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VOORWOORD
Toen ik begon met het schrijven van dit boek wist ik nog niet
dat het een boek zou worden. Mijn eerste intentie was om een
E-book te schrijven met daarin beknopte theorie met een
praktische vertaalslag naar een aantal voorbeeldrecepten.
Terwijl ik aan het schrijven was, werd ik steeds enthousiaster.
Het verhaal werd completer. De mensen die mij een beetje
kennen, weten dat ik niet van half werk houd. Enkel een paar
recepten geven is niet aan mij besteed. Uiteindelijk ligt
hier daarom een boek voor je met heldere uitleg over wat een
orthomoleculaire voeding inhoudt. Dat wil zeggen dat jij met dit
boek de tools in handen hebt om door middel van de juiste
voeding het beste uit jezelf te halen. Theorie is leuk, maar
uiteindelijk draait alles om het praktisch kunnen uitvoeren.
Daarom vind je na de theorie 14 compleet uitgewerkte
dagmenu’s inclusief voedingsberekeningen, met eenvoudige
recepten en korte ingrediëntenlijsten.
Het schrijven was een mooi proces. Een aantal mensen zijn heel
belangrijk geweest bij de totstandkoming van dit boek. Te
beginnen met Sander Nieland, mijn man en grootste fan. Jij
roept al jaren dat ik een boek moet gaan uitbrengen. Onwijs
bedankt voor je steun in dit proces, het meedenken, vele
sparren en natuurlijk voor jouw input voor de fantastische
vormgeving. Dat ik dus ooit een boek zou gaan schrijven stond
wel op mijn agenda, maar ik stelde het steeds maar uit. Het was
mijn lieve vriendin Linda ter Braak, die mij het laatste zetje gaf
om echt tot actie over te gaan. Dank je wel Linda. Daarnaast
dank ik mijn geweldige collega’s Aardje Hegeman en Anna
Brune voor het meelezen en geven van feedback. Ook Marloes
Bosch en Bianca Greevink dank voor de styling van de locatie.
Voor de fotografie en foodstyling ben ik Annabel Jeuring heel
dankbaar. Ook Marieke Vogelzang dank voor de foto's. Tot
slot ben ik Minke Maat enorm dankbaar voor het meelezen om
mijn teksten in goed Nederlands op papier te krijgen. De 2e druk
is nu een feit. Dank voor alle feedback, steun en vertrouwen.
Marloes Mulder
orthomoleculair diëtist, darmspecialist en eigenaar Fuego
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1. INLEIDING
De Fuego Methode. Leuk dat je er in dit boek meer over wilt
lezen! De Fuego Methode werkt zoveel mogelijk vanuit pure en
onbewerkte voeding. Die levert de meeste voedingsstoffen die
we zo hard nodig hebben tegenwoordig. Door te gaan eten
volgens De Fuego Methode kan je niet alleen afvallen, je wordt
er ook nog eens veel gezonder en fitter van.
Laten we eens kijken naar de cijfers. In 2011 hadden 5,3 miljoen
mensen in Nederland één of meer chronische ziekten. In 2016
was dit aantal gestegen naar 8,8 miljoen. Het aantal chronisch
zieken neemt dus flink toe. Chronische ziekten zijn vaak
gerelateerd aan overgewicht. In 2017 had 48,7% van de
Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. We worden
steeds ouder, maar we zijn ook langer chronisch ziek. Het
aantal gezonde jaren neemt af, wat ten koste gaat van de
kwaliteit van leven. Het is dus tijd voor een andere aanpak.
Door verkeerde voeding ontstaat er een vicieuze cirkel. Door
bijvoorbeeld het volgen van (crash)diëten kunnen er tekorten
ontstaan. Daarnaast is de behoefte aan vitamines en mineralen
verhoogd wanneer iemand chronisch ziek is. Het lichaam heeft
een feedback mechanisme. Wanneer het lichaam meet dat er
voedingsstoffen tekort zijn, geeft het een hongersignaal af. Dit
hongersignaal maakt dat we veelal geneigd zijn om naar slecht
voedsel te grijpen, dat helaas ook weinig vitamines en
mineralen bevat. Zo wordt de situatie in stand gehouden. Veel
mensen met overgewicht en chronische ziekten zijn hierdoor
ondervoed.
Het merendeel van het aanbod uit de supermarkt bestaat uit
sterk bewerkte voeding, afkomstig uit de fabriek. Ons lichaam
weet hier geen raad mee. De mens bestaat 6 miljoen jaar. Onze
genen zijn gebouwd op al die miljoenen jaren voedingservaring.
We zijn geëvolueerd met voeding uit de natuur, niet met
voeding uit de fabriek.
Om gezond te worden en te blijven moeten we terug naar
voeding waar onze genen om vragen: oervoeding.
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Bij twijfel over een product is jouw vraag vanaf nu: "komt dit in
deze vorm in de natuur voor?" Bijvoorbeeld ontbijtkoek. Groeit
dit aan een boom? Nee. Liever laten staan dus.
Het voedsel zoals dit de laatste decennia is geïntroduceerd met
de komst van de voedselfabrikanten is vreemd voor ons
lichaam. Logisch dus dat ons lijf niet veel raad weet met
fabrieksvoedsel. Het bevat veel suiker, zout, slechte vetten en
nauwelijks vitamines en mineralen. Bovendien worden er allerlei
vreemde stoffen toegevoegd om bijvoorbeeld de houdbaarheid
te verlengen of de kleur 'mooier' te maken. Dit is voor niemand
een aanrader. Al helemaal niet wanneer je chronisch ziek bent
en/of overgewicht hebt. Met De Fuego Methode ga je jouw lijf
weer voeden en gezond maken. De Fuego Methode is geschikt
om beter te worden, maar ook om ziekten te voorkomen. Terug
naar de natuur dus met pure voeding en echt koken.
In de hedendaagse drukte zijn veel mensen vergeten wat pure
voeding en echt koken is. Met pure voeding bedoel ik voeding
waar de voedingsstoffen nog echt in aanwezig zijn. Voeding uit
de natuur met zo min mogelijk bewerkingen.
Je gaat in dit boek weer leren koken met kruiden en natuurlijke
smaakmakers als knoflook, ui en prei. In tegenstelling tot wat
mensen soms denken, is dit eigenlijk heel erg makkelijk. En
daarnaast is het ook nog eens heel voedzaam en leuk!
Mijn motto is:

"Je hoeft niet ziek te zijn
om beter te worden!"
Tinka van Vuuren
Speciaal Hoogleraar Vitaliteit
In dit boek ga je heel veel leren over gezonde voeding. Wees
gewaarschuwd: het gaat niet over de Schijf van Vijf of over
adviezen van het Voedingscentrum. Een aantal zaken zal
daarom mogelijk nieuw of zelfs volledig anders voor je zijn dan
wat je gewend bent. Dat komt omdat ik anders werk dan
regulier werkende diëtisten. Don't worry!
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Het is niet ingewikkeld, alleen anders en vooral heel logisch.
Neem de tijd om dit rustig door te nemen. Ik behandel alles stap
voor stap en leg het helder uit. Het gaat in dit boek niet alleen
om de theorie, je gaat ook de praktische vertaalslag maken. Je
leert om op een simpele manier heerlijke recepten te bereiden.
Iedereen kan het!
De dagmenu’s in dit boek zijn gericht op gewichtsverlies op een
gezonde manier, voor de gemiddelde volwassen vrouw. De
gemiddelde vrouw bestaat natuurlijk helemaal niet, want
iedereen is anders en uniek. De recepten uit dit boek vormen
een uitgangspunt. Voel je vrij om te experimenteren met
hoeveelheden.
Voor de volwassen man kunnen de recepten ook goed gebruikt
worden door de hoeveelheden met circa 25% te verhogen.
Voor kinderen raad ik af de dagmenu’s te volgen, omdat de
voedingsbehoefte namelijk sterk per leeftijd verschilt.
Wil je geen gewicht verliezen, maar wel eten volgens De Fuego
Methode? Check dan hoofdstuk 15 voor aanvullende tips.
Ik wil benadrukken dat de adviezen uit dit boek algemeen zijn
en bij veel mensen goed werken. Er zijn altijd specifieke en
individuele verschillen. De puntjes op de i kan ik je geven in een
persoonlijk consult. Heb je al een persoonlijk consult bij Fuego
gehad? De adviezen van de persoonlijke individuele consulten
zijn altijd leidend.
Is er sprake van diabetes type 2 en gebruik je insuline en/of
medicatie die valt onder de SU-derivaten? Neem dan contact op
met je behandelend arts of diabetesverpleegkundige om af te
stemmen of jouw medicatie moet worden aangepast.
Dan nog een korte mededeling over aansprakelijkheid. Fuego
kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade voortvloeiend uit de adviezen afkomstig uit
dit boek. Jij bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw
gezondheid.
Ik wens je veel lees-, kook- en eetplezier toe, GENIET!
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2. MIJN PERSOONLIJKE VERHAAL
Ik krijg weleens de vraag of ik zelf ooit problemen heb gehad
met voeding. “Ben je te dik geweest?” Of: “Heb je een
eetstoornis gehad?” Met andere woorden willen mensen graag
weten waar mijn interesse in voeding vandaan komt.
Een begrijpelijke vraag, want ik ben heel erg gepassioneerd over
voeding. Het fascineert me dat je door feitelijk anders te gaan
eten, je daadwerkelijk gezonder kunt worden. Soms kan
medicatie worden afgebouwd, verminderen de symptomen van
een ziekte, krijgen mensen hun energie en fitheid terug of vallen
ze af.
Goed in je vel zitten - en soms hoort afvallen daarbij - geeft
zelfvertrouwen. Ik zie dat mensen dan echt weer gaan stralen.
Prachtig om te zien.
Terug naar die vragen.
Nee, ik ben nooit te zwaar geweest.
Nee, ik heb geen eetstoornis gehad.
Maar dat betekent niet dat ik daardoor geen inlevingsvermogen
heb. Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat een van mijn
grootste kwaliteiten mijn empathie is. Dit is iets wat ik ook vaak
terug hoor van mijn cliënten.
Toch ben ik vroeger weleens bij een diëtist geweest. In een ver
verleden, voordat ik überhaupt nadacht over dat je door anders
eten mensen gezonder kunt maken. Hoewel ik gelukkig geen
eetstoornis had, werd ik in mijn middelbare schoolperiode wel
uitgemaakt voor ‘anorexia patiënt’. Dat was dus de reden dat ik
naar de diëtist ging: ik wilde juist graag dikker worden!
Gelukkig heeft het pesten niet lang geduurd. Dit was absoluut
een van de minder leuke periodes in mijn leven. Ik werd hier
heel erg onzeker door. Sowieso vind ik pesten iets vreselijks. In
mijn geval was ik er niet alleen verdrietig over, maar ook boos,
omdat het simpelweg niet zo was. Ik ben een lange dame van
183 cm en ja, in mijn puberteit was ik gewoon een enorme
slungel. Lang en dun, zonder vorm.
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Daarnaast speelde er nog een medisch probleem. Ik kon tot
ongeveer mijn twaalfde jaar niet goed eten.
Ik was snel misselijk en kreeg het eten letterlijk niet weg.
Ik kon volgens mijn moeder wel een uur doen over één
boterham. Kokhalzend en wel lukte het mij met moeite om die
dan te eten. Ook was ik vaak ziek. Overgeven, overgeven,
overgeven. Ik klaagde altijd over ‘pijn in mijn zij’.

"You don’t need a silver fork
to eat good food"
PAUL PRUDHOMME

Artsen dachten aan een spastische darm of dachten dat ik
psychische klachten had. Gelukkig was dat niet waar. Ik heb een
fantastische jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in een fijn gezin,
met goede vriendinnen om me heen.
Jaren later, toen er op aandringen van mijn moeder een echo
gemaakt werd van mijn buik, was het meteen duidelijk. Er was
een probleem met het afvoerbuisje van mijn linkernier (ureter).
Het vocht kon door de vernauwing niet snel genoeg weg en
bleef daardoor te lang in het nierbekken staan. Het nierbekken
werd dusdanig opgerekt, waardoor mijn hele linker nier in de
verdrukking kwam en enorm vergroot was. Dat veroorzaakte de
pijn, het ontbreken van eetlust en misselijk zijn.
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Na een operatie knapte ik zienderogen op. Ik kreeg meer eetlust
en ging beter eten. Na een aantal jaar was ik niet meer zo
mager dat ik me kon verstoppen achter een bezemsteel, zoals
iemand mij wel eens had gezegd. Helaas heeft mijn linkernier
wel schade opgelopen: deze functioneert nog voor de helft.
Gelukkig is mijn andere nier goed en kan ik hier dus 100 jaar
oud mee worden!
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3. LIVE YOUR LIFE TO THE FULLEST!
Mijn doel is om jou te inspireren en te motiveren om bewuste
keuzes te gaan maken op het gebied van jouw eetpatroon en
leefstijl. Je zult merken dat je hierdoor energieker wordt en
dat je lekkerder in je vel komt te zitten.
Veel mensen zijn zich niet bewust van wat ze eten of
beschikken niet over de juiste kennis. Daarom heb ik dit boek
speciaal voor jou gemaakt, inclusief volledig uitgewerkte
dagmenu’s. Mijn doel is dat jij na het lezen van dit boek de
kennis hebt om zelfstandig goede keuzes te maken. De
dagmenu’s zijn bedoeld als ondersteuning, uiteindelijk ga jij zelf
kiezen en jouw opgedane kennis gebruiken. Dan weet je dat
gezond eten fun is, super lekker en echt heel erg simpel kan
zijn. Ik help je hier graag mee op weg.
Het realiseren van jouw dromen en doelen zal makkelijker
gaan wanneer jij je energiek en fit voelt. Voeding is hierbij
essentieel.
Wanneer je jouw lijf goed verzorgt, zul je er lang plezier van
hebben. Zonder waarschijnlijk al te veel kwalen of ongemakken.
Je brengt je auto bijvoorbeeld ook regelmatig naar de garage
voor een onderhoudsbeurt, die laat je ook niet roesten. En je
gooit geen diesel in een benzineauto. Iedereen weet dat er dan
problemen ontstaan. Met jouw lichaam werkt het exact
hetzelfde. Wanneer jij goed voor je lijf zorgt en het van de juiste
brandstof voorziet, zal je dat veel energie opleveren. Zo kun jij
alles uit je leven halen.
Live your life to the fullest!
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4. GOEDE VOEDING
Goede voeding is heel logisch. Het is puur, onbewerkt en staat
dicht bij de natuur. Je zou het ook kunnen omschrijven als
'oervoeding'. Pure voeding is belangrijk vanwege twee redenen:
1. Pure, onbewerkte voeding levert veel voedingsstoffen, denk
aan vele vitamines, mineralen, antioxidanten en bioactieve
stoffen.
Daarnaast voedt deze voeding in plaats van dat het alleen maar
vult. Jouw lichaam kan hier allerlei stoffen uithalen om goed te
kunnen functioneren en de vele honderden processen in ons
lichaam goed te laten verlopen.
Voorbeelden van goede voeding zijn (biologische) groenten,
fruit, avocado’s, olijfolie, noten, pitten, zaden, eieren, vis, kip,
vlees, schaal- en schelpdieren, peulvruchten, zilvervliesrijst,
(zoete) aardappel, quinoa en havermout.
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2. Pure onbewerkte voeding belast ons systeem niet, maar
ondersteunt het juist.
Bij deze producten is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ze
slechts uit één ingrediënt bestaan. Neem bijvoorbeeld
havermout. Als je op de ingrediëntenlijst kijkt van een pak
havermout, wil je dat er alleen havermout in zit en verder niets.
Staat er achter de havermout nog iets van suiker, glucosefructosestroop, E-nummers, etc.? Dan is het geen puur product.
Ik nodig je in dat geval uit om een ander product te zoeken. Kijk
thuis maar eens in jouw kast door deze ‘ingrediëntenbril’ naar
de producten die je in huis hebt.
.

"Eat food. Not too much. Mostly plants"
MICHAEL POLLAN
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5. SLECHTE VOEDING
Niet schrikken van wat ik je nu ga vertellen. Ongeveer 70% (!)
van het assortiment in een supermarkt valt onder de categorie
slechte voeding. Het gaat om bijna alle voeding die is bewerkt,
verpakt en door de fabriek in elkaar is geknutseld.
De fabrikanten willen ons natuurlijk het tegenovergestelde laten
geloven. Mooie kreten op de verpakking zoals "Zonder
toegevoegde suikers" of "Rijk aan vezels" suggereren heel wat
anders.

Marketing
De fabrikanten hebben als doel om consumenten het product te
laten kopen, omdat het zo gezond zou zijn. Dit is in de meeste
gevallen alleen niet waar. Het is marketing. Heel simpel: het
heeft alleen maar te maken met winst. Als je een product
bewerkt, er stoffen aan toevoegt of het manipuleert, dan kun je
er een patent op aanvragen. Lees: hogere winstmarges.
Op bijvoorbeeld een broccoli of een banaan kun je geen patent
leggen, dus is dat niet interessant om te promoten. Over het
algemeen geldt: hoe harder de verpakking schreeuwt, des te
minder is er van waar.
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Een voorbeeld van een sterk bewerkt product waarbij de
verpakkingen hard schreeuwen, zijn de halvarines en
margarines. Ik zou geen van deze producten aanraden, maar
vooral die niet waarbij de verpakking schreeuwt: "Bevat omega
3, goed voor hart- en bloedvaten". Dat klopt, maar ze vertellen er
niet bij dat er nog veel meer omega 6 in zit. Dit is juist
ontzettend slecht, helemaal voor iemand met hart- en
vaatziekten. Over omega 3 en 6 lees je meer in hoofdstuk 6.

"tip: lees altijd de ingrediëntenlijst
op de verpakking.
Wat als eerste genoemd staat
is het hoofdbestanddeel
van dat product"
marloes mulder
Ingrediënten
Zie je bijvoorbeeld suiker als eerste genoemd staan, dan weet je
dat het product vooral uit suiker bestaat. De volgorde van de
ingrediëntenlijst vertelt je namelijk waardevolle informatie. Wat
als eerst genoemd staat is het meest in het product aanwezig.
Wat daarna komt als tweede, etc. Hoe korter de
ingrediëntenlijst, hoe puurder het product. Streef altijd naar
korte ingrediëntenlijsten. Check dus altijd de achterkant van het
product. Daar vind je de voedingswaardedeclaratie en de
ingrediëntenlijst. Dit is feitelijke informatie en hier mag niets
van gelogen zijn, dat is bij wet zo geregeld.
Uitdaging voedingsindustrie
Als jij dit nu leest en je werkt bij een bedrijf dat
voedingsmiddelen maakt, verpakt of verhandelt, dan daag ik je
uit om gezondere producten te gaan produceren. Daar wordt
iedereen beter van. Ik sta altijd open om hierin mee te denken.
Mijn doel is absoluut niet om de voedingsindustrie zwart te
maken, maar om de mensen gezonder te maken. Daarvoor moet
ik de helaas nu nog (vaak) pijnlijke waarheid op tafel leggen.
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6. MACRONUTRIËNTEN, KCAL EN
GEWICHTSVERLIES
Ik vind het belangrijk om je eerst meer uitleg te geven, voordat
ik je de uitgewerkte dagmenu’s ga geven. Met deze uitleg ben
jij straks zelf in staat om keuzes te maken. Ready? Here we go!
Macronutriënten zijn stoffen die ons lichaam nodig heeft en die
calorieën leveren. Het zijn de koolhydraten, eiwitten en de
vetten. Ik bespreek ze hierna één voor één en leg je per punt uit
waar je op moet letten, waarom we ze nodig hebben en in welke
producten je deze stoffen vindt. Voor de volledigheid: alcohol
levert ook calorieën. Maar alcohol ga ik hier verder niet
bespreken, omdat dit vanzelfsprekend niet gezond is en het
advies is dit zo min mogelijk te gebruiken. Vitamines en
mineralen heten overigens micronutriënten. Deze stofjes zijn
superbelangrijk en we hebben ze uiteraard nodig. Ze heten
micro, omdat ze heel klein zijn en geen calorieën leveren.
Macronutriënten zijn stoffen die ons lichaam nodig heeft en
die calorieën leveren. Het zijn de koolhydraten, eiwitten en
vetten.
Calorieën, ook wel afgekort tot kilocalorie, zie je vaak op
verpakkingen vermeld staan als kcal. Hierna zal ik deze
afkorting ‘kcal’ blijven gebruiken. Al ben ik geen fan van kcal
tellen, toch vind ik het wel belangrijk om hier wat uitleg over te
geven. Ik ga je vertellen waarom ik kcal tellen zinloos vind.
Tegelijkertijd is het ook niet helemaal onbelangrijk. Let me
explain.
Calorieën en gewichtsverlies
Calorieën? Dat zijn beestjes, die ‘s nachts je kleren kleiner
maken! Grapje natuurlijk, maar hij blijft leuk vind ik. Kcal is een
eenheid om energie of warmte uit te drukken. Leuk weetje: calor
betekent warm in het Spaans en in het Latijn. Eén calorie is de
hoeveelheid energie die nodig is om één gram water te
verwarmen. Dit is heel weinig, daarom spreken we altijd van
kilocalorie. Dat is de hoeveelheid energie die nodig is om één
kilo water één graad celsius te verwarmen.
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De hoeveelheid kcal die iemand per dag nodig heeft zegt dus
iets over zijn of haar energiebehoefte. Die kan je berekenen.
Factoren die van invloed zijn op deze schatting, zijn onder
andere geslacht, leeftijd, lengte, (fanatieke) sport en ziekte. Er
zijn genoeg sites te vinden waarop je dit zou kunnen berekenen.
Zoek dan op ‘BMR’ berekenen of de formule ‘Harris en
Benedict’.
Gemiddeld heeft een vrouw 2.000 kcal per dag nodig en een
man 2.500 kcal. Dit zijn slechts indicaties en ze kunnen per
persoon verschillen. Met deze berekening kom je erachter
hoeveel energie je per dag nodig hebt. Belangrijke kanttekening
hierbij is, dat als je te zwaar bent, je in deze formule het
gewicht in moet vullen dat je maximaal zou mogen wegen bij
jouw lengte (zie uitleg bij eiwitten hierna).
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Wil je afvallen, dan is het natuurlijk logisch dat je iets minder
calorieën moet nemen dan wat jouw behoefte is. Stel, je hebt
als vrouw 2.000 kcal nodig en je eet heel gezond, maar wel
3.000 kcal per dag, dan zal je niet afvallen. Dit is dus wat ik
bedoel met ‘kcal zijn niet belangrijk, maar tegelijkertijd ook niet
helemaal onbelangrijk’.
Mijn advies aan jou is om vooral de theorie in dit boek goed
tot je te nemen, te kijken naar de voorbeelden en gewoon te
gaan proberen.
Ik weet inmiddels uit ervaring met vele cliënten dat het meestal
niet nodig is om kcal te tellen of om je energiebehoefte uit te
rekenen. Dit levert alleen maar onnodig gedoe en frustratie op.
Weeg jezelf één keer per week op een vast tijdstip en vaste dag,
bij voorkeur altijd in de ochtend direct na het opstaan. Met deze
manier van eten is het haalbaar om ongeveer een halve kilo per
week te kunnen afvallen. Als dat lukt, doe je het super. Begin
dan nooit aan dit soort berekeningen. Er zijn altijd verschillen,
sommigen vallen meer af, anderen vallen minder af. Sommige
mensen vinden een halve kilo per week afvallen weinig.
Let op! Laat je niet misleiden door crashdiëten. Natuurlijk val
je daar snel mee af, maar je komt er ook net zo hard weer van
aan. Vaak met bonuskilo's. Daar zit jij niet op te wachten toch?
Door crashdiëten verlies je namelijk vooral vocht en spieren.
Jouw inwendige kachel schakelt hierdoor terug. En dát is nou
juist niet de bedoeling!
De manier van eten die ik in dit boek beschrijf gaat niet alleen
over afvallen, maar vooral over goed voor je lijf zorgen. Het
geven wat het nodig heeft én jouw inwendige kachel optimaal
laten vlammen. Tot slot adviseert De Fuego Methode ook om
zaken weg te laten, die jouw lijf niet nodig heeft. Een belangrijk
punt is dat De Fuego Methode jouw hormonen goed in balans
brengt. Hormonen zijn bij alle vitale processen betrokken en
werken nauw met elkaar samen.
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Een belangrijke bouwstof van hormonen zijn vetten. Dus vetarm
eten is een ramp voor je hormoonbalans! In dit boek gaat het te
ver om het onderwerp hormonen uit te diepen. Onthoud in ieder
geval dat een goede hormoonbalans essentieel is voor een
gezond lichaam en gewichtsverlies met een stabiel resultaat.
Terug naar die halve kilo per week. Is dat weinig? Ik vind van
niet. Reken maar eens uit wat je na een half jaar aan gewicht
kwijt bent: gemiddeld zo’n 12 kg. En dus ongeveer 24 kg in een
jaar. Natuurlijk heb je weleens een minder goede week. Maar
stel dat je 15 kg per jaar afvalt, dan is dat echt super! Door er
zo naar te kijken, ziet het er toch heel anders uit. Je gaat niet op
dieet, je gaat je eetpatroon en leefstijl veranderen. Dus ook na
het bereiken van jouw doel blijf je gewoon zo eten. Wil je niet
afvallen of is je doel bereikt en wil je je gewicht stabiliseren?
Lees dan verder in hoofdstuk 15.
Merk je dat je niet afvalt? Dan zou je uiteraard door middel van
een app zoals 'My Fitness Pal' of 'De Eetmeter' eens een paar
dagen kunnen bijhouden wat je eet. Kijk dan natuurlijk naar de
kcal, maar ook vooral naar de eiwitten, koolhydraten en vetten.
Het kan namelijk ook zijn dat je kcal inname goed is, maar dat
je eiwitinname te laag of je koolhydraatinname te hoog is. Ik zie
vaak gebeuren dat het probleem daar ligt en niet in de
calorieën.
Soms gaan mensen dan nog minder eten, wat het probleem
van moeizaam afvallen alleen maar versterkt. Structureel te
weinig eten is namelijk absoluut ongezond.
Ten eerste omdat je dan voedingsstoffen tekort komt. Hierdoor
loop je meer risico op allerlei ziekten. En ten tweede zorgt het
ervoor dat jouw metabolisme vertraagd wordt. Hierdoor wordt
afvallen steeds moeilijker.
Dus: kcal zijn wel een beetje belangrijk, maar het tellen is niet
nodig. Ik raad het alleen aan om een keer bij te houden als je
niet het gewenste resultaat bereikt. Of je kunt natuurlijk een
afspraak met mij of een van mijn collega’s maken.
Oke, nu door naar de eiwitten, koolhydraten en vetten. Hoe zit
het daarmee?
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Eiwitten
Eiwitten zijn samen met groenten de belangrijkste basis van
jouw eetpatroon. Eiwitten vind je vooral in alle dierlijke
producten, denk aan vlees, vis, kip, ei, schaal- en schelpdieren
en zuivelproducten. De voorkeur gaat trouwens uit naar kleine
dieren zoals kip, vis, schaal- en schelpdieren. Daarnaast is ei
ook heel geschikt als eiwitbron. Grote dieren zoals varken en
rund adviseer ik om met mate te gebruiken. Beter voor het
milieu en voor jouw gezondheid.
De eiwitten uit dierlijke producten zijn makkelijk op te nemen
voor ons lichaam. Ook kennen we allerlei plantaardige
producten die eiwitten leveren zoals granen, peulvruchten,
noten/pitten/zaden etc. Helaas kan het menselijk lichaam de
eiwitten uit plantaardige bronnen minder goed benutten. Stel
dat je 1 gram eiwit eet uit een plantaardige bron, dan kan je
daarvan effectief gemiddeld maar 0,7 gram benutten.
Eiwitten bestaan uit aminozuren, de bouwstenen
voor ons lichaam. Dierlijke eiwitten hebben het complete
'pakket' aminozuren. Plantaardige eiwitten meestal niet. Door
granen en peulvruchten te combineren krijg je een completer
pakket aminozuren. Dit hoeft overigens niet per se in één
maaltijd.
Voldoende inname van eiwit is ontzettend belangrijk. Iedere
lichaamscel is gemaakt van eiwit. Zo bestaan je organen
bijvoorbeeld voor 80% uit eiwit, werkt ons immuunsysteem op
eiwitten en spelen eiwitten, samen met vetten, een belangrijke
rol bij de synthese van hormonen. Ook de darmen hebben
eiwitten als bouwstof nodig. De darmen zijn heel lang; de dunne
darm alleen al meet 5 tot 6 meter en de dikke darm is ongeveer
1,5 meter.
Ik zeg altijd: ALLES begint vanuit de darmen.
Daar vindt de opname plaats van voedingsstoffen. Dus als de
darmen niet naar behoren functioneren, heeft dit gevolgen voor
jou. Dit kan variëren van diverse ziektebeelden tot allerlei vage
klachten die je misschien in eerste instantie niet zou relateren
aan voeding, zoals hoofdpijn of vermoeidheid.
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Eiwitten zijn behalve als bouwstenen voor je lichaam ook om
andere redenen heel belangrijk voor je lijf. Eiwit verzadigt heel
goed, dus helpt het bij gewichtsbeheersing. Ook beschermen
eiwitten - samen met voldoende sport/beweging - de
spiermassa. Hoe hoger de spiermassa, des te hoger is je
energieverbruik in rust. Ook dit is gunstig voor het op peil
houden van je gewicht.

"Any time you eat or drink you are
either feeding disease
or fighting it"
HEATHER MORGAN MS, NLC
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Oke, hoe zit het nou precies met die eiwitten?
We gaan bij eiwitinname altijd uit van het aantal grammen eiwit
per kilo lichaamsgewicht. Let op: we gaan hier wel uit van een
lichaamsgewicht waarbij er sprake is van een gezond BMI (Body
Mass Index, een methode om in te schatten of je een gezond
gewicht hebt passend bij je lengte). Ben je te zwaar, reken dan
altijd het gewicht dat maximaal past bij jouw lengte. Dit geldt
natuurlijk niet wanneer je ‘te zwaar’ bent door heel veel
spiermassa, zoals bodybuilders.
Een simpele vuistregel die niet perfect klopt, maar wel een
handige indicatie geeft is de volgende. Neem je lengte in cm,
bijvoorbeeld 180 cm. Daar haal je de 1 van af, wat dan 80
wordt. Dit getal is wat je ongeveer maximaal zou mogen wegen
bij jouw lengte. Dus wanneer je 180 cm bent, maar je weegt
bijvoorbeeld 95 kg, houd dan in dit voorbeeld 80 aan voor de
volgende berekening.
* Voor de gemiddelde persoon:
1,0 gram eiwit x je lichaamsgewicht
In dit voorbeeld: 1,0 x 80 kg = 80 gram eiwit per dag nodig
* Voor een gemiddelde sporter (3 x per week 1,5 uur sport, duur
en lichte kracht):
1,2 gram eiwit x je lichaamsgewicht
In dit voorbeeld: 1,2 x 80 = 96 gram eiwit per dag nodig
* Voor fanatieke krachttraining:
1,5 gram eiwit x je lichaamsgewicht
In dit voorbeeld: 1,5 x 80 = 120 gram eiwit per dag nodig
* Bij zeer intensieve krachttraining:
Het maximale advies is: 1,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht
Zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven, mensen met
aandoeningen of wonden, vegetariërs en vooral veganisten
hebben meer eiwit nodig dan de gemiddelde persoon. Daar
houden we vaak tussen de 1,2 - 1,5 gram eiwit per kilogram
lichaamsgewicht aan. Bij vegetariërs en veganisten is dat van
belang, omdat je bij het eten van enkel plantaardige eiwitten,
minder van het eiwit kunt benutten.
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Wanneer je geen vegetariër of veganist bent, is het over het
algemeen redelijk makkelijk om aan voldoende eiwitten te
komen. Dierlijke producten bevatten namelijk meer eiwit en die
zijn ook nog eens beter opneembaar dan plantaardige eiwitten.
Om je hier wat meer inzicht in te geven, verwijs ik je graag naar
het volgende overzicht. Zo kan je voor jezelf op hoofdlijnen een
inschatting maken of je voldoende eiwitten hebt gegeten op een
dag. Het mooiste is ook dat je de hoeveelheid eiwitinname
verdeelt over de dag. Zo is het beter om bijvoorbeeld 3 keer 30
gram eiwit te eten, dan 1 keer 90 gram eiwit. Een kanttekening
hierbij. Heb je een keer een dag te weinig eiwit gegeten? Dit is
geen probleem. Zorg dat je gemiddeld gezien in een week
voldoende eiwitten hebt gegeten.
De berekeningen die nu volgen, kunnen, net als de berekeningen
die vermeld staan bij de dagmenu's, afwijken van wat jij zelf
hebt berekend. Dit kan komen door verschillende
berekeningsprogramma’s en/of afrondingsverschillen. Onthoud
dat het niet op enkele grammen aankomt, maar dat het om de
grote lijn gaat.
Dierlijke eiwitbronnen
Kipfilet
Vlees
Vis
Schaal- en schelpdieren
Ei
Magere kwark (ongezoet)
Hüttenkäse
Kaas, Nederlandse soorten
Fetakaas, geitenkaas

Hoeveelheid eiwit per 100 gram
30 gram
20-25 gram*
20-25 gram*
20-30 gram
12 gram (2 eieren)
10-12 gram eiwit
10-12 gram eiwit
20-25 gram**
15 gram***

Plantaardige eiwitbronnen
Peulvruchten
Noten
Zaden
Pitten
Tempeh (sojaproducten)
Granen
Groenten
Fruit

Hoeveelheid eiwit per 100 gram
6-10 gram****
15 gram
20-33 gram*****
25-28 gram******
12 gram*******
5-13 gram********
2-4 gram
1 gram
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* Ik adviseer om bij vlees vooral te kiezen voor de magere
soorten. Dit bevat het meeste eiwit, maar bovenal geeft vet
vlees ook veel meer ontstekingsreacties in het lichaam dan
mager vlees. Bij vis is het advies andersom: eet liever vooral
vette vis, vanwege de belangrijke visvetzuren EPA en DHA. Deze
vind je vooral in vette vis.
** Hoe magerder de kaas, des te meer eiwit. Toch moedig ik het
eten van heel veel kaas als eiwitbron niet aan.
*** Als eiwitbron in bijvoorbeeld een salade heeft geitenkaas of
fetakaas (niet van de koe) de voorkeur boven ‘gewone’ kaas
(van de koe). Check dit op de ingrediëntenlijst. Dit heeft te
maken met de verteerbaarheid, omdat caseïne (koemelkeiwit)
voor veel mensen moeilijk te verteren is.
**** Peulvruchten zijn bijvoorbeeld kikkererwten, linzen, bruine
bonen, etc.
***** Voorbeelden zijn lijn-, sesam-, hennepzaad. Hennepzaad
als topper met 33 gram.
****** Voorbeelden zijn pompoen-, zonnebloem- en
pijnboompitten.
******* Sojamelk, -toetjes e.d. bevatten nauwelijks eiwit. Ik raad
alleen gefermenteerde sojaproducten zoals tempeh met mate
aan.
******** Bijvoorbeeld tarwe, boekweit, havermout, rijst, quinoa,
etc. Havermout als topper met 13 gram.
Kanttekening hierbij.
Eet je vegetarisch of veganistisch en wil je jouw eiwitten voor
een groot deel uit noten/pitten/zaden halen, maar wil je ook
afvallen? Let dan op. Hoewel ik al eerder aangaf geen groot fan
te zijn van kcal tellen, is het wel belangrijk om te beseffen dat
deze producten naast eiwitrijk ook rijk zijn aan vetten. Dat
betekent dat deze groep relatief veel kcal levert.
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Eet je bijvoorbeeld 100 gram noten/pitten/zaden in 1 maaltijd,
besef dan dat dit veel kcal oplevert, namelijk zo’n 600-800 kcal.
Ik raad je af om in 1 maaltijd je eiwitten enkel uit deze groep te
halen. Combineren is een beter idee. Je neemt hiervan
bijvoorbeeld 1-2 handjes (25-50 gram) en vult dit aan met ca.
100 gram peulvruchten of 2 eieren. Zo houd je je kcal inname
wat lager en dit is ook beter voor een zo groot mogelijke
variatie in aminozuren.

Koolhydraten
Koolhydraten worden vaak bestempeld als ‘dikmakers’. Is dat
ook zo? Ik ga het je uitleggen. De functie van koolhydraten is
brandstof leveren aan ons lichaam. De brandstof uit
koolhydraten wordt snel geleverd, in tegenstelling tot brandstof
uit vetten. Ten eerste is het goed om te weten dat het woord
koolhydraten een verzamelnaam is. Je kunt de koolhydraten in
twee groepen verdelen: producten met zetmeel en producten
met suiker.
Koolhydraten zijn onder te verdelen in langzame en snelle
koolhydraten. Zetmeel zijn de langzame koolhydraten en
suikers zijn de snelle koolhydraten.
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Langzame koolhydraten
Onder zetmeel (langzame koolhydraten) vallen alle granen, zoals
havermout, rijst, tarwe, rogge, gierst, gerst, maïs, quinoa, etc.
Granen zijn vaak verwerkt in producten zoals brood, muesli,
crackers, wraps, pasta, etc. Ook peulvruchten vallen onder
zetmeel.
Snelle koolhydraten
Onder suiker (snelle koolhydraten) vallen melksuikers en
fruitsuikers, maar vooral de suiker zoals we die kennen om in de
koffie of thee te doen en allerlei producten waar dit in verwerkt
zit. Denk aan koek, snoep, chocola, taart, frisdrank,
vruchtensap, maar ook in veel kant-en-klaarproducten zoals
bijvoorbeeld tomatenketchup vind je toegevoegde suikers.
Let op: ook de langzame koolhydraten komen in vergelijking
met vetten snel als energie tot beschikking voor ons lichaam.
Het zijn vooral de suikers ofwel de snelle koolhydraten waar
we voorzichtig mee moeten zijn.
Eigenlijk is het heel logisch waarom. Suiker zoals een
suikerklontje komt in de natuur niet voor.
We noemen dit ook wel geraffineerde suikers.
Dat betekent dat alle stofjes zoals vezels, vitamines
en mineralen zijn onttrokken aan het product. Alleen de suiker
blijft over. Dat verklaart meteen waarom fruit dan wel oké is.
Neem bijvoorbeeld een sinaasappel. Hier zit dan wel suiker in,
maar ook vezels, vitamine c, kalium, een beetje calcium en
magnesium.
Dus: hier heeft je lichaam echt wat aan. Daarnaast duurt het
langer voordat je lichaam uit een sinaasappel de suikers heeft
gehaald dan uit een suikerklontje.
Dat komt omdat de suiker in een sinaasappel ‘verpakt’ zit in
onder andere de vezels. De stofjes die nodig zijn om suiker te
verwerken in ons lichaam zitten ook al toegevoegd aan het
product.
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Dit in tegenstelling tot suiker uit de suikerpot. In dit laatste
geval moet je lichaam zelf stoffen aanleveren vanuit de eigen
lichaamsvoorraden om de suikers te kunnen verwerken. Op
deze manier put je dus je voorraden uit en zo ontstaan tekorten.
Daarom hebben mensen die veel suikerrijke producten (hebben)
gegeten vaak allerlei tekorten, met name een tekort aan
magnesium.
Suiker put dus onze voorraden uit. Daarnaast is het vreemd
voor het lichaam, omdat het in de natuur niet zo voorkomt.
En het heeft nog meer nadelen. Suiker heeft een
ontstekingsbevorderend effect.
Op celniveau worden er allerlei ontstekingsprocessen in je
lichaam geactiveerd. Dit zijn echte sluipmoordenaars, we
noemen dit laaggradige ontstekingen. Ontstekingen waar je niet
acuut iets van merkt, maar die na jarenlang sluimeren voor veel
ellende kunnen zorgen.
Diabetes type 2
Daarnaast veroorzaakt suiker direct een piek in je
bloedsuikerspiegel. Je alvleesklier maakt vervolgens insuline
aan om het suiker in je lichaamscel te krijgen en om je
bloedsuikerspiegel weer te normaliseren. Insuline is een
vetopslag hormoon, sowieso niet handig als je wilt afvallen.
Bovendien kan door het eten van veel en frequent suiker
(koolhydraten) je alvleesklier uitgeput raken: insulineresistentie
ligt dan op de loer. Dit is een voorloper van diabetes type 2, iets
wat je liever wilt voorkomen.

"Our food should be our medicine and
our medicine should be our food"
HIPPOCRATES

025

Het eten van suiker zorgt dus voor een snelle piek in je
bloedsuikerspiegel en energieniveau. Daarna volgt een snelle
daling.
Van deze schommelingen word je heel erg moe en bovendien
geeft het ook bij elke daling een enorm hongergevoel.
Het bekende "ik moet nu suiker hebben" is echt een koolhydraat
probleem.
Al deze nadelen gelden vooral voor de snelle suikers. Maar ook
een beetje voor koolhydraten in het algemeen. Het is namelijk
zo dat hoe koolhydraten dan ook in je bloedbaan komen - of je
nou een suikerklontje of een kom havermout eet - het
eindproduct hetzelfde is: namelijk glucose.
Het verschil zit hem in de snelheid waarmee deze
glucosedeeltjes in je lijf komen: bij suikerklontjes of snoep heel
snel, bij havermout langzamer. Natuurlijk bevat havermout
daarnaast ook vitamines en mineralen. Suiker niet.
Kort gezegd eten wij veel te veel koolhydraten. Zoveel
brandstof hebben wij helemaal niet nodig, zeker niet met onze
hedendaagse levensstijl. We bewegen te weinig in verhouding
tot al die brandstof die we consumeren.
Ons lichaam is hier niet op gebouwd, vandaar dat je hier op
lange termijn allerlei gezondheidsproblemen door kan krijgen.
Ook voor je gewichtsbeheersing is het beter wat te minderen
met de koolhydraten. Je komt dan namelijk beter in je
vetverbranding, vooral als je koolhydraten minderen combineert
met 3 maaltijden per dag eten.
Ik adviseer sowieso iedereen om de groep van de geraffineerde
suikers zo veel mogelijk te laten staan. Een keertje bij
uitzondering kan natuurlijk best wel, denk aan een feestje of in
het weekend af en toe, maar maak er geen dagelijkse kost van.
Daarnaast is het voor de meeste mensen beter om ook de
goede koolhydraten te minderen. Helemaal schrappen is vaak
niet nodig, maar wat minder is zeker een goed idee.
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Hoeveel koolhydraten is dan ‘goed’?
Bij koolhydraten rekenen we niet zoals bij de eiwitten in
grammen per kilo lichaamsgewicht. Hierbij is het gewoon het
aantal grammen koolhydraten dat je optelt in de producten per
dag. Bijvoorbeeld: een boterham bevat 16 gram koolhydraten.
Dan gaat het dus om het getal 16. Een banaan bevat ongeveer
23 gram koolhydraten. Tel die 2 op en je hebt 39 gram
koolhydraten.
De richtlijn van Fuego is ongeveer als volgt:
Hoeveelheid kh per dag
120-150 gram
50-120 gram
< 50 gram

Doel
Gewichtsstabilisatie/-behoud
Afvallen
Afvallen bij forse insulineresistentie*

* Wanneer het afvallen bij het eten van 50-120 gram
koolhydraten per dag niet lukt en er verder geen andere
medische oorzaken bekend zijn, is forse insulineresistentie vaak
het geval. De meeste mensen vallen goed af bij een inname van
50-120 gram koolhydraten per dag.
De grammen koolhydraten zoals hierboven genoemd komen
echt niet precies op de gram aan, ze zijn een grove indicatie.
Mijn doel is dat jij er zo meer feeling mee krijgt en zo zelf
betere inschattingen kunt maken. Je weet nu welke producten
hoog in koolhydraten zijn. Producten die laag zijn in
koolhydraten of zelfs bijna geen koolhydraten bevatten, zijn alle
dierlijke producten. Verder bevatten noten/pitten/zaden en
groenten verhoudingsgewijs weinig koolhydraten.
Maar koolhydraten hebben we toch ook nodig? Dat klopt. Al zou
je met heel weinig koolhydraten ook prima overleven. Je
lichaam is zo intelligent, dat het dan uit vetten energie gaat
produceren. We noemen dit 'ketose'. Voor dit boek gaat het nu
te ver om dit uit te leggen.
Met De Fuego Methode schrap je niet alle koolhydraten, je
mindert het alleen. In heel veel producten zitten dan ook wel
wat koolhydraten, zoals bijvoorbeeld in groenten en die ga je
ook volop eten.
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Vetten
Vetten staan helaas bij sommige mensen nog steeds ten
onrechte in een kwaad daglicht. Jarenlang is er de anti-vet
campagne geweest door de overheid, dus is het niet gek dat dit
bij veel mensen nog in het systeem zit.
Toen ik net begon als diëtist waren dit ook de adviezen die ik
gaf, ik wist niet beter. Zo had ik het geleerd vanuit de
opleiding. Minder vet, meer koolhydraten.
Bijvoorbeeld: 6 boterhammen per dag, met halvarine besmeerd.
Het beleg mager en soms ook nog suikerrijk. Gelukkig weet ik
inmiddels wel beter. Er zijn vele studies bekend die het
tegendeel laten zien. Waarom dit dan nog steeds wordt
geadviseerd? Iets met overheid en lobbyisten. Want, wat zou er
met de industrie gebeuren als we massaal gingen snappen dat
allerlei halvarines, margarines, vloeibare bak- en
braadproducten juist slecht zijn voor hart- en bloedvaten?
Vetten staan helaas bij sommige mensen nog steeds ten
onrechte in een kwaad daglicht.
Vet is juist essentieel, het is een brandstof, onze celwanden
(ons lichaam heeft ruim 37 biljoen cellen) en hormonen kunnen
niet zonder. Ook zijn er de in vetoplosbare vitamines A, D, E en
K. Zonder vet krijgen we hier een tekort aan.
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Vet levert toch de meeste kcal? Klopt. Maar vet verzadigt ook
het beste, dus je kunt daar minder van eten dan van
koolhydraten. Een term die je misschien weleens gehoord hebt
en waar ik achter sta is:
"Eat fat to burn fat"
Om vet te verbranden moet je daarnaast ook zorgen voor
voldoende eiwitinname, een algemene goede voeding en
natuurlijk voldoende beweging.

Welke vetten zijn dan goed? Check, goede vraag!
Deze onverzadigde vetten zijn goed: alle noten/pitten/zaden,
olijfolie, avocado en vette vis: zalm, makreel, sardientjes,
paling, haring.
Ik wil hierbij de link maken naar halvarine, margarine en
vloeibare bak- en braadproducten, deze raad ik af.
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"The doctor of the future will give no
medication, but will interest his
patients in the care of the human
frame, diet and in the cause and
prevention of disease"
THOMAS A. EDISON
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Vaak wordt benoemd dat deze vetten vloeibaar/smeerbaar zijn
en daarom goed zijn. Dit is te kort door de bocht. Dit soort
producten zijn sterk bewerkt en geraffineerd. Bovendien wordt
als basis vaak zonnebloemolie gebruikt. Dat werkt net als
suiker ontstekingsbevorderend in je lichaam. Laten staan dus.
Als je een keer een boterham of cracker eet, kies dan liever voor
roomboter.
De volgende indeling is een zeer beknopt overzicht, puur om je
een korte indruk te geven over onverzadigde vetten.
Omega 9
Omega 3 (EPA & DHA) Omega 6
Zonnebloemolie
Avocado
Vette vis
Kant- en klaarproducten Olijfolie
Walnoten*
(Vet) vlees
Lijnzaad*
* Het lichaam kan zelf een beetje EPA en DHA maken uit deze
producten. Het omzetten gaat via een aantal stappen, waardoor
we uiteindelijk maar een klein deeltje van de gunstige stoffen
EPA en DHA hieruit kunnen halen. Vette vis eten staat dus met
stip op 1 als het gaat om voldoende omega 3 consumptie.
Belangrijk hierbij is dat het lichaam niet zelf omega 3 en 6 kan
maken, maar dat uit voeding moet halen. Het lichaam kan
omega 9 wel zelf maken. Vooral de verhouding tussen omega 3
en 6 blijkt belangrijk te zijn voor onze gezondheid.
De meest ideale verhouding tussen deze twee voor een
optimale gezondheid is ongeveer 1:1 tot maximaal 1:5.
De wetenschap is het er niet helemaal over eens, maar je moet
denken aan iets in deze richting. De verhouding nu bij veel
mensen ligt ergens in de richting van 1:20. We hebben dus
massaal een omega 3 tekort en een omega 6 teveel.
Dat betekent dat we heel goed ontstekingen kunnen
aanwakkeren, maar die minder goed kunnen stoppen.
Het immuunsysteem kan hierdoor niet meer naar behoren
functioneren, wat het ontstaan van allerlei chronische
ontstekingsziekten tot gevolg kan hebben.
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Simpel advies
Eet vaker vette vis, minder vaak (vet) vlees, beperk zo veel
mogelijk de consumptie van fabrieksvoedsel waaronder
halvarines en vloeibare bak- en braadproducten en het gebruik
van zonnebloemolie. Zonnebloempitten kunnen overigens wel.
Zo verbeter je de verhouding tussen omega 3 en 6 in je lichaam.
Goed. En de verzadigde vetten zijn dus slecht?
Bij verzadigde vetten (verzadigde vetzuren, officieel) heb je het
over een hele grote groep van van alles bij elkaar. Hierin wordt
vaak alles over één kam geschoren, wat onterecht is. Van de
verzadigde vetten zijn namelijk vooral de lange keten vetzuren
slecht. Deze werken ook ontstekingsbevorderend. Je vindt ze
vooral in (vet) vlees en bewerkte producten uit de fabriek. Vlees
in het algemeen bevat sowieso de lange keten vetzuren.
Kies daarom bij vlees altijd voor mager vlees: dit bevat minder
vet en daarmee ook minder van deze ontstekingsbevorderende
stoffen.
Dit is tevens de reden waarom ik minder vlees adviseer en liever
meer kip, ei, vis en schaal- en schelpdieren. Ook allerlei
bewerkte producten uit de fabriek bevatten deze verkeerde
vetten.
Je hebt ook middellange keten vetzuren, in het Engels ook wel
bekend als MCT (Middle Chain Triglycerides) en korte keten
vetzuren. Deze twee groepen worden allebei heel anders
verwerkt in het lichaam dan de lange keten vetzuren. De
opname en vertering hiervan gaan veel gemakkelijker. Kokosolie
valt onder de groep MCT’s. Het verhaal dat dit het
cholesterolgehalte zou verhogen - en daarmee de kans op harten vaatziekten - ligt veel genuanceerder. Ik zou daar een ander
boek over kunnen schrijven.
De nieuwste inzichten laten zien dat MCT vet - en dus normaal
gebruik van kokosolie - prima past in een gezond eetpatroon.
Een fantastisch voordeel van kokosolie is dat dit een heel
stabiel vet is om in te bakken.
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Je kunt kokosolie hoog verhitten zonder dat het verbrandt.
Verbranding zorgt voor het vrijkomen van giftige stoffen. Dit
gebeurt wel snel bij allerlei andere plantaardige oliën en ook bij
de vloeibare bak- en braadvetten. Voor bakvet adviseer ik
daarom kokosolie voor bakken op hoog vuur of anders
roomboter, ghee (dat is geklaarde boter, lekker voor het bakken
van vlees) of olijfolie op een laag vuurtje.
Voor de volledigheid nog even de korte keten vetzuren. Deze
worden door onze darmbacteriën gemaakt en geven de
darmwand direct energie.
Hoeveel vet hebben we per dag nodig?
Daarover zijn de meningen verdeeld. Mijn advies is om vooral te
zorgen voor voldoende eiwit en niet te veel koolhydraten. Verder
kan je jouw voeding dan aanvullen met wat goede vetten.
Ten aanzien van het eten van vette vis heb ik wel een duidelijke
richtlijn voor je: minimaal 2 keer per week. Lust je geen (vette)
vis? Dan is een visolie-supplement of algenolie geen overbodige
luxe. Blijf uit de buurt van goedkope visolie supplementen. Deze
zijn vaak vervuild en niet (voldoende) gezuiverd. Voor een goed
advies kan je terecht bij mij of een van mijn collega's.
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7. MICRONUTRIËNTEN EN ORTHOMOLECULAIR
Micronutriënten zijn ontzettend belangrijk. Onder
micronutriënten vallen vitamines, mineralen en
spoorelementen. We hebben er zo weinig van nodig, dat we dit
daarom ‘micro’ noemen. Voor dit boek gaat het te ver om al
deze stoffen uit te leggen. Maar ik wil er wel kort iets over
zeggen. Vanuit orthomoleculair oogpunt kijken wij hier anders
naar dan hoe hier regulier over gedacht wordt.
Bij een orthomoleculaire voeding streven we naar een zo
optimaal mogelijke voeding.
Bij een reguliere voeding (Schijf van Vijf) worden aanbevelingen
gedaan voor de gemiddelde, gezonde Nederlander. Het punt is,
dat veel mensen niet meer gezond zijn. Veel Nederlanders
ervaren stress. Ik vind dat hier veel te laconiek over gedaan
wordt. Bijna iedereen heeft stress. Stress put je lichamelijk
enorm uit en tast ook je voorraden micronutriënten aan.
Magnesium is een goed voorbeeld van een mineraal dat
extreem veel verbruikt wordt bij stress. Dat betekent dus dat
alleen al vanwege de stress iedereen een hogere behoefte heeft
aan micronutriënten dan de standaard richtlijnen van het
Voedingscentrum aangeven.
Daarnaast is er overgewicht. In 2017 had 48,7% van de
Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. Veel mensen
vergeten dat als je overgewicht hebt, dit allerlei
ontstekingsreacties in je lichaam in gang zet. Je hebt dan juist
extra voedingsstoffen nodig om dit tegen te gaan.
Veel mensen met overgewicht gaan juist minder
voedingsstoffen eten door allerlei crashdiëten.
Dit is dus nooit een goed idee. Daarnaast nemen de laatste
decennia allerlei chronische ziektes toe: diabetes type 2, hoge
bloeddruk en andere hart- en vaatziekten. In 2016 hadden 8,8
miljoen mensen in Nederland 1 of meer chronische ziekten. Ook
kanker is een veel voorkomend ziektebeeld. Deze ziektes vragen
ook veel meer micronutriënten. Ben je niet ziek of heb je geen
overgewicht? Super! Door te eten volgens De Fuego Methode
ben je preventief bezig!

034

De adviezen van het Voedingscentrum (Schijf van Vijf) zijn
gericht op de algemene gezonde Nederlander. Je begrijpt dat
dit dus al voor een groot deel van ons niet geldt. Daarnaast is
het zo, dat je door de adviezen van het Voedingscentrum te
volgen, ervoor zorgt dat je geen absolute tekorten hebt,
wanneer je dus gezond bent. Bijvoorbeeld: de aanbeveling voor
vitamine C is zo, dat je geen scheurbuik meer krijgt zoals een
paar eeuwen geleden.
Door stress, chronische ziekten en overgewicht heb je juist
extra voedingsstoffen nodig.
Maar het wil niet zeggen dat deze aanbeveling optimaal is.
Vitamine C heeft zoveel meer belangrijke functies, bijvoorbeeld
voor de aanmaak van collageen en bindweefsels. Daarom speelt
vitamine C een belangrijke rol bij het gezond houden van de
bloedvaten, maar ook bij het gezond houden van de gewrichten,
pezen, botten, huid, spieren en het bindweefsel. Vitamine C is
daarnaast een belangrijke antioxidant. Zeker met onze huidige
leefstijl en een maatschappij met zoveel vervuiling (UV straling,
luchtvervuiling, etc.) is dit essentieel! Dit is slechts één
voorbeeld. Hetzelfde geldt voor alle micronutriënten.
Vanuit orthomoleculair oogpunt adviseer ik optimale
voeding, die ervoor zorgt dat alle processen in je lichaam zo
optimaal mogelijk kunnen functioneren. De aanbevelingen van
De Fuego Methode zijn daarom hoger dan die van het
Voedingscentrum.
Wat ik hiermee bedoel te zeggen: mensen in Nederland zullen
niet snel een absoluut tekort hebben. Scheurbuik komt niet
meer voor. Een relatief tekort zie ik wel vaak. Het lichaam is niet
goed in staat om bijvoorbeeld allerlei ontstekingsreacties te
remmen. Daarvoor zijn de aanbevelingen van het
Voedingscentrum te laag. Vanuit orthomoleculair oogpunt
adviseer ik optimale voeding, die ervoor zorgt dat alle
processen in je lichaam zo optimaal mogelijk kunnen
functioneren.
Haal het beste uit jezelf!
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Groenten zijn een hele belangrijke bron van micronutriënten.
Ze leveren heel veel verschillende vitamines, mineralen, maar
ook antioxidanten en bioactieve stoffen.
Vandaar dat ik minimaal 500 gram per dag adviseer om deze
superstofjes royaal binnen te krijgen. Dit in tegenstelling tot
250 gram bij het Voedingscentrum. Groenten hebben nog veel
meer voordelen. Ik zet hier de belangrijkste voordelen van
groenten voor je op een rij, inclusief een korte toelichting:

✓ Groenten zijn de grootste bron van vitamines en mineralen.

Deze stoffen zijn onmisbaar voor het lichaam. Ze spelen een
belangrijke rol bij groei, herstel en de verschillende
honderden processen in ons lichaam. Het lichaam maakt zelf
geen of onvoldoende vitamines en mineralen aan, dus wij
moeten dit echt uit onze voeding halen. Een voorbeeld van
wat ons lichaam zelf kan maken is vitamine K. Vitamine K
halen we deels uit de voeding, maar ook kunnen onze
darmbacteriën zelf vitamine K aanmaken. Je zult nu
begrijpen dat bij een slecht eetpatroon met veel suikers en
weinig groenten, de aanmaak van vitamine K in de darmen
niet optimaal zal verlopen.

✓ Groenten leveren antioxidanten. Antioxidanten zijn nodig om

vrije radicalen onschadelijk te maken. Vrije radicalen zijn
schadelijke stoffen voor ons lichaam. Ze kunnen cellen en
weefsels kapot maken. Vrije radicalen ontstaan altijd bij een
normale stofwisseling. Daarnaast ontstaan er vrije radicalen
door o.a. UV straling, roken, vervuilde lucht en (veel) sporten.
Gelukkig bestaan er antioxidanten om de vrije radicalen
onschadelijk te maken. Voorbeelden van antioxidanten zijn
de vitamines C en E, de sporenelementen selenium en zink en
verschillende bioactieve stoffen.

✓ Groenten bevatten veel oplosbare vezels. Dit is belangrijk

voor een goede darmwerking en darmgezondheid. De goede
darmbacteriën vinden vooral groenten heel lekker. Eet je
minimaal 500 gram groenten? Dan houd je jouw ‘huisdieren’
tevreden! Door een goede darmwerking kan je
voedingsstoffen efficiënt opnemen, behoud je een goed
immuunsysteem en voorkom je een ‘lekkende darm’. Een
lekkende darm kan voor allerlei vervelende kwalen zorgen,
zowel (chronische) ziekten als vage klachten.
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✓ Groenten leveren bioactieve stoffen. Dit zijn stoffen die van

nature in planten voorkomen en een gezondheidsbevorderend
effect hebben. Voorbeelden zijn flavonoïden en carotenoïden.

✓ Groenten spelen een belangrijke rol bij het in stand houden

van een goed zuur-base evenwicht. Alles wat we eten is
verzurend, behalve kruiden, groenten en fruit. Een zuur
lichaam wordt eerder ziek. Wanneer je veel verzurende
voeding eet in verhouding tot basische voeding, moet het
lichaam eerst zorgen dat er een meer basisch milieu
gecreëerd wordt. Het lichaam onttrekt dan de mineralen uit
de lichaamsvoorraden, omdat het altijd streeft naar
homeostase. Bijvoorbeeld calcium: bij een te zuur milieu
wordt calcium uit de botten gehaald. Zo ontstaat eerder
botontkalking.

✓ Groenten helpen mee met het stabiliseren van je
bloedsuikerspiegel.
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Vocht
Ten slotte is de inname van voldoende vocht heel belangrijk
voor een goede werking van ons lichaam. Een menselijk lichaam
bestaat voor meer dan de helft uit water. Continu gaat water
verloren door onder andere zweten en onze stofwisseling. Urine
en ontlasting zijn de afvalproducten hiervan. Door het drinken
van in ieder geval 2 liter water per dag zorg je voor voldoende
aanvulling. Bij voorkeur heet of lauwwarm water en
kruidenthee zijn geschikt voor het aanvullen van de
vochtvoorraad.
Vezels
Vezels en vocht samen zijn verantwoordelijk voor een goede
darmwerking. Voor vezels ligt de aanbeveling op 30-40 gram
per dag. Ongeveer 30 gram voor vrouwen en 40 gram voor
mannen. Door het eten van meer groenten krijg je automatisch
meer vezels binnen. Ook zie je in de dagmenu’s regelmatig
noten, pitten en zaden voorbij komen. Deze zijn ook rijk aan
vezels.
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8. WAT WEL EN WAT NIET?
Het is eigenlijk niet heel zwart-wit als je het hebt over wat je
beter wel en wat je beter niet kunt eten. Iedereen is immers
anders.
De een kan niet tegen zuivel, de ander niet tegen gluten en weer
iemand anders verdraagt bijvoorbeeld peulvruchten niet goed.
Het is dus een persoonlijke zoektocht. Over het algemeen geldt:
als je veel varieert, spreid je het risico op klachten. Bedenk ook
dat voor de meeste mensen het volgende geldt.

"Niets is gif en alles is gif,
de dosis bepaalt"
Paracelsus - arts & theoloog
Wanneer je veel (vage) klachten hebt of wanneer er sprake is
van een auto-immuunziekte, adviseer ik vaak om te starten met
een voeding die volledig gluten- en zuivelvrij is.
De voeding in de uitgewerkte dagmenu’s die ik in dit boek laat
zien is laag in gluten en zuivel, maar niet 100% gluten- en
zuivelvrij. Ik heb daar bewust voor gekozen, omdat ik door
praktijkervaring weet dat de meeste mensen wel een klein
beetje zuivel en gluten kunnen verdragen. Door het toepassen
van dat kleine beetje zuivel en gluten, geeft dit de meeste
mensen meer lucht waardoor het op de lange termijn ook goed
toepasbaar blijft. Ik noem hier bewust niet het woord
‘volhouden’. Volhouden klinkt als iets tijdelijks. Het gaat om
blijvende leefstijlveranderingen.
Wellicht volgt er in de toekomst nog een boek dat een volledig
gluten- en zuivelvrij menu biedt. Ben jij nu aan het lezen en denk
je: maar ik wil juist wel gluten- en zuivelvrij? Geen probleem, je
kunt de dagmenu’s makkelijk aanpassen. Zuivel en gluten zijn
heel simpel te vervangen door goede alternatieven.
In dit hoofdstuk bespreek ik per productgroep wat je beter wel
en niet kunt doen en hoe je dit eventueel kunt vervangen.
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Granen en gluten
Het is ten eerste belangrijk om te snappen wat gluten zijn.
Gluten zijn de eiwitten die van nature voorkomen in de volgende
granen: tarwe, spelt, rogge, gerst en kamut.
De volgende granen zijn van nature glutenvrij: haver*, maïs, rijst,
boekweit, gierst, teff, sorghum, quinoa, amaranth en tapioca.
*Haver wordt soms als ‘bevat gluten’ bestempeld. Van nature is
haver(mout) glutenvrij. Alleen wordt dit soms verwerkt in een
fabriek waar ze ook andere, glutenbevattende granen verwerken.
Mogelijk komen er kleine deeltjes gluten in de haver terecht.
Voor de meeste mensen is dit geen enkel probleem. Het is wel
een probleem wanneer je coeliakie hebt. Dit is een diagnose
waarbij mensen echt geen kruimel gluten kunnen verdragen. Voor
deze mensen bestaat er glutenvrije havermout. Dit is havermout
waarbij er geen contaminatie heeft plaatsgevonden. Voor
mensen met coeliakie raad ik aan om strikt glutenvrij en dus ook
geen ‘gewone’ havermout te eten. Het is bij coeliakie sowieso
raadzaam om een afspraak te maken bij een diëtist om hierin
goed begeleid te kunnen worden.
Wel of geen gluten?
Gluten kunnen schade aanrichten aan de binnenkant van de
darmwand. Je darmwand wordt hierdoor als het ware meer
doorlaatbaar. Om het simpel te houden: je darmwand bevat
‘schuifdeuren’. Deze schuifdeuren beslissen welke stoffen
worden opgenomen in je lichaam en welke niet. Giftige stoffen
of zaken die niet in je lichaam thuishoren, blijven hierdoor
letterlijk ‘buiten de deur’. Gluten kunnen deze schuifdeuren
beschadigen. De schuifdeuren gaan niet meer goed dicht.
Hierdoor lekken er ook verkeerde stoffen je bloedbaan binnen.
Dit noemen we leaky gut. Dit kan voor vage klachten zorgen
zoals je niet fit voelen, hoofdpijn en vermoeidheid. Dit komt
omdat je immuunsysteem constant ‘aan’ staat om die
lichaamsvreemde stoffen aan te pakken. Er zijn associaties
gevonden tussen een leaky gut en auto-immuunziekten.
Wetenschappelijk gezien is er geen consensus of leaky gut de
oorzaak of het gevolg is van auto-immuunziekten. Wel worden
deze met elkaar in verband gebracht.
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In de medische wereld werd dit lang ontkend. Gelukkig komt er
steeds meer aandacht en bekendheid rondom dit onderwerp. Er
zijn overigens meerdere factoren die invloed hebben op de
kwaliteit van de schuifdeuren. Stress is ook een grote
boosdoener in dit verhaal.
Mijn advies
Bij een auto-immuunziekte is het verstandig om in ieder geval
een aantal maanden helemaal geen gluten en zuivel te eten. Zo
kun je de darm laten herstellen. Let op: als je coeliakie
vermoed, laat dit dan eerst uitsluiten, voordat je alle gluten uit
je voeding haalt. Je kunt namelijk alleen maar op coeliakie
testen als je langere tijd je darmen bloot hebt gesteld aan
gluten.
Voor de gemiddelde lezer van dit boek zal een klein beetje
gluten en zuivel geen problemen opleveren. Daarom vind je in
dit boek wel enkele recepten met gluten en zuivel.
Het glutenbevattende graan tarwe zorgt vaak voor de meeste
problemen. Daarom komt tarwe niet voor in de dagmenu’s. Je
zult andere granen zoals rogge en spelt wel af en toe voorbij
zien komen, ook al bevatten deze wel gluten.
Uit ervaring blijkt dat deze vaak beter verdragen worden dan
tarwe. Ook adviseer ik natuurlijk in de dagmenu’s om glutenvrije
granen te gebruiken zoals quinoa, rijst en boekweit. Voel je vrij
om eventueel ook met andere glutenvrije granen te
experimenteren!
In dit boek heb ik het simpel en toegankelijk gehouden. Daarom
heb ik niet alle mogelijke glutenvrije granen gebruikt, maar de
meest bekende glutenvrije granen die in de gewone
supermarkten verkrijgbaar zijn.
Ik hoop door deze mix van glutenvrije en glutenbevattende
granen (behalve tarwe) deze manier van eten voor een breed
publiek toegankelijk te maken.
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Zuivel
Veel mensen verdragen zuivel niet goed, al beseffen ze dat vaak
niet. Bij zuivel kan zowel de caseïne als de lactose voor
problemen zorgen.
Caseïne is een melkeiwit en lactose is een melksuiker. Wil je
zuivelproducten gebruiken zoals melk, yoghurt e.d., kies dan bij
voorkeur altijd voor ongezoete zure melkproducten zoals kwark,
yoghurt en karnemelk. Deze bevatten minder lactose dan
gewone melk. Gewone Nederlandse kaas bevat overigens geen
lactose. Zachte kazen en witte kazen weer wel. Ook hüttenkäse
bevat lactose. Deze komt wel een keer voor in het dagmenu. Het
voordeel van hüttenkäse is het hoge aandeel in eiwitten.
Vanwege de twee genoemde nadelen - caseïne en lactose - heb
ik het gebruik van zuivel in de dagmenu’s sterk beperkt. Kies je
voor bijvoorbeeld kazen in een salade, dan gaat de voorkeur uit
naar andere melksoorten dan die van de koe, zoals geiten- of
schapenkaas of buffelmozzarella.
Peulvruchten
Over het gebruik van peulvruchten zijn de meningen verdeeld.
Het voordeel van peulvruchten is dat ze veel vezels leveren en
een mooie plantaardige eiwitbron zijn. Dierlijke producten
bevatten verhoudingsgewijs veel meer eiwitten. Wanneer je dus
een keer vegetarisch wilt eten is dit een goede keuze, eventueel
aangevuld met andere plantaardige bronnen zoals noten, pitten
en zaden. Het is goed om peulvruchten te combineren met
granen in één maaltijd.
Peulvruchten en granen vullen elkaar aan wat betreft
aminozuren. Niet iedereen verteert peulvruchten goed. Een tip
hierbij: voeg zeewier toe aan je maaltijd met peulvruchten.
Hierdoor worden de peulvruchten makkelijker verteerd.
Daarnaast is zeewier een belangrijke bron van jodium.
Mijn advies is: probeer het uit en kijk hoe jouw lijf er op reageert.
Wil je peulvruchten liever vermijden? Vervang deze dan door
dierlijke eiwitten zoals kip, schaal- en schelpdieren, ei of mager
(rund)vlees. Als je peulvruchten niet goed verdraagt kan het ook
raadzaam zijn om de hoeveelheid langzaam op te voeren.
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Fruit
Alle fruitsoorten zijn goed, wissel vooral af.
Wanneer je minimaal 500 gram groenten per dag eet, dan zijn
2 stuks fruit per dag voldoende.
Het eten van veel fruit levert veel koolhydraten. Dit kan nadelen
hebben voor het afvallen en het stabiliseren van je
bloedsuikerspiegel. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6.
Vermijd in ieder geval vruchtensappen, ook versgeperst. Dat
bevat evenveel suiker als een glas frisdrank.
Het maakt een behoorlijk verschil of je een sinaasappel gewoon
opeet of wanneer je dit drinkt in de vorm van een sap. Daarom
maak ik ook nooit gebruik van fruitsmoothies, maar voeg ik er
altijd groenten, vetten en/of eiwitten aan toe. Dit voorkomt een
te snelle piek in de bloedsuikerspiegel.
Groenten
Alle groenten zijn goed, varieer zo veel mogelijk in kleur. Over
het algemeen geldt dat je het merendeel van de groenten het
beste gekookt, gewokt of gebakken kunt consumeren. Door het
verhitten van de groenten worden de groenten al wat
voorverteerd. Dit voorkomt verteringsklachten zoals een
opgeblazen buik en winderigheid.
Noten, pitten en zaden
Deze zijn allemaal gezond, maar ook hierin geldt: variatie. Let
op: deze groep bevat voornamelijk vet en eiwit.
Door het hoge aandeel aan vetten levert deze groep veel kcal.
Een typisch voorbeeld van een veel gemaakte fout. Men denkt
dat het zo gezond is, dat er royaal van gegeten kan worden.
Gezondheidstechnisch klopt dat, gewichtstechnisch niet.
Beperk dus de portiegroottes hiervan. Zie de dagmenu’s voor
advies in hoeveelheden. Pinda’s zijn overigens geen noten, maar
vallen onder de peulvruchten. Naast gezonde stoffen bevatten
peulvruchten en dus ook pinda’s bepaalde gifstoffen, zoals
aflatoxinen. Af en toe eten kan, maar zie het niet als ‘noten’ die
je dagelijks kunt gebruiken.
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Vlees, vis, kip, ei, schaal- en schelpdieren
Ik adviseer om minimaal 2 keer per week vette vis te eten. Dit
vanwege de belangrijke EPA en DHA vetzuren (omega 3).
Daarnaast kan er nog 1 keer magere vis gegeten worden. Dat
zijn onder andere alle witvissen en tonijn.
Ei, kip, schaal- en schelpdieren kunnen regelmatig gegeten
worden. Zorg wel voor variatie hierin. Het verhaal dat eieren je
cholesterol zouden verhogen en je er maximaal 3 per week mag
is allang achterhaald. Je kunt gerust 2-3 eieren op een dag
eten. Zorg er dan wel voor dat je de dag erna een keer
overslaat.
Verder adviseer ik om de inname van vlees te beperken tot
ongeveer 2 keer per week. Bij voorkeur zo veel mogelijk mager
vlees zoals biefstuk, entrecote, etc.
Voor het dieren- en milieuwelzijn, jouw gezondheid én de
variatie heb ik ook vegetarische maaltijden opgenomen.

Soja
Gefermenteerde sojaproducten kunnen met mate gegeten
worden zoals tempeh, miso en natto. Producten die
gefermenteerd zijn leveren veel gezondheidsvoordelen op. Ze
zijn supergezond voor je darmen. Van andere sojaproducten
zoals sojamelk en -toetjes ben ik geen groot voorstander. Deze
zijn niet gefermenteerd en vaak juist sterk bewerkt.
Wil je sojamelk gebruiken als vervanging van melk? Kies dan
liever voor haver-, rijst-, amandel- of hazelnootmelk of iets
dergelijks. Controleer wel altijd het etiket op een zo kort
mogelijke ingrediëntenlijst en bij voorkeur geen toegevoegde
suikers.

044

Suiker en zoetstoffen
Ik krijg weleens de vraag: "Kan ik beter cola of cola light
drinken?" Met andere woorden: liever suiker of zoetstof. Mijn
antwoord is dan: "Wil je liever een arm of een been breken?"
Ook al bevatten zoetstoffen misschien weinig kcal, ze
hebben zeker een aantal nadelen. Uit recente onderzoeken blijkt
dat zoetstoffen een nadelig effect hebben op je darmflora. Ook
zijn er aanwijzingen dat het wel degelijk iets doet met je
insulinerespons. Maar de beste reden om het te laten: je houdt
met zoetstoffen nog steeds je zoetbehoefte in stand. En daar
willen we nou juist vanaf! Dus van beide producten: hoe minder
hoe beter.
Let op: fabrikanten zijn zich steeds meer bewust van het feit dat
de consument minder suiker wil gebruiken. Er worden soms dan
ook andere benamingen gebruikt voor suiker. Wees hier alert
op.
Veel voorkomende andere benamingen voor suiker zijn
bijvoorbeeld glucosefructosestroop, HFCS (ook wel High
Fructose Corn Syrup genoemd), dextrose, fructose, glucose,
vruchtensapconcentraat, etc.
In de recepten maak ik af en toe gebruik van natuurlijke
zoetmiddelen zoals dadels en agave- of ahornsiroop. Dat dit
natuurlijke suikers zijn, maakt niet dat je deze onbeperkt kunt
eten. In de dagmenu’s combineer ik dit soort producten met
andere ingrediënten.
Vooral het combineren met eiwitten en/of vetten voorkomt een
te snelle stijging van je bloedsuikerspiegel.
Het maakt nogal een verschil of je gewoon een dadel eet, of dat
je deze verwerkt in een gerecht met wat vetten/eiwitten. In het
laatste geval stijgt je bloedsuikerspiegel veel minder snel.
Kijk bijvoorbeeld naar het recept van het kokosontbijt in week 2
op zaterdagochtend. Eet je de dadels zonder iets anders erbij,
dan stijgt je bloedsuikerspiegel snel. Door het toevoegen van de
noten en kokosolie stabiliseert de bloedsuikerspiegel zich en
stijgt die veel minder snel.
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(Bak)vet
Kokosolie is het meest geschikt wanneer je op heel hoog vuur
wilt bakken of wokken. Verder zijn roomboter en ghee geschikt
om in te bakken. Ghee is een geklaarde boter, de eiwitten zijn
hieruit verwijderd zodat alleen het pure botervet overblijft. Dit is
erg lekker om vlees in te bakken. Olijfolie kan gebruikt worden
op een laag vuurtje en natuurlijk vooral in salades.
Kies bij olijf- of kokosolie altijd voor olie uit een glazen fles of
pot. Liever niet uit blik of plastic. Dit in verband met het lekken
van giftige stoffen. Het vet neemt deze gevaarlijke stoffen
gemakkelijk op.
Bewaar de olijfolie thuis op een donkere, koele plek zoals in een
voorraadkast. Kies bij voorkeur voor pure olijfolie extra vierge
of eerste persing. Voor op een boterham of cracker kan
ongezouten roomboter worden gebruikt.
Vermijd het gebruik van halvarine en margarine.
Ook de vloeibare bak- en braadvetten kun je beter vermijden. Al
deze producten zijn zeer sterk bewerkt en bevatten vaak
zonnebloemolie. Dit is zoals je inmiddels weet een omega 6 vet.
Dit werkt ontstekingsprocessen in de hand.
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9. DE 10 SUPERTIPS
Wat ‘mag’ wel of niet? Mag ik melk? Kan ik nou beter wel of
geen tarwe of gluten eten? Iedereen is anders. Zoals gezegd is
het een zoektocht om uit te vinden wat bij jou past. In dit boek
geef ik je algemene informatie en tips, waarvan ik zie dat ze bij
de meeste mensen goed werken.
Ik richt me ook vooral op variatie. Zo spreid je het risico
wanneer je ergens niet goed tegen kan. Wanneer je een product
niet goed verdraagt en je dit één keer per week eet, dan zal dat
bij de meeste mensen minder klachten geven dan wanneer je dit
dagelijks of zelfs meerdere keren per dag eet.
Individuele uitzonderingen zijn er altijd. Als je het vermoeden
hebt dat je iets niet goed verdraagt, test het dan uit. Laat het
een paar weken weg en kijk of je verschil merkt. Uiteraard kun je
altijd contact met Fuego opnemen voor een persoonlijk advies.

"Don’t eat anything your
great-great grandmother
wouldn’t recognise as food"
MICHAEL POLLAN
Een aantal van deze tips heb ik al eerder genoemd en komen je
als het goed is al bekend voor. Dat is een teken dat je goed hebt
opgelet. Na al een behoorlijke hap informatie vat ik daarom
alles nog even overzichtelijk voor je samen in 10 tips.
Ready? Hier komen ze!
Tip 1: Eet zoveel mogelijk puur en onbewerkt
Vermijd dus zo veel mogelijk bewerkte, door fabrikanten in
elkaar geknutselde voeding.
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Tip 2: Zorg voor een stabiele bloedsuikerspiegel
Dit is echt een van de belangrijkste tips, dus lees hem goed
door! Bij heel veel mensen gaat het hier ‘mis’. En dit is dus ook
een van de redenen waarom ik geen fan ben van 6-8
boterhammen per dag eten. Hier komt de uitleg.
Je bloedsuikerspiegel reageert op de inname van koolhydraten.
Het is goed om eerst te weten wat koolhydraten zijn, daarom
nog een korte herhaling. We kennen twee soorten: de langzame
koolhydraten (dat zijn volkoren graanproducten zoals
zilvervliesrijst, volkorenbrood, e.d.) en de snelle koolhydraten
(dat zijn alle suikers of producten waarin suiker is verwerkt
zoals koek, snoep, chocola, etc.). Veel mensen vergeten dat ook
honing, sapjes en gedroogd fruit snelle suikers zijn.
Bij het eten van zowel snelle als langzame koolhydraten
komen er suikerdeeltjes (glucose) in je bloed. Bij snelle
koolhydraten gebeurt dit, zoals de naam al doet vermoeden,
heel snel. Beperk daarom sowieso zoveel mogelijk het
gebruik van de snelle koolhydraten.
Ook de gezondere, langzame koolhydraten geven een stijging
van je bloedsuikerspiegel. Vervolgens wordt insuline
aangemaakt om de suikers te verwerken. En insuline is een
vetopslag hormoon. Tegenwoordig bewegen we te weinig en
worden de koolhydraten - die bedoeld zijn om je snel energie te
geven - dus gemakkelijk omgezet naar vet. Mijn advies is om
ook deze groep langzame koolhydraten wat te verminderen.
Misschien een beetje verwarrend, maar ook de langzame
koolhydraten leveren snel beschikbare energie aan ons lichaam.
Wanneer je in een maaltijd de koolhydraten vermindert of
weglaat, kies dan altijd voor meer eiwit (en/of vet) en extra
groenten in een maaltijd. Dit zorgt ervoor dat je veel minder
snel weer (snaai)trek krijgt na een maaltijd. Het helpt je om je
gewicht te beheersen en het voorkomt ontstekingen in je
lichaam.
Dus: verminder de hoeveelheid koolhydraten. Maar zorg ter
compensatie voor voldoende goede vetten en eiwitten. Eiwitten
vind je vooral in dierlijke producten (zie tip 4)
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Tip 3: Eet minimaal 500 gram groenten per dag
Voor je beeldvorming: dat is als je een bord avondeten hebt een
heel bord vol. Watttt? Hoe kom je hieraan?
Heel simpel, door meerdere maaltijden per dag met groenten te
eten. Bij alleen de avondmaaltijd red je dat natuurlijk niet. Dus
kies ook altijd bij je lunch voor wat groenten. Ook als
tussendoortje kun je gemakkelijk voor wat groenten kiezen.
Beperk de hoeveelheid rauwe groenten. Deze zijn niet voor
iedereen geschikt. Dit kost namelijk veel (verterings)energie.
Bovendien krijgen sommige mensen daardoor een
opgeblazen buik. Dit is een teken dat de vertering niet goed
verloopt. Waarom al die groenten? Het levert ongelofelijk veel
gezonde stofjes: vitamines, mineralen, antioxidanten en bioactieve stoffen.
Groenten en eiwitten samen moeten echt de basis van je
voeding zijn. Daarnaast zijn onze goede darmbacteriën er dol
op. Dit is essentieel voor een goede weerstand. ALLES begint
vanuit de darmen. Je hele immuunsysteem valt of staat met
een goede darmwerking.
Tip 4: Zorg voor voldoende goede vetten en voldoende eiwitten
Goede vetten zijn bijvoorbeeld vette vis: zalm, haring, paling,
makreel en sardines. Dit zijn tevens de belangrijke omega 3
vetten EPA en DHA. Daarnaast vind je goede vetten in
ongebrande en ongezouten noten/pitten/zaden, olijfolie en
avocado’s. Deze leveren belangrijke ontstekingsremmende
stoffen. Dit is onmisbaar in een gezonde voeding.
Extra tip: wanneer je koolhydraten eet, zijn de goede vetten
een mooie combinatie voor het stabiliseren van je
bloedsuikerspiegel.
Daarnaast zijn ook voldoende eiwitten belangrijk.
Goed opneembare eiwitten zijn eiwitten van dierlijke oorsprong
zoals mager vlees, vette en magere vis, kip, ei, schaal- en
schelpdieren. De voorkeur gaat hierbij uit naar het eten van
kleine dieren, dus kip en zeeproducten. Rund en varken zijn niet
de eerste voorkeur, maar kun je gerust 2 keer per week eten.
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Eiwitten uit plantaardige oorsprong zijn minder goed
opneembaar voor ons lichaam en bevatten per 100 gram
vergeleken ook minder eiwitten. Voorbeelden zijn peulvruchten,
noten/pitten/zaden en sojaproducten. Ik raad je aan om
sojaproducten en peulvruchten met mate te eten. Kies bij
sojaproducten altijd voor gefermenteerde soja, zoals tempeh,
natto of miso.
Wil je bewust met je vleesconsumptie omgaan? Kies dan voor
zoveel mogelijk biologisch en wissel de dagen van vlees/vis/kip
af met een vegetarische dag. Zie ook de dagmenu's; hierin is
deze variatie ook aangebracht.
Tip 5: Varieer je maaltijden
Variatie is het sleutelwoord. Varieer niet alleen je
avondmaaltijd, maar ook je ontbijt en lunch. Veel mensen zijn
geneigd om iedere ochtend en middag brood te eten, vaak
vooral uit gemak. Het principe van gemak begrijp ik. Maar als je
er logisch naar kijkt is het eigenlijk raar. We eten toch ook niet
elke avond hetzelfde?
Door variatie krijg je veel meer verschillende voedingsstoffen
binnen. En je spreidt het risico op eventuele contaminatie en
voedselovergevoeligheden.
Tip 6: Drink minimaal 2 liter per dag
Drink bij voorkeur vooral water en thee. Kies bij thee vooral voor
kruidenthee en zorg voor variatie. Beperk het gebruik van koffie
tot maximaal 2 per dag en neem deze bij voorkeur in de
ochtend. Koffie verhoogt je stresshormoon cortisol. Cortisol is
van nature in de ochtend het hoogst, naarmate de dag vordert
daalt je cortisol normaal gesproken. Dus ‘s avonds koffie
drinken is niet aan te raden.
Tip 7: Kies gezonde snacks, bij voorkeur met weinig
suikers/koolhydraten
Dit kun je doen wanneer je snel trek hebt of last van
‘snaaihonger’. Denk bijvoorbeeld aan een gekookt ei, een handje
noten, wat olijven, groenten, een restje soep of een cracker met
vis. Een stuk fruit zou ook kunnen. Het kan verstandig zijn om
hierbij bijvoorbeeld een klein handje noten te eten, dit in
verband met het stijgen van je bloedsuikerspiegel door het eten
van fruit. Zie de uitleg bij tip 2.
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Tip 8: Drie eetmomenten per dag
De voorkeur gaat uit naar 3 eetmomenten per dag. Fysiologisch
gezien heeft ons lichaam in de loop van de middag rond 15.00 16.00 uur soms nog behoefte aan wat voeding. Kies dan
eventueel voor een tussendoortje. Door het nemen van 3
eetmomenten per dag in plaats van 6, komt je lichaam beter in
de vetverbranding en geef je het systeem meer rust tussen de
maaltijden door. Het is dus een fabeltje dat je om de 2 uur moet
eten om je verbranding aan de praat te houden. Door 6 keer op
een dag te eten blijf je juist meer in de ‘suikerverbranding’. Dit
is niet handig wanneer je wilt afvallen, maar daarnaast ook niet
gezond voor ons lichaam.

Tip 9: Een goede voorbereiding is het halve werk
Goed eten begint al in de supermarkt. Zorg ervoor dat je de
juiste inkopen doet en laat je niet verleiden tot allerlei
aanbiedingen met verpakt fabrieksvoer. Deze liggen vaak tegen
je te schreeuwen bij de kassa. Doe altijd boodschappen met een
volle maag en maak van te voren een lijstje. Kom je dan nog
steeds thuis met te veel dingen die niet goed voor je zijn? Tip:
denk aan de bezorgservice van de supermarkt. Wanneer je weet
dat je bijvoorbeeld een aantal dagen in de week weinig tijd hebt
om te koken, zorg dan dat je dit slim voorbereidt. Dat kan
bijvoorbeeld door extra grote maaltijden te koken en deze
porties in te vriezen.
Tip 10: Weet wat je eet!
Check bij twijfel altijd de achterkant van een verpakking. Kies
altijd voor korte ingrediëntenlijsten. Hierdoor weet je dat je
producten gebruikt die zo puur en onbewerkt mogelijk zijn.
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10. AANDACHTSPUNTEN BEFORE WE START
In de basis voldoet een gezond en volwaardig eetpatroon aan de
volgende punten:
1. Veel groenten, minimaal 500 gram per dag.
2. Voldoende eiwit: met name dierlijke producten zoals vis,
schaal- en schelpdieren, kip, ei, een beetje mager vlees en
een beetje eiwit uit plantaardige producten zoals
peulvruchten en noten/pitten/zaden en heel af en toe
gefermenteerde sojaproducten. Dit vormt samen met de
groenten de échte basis.
3. Voldoende goede vetten: vette vis, olijfolie, avocado's,
noten/pitten/zaden.
4. Beperk het gebruik van koolhydraten, zeker als je wilt
afvallen. Als je al voor koolhydraten kiest, combineer deze
altijd met vet/eiwit voor een stabiele bloedsuikerspiegel*.
5. Voldoende vocht, het liefst minimaal 2 liter per dag. Water
en kruidenthee hebben de voorkeur. Koffie met mate,
maximaal 2 per dag. Frisdrank en sapjes zo min mogelijk in
verband met de suikers. Light frisdranken raad ik je af
vanwege de zoetstoffen.
6. 2 porties fruit per dag. Wanneer je koolhydraten wilt
beperken, wees dan voorzichtig met fruit.
* Een uitzondering hierbij is wanneer je last hebt van maagen/of darmklachten. Koolhydraten en eiwitten samen in één
maaltijd vraagt veel van je verteringssysteem. Als je merkt dat
je na een maaltijd last hebt van je maag en/of darmen, is het
soms beter om koolhydraten en eiwitten niet met elkaar in een
maaltijd te combineren. Als je De Fuego Methode volgt, ga je
sowieso wat minder koolhydraten eten. Dit is dus ook beter voor
je vertering, omdat je de combinaties koolhydraten en eiwitten
minder maakt. Een goed voorbeeld is een groente omelet,
bewust dus zonder brood. Hierbij heb je wel de eiwitten, maar
geen of weinig koolhydraten (een beetje uit groenten).
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Ook kan het dan verstandig zijn bij maag- en/of darmklachten
om zo min mogelijk groenten rauw te eten en om juist wél 6
keer per dag een kleine portie te eten. Dit in tegenstelling tot
het standaardadvies bij de 10 supertips genoemd in het vorige
hoofdstuk. Kom je hier zelf niet goed uit, maak dan een
afspraak voor een persoonlijk advies op maat.
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Aandachtspunten

✓ Beperk de hoeveelheid granen. Als je ze al wilt gebruiken,

beperk dan sowieso tarwe. Als je granen wilt gebruiken gaat
de voorkeur gaat uit naar glutenvrije granen zoals boekweit
en havermout.

✓ Kijk ook naar de andere opties in plaats van broodmaaltijden.

Ik snap dat dit even wennen is, want brood is toch ook vooral
heel gemakkelijk. Je zult zien dat het snel went en dat er
genoeg voedzame, lekkere alternatieven zijn!

✓ Wanneer je toch brood wilt blijven gebruiken, eet dan minder

brood en kies voor rijkelijk royaal beleg met eiwit en/of vet en
extra groenten. Eet bijvoorbeeld niet 4 boterhammen als
lunch, maar 2 sneetjes (spelt)brood met zalm, avocado en
tomaten. Of neem 2 gekookte eieren bij je boterham met kaas
of vleeswaren, altijd aangevuld met wat groenten zoals
komkommer, tomaat of paprika of - beter voor de vertering gegrilde groenten zoals courgette, aubergine en paprika. Erg
lekker!

✓ Een goed alternatief voor een boterham is een cracker. Kies

bij voorkeur geen crackers op basis van tarwe.
Boekweitcrackers zijn glutenvrij. Crackers op basis van rogge
(zoals Wasa Vezelrijk) zijn niet glutenvrij, wel veel lager in
koolhydraten dan een gewone boterham.

✓ Probeer in iedere maaltijd fruit en/of groenten te gebruiken.
✓ Qua maaltijdinspiratie: think outside the box! Dus probeer ook
voor je ontbijt en lunch andere dingen uit dan alleen brood.
Zie de voorbeelden.

Mijn persoonlijke favoriete ontbijt is: het fruitontbijt. Het klinkt
misschien gek met olijfolie, maar probeer het maar eens! En ik
heb nog een favoriet: het kokosontbijt. Dit ontbijt geef ik
echt een 10!
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Aanleren nieuwe (eet)gewoontes
Het mooie is dat de manier waarop jij eet aangeleerd gedrag is.
Dat betekent dus dat je ook nieuwe (eet)gewoontes kunt
aanleren. Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het zal gaan.
Tot het een automatisme wordt en je niet meer anders wilt.
Natuurlijk zal dat in het begin niet altijd vanzelf gaan. Dat is
normaal. Soms betekent dit misschien dat je een gevoel van
frustratie ervaart. Dat gaat je niet helpen. Probeer in dat geval
een beetje zelfcompassie te hebben. Een kind dat net leert
fietsen en een paar keer valt, ga je ook niet afstraffen. Het is
een leerproces, heb geduld en lach erom als het een keer niet
gaat zoals de bedoeling was.
Individuele verschillen
In dit boek vind je veel informatie, tips en voorbeelden waarvan
ik zie dat ze voor heel veel mensen goed werken. Maar bedenk
goed dat ieder mens en dus lijf anders is. Er zijn altijd
individuele verschillen of uitzonderingen. Het kan dus zijn dat
het net in jouw specifieke situatie anders werkt. Daar kom je
vanzelf achter door het uit te proberen. Heb je twijfels of is er
sprake van een medisch probleem? Neem dan contact op voor
persoonlijk advies. Fuego helpt je graag!
Dagmenu’s zijn richtlijnen
In het volgende hoofdstuk vind je 14 compleet uitgewerkte
dagmenu’s. Houd in gedachten dat dit richtlijnen zijn. Luister
vooral naar je lichaam en pas de hoeveelheden eventueel wat
aan naar jouw gevoel.
Ik nodig je uit om de tips uit te proberen, je te laten inspireren
door de dagmenu’s en te ervaren wat het je oplevert. Eigenlijk is
De Fuego Methode voor iedereen die gezonder wil eten en leven
een absolute must. Ben je er klaar voor? Dan komen hier de
dagmenu’s.
Here we go!
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11. COMPLETE DAGMENU'S
Om nu alle theorie samen te vatten, vind je in dit hoofdstuk 14
compleet uitgewerkte dagmenu’s. Het zijn voorbeelden, die
allemaal voldoen aan de richtlijnen zoals beschreven in dit
boek. Ik heb er bij ieder dagmenu voor gezorgd dat alles op
één dag mooi in balans is.
Om het overzichtelijk te houden zie je op de overzichtspagina
vooraf het complete weekmenu. Daarna vind je dit verder
gespecificeerd met de ingrediëntenlijsten, bereidingswijze,
variatietips en voedingsberekeningen. Aan het einde van de
week vind je een overzicht van de totale voedingswaarde per
dag uitgesplitst. Let op: per maaltijd staat aangegeven voor
hoeveel personen het gerecht is, dit varieert per maaltijd.
De nieuwe manier van eten vraagt misschien wat meer
voorbereiding dan je gewend bent. Daarom laat ik je op
sommige dagen bewust een dubbele portie maken. Die kan je op
de volgende dag als ontbijt, lunch of avondmaaltijd eten. Ik
hoop je hiermee aan het denken te zetten om zelf ook slim voor
te bereiden, door bijvoorbeeld dubbele porties te maken. Zo heb
je de volgende dag minder voorbereidingstijd nodig.
Slim preppen is het halve werk!
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Calorieën
Hoewel ik geen fan ben van kcal tellen, heb ik er toch voor
gekozen om per maaltijd voedingsberekeningen toe te voegen.
Per maaltijd geef ik de hoeveelheid kcal, eiwit, vet, koolhydraten
en vezels aan. Je weet al dat ik niet geloof in kcal tellen, maar
veel meer in aanvoelen wat je lijf nodig heeft. Dit communiceer
ik ook altijd in consulten.
Wanneer iemand geen resultaten bereikt of wanneer het effect
uitblijft, maak ik tijdens de consulten soms een berekening. Ik
heb de tools, maar gebruik ze meestal niet op voorhand al.
Waarom geef ik hier dan toch de berekeningen erbij? Om jou
meer feeling te geven met de hoeveelheden koolhydraten,
eiwitten etc. per maaltijd. Zo kan je de theorie die je eerder in
dit boek hebt gelezen praktisch vertaald terugzien in de
dagmenu’s. Wat ik vooral een essentieel onderdeel vind en waar
ik jou graag bewust van wil maken, is voldoende eiwitinname.
Is jouw doel om af te vallen? Dan raad ik aan wat minder
koolhydraten te eten. De dagmenu’s zijn ook al ingericht op wat
minder koolhydraten met als doel een langzame gewichtsdaling.
Indien gewenst kan je natuurlijk koolhydraten toevoegen. Dit
staat soms ook vermeld bij de tips.
Deze recepten zijn vooral bedoeld om je te inspireren. Heb je te
maken met een gezin met jonge kinderen en wil je bij het
avondeten geen koolhydraten overslaan? Je kunt natuurlijk
prima met de pot mee eten, maar bijvoorbeeld in plaats van 4
opscheplepels rijst/aardappelen/etc. 2 opscheplepels nemen.
Neem dan royaal van de groenten en eventueel een iets grotere
portie van jouw eiwitbron.
Kortom, zie de dagmenu’s als een mooi voorbeeld en probeer
uiteindelijk jouw eigen favorieten te kiezen en kijk wat bij jou
past.
Wat vind je lekker, wat verzadigt jou goed, wat is voor jou
handig om mee te nemen naar bijvoorbeeld je werk?
Kortom, wat past goed binnen jouw leefstijl?
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Suggesties voor het drinken heb ik niet steeds in het menu
vermeld. Wel voor het ontbijt om je te herinneren aan het nemen
van een groot glas water bij aanvang van de start van je dag.
Het liefst warm of lauwwarm. Dit is goed voor het afvoeren van
je afvalstoffen, maar ook om de dag goed gehydrateerd te
starten. Na een nacht van zo’n 8 uur heeft je lijf vooral behoefte
aan vocht. Gedurende de dag is het advies verder om ongeveer
2 liter te drinken. Bij voorkeur water (het liefst heet of
lauwwarm) en kruidenthee. Beperk koffie tot maximaal 2 per
dag en neem dit het liefst in de ochtend.
Mealprepping
Check iedere dag even wat er de volgende dag op de planning
staat. Het is ook handig om dit een aantal dagen vooruit door te
scannen. Mijn advies is, zeker wanneer je een (fulltime)
werkend leven hebt, om de avond van te voren alvast zoveel
mogelijk voor te bereiden. Alle maaltijden zijn simpel te maken
en kosten weinig bereidingstijd.
Daar heb ik het speciaal op geselecteerd: easy & tasty!
Daarnaast zal je ook een aantal keer zien dat je met 1 keer
bereiden 2 maaltijden hebt gemaakt. Je gaat dan de volgende
dag nog een keer hetzelfde eten als ontbijt, lunch of avondeten.
Scheelt weer tijd.
Tussendoortjes
Tussendoortjes raad ik af, met uitzondering van een
tussendoortje rond 15.00 - 16.00 uur. Deze mag je nemen als je
daar behoefte aan hebt. Heb je er geen behoefte aan, dan kan je
deze ook weglaten. Ik zou hier zeggen: bij twijfel wél doen. Uit
ervaring met veel cliënten weet ik dat dit voor veel mensen een
heikel punt is. Wees niet bang voor een paar extra kcal.
Als dit tussendoortje jou helpt om de middag goed door te
komen zonder te grijpen naar ongezond snackvoer, zou ik echt
aanraden dit te nemen.
Wanneer je in de verleiding komt om chips of snoep te eten, ben
je echt een heel stuk slechter af. Voordat de dagmenu’s
beginnen, vind je eerst nog een pagina met tussendoortjes
waarvan je er per dag één kunt kiezen. Varieer je keuzes!
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Als er in het dagmenu geen fruit staat, kies dan als
tussendoortje bij voorkeur voor een stuk fruit eventueel
aangevuld met een klein handje noten. Je kunt er ook voor
kiezen om een hoofdmaaltijd aan te vullen met een stuk fruit.
Trek tussendoor? Bedenk ten eerste dat een nieuwe manier van
eten altijd even wennen is voor je lijf. Geef het dus een paar
dagen tot een week om te wennen. Merk je dat je toch trek hebt
tussendoor?
Drink eerst een groot glas water en wacht een kwartiertje. Als
ons lichaam dorst heeft, ervaren we dit soms als een
hongergevoel.
Door het eten krijg je namelijk ook vocht binnen, denk maar aan
een stuk fruit. Dat heeft de natuur slim geregeld.
Anyway, heb je na een glas water en een kwartier wachten nog
steeds trek? Kies dan eventueel voor één van de verantwoorde
tussendoortjes. Ook al is dit tegen het advies is, beter dit dan
een zak chips, koek of snoep. Voel aan je lijf of het nodig is. Het
kan ook zijn dat je net iets meer nodig hebt dan aangegeven in
de dagmenu’s. Pas dan jouw portiegroottes aan.

Na een maaltijd zou je normaal gesproken 3-4 uur verzadigd
moeten zijn. Is dat niet het geval? Dan heb je
hoogstwaarschijnlijk te weinig gegeten. Check overigens wel
even of het buikhonger (echte honger) is, of hoofdhonger ("ik
heb zin in iets").
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Zoals ik al vaker heb genoemd in dit boek: tussendoortjes zijn
niet nodig. Zeker niet wanneer je eet volgens De Fuego
Methode.
Door voldoende eiwit, vet en groenten in de maaltijden ben je
langer verzadigd. Merk je dat je toch trek hebt tussen de
maaltijden door?
Probeer dan te experimenteren met iets grotere porties en kijk
hoe het dan gaat.
Voeg vooral wat extra eiwit en groenten toe.
Mijn advies is om 3 keer per dag te eten in plaats van 6 keer. Zo
kom je beter in je vetverbranding, zeker in combinatie met het
eten van iets minder koolhydraten. Het afvallen zal hierdoor
makkelijker gaan.
Ook kom je hormonaal beter in balans en geef je meer rust aan
je systeem. Hierdoor zal je je fitter en energieker voelen.
Fysiologisch gezien heeft ons lichaam in de middag rond 15.00
- 16.00 uur behoefte aan wat extra voeding. Alleen op dit tijdstip
kun je als je daar behoefte aan hebt één van de volgende
tussendoortjes kiezen.
Wees niet bang dat het te veel is.
De dagmenu’s zijn zo ingericht dat daar gemiddeld genomen
nog ruimte voor is en dat je nog steeds afvalt. Kies bij voorkeur
voor tussendoortjes met weinig koolhydraten. Als je kiest voor
koolhydraten, bijvoorbeeld een stuk fruit, is het verstandig om
hier iets van eiwitten of vetten bij te eten.
Je bloedsuikerspiegel blijft hierdoor stabieler.
Je kunt bijvoorbeeld bij je stuk fruit een eetlepel noten (10-15
gram) eten.
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Suggesties voor tussendoor

✓ Een stuk fruit naar keuze (evt. met een eetlepel noten)
✓ Een gekookt ei
✓ Een gekookt ei in 4 parten met om elk part een plakje
mager, onbewerkt vleeswaar

✓ Groenten naar keuze, rauw of gegrild, evt. met hummus-,
kwark- of hüttenkäse dip

✓ 5-8 olijven
✓ 2 blokjes pure bittere chocola van minimaal 70% cacao
✓ 1-2 kleine gehaktballetjes, klein stukje kip of een klein stukje
vette vis

✓ 1 cracker (Wasa Vezelrijk of boekweitcracker) met vette vis,

zelfgemaakte tonijnsalade of hummus, of ander hartig beleg

✓ Een klein handje gemengde noten/pitten/zaden (25 gram)
✓ Een kom zelfgemaakte groentesoep met evt. eiwit (vlees, vis,
kip, tempeh of peulvruchten)

✓ Een klein schaaltje ongezoete kwark of Griekse yoghurt met
bijvoorbeeld een handje blauwe bessen of ander fruit

✓ Een zelfgemaakte reep* zoals bijvoorbeeld één van de
volgende, recepten volgen hierna:
-

Notenbrood
Haverkoek - relatief hoog in koolhydraten
Eimuffin zie recept week 2 , vrijdag, lunch
Zadenkoek
Vijgenreep - relatief hoog in koolhydraten
Hartige Italiaanse notenkoek
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* Let op: de meeste repen zijn relatief hoog in kcal vergeleken
met de daarvoor genoemde andere tussendoortjes. Dit is niet
erg en juist prima voor de variatie. Let hierbij dus wel goed op
de portiegrootte. Bij elk tussendoortje staat aangegeven voor
hoeveel personen het is. De berekening is in dat geval per portie
aangegeven. Soms is dan een kleine portie aanbevolen. Je zult
ook merken dat de meeste repen enorm vullend zijn.
Tip
Je kunt alle zelfgebakken tussendoortjes prima invriezen.
Snijd de reep of koek direct na het afkoelen in porties en
vries in. Zo kan je gemakkelijk één portie uit de vriezer halen.
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TUSSENDOORTJES
NOTENBROOD
20 PORTIES | BEREIDINGSTIJD 10+30 MIN
Ingrediënten

Bereiding

- 200 gram fijngemalen
hazelnoten
- 200 gram fijngemalen
amandelen
- 75 gram gemalen kokos
- 4 eieren
- 50 ml olijfolie of
kokosolie
- 250 gram rozijnen
- 250 gram gemengde
hele noten

1. Verwarm de oven voor op 175°C.
2. Doe alle ingrediënten in een
schaal of groot bord. Roer het
geheel goed door elkaar.
3. Bekleed een springvorm of
bakblik met bakpapier. Doe het
mengsel er in.
4. Bak vervolgens af in ca. 30
minuten op 175 °C.

Voedingswaarde 1 portie
Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

310
8 gram
13 gram
24 gram
3 gram
Tips

✓ In plaats van de rozijnen kan je

ook ander gedroogd fruit
gebruiken zoals vijgen, pruimen,
abrikozen of cranberries.

✓ Snijd het eindresultaat in kleine

stukjes, ongeveer 20. Door de
noten is dit erg kcal rijk en je zult
ook merken dat al een klein
stukje erg vullend is.
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TUSSENDOORTJES
HAVERKOEK
10 PORTIES | BEREIDINGSTIJD 15+30 MIN
Ingrediënten

Bereiding

- 200 gram havermout
- 100 gram geraspte
kokos
- 2 theelepels kaneel
- 4 geprakte bananen
- 175 gram gedroogde
cranberries
- 4 eetlepels agave- of
ahornsiroop

1. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2. Prak de bananen.
3. Voeg vervolgens alle
ingrediënten toe, goed mengen in
een schaal of groot bord.
4. Bekleed een springvorm of
bakblik met bakpapier. Doe het
mengsel er in.
5. Bak vervolgens af in ca. 30
minuten op 175 °C.

Let op: deze is relatief
hoog in koolhydraten.
Voedingswaarde 1 portie
Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

250
4 gram
43 gram
6 gram
5 gram
Tips

✓ Wil je minder koolhydraten? Je

kunt een deel van de havermout
vervangen door notenmeel. Alle
soorten noten kunnen.

✓ Deze haverkoek is relatief hoog in
koolhydraten. Geschikt voor
mensen die wat meer
koolhydraten nodig hebben zoals
(top)sporters of mensen die
frequent sporten op hoge
intensiteit. Geschikt voor en
tijdens een training.
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TUSSENDOORTJES
ZADENKOEK
8 PORTIES | BEREIDINGSTIJD 15+20 MIN
Ingrediënten

Bereiding

- 50 gram
zonnebloempitten
- 50 gram pompoenpitten
- 50 gram sesamzaad
- 25 gram hazelnoten
- 25 gram amandelen
- 50 ml kokosolie of
roomboter
- 2 eieren
- snufje zout
- snufje kaneel
- snufje kardemompoeder
- snufje gemberpoeder
- 50 gram cranberries

1. Verwarm de oven voor op 160 °C.
2. Kluts de eieren. Vervolgens alles
toevoegen en goed roeren.
3. In een springvorm (23 cm) een
vel bakpapier leggen.
4. Doe het mengsel hierop en
smeer het uit.
5. Zet de koek middenin de
voorverwarmde oven gedurende
20 minuten.
6. Laat afkoelen op een rooster.
7. Snijd de koek in punten of repen.

Voedingswaarde 1 portie
Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

242
7 gram
7 gram
20 gram
2 gram
Tip

✓ In plaats van de cranberries kun

je ook 50 gram rozijnen of vijgen
gebruiken.
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TUSSENDOORTJES
VIJGENREEP
10 PORTIES | BEREIDINGSTIJD 15+40 MIN
Ingrediënten

Bereiding

- 125 gram gedroogde of
verse vijgen
- 75 gram gedroogde
cranberries
- 3 eieren
- sap van 1 (biologische)
citroen
- rasp van 1 (biologische)
citroen
- 1 eetlepel kokosolie
- 1 eetlepel kokosrasp
- 200 gram havermout
- 100 gram
zonnebloempitten
- 75 gram pecannoten

1. Verwarm de oven voor op 160 °C.
2. Kluts de eieren. Vervolgens alles
toevoegen en goed roeren.
3. In een springvorm (23 cm) een
vel bakpapier leggen.
4. Doe het mengsel hierop en
smeer het uit.
5. Zet de koek middenin de
voorverwarmde oven gedurende
20 minuten.
6. Laat afkoelen op een rooster.
7. Snijd de koek in punten of repen.

Let op: deze is relatief hoog
in koolhydraten.

Voedingswaarde 1 portie
Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

283
7 gram
27 gram
15 gram
4 gram
Tip

✓ Dit is relatief hoog in

koolhydraten. Wil je minder
koolhydraten? Vervang dan een
deel van de havermout door meer
noten, pitten of zaden.
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TUSSENDOORTJES
HARTIGE ITALIAANSE NOTENKOEK
8 PORTIES | BEREIDINGSTIJD 20+40 MIN
Ingrediënten

Bereiding

- 200 gram gemengde
notenmeel, zie tips
- 1 ui
- 1 teen knoflook
- 1 eetlepel olijfolie
- 5 zongedroogde
tomaatjes
- 2 eieren
- 3 blaadjes salie of 1
theelepel gedroogde
salie
- 4 takjes peterselie
- ½ theelepel zout
- peper naar smaak

1. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2. Verhit de pan en bak de uien
ongeveer 3 minuten zonder vet,
schep ze af en toe om.
3. Doe de knoflook met de olie erbij
en bak de uien op een laag vuur
glazig.
4. Maal de noten in de keukenmachine fijn (zie tips onderaan).
5. Knip de salieblaadjes en peterselie
in dunne reepjes fijn.
6. Snijd de tomaatjes in kleine
stukjes.
7. Klop 2 eieren los en doe ze
samen met het uimengsel en de
tomaatjes bij het notenmengsel.
8. Breng op smaak met peper en zout.
9. Bekleed een bakvorm met
bakpapier.
10. Schep het notenmengsel erin en
dek het met aluminiumfolie.
11. Zet het brood in de
voorverwarmde oven en bak het
25 minuten met aluminiumfolie.
12. Verwijder het aluminiumfolie en
bak nog 15 minuten.
13. Het brood is gaar als het stevig
aanvoelt en een erin gestoken
satéprikker er droog uitkomt.

Voedingswaarde 1 portie
Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

225
8 gram
10 gram
17 gram
3 gram

Tips

✓ Dit brood kan zowel warm als koud
worden gegeten.

✓ Noten(meel) is voordelig bij de Lidl
of in Duitsland.
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12. DAGMENU'S WEEK 1
Maandag
Ontbijt
Lunch
Diner

Fruitontbijt
Groente omelet
Kip Madras

Dinsdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Overnight oats
Kip Madras
Marokkaanse schotel*

Woensdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Bananenpannenkoek
Mediterrane zalmsalade
Italiaanse bolognesesaus met courgetti

Donderdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Groene smoothie
Mediterrane zalmsalade
Eiwrap*

Vrijdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Groene smoothie
Tonijnsalade met crackers
Zoete aardappelfriet, biefstuk, groenten

Zaterdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Boekweitpannenkoekjes
Salade met hüttenkäse, pijnboompitten, peer
Pizza

Zondag
Ontbijt
Lunch
Diner

Chocolade smoothie
Geroosterd brood, paprika, hummus, ei
Pompoensoep met makreel
* Deze gerechten zijn vegetarisch
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WEEK 1 MAANDAG
ONTBIJT: FRUITONTBIJT
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 5 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 banaan
1 sinaasappel
1 eetlepel olijfolie
1 handje (25 gram) fijn gehakte
gemengde, ongebrande
noten/pitten/zaden (zie tips
hierna)
- 1 eetlepel geraspte kokos
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485
7 gram
38 gram
32 gram
7 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Snijd alles in stukjes en doe dit in een kom.
3. Voeg de olijfolie en noten/pitten/zaden als laatste toe als
topping.
Tips

✓ Je kunt ook in plaats van een handje noten/pitten/zaden een

halve avocado toevoegen. Let op: zowel avocado’s, olijfolie als
noten/pitten/zaden zijn relatief hoog in kcal. Dit betekent
absoluut niet dat je dit moet vermijden, maar wel dat je hiervan
de portiegrootte in de gaten moet houden. Een halve avocado,
een handje noten (ca. 25 g) en 2 eetlepels olijfolie bevatten
allen ca. 180 kcal. Wanneer je deze porties verdubbelt (wat snel
gedaan is), scheelt dat dus een heleboel.

✓ Variatietip: heerlijk in de herfst/winter. Bak het fruit enkele

minuten in de pan met een snuf kaneel. Doe dit met bij voorkeur
kokosolie. Doe het fruit in een kom en voeg de noten/kokos toe.

✓ Je kunt elk soort fruit gebruiken. Een kiwi of mandarijn tel je als
een half stuk fruit. 2 kiwi’s zijn dus eigenlijk 1 stuk fruit. In dit
voorbeeld kun je bijvoorbeeld ook 1 banaan + 2 kiwi’s nemen.

✓ Je kun ook in 1 keer 2 porties voor jezelf maken. Voeg dan voor

de portie die je nog 1 dag bewaart, altijd wat vitamine C toe. Dit
kan bijvoorbeeld door citroensap toe te voegen. Dit voorkomt
oxidatie, ofwel het bruin worden van het fruit. Daarna kan je dit
in de koelkast afgedekt bewaren.

✓ Voor een gehakte, gemengde, ongebrande noten/pitten/zaden

mix heb ik de volgende tip. Neem een grote afsluitbare pot en
vul deze met allerlei noten, pitten en zaden. Hoe meer variatie,
hoe beter. Denk bij noten aan bijvoorbeeld wal-, hazel-, pecan-,
para-, amandel- en cashewnoten. Bij pitten aan bijvoorbeeld
pompoen-, zonnebloem- en pijnboompitten. En bij zaden aan
lijnzaad, hennepzaad en chiazaad. Het is ook lekker om hier wat
kokosrasp doorheen te mengen.

✓ Bij een hogere voedingsbehoefte en voor mannen kun je 1
handje extra noten/pitten/zaden toevoegen.
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WEEK 1 MAANDAG
LUNCH: GROENTE OMELET
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 kleine ui
1 teentje knoflook
100 gram champignons
1 rode paprika
1 gele paprika
1 wortel
3 eieren
1 eetlepel olijfolie
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404
23 gram
12 gram
28 gram
5 gram

Bereiding
1. Verwarm 1 eetlepel olijfolie in de pan op een zacht vuurtje.
2. Bak in de pan: 1 kleine ui, 1 teentje knoflook, 100 gram
champignons, 1 rode paprika, 1 gele paprika en 1 wortel, alles in
fijne stukjes gesneden. Meer groenten mag natuurlijk altijd!
3. Voeg vervolgens 3 eieren toe. Je kunt deze eerst apart in een
kom klutsen en daarna toevoegen, dan wordt het een groente
omelet. Je kunt ze er ook doorheen husselen, dan heb je een
soort scrambled eggs. Op deze foto zie je scrambled eggs.
4. Voeg peper en zout naar smaak toe.
5. Je kunt dit prima de avond ervoor of ‘s ochtends voorbereiden,
dit is koud ook erg lekker.
Tips

✓ Alle groenten zijn goed. Heb je weinig tijd? Denk aan

voorgesneden roerbakmixen uit de koeling of groentenmixen
uit de vriezer.

✓ Probeer uit of dit voldoende is voor jou tot aan de volgende

maaltijd. Als je toch trek krijgt of een hoge voedingsbehoefte
hebt, voeg dan de volgende keer extra eiwitten of vetten toe.
Bijvoorbeeld een plak gerookte zalm, enkele plakken kaas of
magere, onbewerkte vleeswaren, 1 halve avocado, 1 eetlepel
mayo of een combinatie ervan.

✓ Wil je de koolhydraten wel laag houden maar vind je een ‘bite’

fijn? Denk dan aan enkele crackers. Ik vind de crackers van
Wasa goed. Met name Wasa Vezelrijk; laag in koolhydraten,
hoog in vezels, dus voedzaam en de crackers zijn gemaakt op
basis van rogge, in ieder geval geen tarwe. Rogge bevat
overigens wel gluten. Wil je helemaal glutenvrij eten, dan zijn
boekweitcrackers geschikt (o.a. te koop bij Ekoplaza).
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WEEK 1 MAANDAG
DINER: KIP MADRAS
3 PERSONEN* | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie**

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

2 eetlepels olijfolie of kokosolie
2 kipfilets, ca. 400 gram
1 rode peper
4 teentjes knoflook
2 theelepels kurkuma
1 theelepel kerrie
2 rode uien
2 paprika’s, geel en rood
400 gram sperziebonen of broccoli
450 gram bloemkool
1 pakje kokosmelk, met zo min
mogelijk toevoegingen. Bijvoorbeeld
Go Tan van AH
- 1 appel
- zout en peper naar smaak

073

572
50 gram
23 gram
29 gram
12 gram

* ⅓ deel voor de lunch morgen
** Zonder rijst

Bereiding
1. Mocht je rijst willen gebruiken, zet dan als eerste een pan water
op en kook de rijst volgens voorschrift op de verpakking. Ik
adviseer per maaltijd 50 gram ongekookte zilvervliesrijst per
persoon. Het volume van rijst (en pasta, quinoa, etc.)
neemt na het koken toe met factor 2,5. Dus 50 gram
ongekookte rijst wordt dan 125 gram gekookte rijst. Dit is qua
koolhydraathoeveelheid middelmatig. Bij mensen die veel
verbruiken, zoals (fanatieke) sporters, kan het verstandig zijn
om wat meer koolhydraten te eten. Probeer uit hoe dit het beste
voor je werkt.
2. Doe in een andere pan de sperziebonen of broccoli en kook
deze in ca. 10 minuten beetgaar. Controleer tussentijds door er
met een vork in te prikken.
3. Snijd de kipfilet in blokjes en marineer deze met peper en zout.
4. Doe bakvet in de pan en voeg vervolgens de fijngesneden rode
peper, uien, knoflook en paprika’s toe. Voeg na enkele minuten
de kip toe en bak in 5 minuten zachtjes gaar.
5. Voeg daarna de kurkuma en kerrie toe, laat een minuutje
meebakken. Voeg vervolgens de kokosmelk en de appel toe.
6. Giet de sperziebonen of broccoli af en voeg deze toe aan het
gerecht. Zet het vuur uit, maar laat het gerecht nog even 5
minuten intrekken. Proef en voeg naar smaak eventueel nog wat
zout of kruiden toe.
7. Ten slotte voeg je de fijn gesneden bloemkool toe. Je kunt de
bloemkool eventueel ook met een keukenmachine fijn maken.
Het moet een soort bloemkoolrijst worden, dus behoorlijk fijn
gesneden. Zet het vuur zachtjes op en laat de bloemkoolrijst 2
minuten kort meegaren.
8. LET OP: haal ongeveer ⅓ uit de pan, dit gebruik je voor de lunch
morgen.
Tips

✓ Alle groenten zijn goed, kijk ook vooral wat je nog in huis hebt.
Heb je weinig tijd? Denk aan voorgesneden roerbakmixen, te
vinden in de koeling of aan groentenmixen uit de vriezer.

✓ Wil je iets meer koolhydraten? Voeg dan ca. 150 gram

zilvervliesrijst (afgewogen in ongekookte vorm) toe voor 3
porties.
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WEEK 1 DINSDAG
ONTBIJT: OVERNIGHT OATS
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 5 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

40 gram havermout
25 gram cashewnoten
20 gram rozijnen
1 handje blauwe bessen

420
12 gram
56 gram
15 gram
7 gram

Bereiding
1. LET OP! Actie avond van tevoren: doe de havermout,
cashewnoten en rozijnen in een kom water. Giet de volgende
ochtend het water goed af. Na het afgieten mag er geen of
nauwelijks water meer in het schaaltje zitten.
2. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
3. Doe de havermout, cashewnoten en rozijnen in een
keukenmachine en maal fijn. 10-20 seconden is al voldoende.
4. Doe het mengsel in een kom en voeg de blauwe bessen toe.

Tips

✓ Wil je koolhydraten strenger beperken? Gebruik dan minder

havermout en meer noten. Bijvoorbeeld 20 gram havermout en
40 gram noten.

✓ In plaats van blauwe bessen kun je ook allerlei andere

fruitsoorten gebruiken. Ook lekker is bijvoorbeeld een appel,
peer of (halve of een kleine) banaan.

075

WEEK 1 DINSDAG
LUNCH: KIP MADRAS
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 5 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Zie maandag bij diner.

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

572
50 gram
23 gram
29 gram
12 gram

Bereiding
1. Bij 1 persoon, bereidingstijd 5 minuten (alleen opwarmen).
Ik ben geen fan van de magnetron, dus bij voorkeur in de pan
opwarmen door kort te verwarmen. Koud eten is ook erg lekker!
Yes, al klaar! Enjoy!
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WEEK 1 DINSDAG
DINER: MAROKKAANSE SCHOTEL (VEGA)
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 15+30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 240 gram kikkererwten (zelf geweld
en gekookt, of uit pot)
- 400 gram kleine tros- of
cherrytomaten
- 1 aubergine (ca. 300 gram)
- 2 eetlepels komijnpoeder
- 80 gram gedroogde abrikozen
zonder pit (bij voorkeur
ongezwaveld, zonder sulfiet)
- 50 gram amandelschaafsel

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

077

461
19 gram
41 gram
20 gram
19 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Pak ondertussen de met bakpapier beklede bakplaat. Laat de
kikkererwten uit de pot uitlekken (of kook deze zelf; zie de
verpakking voor bereiding). Was de aubergine en tomaten.
3. Snijd de aubergine in plakken en snijd ze nogmaals door de
helft. De tomaten hoeven niet gesneden te worden.
4. Doe de kikkererwten, aubergine en tomaten op de bakplaat.
Voeg vervolgens 2 flinke eetlepels komijnpoeder toe. Schep
goed om.
5. Plaats de bakplaat 30 minuten in de oven op 200 °C.
6. Rooster ondertussen de amandelen goudbruin in een kleine
koekenpan en laat de abrikozen 10 minuten wellen in kokend
water. Giet vervolgens het water af en snijd ze in kleine stukjes.
7. Als de oven na 30 minuten zijn werk heeft gedaan, doe je het
mengsel van de bakplaat in een grote schaal. Voeg de
amandelen en abrikozen toe. Schep alles goed door elkaar. Eet
smakelijk!

"KOOK MET PURE EN ONBEWERKTE
PRODUCTEN, EET MET AANDACHT
EN IN GEZELSCHAP"
MARLOES MULDER
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WEEK 1 WOENSDAG
ONTBIJT: BANANENPANNENKOEK
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

2 eieren
1 banaan
1 eetlepel kokosolie
25 gram gemengde
noten/pitten/zaden/kokosrasp
- 25 gram blauwe bessen

523
18 gram
28 gram
37 gram
5 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Kluts 2 eieren door elkaar in een kom.
3. Prak 1 banaan fijn en voeg dit vervolgens toe aan het
eimengsel.
4. Doe de kokosolie in de pan en bak je bananenpannenkoek.
Tussentijds een keer omdraaien zodat beide kanten gaar
worden. Het is ‘kaal’ al erg lekker.
5. In dit recept voegen we als topping nog 25 gram noten/pitten/
zaden/kokosrasp en 25 gram blauwe bessen toe.
6. Eventueel een snuf kaneel is ook erg lekker.

079

WEEK 1 WOENSDAG
LUNCH: MEDITERRANE ZALMSALADE
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 200 gram rucola/krulsla/veldsla of
een mix
- 1 komkommer
- 200 gram gerookte zalm
- 1 avocado
- 2 gekookte eieren
- 2 eetlepels geroosterde
pijnboompitten
- 1 limoen
- 1 grapefruit
- peper en zout naar smaak

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

080

660
40 gram
17 gram
46 gram
11 gram

Bereiding
1. Zet een steelpannetje met water op en kook de 2 eieren.
2. Was de salade en doe deze in een grote kom.
3. Was en snijd de komkommer. Snijd de komkommer in plakken
van ongeveer 1 cm dikte en vervolgens in blokjes. Voeg toe aan
de salade.
4. Haal de schil van de avocado en verwijder de pit. Snijd die
vervolgens in kleine stukjes. De grapefruit pellen en in kleine
stukjes snijden. Ook de zalm in kleine stukjes snijden. Voeg de
avocado, grapefruit en zalm toe aan de salade.
5. Rooster de pijnboompitjes goudbruin op laag vuur. Voeg toe
aan de salade.
6. Pel de eieren, snijd in 4 parten en voeg toe aan de salade.
7. Als je alle ingrediënten hebt toegevoegd aan de salade, rasp je
de schil van de limoen over de salade heen. Snijd de limoen
vervolgens door midden en knijp het sap uit over de salade.
Voeg naar smaak een beetje peper en zout toe.
8. Halveer je portie en bewaar 1 portie voor de volgende dag in
een afgesloten bakje in de koelkast.

Tips

✓ Als je de grapefruit te zuur vindt, gebruik dan een halve

grapefruit en/of verwijder de witte vellen; deze zijn met name
zuur (maar ook heel gezond!).

✓ Een andere tip als je de grapefruit te zuur vindt: je kunt in plaats
van een grapefruit ook een sinaasappel gebruiken.

081

WEEK 1 WOENSDAG
DINER: BOLOGNESESAUS MET COURGETTI
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 20+20 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

-

200 gram rundergehakt
2 wortels
1 stengel bleekselderij
125 ml water
1 theelepel zout
2 eetlepels roomboter
1 ui
1 kruidnagel
2 laurierblaadjes
naar smaak: nootmuskaat, zout,
peper
1 rode peper
300 gram tomaten
1 pakje tomatenpuree
2 tenen knoflook
2 courgettes

082

606
39 gram
34 gram
32 gram
12 gram

Bereiding
1. Wortel en bleekselderij grof snijden. Ui, knoflook en rode peper
fijn snijden. Houd dit even apart.
2. Snijd de tomaten in blokjes.
3. Doe de boter in de pan en bak het gehakt tot het bruin is.
4. Daarna alles van stap 1 toevoegen en al roerend bakken.
5. Blussen met 125 ml water en 1 theelepel zout toevoegen.
6. Kruiden met zout, peper en vers geraspte nootmuskaat (mag
ook uit een potje).
7. Kruidnagel en laurierblaadje erbij doen.
8. Tomaten en tomatenpuree toevoegen.
9. Ongeveer 20 minuten laten smoren met het deksel op de pan.
10. De saus op smaak brengen met peper en zout.
11. Kruidnagel en laurier verwijderen.
12. Courgettes wassen, onderste puntjes eraf halen en in de
spirelli 5 mm snijden of er met een grove rasp of kaasschaaf
slierten van snijden.
13. Vlak voor het opdienen een beetje olie in de pan verhitten en
de courgetteslierten even bakken tot ze warm zijn.
14. Verdeel de courgetteslierten over de borden en schep de
bolognesesaus er over.

Dit is echt de lekkerste bolognesesaus die je ooit zelf hebt
gemaakt, I promise!

083

WEEK 1 DONDERDAG
ONTBIJT: GROENE SMOOTHIE
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 5 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

100 gram spinazie (2 handjes)
2 rijpe bananen
2 glazen water (ca. 400 ml)
gember: 1 vingerkootje
1 theelepel chilipoeder of piri piri
1 avocado
2 eetlepels gemengde noten/pitten/
zaden/kokos
- 50 gram havermout

084

500
13 gram
45 gram
27 gram
12 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Doe alle ingrediënten bij elkaar in de blender en mix tot je een
gladde substantie hebt.
3. Schenk in een glas en voeg 1 eetlepel gemengde noten/pitten/
zaden/kokos als topping toe.

Tips

✓ In plaats van spinazie kun je ook andere rauwe groenten

gebruiken zoals boerenkool, andijvie, komkommer, wortel, etc.
Alle bladgroenten zijn geschikt.

✓ De smoothie moet zo dik zijn als vla en bij voorkeur met een
lepel gegeten worden. Zo krijgen de enzymen vanuit je
speeksel de kans om hier voldoende op in te werken.

✓ Door het toevoegen van de noten/pitten/zaden dwing je jezelf te
kauwen op de smoothie en het dus niet meteen door te slikken.
Hierdoor wordt de verzadiging beter en tevens helpt dit bij de
vertering.

✓

Last van buikklachten? Gebruik dan geen rauwe groenten, maar
wok, kook of blancheer ze kort voordat je dit in de blender doet.

085

WEEK 1 DONDERDAG
LUNCH: MEDITERRANE ZALMSALADE
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 1 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Zie woensdag bij lunch.

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

Bereiding
Deze staat al voor je klaar in de koelkast, yeah!

086

660
40 gram
17 gram
46 gram
11 gram

WEEK 1 DONDERDAG
DINER: EIWRAP
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

2 eieren
100 gram sla naar keuze
100 gram hüttenkäse
1 paprika (kleur die jij wilt)
1 tomaat
kruiden zoals peper, rozemarijn,
bieslook, tijm, kaneel
- 1 eetlepel kokosvet of olijfolie

087

362
26 gram
9 gram
24 gram
5 gram

Bereiding
1. Breek de eieren in een kom en kluts deze door elkaar. Voeg naar
smaak wat kruiden toe: zoals peper, rozemarijn, bieslook, tijm
en kaneel. Het hoeft niet allemaal, je kan er ook een paar
uitkiezen. Gebruik ongeveer ¼ theelepel per soort. Smelt een
eetlepel kokosolie of olijfolie in de pan en bak de eieren als een
grote pannenkoek mooi licht bruin aan beide kanten.
2. Terwijl jouw ei zachtjes staat te pruttelen, was en snijd je
ondertussen de groenten in hele kleine stukjes (dat rolt straks
makkelijker op) en doe je die in een kom. Voeg de hüttenkäse
toe.
3. Leg je ei op een groot bord en zie dit nu als een wrap. Je gaat
deze nu vullen met de groenten en de hüttenkäse.
4. Rol de wrap op en eet smakelijk!

Tips

✓ In plaats van de hüttenkäse kan je ook fetakaas gebruiken.

Fetakaas is veel vetter en bevat dus veel meer kcal. Gebruik in
dat geval 50 gram. Fetakaas combineert erg lekker met een
paar olijven. Kan of wil je liever geen koemelk gebruiken
Gebruik dan fetakaas op basis van geiten- of schapenmelk.

✓ Houd je niet van kaas of verdraag je dit niet goed? Vervang de

hüttenkäse door 50 gram noten naar keuze of 75 gram vlees, vis
of kip naar keuze.

✓ Past al je vulling niet in de wrap? Geen probleem, eet de rest er
als salade bij.

088

WEEK 1 VRIJDAG
ONTBIJT: GROENE SMOOTHIE
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 1 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Zie donderdag bij ontbijt.

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

500
13 gram
45 gram
27 gram
12 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Deze staat al voor je klaar in de koelkast, easy start vandaag!

089

WEEK 1 VRIJDAG
LUNCH: TONIJNSALADE
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 1 blikje tonijn op water- of olijfolie
basis, ca.130 gram
- 2 tomaten
- ½ (rode) ui
- 2 augurken
- 1 eetlepel mayonaise of olijfolie
- peper en zout naar smaak
- 2 volkorencrackers (zie tips)

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

090

404
37 gram
14 gram
17 gram
11 gram

Bereiding
1. Snijd de tomaten, ui en augurk fijn. Voeg de tonijn, peper, zout,
olijfolie/mayonaise toe. Alles goed roeren en proeven. Voeg
naar smaak toe wat je nog mist.
2. Bewaar in een bakje en neem de crackers los mee. Op het
moment van eten, de tonijnsalade op de crackers doen.
3. Indien meer koolhydraten gewenst zijn, kun je meer crackers
gebruiken en/of volkoren (spelt)boterhammen toevoegen.

Tips

✓ Voor crackers: wil je glutenvrij? Kies dan voor boekweitcrackers
(Ekoplaza). Crackers van Wasa (Vezelrijk is de topper) zijn ook
geschikt, deze zijn niet glutenvrij. Echter wel een betere keuze,
ze zijn erg laag in koolhydraten en hoog in vezels.

✓ In plaats van mayonaise zou je ook 1 eetlepel olijfolie kunnen
gebruiken.

✓ In plaats van 2 augurken zou je ook 2 eetlepels kappertjes
kunnen gebruiken.

091

WEEK 1 VRIJDAG
DINER: AARDAPPELFRIET, BIEFSTUK, GROENTEN
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 15+30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 eetlepel roomboter of ghee
125 gram biefstuk
1 ui
2 tenen knoflook
1 rode paprika
100 gram champignons
½ aubergine
1 zoete aardappel, ca. 150 gram
1 theelepel paprikapoeder
1 theelepel komijn
zout naar smaak

092

537
37 gram
48 gram
19 gram
12 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Was de zoete aardappel en verwijder oneffenheden met een
mesje, je hoeft hem niet te schillen. Snijd de zoete aardappel in
plakken en vervolgens in repen van ongeveer 0,5 cm dikte.
3. Was en snijd vervolgens de paprika en aubergine in plakken.
4. Doe de frieten, paprika en aubergine in een ovenschaal of leg ze
op een met bakpapier beklede bakplaat. Houd de frieten aan de
ene kant en de aubergine en paprika aan de andere kant. Voeg
de specerijen toe aan de frieten en schep deze om. Aubergine
en paprika zijn heerlijk zonder verdere toevoegingen.
5. Spreid de frieten goed uit over de bakplaat of ovenschaal. Voor
een knapperig effect voeg je geen olie of vet toe.
6. Bak de zoete aardappelfriet in ongeveer 25–30 minuten
goudbruin in de oven. Check tussendoor of de paprika en
aubergine goed gaan, deze kan je eventueel al iets eerder uit de
oven halen.
7. Meng de frieten tussentijds even door elkaar, zodat alle kanten
krokant worden.
8. Verwarm de roomboter of ghee in de pan en bak de biefstuk
hierin gaar. Voeg bij de biefstuk in de pan ook de ui, knoflook en
champignons toe. Schroei de biefstuk kort dicht (ca. 1 minuut)
aan beide kanten op hoog vuur. Vervolgens zet je het vuur iets
lager en bak je nog 5 minuten. Blijf het vlees draaien.
Vervolgens haal je de biefstuk uit de pan, dek je het af met
aluminiumfolie en laat je het 2 minuten rusten. Zo bak je een
biefstuk medium en wordt deze niet droog.
9. Serveer de biefstuk, frieten van zoete aardappel samen met de
gegrilde groenten.
Tips

✓ In plaats van biefstuk kun je ook andere soorten vlees kiezen.
Kies bij voorkeur mager vlees, denk ook aan een entrecote,
tartaar of een vette vis.

✓ Indien gewenst kan je bij de friet mayonaise of een

zelfgemaakte tomatenketchup (gezeefde tomaten en zout)
serveren.

✓ In plaats van de genoemde groenten kun je ook allerlei andere
soorten kiezen. Courgette is ook erg lekker om te grillen.

093

WEEK 1 ZATERDAG
ONTBIJT: BOEKWEITPANNENKOEKJES
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 1 eetlepel kokosolie
- 50 gram boekweitmeel (zie naast de
pannenkoekenmix van Koopmans in
de supermarkt)
- 2 eieren
- 125 ml water
- een mespuntje zout
- 100 gram blauwe bessen en aardbeien

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

438
17 gram
44 gram
20 gram
5 gram

Bereiding
1. Maak een pannenkoekenbeslag: kluts de eieren, voeg het
boekweitmeel en het water toe. Mix of roer tot je een glad, dun
beslag hebt en er geen klontjes meer zijn. Voeg naar eigen
gevoel meer/minder water of meel toe.
2. Bak de pannenkoeken.
3. Was het fruit en serveer op de pannenkoek.
Tips

✓ Is er geen zomerfruit? Je kunt dit uit de diepvries halen of ander
fruit gebruiken, denk aan appel, peer, banaan, etc. Lekker met
een snufje kaneel.

✓ Ik ben fan van seizoensproducten. In de winter zijn er andere

fruitsoorten dan bijvoorbeeld in de zomer. Kijk wat er volgens
de seizoenen beschikbaar is.

094

WEEK 1 ZATERDAG
LUNCH: SALADE MET HÜTTENKÄSE EN PEER
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

150 gram veldsla
200 gram cherrytomaatjes
200 gram hüttenkäse
25 gram pijnboompitten
1 peer
1 eetlepel olijfolie
peper en zout naar smaak

585
34 gram
33 gram
33 gram
9 gram

Bereiding
1. Was de sla en cherrytomaatjes. Snijd de tomaten door de helft
en doe in een schaal of in een diep bord. Voeg de hüttenkäse
hier aan toe.
2. Rooster de pijnboompitten. Voeg toe aan de salade.
3. Was de peer en snijd deze in kleine blokjes. Voeg toe aan de
salade.
4. Voeg de olijfolie toe aan de salade. Naar smaak peper en zout
toevoegen.
Tip

✓ In plaats van hüttenkäse kun je ook andere kazen toevoegen

zoals fetakaas. Ook kun je bijvoorbeeld in plaats hiervan kiezen
voor 2 eieren of 100 gram kipfilet.

095

WEEK 1 ZATERDAG
DINER: PIZZA
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 20+30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Voor de pizzabodem
- ½ bloemkool
- 2 eieren
- 50 gram geraspte kaas
- peper en zout

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

Voor de topping
- 4 eetlepels tomatensaus
- ½ rode paprika
- ½ groene paprika
- 1 rode ui
- 10 zwarte olijven
- paar blaadjes basilicum of rucola
- 6 plakjes ham
- 1 theelepel oregano
- 2 theelepels salie
- 2 theelepels thijm
- 1 takje of een theelepel gedroogde
rozemarijn
- zout naar smaak

096

618
46 gram
24 gram
34 gram
15 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Snijd de bloemkool in roosjes en was deze. Maak de bloemkool
fijn. Dit kan met een handrasp of met een keukenmachine.
3. Kook de bloemkool in enkele minuten gaar. Giet vervolgens
goed af. Doe de bloemkool na het afgieten in een theedoek,
waardoor je nog meer vocht onttrekt.
4. Meng de bloemkool met ei en geraspte kaas.
5. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel het mengsel
over de bakplaat. Maak een dunne bodem, druk aan met een
spatel of de bolle kant van een lepel.
6. Bak de bodem ca. 20 minuten op 180 °C. goudbruin. Check
af en toe hoe het gaat. Haal de pizza uit de oven, tijd om te
beleggen.
7. Verdeel de tomatensaus over de pizza. Snijd de paprika’s, ui en
ham in stukjes. Verdeel ook de olijven over de pizza. Voeg de
oregano, de rozemarijn en een snuf zout toe.
8. Zet de pizza terug in de oven en bak deze nog ca. 15 minuten.

Tips/opmerkingen

✓ In plaats van ham kun je ook 100 gram tonijn of gerookte zalm
toevoegen.

✓ Optioneel kan je ervoor kiezen om er nog een handje geraspte
kaas over de pizza te strooien.

✓ Omdat het weekend is mag je eventueel een beetje smokkelen.

Je kunt er ook voor kiezen een kant-en-klare pizzabodem te
kopen of een pizzabodem zelf te maken met een pak pizzamix.
Maar ik daag je uit om dit te proberen! Ik snap dat dit misschien
raar lijkt met een bloemkoolbodem, maar geloof me dat proef
je niet terug! Hoe gaaf, een pizzabodem van bloemkool!
Super gezond!

097

WEEK 1 ZONDAG
ONTBIJT: CHOCOLADESMOOTHIE
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

400 ml ongezoete amandelmelk
2 eetlepels pindakaas
6 eetlepels pure cacaopoeder
8 (medjoul) dadels
2 rijpe bananen

428
12 gram
47 gram
17 gram
12 gram

Dit is voor 2 porties, de andere portie
gebruik je morgen bij de lunch.

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Pak een blender en doe alle ingrediënten hier in.
3. Verdeel in 2 porties, bewaar 1 portie in de koelkast voor
morgen.
4. Serveer in een longdrinkglas.
Tip

✓ In plaats van amandelmelk kan je ook bijvoorbeeld haver-

of rijstemelk gebruiken. Wanneer je het goed verdraagt, kan je
eventueel halfvolle melk gebruiken.

098

WEEK 1 ZONDAG
LUNCH: GEROOSTERD BROOD, PAPRIKA, HUMMUS, EI
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie*

- 2 volkoren (spelt/desem)
boterhammen of roggebrood
- zelfgemaakte hummus, voor ca. 10
porties, een deel bewaar je
afgesloten in de koelkast voor
volgende week:
> 225 gram kikkererwten, zelf
geweld en gekookt of uit glazen pot
> 2 teentjes knoflook
> sap van 1 citroen
> 1 eetlepel olijfolie
> 1 theelepel komijnpoeder
> 2 eetlepels tahin (ook wel
sesampasta genoemd, o.a. bij AH,
Ekoplaza)
- 10 gram roomboter (als beleg)
- 2 rode paprika’s
- 2 eieren

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

099

520
25 gram
44 gram
24 gram
12 gram

* Incl. 40 gram hummus

Bereiding
1. Zet de oven op 175 °C en snijd de paprika’s in repen.
2. Maak ondertussen de hummus. Zie alle genoemde ingrediënten,
doe deze in een keukenmachine en maal fijn tot een gladde
substantie.
3. Rooster de paprika’s ca. 15 minuten.
4. Kook de eieren in ca. 5 minuten.
5. Rooster de boterhammen in een broodrooster, besmeer met
roomboter en beleg met verse hummus en de paprika’s. Serveer
met de 2 gekookte eieren.

Tip

✓ Als je eieren kookt is het altijd handig om er een aantal extra te
koken. Bijvoorbeeld de komende week te gebruiken als
tussendoortje rond 15.00 - 16.00 uur. Een gekookt ei kun je
prima enkele dagen bewaren.

100

WEEK 1 ZONDAG
DINER: POMPOENSOEP MET MAKREEL
6 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 1 eetlepel kokosolie
- 1 pakje kokosmelk zonder
toevoeging, b.v. Go Tan, verkrijgbaar
bij o.a. AH
- 1 rode peper
- 5 tenen knoflook
- 2 uien
- 1 pompoen
- 3 paprika’s (rood, geel of oranje)
- 1 courgette
- 800 gram gerookte makreel
- 5 kruidnagels
- 3 laurierbladeren

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

101

550
33 gram
9 gram
42 gram
4 gram

Bereiding
1. Kook een flinke hoeveelheid water met bijvoorbeeld een
waterkoker. Dit heb je later nodig.
2. Snijd en ontvel de knoflook, uien en rode pepers. Verwijder bij
de rode peper de zaadjes wanneer je niet van pittig houdt.
Snijd alles in grove stukken.
3. Zet de soeppan op het vuur en smelt 1 eetlepel kokosolie in de
pan. Voeg de knoflook, ui en peper toe en fruit dit even aan.
4. Snijd en was ondertussen de pompoen, paprika’s en courgette.
Voeg toe aan de pan. Laat even kort mee bakken.
5. Voeg vervolgens ca. 1, 5 liter heet water toe en 1,5 theelepel
zout (zie tips), de laurierbladeren en de kruidnagels. Breng aan
de kook en voeg de kokosmelk toe. Proef en voeg naar smaak
extra zout toe.
6. Laat de soep ca. 20 minuten zachtjes koken. Prik met een vork
in de soep. Verwijder de laurierbladeren. Als de pompoen gaar
is, pureer je het geheel glad met een staafmixer.
7. ‘Pluk’ tenslotte de makreel in stukjes en voeg toe aan de soep.
Tips

✓ Voor in de soep raad ik bouillonblokjes af. Deze bevatten vaak

veel onnodige E-nummers. Beter is om zout te gebruiken. Het
liefst wel zout dat veel mineralen bevat. Goede voorbeelden zijn
himalayazout of grof zeezout (moet grijs en plakkerig zijn).

✓ Voor een extra bite: voeg een eetlepel noten, pitten of zaden
toe.

✓ Wil je meer koolhydraten? Je kunt een zoete aardappel

toevoegen of er eventueel een boterham of cracker met hartig
beleg naar keuze bij eten. De voorkeur gaat uit naar een zoete
aardappel.

✓ Een pompoen laat zich soms moeilijk snijden. Tip: doe de
pompoen ca. 10 minuten in de oven op 175 °C. Daarna is
het veel makkelijker de pompoen te snijden.

✓ Je kunt natuurlijk ook andere vissoorten, kip of peulvruchten

gebruiken of maak combinaties. 800 gram makreel is prijzig.

Voor 6 personen, het restant kun je invriezen en 1 portie gebruik je
dinsdag als lunch, dus houd 1 portie apart in de koelkast.
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TOTALE VOEDINGSWAARDEN WEEK 1

Kcal

Eiwit
(gram)

Koolhyd
(gram)

Vet
(gram)

Vezels
(gram)

Maandag

1461

80

73

89

24

Dinsdag

1453

81

120

64

38

Woensdag

1789

97

79

115

27

Donderdag

1522

79

71

97

28

Vrijdag

1441

87

110

63

35

Zaterdag

1641

97

101

87

29

Zondag

1498

70

100

83

28
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13. DAGMENU'S WEEK 2
Voedingswaarde (per portie)

Maandag
Ontbijt
Lunch
Diner

Greens for breakfast
Chocoladesmoothie met amandelen
Vega bowl*

Dinsdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Crackers met hummus en ei
Pompoensoep met makreel
De lekkerste curry ooit!*

Woensdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Warm havermouttaartje
Witlof-tonijnsalade
Ovenschotel kip

Donderdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Appel porridge
Ovenschotel kip
Gevulde zoete aardappel met broccoli*

Vrijdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Avocado-wortel smoothie
Eimuffins
Broodje hamburger met gegrilde groenten

Zaterdag
Ontbijt
Lunch
Diner

Kokosontbijt
Groenten, garnalen, sardientjes
Nasi met bloemkoolrijst

Zondag
Ontbijt
Lunch
Diner

Avocado met gebakken ei
Salade met geitenkaas, walnoot en honing
Indiase groentemix en romig vispotje

* Deze gerechten zijn vegetarisch
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WEEK 2 MAANDAG
ONTBIJT: GREENS FOR BREAKFAST
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

½ avocado
2 kiwi’s
1 eetlepel olijfolie
1 hand (25 gram) gemengde noten
1 (medjoul)dadel in kleine stukjes
1 eetlepel kokosrasp

614
9 gram
29 gram
49 gram
10 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Snijd de halve avocado en kiwi's in stukjes. Doe in een schaal.
3. Voeg vervolgens de olijfolie, noten, dadel en kokosrasp toe.
Enjoy!
Tip

✓ Je kunt de kiwi’s ook vervangen door elk soort ander fruit.
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WEEK 2 MAANDAG
LUNCH: CHOCOLADESMOOTHIE MET AMANDELEN
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 1 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- zie zondag bij ontbijt
- 10 gram (1 eetlepel) gehakte
amandelen

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

494
15 gram
48 gram
23 gram
13 gram

Bereiding
1. Bereidingstijd 1 minuut: yes, deze staat al klaar voor je!
2. 10 gram (1 eetlepel) gehakte amandelen toevoegen.

Tip

✓ Eet met een kleine lepel en zorg dat je kauwt op de amandelen.
Dit geeft een betere verzadiging.
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WEEK 2 MAANDAG
DINER: VEGA BOWL
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

30 gram quinoa (ongekookt)
100 gram pompoen
100 gram broccoli
1 rode paprika
100 gram edamame (soja)bonen
25 gram zonnebloempitten
30 gram hummus (nog over van
zondag)
- 1 eetlepel olijfolie
- peper en zout naar smaak

107

764
37 gram
39 gram
46 gram
25 gram

Bereiding
1. Zet een pan water op het vuur en kook de quinoa volgens
voorschrift.
2. Snijd de pompoen en de broccoli in kleine stukjes. De paprika
snijd je in lange reepjes.
3. Kook de pompoen 10 minuten. Voeg daarna de broccoli toe en
kook nog 5 minuten, tot de broccoli beetgaar is.
4. Maak in een grote kom of een diep bord je vega bowl op. Dat
betekent dat je alle ingrediënten naast elkaar in een rondje
serveert in je kom of bord. Je gaat het dus niet mixen. Verdeel
in compartimenten: quinoa, pompoen, broccoli, paprikarepen,
edamame bonen en tot slot 1 compartiment voor de hummus.
5. Besprenkel het geheel met olijfolie, peper en zout naar smaak
en de zonnebloempitten.

Tips

✓ Maak een hele pompoen en broccoli op. Vermenigvuldig ook de

rest van de ingrediënten keer 4 en vries je porties in. Maak voor
meerdere mensen in het gezin of nodig mensen uit en inspireer
ze!

✓ Heb je andere groenten in huis? Je kunt alle groenten gebruiken,
dus vervang deze gerust.

✓ De edamame bonen (ook wel sojabonen genoemd) kan je zelf

koken. Deze zijn te koop bij natuurvoedingswinkels zoals
Ekoplaza. Een sneller alternatief is uit (bij voorkeur) een glazen
pot.

✓ In plaats van edamame (soja)bonen kun je ook kikkererwten,

linzen of andere peulvruchten gebruiken. Deze zijn alleen wel
lager in eiwitten.
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WEEK 2 DINSDAG
ONTBIJT: CRACKERS MET HUMMUS EN EI
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 2 volkorencrackers (zie tips)
- 10 gram roomboter (als beleg)
- zelfgemaakte hummus (heb je nog
staan)
- 1 tomaat
- 1 gekookt ei

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

381
13 gram
14 gram
25 gram
11 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Kook een ei in de pan. Of: wanneer je goed naar de eerder
genoemde tips hebt geluisterd, heb je een voorraadje gekookte
eieren, dus ben je snel klaar, yes!
3. Besmeer de crackers met roomboter en de zelfgemaakte
hummus. Smeer de hummus extra dik. Gebruik in totaal ca. 60
gram hummus.
4. Snijd de tomaat in plakjes en leg deze op de crackers.
5. Serveer het ei erbij.

Tip

✓ Voor de crackers adviseer ik boekweitcrackers (glutenvrij) of

crackers van Wasa, vooral de variant ‘vezelrijk’ is geschikt
vanwege het lage aandeel in koolhydraten en hoge aandeel in
vezels. Deze berekening is gemaakt met de crackers Wasa
vezelrijk. Ik heb overigens geen aandelen in deze crackers.
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WEEK 2 DINSDAG
LUNCH: POMPOENSOEP MET MAKREEL
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 3 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Zie zondag bij diner.

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

Deze staat al klaar… easy going!

550
33 gram
9 gram
42 gram
4 gram

Bereiding
1. Warm de soep goed op en roer regelmatig door.

Tip

✓ Ben je vandaag aan het werk of onderweg? Neem de soep dan

mee in een thermoskan. Je hebt handige thermoskannen van
0,5 liter, te koop bij Ikea, Blokker of andere warenhuizen. Warm
de soep 's ochtends thuis op en doe in de thermoskan. Zeker
weten dat jouw soep superwarm is rond lunchtijd!
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WEEK 2 DINSDAG
DINER: DE LEKKERSTE CURRY OOIT! (VEGETARISCH)
3 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

-

1 ui
4 wortels
6 tenen knoflook
2 tenen gember
20 bolletjes kardemom (één besje
bevat 3-4 bolletjes)
2 eetlepels kokosolie om in te
bakken
1 broccoli
1 pot kikkererwten à 400 gram
2 handjes hazelnoten
1 handje pompoenpitten
1 handje zonnebloempitten
1 pakje kokosmelk (onbewerkt zoals
Go Tan van AH)
2 eetlepels pindakaas
150 ml water
1 theelepel kurkumapoeder
zout en peper naar smaak
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733
25 gram
30 gram
53 gram
18 gram

Bereiding
1. Doe 2 eetlepels kokosolie in de pan. Voeg de ui, knoflook,
wortels, gember en kardemom toe. Open de kardemompeultjes.
Voeg de zwarte kardemompitjes toe. Dit geheel even zachtjes
laten bakken in de pan.
2. Snijd vervolgens de broccoli fijn. Voeg toe aan de pan. Voeg
ook de kokosmelk, kurkumapoeder en pindakaas toe. Het water
toevoegen. Voeg een snufje zout toe. Niet te veel, je kan later
altijd nog meer toevoegen.
3. Als de broccoli beetgaar is voeg je tenslotte de kikkererwten,
hazelnoten, pompoenpitten en zonnebloempitten toe.
4. Proef en voeg eventueel nog wat peper en zout naar smaak
toe.

Tip

✓ In plaats van kikkererwten kan je ook andere peulvruchten of
kipfilet gebruiken.

✓ Vries het restant in of bewaar in de koelkast voor een later
moment. Ook lekker om eens te eten als lunch.
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WEEK 2 WOENSDAG
ONTBIJT: WARM HAVERMOUTTAARTJE
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10+15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

- 30 gram havermout
- 25 gram gemengde ongebrande,
ongezouten noten/pitten/zaden
- 75 gram zomerfruit uit de diepvries
- ½ banaan of een kinderbanaan
- 3 (medjoul) dadels
- 50 ml water
- een snufje kaneel
- 1 eetlepel (10 gram) kokosrasp

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels
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466
10 gram
49 gram
23 gram
11 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Hak de noten/pitten/zaden grof. Meng in een schaaltje de
havermout, noten en kaneel door elkaar. Voeg vervolgens het
water toe. Goed roeren. Niet te veel water: de havermout en
noten moeten er niet helemaal in ‘zwemmen’. Het moet geen
pap zijn, het mengsel moet slechts een beetje vochtig zijn.
3. Snijd de banaan en de dadels in kleine stukjes en meng door je
havermout. Voeg tevens het diepvriesfruit toe. Goed mengen!
4. Als topping strooi je er 1 eetlepel kokosrasp overheen.
5. Zet de oven op 200 °C, zet je kom ca. 15 minuten in de oven en
laat je verrassen…
De oven tovert dit voor jou in 20 minuten om in een heerlijk gezond
havermouttaartje!

Tips

✓ In plaats van dadels kun je ook 30 gram ander gedroogd
fruit gebruiken, zoals abrikozen of vijgen.

✓ Je kunt dit gemakkelijk de avond van tevoren al klaar maken,

afgedekt in de koelkast zetten. ’s Ochtends hoef je alleen maar
de oven aan te zetten en je zet het havermouttaartje er in. Als je
toch bezig bent kan je gemakkelijk een dubbele portie maken,
zo heb je ook voor de dag erna je ontbijt al klaar staan.
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WEEK 2 WOENSDAG
LUNCH: WITLOF-TONIJNSALADE
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

-

2 stronken witlof
2 tomaten
1 gekookt ei
1 blikje tonijn of sardientjes van
130 gram
1 eetlepel zonnebloempitten
1 eetlepel cranberries
2 eetlepels olijfolie
peper en zout naar smaak
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575
45 gram
18 gram
35 gram
6 gram

Bereiding
1. Zet een pan water op en kook het ei.
2. Was de witlof en tomaat. Snijd deze in stukjes en doe op een
bord of in een kom.
3. Voeg de rest van de ingrediënten toe, mix en proef. Voeg
eventueel naar smaak nog wat peper en zout toe.

Tips

✓ In plaats van tonijn of sardientjes, kan je ook iedere andere
gewenste vis, kip of mager vlees in reepjes toevoegen.

✓ Als je eieren kookt, kook er een aantal extra. Altijd handig, deze
kan je na het koken prima een aantal dagen bewaren.
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WEEK 2 WOENSDAG
DINER: OVENSCHOTEL KIP
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 15+30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

2 eetlepels kokosolie
4 eieren
¼ - ½ theelepel chilipoeder
200 gram (biologische) kipfilet
1 courgette
2 paprika's (rood en geel)
2 handjes (ca. 100 gram) spinazie
4 teentjes knoflook
zout en peper naar smaak
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442
48 gram
9 gram
24 gram
8 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2. Vet een ovenschaal in met kokosolie.
3. Snijd de kip in stukjes. Smelt de olie in de pan, wok de
stukjes kip hierin. Breng de kip op smaak met de chilipoeder,
peper en zout. Bak tot de kip gaar is.
4. Terwijl de kip op het vuur staat, snijd je alle groenten inclusief
de knoflook. Hussel alle groenten in de ovenschaal.
5. Pak een kom en klop de eieren hierin. Breng op smaak met
peper en zout.
6. Voeg de kip toe aan de ovenschaal en meng het geheel door
elkaar. Giet vervolgens de geklopte eieren erover.
7. Plaats de ovenschaal 30 minuten in de oven.
8. Verdeel dit in 2 porties, de andere portie is je lunch voor
morgen.

Tip

✓ Een lekkere vegetarische variant? Vervang de kipfilet door
fetakaas.
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WEEK 2 DONDERDAG
ONTBIJT: APPEL PORRIDGE
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

2 eieren
250 ml kokosmelk
2 appels
50 gram gemengde noten
1 eetlepel kokosrasp

570
13 gram
45 gram
46 gram
4 gram

Bereiding
1. Klop de eieren los in een steelpan. Voeg de kokosmelk toe en
roer dit door elkaar op een zacht vuurtje.
2. Snijd de appel in blokjes, hak de noten grof en voeg dit toe aan
het eimengsel.
3. Voeg eventueel naar smaak een beetje zout toe.
4. Blijf rustig roeren tot het geheel wat begint in te dikken.
5. Haal de pan van het vuur, verdeel over twee kommetjes en voeg
als topping per portie een halve eetlepel kokosrasp toe.

Tip

✓ De appels kan je vervangen door elk soort gewenst fruit.
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WEEK 2 DONDERDAG
LUNCH: OVENSCHOTEL KIP
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 1 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Zie woensdag bij diner.

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

Bereiding
1. Yes… staat al voor je klaar! Is ook koud erg lekker.
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442
48 gram
9 gram
24 gram
8 gram

WEEK 2 DONDERDAG
DINER: GEVULDE ZOETE AARDAPPEL MET BROCCOLI
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 15+50 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 zoete aardappel van 200 gram
300 gram broccoli
½ avocado
100 gram hüttenkäse
1 tomaat
1 kleine ui
1 eetlepel citroensap
peper en zout naar smaak
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586
25 gram
55 gram
25 gram
20 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Was de zoete aardappel, verwijder eventuele oneffenheden.
Laat de schil er omheen zitten, prik met een vork enkele gaatjes
in de schil. Pak de zoete aardappel in een stuk aluminiumfolie
in. Zorg dat hij helemaal verpakt is, zodat er geen lucht bij
kan komen.
3. Leg de zoete aardappel in de oven en pof deze gedurende 50
minuten.
4. Snijd de tomaat in kleine blokjes en snijd de ui fijn.
5. Snijd de avocado in tweeën. Bewaar de andere helft met wat
citroensap in een afgesloten bakje in de koelkast voor later
gebruik. Prak de halve avocado en doe in een schaal.
6. Voeg vervolgens aan de geprakte avocado de hüttenkäse,
tomaat, ui, citroensap, peper en zout naar smaak toe. Roer
door elkaar.
7. Snijd de broccoli en kook deze kort, ca. 5-10 minuten. Het is
lekker én voedzaam, wanneer deze beetgaar blijft.
8. Snijd de aardappel in de lengte door. Giet het avocadomengsel
er in. Serveer de broccoli erbij.

Tip

✓ In plaats van de broccoli kan je elke andere soort groente
gebruiken.
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WEEK 2 VRIJDAG
ONTBIJT: AVOCADO-WORTEL SMOOTHIE
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 avocado
150 gram winterpeen
1 limoen
300 gram aardbeien (zie tips)
250 ml water

123

520
7 gram
32 gram
36 gram
17 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
2. Schil de avocado, verwijder de pit. Was de wortelen, snijd het
topje eraf en hak in grove stukken. Was de aardbeien en
verwijder de kroontjes.
3. Doe de bij stap 2 genoemde ingrediënten in een blender. Voeg
het water en sap van 1 limoen toe. Mixen tot je een gladde,
dikke substantie hebt. Let op: voeg net zolang water toe, totdat
de smoothie de dikte van vla heeft.

Tips

✓ Voor aardbeien kun je eventueel ook diepvries aardbeien of
zomerfruit gebruiken.

✓ Ander zoet fruit is ook goed mogelijk, zoals een banaan.
✓ De smoothie moet zo dik zijn als vla. Eet de smoothie bij

voorkeur met een lepel. Dit zorgt voor een betere verzadiging.
De vertering van koolhydraten begint al in je mond door het
enzym amylase in het speeksel. Door voeding niet meteen door
te slikken, maar even in je mond te houden, optimaliseer je de
vertering.

✓ Je kunt eventueel 1 eetlepel fijngehakte noten/pitten/zaden

toevoegen. Zo stimuleer je jezelf om te kauwen op de smoothie,
zoals bij de vorige tip genoemd.
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WEEK 2 VRIJDAG
LUNCH: EIMUFFINS
3 PERSONEN* | BEREIDINGSTIJD 15+20 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde (p. 4 muffins)

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 ui
2 tenen knoflook
2 tomaten
2 wortels
1 stengel bleekselderij
¼ stuk bloemkool
100 gram parmezaanse kaas
15 zwarte olijven zonder pit
5 zongedroogde tomaten
6 eieren
tijm (gedroogd of vers)
oregano (gedroogd of vers)
peper en zout
1 eetlepel olijfolie

* Met dit recept maak je 12 muffins.
Als lunch gebruik je 4 stuks per
persoon.
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400
31 gram
21 gram
20 gram
7 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2. Snijd de ui en knoflook fijn. Bak deze glazig in de pan op een
zacht vuurtje in 1 eetlepel olijfolie.
3. Snijd vervolgens de wortels, tomaten, bleekselderij en
bloemkool in kleine stukjes. Voeg toe aan de pan en roerbak ca.
5 minuten mee.
4. Breek in een kom de eieren kapot en kluts deze. Hak de olijven
en zongedroogde tomaten in stukjes en voeg deze toe aan het
eimengsel. Voeg ook de kaas, de groenten uit de pan en de
kruiden toe. Roer door elkaar.
5. Pak 12 cupcake vormpjes en verdeel het eimengsel erover heen.
6. Bak in 20 minuten gaar op 175 °C.

Tips

✓ De muffins zijn na het afkoelen goed in te vriezen.
✓ 1-2 muffin(s) is/zijn ook geschikt als tussendoortje.
✓ Je kunt allerlei andere soorten groenten gebruiken. Kijk wat je
nog hebt liggen.
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WEEK 2 VRIJDAG
DINER: BROODJE HAMBURGER MET GROENTEN
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 15+15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

150 gram mager rundergehakt
1 ei
1 ui
1 teen knoflook
1 eetlepel havermout
1 eetlepel mayonaise
1 kleine theelepel mosterd
2 volkoren speltbroodjes
2 tomaten
100 gram gemengde sla
1 komkommer
1 courgette
1 aubergine
1 rode paprika
1 gele paprika
1 eetlepel roomboter
peper en zout
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600
38 gram
48 gram
25 gram
14 gram

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2. Kluts het ei in een grote kom.
3. Snijd de ui doormidden. Snijd de helft van de ui in grove ringen
en houd deze apart. Snijd de andere helft van de ui heel fijn en
doe bij het eimengsel. Snijd de knoflook fijn en doe bij het
eimengsel.
4. Voeg het gehakt toe aan het eimengsel. Voeg een snufje peper
en zout, de mosterd en de havermout toe. Kneed het geheel en
maak er 2 burgers van.
5. Smelt de roomboter in de pan en bak de hamburgers gaar.
6. Snijd alle groenten in grove stukken, behalve de tomaten, de sla
en komkommer. Zet deze in een ovenschaal of op een met
bakpapier beklede bakplaat. Doe de ovenschaal of bakplaat in
de oven en laat ca. 15 minuten grillen.
7. Snijd de broodjes doormidden en laat deze ca. 5 minuten
grillen. Dit kan kort bij de groenten of er na.
8. Beleg de broodjes: gebruik per broodje een ½ eetlepel
mayonaise. Doe vervolgens de sla en hamburger er op. Top af
met gesneden uien, tomaten en komkommer. Leg tot slot het
tweede deel van het broodje bovenop het geheel.
9. Serveer naast de hamburger de gegrilde groenten. Het restant
van de komkommer en tomaat kun je als side dish toevoegen.

Tip

✓ Je kunt allerlei andere groenten serveren bij de hamburger of
die serveren met een lekkere salade.
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WEEK 2 ZATERDAG
ONTBIJT: KOKOSONTBIJT
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 5+15 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

100 gram havermout
2 eetlepels kokosolie
40 gram gemengde noten
100 gram (medjoul) dadels
2 eetlepels kokosrasp
150 gram blauwe bessen/aardbeien

557
12 gram
55 gram
30 gram
10 gram

Bereiding
1. Voor het ontbijt: drink een groot
glas lauw water.
2. De avond van tevoren: doe de
havermout in een kom met ruim
water. Doe de noten in een aparte
kom met ruim water. In de nacht
buiten de koelkast laten staan. Je
hoeft dit niet af te dekken.
3. De volgende ochtend giet je van
beide kommetjes het water af.
4. Ontpit de dadels. Pak vervolgens
een keukenmachine en doe daar
alle ingrediënten in, behalve het
fruit.
5. Meng met de keukenmachine totdat er een gladde, iets
korrelige massa ontstaat.
6. Verdeel over 2 kommen en voeg het fruit toe als topping.
Tip

✓ In plaats van blauwe bessen kun je ook andere soorten fruit

gebruiken. Appel, banaan, peer en mango combineren hier ook
erg lekker bij. Vooral fris/zuur fruit geeft een fijne tegenhanger
op deze zoete maaltijd, zoals kiwi, framboos, mandarijn of
sinaasappel.
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WEEK 2 ZATERDAG
LUNCH: GROENTEN, GARNALEN, SARDIENTJES
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 20 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

250 gram sperziebonen
150 gram asperges (mag uit pot)
1 rode paprika
2 tomaten
1 ui
2 teentjes knoflook
100 gram kleine garnalen
150 gram sardientjes
1 limoen
1 klein glas water
peper en zout naar smaak
1 eetlepel olijfolie
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400
31 gram
12 gram
23 gram
8 gram

Bereiding
1. Pel de ui en knoflook en snijd beide fijn. Verhit op een zacht
vuurtje de olijfolie in de pan. Voeg de garnalen en sardientjes
toe en bak enkele minuten.
2. Was de sperziebonen, asperges, paprika en tomaten en snijd ze
in stukken. Voeg toe aan de garnalen en sardientjes. Voeg ook
een klein glas water toe. Roerbak het geheel ca. 5 - 10 minuten.
3. Was de limoen en rasp de schil van de limoen af met een fijne
rasp. Voeg toe aan het gerecht. Voeg naar smaak wat peper en
zout toe.

Tips

✓ In plaats van garnalen en sardientjes kun je ook andere
vissoorten of kipfilet gebruiken.

✓ Sperziebonen doppen teveel gedoe? Je kan deze ook uit de
vriezer halen. Of je kiest voor andere groenten.

✓ De vis kan zowel vers als uit blik/pot of uit de vriezer. Een

glazen pot heeft de voorkeur in verband met het eventueel
lekken van giftige stoffen uit blik. Uit de vriezer is prima.

✓ Gebruik nooit vis op basis van zonnebloemolie, maar op basis
van olijfolie, water of eigen vocht.

✓ Wil je extra koolhydraten toevoegen? Gebruik 100 gram

ongekookte zilvervliesrijst voor 2 porties. In gekookte vorm heb
je dan 125 gram zilvervliesrijst per persoon.
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WEEK 2 ZATERDAG
DINER: NASI MET BLOEMKOOLRIJST
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie*

Voor het gerecht
- 250 gram kipfilet
- 1 bloemkool
- 1 ui
- 1 prei
- 3 teentjes knoflook
- 2 cm verse gember
- 1 grote wortel (winterpeen)
- 2 eetlepels kokosolie
- kerrie
- zout
- 1 rode peper of 2 theelepels sambal

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

Voor de pindasaus (optioneel, ook
zonder pindasaus erg lekker!)
- 1 eetlepel kokosolie
- 3 eetlepels kokosmelk
- 75 ml water
- 3 eetlepels ketjap manis
- 5 theelepels sambal

132

618
28 gram
34 gram
38 gram
10 gram

* inclusief 1 portie pindasaus

Bereiding
Voor de nasi:
1. Snijd de kipfilet in blokjes. Kruid ze met zout, peper, 2
theelepels kerrie. Eventueel als extra: ketoembar en laos.
2. Pel de ui en snijd hem fijn.
3. Was de wortel en rasp de wortel grof.
4. Was de prei en snijd hem fijn.
5. Pel de knoflook en snijd hem fijn. Indien je rode peper wilt
gebruiken: was en snijd de rode peper heel fijn.
6. Was de bloemkool en maak hem op de grove rasp of met
een keukenmachine fijn.
7. Verwarm kokosolie in de wok.
8. Bak de kip bruin en voeg daarna de ui en knoflook toe met de
fijngesneden rode peper of de sambal.
9. Bak de ui glazig en voeg dan de prei, gember en wortel toe.
Laat het even meebakken.
10. Voeg dan de grof geraspte bloemkool toe. Laat dit ca. 3
minuten meebakken.
11. Op smaak maken met zout.
Voor de pindasaus (optioneel):
1. Meng de genoemde ingrediënten door elkaar op een zacht
vuurtje, goed roeren.

Tips

✓ In plaats van kip kun je ook biefreepjes of ander mager
rundvlees gebruiken.

✓ Liever vegetarisch? Vervang de kip dan door tempeh.
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WEEK 2 ZONDAG
ONTBIJT: AVOCADO MET GEBAKKEN EI
1 PERSOON | BEREIDINGSTIJD 10+10 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

-

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

1 avocado
2 eieren
10 cherrytomaatjes
peper en zout naar smaak
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520
18 gram
7 gram
45 gram
10 gram

Bereiding
1.
2.
3.
4.

Voor het ontbijt: drink een groot glas lauw water.
Verwarm de oven voor op 175 °C.
Snijd de avocado in de lengte doormidden en verwijder de pit.
Zorg dat je bij beide helften een holletje hebt in het midden van
de avocado. Breek in elk holletje 1 ei kapot. Bestrooi dit
met peper en zout.
5. Doe de avocado’s nu in een ovenschaal of leg op een met
bakpapier beklede bakplaat in de oven. Bak in ca. 10 minuten af
op 175 °C.
6. Was ondertussen de cherrytomaatjes. Serveer samen met de 2
gevulde halve avocado’s.

Tip

✓ Een leuke variatie hierop is om 2 eieren te koken en deze in

kleine stukjes snijden. Prak de avocado met een vork. Snijd de
cherrytomaatjes doormidden. Snipper eventueel nog een kleine
ui. Voeg alles bij elkaar. Voeg peper en zout toe naar smaak. Zo
heb je een zelfgemaakte gezonde guacamole. Ook lekker op
bijvoorbeeld een cracker.
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WEEK 2 ZONDAG
LUNCH: SALADE GEITENKAAS, WALNOOT EN HONING
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie*

Voor de salade
- 200 gram gemengde sla
- 1 appel
- 3 eetlepels cranberry's
- 150 gram zachte geitenkaas
- 30 gram walnoten
- 1 aubergine
- 1 courgette
- peper en zout naar smaak

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

615
18 gram
41 gram
40 gram
8 gram

* inclusief 1 portie dressing

Voor de dressing
- 2 theelepels honing
- 2 eetlepels olijfolie
- ½ eetlepel azijn
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Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 175 °C.
2. Was de courgette en aubergine. Snijd beide in ronde plakjes.
Leg op een met bakpapier beklede grillplaat en grill deze in ca.
15 minuten op 175 °C.
3. Doe de sla in een kom. Snijd de appel in kleine stukjes en voeg
deze toe. Doe de cranberry's erbij. Verkruimel de geitenkaas en
voeg toe. Hak de walnoten grof en doe deze erbij.
4. Maak de dressing door de genoemde ingrediënten door
elkaar te mengen. Verdeel over de salade.
5. Haal de courgette en aubergine uit de oven en voeg toe aan de
salade. Meng alles goed door elkaar. Naar smaak eventueel nog
wat peper en zout toevoegen.

Tip

✓ Sla alleen levert weinig volume. Zo kan een hele kom sla veel

lijken, maar misschien maar 200 gram (of nog minder) zijn.
Zorg bij sla dus altijd dat je extra groenten toevoegt zoals in dit
recept. Uiteraard kun je in plaats van de courgette en aubergine
ook voor allerlei andere groenten kiezen.
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WEEK 2 ZONDAG
DINER: INDIASE GROENTEMIX EN ROMIG VISPOTJE
2 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 30 MIN
Ingrediënten

Voedingswaarde 1 portie

Voor de groentemix
- 1 eetlepel kokosolie
- 250 gram doperwten
- 3 teentjes knoflook
- 1 ui
- 1 rode peper
- 15 bolletjes kardemom (één besje
bevat 3-4 bolletjes)
- 2 verse tomaten
- 200 gram tomaten in blokjes; vers
of uit pak, zonder toevoegingen

Kcal
Eiwit
Koolhydraten
Vet
Vezels

Voor het romig vispotje
- 1 eetlepel kokosolie
- 1 rode peper
- 300 gram zoete aardappel
- ½ pakje kokosmelk, bijvoorbeeld Go Tan
- 200 gram gerookte makreel
- 3 tenen knoflook
- 1 eetlepel kurkumapoeder of vers (½ pink)
- 1 takje koriander voor de garnering
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615
34 gram
45 gram
42 gram
11 gram

Bereiding
Voor de groentemix
1. Smelt 1 eetlepel kokosolie in de pan.
2. Snijd de rode peper en de ui in stukjes en voeg toe.
3. Open de kardemompeultjes. Voeg de zwarte kardemompitjes
toe.
4. Voeg de tomatenblokjes toe op zacht vuur.
5. Snijd de knoflook en de tomaten fijn.
6. Voeg doperwten, gesneden tomaten en knoflook toe. Laat
alles op een zacht vuur met deksel erop gaar koken in ca. 10
minuten.
Voor het romig vispotje
1. Breng water aan de kook. Was en snijd ondertussen de zoete
aardappel in kleine stukjes.
2. Kook de zoete aardappelstukjes in water met 1 eetlepel
kurkumapoeder totdat ze gaar zijn. Als je de vork er
gemakkelijk in prikt, zijn ze gaar.
3. Giet de aardappelen af in een vergiet en bewaar dit afgietwater
in een aparte pan of bak.
4. Smelt in een pan een eetlepel kokosolie en snijd ondertussen
de rode peper en de knoflook.
5. Bak de rode peper en de knoflook ca. 2-3 minuten in de pan.
6. Voeg de zoete aardappelstukjes toe en roer 1 minuut goed
door.
7. Voeg de kokosmelk met 1 theelepel kurkumapoeder toe.
8. Laat het geheel op een laag vuur afgesloten warm worden. Het
moet een 'papperige' smurrie worden. Voeg zoveel van het
bewaarde afgietwater toe als dat je nodig hebt om er een
mooie smurrie van te maken.
9. Voeg na ca. 5 minuten de gerookte makreel toe in kleine
stukjes.
10. Laat het geheel ca. 5 minuten afgesloten warm blijven en roer
af en toe om de smaken goed te verdelen.

Tip

✓ De makreel kun je vervangen door andere vissoorten, kip,
tempeh of kikkererwten.
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TOTALE VOEDINGSWAARDEN WEEK 2

Kcal

Eiwit
(gram)

Koolhyd.
(gram)

Vet
(gram)

Vezels
(gram)

Maandag

1872

61*

116

118

48**

Dinsdag

1664

71

53

120

33

Woensdag

1483

103

76

82

25***

Donderdag

1598

86

109

95

32

Vrijdag

1520

76

101

81

38

Zaterdag

1575

71

101

91

28

Zondag

1750

70

93

127

29

*

De eiwitinname deze dag is wat aan de lage kant. Kies bij
voorkeur daarom voor een eiwitrijk tussendoortje, zoals een
gekookt ei of enkele plakjes magere, onbewerkte
vleeswaren.

** De hoeveelheid vezels is deze dag behoorlijk hoog, zorg
ervoor dat je goed drinkt. Vezels trekken namelijk vocht aan
in de darmen. Bij te weinig vocht kan dit verstopping
(obstipatie) veroorzaken
*** Kies bij een eventueel tussendoortje voor iets met vezels.
Groenten zijn altijd goed!
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14. BOOST JE VETVERBRANDING
Doordat je bent gaan eten volgens De Fuego Methode ben je al
goed bezig om jezelf van een 'suikerverbrander' te
transformeren naar een 'vetverbrander'. Dit heb je bereikt door
het eten van minder koolhydraten en het beperken van het
aantal maaltijden per dag. Nu je alle theorie tot je hebt
genomen en de dagmenu's hebt doorlopen is het tijd voor de
laatste finetuning. Je kunt namelijk nóg iets extra's doen om je
vetverbranding een boost te geven!
Niet voor iedereen geschikt
De 2 extra tips die ik je hierna ga geven om je vetverbranding
een boost te geven zijn niet voor iedereen geschikt. Voor
kinderen, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en
voor mensen met een eetstoornis(verleden) raad ik dit af om te
doen.
Gebruik je 's ochtends medicatie die je met voedsel in moet
nemen? Overleg dan met je arts of je dit mag doen. Voor
mensen met diabetes type 2 geldt dat dit wordt afgeraden als je
gebruik maakt van insuline en/of medicatie die valt onder de
SU-derivaten. Het tegenstrijdige is, dat dit juist ook samen met
de juiste voeding, diabetes type 2 kan helpen omkeren. Overleg
in dit geval altijd eerst met je arts of diabetesverpleegkundige.
Ben je klaar voor de tips?
Let's go... zet dat vlammetje maar aan!
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Tip 1: Nuchter bewegen
Ga 's ochtends vóór je ontbijt eerst bewegen voordat je gaat
eten. Welke vorm van beweging maakt niet uit. Het kan
bijvoorbeeld een wandeling zijn of een aantal simpele
oefeningen zoals opdrukken, squats of maak gebruik van een
app. Er zijn (gratis) apps verkrijgbaar waarin je in enkele
minuten de belangrijkste spiergroepen traint. Dat kan heel
simpel thuis, zonder benodigdheden.

Is het 's ochtends spitsuur en denk je nu dat dit je nooit gaat
lukken?
Ook daar heb ik een praktische tip voor.
Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld zonder ontbijt de
deur uit te gaan. Ga bijvoorbeeld op de fiets of lopend naar je
werk en ontbijt vervolgens op je werk. Kijk wat bij jou past. Vind
je dit lastig? Het hoeft niet elke dag. Begin bijvoorbeeld met 1
keer per week en kijk of je langzaam de frequentie hiervan kunt
verhogen.
Door nuchter te gaan bewegen boost je jouw vetverbranding.
Onze genen zijn hier namelijk op ingesteld: eerst bewegen, dan
eten. Vroeger moesten we eerst op jacht of eten gaan
verzamelen, voordat we konden gaan eten. Nuchter bewegen is
dus eigenlijk iets heel vanzelfsprekends voor je lichaam.
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Het kan natuurlijk zijn dat je hier de eerste paar keer wat last
van hebt, omdat je lichaam dit niet gewend is. Begin daarom
met rustig bewegen zoals wandelen of fietsen. Wanneer je voor
meer intensiteit gaat, begin dan met een korte workout. Laat je
lichaam hier (weer) aan wennen.
Naast het feit dat dit jouw vetverbranding een boost geeft, krijg
je er ook nog eens meer energie van. Een goede start van de
dag waar je de hele dag profijt van hebt!
Tip 2: Intermittent fasting
Met intermittent fasting wordt bedoeld dat je een korte periode
niet eet en dus gaat vasten. Er zijn vele manieren waarop je dit
kunt doen. Je komt goed in je vetverbranding wanneer je 16 uur
aaneengesloten niet eet. Dit lijkt misschien lang, maar het valt
in de praktijk erg mee.
Een praktisch advies dat ik hierbij voor je heb is het volgende.
Eet na je avondmaaltijd 's avonds niets meer. Stel daarbij je
ontbijt de volgende dag uit.
Je kan overigens gewoon drinken tijdens het vasten. Water of
thee en eventueel een kop zwarte koffie. Zorg dat je geen
suikerrijke dranken of met zoetstof gezoete dranken drinkt.
Een voorbeeld. Stel dat je om 18.00 uur de laatste maaltijd hebt
gegeten. Tel 16 uur verder. Je ontbijt dan de volgende dag om
10.00 uur.
Intermittent fasting is extra krachtig in combinatie met nuchter
bewegen.
Deze combinatie is goed te doen. Enkele voorbeelden van een
praktische toepassing. In beide voorbeelden heb je de avond er
voor om 18.00 uur je laatste maaltijd gehad.
Ga 's ochtends zonder ontbijt op de fiets naar je werk. Als je om
10.00 uur pauze hebt op je werk, neem je jouw ontbijt.
Heb je een vrije dag? Ga 's ochtends de deur uit voor een
lekkere wandeling in de natuur. Ontbijt vervolgens als je terug
komt rond 10.00 uur.
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15. IK WIL NIET (VERDER) AFVALLEN
Mogelijk ben je je gewenste kilo’s kwijt geraakt en wil je je
gewicht nu stabiliseren. Of je leest dit boek met het doel om
gezonder te eten, maar niet om af te vallen. In beide gevallen
heb ik het volgende advies voor je.
Het is heel simpel: je moet meer kcal eten dan in de dagmenu's
staat aangegeven. Bij voorkeur haal je dit uit extra eiwitten en/of
vetten. Want extra koolhydraten kunnen je bloedsuikerspiegel
uit balans brengen, met allerlei nadelen zoals ik eerder in dit
boek heb benoemd. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een mix
van extra koolhydraten, eiwitten en vetten. Mijn advies is om in
ieder geval je kcal-inname niet te verhogen met alleen extra
koolhydraten.
Doe je veel aan (intensieve) sport? Zorg dan dat je naast extra
vet en eiwit, ook extra koolhydraten neemt.
Hoe doe je dit praktisch?
Ten eerste hoef je niets te gaan berekenen.
Kies een vaste dag per week uit, het liefst ‘s ochtends meteen
uit bed.
Weeg jezelf 1 keer per week en kijk wat er in grote lijnen
gebeurt:
- Blijf je stabiel dan zit je goed: je eet dan precies wat je nodig
hebt;
- Val je af dan eet je net iets onder je behoefte;
- Wanneer je aankomt, dan eet je waarschijnlijk meer dan wat
jouw lijf vraagt.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij
schildklierproblemen. Maar als er geen sprake is van medische
klachten, kun je dit aanhouden.
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Vervolgens ga je wat toevoegen aan je dagmenu. Dat kan op
verschillende manieren, bijvoorbeeld:

✓ Je maakt de porties iets ruimer.
✓ Je neemt een extra tussendoortje of je neemt een groter

tussendoortje om 15.00 - 16.00 uur. Kies altijd voor de
gezonde tussendoortjes, ook al hoef je niet verder af te
vallen. Je wordt er niet gezonder op wanneer je voor een
gevulde koek als tussendoortje kiest.

✓ Je kiest voor meer vetten in je voeding, deze leveren de

meeste kcal. Kies bij voorkeur voor de gezonde vetten. Doe
bijvoorbeeld 1-2 eetlepels extra olijfolie door je salade, voeg
een extra avocado toe (begin met een halve), neem een extra
handje noten door je salade, etc.

✓ Of kies een combinatie van deze tips.
Het mooiste is natuurlijk dat je dit varieert. De ene dag kies je
bijvoorbeeld als extra een halve avocado, de volgende dag een
handje noten extra, enzovoort. Hoeveel je kunt toevoegen om
stabiel te blijven is voor iedereen anders. Verhoog je eetpatroon
stap voor stap en kijk wat er gebeurt.
Natuurlijk kan je gewicht wat fluctueren, dat is normaal. Een
marge van zo’n 2 kg is heel gebruikelijk.
Houd er rekening mee dat je net voor en tijdens je menstruatie
vaak zeker 1 kg zwaarder bent. Door hormonale schommelingen
houd je dan meer vocht vast. Kortom, houd de grote lijn in de
gaten, een keer 1 kilo meer of minder bedoel ik dus niet.
Trial & error!
Wees niet bang, je kunt als je het rustig opbouwt altijd weer
makkelijk een stapje terug doen.
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16. SUPPLEMENTEN NODIG?
Zijn supplementen nodig? Ten eerste bestaan er natuurlijk een
heleboel supplementen, van losse vitamines en mineralen tot
complete multivitamines. Ik vind niet dat iedereen per se een
supplement moet slikken. Met supplement bedoel ik hier een
multivitamine. Anderzijds zou het voor niemand verkeerd zijn
om een goede multivitamine te gebruiken. Ben ik mezelf nou
aan het tegenspreken? Zo klinkt het bijna. Maar nee, laat het
me je uitleggen.
Er zijn een heleboel redenen waarom een multivitamine voor
iedereen goed is. Ten eerste vragen we in de huidige tijd veel
van ons lichaam. We staan massaal onder stress, eten
onvolwaardig, slapen te weinig en hebben steeds vaker te
maken met (chronische) ziektes.
Kortom, we zijn allang niet meer gezond, zoals ik ook al eerder
aangaf.
We hebben hierdoor dus een hogere behoefte aan vitamines en
mineralen. Daar komt de optimale voeding van De Fuego
Methode al om de hoek kijken. Waarom dan wel een
multivitamine?
Omdat de voedingsmiddelen van tegenwoordig minder
vitamines en mineralen bevatten dan bijvoorbeeld 50 jaar
geleden.
Iedereen aan de multivitamine dus? Ik vind zelf van niet. Eerst
maar eens starten met de voeding volgens De Fuego Methode.
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Het is namelijk zo, dat wanneer iemand - ja ook een gezond
persoon zonder medische klachten - een hele tijd niet zo goed
heeft gegeten of veel stress heeft (gehad), de darmen een
puinhoop kunnen zijn. Als er in de darmen bijvoorbeeld sprake
is van een leaky gut wat ik eerder uitlegde, is het toch wel erg
zonde geld als je daar dure multivitamines in kiepert, wanneer
die niet goed worden opgenomen.
Dus wat mij betreft ga je altijd eerst met je voeding aan de slag.
Daarna evalueren.
Een multivitamine kan dan altijd nog ingezet worden. Het is
natuurlijk wel helemaal afhankelijk van het individu. Ik zou altijd
standaard een goede multivitamine adviseren bij mensen met
elke chronische ziekte, tijdens zwangerschap en/of
borstvoeding en wanneer er in het verleden langdurige
(crash)diëten zijn gevolgd.
Multivitamine
Welke multivitamine is geschikt? In ieder geval geen
multivitamines van Kruidvat, Etos of andere drogisten. Wel de
multivitamines van de betere orthomoleculaire merken - die je
vooral online kunt bestellen - zoals Vitortho, NOW, Vitals, AOV,
Orthica, Bonusan, etc. Je betaalt hier een stuk meer voor, dat
klopt. Het wordt een scheikundig verhaal als ik dat ga uitleggen.
Maar kort gezegd bevatten orthomoleculaire merken zoveel
mogelijk organische verbindingen, die vele malen beter
opneembaar zijn voor je lichaam dan de goedkopere merken.
Die laatste zijn ook zo goedkoop, omdat de anorganische
verbindingen die er vooral in zitten, ook veel goedkoper zijn. Het
kost niets, maar je hebt er ook niets aan. Heb je het financieel
niet zo breed? Koop liever 1 x een goed merk en gebruik
bijvoorbeeld om de dag een supplement en dan een aantal
maanden niet, dan het hele jaar iets goedkoops. Het effect van
de eerste optie is veel beter!
Wanneer je een multivitamine gebruikt, is het ook goed om af en
toe eens van merk te wisselen en om ook een aantal maanden
per jaar geen multivitamine te gebruiken.
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Het is net als voeding: daarin varieer je ook.
Oke, en hoe zit het met alle losse vitamines en mineralen?
Het gaat te ver om hier alles te behandelen. Toch wil ik er een
aantal belangrijke uithalen en aan je toelichten.
Vitamine D
Heel veel mensen hebben hier een tekort aan. Zelf heb ik ook
een vitamine D tekort gehad, zonder dat ik daar klachten van
had. Ik kwam er bij toeval achter. Vitamine D krijgen we vooral
binnen via onze huid en de zon. Onze huid maakt vitamine D aan
onder invloed van zonlicht. In Nederland is er in de winter te
weinig zon en zitten we ook nog eens veel binnen. Daardoor
zakt de vitamine D spiegel in de winter een heel stuk lager dan
in de zomer. Mensen met een donkere huid, gesluierde vrouwen,
vrouwen boven de 50 jaar, kinderen onder de 4 jaar, zwangeren
en mensen die weinig buiten komen zouden standaard extra
vitamine D moeten slikken.
In de winter zou iedereen wat mij betreft extra vitamine D
mogen nemen.
Een goede onderhoudsdosering voor een volwassene is 25-50
mcg per dag. Zorg er altijd voor dat je vitamine D3 of
cholecalciferol hebt. Dit wordt het beste opgenomen door het
lichaam. De hoeveelheid vitamine D die je via de voeding
binnenkrijgt is laag, ook bij een gezond eetpatroon. Je hoeft
niet bang te zijn dat je naast deze suppletie door een gezonde
voeding ernaast teveel vitamine D binnenkrijgt.
Jodium
Jodium is nodig voor een goede werking van de schildklier.
Doordat veel Nederlanders vroeger met een jodiumtekort
kampten, heeft de overheid jaren geleden beslist dat het
bakkerszout met jodium verrijkt moest worden. Je kent
inmiddels de nadelen van brood. Door De Fuego Methode eet je
minder brood en daardoor krijg je minder jodium binnen. Echter
eet je nu meer (vette) vis en eieren, mooie bronnen van jodium.
Eveneens vind je jodium zeer royaal in zeewier. Indien je
wekelijks gebruik maakt van zeewier zou ik
geen jodiumsupplement aanraden.
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Vermoed je dat je te weinig jodium binnenkrijgt?
Een goed supplement voor jodium is Kelpasan van dr. Vogel.
Houd je aan de aanbevolen dosering op de verpakking.
Gebruik je een multivitamine?
Check dan of daar ook jodium in zit. De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid voor mannen en vrouwen is op dit moment 150
mcg jodium per dag.
B12 en ijzer
Dit zijn aandachtspunten voor vegetariërs en veganisten.
Mijn advies is om deze waarden regelmatig in je bloed te laten
checken bij je huisarts wanneer je vegetarisch of veganistisch
eet.
Als je dan toch gaat prikken, laat dan ook vitamine D even
checken.
Vitamine B12 is bij veel mensen aan de lage kant. Het valt vaak
in de bloeduitslagen wel binnen de normaalwaarden, maar is
verre van optimaal. Soms voelen mensen zich beter bij een
hogere B12 status, ook al wijst bloedonderzoek uit dat de
waarden goed zijn. Raadpleeg bij twijfel een orthomoleculair
arts of therapeut. Een B12 tekort is ook een risicofactor voor
mensen die een maagbeschermer gebruiken en bij mensen met
diabetes type 2, die het medicijn ‘metformine’ gebruiken.
Magnesium
Een magnesiumtekort komt heel veel voor.
Wanneer je langdurig te maken hebt (gehad) met stress en/of
veel suikerrijke producten hebt gegeten, heb je grote kans op
een magnesiumtekort.
Wil je het suppleren? Kies altijd voor magnesiumcitraat of
magnesiumbisglycinaat. Dit zijn de betere opneembare vormen.
Magnesiumoxide is een voorbeeld van een vorm die slecht
opneembaar is. Een onderhoudsdosering is 200 mg per dag.
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17. OOK BELANGRIJK
Behalve voeding zijn er natuurlijk ook nog andere zaken
essentieel voor een gezond lichaam. Dat zijn beweging,
stressmanagement, ontspanning, sociale contacten, slaap, nietroken en gematigd (of geen) gebruik van alcohol. Wanneer jouw
eetpatroon goed is, maar de rest een puinhoop, kun je dit niet
compenseren door gezond te eten. Het gaat uiteindelijk om het
totaalplaatje van deze factoren bij elkaar. Ook de omgeving
waarin wij leven is essentieel.
Ik heb een jaar op Ibiza gewoond. Ik kan je uit eigen
ervaring vertellen dat veel groen, weinig wifi(straling), ruimte,
zee en frisse lucht veel met je doen.
En ook het hebben van een doel in je leven, een ikigai zoals ze
in Japan zeggen, is heel bepalend voor onze gezondheid.
Kortom, het is een totaal van factoren, waarbij voeding mijn
instrument is. Hoewel ik persoonlijk geen mensen begeleid op
het gebied van sport of mindfulness, vind ik het wel belangrijk
om aan te stippen dat deze zaken ook heel erg belangrijk zijn.
Ook in mijn consulten neem ik dit mee.
Het gaat allemaal om bewustwording.
Onthoud: niets hoeft in 1 keer perfect. Kleine stapjes geven een
groot resultaat.
Heb je bijvoorbeeld moeite met sport of bewegen? Kijk naar wat
je wél kunt doen. Iemand die dicht bij mij staat heeft
bijvoorbeeld veel fysieke pijnklachten. Het lukt haar absoluut
niet om fanatiek te sporten. Wel kan ze rustig wandelen op haar
eigen tempo. Start bijvoorbeeld met dagelijks een rondje
wandelen van 5 of 10 minuten. Dat lijkt misschien weinig voor
te stellen, maar alle beetjes helpen.
Rust roest. Blijf in beweging.
Na verloop van tijd zal het makkelijker gaan en kan je jouw
activiteit gaan uitbreiden.
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Ik hoor weleens van mensen dat ze zeggen "Ik heb een hekel aan
sport". Of: "Ik vind niets leuk" of "Ik heb er geen tijd voor".
Onthoud het volgende. Wanneer je niet of nauwelijks beweegt
hoeven je spieren weinig te doen. Het is juist gunstig voor je
gezondheid én zeker ook voor gewichtsbeheersing, om een
hogere spiermassa te hebben.
Spieren verbruiken namelijk veel energie.
Met meer spiermassa voel je je energieker en fitter.
Bovendien is de verbranding hoger, ook in rust.
Je valt dan dus makkelijker af en het is makkelijker om je
gewicht te beheersen.
Voor alle duidelijkheid: je verbrandt niet alleen wanneer je een
uurtje aan het sporten bent. Ook na het sporten gaat dit door.
Wanneer je een hogere spiermassa hebt, verbruik je namelijk
ook meer als je lekker op de bank zit te relaxen. Alle vormen
van beweging zijn goed. Krachttraining is wel de topper omdat
je hiermee natuurlijk echt je spieren traint. En nee, je hoeft
hierbij echt niet te denken aan bodybuilder niveau. Ook het
trainen met bijvoorbeeld losse gewichtjes is al effectief!
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Wat doe ik zelf om mijn lichaam gezond te houden?
Ik wil hierbij benadrukken dat ik echt niet perfect ben. De ene
week gaat het beter dan de andere week. Ik probeer hierin dan
zelfcompassie te hebben en mezelf niet af te straffen.
Ik pak het gewoon zo snel mogelijk weer op en ik ga niet lopen
balen of boos worden op mezelf.
Qua eten gaat het in de basis altijd wel goed. Inmiddels is het
voor mij heel vanzelfsprekend om gezond te eten. Ik houd van
eten. Er zijn weinig dingen die ik niet lekker vind. Ik kan er dan
ook enorm van genieten.
Doe ik alles perfect? Nee hoor. Mijn basis is goed. Daarom
voel ik me absoluut niet schuldig als ik een keer een pizza met
een glas wijn neem of een stuk chocola.
Mijn echte guilty pleasure? Haha…! Dat heb ik van mijn oma
leren eten en ik vind het nog steeds op zijn tijd heel lekker. Het
is niet erg sexy maar echt waar: een advocaatje met slagroom!
En de hamburger van Big Belly in Enschede is favoriet!
Voeding gaat dus prima bij mij. Ook met mijn ‘uitzonderingen’
ben ik heel tevreden. Ik geloof er echt in dat dit dé manier is:
80-20. Als je 80% van de tijd gezond eet, is er ook 20% ruimte
voor wat minder gezonds.
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Wat doe ik verder naast goede voeding om mijzelf gezond te
houden?
Ik start elke dag met een meditatie van 15 minuten, in het
weekend schiet het er wel eens bij in. Soms heb ik een heel
onrustig hoofd. Na een meditatie voel ik mij altijd kalmer. Ik heb
ook wel eens excuses als: "Ik heb er nu geen tijd voor…" Maar
inmiddels weet ik dat het kwartiertje ‘s ochtends mij heel veel
oplevert. Het brengt mij helderheid.
Verder sport ik meestal 2-3 keer per week. Ik doe groepslessen
bij een sportschool en ik doe yoga. Bij de groepslessen kies ik
meestal voor lessen waarin krachttraining verwerkt zit.
Tot slot streef ik naar 8 uur slaap per nacht, daarbij voel ik mij
het best. Ik moet me hier soms echt toe zetten want ik ben
eigenlijk een avondmens. ‘s Avonds wil ik niet naar bed en
‘s ochtends wil ik er niet uit, vooral in de winter. Toch lukt het
mij aardig om op tijd naar bed te gaan, omdat ik afspraken met
mezelf heb gemaakt. Nog even lezen in bed en dan val ik daarna
snel in slaap. Echt gezellig vind ik het niet altijd om vroeg naar
bed te gaan. Maar de volgende ochtend wanneer ik uitgerust
wakker word, ben ik mezelf dankbaar.

"Meditation can help us embrace
our worries, our fear, our anger;
and that is very healing.
We let our own natural capacity
of healing do the work"
Thich Nhat Hanh
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18. SMAAKT DIT NAAR MEER?
Dank voor je aandacht en interesse in dit boek De Fuego
Methode! Ik hoop dat ik jou hiermee meer informatie en
praktische handvaten heb kunnen geven om jouw eetgewoonten
te verbeteren. Kijk naar wat op dit moment voor jou haalbaar is.
Ook kleine stapjes zijn verbeteringen. Ik wens je heel veel
succes bij het toepassen en natuurlijk vooral: lekker eten!
Smaakt dit naar meer?
Fuego biedt:

✓ Individuele consulten voor een persoonlijk voedingsadvies op
maat, in de praktijk en via Skype
✓ Groepsprogramma's in de praktijk en online
✓ Videolessen
✓ E-books
✓ Kookworkshops op locatie
✓ Voorlichtingen aan bedrijven, scholen, groepen & more
Fuego blijft continu ontwikkelen, dus houd ons in de gaten!

Marloes Mulder,
orthomoleculair diëtist en eigenaar van Fuego
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"Creativiteit is uitvinden,
experimenteren, groeien, risico’s nemen,
regels negeren, fouten maken
en plezier hebben"
MARY LOU COOK
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DE FUEGO METHODE
"Je hoeft niet ziek te zijn
om beter te worden"
prof. Tinka van Vuuren
De Fuego Methode is een uniek boek waarin orthomoleculair
diëtist Marloes Mulder heldere uitleg geeft over hoe je met pure
voeding het beste uit jezelf kunt halen. Naast deze uitleg wordt
er in het 2e deel een praktische vertaalslag gemaakt naar 14
compleet uitgewerkte dagmenu's. Al deze heerlijke gerechten
zijn simpel te bereiden.
Het resultaat? Een gezond lijf met energie voor 10 én
gewichtsverlies op een gezonde manier!
"LEKKER LEESBAAR EN PRAKTISCH
GESCHREVEN. IK HEB HET BOEK IN EEN
UUR UITGELEZEN EN BEN DEZELFDE
AVOND AL BEGONNEN MET HET EERSTE
RECEPT. SINDSDIEN MAAK IK BIJNA
DAGELIJKS WEL IETS UIT HET BOEK,
OMDAT DE RECEPTEN EENVOUDIG,
LEKKER EN GEVARIEERD ZIJN, OMDAT JE
DEZELFDE INGREDIËNTEN VOOR
MEERDERE GERECHTEN KUNT GEBRUIKEN
EN VOORAL OMDAT IK ME FITTER VOEL.
AANRADER!"
DOROTHÉE LOORBACH, 44 JAAR
Gepassioneerd orthomoleculair
diëtist Marloes Mulder (1984)
Eigenaar van praktijk Fuego
met een no-nonsense instelling
en aanpak.
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