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Welkom 
in mijn lijf, 
superfoods!
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de cijfers zijn er in ieder duidelijk over. volgens een studie van tno in 2012 naar onze 
eetpatronen, at maar 35 procent van alle nederlanders voldoende fruit en 42 procent 
voldoende groente per dag. En die hoeveelheid groentes en fruit is gebaseerd op de 
aanbevelingen van het Voedingscentrum: minimaal twee stuks fruit per dag en 200 
gram groentes. Eerlijk gezegd vinden wij die aanbevolen hoeveelheid te laag.
Ons voedingspatroon is verschoven. In plaats van de natuurlijke suikers die ons li-
chaam uit fruit haalt, zijn we steeds meer ongezonde suikers gaan eten. Aten we in 
1939 nog 12 kilo suiker per persoon per jaar, in 1990 was dat al 37 kilo suiker per per-
soon per jaar. Het gaat dan niet om suiker die we zelf rechtstreeks in onze koffie of thee 
scheppen, maar de suikers die verwerkt zitten in allerlei kant-en-klare producten, 
waaraan suiker wordt toegevoegd vanwege de conserverende eigenschappen.
Wat is de voedingswaarde van een paar ons groentes en twee stuks fruit nu helemaal? 
Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen in 2005 bleek dat de voedingswaarde van 
‘gewone’ – dus niet-biologische – groentes tussen 1945 en 1995 maar liefst tot 74% 
gedaald is. Je moet tegenwoordig dus veel meer groentes eten om dezelfde voedings-
waarde binnen te krijgen als die van een halve eeuw geleden. De kwaliteit van onze 
groentes is drastisch gedaald. Waarschijnlijk door jarenlange lucht- en bodemveront-
reiniging, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook door het sneller en vroeger 
oogsten is de voedingswaarde een heel stuk lager dan vijftig jaar geleden. Combineer 
dit gegeven met de constatering dat we in Nederland te weinig groentes eten in ons 
dagelijks voedsel: dat levert een trieste conclusie op. Gelukkig bieden superfoods een 
goed alternatief.

GEzond ETEn maG EEn fEEST zIJn. In dIT boEk Gaan WE mET Jou op 
avonTuuR mET dE aLLERGEzondSTE voEdInGSmIddELEn dIE ER zIJn: 
SupERfoodS. WE WILLEn JE LaTEn pRoEvEn En ERvaREn daT GEzond 
ETEn ook LEkkER kan zIJn. bovEndIEn zIJn dE SupERfoodS dIE WIJ 
In dIT boEk bESpREkEn, bIoLoGISCH GETEELd.

Wat zijn superfoods en waarom 
zou je die moeten eten?

Misschien vraag je je af wat superfoods zijn en waarom die goed voor je zouden zijn. 
soms horen we ook dat mensen denken dat superfood iets is voor modellen of top-
sporters. dat laatste is niet zo: superfoods zijn voor iedereen. Op de keper beschouwd 
zijn superfoods gewoon voedingsmiddelen zoals groentes en fruit, die in de landen 
waar ze oorspronkelijk vandaan komen, al duizenden jaren gegeten worden. Wat su-
perfoods zo bijzonder maakt is dat ze vergeleken met andere natuurlijke voedingsmid-
delen tot wel vijftien keer meer voedingswaarde hebben. Door superfoods te eten, krijgt 
je lichaam via dezelfde hoeveelheid eten veel meer vitaminen, mineralen, antioxidanten 
en andere nutriënten binnen.

Superfood maakt het verschil
krijg je met ‘gewone’ groentes en fruit dan niet voldoende gezonde 
voedingswaarde binnen? Het antwoord is ja en nee. Je moet veel 
méér groentes en fruit eten dan je nu gemiddeld doet, om echt 
gezond te leven. door het eten van superfoods krijg je vele malen 
meer gezonde en natuurlijke nutriënten binnen dan met evenveel 
gram ‘normale’ groentes en fruit.

superfoods 
zijn voor 
iedereen
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veel broodnodige nutriënten zijn er niet meer te vinden in bijvoorbeeld een magne-
tronmaaltijd. ook veel andere voeding uit de supermarkt bestaat uit lege calorieën, 
kunstmatige suikers, transvetten en kleur- en smaakstoffen. Om deze massa goed te 
kunnen verwerken moet je lichaam erg hard werken. Wat er nog aan goede bouwstof-
fen tussen zit, moet je lichaam eruit halen – en al die ballaststoffen die je dat prettige, 
verzadigde gevoel geven, moeten worden afgevoerd. 
Zo bouw je deficiënties van allerlei goede voedingsstoffen op in je lijf. Ons lichaam heeft 
zulke specifieke stoffen juist hard nodig: om ons immuunsysteem te laten werken, voor 
onze hormoonbalans, voor de stofwisseling, om een goed energieniveau te hebben en 
je lekker en gezond te voelen. Kortom, deze nutriënten hebben we nodig voor de kwa-
liteit van onze totale gezondheid; om belangrijke lichaamsprocessen in stand te hou-
den. Je lichaam moet veel harder werken om gezond te blijven. 
Gezondheid definiëren we vaak als de afwezigheid van ziekte. Maar er zijn veel meer 
opvattingen over gezondheid denkbaar: Functioneren je lichaam en geest optimaal? 
Heb je een sterk immuunsysteem zodat je, als er een griepje langskomt, je geen zorgen 
hoeft te maken? Gezondheid zit ook in de samenstelling van je lichaam, de gezonde 
reserves die je hebt, waardoor je veel aankunt. Het uithollen van je gezondheid door je 
lichaam niet de bouwstoffen te geven waar het behoefte aan heeft, leidt op den duur tot 
die tekorten die niet zo gemakkelijk meer zijn goed te maken.

dit boek kan je wegwijs maken: welke superfood is goed voor mij? je kunt de super-
foods voor diverse doeleinden gaan gebruiken. Om gezonder te gaan eten en leven. 
Om lekker en gezond te gaan koken. Om kleine ongemakken en vage klachten te 
 verhelpen die het gevolg zijn van jarenlang niet goed of zelfs ronduit ongezond eten. 
Maar wij willen je vooral laten zien hoe je superfoods lekker en gezond kunt combine-
ren, ook met andere groentes en voeding. Want het gebruik van superfoods hoort 

vol pure voedingsstoffen
In superfood zitten extra veel voedingsstoffen. Een superfood bevat een 
enorme hoeveelheid mineralen, waardoor het niet alleen een voedende, 
maar ook een helende werking heeft.

spirulina en chlorella ondersteunen bijvoorbeeld de reinigende functies van ons 
 lichaam: ze kunnen toxische stoffen binden en helpen uitscheiden. Superfoods op basis 
van bijenproducten bevatten enzymen die ons onder helpen voedingsvezels beter te 
verteren. Cacaoproducten hebben een stimulerende werking: ze leveren pure energie 
en zijn daarmee goede vervangers van koffie.
Superfoods hebben een superieure voedingswaarde, die vanzelfsprekend per super-
food naar aard en hoeveelheid verschilt. Iedere superfood heeft immers zijn eigen unie-
ke samenstelling. Sommige superfoods zijn rijk aan mineralen, chroom, ijzer, calcium, 
zink en magnesium. Andere zijn rijk aan vitaminen, bijvoorbeeld B, C en E. Ook zijn er 
superfoods die hun krachtige werking ontlenen aan antioxidanten of omega-3-vetten. 
De meeste superfoods hebben een combinatie van zulke goede stoffen. 

Superfood op maat
door superfoods in je voedingspatroon op te nemen, voeg je pure gezond
heid toe aan je dagelijks menu. Je kunt ze eten als extraatje of als vervanging 
van de producten die je tot nu toe at. Wees maar niet bang: ze zijn echt  
lekker. Superfoods hebben een natuurlijke smaak, die je lichaam meer  
aanspreekt dan toegevoegde smaken.

 samen te gaan met andere hoogwaardige voedingsmiddelen. Inmiddels is er een dui-
delijke trend te bespeuren: steeds meer mensen willen terug naar de lokaal geteelde, 
onbewerkte, biologische voeding van eigen bodem om hun gezondheid te verbeteren 
door alleen pure voeding te eten. Een prima trend! Maar met alleen gezonde voeding 
red je het niet altijd, want door jarenlange gemaksvoeding kan je lichaam tekorten 
hebben opgebouwd die je niet heel snel kunt compenseren met ‘normale’, gezonde 
voeding.

Helende werking
door kantenklaarmaaltijden en ander gemaksvoedsel hebben we ons 
 lichaam jarenlang niet gevoed, maar juist gezorgd voor tekorten in ons lijf. 
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toch kun je binnen ieder budget superfoods inpassen. Begin maar met superfoods 
als een aanvulling; je zult ervaren dat je minder behoefte krijgt aan andere, laag-
waardige voedingsmiddelen. die vullen wel voor even je maag, maar niet je lijf. Met 
superfoods krijg je veel meer kwaliteit voor je geld.
Als we ons lichaam de beste kwaliteit voeding geven, geeft ons lichaam ons de beste 
kwaliteit aan leven terug in de vorm van optimale gezondheid, genoeg energie, menta-
le helderheid en weerstand tegen ziektes. Kleine veranderingen kunnen al een groot 
verschil maken. Een kleine hoeveelheid superfood kan al een grote impact hebben op 
je fitheid.

door superfoods te eten kun je versneld je opgelopen deficiënties aanvullen. je voedt 
je lichaam met de beste voedingsmiddelen die de aarde heeft voortgebracht. 
Sommige superfoods zijn een goede vervanging voor vitaminen en multivitaminen; ze 
vormen bovendien een enorme verbetering ten opzichte van de synthetische vitaminen. 
Er zijn ook superfoods die behalve vitaminen ook natuurlijke enzymen bevatten waar-
door je lichaam ze veel beter opneemt dan synthetische vitaminen.
Met superfoods profiteer je van de eeuwenoude kennis over hoogwaardige voedings-
middelen van wereldwijd verspreid levende bevolkingsgroepen. Als we meer superfoods 
gaan eten, ondersteunen we bovendien de economie van deze landen. De bedrijven die 
handelen in superfoods, hebben meestal een sociale focus: zij stimuleren de plaatse-

veel voorkoMende deFiciënties zijn
 Een tekort aan vitamine D door te weinig zonlicht.
 Een gebrek aan magnesium, wat tot verhoogde bloeddruk kan leiden.
 Een tekort aan jodium: levert een te traag werkende schildklier op.
 Te weinig chroom en vitamine E. Diabetici hebben minder last van allerlei 
symptomen van hun ziekte als dit tekort wordt aangevuld.

Helaas ontdek je deficiënties vaak te laat – als de basis voor de ontwikkeling van een 
ziekte al is gelegd. Voedingsdeficiënties zijn namelijk de primaire oorzaak van veel 
ziektes en ongemakken. Aan die ziektesymptomen kun je in ieder geval herkennen 
welke tekorten je hebt ontwikkeld.
We zijn weliswaar niet ondervoed, maar toch zijn we minder goed gevoed dan vroeger 
omdat de groentes en fruit minder rijk zijn aan nutriënten dan vroeger. We moeten er 
dus voor zorgen dat we er meer van binnen krijgen. Je lichaam heeft er behoefte aan.

voordelen van superfoods
met superfoods kun je in relatief korte tijd die grote achterstanden inhalen. 
Wat je met ‘gewoon’ gezond eten of zelfs biologische voeding niet zo 
snel bereikt, krijg je met superfoods wel voor elkaar: een nieuwe gezonde 
balans in je lichaam. 

lijke werkgelegenheid en laten mensen werken voor een eerlijke prijs. 
Met een keuze voor superfoods ondersteun je ook de natuur: superfoods zijn altijd on-
bespoten, onbewerkte natuurproducten. De samenstelling van de bodem wordt niet 
aangetast door bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij het kweken van superfoods 
vindt geen genetische manipulatie plaats.

Eén stap naar supergezond eten
Hun bijzondere kwaliteiten maken superfoods niet zo goedkoop als 
het gemaksvoedsel in de supermarkt. 

de beste
kwaliteit 

aan leven
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1. gedroogde Bessen en vruchten
in hun oorspronkelijke vorM 
(zongedroogd):
 Gojibessen
 Incabessen
 Moerbeien

in poedervorM
 Açai
 Afrikaans mango
 Baobab
 Camucamu
 Lucuma
 Passievrucht(extract)
 Banaan

2. zaden en granen
 Chiazaden
 Hennepzaden
 Paars maïsextract
 Quinoazaden (en -vlokken)

3. cacaoproducten
 Cacaonibs
 Cacaopoeder

4. kokosproducten
 Kokosbloesemsuiker
 Kokosnectar
 Kokosolie
 Kokoswater
 Kokoswraps

5. Bijenproducten
 Bijenpollen
 Rauwe honing

6. algen en zeegroentes
 Chlorella
 Irish moss
 Kelpnoodles
 Spirulina

7. adaptogenen
 Braziliaanse ginseng
 Guarana
 Maca

8. eiwitpoeders
 Eiwitpoeder van bruine rijst
 Whey- of weiproteïne

om het je gemakkelijk te maken hebben we de superfoods ingedeeld 
in acht categorieën. daarnaast vind je in dit boek schema’s waaruit je kunt 
opmaken welke superfoods voor jou de beste keuze zijn.

onze basis: 32 superfoods Er is meer… veel meer!
We hebben ervoor gekozen om uit het totale aanbod deze 32 eruit te lichten, 
omdat wij die als de belangrijkste superfoods zien, waarmee je bovendien 
heerlijke gerechten kunt maken om mee te beginnen. Er zijn veel meer 
 superfoods. We raden je aan om zelf verder op onderzoek uit te gaan.

dit is ook een receptenboek waarmee je lekker en gezond aan de slag leert gaan met 
superfoods. Met 80 heerlijke recepten laten we je zien hoe je eerlijke gerechten kunt 
maken die je lijf echt voeden. Gezond eten mag nooit een moeten worden, een verplich-
ting. Het gaat juist om het genieten. We nemen je mee op ontdekkingsreis naar wat goed 
voor je is. We willen je de mogelijkheden laten zien. Probeer het eens en proef maar. 
Kies per maaltijd voor een basisingrediënt en verwerk die in de heerlijkste gerechten. 
Zo ga je met smaak eten en wordt gezond koken met en eten van superfoods je nieuwe 
levensstijl. 
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Tien gouden 
regels voor 
gezonde voeding
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gezonder 
leven

ons uitgangspunt is om het mensen zelf aan den lijve te laten ervaren en inzien hoe 
goed hun lichaam suikers en koolhydraten kan verteren. Als je complexe koolhydra-
ten die in suikerrijke voeding zit, goed kunt verdragen en er niet van aankomt, ben je 
een koolhydraattype. Ben je meer een eiwittype, dan moet je dat gevoel van verzadiging 
juist zoeken in de eiwitten (koolhydraten veroorzaken te veel gewichtstoename bij jou). 
Je kunt ook een mix van de twee typen zijn; het is zaak de balans te zoeken tussen ei-
witten of koolhydraten. 
Sommige mensen verdragen koolhydraten en suikers absoluut niet, andere hebben er 
geen moeite mee om die te verteren. Eigenlijk zou je voedingspatroon hier helemaal op 
aan moeten sluiten. Je mag complexe koolhydraten en suikers eten als jouw lichaam 
die voedingsstoffen tolereert. Een lichaam dat koolhydraten of suikers niet tolereert, 
moet juist meer eiwitten krijgen. Deze ‘eiwitmensen’ blijven trek houden en neigen er 
dan naar om suikers te eten, terwijl ze zich beter kunnen verzadigen met eiwitten en 
gezonde vetten.

Met de tien regels in dit hoofdstuk geven we je een basis waarmee jij persoonlijk op weg 
kunt om te zoeken naar de voeding die bij jou past: de voeding die voor jouw lichaam op 
en top gezond is. De regels kun je gebruiken om je voedingspatroon stap voor stap te 
verbeteren. 

Ga deze regels niet in één keer naleven. Als je met eentje begint en een paar weken 
later een tweede principe toepast, zul je ontdekken dat het steeds makkelijker wordt. 
Op een gegeven moment volg je ze allemaal zonder erbij na te denken. Door het ge-
zond eten zo op te bouwen, kun je het ook veel makkelijker weer oppakken als je het 
een tijdje vergeet omdat je op vakantie bent geweest of gewoon even de zaak laat 
sloffen. 
Veel mensen die starten met hun reis naar gezonder leven, willen het perfect doen. Dat 
leidt misschien tot even pieken, maar vrijwel zeker ook tot teleurstelling als ze het niet 

volhouden om aan die hoge normen te voldoen. Daarna straffen ze zichzelf. En dan 
voelen ze zich nog beroerder. Naar ons idee is die stress van het perfect te willen doen 
en jezelf straffen voor het falen veel schadelijker dan het eenmalig eten van een voe-
dingsmiddel dat niet verstandig is. Neem deze ‘regels’ rustig door, pak af en toe het 
boek er nog eens bij om ze op te halen en ideeën op te doen over andere invalshoeken. 
Maar probeer zeker niet in één keer alles perfect na te leven.

Een gezond voedingspatroon is voor iedereen weer anders, vaste regels die 
voor iedereen gelden, bestaan niet. Er bestaan wel verschillende manieren 
om lichaamstypen te onderscheiden. Wij onderscheiden er drie: het eiwit
type, het koolhydratentype en het gemixte type. 

een van de bekendste voorbeelden is scheurbuik die in vroeger eeuwen ontstond als 
scheepsbemanningen maanden op zee voeren zonder verse vitamine c tot zich te ne-
men. uiteindelijk stierven zij eraan op zee. Uit onwetendheid hebben zeelieden dit lot 
vele honderden jaren aanvaard, terwijl het zo gemakkelijk te vermijden was geweest 
door citrusvruchten, of nog beter: een kleine hoeveelheid krachtige superfoods zoals 
gedroogde gojibessen, aan boord mee te nemen.
Voedseldeficiënties uiten zich meestal als kleine geniepige zeurklachten. Symptomen 
waar je niet zo gauw mee naar de dokter gaat. Typische verschijnselen die je kunt rela-
teren aan een deficiëntie zijn acne, lichte haaruitval, eczeem, een opgezette buik of vage 
klachten zoals lusteloosheid.

dit zijn de deFiciënties die het vaakst voorkoMen Met de syMptoMen 
waaraan je ze kunt herkennen:

Regel 1 zoek de oorzaken van ziekte  

eerst in je voeding

voedingsdeficiënties zijn vaak de oorzaak van allerlei ziektes en lichame
lijk ongemak. In het vorige hoofdstuk heb je al kunnen lezen dat je lichaam 
meer nodig heeft dan de macronutriënten koolhydraten en eiwitten. Juist 
mineralen en vitaminen, goede vetten, vezels en de juiste bacteriën heb je 
nodig om goed te kunnen functioneren. als er tekorten ontstaan, geeft het 
lichaam op den duur signalen af. Het begint met kleine ongemakken, maar 
het kan uitgroeien tot een bedreigende ziekte. 
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 vitaMine B12. Een gebrek hieraan komt vooral onder vegetariërs en veganisten 
voor, omdat voornamelijk dierlijke producten de primaire bron van B12 zijn. Vitamine 
B12 is noodzakelijk voor je immuunsysteem. Een gebrek eraan kan leiden tot acne, 
slapeloosheid, een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en ontstekin-
gen. Een laag energieniveau is altijd een signaal voor vitamine-B-behoefte. Wij raden 
dan altijd aan om de B12-vitaminen te verhogen. Andere B-vitaminen kun je halen uit 
linzen, bonen, kumbucha.

 MagnesiuM. Alle organen in ons lichaam, maar vooral je hart, spieren en de nieren, 
hebben magnesium nodig om de enzymen te activeren die onder meer betrokken zijn 
bij de DNA-synthese. Magnesium ondersteunt bovendien de energieproductie en regu-
leert de huishouding van kalk, koper, zink, kalium en vitamine D. Een magnesiumdefi-
ciëntie gaat gepaard met hoge bloeddruk, futloosheid, vermoeidheid, PMS, slapeloos-
heid, spierkrampen, hoofdpijn, angsten, nervositeit en prikkelbaarheid (Rude & Singer, 
1981; Rasmussen et al., 1989). Klinisch wetenschappelijk onderzoek liet zien dat dage-
lijkse aanvulling met magnesium de bloeddruk laat dalen (Dyckner & Wester, 1983; 
Joffres et al., 1987). Door rauwe cacaoproducten te eten kun je grote hoeveelheden 
magnesium rechtstreeks uit je voeding halen.

 chrooM. Bij het verteren van vetten en koolhydraten stimuleert chroom de synthese 
van vetzuur en cholesterol. Dit is onder meer van belang voor de hersenfuncties. 
Chroom helpt ook bij de afbraak van insuline. Ouderen, sporters, zwangere vrouwen en 
mensen die veel suikerrijke voeding eten, lopen het risico op chroomtekorten. Zij mer-
ken dat bijvoorbeeld door een te hoge bloedsuikerspiegel, futloosheid, angstaanvallen, 
verzwakte spieren, stemmingswisselingen, hoge bloeddruk, gewichtstoename en een 
verhoogd cholesterolgehalte. Inmiddels is aangetoond dat chroom de ontwikkeling van 
diabetes kan helpen voorkomen, de gezondheid van je hart- en bloedvaten kan verbe-
teren en spieropbouw stimuleert (Anderson et al., 1997, 1998, 2000; Cefalu & Hu, 2004).

 vitaMine c. Scheurbuik zullen we niet meer zo gauw ontwikkelen. Maar het kan 
geen kwaad om het vitamine C-gehalte op een hoog niveau te houden. Veel onderzoe-
ken hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat een flinke inname van natuurlijke vitamine 
C je weerstand significant verhoogt. Je kunt merken dat je een – relatief – tekort aan 
vitamine C hebt doordat je steeds opnieuw verkouden wordt of andere kleine infecties 

oploopt. Ook een droge huid, droog haar, vermoeidheid en stemmingswisselingen kun-
nen wijzen op behoefte aan vitamine C. Een flinke stoot vitamine C haal je uit camu camu.

 seleniuM. Hiervan hebben we dagelijks maar een heel kleine hoeveelheid nodig. 
Maar die is dan wel noodzakelijk om onze cellen gezond te laten functioneren. Seleni-
um stimuleert de aanmaak van een belangrijk enzym en antioxidant, dat helpt om 
DNA-schade te voorkomen. Ook zit selenium in enkele enzymen die zorgen voor de 
balans in de aanmaak van schildklierhormonen (Arthur, 1991, Olivieri et al., 1995) en 
zelfs het voorkomen van schildklierkanker (Aaseth et al., 1990, Duntas, 2006). Boven-
dien beschermt een gezond seleniumgehalte tegen schade aan de schildklier door een 
te veel aan jodium. (Zimmermann & Köhrle, 2002). Selenium kun je aanvullen in je da-
gelijkse voeding door passievrucht te eten of maca toe te voegen aan je maaltijd.

 FoliuMzuur. Dit is een B-vitamine die in water oplosbaar is. Foliumzuur of vitami-
ne B11 vormt het co-enzym voor stofwisselingsprocessen als de synthese van rode 
bloedcellen, de aanmaak van celweefsel, het omzetten van aminozuren en de afbraak 
van eiwitten. Door een tekort aan foliumzuur kunnen ontstekingen en een verhoogd 
cholesterolgehalte ontstaan (Soo-Sang Kang et al., 1987), en neemt het risico op hart- 
en vaatziektes toe (Morrison et al., 1996). Met het superfood quinoa kun je een goede 
dagelijkse dosis foliumzuur via je voeding binnenkrijgen.
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biologische 
 producten

Biologische groentes
 geven ons meer vitaminen en mineralen. Vooral groene biologische bladgroente 
is rijker aan vitamine C en bevat minder nitraat bevat dan ‘gewone’ bladgroente. 
Verder bevat biologische groente vaak meer calcium, ijzer en magnesium (Williams, 
2002; Worthington, 1998; Lairon, 2011).

 dragen minder toxische stoffen (pesticiden, antibiotica). Minimaal 94 procent van 
de biologische groentes bevatten helemaal geen pesticiden. Diverse wetenschappe-
lijke onderzoeken laten een verband zien tussen pesticiden in voeding en allerlei 
ziektes, kwalen en aangeboren afwijkingen. De veilige grenzen waarbinnen de 
 hoeveelheden pesticiden in onze voedselketen zouden blijven, gaan niet over de 
 effecten op lange termijn.

 worden op een duurzamere manier verbouwd of geteeld. Biologisch voedsel 
wordt meestal op kleinere schaal verbouwd, vaak door onafhankelijke boeren die 
onder gezondere omstandigheden hun werk doen, mede doordat ze minder in 
 ontact komen met pesticiden. Biologische landbouw bevordert ook de biodiversiteit, 
beperkt milieuvervuiling en verlaagt het risico op bodemuitputting (Maeder et al., 
2002).

 zijn lekkerder. Natuurlijk, over smaak valt te twisten. Toch menen veel 
voedselexperts, topkoks en restaurantrecensenten dat biologische producten 
 lekkerder zijn en een meer uitgesproken smaak hebben (Hughner et al., 2007).

 vitaMine e. Deze vitamine is een antioxidant die allerlei verschijningsvormen kent. 
Vitamine E remt de productie van reactieve zuurstofradicalen af wanneer vet oxideert. 
Mensen met een vitamine E-tekort verouderen sneller (Kay et al., 1986): zij krijgen 
eerder zwakke spieren, ouderdomsvlekken en ontwikkelen eerder staar. Andere 
 kenmerken van een vitamine-E-deficiëntie zijn een verzwakt immuunsysteem, spijs-
verteringsproblemen, droog haar, haaruitval, langzame wondheling, krampen in de 
benen, bloedarmoede, vruchtbaarheidsproblemen en minder zin in seks. Wetenschap-
pelijk onderzoek laat zien dat extra vitamine E inname het immuunsysteem versterkt 
(Meydani et al., 1990), het risico op de ziekte van Alzheimer en dementie kan verlagen 
(Morris et al., 1998; Masaki et al., 2000), de kans op hart- en vaatziektes kan verminde-
ren (Losonczy, 1996) en huidveroudering kan vertragen (McCullough & Kelly, 2006). 
Voldoende vitamine E kun je op een natuurlijke manier binnenkrijgen door hennepzaad 
te eten.

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden. In dit boek behandelen we niet alle mogelijke 
deficiënties in ons voedingspatroon. Ik wil je erop attent maken dat je via je voeding heel 
veel kunt verbeteren aan je gezondheid – en dat op een leuke en lekkere manier. Door 
gevarieerd te eten leg je al de belangrijkste basis voor een ijzersterke gezondheid. Door 
superfoods toe te voegen aan je dagelijkse voedingspatroon wordt dat nog gevarieerder 
en gezonder. De deficiënties kun je dan op natuurlijke wijze aanvullen.

Regel 2 Eet biologische voeding zonder gifstoffen

niet alleen zijn de voedingswaarden van groentes en fruit afgenomen 
in de laatste vijftig jaar. Er zijn ook stoffen bijgekomen zoals pesticiden, 
herbiciden en allerlei Enummers, die de voedingsindustrie toevoegt om 
geur, kleur, smaak en houdbaarheid te verbeteren. ons leefmilieu bevat al 
zoveel giftige stoffen. Je wilt geen groente eten die ook gifstoffen bevat. 
Je wilt pure groente eten die schoon is en zijn reinigende werking nog 
heeft voor je lichaam.

hoMocysteïne en FoliuMzuur

homocysteïne is een tussenstof in het lichaam, waarmee weer andere stoffen kunnen worden 

aangemaakt. een van de stoffen die homocysteïne aanmaakt, is glutathione, een belangrijke 

 antioxidant die je lichaam zelf produceert. we weten dat er een directe relatie is tussen de hoogte 

van homocysteïne en het risico op hart en vaatziektes. voor de omzetting naar glutathione zijn 

 foliumzuur en andere b-vitaminen nodig. 

een deficiëntie van vitamine b en in het bijzonder foliumzuur ligt dus ten grondslag aan een hoog 

homocysteïnegehalte en hangt daardoor samen met een grotere kans op hart- en vaatziektes.
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Maar er zijn wel voedingswaren die je 
echt beter biologisch kunt eten om je 
eigen gezondheid te beschermen: 

 appels
 selderij
 paprika
 perziken
 aardbeien
 nectarines
 druiven
 spinazie
 sla
 komkommer
 blauwe bessen
 citrusvruchten 
 sperziebonen 
 boerenkool.

groentes en fruit die ‘schoon’ zijn en 
die je dus goed kunt eten, ook als ze 
niet biologisch zijn gekweekt, zijn: 

 uien
 ananas
 avocado
 kool
 asperges
 mango
 aubergine
 doperwtjes
 kiwi
 papaja
 zoete aardappelen
 grapefruit
 watermeloen
 paddenstoelen
 bananen

Regel 3 Eet je voeding rechtstreeks uit de natuur

probeer je voeding zo puur mogelijk te eten. aan veel klaargemaakt voedsel 
uit de supermarkt zijn allerlei stoffen toegevoegd of bewerkingen gedaan 
om ze langer houdbaar te maken of meer smaak te geven.

die leiden af van de echte smaak en hoe langer voeding bewaard wordt, des te meer 
verdwijnt de echte smaak. Koop je eten daarom zo vers en zo puur mogelijk, als het 
kan dagvers (op dezelfde dag geoogst). Koop ook geen voorgemengd voedsel – mix het 
zelf, dan krijg je het ook precies naar je eigen smaak. Ook koken, bakken en braden zijn 
bewerkingen die niet altijd bijdragen aan de voedingswaarde. Je kunt misschien niet 
alles rauw eten, maar het is wel goed om te weten dat je lichaam gemaakt is om te 
kauwen en te verteren.

Regel 4 Eet voeding die je lijf reinigt

Groene groentes en een aantal geconcentreerde superfoods hebben 
een sterk reinigende werking voor je lichaam. Waarom moet je je lijf 
willen reinigen? 

wij worden allemaal dag in, dag uit blootgesteld aan toxische stoffen. Je gebruikt een 
schoonmaakmiddel om het toilet te reinigen. Je wast je kleren met een chemisch was-
middel. Je masseert gedachteloos shampoo in je haar tot het schuimt. In je deodorant 
zit aluminium. De amalgaamvullingen in je kiezen bevatten het giftige kwik. En dan 
hebben we het nog niet over alle uitlaatgassen die we de iedere dag inademen als we 
onderweg zijn in het verkeer.
Als je het tot je door laat dringen, kun je daar erg gestrest van raken. Voor veel zaken 
kun je op zoek gaan naar alternatieven: je kunt tandpasta zonder fluoride kopen, sham-
poo zonder chemische toevoegingen, cosmetica zonder parabenen. Maar er blijven 
toxische stoffen waaraan je toch altijd blootgesteld zult worden, simpel omdat je nu 
eenmaal in dit land leeft.

toxische stoFFen hopen zich in de ene plant Meer op dan in de 
andere. het is daaroM niet noodzakelijk oM alle groentes en 
Fruit Biologisch te gaan eten. 
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voeding, bijvoorbeeld dierlijke producten, kan een verzurende invloed hebben op je 
lichaam, het voelt aan als ‘zware’ voeding, die we moeilijker verteren. Het lichaam 
moet dan harder werken om zichzelf basisch te houden – en heeft een grotere behoefte 
aan calcium.
In een studie uit 2005 (The China study, T. Colin Campbell e.a.) wordt een directe relatie 
gelegd tussen verzuring door dierlijke producten en de ontwikkeling van kankercellen 
in het lichaam. Ratten die hun bloed basisch hielden door weinig dierlijke eiwitten te 
eten, ontwikkelden minder snel kankercellen in het lichaam dan testratten die veel 
dierlijke eiwitten kregen.
Als je ervoor kiest om vlees te eten, moet je je hiervan bewust zijn. Je hebt dan stoffen 
als calcium extra nodig om je lijf basisch te houden. Let wel op de balans: je moet niet 
uitsluitend basisch gaan eten!
Groene groentes houden je lichaam basisch, terwijl graanproducten verzurend werken. 
Ook suikers en melk hebben een licht verzurend effect. Alles wat rechtstreeks uit de 
grond komt, is basisch.

Wel kun je ervoor zorgen dat je voedingspatroon jouw gezondheid zo ondersteunt, dat 
je je er geen zorgen meer over hoeft te maken. Met bewust gekozen voeding is die toxi-
citeit geen issue meer voor je. Superfoods als spirulina, chlorella en zeolites helpen je 
daarbij. Zij hebben de eigenschap om via je voeding je lichaam voortdurend te reinigen, 
zodat je over die toxische stoffen je schouders kunt ophalen: hun schadelijke werking 
wordt opgeheven dankzij deze superfoods.

Regel 5 Eet voeding die je lijf basisch houdt

ons lichaam houdt van nature zijn zuurgraad op een stabiel peil. de 
pHwaarde in je bloed geeft dit aan. op een schaal van 1 (zuur) tot 
10 (basisch), heeft een gezond lichaam een pHwaarde tussen de 7,35 en 
7,45. We zijn dus, als we goed in ons vel zitten, iets aan de basische kant.

neutraal 
 Asperges
 Spruitjes
 Bloemkool
 Koolsoorten
 Sla
 Uien
 Doperwten
 Courgette
 Radijs
 Linzen
 Spelt
 Amandelen
 Paranoten
 Kersen
 Watermeloen
 Grapefruit
 Hazelnoten
 Macadamianoten
 Kokossap
 Orgaanvlees
 Oesters

zuur  
 Abrikozen
 Bananen
 Zwarte bessen
 Mango
 Papaja
 Peer
 Ananas
 Aardbeien
 Sinaasappel
 Druiven
 Rijst
 Granen
 Walnoten
 Rundvlees
 Kalfsvlees
 Kippenvlees
 Eieren
 Zeevis
 Varkensvlees
 Cashewnoten
 Koffie
 Thee
 Wijn
 Zuivelproducten

 

Basisch 
 Alfalfa
 Gerst
 Bleekselderij
 Komkommer
 Andijvie
 Sperziebonen
 Knoflook
 Spinazie
 Chiazaadjes
 Tarwegras
 Avocado
 Citroen
 Tomaten
 Verse kokosnoot 
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dierlijke  
eiwitten

het natuurlijke aandeel water is eruit gehaald. je moet dat dus zelf aanvullen om de 
smaak en het effect van de superfood volledig tot hun recht te laten komen. Verderop 
in dit boek komen ook recepten voor waarbij je lekkere dingen maakt in de droogoven: 
heerlijke boerenkoolchips of cruesli bijvoorbeeld. Als je die eet, krijgt je lichaam ook 
een grote behoefte aan water.
Onze boodschap is duidelijk: drink meer water! We vergeten het te vaak op een dag, 
zo’n glas heerlijk, fris en gezond water. Het verdrijft niet alleen de dorst, maar ook het 
gevoel dat we aanzien voor honger of lekkere trek.

een richtlijn voor de MiniMale dagelijkse hoeveelheid water is
 Lichaamsgewicht 50 kilo: 2,2 liter
 Lichaamsgewicht 75 kilo: 3,3 liter
 Lichaamsgewicht 100 kilo: 4,4 liter

ze zijn het gezonde extraatje waardoor je bergen kunt verzetten. Maar een dieet van 
uitsluitend superfoods raden wij af.
Als je allerlei superfoods langzamerhand gaat uitproberen, zul je ontdekken dat veel 
superfoods afkomstig zijn uit landen als Brazilië, Peru en Ecuador. Ze komen bij ons in 
gedroogde vorm aan, omdat veel van deze voedingsmiddelen in verse vorm zouden 
verrotten voordat ze hier zijn. Açaibessen, lucuma en wortelen zoals maca zijn in hun 
pure vorm niet te transporteren. Bij maca speelt bovendien een politiek-economisch 
belang: de Peruaanse overheid staat niet toe dat de volledige wortel wordt geëxpor-
teerd om te voorkomen dat ook andere landen maca gaan telen. Daarom komt maca 

Regel 6 Eet wat groen is

Hoe komen gras, blaadjes en groene groentes aan hun kleur? 

ze bevatten chlorofyl, dat met name te vinden is in groene bladgroentes, broccoli, 
tarwegras, zeewier en algen. chlorofyl is een reinigende stof voor het lichaam: het 
zuivert en regenereert het bloed (patek, 1936) en bevordert een efficiëntere zuur-
stofopname. daarnaast voorkomt chlorofyl dat via de darmen toxische stoffen wor-
den opgenomen in de bloedbaan (Morita et al., 2001). 
Chlorofyl is bovendien rijk aan magnesium, een belangrijk mineraal dat het zenuwstel-
sel stimuleert en beschermt tegen het opslaan van giftige stoffen in de hersenen. Men-
sen die een reinigings- of ontgiftingskuur doen eten vanwege de reinigende werking 
chlorofylrijke voeding. Recent is ook aangetoond dat chlorofyl een kankerremmende 
werking heeft (Vogel et al. 2005, 2006). 
Door dagelijks verse bladgroentes en verse kruiden als koriander en peterselie te eten, 
voorzie je niet alleen in de reinigende werking van chlorofyl, maar geef je je lichaam ook 
calcium voor je eiwitbalans en vezels voor een gezonde stoelgang.

Regel 7 Eet niet alleen maar (gedroogde) superfoods

Superfoods zijn – zoals de naam al zegt – door hun sterke concentratie heel 
geschikt als aanvulling voor een gezond voedingspatroon. 

alleen in poedervorm op de internationale markt, maar is in die vorm uitstekend te 
verwerken in smoothies, desserts en kefir met amandelmelk. 
Gezond en gevarieerd eten bestaat nooit alleen uit gedroogde superfoods. Je lichaam 
vraagt om voeding die vers en lokaal is. Ook superfoods kunnen vers en lokaal zijn, 
zoals bijenproducten. Eet het liefst groentes uit je eigen tuin en in ieder geval die van 
het seizoen: boerenkool in de winter en watermeloen en zomerfruit in de zomer. Leef 
met de seizoenen, want de natuur geeft ons wat we in dat seizoen nodig hebben.
Je kunt er ook voor kiezen om biologisch vlees en vis te eten. Als je veel sport, als je qua 
stofwisselingstype niet zo goed met suikers kunt omgaan of als je gewicht wilt verliezen, 
dan heeft het voordelen om dierlijke eiwitten te eten. 

Regel 8 drink meer water

als je superfoods gebruikt als aanvulling op je voedingspatroon, gaat het 
meestal om gedroogde of gedehydreerde voedingsmiddelen.
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ze stellen een tijdstip vast in de nabije toekomst waarop ze radicaal alles gaan veran-
deren, bijvoorbeeld alle regels van dit hoofdstuk of een heel streng dieet naleven. 
Vanaf dat moment moeten ze alles goed doen, want anders heeft het geen nut. Het 
moeilijke daaraan is dat je tot dat moment gewoon blijft eten zoals je altijd deed (waar-
door er niets verandert en je ook het oude resultaat krijgt). 
Als je radicaal het roer omgooit, vraagt dat een enorme hoop energie en wilskracht. Het 
kost je tijd omdat je anders boodschappen zult doen en niet op de automatische piloot 
dingen kunt klaarmaken in de keuken. Het vraagt discipline om voortdurend dat nieuwe 
patroon aan te houden waaraan je niet gewend bent. Je levert strijd met jezelf omdat je 
misschien nog zin hebt in andere dingen, die je niet meer ‘mag’ van jezelf. Je verlangt 
ernaar weer even ‘gewoon’ te eten en te ontspannen.
Die radicale ommezwaai leidt vaak alleen maar tot frustratie. Houd van jezelf en gun 
jezelf de tijd om aan een ander voedingspatroon te wennen. Begin ermee vanuit een 
staat van rust. Neem jezelf voor om je voedingspatroon langzaam maar zeker te verrij-
ken met hoogwaardige voedingscomponenten: biologisch voedsel, verse groentes, su-
perfoods. Stap voor stap voeg je meer goede en gezonde voeding toe. Start met de 
maaltijden waar je de tijd en de rust voor hebt om ze te veranderen, begin met één 
maaltijd per week en zorg ervoor dat jij en je gezinsleden de tijd hebben om echt te 
genieten van die maaltijd. Kies de recepten die je het meeste aanspreken, die je echt 
het lekkerst vindt. 
Neem er steeds een ander moment bij, zodat je geleidelijk, met kleine verbeteringen, 
je hele voedingpatroon verandert. Jij bepaalt het tempo en de mate waarin jullie anders 
gaan eten. Zo groei je langzaam toe naar een andere levensstijl, zonder dwang, vanuit 
een natuurlijke behoefte aan lekker en gezond eten: je lichaam echt voeden.

veel voedingswetenschappers en levensmiddelentechnologen zoeken uit wat de beste 
hoeveelheid van welk voedingsmiddel per dag is voor iedereen, wat de optimale ver-
houding is. Maar je kunt zelf veel beter aanvoelen wat voor jou het beste is. De natuur 
heeft het goede voedselpatroon al lang voor je uitgevonden, je hoeft het alleen maar te 
volgen. Het belangrijkste is streven naar balans tussen de verschillende voedingsmid-
delen, ervoor zorgen dat je gevarieerd eet waardoor je van alles wat binnen krijgt, en 
leren volgen wat je lichaam je vraagt.
Durf naar je lichaam te luisteren. Als je echt veel sport, zul je merken dat je veel be-
hoefte krijgt aan koolhydraten. Je zult meer zin krijgen in granen zoals quinoa. In een 
periode dat je bezig bent met ontgiften kun je soms verlangen naar zware eiwitten. Je 
zult niet de eerste vegetariër zijn die ’s nachts droomt van vlees omdat zijn lichaam 
ernaar snakt. Vervolgens is het aan jou zelf om te beslissen of je vlees gaat eten of dit 
duidelijke tekort op een andere manier aanvult. Geef in ieder geval gehoor aan dit soort 
signalen, ze zijn er niet voor niets. 

In het volgende hoofdstuk kun je lezen hoe vanuit onze darmen de boodschap komt wat 
we nodig hebben aan voeding en hoeveel. Hoe beter je darmflora in balans is, hoe beter 
je het intuïtieve eten kunt ontwikkelen. Superfoods helpen hierbij. Deze geconcentreerde 
voedingskrachtbronnen maken je steeds intuïtiever voor waar je lijf behoefte aan heeft. 

Regel 9 Wees intuïtief met je eten

Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Je lichaam vertelt je wat je 
nodig hebt. Wees intuïtief en luister naar je lichaam.

Regel 10 Ga stap voor stap te werk

Ga zeker niet alles in één keer tegelijk doen. de meeste mensen hebben een 
‘alles of niets’mentaliteit: áls ik het ga doen, dan doe ik het in één keer goed! 

gun 
jezelf de tijd
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belangrijke 
 voedselbron

Incabessen
al duizenden jaren zijn incabessen (Physalis Peruviana) een belangrijke voedselbron 
voor de oorspronkelijke bewoners van het amazonegebied. Ze behoren tot de planten-
familie van de nachtschaden en zien er dan ook uit als diepgele tot oranjekleurige 
 minitomaatjes. Van oorsprong groeien ze in de hoger gelegen tropische gebieden van 
Peru, Ecuador en Colombia, maar tegenwoordig worden Incabessen vooral geteeld in 
Zuid- en West-Afrika, Australië, China, Turkije en zelfs in Engeland. De laatste decennia 
zijn ze populair geworden in Europa en Amerika, niet alleen omdat ze zo rijk zijn aan 
plantaardige eiwitten en diverse gezondheidsbevorderende eigenschappen hebben, 
maar vooral ook vanwege de heerlijke zoetzure smaak.

werkzaMe stoFFen
Incabessen zijn echt superfruit! Elke Incabes bevat vitamine A, B1, B2, B3 en C, calcium, 
ijzer en fosfor. Heel bijzonder is het extreem hoge gehalte aan eiwitten: Incabessen 
bestaan voor ongeveer 16 procent uit plantaardige eiwitten. Daarmee vormen ze een 
ideaal ingrediënt in proteïnesmoothies, voor mensen die intensief trainen en spier-
herstel of spieropbouw willen stimuleren.

toepassing
Vooralsnog geeft wetenschappelijk onderzoek bemoedigende resultaten over de gezond-
heidseffecten. De polyfenolen en carotenoïden in Incabessen werken als krachtige 
 antioxidanten met ontstekingsremmende eigenschappen (Wu et al., 2006; Franco et al., 

Gojibessen
gojibessen zijn kleine ovale besjes die groeien aan de boksdoorn, een giftige plant uit 
de nachtschadefamilie. Rond het jaar 800 ontdekten Tibetaanse monniken dat zij zich 
beter voelden en meer energie kregen na het eten van de niet-giftige bessen. Sindsdien 
worden gojibessen veel voorgeschreven binnen de traditionele Chinese geneeskunde. 
Nog steeds worden ze geïmporteerd uit China en Tibet, vrijwel altijd gedroogd. Ze zijn 
ongeveer zo groot een rozijn en hebben een mildzoete, bijna dropachtige smaak, die 
wat lijkt op een mengsel van veenbessen en kersen.

werkzaMe stoFFen
Gojibessen zijn rijk aan vitaminen (B1, B2, B3, B6, C en E ), mineralen, aminozuren, 
essentiële vetzuren, carotenoïden (voornamelijk zeaxanthine dipalmitaat en beta- 
cryptoxanthine monopalmitaat), flavonoïdes (myricetine, quercetine, kamferolie), 
 polysacharides en betaïne.
De bessen worden vaak aangeprezen vanwege de krachtige antioxidantwerking waar-
mee veroudering kan worden tegen gegaan. Duidelijk is in ieder geval dat gojibessen 
het  antioxidantgehalte in het lichaam verhogen (Bucheli et al., 2008; Cheng et al., 2005). 
Dierproeven tonen een vertraging van de huidveroudering aan (Reeve et al., 2010), een 
vermindering van oxidatieve stress en DNA-schade (Wu et al., 2006 en 2010) en het in 
balans brengen van de bloedsuikerspiegel en het cholesterolgehalte.
In de traditionele Chinese geneeskunde worden gojibessen ingezet om yin en yang in 
balans te brengen, de nier- en leverfunctie en het gezichtsvermogen te verbeteren en 
gewrichtsproblemen te behandelen. Diverse onderzoeken (Amagase et al., 2008 en 

2009) wijzen uit dat gojibessen het algehele welbevinden verbeteren en meer energie 
geven, een positief effect hebben op het immuunsysteem, de mentale helderheid en de 
spijsvertering. Gojibessen kunnen menstruatieklachten verlichten en zorgen voor een 
gladde, soepele huid en sterke nagels.

toepassing
Al het onderzoek wijst uit dat gojibessen echte superbessen zijn die niet in je voedings-
patroon mogen ontbreken! Je kunt ze zo uit het vuistje eten als tussendoortje, of 
 mengen door een notenmix. Roer ze gemalen door een heerlijke groene smoothie of 
trek er thee van.
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Chiazaden
de kleine zwarte chiazaadjes waren in vroeger eeuwen voor de azteken een belang-
rijke voedselbron, naast maïs en bonen. De chiazaden waren zelfs zo waardevol dat de 
Azteken ze ook inzetten als betaalmiddel en als offer aan de goden. De Spaanse over-
heersers verboden de heidense chiazaden. De laatste decennia zijn de chiazaadjes weer 
sterk in opmars, vanwege hun zeer hoge voedingswaarde en veelzijdige toepassing.

werkzaMe stoFFen
Door hun extreem hoge voedingswaarde behoren chiazaden tot de absolute toppers 
onder de superfoods. Deze voedingsstoffen vind je allemaal in chiazaden:
[opsomming]

 essentiële vetzuren in hoge concentratie, tot wel vier keer zoveel als in andere 
graansoorten. Deze vetzuren zijn van cruciaal belang voor het goed functioneren van 
alle vitale organen. De omega-3-vetzuren hebben in chia de hoogst mogelijke concen-
tratie in plantaardige voeding: 64 procent alfa-linoleenzuur. Ook hebben chiazaden een 
hele goede verhouding tussen omega-3- en omega-6-vetzuren, te weten 3:2 (Ayerza, 
1995).

 plantaardige eiwitten maken 23% uit van de chiazaden, wat ze een bron maakt van 
volwaardige plantaardige eiwitten. Bovendien bevatten chiazaden alle essentiële amino-
zuren, die in goede balans zijn met de eiwitten, waardoor het zaad een hele complete 
voedingsbron is.

bovendien krachtige celregenererende eigenschappen – niet alleen voor de buitenkant 
(huid en haar), maar ook voor onze innerlijke organen. 
Bananenpoeder bevat relatief veel kalium, dat als elektrolyt de overdracht van impul-
sen ondersteunt in ons zenuwstelsel. Kalium is ook van belang bij de aanmaak van 
 eiwitten en glycogeen, wat ons lichaam energie levert. De opname van kalium vindt 
plaats in ons maagdarmkanaal en een teveel wordt uitgescheiden door onze nieren. 
Een tekort of teveel aan kalium heeft impact op onze spieren, ook op de hartspier – van 
hartritmestoornissen tot zelfs een hartstilstand!
Alle bananensoorten bevatten flink wat vitamine B6 voor een gezonde hersenchemie. B6 
helpt het aansturen van meer dan honderd enzymen als katalysator in biochemische 
 lichaamsprocessen. Onder andere het omzetten van aminozuren in neurotransmitters 
als serotonine (het gelukshormoon), dopamine (preventie tegen Parkinson), adrenaline 
en noradrenaline.

toepassing
De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos, zolang de bananensmaak past in het eind-
product: in shakes, lassies, smoothies en rauwe zuivelproducten, bij het bakken van 
brood of in allerlei vormen van gebak, cakes, taarten, toetjes, ijs en zelfs babyhapjes.

2. zaden en granen
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essentiële 
aminozuren

paars maïsextract
de inheemse volken van noord- en zuid-amerika verbouwden diverse soorten maïs, 
waaronder de paarse. In 1492 nam Columbus de maïskolven mee naar Spanje. Sinds-
dien gedijen zij overal, helaas ook in genetisch gemanipuleerde vorm. De paarse maïs 
– in het Spaans maiz morado, purple corn in het Engels – wordt in zijn pure vorm 
 verbouwd in het Andesgebied.

werkzaMe stoFFen
Van de rijkelijk aanwezige antioxidanten in purple corn is anthocyanine de krachtigste 
antioxidant die men tot nu toe is tegengekomen. Laboratoriummuizen leefden significant 
langer dan hun lotgenoten die geen purple corn kregen. Anthocyaninen behoren tot de 
flavonoïden. Ze geven letterlijk kleur aan ons voedsel. Purple corn bevat maar liefst 45 
procent anthocyanine, vooral in de zaadhuid van de korrels in de maïskolf. Anthocyaninen 
beschermen ons lichaam tegen oxidatieve stress en darmkanker, maar ook tegen allerlei 
vormen van ontstekingen en infecties. Na inname van vloeibare  anthocyaninen maakte 
het lichaam van proefdieren onmiddellijk de ontstekingsremmende cytokines aan.

Hennepzaden
hennepzaad wordt al zo’n 10.000 jaar gebruikt in allerlei culturen. De plant is familie 
van de moerbei en stamt oorspronkelijk uit Centraal-Azië. Hennepproducten dienen 
nog altijd als medicijn (hars en bloemen), grondstof voor touw en textiel (vezels) en 
voedsel (het hennepzaad). 
Voor zijn eigen eiwitopbouw heeft ons lichaam heeft negen essentiële aminozuren nodig. 
De meeste plantaardige eiwitleveranciers (bonen, erwten, noten, zaden en granen) 
 bevatten die wel, maar het gehalte van enkele aminozuren is meestal te laag. Hennep-
zaad levert ze wel allemaal. Daardoor is het weer in opkomst als goed alternatief voor 
dierlijke eiwitten voor vegetariërs, veganisten en flexitariërs. Hennepzaad wordt ge-
kweekt van een andere variant hennep dan de wietplant (en bevat dan ook nauwelijks 
THT). De teelt is zeer milieuvriendelijk: doordat de krachtige plant zelf onkruid  verdringt 
is er geen bestrijdingsmiddel nodig.

werkzaMe stoFFen
Hennepzaad bevat 33 tot 37 procent plantaardige proteïnen, waaronder het gemakkelijk 
verteerbare edestin. De eiwitten stimuleren de spieropbouw en het uithoudingsvermo-
gen, de natuurlijke reiniging van het lichaam en zorgen voor sterke botten en tanden. In 

hennepzaad worden ook meer dan twintig soorten mineralen gevonden, waaronder mag-
nesium, kalium, calcium, ijzer, mangaan, zink, koper, platina, fosfor, zwavel, borium, 
 nikkel, germanium, tin, jodium, chroom, zilver en lithium.
De olie uit hennepzaad bestaat uit ten minste 75 procent essentiële meervoudige 
 onverzadigde vetzuren (omega-3, omega-6 en omega-9), zoals linoleen- en linolzuur. 
De meer dan 2 procent gamma-linoleenzuur verbetert zowel de vet- als de hormoon-
stofwisseling. De grote hoeveelheden lecithine ondersteunen de leverfunctie (belang-
rijk bij ontgiften) en een gezonde hersenchemie. Hennep bevat ook veel globuline, een 
bouwstof voor een sterk immuunsysteem. Globuline helpt oud en beschadigd weefsel 
te herstellen en nieuw weefsel aan te maken.

toepassing
Hennepzaden smaken lekker romig en nootachtig. Ze zijn heerlijk door smoothies, 
 notenmixen, salades, rauwe snacks en soepen. Vermalen tot meel is hennepzaad een 
superbasis voor glutenvrije koek of brood. Je vindt het ook in chocolade en energie-
repen, brood, bier, boter, olie, pastasauzen tot zelfs hennepmelk en hennepijs.

 vitaminen, mineralen en sporenelenementen zitten in grote variatie en hoeveelheden 
in chiazaden: vitamine B1 en B3, calcium, ijzer, magnesium, mangaan, fosfor en zink 
(Weber et al., 1991).

 antioxidanten zoals de krachtige polyfenolen, chlorogeenzuur, cafeïnezuur en 
flavanolglycosiden, houden organen en weefsels gezond. Ze beschermen tegen kanker 
en hart- en vaatziektes omdat ze de schadelijke vrije radicalen in het lichaam vernietigen 
(Silvia Taga et al., 1984).

 voedingsvezels komen rijkelijk voor in chiazaadjes en maken het voedsel makkelijk 
verteerbaar en bevorderen een gezonde spijsvertering en opname van voedingsstoffen 
(Weber et al., 1991).

toepassing
Chiazaden geven snel een verzadigd gevoel. Ze zijn volledig glutenvrij, zodat je spijsver-
tering onbelemmerd alle voedingsstoffen kan opnemen.
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tip

Triple chocolata
a) Witte  

chocolade lollies   
voor 8 porties

 120 g cacaoboter
 35 g cashewnoten

 3 el kokosbloesemsuiker
 1 el gojibessen

 ½ tl vanillepoeder

optioneel: 8 ijsstokjes

bereiding
Smelt de cacaoboter au bain-marie. Blend de cashewnoten heel fijn en voeg in een 
kom de cacaoboter en overige ingrediënten toe, roer het geheel goed door elkaar en 
schep het in acht kleine vormpjes. Zet ze in de vriezer, na ongeveer 12 minuten kun je 
er ijsstokjes rechtop in steken. Na een half uur zijn ze klaar, je kunt dan de vormpjes 
verwijderen en de chocoladelolly opeten.

b) bruine 
 chocoladebrokken
 125 ml zachte kokosolie

 60 ml witte amandelpasta
 3 el ahornsiroop

 3 el cacao
 2 el gojibessen

 ½ tl vanillepoeder

optioneel: fijngeknipte stukjes 
vers muntblad

bereiding
Meng de kokosolie, amandelpasta, ahornsiroop en de cacao (en eventueel de stukjes 
muntblad) goed door elkaar. Schep het mengsel op bakpapier in een plastic bakje, 
strijk het geheel vlak en strooi de gojibessen eroverheen. 
Zet het bakje 20 minuten in de diepvriezer totdat de chocolade hard genoeg is om in 
stukjes te breken.

tip in de zomer kun je stukjes fruit in het chocolademengsel 

dippen en ze dan even in de vriezer laten opstijven.

C) Chocolademix
 120 g geraspte cacaoboter
 60 g gojibessen
 80 g cacaonibs
 1 el geraspte citroenschil
 ½ tl vanillepoeder
 snufje zout

optioneel: kokosolie

bereiding
Doe alle ingrediënten in je keukenmachine of blender en zorg  ervoor dat alles klein 

(niet fijn) en door elkaar gemixt is. Druk de mix goed aan in ijsblokvormpjes en zet het 
in de koelkast om op te stijven. Je kunt van de mix ook balletjes maken, dit moet wel 

snel gebeuren anders is de mix te hard om balletjes van te maken. Mocht dat toch 
 gebeuren, wacht dan tot de mix droog is, doe hem in de keukenmachine en maal alles 
fijn met een eetlepel gesmolten kokosolie erbij. Maak hier alsnog balletjes van. Zet ze 

vervolgens een kwartier in de koelkast.
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nectarinekoekjes
Ingrediënten  

voor 6 koekjes
 1½ el chiazaad

 1½ el citroensap
 ½ rijpe nectarine

 1 el gesmolten kokosolie
 3 grote zachte dadels

 2 el ahornsiroop
 65 g havermeel

 35 g kokossnippers
 ½ tl wijnsteenbakpoeder

 snufje zout

bereiding
Verwarm de oven voor op 150 °C. Mix het chiazaad met het citroensap in een klein 
kommetje en laat dit 15 minuten staan. Roer het tussentijds af en toe door. Mix in je 
keukenmachine de nectarine, kokosolie, dadels en ahornsiroop. Voeg hier als laatste 
het chiazadenmengsel aan toe en meng nogmaals. Mix in een droge kom havermeel, 
kokossnippers, zout en wijnsteenbakpoeder, en voeg dit mengsel toe aan je keuken-
machine, pulseer het geheel door elkaar. Spreid het mengsel ¾ cm dik met een 
 spatel uit op een met bakpapier beklede ovenplaat, strooi er nog wat kokossnippers 
overheen en bak 25 minuten totdat ze lichtbruin kleuren. Laat de koek afkoelen en 
snijd hem in brokken.

Chiamuffins met 
 aardbeiengel

Ingrediënten 
voor 4 muffins
 100 g boekweitmeel
 125 ml kokosmelk
 2 el gojibessen
 2 el chiazaden
 2 el rauwe cacaopoeder
 2 el honing
 1 tl wijnsteenbakpoeder
 kokosolie voor het invetten

Ingrediënten  
voor de aardbeiengel
 100 g aardbeistukjes
 60 ml kokosroom
 1 el citroensap
 ½ tl agaragar

bereiding
Verwarm de oven op 100 °C voor en blend alle ingrediënten op lage snelheid goed 

door elkaar (laat de gojibesjes gedeeltelijk in tact). Vet muffinvormpjes in met 
 kokosolie en vul ze met het mengsel. Zet de muffins een half uurtje in de oven en prik 

er even in met een satéprikker om te zien of de binnenkant al droog is.

bereiding
Blend alles door elkaar en giet het mengsel in een steelpannetje, breng het 

 langzaam, al roerend, aan de kook, giet het in een kommetje en zet het in de koelkast. 
Roer na 15 minuten even door. Na 30 minuten is de gel stijf genoeg om te gebruiken. 

Strijk de gel uit over de afgekoelde chiamuffins en versier met grote kokosvlokken  
en een schijfje aardbei.
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vanille
banaanpannenkoek

Ingrediënten 
voor 1 portie

 1 banaan (niet te rijp)
 ½ tl verse vanille

 4 eiwitten
 klontje roomboter

 ½ el versgemalen lijnzaad
 1 el amandelschaafsel

voor de room
 80 ml kokosmelk

 30 gram macadamianoten
 2 el ahornsiroop

bereiding
Prak de banaan tot een mooie gladde mousse, voeg de vanille en eiwitten toe en meng 
het tot een beslag. Maak het beslag niet te luchtig, anders blijft het straks aan de koe-
kenpan plakken. Smelt een klontje roomboter in een middelgrote koekenpan en giet 
vervolgens het beslag erbij in. Zet het vuur daarna iets lager en doe een deksel op de 
pan. Zodra de bovenkant ‘droog’ is, draai je de pannenkoek om en bak je de andere 
kant nog 1 minuut. Leg de pannenkoek op een bord en strooi er wat lijnzaad en aman-
delschaafsel over.

bereiding
Blend de ingrediënten tot een romige massa en giet dit over je pannenkoek.

tiptip deze pannenkoek smaakt ook heerlijk 

             met macadamiaroom.
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tip

Havermuffins met 
chocopastatopping

Ingrediënten 
voor 4 muffins

 100 g havermeel
 2 eieren

 2 el roomboter op 
 kamertemperatuur

 1 el chiazaden
 1 el koeken speculaaskruiden

 1 el honing
 1 el kokosbloesemsuiker
 ½ el wijnsteenbakpoeder

 snuf zout
 kokosolie voor het invetten

Ingrediënten  
voor de  

chocopastatopping
 ½ grote rijpe avocado

 2 el rauwe cacaopoeder
 1 grote el honing

 ½ el kokosolie
 ½ tl vanillepoeder

 snufje zout

bereiding
Verwarm de oven op 125 °C. Blend alle ingrediënten op lage snel-
heid goed door elkaar. Vet muffinvormpjes in met kokosolie en vul 
ze met het mengsel. Bak de muffins in het midden van de oven. 
Maak intussen de chocopastatopping en zet deze in de koelkast om 
op te stijven. Prik na 25 minuten met een satéprikker in de muffins 
om te zien of de binnenkant al bijna droog is, zet de oven uit en laat 
ze nog 5 minuten nagaren. Haal de muffins uit de oven en als ze zijn 
afgekoeld kun je de topping erop smeren; deze kun je eventueel nog 
besprenkelen met versiering naar keuze.

bereiding
Blend alle ingrediënten in je personal blender tot een smeuïge 
massa. Heb je geen klein blendertje, prak de avocado dan tot een 
papje en roer de andere ingrediënten hier doorheen. 
Je kunt de topping twee tot drie dagen in een afgesloten bakje in de 
koelkast bewaren.

tip de topping is ook lekker met stukjes (hazel)noot 

 erdoorheen. 
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Rode koolwrap
Ingrediënten  

voor 2 porties
 kokosolie voor het bakken

 65 geraspte rode kool
 65 g geraspte wortels

 1 tl karwijzaad
 1 grote avocado
 2 el citroensap

 3 el mandarijnsap
 zout

 3 el geknipte bieslook
 2 el gewelde rozijnen

 2 kerriekokoswraps
 frisee (krulandijvie)

bereiding
Zet de oven aan op grillstand 180 °C. Verhit een klontje kokosolie in een wok of wijde 
braadpan en wok de rode kool met de wortel en het karwijzaad. Blend ondertussen de 
avocado met het citroenen mandarijnsap tot een dressing en voeg er een snufje zout 
aan toe. Voeg in een kom de gewokte kool en wortels samen met de dressing en mix 
het geheel goed door elkaar, voeg ook de rozijnen en bieslook als laatste toe. Verdeel 
dit mengsel over twee wraps, maak ze eventueel dicht met een satéprikker en zet ze 
even een minuutje onder de grill (blijf bij de oven staan, want ze worden snel bruin). 
Serveer met wat friseesalade.

tiptip het grillen is optioneel, je kunt de wraps ook gewoon  

rauw eten.
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tip

Superfoodpatat  
met ketchup

Ingrediënten  
voor 2 porties patat

 2 middelgrote zoete 
 aardappels (bataat)

 2 el kokosolie
 eventueel 2 teentjes knoflook

 1 tl paprikapoeder
 1 tl zeezout

 1 tl kokosbloesemsuiker
 1 tl mesquitepoeder
 ½ tl knoflookpoeder

 snufje cayennepeper

Ingrediënten  
voor de ketchup

 125 ml water
 60 g tomatenpuree

 4 ontpitte dadels
 3 zongedroogde tomaten  

(op basis van olijfolie)
 ½ el maquipoeder

 1 scheutje citroensap
 snufje zeezout

bereiding
Was de zoete aardappels grondig en snijd de eventuele donkere pitjes er uit. Snijd de 
aardappels in lange patatrepen (met schil) en week ze 30 minuten tot een uur in koud 
water. Op deze manier verwijder je voor een gedeelte het zetmeel dat in de aardappels 
zit, daardoor worden de patatjes knapperiger. Spoel ze daarna een paar keer om en 
droog ze af op een theedoek. Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de patatreepjes  
in een grote kom, smelt in een pannetje op laag vuur de kokosolie en giet dit over  
de reepjes heen, mix het geheel goed zodat op alle patat wat olie zit. Leg de patat 
verspreid op een met bakpapier bekleedde bakplaat. Voor extra smaak kun je er nog 
twee gepelde, gehalveerde teentjes knoflook tussen leggen. Zet de plaat vervolgens 
ongeveer 15 minuten in de oven. Draai na 15 minuten de patat om en bak nog eens  
10 minuten.
Maak ondertussen de kruidenmix klaar door alle genoemde kruiden met elkaar te 
mengen in een kom. Haal de patat uit de oven en strooi de kruidenmix hier overheen.

bereiding
Doe alle ingrediënten in je (personal) blender en mix t tot een romige saus.

tip je kunt i.p.v. zoete aardappel (bataat) ook koolrabi, pastinaak 

of knolselderij gebruiken voor de patat. dit is lekker met wat 

 kurkuma erover, of wat verse rozemarijn.

serveer de patat met rauwkost of een salade naar keuze.


