opgenomen, stelt noch de maker, noch de uitgever
zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze
uitgave.

‘De beste dokter staat in de keuken’
(Chinees gezegde)

‘Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’
(Hippocrates)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier
zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
Derde druk, februari 2012
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Voorwoord

Neem je gezondheid in eigen hand

Zelf je gezondheid positief beïnvloeden, ook die van je
kinderen, die kans kan niemand je afnemen. Ziekte ontstaat
ook niet als donderslag bij heldere hemel. Het ontstaan ervan
is misschien wel logisch, als je er tenminste van uitgaat dat
ziekte (pathologie) wordt vooraf gegaan door een verstoring
van het natuurlijk verloop (fysiologie) van tal van belangrijke
stofwisselingsprocessen. Fysiologie wordt beïnvloed door
enorm veel factoren.
Bedenk dat iedere cel in het menselijk lichaam een voortdurende biochemische activiteit vertoont, en daarbij niet alleen
de macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten), maar
ook micronutriënten (aminozuren, vetzuren, vitamines, mineralen e.d.) nodig heeft, voor de tienduizenden processen die
per cel per seconde plaatsvinden!
Dit op zich is al wonderbaarlijk, laat staan dat deze processen
worden beïnvloed door elektromagnetische- en kwantumfysische processen, die op hun beurt weer worden beïnvloed
door ons gevoel, ons denken en ons gedrag.
Gezondheid is volgens mij dan ook niet iets wat je overkomt,
je kunt er aan werken. Gezondheid bereiken is vaak moeilijk,
behouden wellicht nog moeilijker. Het is dan ook beter over
‘heel worden’ te spreken. Het gaat namelijk om het proces
naar gezondheid toe. Gezondheid wordt immers door zo veel
factoren beïnvloed dat bewuste aandacht ervoor van groot
belang is.
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Voeding vormt daarbij het fundament van ons bestaan.
Lichaamsweefsels vernieuwen zich, neurotransmitters worden
verbruikt, energie benut, enzovoort. De capaciteit om lichaamscellen te vernieuwen hangt af van de voedingskeuzes
die je maakt, ook al heb je als mens veel compensatiemechanismen ter beschikking.
De kwaliteit van leven is afhankelijk van de kwaliteit van
voeding. Vandaar dit boek. Het biedt de nodige hulp en inzichten om ook dagelijks aan je eigen gezondheid te kunnen
bouwen.
Ons leven is immers niet vervangbaar en daarmee ons belangrijkste goed. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om
daar logica in te ontdekken.
Er bestaan tal van wetenschappelijke bewijzen die ter motivatie kunnen worden aangedragen. Om het kort te houden is er
hier één: dagelijks kwalitatieve nutriënten binnenkrijgen kan
een toename van de IQ-score bij kinderen opleveren, en dat
binnen een bestek van 8 maanden! [Benton, Lancet, 1998]
Gezonde voedingskeuzes hebben ook mijn persoonlijke gezondheid sterk positief beïnvloed. Ik hoop dat je die ervaring
met Rineke en mij, met behulp van dit boek, zult gaan delen.

Word BEWUST GEZOND
Dirk Zoutewelle
Docent en therapeut in Orthomoleculaire Wetenschappen en
Klinische Psycho-Neuro-Immunologie.
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Stel nu eens dat we op school les zouden krijgen in
‘de gebruiksaanwijzing’ van ons lichaam. En dat we zouden
leren dat volwaardige voeding een belangrijke voorwaarde is
voor een gezond lichaam, een gezonde geest en een gezond
gewicht. Dan zou ons leven er wellicht heel anders uitzien.
Dan zouden we het misschien heel logisch vinden om elke
dag voedingsmiddelen te eten om ons lichaam optimaal van
voedingsstoffen te voorzien. Omdat we dan bijvoorbeeld
geleerd zouden hebben dat we volwaardige eiwitten nodig
hebben om onszelf te ‘repareren’, dat langzame koolhydraten
ons ‘langdurige brandstof’ leveren en gezonde vetten een
must zijn als ‘communicatiemiddel’ in ons lichaam en ons
brein. Maar ook dat allerlei kleine haperingen in ons ‘systeem’
serieus genomen moeten worden, omdat ze uiteindelijk tot
een grotere ‘storing’ kunnen leiden.

‘Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing.
Ondeskundig gebruik valt buiten de garantie.’

leven’. Zelfs, of misschien juist dan, kan gezonde voeding van
vitaal belang zijn.
Dat voeding zeer belangrijk is, weten we al eeuwen, getuige
deze twee markante uitspraken:

‘De beste dokter staat in de keuken’
(Chinees gezegde)
‘Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw
medicijn uw voeding’ (Hippocrates)
Die uitspraken vormen de basis van dit boek.

Helaas hebben we deze lessen (nog?) niet in het vakkenpakket. En de overlevering van generatie op generatie lijkt overschaduwd door wat de reclame zegt over voeding. Zou het
daarom zijn dat eten voor veel mensen een kwestie is geworden van calorieën tellen en een manier om je trek te stillen?
Dat we angst hebben voor vet, terwijl gezond vet zo belangrijk is voor ons brein, ons gewicht en ons totale welbevinden?
Of dat we niet begrijpen dat we steeds dikker worden als we
regelmatig streng diëten? Of dat we daarom niet snappen
waarom ons cholesterol of bloeddruk maar niet wil zakken?
Dit boek geeft je een kijkje achter de schermen van ons
lichaam en onze voeding. Zodat we kunnen begrijpen wat ons
lichaam nodig heeft. We kunnen ons bijvoorbeeld niet gelukkig voelen als we een tekort hebben aan gezonde vetten en
eiwit. Maar ook niet als we bepaalde mineralen, sporenelementen of vitamines missen.

Door zelf weer je eten te bereiden met volwaardige
ingrediënten, kruiden en specerijen, geef je elke maaltijd en
elk tussendoortje een gezondheidseffect.
Aan de hand van de informatie in dit boek kun je ‘je eigen
dokter in de keuken’ zijn en je lichaam en geest zelf ondersteunen.
Ik wens je veel kookgenoegen en smakelijk eten.
Rineke Dijkinga
Orthomoleculair en natuurgeneeskundige

Wat we nodig hebben is volwaardige, lekkere voeding die
ons lichaam van de juiste ‘bouw- en brandstoffen’ voorziet.
Zodat we ons over de hele linie beter kunnen voelen. Ook als
we klachten hebben met het predicaat ‘u moet ermee leren
8
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Energiecentrales in ons lichaam

De mens is wat hij eet
maar..... hij moet terug naar wat hij at

Een groot deel van de begrippen wordt uitgelegd in de
bijlagen achterin het boek.
Om gezond te zijn, te blijven of te worden hebben we de
juiste bouw- en brandstoffen nodig. Voeding die een bijdrage levert aan onze gezondheid.
Als oermens aten wij heel gevarieerd. Jagers en verzamelaars
aten circa vijftig procent koolhydraten (groente, fruit, knolgewassen), en de rest eiwitten (eieren, noten, zaden, vlees van
dieren die de hele dag hadden bewogen) en gezond vet (vette vis, noten, zaden en de rest). Deze voedingsstoffen zaten
boordevol vitamines, mineralen, sporenelementen, vezels,
gezonde vetten en bioflavonoïden. Tevens gebruikte men
dagelijks allerlei kruiden om het eten op smaak te brengen.
Onze genen zijn nog steeds ingesteld op die voeding van
duizenden jaren geleden, toen wij nog jager en verzamelaar waren. Dit komt doordat onze genen niet of nauwelijks
veranderen in de loop der tijd (circa een half procent in een
miljoen jaar). Om gezond te zijn, te worden of te blijven zullen we onze genen tevreden moeten houden. Ons lichaam
gedijt nog steeds het best op oervoeding: zuiver, niet geraffineerd, zoveel mogelijk biologisch, zonder bewerkingen en
zonder moderne toevoegingen als transvetten, bepaalde
E-nummers, smaakversterkers, synthetische aroma’s, glucose,
fructose, kunstmatige zoetstoffen etc. Bij campagnes tegen
overgewicht, maar ook bij voedingsadviezen voor (top)sporters worden nog steeds (te) veel koolhydraten voorgeschreven. Deze komen vooral voor in brood, pasta, rijst, frisdrank,
toetjes, vruchtensappen en tussendoortjes. Deze producten
kenden we tienduizend jaar geleden niet eens. Ze zijn als het
ware totale onbekenden voor onze oude genen.
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Het klinkt misschien vreemd, maar het meeste voedsel dat
wij als ‘moderne mens’ tot ons nemen is voor ons ‘antieke
lichaam’ met zijn oude genen niet herkenbaar als voeding.
Een groot deel van onze huidige voeding bestaat uit koolhydraten, omdat we menen dat vet niet goed voor ons is.
Een markante uitspraak op dit gebied is die van prof. dr. Frits
Muskiet: ‘We leven kennelijk in de oprechte, maar fatale veronderstelling dat vetarm goed voor ons is.’
Waarin verschilt onze huidige voeding wezenlijk van
die van vroeger?
• Er zijn veel stoffen aan ons eten toegevoegd die wij als oermens niet aten, zoals veel zout, E-nummers, conserveringsmiddelen, smaakversterkers, aroma’s, transvetten en niet te
vergeten glucose en fructose. Ook pesticiden en sporen van
antibiotica maakten geen deel uit van onze voeding.
• Onze voeding heeft minder voedingswaarde dan vroeger
door de bewerkingen die ze ondergaat, zoals raffineren,
pasteuriseren, steriliseren en het gebruik van kunstmest in de
landbouw. Langdurig bewaren zorgt ook voor een verminderde voedingswaarde. Veel voeding is ontdaan van vezels,
vitamines en mineralen. Dan is ze wel vulling voor onze maag
maar geen brandstof voor onze cellen. Hierdoor bestaat een
groot deel van onze voeding uit ‘lege calorieën’.
• Vroeger gebruikten wij veel kruiden en specerijen om ons
eten op smaak te brengen. Met de komst van synthetische
aroma’s en smaakversterkers zijn kruiden en specerijen wat in
de vergetelheid geraakt. In tegenstelling tot de synthetische
aroma’s en smaakversterkers leveren kruiden en specerijen
naast een heerlijke en veelzijdige smaak ook veel gezondheidsbevorderende stoffen en antioxidanten.

Voeding maakt, nadat wij het hebben genuttigd, een hele
reis door ons lichaam. Het wordt eerst in ons spijsverteringskanaal afgebroken, vervolgens in stappen verteerd en geschikt gemaakt voor gebruik in het lichaam. Alle cellen in ons
lichaam hebben uiteindelijk energie nodig die afkomstig is uit
onze voeding. Het aanmaken van energie uit voeding is een
ingenieus biochemisch proces waar zelfs de meest geavanceerde fabriek jaloers op kan zijn. Dit betekent ook, net als in
een echte fabriek, dat storingen behoorlijke consequenties
kunnen hebben voor het eindresultaat. Stel, er komen te
weinig volwaardige grondstoffen aan in de cellen. Dit haalt
logischerwijs de totale energieproductie sterk naar beneden.
Of er zijn te weinig hulpstoffen zoals magnesium, mangaan,
Q10 of vitamines, waardoor de omzetting in energie niet
goed verloopt. Of iemand eet zo weinig beschermende stoffen (antioxidanten) uit groenten, fruit en kruiden dat de vrije
radicalen (die ontstaan bij de aanmaak van energie) niet geneutraliseerd worden. Door teveel vrije radicalen kunnen veel
uiteenlopende ziekten ontstaan. Vroegtijdige veroudering
en ‘opgebrand zijn’ bij topsporters op jonge leeftijd wordt
bijvoorbeeld in verband gebracht met een overmaat aan vrije
radicalen (het verhaal van vrije radicalen en antioxidanten
wordt uitgebreid uitgelegd in de bijlage Antioxidanten, vrije
radicalen en ORAC-waardes).
Een optimale aanmaak van energie op celniveau betekent
dat we optimaal kunnen functioneren op zowel fysiek als
psychisch/emotioneel niveau. De energie die ons lichaam uit
onze voeding aanmaakt, wordt gebruikt voor alle processen
in het lichaam: voor onze spijsvertering, slapen, bewegen, het
uitvoeren van reparaties in het lichaam, denken, concentreren
etc. Het verschil tussen gezond zijn en ziek zijn zit voornamelijk in het biochemisch functioneren van onze cellen. Optimale
biochemie in onze cellen betekent optimale gezondheid.
Goede, gezonde en volwaardige voeding beïnvloedt alle
processen in ons lichaam. En omdat onze cellen nog net zo
functioneren als die van oermensen, betekent dit dat een
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optimale biochemie voor een groot deel bepaald wordt door
wat wij eten. Wij staan er vaak niet bij stil dat we ons energieniveau en onze ziekten of klachten kunnen beïnvloeden
met onze voeding. En dat we naar schatting zeker zeventig
procent van onze ziekten kunnen voorkomen met de juiste
voeding. Helaas is er weinig kant-en-klaar voedsel te vinden
zonder toevoegingen van kunstmatige zoetstoffen (zoals sorbitol en aseculfaam), glucose, fructose, kleurstoffen, glutamaten, transvetten, conserveringsmiddelen etc. Dit betekent dat
het eten maar weinig lijkt op ons eten van vroeger. Bovengenoemde stoffen hebben eigenlijk geen toegevoegde waarde
voor onze gezondheid. Helaas hebben ze op veel klachten
zelfs een uitgesproken negatief effect. In de supermarkt vind
je deze bewerkte voeding meestal in de middelste schappen!

Het heft in eigen hand
Er zitten dus veel ingrediënten in voeding die er vroeger niet
in zaten. En er zijn veel voedingsstoffen die er vroeger wel
in zaten en nu niet of veel minder. Bedenk alleen eens dat
een mineraal als magnesium (dat nog maar weinig in onze
voeding voorkomt) bij ruim driehonderd processen in ons
lichaam betrokken is. En zink bij wel bij tweehonderd processen. Iedereen kan bedenken dat bij een tekort aan dergelijke
stoffen veel lichaamsprocessen niet meer optimaal kunnen
functioneren.
Neem daarom je gezondheid in eigen hand en ga zelf je eten
bereiden. Dit betekent dat je nog steeds een groot deel van
je boodschappen gewoon bij de supermarkt kunt doen, maar
dat je zelf je voeding gaat bereiden zonder zakjes, pakjes,
kant-en-klare sauzen etc. Er zijn tegenwoordig weinig verantwoorde tussendoortjes te vinden (dit in tegenstelling tot
wat de reclame ons wil laten geloven). Daarom wordt er in dit
boek relatief veel aandacht besteed aan (zelfbereide) verantwoorde tussendoortjes.
Wordt ons eten minder lekker als we meer op ‘oervoeding’
overgaan? En wordt eten maken veel tijdrovender? Integendeel, het wordt juist lekkerder, omdat je je smaakpapillen
12
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weer gaat prikkelen en het eten op subtiele wijze met kruiden
en specerijen op smaak gaat brengen. Ook staan er veel recepten in het boek die zeker zo snel klaar zijn als het afbakken
van een diepvriespizza in de oven. Maar wat veel belangrijker
is, is dat je vanaf nu zo kunt eten dat het je gewicht, gezondheid en energie elke dag een dienst bewijst. Ook bij chronische klachten. Het is nooit te laat om het roer om te gooien.
Elke maaltijd die je met gezonde voeding kunt bereiden is
mooi meegenomen. Als het slechts bij één maaltijd per dag
lukt, is dat nog steeds winst voor je energieniveau!

Feesten en vasten
Als oermens kenden we ook dagen van overvloed. Deze
werden altijd gevolgd door tijden van schaarste. Ons huidige
westerse voedingspatroon is voor ons lichaam net zoiets als
zeven dagen per week feesten. Maar af en toe feesten is
genieten. Vandaar dat er ook ruimschoots recepten zijn voor
feestelijk genieten.

Kruiden en specerijen
Kruiden en specerijen als antioxidant
In de recepten worden veel kruiden en specerijen verwerkt.
Dit omdat kruiden en specerijen het gezondheidseffect van
de gerechten vergroten. Kruiden en specerijen hebben de
grootste antioxidant-capaciteit van alle voedingsstoffen en
bevatten vaak ook veel andere ‘fytochemische stoffen’ die
ons beschermen tegen ziekte (zie bijlage Antioxidanten en
vrije radicalen). De schatting is dat wij momenteel zeker
tachtig procent minder antioxidanten eten dan we vroeger
als ‘oermens’ aten. Antioxidanten en ‘fytochemische stoffen’
gebruikt ons lichaam in de strijd tegen vrije radicalen en als
bescherming tegen ziekten. Door kruiden aan je voeding toe
te voegen, voeg je spelenderwijs deze stoffen toe. En wat
net zo belangrijk is, het zijn heerlijke en unieke smaakmakers.
Eten is een belangrijk sociaal gebeuren en moet smaakvol
zijn en er lekker uitzien. Dat moet met de recepten in dit boek
zeker lukken.

Geneeskracht van kruiden
Je kunt per kruid of specerij in de bijlage Wetenswaardigheden achter in het boek lezen op welke specifieke klachten en
symptomen het kruid of de specerij, naast zijn antioxidantwerking, invloed heeft. Door dagelijks van deze kruiden of
specerijen gebruik te maken kun je je klachten, je symptomen
en je stofwisseling beïnvloeden.

Smaaknuances
Wat je ongetwijfeld na het lezen van een paar recepten zal
opvallen, is dat de basisingrediënten heel vaak dezelfde zijn.
Inderdaad, die uit onze oervoeding, dus groenten, fruit, knollen, zaden, noten, vette vis, oliën, gezonde vetten enz. Door
kruiden en specerijen te gebruiken zoals in de recepten staat
aangegeven, tover je met veelal dezelfde basisingrediënten
toch elke dag een totaal andere smaaksensatie op tafel.

Granen
In onze oertijd behoorden granen, zuivel, aardappelen en
peulvruchten niet tot ons voedingspatroon. Pas zo’n tienduizend jaar geleden zijn wij deze voedingsmiddelen gaan eten
toen wij landbouw gingen bedrijven. Granen zijn tegenwoordig voor het gros van de mensen het hoofdvoedsel.

Veel chronische klachten worden geweten aan het hoge
gebruik van granen (vooral tarwe) en zuivel. In de recepten
wordt dan ook nooit tarwe gebruikt. Wel andere granen die
veel milder zijn voor onze darmen en onze bloedsuikerspiegel. Veelal worden er daarom ook glutenvrije granen gebruikt.
Maar bedenk dat kruiden, groenten, fruit, knollen, zaden, gezond vet en fruit de hoofdmoot van ons eten zouden moeten
zijn. Gewoon omdat ons lichaam vanuit zijn ‘oergenen’ niet
gewend is om granen te verwerken.

Vlees en vis
In onze oervoeding kwam veel vette vis en vlees van loslopende dieren voor. Gezien de zware druk op het milieu en
de dieronvriendelijkheid van niet-biologisch vlees kan ik het
niet over mijn hart verkrijgen om veel vlees en vis te propageren, hoezeer ik mij ook kan vinden in de beginselen van het
oorspronkelijke oerdieet waarin vrij veel vlees en vis verwerkt
was. Toch hebben we voor onze gezondheid en energie een
goede combinatie nodig van langzame koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten. Daarom is er bij de recepten veel
gebruik gemaakt van plantaardige gezonde vetten, eiwitten,
oudere graansoorten en met mate zure zuivelproducten van
geit en schaap.
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Zo praktisch mogelijk

Verdelen van de
voedingsmiddelen over de dag
• In het boek staan recepten voor alle momenten van de dag
die positieve effecten op je gezondheid hebben. Maar ook
op klachten en symptomen. Je zult echter alleen resultaat bemerken als je deze ingrediënten regelmatig eet. Als je ze een
keer per week eet zullen ze nauwelijks effect hebben.
• Om zoveel mogelijk onze oorspronkelijke, volwaardige
voeding te benaderen, is het belangrijk om een deel van de
ingrediënten op meerdere momenten van de dag te nuttigen.
Eén keer per dag vier ons groenten eten heeft een minder
groot effect op onze gezondheid dan wanneer we de consumptie ervan over de dag verdelen. Ook onze eiwitinname
verdelen we over de dag. Bij elke maaltijd een beetje eiwit
eten is beduidend gezonder dan bij het avondeten eenmalig
een flink stuk vlees eten. Daarom vind je veel recepten voor
14

soepen en salades als lunch.
• In nagenoeg alle recepten is een combinatie gemaakt van
eiwitten, gezonde vetten, langzame koolhydraten en vezels.
Dit is gedaan om onze oorspronkelijke voeding zoveel mogelijk te benaderen. Hierin zat een mooie balans van eiwitten,
gezonde vetten, vezels en koolhydraten.
• Ons huidige voedingspatroon is zeer rijk aan Omega-6vetzuren, die ontstekingsbevorderend zijn, maar arm aan
Omega-3-vetzuren. Deze zijn juist ontstekingsremmend. Door
de recepten te volgen kun je de balans weer herstellen omdat je zo de goede vetten tot je neemt. Een groot deel van
de recepten voor zowel ontbijt, lunch, tussendoortje als diner
bevat gezonde Omega-3- en Omega-9-vetzuren (zie bijlage
Vetten).

• Ook voor mensen die werken is het eenvoudig om toch
gezond te lunchen. Neem soep in een thermoskan of een
lunchsalade mee. Wellicht kijken je collega’s in het begin
even raar op dat je geen broodje kaas als lunch eet, maar
weldra worden ze wellicht jaloers op je gevarieerde lunches.
• Veel mensen zitten er niet op te wachten om ’s ochtends
vroeg, voor ze naar hun werk gaan, uitgebreid in de keuken
te staan om een lunch te bereiden. Dat hoeft ook niet. Als je
bij het avondeten net iets meer maakt, heb je in een handomdraai een lunch bereid.
• Gooi daarom nooit restjes weg. Bewaar kleine beetjes
groenten of rijst omdat je daar heel eenvoudig weer een
lunch of ontbijt mee kunt maken. Bovendien voorkom je zo
verspilling. We gooien in Nederland twintig procent van onze
voeding weg!
• Er staan in de recepten weinig hoeveelheden genoemd.
Heel bewust, om je eigen smaak te ontwikkelen. Het is een
kwestie van proeven en aanpassen aan je eigen smaak. Ook
worden er meestal wat grotere hoeveelheden gebruikt zodat
je een deel kunt invriezen of een restje weer kunt gebruiken
voor de lunch. De dinerrecepten zijn in de meeste gevallen
voor drie à vier personen.
• ‘Regeren is vooruitzien’ en dat geldt zeker voor koken. Als
je op een bepaald moment echt trek hebt en er is niets gezonds in huis, dan is de kans groot dat je overstag gaat voor
iets dat niet zo gezond is. Zorg dus altijd dat er iets gezonds
op voorraad is. De meeste taarten, koekjes en tussendoortjes
uit dit boek kun je prima invriezen of langere tijd in de koelkast bewaren. Dit geldt ook als je een dag of een paar dagen
weggaat. Je kunt dan prima je eigen gezonde tussendoortjes meenemen. Helaas is het niet eenvoudig om onderweg
iets te kopen wat aan de kwalificatie ‘volwaardige voeding’
voldoet.
• Je kunt met de informatie uit dit boek uiteraard ook je
eigen gezonde recepten samenstellen.
• Per recept wordt met een icoontje aangeven of het om

preventie gaat of voor welke klachten en symptomen het
geschikt is. Dezelfde iconen tref je aan in de bijlage Wetenswaardigheden, zodat je met je eigen creativiteit eindeloos
nieuwe recepten kunt maken.
• Elk cursief gedrukt woord kun je terugvinden in de bijlage
Wetenswaardigheden. Hierin staan eigenschappen van en
tips over de betreffende voedingsstof.
• Je gezinsleden kunnen prima met je nieuwe eetpatroon
meedoen. Volwaardige voeding is voor iedereen super
gezond. Of je nu gezond wilt worden of gezond wilt blijven.
Meerdere maaltijden koken is dus niet aan de orde.

Verkrijgbaarheid van de
ingrediënten
• Bij de recepten kom je ingrediënten tegen die je wellicht
niet standaard in je keukenkastje hebt staan. Zeker als je veel
zakjes, pakjes en sauzen gebruikte, was de noodzaak om kruiden en specerijen in huis te hebben minder groot. Voordat je
je voedingspatroon gaat wijzigen is het dan ook handig om
deze veel voorkomende ingrediënten, die genoemd zijn in
de bijlage Wetenswaardigheden achter in het boek, aan te
schaffen. Dit zal in het begin een kostenpost zijn, maar met
het gros van de voedingsmiddelen kun je heel lang doen.
Neem bijvoorbeeld een flesje stevia. Dit is dertig tot veertig
keer zo zoet als suiker, dus gebruik je er heel weinig van. Ook
kokosvezel is best prijzig, maar daar kun je dan ook veel broden, taarten en koekjes mee bakken. Bovendien zul je minder
gaan eten als je volwaardige voeding eet. Het constante
‘snaaien’ tussen de maaltijden door is heel vaak het gevolg
van het eten van ‘lege calorieën’ waardoor je lichaam blijft
vragen om voeding. Je lichaam heeft dan namelijk wel eten
(maagvulling) gehad maar geen voeding om op celniveau
energie van te kunnen maken.
• Als je de mogelijkheid hebt, zou je wat keukenkruiden in je
tuin moeten planten of in potjes op het balkon zetten. Zo heb
je je dagelijkse gezondheid onder handbereik. Er zijn zelfs
sierlijke bakken te koop (Balcon Box) waarin je wat groenten
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of kruiden kunt kweken op je eigen terras of balkon.
• Vaak zul je voor specifieke ingrediënten in de natuurvoedingswinkel terecht kunnen. Dit staat ook aangegeven (met
de aanduiding NVW in oranje letters) in de bijlage Wetenswaardigheden. Deze producten bevatten weinig additieven
en geen smaakversterkers, synthetische zoetmiddelen, transvetten etc.
• In bijna elke provincie zijn er tegenwoordig webwinkels die
je natuurvoedingsproducten zelfs wekelijks thuisbezorgen.
• Probeer bij je natuurvoedingswinkel ook grootverpakkingen
van kruiden te bestellen. Met de 12-15 grams verpakkingen
in de supermarkt ben je snel door je voorraad heen en wordt
het bovendien erg duur om met wat meer kruiden te koken.
• Mocht je het idee hebben dat je hierdoor veel duurder uit
bent: door voeding te eten die je lichaam echt van alle vitale
voedingstoffen voorziet, zul je over de hele linie minder gaan
eten en niet veel duurder uit zijn. En wat te denken van de
winst die het oplevert voor je gezondheid en voor het milieu!

Ten slotte
• Achter in het boek vind je een bijlage Wetenswaardigheden
met voedingsstoffen die veel effect hebben op preventie, een
klacht of een symptoom. Het is belangrijk, zeker wat betreft
de kruiden, om deze echt in de recepten te verwerken, omdat
er anders afbreuk gedaan wordt aan het gezondheidseffect
van het betreffende gerecht. Vaak kun je de groenten wel
wijzigen.
• Omdat we het over oorspronkelijke voeding hebben (dus
vol vitamines, mineralen, sporenelementen, gezonde vetten, eiwitten, vezels en bioflavonoïden), gaat het vooral over
groenten, fruit, noten, zaden, pitten, vette vis, vlees van
dieren die hebben bewogen enz. Maar wel telkens met een
andere smaaksensatie.
• Het verlaten van je oude voedingspatroon kost in eerste
instantie meer energie. Wat is er handiger dan even wat water
bij een zakje saus te doen en ‘klaar is Kees’. Zelf weer koken
is een kwestie van gevoel ontwikkelen voor je eten. Moet er
16
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ietsje meer of ietsje minder van een bepaald kruid door? Dit
is uiteraard ook zeer smaakafhankelijk. Begin daarom altijd
met iets minder kruiden en specerijen te gebruiken dan in de
recepten vermeld staat. Nadien iets toevoegen is simpeler
dan je gerecht achteraf ‘af te blussen’.
• Wij hebben zeer eenzijdige smaakvoorkeuren gecreëerd
met onze ‘moderne’ voeding. Onze dagelijkse voeding bevat
veel zoete smaken en veel smaakversterkers. Andere smaaksensaties zijn hierdoor wat afgestompt. Bedenk dat het zeker
een aantal weken zal kosten om weer aan pure, natuurlijke
smaken te wennen. Maar… bedenk ook dat je dan weer veel
meer smaken zult leren waarderen.
• Bedenk verder dat je lichaam in meerdere of mindere mate
aan deze ‘nieuwe’ (maar oeroude) voeding moet wennen. Wij
eten zo weinig vezels dat onze darmen zullen moeten wennen aan de vele vezels die in de recepten verwerkt zijn. Het is
ook mogelijk dat je in het begin wat vermoeider raakt, omdat
je veel suikers en snelle koolhydraten weglaat. Je lichaam
moet een nieuwe balans vinden en dat heeft even tijd nodig.
• Maar… de beloning van verandering van voeding is er
meestal snel. Je lichaam en geest zullen je er dankbaar voor
zijn. En als je jezelf even de tijd gunt om weer echt te gaan
kokkerellen, zal je eten vele malen lekkerder smaken dan de
kant-en-klare voeding van voorheen.

De beste dokter staat echt
in de keuken!
Wellicht ga je, als je zo gaat koken, ook het oeroude gevoel
van jager-verzamelaar weer herontdekken. Niets lekkerder
dan een zelfgemaakte bramentaart met zelf geplukte bramen
of een soepje met verse brandneteltoppen. Maar ook het afstruinen van de weekmarkt voor een bepaald ingrediënt kan
wellicht dit oergevoel weer bij je oproepen.
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Waarom biologisch?

Het zal je vrij snel opvallen dat er in de recepten veel gebruik
wordt gemaakt van biologische ingrediënten en producten.
Hieronder wordt aangegeven waarom ze in veel gevallen een
meerwaarde hebben als het om je energie, gezondheid en
gewicht gaat.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om biologische groente
en fruit te kopen, bedenk dan dat niet-biologische groente
en fruit nog steeds veel gezonder zijn dan te weinig groente
en fruit!
Een aantal voordelen van biologische voeding die wij op dit
moment kennen:
• Ze bevat veel minder lichaamsvreemde stoffen (geen
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, transvetten). De veiligheid van alle E-nummers wordt
bepaald op basis van enkelvoudige toevoegingen. Dit gaat
voorbij aan de som van additieven die wij met onze dagelijkse
(niet-biologische) voeding binnenkrijgen.
• Ze bevat veel minder bestrijdingsmiddelen (de normen voor
toegestane residuniveaus in de gangbare landbouw worden
berekend op individuele middelen en houden geen rekening
met de totale toxische belasting van de diverse bestrijdingsmiddelen per voedingsmiddel).
• Biologische groente bevat minder nitraat.
• Biologische voedingsmiddelen zijn niet genetisch gemodificeerd.
• Antibiotica wordt niet preventief aan het diervoer toegevoegd.
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• De belangrijkste voedingsstoffen om ernstige ziektes te
voorkomen zijn bepaalde fytochemische stoffen die de planten aanmaken om zichzelf tegen ‘onheil’ van buitenaf (schimmel, straling, vraat, micro-organismen etc.) te beschermen.
Dit zijn voor ons de belangrijkste stoffen in de strijd tegen
onder andere kanker. Hoe meer de plant belaagd wordt, hoe
meer hij deze stoffen aanmaakt. Het lijkt logisch dat een plant
die niet bespoten wordt, en dus zichzelf moet beschermen,
er veel meer van aanmaakt. Zie bijlage Antioxidanten, vrije
radicalen en ORAC-waardes.
• Biologische producten bevatten geen MSG (monosodium
glutamaat).
• Ze bevatten geen transvetten.
• Biologische zure zuivel bevat met name rechtsdraaiend
melkzuur. Dit heeft een probiotische werking in onze darmen. De ‘zuurselculture’ die gebruikt wordt in biologische
zuivel is anders dan in gangbare zuivel, waardoor de totale
fermentatieduur langer is en er meer probiotische stoffen
gevormd worden. Ook is de procedure van afkoelen anders in
biologische zuivel waardoor de fermentatie langer doorgaat.
• Zuivel van biologische dieren bevat meer gezonde vetzuren
(met name CLA en Omega-3-vetzuren) en meer antioxidanten en vitamines (zie www.zuiverzuivel.nl).
• Net als een mens die te weinig beweegt, krijgt ook een
dier dat niet beweegt meer vet in verhouding tot eiwit. Dit
betekent dat dieren die hebben losgelopen meer eiwit ten
opzichte van vet bevatten.
De slogan van de biologische branche ‘Biologisch, eigenlijk
heel logisch’ is dus inderdaad heel logisch!
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Overzicht iconen

Recepten ontbijt

Alle recepten in dit boek zijn gericht op optimale energie,
gezondheid en een gezond gewicht.
Sommige recepten werken specifieker op een bepaalde klacht of symptoom omdat er bepaalde ingrediënten, kruiden en/of
specerijen aan toegevoegd zijn. Dit geldt ook voor alle ingrediënten die in de bijlage Wetenswaardigheden staan. Ze zijn voor
iedereen gezond maar bij sommige klachten/symptomen hebben ze een duidelijke meerwaarde.
Icoontjes geven aan voor welke specifieke klachten/symptomen de recepten een meerwaarde hebben.
Hieronder ziet u welke icoontjes er gebruikt zijn:

Preventie: gezond blijven, gezond oud worden

Hart- en vaatziekten, doorbloeding
problemen en cholesterolklachten

RECEPTEN ONTBIJT

Overgewicht in combinatie met diabetes en
bloedsuikerspiegelproblemen zoals hypoglycemie

Klachten van het brein (stemming,

en hyperinsulinemie. Voor een stabiele energie en

geheugen, gedragsproblemen)

stemming is een constante bloedsuikerspiegel
voor ieder mens belangrijk
Energie en zuur/base-evenwicht bij zowel
Darmklachten als obstipatie, spastische

de topsporter als de vermoeide mens

darmen, voedselintoleranties en chronische
darmontstekingen

Zijn de ingrediënten voor iedereen belangrijk omdat ze gewoon in
elk gezond voedingspatroon zouden moeten voorkomen, dan zie je
het icoontje van de kookdokter staan.
In de recepten worden bepaalde ingrediënten cursief aangeduid. Dit betekent dat je de bijzonderheden over dit ingrediënt kunt
terugvinden in de bijlage Wetenswaardigheden.
De recepten in het boek werken in het algemeen op bovengenoemde klachten. Om specifieke oplossingen voor klachten te vinden kunt u zich wenden tot een
natuurdiëtist of een orthomoleculair werkend arts/therapeut.

20

21

