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Mijn Naam is Marieke Geurds en ik ben leefstijl- en vitaliteitscoach en ervaringsdeskundige
coach voor eetstoornissen. Als coach begeleid ik mensen die gezond en vitaal willen leven.
Bijvoorbeeld door aan te komen, af te vallen of te werken aan een gezonde mindset en
persoonlijke ontwikkeling. Door mijn eigen ervaringen weet ik hoe belangrijk het is om een
gezonde en positieve mindset te hebben. 
 
Tijdens mijn coaching gaan we aan de slag met jou mentale-en fysieke gezondheid. gezonde
voeding is hier een onderdeel van. Het heeft namelijk een directe invloed op hoe we ons
voelen en hoe we functioneren als mens. Voeding hebben we nodig om te leven, maar
tegenwoordig is er zoveel keuze en op het internet  Maar wat is nu waar? En wat houdt
gezonde voeding in?
 
Jij hebt de eerste stap gezet om jou leefstijl zo gezond mogelijk te maken. Je bent klaar met
het jojo-effect, hebt al verschillende diëten en pogingen gedaan om jouw leefstijl aan te
passen, echter zonder resultaat. Of  wil je meer kennis over voeding en deze direct
toepassen in jouw dagelijkse leven? 
In mijn E-book;lekker en gezond leven, leer ik jou de basiskennis van gezonde voeding en
beweging en krijg je handige tips om jouw gezonde leefstijl vol te houden. Ik heb alles zo
duidelijk en praktisch mogelijk proberen uit te leggen. 
 
Mijn visie op gezonde voeding is: Alles zo puur en onbewerkt mogelijk. Zo weet je zeker
dat je lichaam alle voedingstoffen binnen krijgt die ze nodig heeft om optimaal te kunnen
functioneren en gezond te blijven. Daarnaast houd ik rekening met de adviezen van
Richtlijnen Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad (RIVM). Deze zijn wetenschappelijk
onderbouwd en duidelijk; eet gevarieerd, eet niet teveel en drink alcohol en frisdrank met
mate. 
 
Een E-Book over voeding is natuurlijk niet compleet zonder gezonde en heerlijke recepten.
De gerechten zijn eenvoudig klaar te maken, zonder al teveel ingrediënten en geschikt voor
het hele gezin. Veel lees plezier en laat me weten als je een recept uit het E-Book hebt
gemaakt.
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Jouw voedingspatroon bestaat uit alles wat jij eet en drinkt gedurende een dag. Dit
is per persoon verschillend. We hebben namelijk allemaal een andere behoefte
nodig, een andere smaak of voorkeur. Met een gezond voedingspatroon verklein je
de kans op ziektes zoals, hart- en vaatziekten, COPD en diabetes type 2.
 
Een gezond voedingspatroon bestaat uit: groente, fruit, volkorengranen,
peulvruchten en noten. Daarnaast af en toe een stukje vlees, kip of vis. Als je
vegetarisch of veganistisch bent is het belangrijk om een vlees vervangend product
te eten zoals, tofu of tempé. Het is belangrijk dat je jouw voedingspatroon in zijn
geheel bekijkt en niet te veel focust op losse voedingsmiddelen.
 
Als je af en toe een appel of een handje noten eet, maakt dat nog geen goed
voedingspatroon. Elke dag Mac Donalds maakt je voedingspatroon nog niet slecht.
Zorg dat je voldoende varieert met goede voeding. Zo weet je ook zeker dat je alle
voedingsstoffen binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft.

 
 
 
Tip: Krijg meer inzicht in jouw huidige voedingspatroon door een week lang een
eetdagboek bij te houden. Hierin schrijf je alles op wat je gedurende de dag eet, drinkt
en beweegt. Je ziet niet alleen of je voldoende varieert en drinkt maar ook hoeveel
calorieën je daadwerkelijk binnenkrijgt. Dit kun je makkelijk bijhouden in een app
zoals myfitnesspall. Beschik je over een fit bit? Dan houdt je alles heel gemakkelijk bij
in deze app.
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Goede en gezonde voeding geeft je lichaam niet alleen energie maar ook de nodige
voedingsstoffen. De voedingstoffen die je lichaam nodig heeft om optimaal te
functioneren zijn: koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels, vitamines en mineralen.
Een goed en gevarieerd voedingspatroon bestaat uit:

 
*ben je veganistisch of liever geen zuivelproducten. Kies dan voor sojaproducten,
plantaardige melk(dranken) of andere vervangers.
 
Eet voldoende groente en fruit
Groente en fruit zijn er goed voor onze gezondheid. Ze bevatten veel vitamines,
mineralen, vezels en weinig calorieën. Eet minimaal 300 gram groente en 2 – 3
stuks fruit per dag. Nu schrikken deze getallen je misschien af maar je kunt
groenten aan iedere maaltijd toevoegen. Hierdoor kom je al veel makkelijker aan
je dagelijkse portie. Maak bijvoorbeeld de havermoutpap met wortel of de gezonde
lunchsalade - zie hoofdstuk recepten-.  Eenvoudig, lekker en je voedt jouw lichaam
met de juiste voedingsstoffen.
 
Daarnaast is het belangrijk om te variëren met groente en fruit. Varieer met de
kleuren van de verschillende groente- en fruitsoorten of in de bereiding. Je hoeft
groente echt niet alleen te koken of te bakken, maar ze zijn ook perfect om te
stomen of lekker om rauw te eten met humus. Je kunt ook gezonde groente- en
fruit smoothies maken. Let er wel op dat je niet teveel fruit gebruikt, anders krijg
je nog heel veel suiker binnen. Dat zorgt niet alleen voor meer calorieën maar het
veroorzaakt ook de schommelingen in je suikerspiegel en dat wil je het liefst
voorkomen.  
 
Volkorenproducten
Maak je nu veel gebruik van ‘witte producten’ zoals, wit brood, witte rijst en pasta?
 Vervang deze producten geleidelijk door de volkoren variant, zoals
volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst. Deze voedingsmiddelen zijn rijk
aan koolhydraten, voedingsvezels en vitamines. Ze zorgen voor een goede werking
van je spijsvertering en geven je een verzadigd gevoel.
 
 
 
 
 



 
Peulvruchten
Peulvruchten zijn hip. En dat is goed nieuws, want ze zijn hartstikke gezond. In
peulvruchten zitten eiwit, veel voedingsvezels, ijzer en andere nuttige
voedingsstoffen. Eet wekelijks peulvruchten, zoals bruine bonen, sojabonen, linzen
of kikkererwten.
 
Noten en zaden
Elke dag een handje noten of zaden is erg gezond. Heb je zin om s ‘avonds wat
noten te snacken, neem de ongezouten noten. Hoewel noten erg gezond zijn en
gezonde vetten bevat, zijn ze ook heel calorierijk. Gebruik je s ’ochtends vaak
gojibessen, moerbeien, pompoen- of lijnzaad? Dan heb je al een hoop vitamines en
mineralen binnen. Hou echter wel de hoeveelheid in de gaten. Strooi liever niet
meer dan een handje over je yoghurt, kwark of havermout omdat deze
‘superfoods’ ook veel suikers bevatten. Bij een te grote hoeveelheid elke dag, is het
niet heel gezond meer voor ons lichaam.
 
Zuivel(producten)
Melk, yoghurt en kaas passen in een gezond voedingspatroon, tenzij je last hebt
van een lactose-intolerantie of allergie. Dan kan je beter kiezen voor een
plantaardige melk en yoghurt zoals, haverdrink of sojadrink en amandelyoghurt
of sojayoghurt. 
 
Ben je een echte kaasliefhebber? Let op dat je niet teveel kaas eet per dag. Kaas
bevat veel verzadigd vet en zout, met name de oude kaas. Kies daarom voor de
magere variant 10+, 20+ en 30+. Geen paniek, je mag echt nog wel oude kaas of
brie eten, maar liever niet elke dag.
 
Heb je liever geen plantaardige dranken? Ga dan voor halfvolle of magere
producten, zo krijg je niet teveel verzadigd vet binnen.
 
(Vette) vis en onbewerkt vlees
Zelf eet ik geen vlees en vis, omdat ik mij hier niet goed bij voel. Ik wil jou er niet
van weerhouden om geen vlees of vis meer te eten als jij je er wel goed bij voelt.
Maar beperk het tot 3 a 4 keer in de week en eet de andere dagen een vegetarische
burger of probeer eens falafel. Wees daarnaast matig met rood of bewerkt vlees,
zoals worst of vleeswaren. Een teveel kan namelijk gezondheidsproblemen met
zich mee brengen op langere termijn, het is niet zo goed voor onze wereldbol en
het dierenwelzijn.
 
Iedereen weet dat visvetzuren goed zijn voor het hart en de bloedvaten. Het
algemene advies is om minimaal een keer per week (vette) vis, zoals makreel, zalm
of haring te eten. Wanneer je geen vis eet kan je er voor kiezen om een plantaardig
voedingssupplement te nemen, zoals  Forever Arctic Sea.
 
 
Ben je vegetarisch of veganistisch, kies dan voor een goede vleesvervanger zoals;
falafel, vegetarische hamburger of probeer eens een linzenburger!
 
 

https://maevitae.nl/product/1712/


 
Frisdrank en alcohol
We hebben minimaal 1.5 tot 2 liter vocht per dag nodig. Vocht is belangrijk voor de
werking van onze darmen, ondersteunt het transport van voedings- en
afvalstoffen en helpt bij het regelen van onze lichaamstemperatuur. Nu hoef je
niet alleen maar water te drinken de hele dag, maar houd wel rekening met
sappen en frisdranken. 
 
Sappen lijken heel gezond, maar bevatten echter veel fruitsuikers of toegevoegd
suiker en zijn daardoor hoog in calorieën. Als je een sapje wil maak deze zelf met
maximaal 2 stuks fruit of ga voor een groentesapje. Groentesappen bevatten
minder koolhydraten, veel vitamines en mineralen en zijn lager in calorieën.
 
Frisdranken bevatten ook veel suikers en zuren die slecht zijn voor je tanden. Ga
voor de gezondere optie, zoals crystal clear of cola zero sugar.
 
Nuttig alcohol met mate. Liefst niet meer dan een glas per dag. Natuurlijk heb je
wel eens in het weekend een feestje en zal je wat meer drinken, maar houd hier
gedurende de dag rekening mee of drink alleen alcohol op het feestje en de rest
van de week niet. Belangrijk is dat je de dag erna niet gaat compenseren maar jou
gezonde leefstijl weer oppakt zoals normaal. Voel je niet schuldig of ongezellig
wanneer je een keer nee zegt tegen een drankje.
 
 
 
 
 
 
 



 
Koolhydraten
Koolhydraten voorzien ons lichaam van energie, zodat we optimaal kunnen
functioneren. Vooral de hersenen en rode bloedcellen hebben koolhydraten nodig.
De hersenen kunnen alleen glucose (suiker) gebruiken als brandstof. Koolhydraten
zijn samen met eiwitten en vetten onmisbaar voor het goed functioneren van ons
lichaam. Zij voorzien ons lichaam van de belangrijkste voedingsstoffen en
worden ook wel macronutriënten genoemd. 
 
Koolhydraten geven sacharose (tafelsuiker) en fructose (fruitsuiker) een zoete
smaak. Daarnaast bevatten sommige voedingsmiddelen ook voedingsvezels. Deze
zijn nodig voor een goede darmwerking en geven ons een verzadigd gevoel.
Koolhydraten leveren per gram 4 calorieën. 
 
Snelle koolhydraten 
Snelle koolhydraten, ook wel bekend als ‘simpele of enkelvoudige koolhydraten’,
vind je in koek, snoep en in tarweproducten. Hierbij kun je denken aan witte rijst,
witte pasta en aardappels. Deze snelle koolhydraten voorzien je lichaam van
kortdurende energie. Je suikerspiegel stijgt snel waardoor je het gevoel krijgt veel
energie te hebben. Helaas slaat na een uurtje de bekende suikerdip in. Je voelt je
moe, lusteloos en hebt honger. Je krijgt lekkere trek. Eigenlijk de verkeerde trek. 
 
De voedingsmiddelen die bestaan uit snelle koolhydraten voeden je lichaam niet.
Ze bevatten weinig voedingsstoffen en relatief veel calorieën. Wat deze
voedingsmiddelen wel bevatten zijn veel suikers, vetten en toegevoegde stoffen.
Stoffen die jouw lichaam niet voeden maar wel vullen.  Jouw lichaam moet
meerdere keren insuline aanmaken om het teveel aan glucose af te voeren en op te
slaan als vet. Kortom snelle koolhydraten kunnen wel in een gezond
voedingspatroon maar liever niet teveel.
 
Langzame koolhydraten
Langzame koolhydraten, ook wel bekend als ‘complexe of meervoudige
koolhydraten’, worden veel langzamer opgenomen in jouw lichaam. De oorzaak
hiervan zijn de moleculen. Complexe koolhydraten hebben meerdere moleculen in
de samenstellen dan de snelle koolhydraten. Je spijsvertering doet er veel langer
over om het zetmeel om te zetten naar glucose. De moleculen van de
voedingsmiddelen die bestaan uit langzame koolhydraten moeten eerst uit
elkaar gehaald worden, wat veel energie en tijd vergt van jouw lichaam.
 
Een groot voordeel van het eten van langzame koolhydraten is het stabiel blijven
van het insuline-level in je bloed. Of te wel, je glucosespiegel blijft gedurende de
dag stabieler. Je lichaam maakt minder insuline aan wat goed is voor jouw
gezondheid.
 
 
 

Voedingsstoffen



 
Goede bronnen van langzame koolhydraten zijn volkoren- en spelt producten,
groenten, noten en zaden, peulvruchten, boekweit, couscous en bonen. In deze
producten zitten voedingsstoffen die jouw lichaam voeden en een verzadigd
gevoel geven.
 
Wanneer je langzame koolhydraten combineer met vetten en eiwitten wordt de
glucose uit de langzame koolhydraten nog trager opgenomen in je lichaam. Dit is
een gezonde manier van eten waarbij de kans op overgewicht en welvaartsziekten
een stuk lager is.
 
 
Tip: eet voornamelijk donkergroene groenten. Deze zitten boordevol vitamines en
mineralen die je lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.
 
 

Eiwitten
Eiwitten(proteïne) zijn voedingstoffen voor ons lichaam en behoren tot de
macronutriënten. Net zoals koolhydraten en vetten. Zij vormen zijn de
bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren.
Eiwitten leveren aminozuren en 4 calorieën per gram op.  Aminozuren zijn de
bouwstenen voor het eiwit in onze lichaamscellen. Dit zijn de voorlopers van
neurotransmitters en spelen een rol bij de aanmaak van verschillende stoffen. Ons
lichaam heeft 22 aminozuren nodig.  Dertien aminozuren kan ons lichaam zelf
aanmaken, ook wel bekend als ‘niet-essentiële aminozuren’ Ons lichaam gebruikt
de aminozuren uit afgebroken eiwit om nieuw eiwit op te bouwen. Bekende
lichaamseigen eiwitten zijn keratine en albumine.  
 
De overige negen aminozuren halen we uit onze voeding en worden ook wel de
‘essentiële aminozuren’ genoemd.  Bekende eiwitten die we uit voeding halen zijn
caseïne in melk en zuivelproducten. 
 
Functies van eiwitten
Eiwitten zijn erg belangrijk voor spieropbouw en het stevig houden van onze
botten en spieren. Daarnaast zijn ons bloed, de hormonen en enzymen ook
opgebouwd uit eiwitten.  Wanneer een lichaamscel kapot is, na een zware training
of bij een wondje, zorgen de eiwitten voor herstel. Maar ze spelen ook een rol bij
het vervoeren van stoffen in het bloed en in de cel. Alle enzymen zijn
oorspronkelijk eiwitten. Ze zijn erg belangrijk voor regelprocessen in het lichaam,
waaronder de het afweersysteem en de spijsvertering.
 
Het lichaam kan aminozuren uit eiwit in eten of uit de spieren omzetten in
glucose. Dit is een brandstof om te kunnen bewegen en te functioneren.
Wanneer je een langere tijd niks hebt gegeten of heel weinig koolhydraten eet,
kan het lichaam gedeeltelijk overgaan op de verbranding van eiwitten.
 
 
 
 
 



Eiwitbronnen
Een veel voorkomende fabel is dat dierlijke eiwitten beter zijn dan plantaardige
eiwitten. Dit is echt niet waar. Wel is het zo dat plantaardige eiwitten moeilijker
door het lichaam wordt opgenomen. Dit heeft de maken met de verhouding tussen
aminozuren en de verteerbaarheid.  Ben je vegetariër of veganist, dan is het
belangrijk om meer eiwitten te eten. Met een voedingspatroon wat geheel bestaat uit
plantaardige voeding kan je wel aan voldoende eiwitten komen. Je moet alleen
weten welke voeding je hiervoor nodig hebt.



 
Vetten
Vetten leveren naast energie -9 calorieën per gram- ook belangrijke
voedingsstoffen zoals vitamine A, D en E en essentiële vetzuren. Het zorgt voor
bouwstoffen in het lichaam en voor vetweefsel, rondom de organen en onder de
huid, met als functie bescherming bieden. Daarnaast heeft vet ook een belangrijke
invloed op de vrouwelijke hormonen en onze hersenen. Vetten zorgen daarnaast
voor een langer verzadigd gevoel. Dit komt omdat het lichaam meer moeite moet
doen om vetten te verteren, vanwege de lange molecuulketens.  Kortom,
we kunnen dus niet zonder gezonde vetten.
 
Vet kan in twee soorten vetzuren worden verdeeld: de verzadigde vetzuren en de
onverzadigde vetzuren.
 
Verzadigde vetzuren
Deze vetzuren zijn niet goed voor ons cholesterol en staan ook wel bekend als het
‘verkeerde of slechte’ vetzuur. Het verhoogd namelijk het LDL-cholesterol- het
slechte cholesterol- in ons bloed. Met als gevolg een groter risico op hart- en
vaatziekten.  De Gezondheidsraad adviseert daarom om niet meer dan 10%
van je dagelijkse voedingsinname uit verzadigde vetzuren te halen. 
 
Verzadigde vetzuren zijn geharde vetten en zitten voornamelijk in dierlijke
producten zoals, volle melkproducten, kaas en vet vlees. Daarnaast bevindt zich
ook in roomboter, koek, gebak, zoutjes en kokosvet veel verzadigde vetten. Het is
bijna onmogelijk om geen verzadigde vetten binnen te krijgen. Deze vetten passen
prima in een gezond eetpatroon, maar eet ze met mate. 
 
Onverzadigde vetzuren
Onverzadigde vetzuren bestaat ook uit twee groepen namelijk de enkelvoudige en
de meervoudige vetzuren. Deze vetzuren- ook wel de ‘gezonde vetzuren’ genoemd-
daarentegen zorgen voor verlaging van het cholesterolgehalte, met name het LDL-
cholesterol, met als resultaat een verkleining op hart- en vaatziekten. De
Gezondheidsraad adviseert mensen met een gezond gewicht een dagelijkse
 hoeveelheid van 25-40% uit de voeding te halen. Bij mensen met overgewicht is
deze hoeveelheid 25-35%.
 
Onverzadigde vetzuren zijn zacht of vloeibaar vet bij kamertemperatuur. Denk
hierbij aan vloeibare bak- en braadproducten, zonnebloemolie, margarine of
noten en vis.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbreekbare vezels
Dit zijn de vezels die de dikke darm onverteerd bereiken, waar het een perfecte
voedingsbodem voor goede bacteriën. Deze bacteriën leven op afbreekbare
vezels. Hoe meer goede bacteriën hoe beter onze weerstand tegen ziekten.
Omdat vezels vocht vasthouden, maken ze de ontlasting zachter zodat het beter
door de darmen glijdt. Waarmee eventuele verstopping -obstipatie- kan worden
verholpen of worden voorkomen. Voedingsmiddelen die afbreekbare vezels
bevatten zijn fruit, haver, noten en zaden. Deze kun je vaak achterop de
verpakking vinden onder de naam inuline en pectine.
 
Niet-afbreekbare vezels
Deze vezels worden ook niet verteerd in de dikke darm. Wel geven ze het
verzadigde gevoel na het eten, zorgen dat de darmen actief blijven en helpen
ook bij het soepel houden van de stoelgang. Veel onderzoeken geven aan dat
vezels een gunstig effect hebben op het cholesterol, deze zou door de vezels
omlaag gaan. 
Voedingsmiddelen die niet-afbreekbare vezels bevatten zijn groentes, zaden en
volkorenproducten. Ze zijn vaak op verpakkingen te herkennen aan de naam
cellulose en lignine.
 
Hoeveel voedingsvezels heb je nodig?
Het voedingscentrum adviseert minimaal 30 gram voedingsvezels voor een
volwassen vrouw en 40 gram voor een volwassen man. Dit is een grote
hoeveelheid en lang niet iedereen komt hieraan. Gebruik zoveel mogelijk
volkoren producten in plaats van ‘witte’ producten – brood, pasta en rijst, etc.-
eet veel groenten en neem elke dag minimaal twee stuks fruit. Als je dit toepast
in je gezonde leefstijl, zit je helemaal goed met de vezelinname.
 
 
 
Tip: De vermeldingen op de verpakking wat betreft vezels, ‘bron van vezels’ mag al
op een verpakking staan als het product 3 gram vezels per 100 gram bevat. Kies
voor een product de vermelding ‘rijk aan vezels’ op staat. Deze bevat ten minste 6
gram vezels per 100 gram product.
 
 
Vitamines, Mineralen en Spoorelementen 
Vitaminen, Mineralen en Spoorelementen vallen onder de micro-nutriënten. Dat
zijn voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden in onze voeding voorkomen. Ze
leveren geen energie maar zijn nodig voor het vrijmaken van energie uit de
macronutriënten: koolhydraten, eiwitten en vetten. 
Vitamines zijn voedingsstoffen die essentieel zijn voor ons lichaam om zo goed
mogelijk te kunnen functioneren. Onder de vitamines vallen dertien
voedingsstoffen. De meest bekende zijn; Vitamine A, D, E en K. Deze vitamines
zijn in vet oplosbaar en komen dan ook meestal in producten met vet voor,
bijvoorbeeld boter. De vitamines B en C zijn alleen in water oplosbaar en vind je
vooral in fruit en groente.
 
 



 
 
Transvetten
Transvet is een onverzadigd vetzuur, maar niet goed voor je gezondheid. Dit is
zelfs nog slechter dan verzadigd vet. De Gezondheidsraad adviseert daarom om
dagelijks niet meer dan 1% van deze vetzuur uit je voeding te halen. Transvet
vindt je voornamelijk in koek, snacks en snoep, met als functie het product
knapperig te maken, zoals bij chips. Kies dus voor zoveel mogelijk vloeibaar of
zacht vet, niet te veel koek en fastfood producten. Gelukkig wordt transvet
grotendeels verboden en gebruiken fabrikanten alternatieven.
 
Tip: Eet je wel een avond iets lekkers en heb je hier ook bewust voor gekozen, zoals
een bak chips of die lekkere hamburger van de Mac Donalds. Geniet er met de volle
100% van en voel je achteraf niet schuldig. De dag erna ga je weer verder met je
gezonde leefstijl. Zo kan je genieten, blijf je op gewicht en houd je een gezonde balans.
  
Verhouding koolhydraten, vetten en eiwitten
Het is niet alleen belangrijk dat je voldoende calorieën en voedingstoffen
binnenkrijgt gedurende de dag, maar de verhoudingen zijn ook van belang. Deze
verhouding is voor iedereen anders omdat het vanwege verschillende factoren
wordt berekend. Zoals leeftijd, geslacht, beweging, gewicht etc. Daarnaast hebben
duursporters meer koolhydraten nodig en gebruiken bodybuilders meer eiwitten
voor spiergroei. Voor mensen met diabetes is het verstandig om minder
koolhydraten te eten vanwege de bloedsuikerspiegel en het spuiten van insuline.
 
Het advies voor een gemiddeld persoon, gegeven door de Gezondheidsraad: 
Koolhydraten                               40%  en 70%       
Vetten                                            25% en 40%       
Eiwitten                                         10% en 30%

 
 
Voedingsvezels
We weten inmiddels allemaal dat het goed en gezond is om veel voedingsvezels te
eten. Maar waarom zijn ze zo goed? In welke producten komen ze voor en wat is
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid? 
 
Voedingsvezels zijn voedingsstoffen die niet door de dunne darm worden
opgenomen. Ze komen in de dikke darm terecht, zonder te zijn verteerd. In de
maag en de dunne darm hebben vezels al fijne eigenschappen, ze houden namelijk
vocht vast. De massa van de voedselbrij wordt groter waardoor je eerder en langer
verzadigd bent. Ideaal voor als je wilt afvallen.  
Er zijn twee soorten voedingsvezels, afbreekbare vezels en niet-afbreekbare
vezels. Allebei hebben ze hun eigen effect op ons lichaam en op onze gezondheid.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mineralen en Spoorelementen zijn net als vitamines onmisbaar voor een goed
functionerend lichaam. Daarnaast zorgen ze ook voor een normale groei,
ontwikkeling en zijn goed voor de gezondheid. Beide voedingsstoffen leveren
geen energie. Het enige verschil tussen mineralen en spoorelementen is de
hoeveelheid die het lichaam er dagelijks van nodig heeft. Een aantal
voorbeelden van mineralen zijn: IJzer, Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, en
Fosfor. Een aantal voorbeelden van spoorelementen zijn: Jodium, Koper, Zink en
Selenium. Deze voedingsstoffen vind je vaak in brood, noten en melkproducten.
 
Hoe neemt je lichaam dit op?
Vitamines en Mineralen kunnen niet door het lichaam zelf worden aangemaakt
en moeten dus via de voeding worden ingenomen. Vitamine D en K vormen
hierop een uitzondering. Deze vitamine wordt namelijk onder invloed van
zonlicht door de huid aangemaakt en vitamine K kan in hele kleine
hoeveelheden in de darm worden aangemaakt.
 
Een volledige inname van vitamines en mineralen leidt tot optimaal lichamelijk
functioneren. Een eenmalig tekort aan vitamines en mineralen is niet per direct
nadelig voor de gezondheid of prestaties, maar wanneer je op lange termijn een
tekort vitamines of mineralen binnenkrijgt vergroot je de kans op (chronische)
ziekten of diverse aandoeningen.
 
Een aantal belangrijke vitamines en mineralen op een rij:
Calcium
Als je sterke en gezonde botten wilt houden, is calcium (kalk) absoluut
onmisbaar. Calcium beschermt niet alleen tegen botontkalking. Het zorgt er ook
voor dat je spieren goed functioneren en dat de overdracht van zenuwimpulsen
goed verloopt. Wanneer je een tekort hebt aan calcium, zal je dit merken aan
spierkrampen, gespannen zenuwen en een slecht humeur.
 
Zink 
Zink is belangrijk voor de groei en vernieuwing van weefsels. En voor een sterk
afweersysteem, de genezing van wonden en een goed reuk-, smaak- en
gezichtsvermogen. Zink zit veel in vlees, vis, rijst en bruin brood
 
Chroom
Chroom verbetert de werking van het hormoon insuline. Daardoor blijft je
bloedsuikerspiegel beter op peil. Door chroom krijg je ook minder trek in
zoetigheid
 
IJzer
IJzer is een bouwsteen van hemoglobine, een onderdeel van de rode
bloedcellen. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof van de longen naar andere
delen van je lichaam. Bij een tekort aan ijzer kunnen klachten als duizeligheid
en een verminderd concentratievermogen optreden.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veganisten en vegetariërs: vitamine B12 en D 
Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden: Foliumzuur 
Zwangere vrouwen: vitamine D 
Baby’s tot 3 maanden: vitamine K 
Mensen met een donkere huid en weinig buiten komen: vitamine D 
Kinderen tot 4 jaar: vitamine D
Mannen vanaf  70 jaar: vitamine D
Vrouwen vanaf 50 jaar: vitamine D

Magnesium
Dit mineraal is vooral belangrijk om je spieren te kunnen ontspannen.
Daarnaast laat het je hart en zenuwstelsel goed functioneren. Magnesium is een
mineraal dat voorkomt in brood en graanproducten, groente, melk en
melkproducten en vlees.
 
Vitaminen B & C
Vitaminen heb je nodig voor allerlei functies in je lichaam. Zo zorgen de B-
vitamines voor een normaal vetmetabolisme, hebben een gunstige invloed op de
energiehuishouding en verminderen de vermoeidheid. Vitamine C draagt bij
aan een sterke weerstand . Vitamine B12 en Foliumzuur bevorderen samen de
leerprestaties. 
 
Uitzonderingen
Niet iedereen hoeft een suppletie te gebruiken. Als je een gezond en gevarieerd
voedingspatroon hebt krijg je van alle vitamines en mineralen voldoende
binnen. Er zijn een aantal mensen die meer vitamines of mineralen nodig
hebben dan ze via hun dagelijkse voeding binnen krijgen.
 
 Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

 



Wanneer je regelmatig en voldoende beweegt heeft dat vele
gezondheidsvoordelen. Het verkleint de kans op hart- en vaatziekten, maakt je
lichaam fit en sterk en geeft je meer energie. Het is belangrijk dat je kijkt naar
welke vorm van beweging het best bij je past. Zo blijf je het leuk vinden en houd
je het ook voor een veel langere tijd vol. Kies je iets wat je niet trekt of omdat
iedereen het doet, dan haak je eerder af, kost het je meer moeite om te gaan en
behaal je uiteindelijk je doelen niet. Voldoende beweging hoort in een gezonde
leefstijl en zorgt voor meer vitaliteit.
 
Als ons lichaam beweegt, moeten onze spieren aan het werk. Dat is natuurlijk
logisch maar daar hebben we wel energie en zuurstof voor nodig. Onze longen
halen de zuurstof uit de lucht die wordt ingeademd. Via het bloed gaat de
zuurstof naar het hart dat vervolgens zuurstofrijk bloed naar onze spieren
pompt. De brandstof halen we voornamelijk uit onze voeding en gaat vervolgens
via het bloed naar de spieren. Hoe meer je beweegt, hoe beter het lichaam de
brandstof en zuurstof kan opnemen. Bewegen gaat steeds beter en je houdt het
steeds langer vol. Je conditie wordt steeds beter en je lichaam raakt getraind.
Wat je niet alleen aan de buitenkant gaat zien, maar je gaat je ook steeds
gezonder en vitaler voelen.
 
Fysieke voordelen van bewegen
Beweging is niet alleen goed voor onze lichamelijke gezondheid, maar ook voor
onze mentale gezondheid. Wanneer we intensief bewegen stijgt de hartslag en
de hersenactiviteit. Naast dit voordeel zijn er nog een aantal belangrijke fysieke
voordelen van beweging, namelijk:
 
• Onze conditie en uithoudingsvermogen verbeteren
• De kans op hart- en vaatziekten verkleint
• Voldoende beweging verlaagt de bloeddruk
• Vermindering van overgewicht
• Gezondere verhouding van cholesterol (HDL en LDL)
• Veel bewegen heeft een positief effect bij diabetes type 2
• Versterkt de spieren en helpt bij het tegen gaan van osteoporose
• Voldoende beweging bij ouderen verlaagt de kans op val-incidenten
• Onze houding verbetert en minder last van stijve spieren
 
Mentale voordelen van bewegen
Voldoende sporten en bewegen is niet alleen goed voor ons lichaam, maar ook
voor onze mentale gezondheid. Beweging en sport hebben een positief effect bij
angst en depressie. Diverse therapeuten zien ook het belang van voldoende
beweging bij een mentale ziekte en bieden steeds vaker een vorm van beweging
of sport aan als therapie, bijvoorbeeld running therapie bij depressie.
 
 

Beweging



 
Ook de hersenfunctie verbetert door beweging. In je lichaam wordt de stof
dopamine vrijgemaakt, waardoor je beter in staat bent om verbindingen te leggen
en creatiever wordt. Zelf kom ik altijd op ideeën of doe ik inspiratie op als ik in de
natuur wandel.  Daarnaast kan voldoende beweging gedurende de dag ook helpen
bij slaap. Als je overdag actief bent geweest heb je de kans dat je s ’avonds beter en
eerder kunt inslapen, dan als je de hele dag niets hebt gedaan. Je lichaam is niet
uitgedaagd, heeft nog teveel energie over wat resulteert in een slechte of onrustige
nachtrust.
 

Hoeveel beweging is voldoende?
Nu we weten dat voldoende beweging vele voordelen heeft
voor onze gezondheid. Maar hoelang en hoeveel beweging is ervoor nodig om iets
van deze voordelen te merken?
Het advies voor volwassenen luidt als volgt: Doe minstens
150 minuten per week aan matig intensieve beweging. De 150 minuten mag je
verdelen over meerdere dagen. Deze vorm van beweging zorgt dat de hartslag en
ademhaling verhoogt, waarbij je nog wel kunt praten. Denk bijvoorbeeld aan
fietsen en wandelen. Daarnaast is het belangrijk om minimaal twee keer per
week spier- en bot versterkende activiteiten uit te voeren. Ouderen kunnen
overwegen dit te combineren met balansoefeningen.
 
Er wordt tegenwoordig ook wel eens gezegd. Stil zitten is het nieuwe roken. Maar
echt het is waar. Teveel stilzitten is niet goed voor je gezondheid en met deze
richtlijnen zit je aan een minimum beweging per week. Wil je liever meer uit de
gezondheidsvoordelen halen? Beweeg dan langer, vaker of intensiever. Voeg een
extra krachttraining toe in de week of ga een keer met de fiets naar het werk in
plaats van de auto. Bij mensen met overgewicht is het advies om minimaal een uur
per dag te bewegen zoals, wandelen, fietsen of zwemmen.
 
Onder matig intensieve beweging valt het volgende: 
• Wandelen 
• Fietsen 
• Rustig zwemmen 
• Hond uitlaten 
• Ramen lappen 
• Roeien 
• Badminton 
• Langzaam traplopen
 
Onder zwaar intensieve beweging valt het volgende:
• Hardlopen 
• Wielrennen 
• Aerobics 
• Voetbal 
• Squash 
• Skeeleren
• Tennis 
• Snel traplopen
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geleidelijk opbouwen
Als je hebt besloten om je gezondheid te verbeteren en hierbij meer aan
beweging te gaan doen, is het belangrijk dat je dit geleidelijk gaat opbouwen. Zo
voorkom je de kans op een eventuele blessure. Meestal kun je dagelijkse dingen
eenvoudig aanpassen waardoor je meer inspanning moet verlenen. Neem
bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift, stap een bushalte eerder uit of doe de
boodschappen op de fiets in plaats van met de auto. Hiervoor hoef je niet extra
naar de sportschool en kosten vaak ook niet veel extra tijd. 
 
Heb je last van overgewicht? Begin dan met 10 minuten per dag wandelen of
fietsen en breid dat elke dag uit. Houd je elke dag makkelijk een half uur vol?
Probeer dan hierin te variëren. Verhoog je wandeltempo of ga naar het bos voor
meer hoogte verschil. En lukt het een dag niet? Dat is helemaal oké, deze dagen
horen er ook bij. Als  je het de dag erna maar weer oppakt.
 
Raadpleeg bij twijfel je arts
Wil je meer gaan bewegen om je gezondheid te verbeteren en vitaler te worden?
Maar heb je last van hartproblemen, een te hoge bloeddruk of pijn op de borst
en gebruik je hiervoor medicatie. Vraag dan eerst advies aan de huisarts of
specialist, welke vorm van beweging je het best kunt toepassen. Ook wanneer je
duizelig bent of problemen hebt met je botten of gewrichten, is het raadzaam
om advies te vragen. 
Wil je een algehele check dan kan het zinvol zijn om een medisch onderzoek te
doen bij een sportarts. Hier krijg je persoonlijk advies over welke sporten en
vorm van beweging bij jou als past en bij jouw doelen.
 
Bewegen, voeding en gewicht
Naast voldoende bewegen, is het verstandig om verder ook gezond te leven. Dat
doe je bijvoorbeeld door niet te roken, gezond te eten en door zo goed mogelijk
(leren) om te gaan met stress. Wees ook matig met alcohol gebruik, dit brengt
meer schade toe aan je gezondheid op lange termijn. 
 
Heb je -ernstig- overgewicht dan is het belangrijk om met een
voedingsdeskundige of een arts aan de slag te gaan om je gezondheid te
verbeteren en je weer zelfverzekerd, energiek en vitaal te laten voelen. 
 
Hetzelfde geldt bij -ernstig- ondergewicht, raadpleeg hierbij een
voedingsdeskundige of specialist die jou voldoende begeleidt naar een gezond
en passend gewicht. 
 



 
 
 
 
 
Nu je alle basis informatie hebt gelezen en tot je hebt genomen, is het de bedoeling
om hier zelf mee aan de slag te gaan. Deze tips geven je een houvast. Ze zijn
makkelijk toe te passen in het dagelijks leven en helpen je op weg naar een
gezonder en vitaler leven. 
 

Stel een realistisch doel
Je hebt de keuze gemaakt om gezonder te gaan leven, maar je wilt binnen een twee
maanden al je doel hebben bereikt. Wellicht is dat niet helemaal haalbaar. Stel een
realistisch doel. Schrijf je einddoel op en deel deze op in kleinere doelen. Zo
behoudt je overzicht en behaal je elke keer een klein succes. 
 
Bijvoorbeeld: Op maandag en donderdag ga ik een uur sporten in de gym.
 
Dit doel is concreet, haalbaar en staat vast. Je hebt een afspraak met jezelf gemaakt
dus je houdt je hier ook aan. Wil je liever meer groenten eten? Voeg bij elke
maaltijd extra groente toe, rasp een wortel door de havermout of gebruik groenten
door je ontbijt smoothie. 

 
Heb geduld
Ga niet te snel Het veranderen van je eetpatroon kost tijd. Gun je zelf die tijd ook.
Ga er echt even voor zitten en kijk wat voor jou haalbaar is. Plan je boodschappen
en het koken van je maaltijden goed in. In het begin zal je even moeten investeren
met tijd, maar na verloop van tijd wordt het een gewoonte en zal je zien dat het je
geen extra tijd meer kost. 
 

Eet gevarieerd
Zorg ervoor dat je elke dag zoveel mogelijk verschillende groenten, fruit, granen,
noten en zaden eet, weet je zeker dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.
Kies bijvoorbeeld niet elke dag voor dezelfde groene smoothie, maar varieer
hierin. Gebruik eens sojamelk, banaan en bosvruchten, deze smoothie is een bom
van antioxidanten en net zo gezond voor je lichaam als je oude vertrouwde groene
smoothie.
 
Eet rustig en bewust. Hoe bewuster jij je maaltijd eet, des te meer proef je van de
smaken en geniet je meer van jou lekkere maaltijd. Daarnaast helpt het ook bij
gewichtsverlies. Door bewust te zijn wat je eet voel je eerder wanneer je verzadigd
bent, hierdoor is de kans kleiner dat je jezelf gaat overeten.
 
 
 
 
 

Tips voor een gezond en 
vitaal leven



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drink voldoende 1,5 – 2 liter
Voor je lichaam is het erg belangrijk dat je voldoende vocht binnen krijgt,
aangezien we voor 75% uit water bestaan. Drink daarom minimaal 1,5 tot 2 liter
water per dag. Water zorgt voor een zuiverend effect, bevat geen calorieën en
geeft een verzadigend gevoel. 
 
Nu is het een beetje saai en eentonig om de hele dag alleen maar water te drinken.
Wat het wel een stuk lekkerder maakt is als je er wat ijs, limoensap en een paar
blaadjes munt in doet. Of water met komkommer en citroen. Eigenlijk kan ieder
soort fruit of groenten wel hiervoor gebruikt worden. 
Natuurlijk mag je ook nog wel eens wat anders drinken dan water. Kies dan voor
thee, koffie, Crystal Clear of frisdranken zonder suiker.
 
Geen excuus meer om niet voldoende te drinken. Pimp je water, maak een grote kan
en houdt deze de hele dag bij je in de buurt. Zo vergeet je niet te drinken en krijg je
gedurende de dag voldoende vocht binnen.
 
Geniet bewust en blijf bij jezelf
Doe dingen die jij leuk vindt om te doen, waar je zelf
blij van wordt. Wat jij leuk vindt hoeft een ander nog niet leuk te vinden en
andersom net zo. Iedereen is anders en heeft andere behoeften. Ga op je eigen
gevoel af en blijf bij jezelf
 
Je mag nee zeggen tegen dat stuk taart of het glas wijn
Je hebt verteld in je omgeving dat je let op je voeding omdat je werkt aan een
gezondere leefstijl, jij wilt een vitaal leven! Maar de eerste opmerkingen zijn niet
zo begripvol en enthousiast als je had verwacht. Vaak blijven ze aan het begin een
beetje aandringen en flauwe opmerkingen maken. Leer om bij jezelf te blijven, hoe
moeilijk dat in sommige situaties ook is. Jij wilt een gezond en fit lichaam, ga daar
voor. Jij voelt je daar goed bij. Zeg nee als je geen trek hebt of als het niet past bij
jouw nieuwe leefstijl. Voel je niet schuldig als je een keer nee niet mee doet. Je bent
net zo gezellig zonder dat stuk taart of die brownie.  Probeer jezelf eraan te
herinneren dat je omgeving er wel aan gewend raakt.  Nodig ze uit om een
keer te komen eten. Wedden dat ze het recept willen!
 
Ga elke dag naar buiten
Ga wandelen, hardlopen of fietsen in de natuur, minimaal 30 minuten per dag
stevig doorwandelen is al voldoende. Beweging is niet alleen gezond voor je
lichaam, maar ook voor je geest. Als je sport of in beweging bent maak je het stofje
endorfine aan, beter bekend als het gelukshormoon. Deze stof zorgt voor een
kalmerende werking en verlaagd stress.  Daarnaast biedt regelmatig bewegen ook
nog andere gezondheidsvoordelen. Zo wordt de kans op hart- en vaatziekten
verkleint, maak jij je lichaam ster en fit en je krijgt je nieuwe energie.
 
Vindt je het lastig om elke dag voldoende te bewegen? Vraag dan een vriend, vriendin
of een familielid om mee te gaan. Zo stimuleer je elkaar en heb je een stok achter de
deur. Want het is lastiger om deze afspraak af te zeggen dan een excuus voor jezelf te
verzinnen.



 

Boodschappen doen
Bedenk voordat je de boodschappen gaat doen, wat je wilt eten. Plan dit voor de
hele week in  en maak daarvan een lijstje, zodat je ook maar één keer naar de
supermarkt hoeft en niets vergeet. Op deze manier koop je alleen de producten die
je écht nodig hebt en wordt je minder snel in de verleiding gebracht om ongezonde
voeding in huis te halen. Ga niet met honger of trek boodschappen halen. Vaak
koop je geen gezonde of verse producten maar ga je naar huis met een kant-en-
klaar pizza of een pak koekjes. 
 

Koop seizoenproducten
Eten van groenten uit het seizoen is niet alleen goed voor het milieu, maar we
wisselen ook op een natuurlijke manier af. Zo brengen we meer variatie aan in
onze voeding zonder dat we hier al te veel mee bezig zijn en krijgen we alle
voedingstoffen binnen die ons lichaam nodig heeft.  Kinderen ontwikkelen meer
smaken en krijgen meer kennis over de verschillende groenten en fruit, waardoor
ze op ten duur zelf een goede keuze kunnen maken tussen iets lekker vinden of
niet.
 
De meeste seizoengroenten en -fruit worden van Nederlandse bodem gehaald. Dit
betekend dat er minder transportkosten nodig zijn en de kassen minder worden
verwarmd. Wat voor ons als consument zeer gunstig is. Seizoengroenten en -fruit
zijn vaker in de aanbieding bij de supermarkt of worden deze maanden goedkoper
aangeboden. 
 

Neem altijd iets gezonds mee voor onderweg
Heb je trek onderweg? Niets is zo verleidelijk als dat ene tankstation langs de weg.
Even snel een twix of een zak snoepjes te halen voor onderweg. Zorg dat je altijd
iets gezonds bij je hebt, zoals een appel, snackgroenten of een bakje met noten. 
 

Geef niet op, zet door
Herken je dat? Wanneer je een aantal dagen zo goed je best hebt gedaan met
gezond leven en je dan ineens laat gaan tijdens een barbecue of een feestje? Het
gevoel van falen komt ineens naar boven. Maar dit is oké. Deze dagen horen erbij.
Geef niet op, zet door. Ga vooral niet compenseren maar pak de draad van het
gezond leven weer op zoals je deed. Plan alleen in het weekend een genietmoment
en eet de rest van de week gezond en gevarieerd. Met voldoende beweging en de
energie ben jij binnen no-time het gevoel van falen weer kwijt.
 
 
Mocht je meer advies willen omtrent voeding, beweging of mindset. Dan
verwijs ik je door naar mijn website www.maevitae.nl of vraag een gratis
intakegesprek aan. Samen kijken we welke hulpvragen en doelen jij hebt en
welk keuzepakket het best bij jou past.
 
 
 
 



2  Eetlepels Açaïpoeder*
3  Bevroren bananen
250-300 ml  Plantaardige melk (gewone melk kan eventueel ook)

Fruit naar keuze
Moerbeien
Granola of Havermout (grove)

Blender of mixer
2 Schaaltjes/bakjes
Maatbeker
Snijplak
Keukenmes voor het snijden van het fruit

 

Ontbijt 
 

Acaì bowl 
Ingrediënten voor 2 bowls of 1 hele grote

 
Topping

 
 Benodigdheden 

 
 Bereidingswijze
Doe de 3 bevroren bananen, 2 eetlepels açaïpoeder en de 250 ml plantaardige melk
in de blender en mix totdat het dik en romig is. Als het te dik is kun je er nog een
scheutje melk bij doen. Verdeel alles over twee bakjes en doe de toppings erover
die jij lekker vindt of gebruik dezelfde als ik heb gedaan. 
Nu kun je lekker genieten van een heerlijk zomers ontbijt of lunch!
 
* De açaïpoeder kun je kopen bij de Eko-plaza of de AH.
 
 
 

Recepten



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havermoutpap met appel, rozijnen en kaneel  
Ingrediënten: voor 2 personen
• 250 milliliter halfvolle melk 
• 60 g havermout 
• 2 handjes rozijnen (40 gram)
• 1 -2 tl gemalen kaneel 
• 2 appels 
 
Benodigdheden
• Maatbeker
• Keukenweegschaal 
• Houtenlepel, om te roeren
• Snijplak
• Keukenmes
• Pannetje 
• Schaaltje of een kom
• Theelepel  
 
Bereidingswijze
Breng de halfvolle melk aan de kook. Roer de havermout en kaneel erdoor en
laat 2 min. op laag vuur koken. Snijd intussen de appels in kleine stukjes en voeg
deze gedeeltelijk toe aan de havermoutpap. Laat het geheel nog 1 minuut
pruttelen. Haal de havermout van het vuur en laat het iets afkoelen. Voeg gram
rozijnen toe. Wil je het gerecht koud eten laat het dan iets langer staan.  
Liever nog iets meer kaneel? Voeg deze naar smaak toe.
 
Verdeel de havermoutpap over twee kommen. Top af met de rest van de appel,
de rozijnen en een snufje kaneel.
 
 
 
 
Tip: Wil je je dag starten met wat extra groenten? Bij deze havermout is het
heerlijk om wortel toe te voegen. Het geeft echt een appeltaart smaak. Reken per
persoon 1 wortel.
 
Tip: Liever lactosevrij of vegan? Kies voor een plantaardige drink als: soja- of
amandelmelk
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brood met avocado , tomaat en ei
Ingrediënten: voor 2 personen
• 4 sneetjes volkorenbrood
• 2 tomaten
• 1 avocado
• 2 eieren
• Snufje peper & zout
 
Benodigdheden
• Snijplank
• Keukenmes
• Pan
• Bordjes 
 
Bereidingswijze
Zet water op en kook de 2 eieren 5 a 7 minuten. Snijdt in de tussentijd de
tomaten in plakken. Vervolgens snijdt je de avocado door twee, haal je de pit
eruit en het vruchtvlees er met een lepel uit.  Doe de avocado vervolgens in een
bakje en prak deze helemaal fijn. 
 
Haal de eieren voorzichtig uit de pan en pel de barst ervan af. Pak vervolgens
twee borden en leg op elk bord twee sneetjes brood. Smeer de avocado spread
op de broodjes, vervolgens de plakjes tomaat en snijdt als laatste de eieren in
plakjes, deze komen bovenop de tomaat. Voeg nog een snufje zout & peper toe,
voor wat extra smaak. 
 
Nu kan je heerlijk gaan genieten van jou voedzame ontbijt. 
 
 
 
 
Tip: Toast je brood eerst in de broodrooster voor een knapperige en extra bite.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch
 

Spaanse Tortilla
Ingrediënten: voor 2 personen
• 3 eieren
• 1 kleine zoete aardappel
• teentje knoflook
• Halve kleine ui
• 100 ml amandelmelk (melk naar keuze)
• Snufje Peper en zout
• Paprika  en / of chilipoeder
 
Benodigdheden
• Kom of een schaaltje
• Koekenpan
• Magnetron 
• Pan
• Snijplank
• Keukenmes
 
Bereidingswijze
Was de zoete aardappel af, prik met een vork een aantal gaatjes in de aardappel
en leg deze voor 3 minuten in de magnetron. Snijd het teentje knoflook en de ui
in fijne en kleine stukjes. 
Breek de eieren in een kom, kluts deze tot het een glad mengsel is. Voeg al
roerend de 100 ml amandelmelk toe. 
 
Verhit olijfolie in de kleine koekenpan. Smoor de knoflook en de ui. Na 3
minuten haal je de zoete aardappel uit de magnetron en snijd deze in plakjes
van 1 cm dik. Leg ze vervolgens bij de knoflook en de ui in de pan. Voeg nu ook
het ei mengsel toe en zet het vuur laag. Doe de deksel op de pan totdat het ei is
gestold. Nu voeg je pas de kruiden toe. Zo behoudt je alle smaak en verbranden
de kruiden niet. Bak het geheel zo’n 10 minuten.  
 
Na 10 minuten vouw je de tortilla dubbel, serveer deze met flatbread of een
lichte salade. Geniet van je heerlijke gezonde maaltijd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomerse salade met zilvervliesrijst en kidneybonen
Ingrediënten voor 2 personen
• 200 gram Veldsla
• 200 gram Spinazie 
• 125 gram Cherry tomaatjes
• 2 Perziken
• 1 blikje Maïs 
• 1 blikje Kidneybonen
• 100 gram ongekookte Zilvervliesrijst
• Appelazijn of olijfolie
 
Benodigdheden
• Grote kom
• Een pan
• Vergiet 
• Snijplank
• Keukenmes
 
Bereidingswijze
Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook en voeg vervolgens de 100
gram zilvervliesrijst toe.
Kook de rijst in 12 tot 15 minuten gaar. Was de sla en de spinazie en doe beide in
een grote kom. Snijd de perziken en  Cherry tomaatjes in stukjes. Spoel de
kidneybonen even af in een vergiet. 
Voeg alle ingrediënten samen in de kom, inclusief de maïs en roer het even door
elkaar. 
 
Voor het serveren kan je er nog een beetje appelazijn of olijfolie overheen gieten
als dressing. Een heerlijk vullende lunch waarbij je gelijk al 300 gram groente
binnen hebt.
 
 
 
 
 
Tip: Liever toch wat vlees, kip of een vleesvervanger erbij? Kies dan voor kipfilet,
tempé of probeer eens een lekker pompoen- of bietenburger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courgette Soep
Ingrediënten voor 2 porties
• 2 courgette
• Limoensap
• Kruiden 
• Optioneel: een snufje zout of peper
 
Benodigdheden
• Pan
• Snijplank
• Keukenmes
• Mixer of blender 
 
Bereidingswijze
Spoel de courgettes af en snijd deze in gelijkmatige plakken. Zo zijn alle stukken
even snel gaar. Doe deze in de pan en voeg water toe tot alle plakken net onder
water staan. Breng het water aan de kook en zet vervolgens het vuur lager. Laat
het geheel pruttelen tot de courgette helemaal gaar is.
Roer tussendoor een aantal keren door de soep.
 
Rasp nu de limoen en pers het limoensap eruit. Snijd vervolgens de verse
kruiden in fijne stukjes. Na ongeveer 10 a 15 minuten kan je de pan van het
vuur halen en is de courgette zacht genoeg om te mixen. Mix het geheel tot een
glad geheel. Voeg nu de kruiden en limoensap en -rasp toe. 
Wil je nog iets meer smaak dan kan je nog een snufje zout en peper toevoegen
naar smaak.
 
Giet de soep in een kom, smeer een lekker broodje of dip deze in de soep.
Gezonder en simpeler kan een lunch toch niet zijn?
 
 
 
 
 
Tip: Is de soep te dik nadat je deze hebt gepureerd, voeg dan wat extra water toe.
Doe dit niet tijdens het koken van de courgette omdat de soep dan te dun kan
worden. 
 
 
Tip: Voeg ook een keer broccoli toe voor een iets andere smaak en meer eiwitten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diner
 

Volkoren pasta met kip, pollo pesto
Ingrediënten voor 2 personen
• 150 Gram ongekookte volkoren pasta
• 200 Kipdijfilet 
• 40 Gram groene pesto
• 125 Gram crème fraîche of haver fraîche 
• 1 Verse rode peper
• 2 Teentjes knoflook
• 125 Gram cherry tomaatjes
• ½ Ui of 1 kleine ui
• 1 Courgette 
• Plantaardige olie
• Optioneel pijnboompitten en rucola
 
 
Benodigdheden
• Pan 
• Vergiet
• Snijplank
• Keukenmes
 
Bereidingswijze
Snijd de knoflook, ui en peper in kleine blokjes. Snijd de courgette ter grootte
van een dobbelsteen en halveer de cherry tomaatjes. Verhit de olie op
middelhoog vuur en voeg de knoflook, ui en peper toe. Fruit deze aan tot ze
glazig zijn. Voeg vervolgens de courgette toe aan de pan. Kook de pasta in 8 tot
10 minuten gaar. Nu snijd je de kip in stukjes. Haal alles uit de pan en laat dit
even rusten.
Zet het vuur nu op hoog en voeg de kip toe. Bak deze aan beide kanten aan, tot
ze een mooie bruin kleur hebben. Zet het vuur laag en voeg de groentemix toe.
Hieraan voeg je de pesto en de crème fraîche. Roer het geheel goed door elkaar
en laat dit op laag vuur nog even 10 minuten pruttelen. 
 
Serveer de pasta op een mooi bord met de saus en maak af met de
pijnboompitten en rucola on top.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couscous met aubergine, olijven en munt
Ingrediënten voor 2 personen
• 100 Gram Couscous
• 2 Paprika’s
• 1 Aubergine
• 1 Wortel 
• 5 Gedroogde ongezoete abrikozen of rozijnen
• Zwarte of groene olijven + de olie
• Verse munt
• 1 Theelepel kaneelpoeder
• 1 Theelepel komijnpoeder
 
Benodigdheden
• Grote kom
• Snijplank
• Keukenmes 
 
Bereidingswijze
Giet 100 – 150 ml kokend water over de couscous. De couscous moet net onder
water staan, dek af met een schone theedoek en het wellen. 
Snijd de aubergine en paprika’s in kleine blokjes en de wortel in dunne plakjes.
Verhit de pan met de olie van de olijven en roerbak de aubergine en wortel
ongeveer 15 minuten. Doe dit op een middelhoog vuur. 
Voeg na 10 minuten de abrikozen en paprika toe, roerbak dit de laatste 5
minuten mee.  
Nu kunnen de olijven, kaneelpoeder en komijnpoeder worden toegevoegd. Roer
en bak het geheel nog 2 minuten. Voeg na twee minuten de couscous al roerend
toe en doe het geheel in een grote kom. 
 
 Serveer met munt en een paar olijven bovenop. 
 
 
 
 
Tip: Voeg nog een handje gemengde noten toe voor extra eiwitten en gezonde
vetten.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoete aardappel met vegetarische burger en witlofsalade
Ingrediënten voor 2 personen
• 2 Zoete aardappels
• 2 Vegetarische burgers
• 2 Stronkjes witlof
• 1 Grote groene appel (Granny Smit)
• Klein beetje olie
• 1 Handje rozijnen
• 1 Handje cranberry's
 
Dressing
• 3 Eetlepels Soja yoghurt of kwark 
• 1 Citroen voor het sap en de schil
• Groene kruiden naar keuzen.  Basilicum, munt of peper
• Optioneel: klein beetje citroenrasp
 
Benodigdheden
• Pan
• Een koekenpan
• Vergiet 
• Grote kom
• Snijplank
• Keukenmes 
• Rasp
 
Bereidingswijze
Kook de zoete aardappel in ongeveer 10 minuten gaar. Snijd van de witlof het
topje en kontje af en het middenstuk in kleine stukjes, was de witlof in een
vergiet en laat deze uitlekken . Vervolgens was je de appel en snijd deze in
kleine blokjes. Verhit een beetje olie in de koekenpan en bak de vegetarische
burger in 5 minuten aan, draai deze tussendoor een keer om. In de tussentijd
knijp je het overige water uit de witlof en voeg je deze samen met de appel,
rozijnen en cranberry's in een grote kom. 
 
Nu kun je de dressing maken:
Doe drie eetlepels soja yoghurt in een kom, voeg hier het citroensap en de
citroenrasp aan toe. Roer het geheel door elkaar. Kies nu de groene kruiden die
jij het lekkerst vindt. Ik heb basilicum en munt genomen. Roer het geheel
nogmaals door elkaar en zet het even weg.
 
Giet de aardappels af en haal het vlees uit de koekenpan. Serveer samen of apart
met de dressing op tafel. Een simpel en snel gerecht voor de drukke dagen.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snacks
 

Havermout koekjes met wortel, gedroogd fruit of rozijnen
Ingrediënten; voor ongeveer 10 koekjes
• 125 Gram havermout
• 50 Gram wortelrasp
• 50 Gram gedroogd fruit of rozijnen naar keuze
• 1 Ei of 2 rijpe bananen
• 1 Eetlepel kaneel
• 1 Eetlepel speculaaskruiden
• Snufje zout
 
Benodigdheden
• Een oven
• Bakplaat
• Folie of bakpapier
• Grote kom
• Snijplank
• Rasp
• Keukenmes
 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Breek het ei of prak de bananen fijn met een vork en doe deze in een kom. Rasp de
wortel en snijd het gedroogde fruit of rozijnen in kleine stukjes. Voeg deze toe aan
de kom samen met de andere ingrediënten. Meng het geheel goed door elkaar. 
 
Gebruik per koekje een eetlepel -ongeveer 40 gram- koekjesdeeg. Draai een balletje
van het deeg en druk deze vervolgens plat op de bakplaat. 
Bak de koekjes in zo’n 15-20 minuten goudbruin en gaar. 
 
 
 
Tip: Leg het deeg niet te dicht op elkaar. Ze worden  tijdens het bakken nog groter.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitamine Bom // Fruit smoothie groente en fruit
Ingrediënten: voor 4 porties
• 3 Bananen
• 1 Kiwi
• 200 Gram bevroren bosvruchten
• 2 Perziken
• 1 zakje Forever Supergreens
• 2 Limoenen sap
• 4 Eetlepels havermout
• 250 Mililiter amandelmelk
 
Benodigdheden
• Blender
• Snijplank
• Keukenmes
 
Bereidingswijze
Een voordeel van het maken van een smoothie. Alles kan gelijk de blender of de
keukenmachine in. 
 
Pel de bananen, verwijder eventuele pitjes en voeg alle ingrediënten samen in de
blender en mix ongeveer 5 minuten tot een gladde smoothie. Vindt je de
substantie iets te dik, voeg wat extra water of amandelmelk toe. Giet het in een
mooi glas of in een beker voor onderweg.
 
 
 
 
 
Tip: Wil je meer eiwitten in je smoothie. Voeg dan 50 gram 
Forever Lit e Ultra Vanilla toe.
 

 
 
 

http://maevitae.nl.transurl.nl/product/forever-lite-ultra-proteine/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Gezondere popcorn’
Ingrediënten voor 1 grote popcorn
• 40 gram Popcornmaïs (coöp.)
• 1 eetlepel Olie
• Optioneel snufje zout
 
Benodigdheden
• Grote pan met deksel
• Kom 
 
Bereidingswijze
Laat de pan goed heet worden en voeg de olie toe. Verveel de olie over de pan en
wacht tot de olie goed heet is. Dit duurt circa 2 a 3 minuten. 
Voeg nu de popcornmaïs toe, doe de deksel op de pan en laat voor 2 minuten zo
staan. Schud tussendoor even de pan zodat alle maïskorrels gaan poffen en het
zorgt ervoor dat de popcorn niet aanbrand. Kijk na twee minuten of de meeste
maïskorrels zijn gepoft. Is dit het geval, haal de pan dan van het vuur en doe de
popcorn in een grote kom. 
 
Heerlijk tijdens jouw favoriete serie of film. 
 
 
 
 
Tip: Liever zoute of zoete popcorn? Voeg er een snufje zout of maak zelf karamel
en giet dit er over voor een zoete variant.  



250 Gram kikkererwten
2 Eetlepels vocht van de kikkererwten
 ½ eetlepel Sambal (houd je van pittig is 1 eetlepel voldoende)
2 Eetlepels Havermout
Sap van een ½ citroen
Theelepel citroenrasp
Theelepel ras el hanout kruiden     
Snufje kaneel

Een grote kom
Snijplank       
Rasp       
Keukenmesje        
Staafmixer of blender

 
 

Spreads & Sauzen
 

Spicy humus
Ingrediënten   

 
Benodigdheden

 
Bereidingswijze
Pak de kikkererwten en spoel deze af in een vergiet en doe ze vervolgens in een
kom. Bewaar een gedeelte van het vocht. Rasp de schil van de citroen en pers het
sap uit. Voeg vervolgens de sambal , de havermout, het kikkererwtenvocht, de
citroen rasp en citroensap toe aan de kom. 
Mix het geheel tot er een glad en smeuïg mengsel is ontstaan. Vind je de substantie
te dik, voeg dan wat extra vocht toe. Vind je de substantie te dun, voeg dan wat
extra havermout toe en mix het geheel nogmaals tot dat het voor jou de juiste dikte
heeft.  Breng de humus verder op smaak met de ras el hanout kruiden en een
snufje kaneel. Is de smaak nog niet spicy genoeg? Voeg dan een extra lepel sambal
toe. 
 
Serveer de humus in een mooi bakje en top het af met een paar ringetjes peper en
smullen maar!
 
 
 

‘



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomatenhumus met een Italiaans tintje.
Ingrediënten
• 250 gram kikkererwten
• 2 eetlepels vocht van de kikkererwten
• 1 blikje tomatenpuree
• 2 eetlepels Havermout
• 1 Theelepel citroenrasp
• ½ chilipeper
• 2 Theelepels oregano
• 1 theelepel majoraan
• Snufje kaneel
 
Benodigdheden
• Een grote kom
• Snijplank
• Rasp
• Keukenmesje 
• Thee- en eetlepel
• Staafmixer of blender
 
Bereidingswijze
Pak de kikkererwten en spoel deze af in een vergiet, doe ze vervolgens in een
kom. Bewaar een gedeelte van het vocht. Rasp de schil van de citroen en snijd de
chilipeper in dunne ringetjes. Voeg vervolgens de tomatenpuree, havermout, het
vocht van de kikkererwten, de citroen rasp toe aan de kom. 
Mix het geheel tot er een glad en smeuïg mengsel is ontstaat. Vind je de
substantie te dik, voeg dan wat extra vocht toe. Vind je de substantie te dun,
voeg dan wat extra havermout toe en mix het geheel nogmaals tot dat het voor
jou de juiste dikte heeft. 
Breng de humus verder op smaak met de oregano, majoraan en een snufje
kaneel. Is de smaak nog niet naar wens, voeg dan nog wat extra kruiden toe.
 
Serveer de humus in een mooi bakje en top het af met een partje citroen. Nu
genieten en dippen maar.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baba Ganoush 
Ingrediënten
• 2 grote aubergines
• 1 Theelepel Chinese Five spice kruiden
• 1 Theelepel Kaneel
• 1 theelepel chilipoeder 
• ½ limoenrasp
• Sap van een ½ limoensap
 
Benodigdheden
• Een oven
• Bakplaat
• Folie of bakpapier
• Grote kom
• Snijplank
• Rasp
• Keukenmes
• Thee- en eetlepel
• Staafmixer of blender
 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius. Bedenk de ovenplaat met folie of
bakpapier. Zo voorkom je dat de schil van de aubergine aan de bakplaat blijft
plakken. Vervolgens was en snijd je de aubergine in twee gelijke stukken. Snijd
overdwars tot op de schil gelijke blokjes en daarna nog een keer over de lengte.
Voeg nu alle kruiden samen en verdeel het kruidenmengsel over de vier halve
aubergines. Wrijf dit daarna nog een keer goed in. Nu kunnen de aubergines in
de oven voor zo’n 30 minuten.
 
Twijfel je of de aubergines gaar zijn na 30 minuten? Druk dan voorzichtig met je
vingertop in het vruchtvlees van de aubergine. Kun je deze indrukken dan zijn
ze gaar.
 
Na 30 minuten haal je ze uit de oven en leg ze voorzichtig op de snijplank. Haal
het vruchtvlees van het velletje en doe dit in een kom. Voeg nu het sap en de
rasp van een halve limoen toe en mix het geheel tot een spread/dip met een
mixer of blender.  Voeg eventueel nog wat meer kruiden toe tot de gewenste
smaak. 
 
Serveer het in een mooi bakje met een partje limoen. Genieten maar!
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfgemaakte Tomatensaus
Ingrediënten
• 1,5 kilo tomaten
• Oregano
• Peper
• Majoraan
• basilicum
• Chilipeper en/of sambal
• Optioneel Bouillon blokje
 
Benodigdheden
• Grote pan
• Vergiet 
• Snijplank
• Keukenmes
• Mixer of een blender
 
Bereidingswijze
Tomatensoep
Was de tomaten in een vergiet. Snijd de tomaat door twee. Doe dit naast het
kroontje, zo hoef je maar een kant van het kroontje te verwijderen. Snijd de
halve tomaat in twee gelijke parten. 
Doe de tomaten vervolgens in een grote pan en voeg hier 100 ml water aan toe. 
Zet het geheel op laag vuur en laat dit even pruttelen voor zo’n 10- 15 minuten. 
 Nu voeg je de oregano,  peper, majoraan, basilicum, chilipeper of sambal naar
smaak toe. Roer het geheel even door elkaar. Haal de pan van het vuur als de
tomaten zacht zijn. Pureer het geheel tot een gladde massa. Nu kan je genieten
van een heerlijke tomatensoep.
 
Italiaanse Tomatensaus
Voor de tomatensaus zet je de pan terug op het vuur.  Laat deze nog even 15
minuten inkoken, zonder deksel. Roer af en toe door de tomatensaus en let erop
dat deze niet gaat koken. 
Geniet van je makkelijke en zelfgemaakte Italiaanse tomatensaus over je pasta!
 
 
 
*Bij zowel de tomatensoep als -saus kan je nog  zelfgemaakte gehakballetjes, ui en
knoflook toevoegen, voor een complete maaltijdsoep of als je de pastasaus net iets
extra’s wilt geven.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nu je het hele E-Book hebt gelezen en nieuwe kennis hebt opgedaan. Hoop ik dat
jij hier nu mee aan de slag gaat en een goede start kan maken naar een gezonde
leefstijl die bij jou leven past. 
Ik hoop dat ik je hebt geïnspireerd met mijn tips en handvatten en dat jij hier nu
mee aan de slag kan gaan. Een goede start gaat maken naar een gezonde leefstijl
die bij jouw leven past. Dat je lekker in je vel komt te zitten, meer energie en
zelfvertrouwen krijgt. 
 
Heb jij behoefte aan wat steun en af en toe een liefdevolle schop onder je kont?
Dan is een van mijn coaching pakketten echt iets voor jou! Ik kan jou helpen
wanneer je weinig tijd hebt of niet in de buurt woont, want mijn persoonlijke
begeleiding is online. Plan een afspraak wanneer het jou uitkomt.
 
 
Kies hier welk pakket het best bij jou past of plan gelijk een gratis intakegesprek
in. 
 
 

 
 
 
 

Zie ik je snel?
 
 

 

En nu zelf aan de slag

http://maevitae.nl.transurl.nl/lifestylecoaching-pakketten/
http://maevitae.nl.transurl.nl/contact-2/

