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Gezond Zonder Gezeik
Simpele recepten tegen een bierbuik 

en putten in je bil
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Gezond Zonder 
Gezeik

51
Recepten

11
Vis/vlees

18
Vega

Dit boek is voor iedereen die gezond wil eten, zonder zich een konijn te 
voelen. Zonder eindeloos in de keuken te staan om voorbereidingen te 
treffen voor de volgende healthy lunch. Die lekker wil eten, zonder dat je 
daarvoor head first de crème fraîche in moet duiken.

Gezond Zonder Gezeik staat bomvol simpele en voedzame recepten. 
Gerechten waar je misschien nog niet gelijk aan gedacht hebt; variatie is 
namelijk de makkelijkste manier naar gezonder. Gewone normale 
recepten zonder eindeloze boodschappenlijsten, zonder linksdraaiend 
gedoe of moeilijke knolgewassen uit de rimboe. 

Gewoon normaal, voor elke dag en voor iedereen. 

Gezond Zonder Gezeik

Volg ons voor nog veel meer recepten!
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Gezond Zonder Gezeik is jouw guide naar een leven zonder bierbuik of 
putten in je bil. Jij hebt geen behoefte aan moeilijk linksdraaiend 
gedoe of aan knolgewassen uit de rimboe. Jij wilt snelle en simpele 
maaltijden die je elke dag op tafel kunt zetten. Jij wilt jouw inner 
fitgirl of beachboy omarmen. De hele dag droge worteltjes happen of 
urenlang in de keuken staan laat je liever aan anderen over. 

Waarom dit boek?
Zo’n 3 jaar geleden hebben we Green Gypsy opgezet. Met Green Gypsy 
ontwikkelen we 100% pure kruidenmixen waar iedereen simpele en 
lekkere gerechten mee kan maken. Dit hebben we langzaam steeds meer 
uitgebreid met producten voor in de keuken en do it yourself items, maar 
lekker eten is nog steeds onze passie. Daarom publiceren we ontzettend 
veel recepten én is ‘Gezond Zonder Gezeik’ ons tweede kookboek, na ‘Hét 
BBQ-boek waar vrouwen wél opgewonden van raken’.

De weg naar jouw ultieme beachbody
De weg naar jouw ultieme beachbody is saai en niet altijd alleen maar vol 
hoogtepunten. Je krijgt trek, het eten is saai omdat je je geliefde sausjes 
mist, je voelt je een konijn op z’n achterpoten en het is vooral weinig. Dit 
boek is zeker geen dieetboek; daar zijn er genoeg van geschreven. In 
Gezond Zonder Gezeik delen we onze favoriete recepten die vullen zonder 
dat ze zwaar zijn. Delen we gerechten met langzame - of geen - 
koolhydraten. Vervangen we sausjes voor iets gezonds en lekkers. 
Daarnaast krijgen groenten de hoofdrol die ze verdienen. 

Heb jij meer behoefte aan achtergronden? Op P8 lees je alles over een 
opgezette buik, op P11 over de menopauze en voeding en op P15 vertellen 
we je alles over vetten en acne. 

Alle recepten in dit boek zijn simpel en we gebruiken zo min mogelijk 
ingrediënten. Van een eindeloze boodschappenlijst worden we zelf 
namelijk ook nogal ongelukkig.  

Vergeet die droge kost; puur geluk in de vorm van Holy Mackerel van P40 
en Banana Leaf In Me van P52 bevindt zich binnen handbereik. 

Stay awesome ;-),

Karin, Geraldine & Kim

WTF Moet Je 
Hiermee?

Mini 
Gebruiksaanwijzing
De hoofdrolspelers zelf
In dit boek vind je 51 recepten. Daarvan bevatten 11 recepten vis of vlees, 18 
zijn vega en de rest zijn ontbijt, zoete recepten, dips, spreads en drankjes. 

Wij houden van de oven. Naast dat we niet van eindeloze 
boodschappenlijsten houden, zijn we namelijk ook liever lui dan moe. 

Als in dit boek staat dat je iets met melk klaar kunt maken, kun je ook 
prima kokos-, amandel-, soja- of havermelk gebruiken. 

De smaakmakers
Natuurlijk gebruiken we in sommige recepten de kruidenmixen van Green 
Gypsy. Hierdoor hebben we minder ingrediënten nodig. Ook kennen we 
het fenomeen daardoor niet dat er veel kruidenpotjes achterin een lade 
liggen, waarvan we ons afvragen of we die hebben geërfd, of dat we die 
toch echt ooit zelf hebben gekocht. 

Bij elk gerecht geven we je een optie om deze kruidenmixen te vervangen 
voor iets wat je waarschijnlijk al in je keukenkastje hebt staan. Als je 1 tl van 
de Green Gypsy kruidenmix moet gebruiken, kun je dezelfde hoeveelheid 
aanhouden voor het alternatief, tenzij anders aangegeven bij het recept. 
Zo kan je altijd direct aan de slag. 

Uitleg van de symbolen

OVENTIJD

FAVORIET

PORTIES

EXTREEM EASYVEGA

DIT HEB JE NODIG

VOORBEREIDING

De gerechten die wij als 
ontbijt, lunch en avondeten 
kunnen eten. 

Zoveel minuten kost de 
voorbereiding je.

Chillen maar: de oven doet 
het werk. Dit aantal minuten 
om precies te zijn. 

Aantal personen.

Vega? Eat your heart out! Je herkent de extreem 
makkelijke recepten aan dit 
symbool.

Alle benodigdheden op een 
rij. 
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Herkenbaar? Je zit helemaal lekker in je flow tijdens je hardlooprondje en 
opeens is hij daar. Een opgezette buik alsof je 6 maanden zwanger bent. 

Dit, lieve mensen, is een signaal dat je lichaam uit balans is.

Laten we het over je windjes hebben

Je winden bestaan niet alleen uit methaan, maar uit heel veel gassen en 
zijn eigenlijk reukloos. En…. Iedereen doet het.

Die windjes die je laat en die alleen jij lekker vindt, worden veroorzaakt 
door je darmflora. Dat zijn de goede en slechte bacteriën die vechten voor 
het beste plekje en het lekkerste eten. Ze zijn essentieel voor de 
onverteerde voedselresten in je dikke darm, die zij dan weer verder
verwerken. Tijdens dat proces komen gassen vrij: je windjes.

Nu gaat het echt om de balans tussen die bacteriën. De balans moet goed 
zijn, anders kun je zelfs ziek worden. Wat je eet en hoe de darmflora 
daarop reageert is verantwoordelijk voor het overtollige gas, lees 
winderigheid en een opgezette buik. Ook de geur van je windjes is 
hiervan afhankelijk. Vooral het eten van veel eiwitten zal je omgeving je 
niet in dank afnemen. 

Waardoor ontstaat een opgeblazen buik?

Deze voedingsmiddelen stimuleren de gasvorming:
1 Frisdrank, bier, brood.
1 Peulvruchten, uien, fruit, lightproducten en koolsoorten.
1 Suikers en fructose uit vruchtensappen.
1 Voedsel dat veel chemische bewerkingen heeft ondergaan (omdat  
 het moeilijker is om dit af te breken).
1 Gefrituurde en vette voeding.

Bij voedselovergevoeligheden, allergieën en darmziektes (bijv. de ziekte 
van Crohn) worden voedselresten onvoldoende afgebroken, waardoor 
gasvorming kan optreden.

Dit zijn de meest voorkomende darm pesters:
1 Lactose-intolerantie. Melksuiker (lactose) wordt onvoldoende 
afgebroken waardoor het in de dikke darm lekker gaat gisten. 
1 Geslacht. Vrouwen hebben vaker last van een opgeblazen gevoel dan 
mannen, doordat ze langere darmen hebben. Hierdoor is er meer 
lusvorming. In die lussen kan een ophoping van lucht ontstaan. 

Opgeblazen 
buik

1 Glutenintolerantie. In gluten zitten een eiwit (gliadine) die een 
overgevoeligheidsreactie of een auto-immuunreactie in het 
spijsverteringskanaal veroorzaakt. Onverteerde delen blijven in je darmen 
achter, waardoor je darmwand beschadigt. Je kunt hier jaren last van 
hebben zonder dat je er echt veel van merkt. 
1 Candida (albicans). Een gistsoort die van nature in kleine 
hoeveelheden leeft in de darmen (en mond en vagina). Onze darmflora kan 
uit balans raken door het gebruik van antibiotica, ongezonde voeding, veel 
suikers of een verminderd immuunsysteem. Hierdoor kan een overgroei 
ontstaan van de candida schimmel. Die candida zet de suikers weer om in 
alcohol waardoor je een opgezette buik krijgt.
1 Parasieten. Zij veroorzaken een opgeblazen buik en een wisselend 
ontlastingspatroon. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de mensen hier last 
van heeft, ook al ben je meer in de weer met gele doekjes dan Roelien uit 
Gooische Vrouwen. Je kunt last krijgen van parasieten doordat je groenten 
niet goed afwast, door nagelbijten, dieren aaien en nog veel meer. Bij de 
huisarts of de natuurdiëtist kan je een ontlastingsonderzoek laten doen en 
eventueel een wormenkuurtje krijgen. 
1 Obstipatie. Als je regelmatig meer dan drie dagen geen ontlasting 
hebt, heb je last van obstipatie. De ontlasting kan dan hard en droog zijn 
geworden omdat er teveel water is onttrokken aan de voedselbrij. Je kunt je  
voorstellen dat je buik dan opgeblazen aanvoelt. Het kan ontstaan door te 
weinig drinken, veranderingen in je voedingspatroon, stress, te weinig 
bewegen, het regelmatig uitstellen om naar de wc te gaan, een 
hormonale disbalans of door het prikkelbare darm syndroom. Drink meer 
water, beweeg veel en eet vezels uit groenten, fruit en zemelen.
1 Prikkelbare Darmsyndroom. Dit wordt ook wel PDS, Irritable Bowel 
Syndrome (IBS) of spastische darm genoemd. Dit is een chronische 
aandoening van het spijsverteringskanaal. Klachten hierbij zijn buikpijn, een 
opgeblazen gevoel in de buik, diarree, obstipatie, winden en boeren.  
1 Kauwgom. Wat?! Kauwgom? Het klinkt gek, maar door op kauwgom 
te kauwen slik je extra lucht in waardoor je een opgeblazen gevoel kan 
krijgen. Daarbij krijgen je hersenen door het kauwen een signaal dat er eten 
aankomt. Er worden dan zuren en enzymen vrijgemaakt om je voeding te 
verteren, alleen er komt geen voeding. 
1 Slikken. Er zijn gassen die komen door het inslikken van lucht bij het 
eten, praten, drinken en ook door gewoon ademen. Als je gespannen bent 
of veel stress hebt, kan het zijn dat je juist meer lucht in gaat slikken en 
daardoor een opgeblazen gevoel krijgt. 
1 Menopauze. Tijdens de menopauze daalt het oestrogeengehalte. 
Door het lagere oestrogeengehalte gaat de gal minder gal aanmaken. Dit 
maakt dat de darmwerking trager wordt, waardoor je een opgeblazen 
gevoel krijgt. 
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Hoe kun je een opgeblazen gevoel voorkomen?

Beter voorkomen dan genezen natuurlijk. Een opgeblazen gevoel kun je 
niet in 1 keer ongedaan maken. 

Probeer eens het volgende om een opgeblazen gevoel te voorkomen:

1 Eet 2 weken geen gluten of lactose (niet tegelijk, want dan weet je 
nog de oorzaak niet). Vermindert de gasvorming?
1 Drink eens geen koolzuurhoudende dranken of eet geen voeding die 
gasvorming kan geven.
1 Eet langzaam en kauw goed.
1 Probeer eens intermittent fasting 2 dagen in de week (op internet 
staan veel schema’s).
1 Beweeg voldoende.
1 Drink voldoende (2 liter per dag).
1 Eet voldoende vezels.
1 Eet gezonde vetten, dus geen transvetten. Mensen vergeten vetten 
nogal eens, maar die zijn toch echt belangrijk. Vetten zorgen namelijk voor 
een betere vertering van voeding en een beter transport door de darm.
1 Neem geen lightproducten of kunstmatige suikers.
1 Eet geen bewerkt voedsel.
1 Neem eens een probiotica.

Heb je bovenstaande geprobeerd, maar voel je je nog een zeekoe? Ga dan 
naar de huisarts of breng een bezoek aan een natuurdiëtist. Zij hebben 
veel ervaring met voeding en kunnen veel dingen uitsluiten door te testen.

De menopauze en 
voeding

De menopauze.… Terug naar vrijheid 
of is dit het begin van ellendige 
opvliegers en slapeloze nachten? 
De één merkt er niets van en de 
ander heeft jaren last van vervelende 
klachten. Mannen, deze tekst 
kunnen jullie duidelijk skippen. 

Welke klachten kun je krijgen?

1 Opvliegers en nachtzweten. 
1 Hartkloppingen, maar niet per se bij het zien van een lekkere vent.
1 Droge slijmvliezen van de schede en urineleiders. 
1 Drogere huid, rimpels en je veroudert. 
1 Blaasproblemen zoals blaasontstekingen en vaginale infecties. Door 
het oestrogeentekort functioneren de sluitspieren van de blaas minder 
goed en wordt de slijmvlieslaag van de blaas dunner, waardoor er sneller 
blaasontstekingen ontstaan. 
1 Osteoporose. 
1 Hart- en vaatziekten. Tot aan de menopauze word je beschermd tegen 
allerlei hartkwalen door hormonen. 
1 Verder zijn er nog vervelende klachten zoals slecht slapen, hoofdpijn, 
stemmingswisselingen, pijn in de spieren, gevoelige borsten, geheugen- 
en concentratieproblemen. 

Wat kan je eraan doen?

Vaak krijgen vrouwen hormoonvervangende therapie (HRT), wat het verlies 
aan oestrogeen en progesteron aanvult. Sommige vrouwen hebben hier 
veel bijwerkingen van, waardoor zij ervoor kiezen om dan maar met die 
opvliegers te dealen. 

Het beste is natuurlijk om je hormonen te reguleren op een natuurlijke 
manier. Wetenschappelijk is bewezen (op dat woord zijn we dol) dat 
ongezonde voeding de hormoonbalans kan verstoren.

Voeding tegen de bijwerkingen

1 Groente, groente, groente…. Daar zijn ze weer. Groenten zijn ook goed 
voor de overgang en denk dan vooral aan broccoli, bloemkool, boerenkool 
en spruitjes. Deze groenten bevatten het fyto-nutriënt, diindolylmethaan. 
Dit helpt het lichaam om oestrogeen te verteren en af te breken, zodat een 
gebalanceerde hormoonspiegel ontstaat.
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1 Vitaminen die vooral belangrijk zijn in de overgang zijn vitamine D, C, 
alle soorten vitamine B, zink, selenium en magnesium. Magnesium 
(verse noten, bladgroenten, broccoli, zaden, grapefruit) is een mineraal dat 
heel belangrijk is bij het verbeteren van de hormoonbalans. Als je 3 
paranoten per dag eet krijg je al voldoende selenium binnen. 
Vitamine D zorgt voor een goede opname van mineralen in het bot. Zeker in 
de winter krijg je hier snel onvoldoende van binnen. Neem dan een 
supplement of boek een ticket naar de tropics.

Kruidentherapie

1 Soja bevat Isoflavonen, de plantaardige vorm van oestrogeen. 
Sojasupplementen lijken ongeveer 30% van de vrouwen met 
postmenopauzale klachten te helpen. Het nadeel is dat soja mogelijk ook 
kankercellen zou kunnen stimuleren. De knappe koppen zijn hier nog niet 
helemaal uit. Neem zo min mogelijk van de in de fabriek gefabriceerde 
producten van soja, maar neem soja producten als tempeh of miso. 
1 Zilverkaars is een kruid dat helpt tegen opvliegers en tegen 
stemmingswisselingen. Het beïnvloedt het gelukshormoon serotonine.
1 Sint-Janskruid helpt tegen slapeloosheid en nervositeit tijdens de 
menopauze. Helaas heeft dit middel een wisselwerking met antidepressiva 
en andere medicatie (ook de pil).  
1 Salie bevat geraniol, wat een oestrogene werking heeft en 
opvliegers helpt te verminderen.
1 Maca is een wortel uit Peru die helpt om alle hormonen in het lichaam 
weer in balans te brengen, angsten te verminderen en het libido te 
verbeteren. Vooral met dat laatste ga je punten scoren. 

Dit wil je niet horen: je moet bewegen

Bewegen helpt om de afbraak van spiermassa te compenseren. Daarbij 
houdt het ook de botten sterk en verbetert het de botstofwisseling.
Vrouwen in de overgang hoor je vaak zeggen dat ze er elk jaar een kilo bij 
krijgen en daar zit een kern van waarheid in. Door de daling van testosteron 
verlies je spiermassa en spieren verbruiken veel energie. De energie die je 
eet wordt vanaf nu dus eerder omgezet in vet. 
Kortom; bewegen, bewegen, bewegen. Ga de Santiago de Compostella 
lopen of zoek het dichterbij; het Pieterpad!

1 De lever moet keihard werken om hormonen af te voeren. Daarom 
is het belangrijk om lever ondersteunende voeding te eten zoals witlof, 
andijvie, fruit, peulvruchten, avocado en zwavelhoudende aminozuren 
(ei, vis, kip, kalkoen).
1 De aromatase (cytochroom P-450) is een zeer belangrijk regulerend 
enzym voor de vorming van oestrogeen. Als dit niet goed verloopt kun je 
klachten krijgen als gevoelige borsten en knobbels. Dit proces kan je 
beïnvloeden door lijnzaad en resveratrol (zit in rode druiven) te nemen.
1 Wees zuinig met alcohol, koffie en pittig of sterk gekruide 
voeding. Dit kunnen triggers zijn voor opvliegers en nachtzweten.
1 Zorg voor een goede darmflora. De darmflora lijkt te veranderen 
tijdens de overgang. Neem dus voeding die goed is voor die lieve 
darmhuisdiertjes van je (zoals veel vezels en geen suiker, lees even het 
stuk hiervoor over een opgeblazen buik op P 8).
1 Vermijd suikers; deze veroorzaken schommelingen in het 
oestrogeengehalte, waardoor de overgangsklachten verergeren.

Vetten zijn belangrijk

De één zweert bij vetten en de ander zit nog in de jaren ‘50 vast, toen 
wetenschappers zeiden dat vet slecht was en je zoveel mogelijk 
lightproducten moest eten. Dat die wetenschappers betaald werden door 
de industrie deed niet ter zijde. Voor de overgang zijn vetten in elk geval 
heel belangrijk.

1 Prostaglandine is een hormoonachtige stof die wordt gemaakt uit 
meervoudig onverzadigde vetzuren. Tijdens de overgang wordt er minder 
oestrogeen geproduceerd, waardoor ook de productie van prostaglandine 
vermindert.  Hierdoor kun je meer opvliegers krijgen. Neem een 
supplement of roer eens een lepeltje lijnzaadolie, saffloerolie of 
teunisbloemolie door je smoothie of salade.
1 Heb je gevoelige borsten? Neem dan lijnzaad-, walnoot- of visolie.
1 Gamma-linoleenzuur (GLA) kan bijdragen aan de aanmaak van de 
juiste prostaglandinen en kan de hormoonbalans herstellen. GLA zit in 
borage olie, die je als supplement kunt nemen. 

Vitaminen en supplementen

1 Calcium en magnesium zijn bouwstoffen voor het bot. 
1 Foliumzuur. Men heeft ontdekt dat bij vrouwen met opvliegers de 
aanmaak van het hormoon noradrenaline in de hersenen verhoogd is. 
Door voeding te eten of een supplement te nemen die foliumzuur bevat, 
ga je de verhoging van noradrenaline tegen en dus opvliegers.  
1 Antioxidanten. Vrouwen hebben minder antioxidanten in het 
lichaam na de overgang. Hierdoor neemt de afbraak van botweefsel toe 
met osteoporose als gevolg. Een goede inname van antioxidanten is 
daarom van groot belang. Dit kan via je voeding of neem een supplement 
met een antioxidantencomplex.
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Je hebt plannen gemaakt voor het weekend en ziet jezelf al helemaal 
gaan. Shinen zal je. Als donderslag bij heldere hemel voel je het 2 dagen 
van tevoren aankomen: je huid gaat wat strakker zitten, maar niet op een 
manier zoals jij wilt…… Er is zelfs al een rood vlekje te zien en dat kan maar 1 
ding betekenen: er komt weer zo’n krater. Vaak op je kin. 

Voeding, stress en hormonen spelen een grote rol bij het ontstaan van 
deze krengen. Vetten in het bijzonder zijn heel belangrijk om je voeding te 
verteren en kunnen juist helpen om pukkels te voorkomen. Belangrijk is 
dan wel dat je de juiste vetten eet; een zak chips werkt, helaas, averechts. 

Snelle tips

Hieronder leggen we de boel wat meer uit, maar jij wilt snel weten wat je 
kunt doen tegen acne, want dit is een noodsituatie:
1 Vermijd transvetten, dus zet gefrituurd of vet voedsel zoals pizza’s,  
 gebakjes en koekjes aan de kant.
1 Verhoog de inname van omega 3-vetzuren en verlaag de inname  
 van omega 6-vetzuren. Dit is voor iedereen een goed idee, maar   
 zeker als je last hebt van acne. Eet bijvoorbeeld vette vis of neem   
 regelmatig een capsule visolie, het liefste krill olie. Als je geen vis eet,  
 is een algen supplement ook prima.
1 Vervang een deel van je snelle koolhydraten (zoals wit brood en 
 pasta) door gezonde eiwitten en goede vetten.
1 Eet dagelijks 2 eetlepels ongezouten, ongebrande noten of zaden.
1 Eet 2x per week een portie vette vis als haring, makreel, sardine of   
 wilde zalm.
1 Gooi 1 eetlepel koude extra vierge olijf-, hennep-, pompoen- of 
 koudgeperste lijnzaadolie over groenten, je salade of door je 
 yoghurt.
1 Kies biologisch vlees, kaas en zuivelproducten. Kies het liefste niet  
 voor magere kaas of melk, want in de vetmoleculen zitten juist de in  
 vet oplosbare vitaminen zoals A, D, E en K. Bij magere melk worden  
 deze vetbolletjes eruit gehaald en dus de vitaminen.
1 Probeer industrieel vervaardigde, onverzadigde oliën zoals 
 soja-, maïs-, koolzaad-, zonnebloem- en sesamolie te vermijden.
1 Omdat het ene vet het andere beïnvloedt moet je de 
 verschillende vetten (behalve transvetten) met elkaar combineren.  
 Neem dus een scheutje olijfolie en gooi daar een klein klontje 
 roomboter of kokosolie bij.

Vetten en acne 
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Welke soorten vetten zijn er?

Vetten zijn eigenlijk best ingewikkeld. Vette gebakjes zijn natuurlijk nooit 
goed en vette vis is juist goed. Snap je het nog?

Grof gezegd kunnen we vetten opdelen in 3 soorten: verzadigde vetten,
onverzadigde vetten en transvetten. Jij was niet van plan om een 
spreekbeurt over vetten te houden, dus we gaan proberen ze simpel uit te 
leggen. 

2 Onverzadigde vetten

Hier vallen veel soorten vetten onder. Zoals je in het schema ziet, vallen alle 
omega-vetten hieronder. Onverzadigde vetten zijn goed voor je. We 
komen er hieronder op terug waarom, als je dan nog niet bent afgehaakt. 

3 Transvetten

Deze soort zit in dat gebakje, in snacks en gefrituurd eten en zou je 
moeten vermijden. Het zijn vetten die van oorsprong vloeibaar waren, 
maar door industriële bewerking een vaste structuur hebben gekregen. 
Deze bewerking maakt dat een product langer houdbaar blijft. De meest 
gebruikte oliën voor dit proces zijn koolzaad-, zonnebloem-, mais-, 
katoenzaad-, palm- en sojaolie. Hier wordt dan weer frituurvet, braadvet en 
margarine van gemaakt, welke weer worden gebruikt voor het maken van 
gebak, brood, koek, sauzen, snacks, etc. 

In dierlijke vetten zitten naast de verzadigde vetten ook een heel klein 
beetje transvetten. Dit is een natuurlijke vorm en niet slecht voor de 
gezondheid (tenzij je er te veel van neemt). 

De winkel ligt vol met producten waar transvetten in zitten, zoals: 
1 Koekjes, bladerdeegproducten, chips en snoep.
1 Melkpoeder voor in de koffie.
1 Margarine en halvarine.
1 Frituurvet en gefrituurd voedsel dat is gebakken in hard vet.
1 Diepvriesproducten zoals kroketten, kaassoufflés, frikandellen, patat.
1 De meeste kant-en-klaar maaltijden en pizza’s.
1 Instant mixen en -sauzen.

Transvetten kunnen verschillende benamingen hebben op de verpakking. 
Wanneer je de volgende termen ziet staan, moet je rechtsomkeert maken:
1 Gedeeltelijk geharde olie/vet.
1 Geharde olie/vet.
1 Gedeeltelijk gehydrogeneerde olie/vet.
1 Margarine, halvarine.

1 Verzadigde vetten

Deze vetten kun je herkennen aan het feit dat ze stollen bij 
kamertemperatuur. Ze komen voor in alles wat dierlijk is, behalve vette vis. 
Een andere vorm van verzadigde vetten vind je in kokosolie en rood 
palmvet.

Over deze vetten is nog veel discussie. Vroeger werd gezegd dat deze vetten 
slecht voor ons waren. Ze zouden zorgen voor een verhoogd 
cholesterolgehalte in ons bloed en dus een verhoogde kans op hart- en 
vaatziekten. Iedereen ging massaal over op plantaardig gefabriceerde olie. 
Toch lijkt het juist helemaal niet te hebben geholpen en hoor je steeds meer 
wetenschappers zeggen dat verzadigde vetten ook een goede functie 
hebben. Zo hebben we ze nodig omdat ze ons energie geven, zorgen ze 
voor de opname van voedingsstoffen en ondersteunen ze het transport van 
belangrijke voedingsmiddelen. Daarbij komt het voor in moedermelk en 
maakt het lichaam zelf ook verzadigde vetten aan. Belangrijk is dat je er niet 
te veel van moet nemen, maar dat geldt voor alles wat lekker is in het leven. 
Zucht. 
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De onverzadigde vetten verder uitgelegd

Omega 3
Omega 3 is vloeibaar bij kamertemperatuur. 
Dierlijke omega 3. Zit vooral in vette vissoorten als haring, makreel, sardine, 
wilde zalm, tonijn, sprot, wilde forel en ansjovis. Probeer vooral de 
biologische of niet gekweekte vis te nemen in verband met toxines en eet 
dit 2 keer per week. Omega 3 is heel goed tegen acne. Heb jij weleens een 
eskimo met pukkels gezien?
Plantaardige omega 3. Zit in avocado, noten (zoals walnoten), zaden, 
zeewier, lijnzaad en lijnzaadolie. Vooral lijnzaad is supergezond, want dit helpt 
mee met het reguleren van de hormonen oestrogeen en testosteron, wat 
weer een gunstige invloed heeft op acne.

Omega 3 is ontzettend belangrijk, vooral voor de aanmaak van 
hormonen. En die hormonen zijn nou precies de oorzaak van die 
pukkels op jouw kin. Ook heeft omega 3 een goede invloed op je 
bloedsuikerspiegel, is het goed voor het immuunsysteem en werkt het 
tegen ontstekingen. 

Omega 6
Ook omega 6-vetzuren zijn vloeibaar bij kamertemperatuur. Ze zijn top voor 
o.a. je immuunsysteem, hart en bloedvaten en beschermen het 
maag-darmkanaal. Omega 6 moet alleen wel in verhouding zijn met de 
inname van omega 3. Als je teveel omega 6 binnenkrijgt kan dit juist weer 
voor ontstekingen zorgen.

Omega 9
Omega 9 zit in plantaardige voedingsmiddelen zoals olijfolie, noten en 
avocado. Enorm nuttig, want ze houden de huid en de bloedvaten soepel, 
zijn goed voor de hersenfuncties, verhogen het goede cholesterol (HDL) 
en verlagen het slechte cholesterol (LDL), waardoor je minder kans hebt op 
hart- en vaatziekten.

Welke omega kun je het beste nemen?
Omega 6 werkt ontstekingsbevorderend als je er teveel van neemt. Wil je 
dan alleen omega 3? Nee, zo werkt het niet. Je hebt ze allebei nodig als een 
soort yin en yang. Of als een soort lichtknopje. Omega 6 zet het werk aan en 
doet zijn werk, als hij klaar is dan doet omega 3 het licht weer uit.

Het probleem is dat we tegenwoordig veel te veel omega 6 binnenkrijgen 
via onze voeding, waardoor ontstekingen continu aan blijven staan en je dus 
bijvoorbeeld acne kunt krijgen. De verhouding tussen omega 3 en 6 moet 
ongeveer 4:1 zijn. De huidige verhouding op dit moment is 1:20 bij de 
meeste mensen.  
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Smooth Criminal38 Holy Mackerel40 De Speedy 
Gonzales42

Couscous Appel 
Salade44 Mango-Kokos

Salade46 For-Tuna Salad48

Pitapuntjes Met 
Groenten50 Banana Leaf In Me52 Vega Noten 

Gehaktbrood54

51
Recepten

11
Vis/vlees

18
Vega

Gezond Zonder Gezeik

In Gezond Zonder Gezeik vind je 51 van onze favoriete recepten tegen een 
bierbuik en putten in je bil. Van een simpel ontbijt en makkelijk 
avondeten tot tussendoortjes tegen de 4-uurs dip. 

Super Bowl 
Halftime Show26 Quinoakut 

Granola28 Carrot Cake 
Overnight Oats30

A Brownie Will Do32 Morning Glory34 Chocolade 
Granola36

DINERLUNCHONTBIJT ZOET BIJGERECHTEN TUSSENDOORTJES

& BORREL

DIPS DRANKJES
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Bo’s Appeltaart 
Verkeerd74 Badass Balls76 Of Je Cookies 

Accepteert78

Mascha’s Amazing 
Carrot Cakes80 Gaan Met Die 

Banaan82 Spruitje Van Een 
Cent84

Torentje Van 
Knolselderij86 Beste Rijst Ooit88 Witlofbootjes90

For The Love Of 
Tuna56 Rijst Met Halloumi58 The Hulk60

Meatlove/Loaf62 Crispy Fish64 Pittig Vispotje66

Surimi Sunset68 Pokerommel70 Let’s Get High On 
Seaweed72



2524

Asperges Met 
Kokossambal92 Zoete Aardappel 

Gratin94 You Need A 
Wingman96

Nacho’s For 
Macho’s98 Mr. Rapido100 Peace Out102

Avocadoboter 
Toast104 Broc ‘n Roll106 It’s A Mango 

Miracle108

Mr. Bean110 Mindfuck Pesto112 Humble Hummus114

No Worries, Dip 
Happy116 Corine’s Italiaanse 

Tapenade118 Kokossambal 120

De Perfecte 
Chai Latte122 Chiazaad Detox124 Insta Famous 

Pumpkin Latte126


