
Van micro tot macro



Je gaat het volgende leren

Wat de functies van micronutriënten in het lichaam zijn

Wat de functies van macronutriënten in het lichaam zijn

Wat te eten om mijn bloedsuikerspiegel stabiel te houden

Ik pas bovenstaande theorie toe op mijn bord
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Micronutriënten

Vitamines, mineralen

Maar heel weinig van nodig om gezond te blijven

Gaat om mg of zelf mcg per dag

Co-factoren ofwel ‘hulpstoffen’ 

Voorbeeld: fabriek voor autobanden heeft niet enkel rubber nodig...

Voorbeeld: magnesium is betrokken bij > 300 processen





500 g groenten per dag nodig

Geen overbodige luxe, omdat

hoge belasting: 

→ stress, suikerrijk voedsel, ziekten slurpen onze voorraden leeg

→ straling zoals UV, maar ook WIFI, mobiele telefoons, etc.

→ kwaliteit van het voedsel gaat achteruit door bodemverarming

→ opnamecapaciteit verslechtert bij slechte omstandigheden zoals stress



Multivitamine

Dit is ook de reden waarom ik vaak een multivitamine adviseer

Als een soort paraplu ter ondersteuning van al die processen

Eerst voeding → darmconditie verbetert → evt. suppletie

Groot kwaliteitsverschil in merken

Hierover later meer
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Functies van macronutriënten

In het kort:

Koolhydraten Energie, voedingsbodem darmflora

Eiwitten Bouwstof

Vetten Energie, o.a. hormonen, celwanden 



Koolhydraten

Langzame koolhydraten, andere naam is zetmeel

Snelle koolhydraten, andere naam is suiker 



Langzame koolhydraten - zetmeel

Aardappelen

Pasta

Rijst

Brood

Broodvervangers: muesli, granen, 

rijstwafels,havervlokken, crackers

Couscous

Bulgur

Quinoa

Wraps

Peulvruchten: linzen, kikkererwten, 

bruine bonen



Snelle koolhydraten - suikers

1. Geraffineerde suikers
Dit is suiker zoals een 
suikerklontje voor koffie/thee. 

En alle producten waar dit in 
verwerkt zit: koekjes, chocola, 
snoep, gebak, frisdrank, ranja, 
vruchtensap.

Vers geperste sinaasappelsap 
bevat 7 suikerklontjes!

2. Fruitsuikers
Alle fruitsoorten.

3. Melksuikers
In melkproducten zoals melk, 
kwark, yoghurt.

Zit niet in kaas.



Eiwitten

In alle dierlijke producten:

Vlees, vis, kip, schaal- en schelpdieren, eieren

zuivel zoals melk, yoghurt, kwark, kaas*

In sommige plantaardige producten:

Soja*, peulvruchten zoals bruine bonen, kikkererwten, linzen*,

noten / pitten / zaden

*Dit at de oermens niet. Toch gaat het in beperkte hoeveelheid vaak wel goed. Variatie is het sleutelwoord.



Gezonde vetten

Noten, pitten, zaden. Deze zijn 
tevens eiwitrijk.

Vette vis, zoals zalm, haring, 
paling, makreel, sardines. Deze 
zijn tevens eiwitrijk.

Avocado

Olijfolie

Roomboter*

Ghee*

Kokosolie* en andere 
kokosproducten zoals kokosrasp

*hier zou ik een hele andere presentatie 
aan kunnen wijden. Dit zijn gezonde 
vetten, in tegenstelling tot wat altijd 
wordt beweerd. Alleen ghee en 
kokosolie blijven gezond bij hoge 
verhitting.
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Ben jij er klaar voor om het volgende te bereiken?

Een betere vetverbranding

Moeiteloos afvallen zonder honger

Energie voor 10

Een goede hormonale balans



Uitleg bloedsuikerspiegel



Samenvatting bloedsuikerspiegel

DE FUEGO METHODE

3 x per dag eten*

Voldoende eiwit/vet, minder KH

Energie voor 10, alert en scherp 

Geen honger, geen cravings 

Afvallen en vetverbranden = easy

Hormonaal in balans

* let op bij zwangerschap en borstvoeding

VOEDINGSCENTRUM

6x per dag eten

Veel KH, weinig eiwit/vet

Energiedips, slaperig, futloos

Continu trek, cravings

Afvallen gaat moeizaam, vetopslag

Hormonale disbalans



Krijg inzicht in jouw bloedsuikerspiegel 



Krijg inzicht in jouw bloedsuikerspiegel 



Actie!

Opdracht: Teken je eigen bloedsuikerspiegel

Pak 1 dag uit jouw eetdagboek

Teken jouw bloedsuikerspiegel gedurende die dag

Wat valt je op?
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Van theorie → praktijk

Zie Power Meals voor vele voorbeelden en aanpassings opties

Wees nieuwsgierig en experimenteer

Gebruik een planbord en maak een boodschappenlijstje

Doe de planning en boodschappen op een vaste dag en plan in



Van theorie → praktijk

Doe aan mealprepping 

Denk vooruit: gebruik 1 x koken voor meerdere maaltijden

Wees niet te streng 

Werkdagen vs. vrije dagen → maak het jezelf makkelijk!

Wat past bij jou?



Voorbeelden van een slimme verbetering

Ontbijt
Eerst: 2 snee bruine boterhammen met halvarine en jam 
Aanpassing: 1 snee kh- brood met roomboter, ½ avocado, 1 x kaas, 1 tomaat

Lunch:
Eerst: 3 snee bruin brood met halvarine, 1 x kipfilet, 1 x jam
Nu: Groente Omelet van 2 eieren met 50 g (feta)kaas en/of ½ avocado

Diner:
Eerst: 2 opscheplepels groente, 4 opscheplepels aardappels, stukje vlees/vis/kip
Nu: 5 opschepels groente, 2 opscheplepels aardappels, stukje vlees/vis/kip



Actie!

Opdracht: Verbeter slim je eigen maaltijden 

Kijk naar jouw eetdagboek

Verbeter jouw maaltijden met de theorie die je nu geleerd hebt of
kies voor een andere optie, zie Power Meals

Maak het haalbaar, het hoeft niet in 1 x perfect



Planning



Actie!

Opdracht: Plan je planning

Plan nu in wanneer jij structureel...:

1. Jouw planbord gaat maken

2. Jouw boodschappenlijstje gaat maken

3. Boodschappen gaat doen



Actie - samengevat

Opdrachten

1. Teken je eigen bloedsuikerspiegel

2. Verbeter je eigen maaltijden

3. Plan je planning



Veel succes!


