
Vegetarisch  
Afslank Plan

Jasper Alblas

Vegetarisch 
Afslank Plan

Ervaar de kracht van vegetarisch 
eten op een leuke manier



Vegetarisch 
Afslank Plan
Ervaar de kracht van vegetarisch  
eten op een leuke manier

Versie 1.0
1e druk juli 2018

Auteur: Anita Mulderij
Foodbereiding: Jacqueline Sluijter           www.foodblabla.nl
Foodstyling: Jacqueline Sluijter                www.foodblabla.nl
Fotografie: Sander Damen                         www.creativephoto.nl
Design: Alex Araez & Natasha Berting

DISCLAIMER & AANSPRAKELIJKHEID 
De auteur en de uitgever hebben hun uiterste best gedaan om dit afslankplan zo goed en duidelijk 
mogelijk te publiceren. Niettemin is het gebruik van de programma’s, de recepten en de gerelateerde 
producten geheel op eigen risico. De auteur en de uitgever geven geen garanties voor de juistheid, 
volledigheid, waarheid of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal. De auteur en de 
uitgever zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet beperkt 
tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel wordt geadviseerd een 
dokter of arts te raadplegen. Neem altijd contact op met uw dokter of arts voordat u significante 
wijzigingen maakt in uw voedingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze. De informatie in dit 
boek is niet bedoeld voor diagnose, of om ziektes te genezen, te behandelen of te voorkomen.  
Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing, en alle rechten zijn voorbehouden.  
De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gekopieerd of gebruikt. 
De disclaimer zoals weergegeven op de website is ook van toepassing op dit materiaal. 
De disclaimer is te vinden via de volgende URL: www.jasperalblas.nl/disclaimer. 
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‘Jasper, wat vind jij van vegetarisch eten?’ Het is 
een vraag die mij vaak wordt gesteld. Of soms 
ook: ‘Waarom zijn jullie recepten niet (allemaal) 
vegetarisch?’

Ik vind het belangrijk om met Jasperalblas.nl  
vooral dichtbij mezelf en mijn ervaringen te 
blijven, en om eerlijk te zijn: ik heb nooit echt 
helemaal vegetarisch gegeten.

Ik heb er nooit serieus over gedacht om zelf 
vegetariër te worden. Het voelde als een te grote 
stap.

Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat de 
gedachte aan een vegetarisch afslank-programma 
me nooit heeft beziggehouden; we zouden er 
zoveel mensen mee helpen.

Tegelijk voelde ik dat ik niet de juiste persoon 
was om dat programma te maken. Het lag te ver 
buiten mijn ervaring. Maar wie dan wél?

Het bleek al gauw dat mijn collega Anita Mulderij 
de ideale persoon was om dit boek te schrijven.

Anita is vanaf 2014 werkzaam als voedingscoach 
bij Jasperalblas.nl.

In de afgelopen jaren heeft zij mensen (op soms 
spectaculaire wijze) geholpen om over hun 
drempels en obstakels heen te komen in verband 
met hun lichaamsgewicht en zelfbeeld. 

Mensen die niet meer in de spiegel durfden te 
kijken, zagen voor het eerst in (soms tientallen) 
jaren het getal op de weegschaal zakken en 
voelen zich nu weer prettig in hun eigen lichaam. 

Mensen die dagelijks met een rotgevoel 
opstonden, omdat zij niet meer in hun kleding 
pasten of last hadden van slijtage in hun 
gewrichten, voelen zich nu energiek, gezond en 
zitten goed in hun vel.

Anita heeft in deze afgelopen jaren dan ook 
volop de ervaring opgedaan die nodig is om een 
effectief programma op te zetten. 

Zij maakt vegetarische voeding lekker, eenvoudig 
en heel toegankelijk. Zodat we echte verandering 

Voorwoord
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teweeg kunnen brengen in de manier waarop  
we eten. 

Ik noemde al dat een vegetarisch eetpatroon voor 
mijzelf een te grote stap was. Na wat onderzoek 
merkte ik dat dit voor heel veel mensen de reden 
is om niet vegetarisch te eten.

Het voelt alsof je te veel moet opgeven. 
Vegetariër worden voelt bijna alsof je jezelf een 
andere identiteit moet aanmeten. Misschien 
herken je dit ook.

En dat vind ik zo mooi aan Anita’s programma: 
het duurt vier weken. Dat is een stap die we 
allemaal kunnen nemen! Gewoon om het eens 
te proberen, zodat je kunt ervaren hoe het is en 
voelt om vegetarisch te eten.

Voor de mensen die de smaak te pakken krijgen 
en daarna vegetarisch willen blijven eten, kan  
dat. En wil je liever na die vier weken de teugels 
wat laten vieren, dan is dat ook geen probleem.

Als we alleen al allemaal twee keer per jaar 

volgens dit programma een maand vegetarisch 
zouden eten, en in de tussentijd bewuste keuzes 
zouden maken, zoals het kopen van grasgevoerd 
vlees en duurzaam gevangen vis, en die niet te 
vaak eten, dan zou dat al een fantastische impact 
hebben op onszelf en op onze leefomgeving.

En voor de mensen die al vegetariër zijn of 
gewoon het hele jaar door vegetarisch willen 
eten, en zich daar heerlijk bij voelen: helemaal 
mooi!

Dit is een programma dat je uitnodigt om 
vegetarisch voedsel een eerlijke kans te geven,  
en om zelf te ervaren wat het voor jou doet.

Ik wens je veel plezier en gezondheid.

Hartelijke groet, 
Jasper Alblas 
Amsterdam, 5 april 2018
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Wat fijn dat je met dit programma aan de slag 
gaat! Zoals je in het voorwoord hebt gelezen, 
is mijn naam Anita Mulderij en ben ik voedings-
coach bij Jasperalblas.nl. In dit boek wil ik je 
graag inspireren en bewuster maken van wat je 
eet.

Waar het eigenlijk vooral om gaat, is dat je ervaart 
hoe lekker, leuk en makkelijk gezond en vegeta-
risch eten kan zijn. 

En zodra je dat weet, is afvallen niet langer een 
strijd, maar eerder een cadeau aan jezelf. Hoe fijn 
is dat!?

Het werkt heel eenvoudig. Op het moment dat je 
besluit gezond te gaan eten en goed voor jezelf  
te zorgen, komt je lichaam vanzelf in balans. 

Via dit programma nodig ik je graag uit om op 
zoek te gaan naar die balans. Om te experimente-
ren met verschillende soorten voedsel en uitein-
delijk die manier van eten te vinden die voor jou 
helemaal goed voelt. Die moeiteloos past binnen 
jouw leefstijl en je voorziet van een gezond, slank 
lichaam en voldoende energie. 

Voor mij betekent gezond eten vooral onbewerkt 
en uitgebalanceerd eten.

Behalve onbewerkt voedsel staan voor mij binnen 
een gezond eetpatroon de volgende onderdelen 
centraal: 

• vegetarisch eten
• koolhydraatarm eten
• groente-smoothies 

Dit is voor mij overigens (ook) niet altijd vanzelf-
sprekend geweest. Als je me tien jaar geleden 
had verteld dat ik vegetarisch zou eten en 
groenten zou ‘drinken’, dan had ik je waarschijnlijk 
niet serieus genomen. 

Toch is eten op deze manier nu heel gewoon en 
kan ik me niet meer voorstellen dat het anders 
zou zijn. 

Dit programma is dus gebaseerd op mijn eigen 
zoektocht naar balans en een bewust voedings-
patroon. En daarom wil ik je daar kort iets over 
vertellen.

Inleiding
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Vegetarisch eten 
Een jaar of acht geleden begon ik geleidelijk 
minder vlees te eten. Niet direct vanuit ethisch 
oogpunt, maar vooral intuïtief. Ik had steeds 
minder interesse voor vlees en het voelde steeds 
minder goed om het te eten. De structuur begon 
me tegen te staan en ik ontdekte dat je ook 
zonder vlees heel lekker kunt eten.  

Ook vis verdween langzaam van mijn menu.  
Af en toe eet ik nog een stukje, vooral omdat ik 
weet dat het veel goede voedingsstoffen bevat, 
maar ook die behoefte wordt steeds kleiner. 

Koolhydraatarm eten 
Hetzelfde gebeurde met koolhydraten.  
Ik ervaarde steeds vaker een dip na het eten van 
brood en kreeg er een opgeblazen gevoel van. 
Als ik pasta at, voelde ik daarna een blok in mijn 
buik. 

Toen ik dat minder ging eten, viel ik af zonder 
me daar speciaal op te richten. Ik kwam op een 
stabiel gewicht dat paste bij mijn lichaam. 

Ik werd steeds creatiever in de keuken en 
ontdekte dat eten zonder vlees en snelle koolhy-
draten erg lekker was. 

Jarenlang had ik gegeten wat ‘normaal’ was, maar 
stap voor stap kwam ik erachter dat dat niet het 
beste voor mijn lichaam was.
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Smoothies  
In 2014 kwam ik bij Jasperalblas.nl werken.  
Op dat moment was Jasper net bezig met het 
ontwikkelen van het Smoothie Afslank Plan.  
Aan mij de prettige taak om het programma uit  
te proberen en de smoothies te testen.

Er ging een wereld voor me open. Hoewel ik de 
smaak van de smoothies niet altijd even lekker 
vond, voelde ik me er meteen erg goed bij. 

Ik merkte dat ik me lichter voelde door de 
smoothies en vooral dat ik er meer energie door 
kreeg. Dit ging geheel tegen mijn verwachtingen 
in, want ik had juist verwacht veel honger te 
hebben. Het tegendeel bleek waar.

Sindsdien drink ik bijna dagelijks een smoothie 
en zijn ze niet meer weg te denken uit mijn 
eetpatroon. 

Omdat smoothies zo handig zijn als je vegetarisch 
eet, om extra eiwitten en gezonde vetten binnen 
te krijgen, staan ze in dit programma regelmatig 
op het menu. 

Jasper Alblas 
Steeds meer mensen voelen, net als ik, aan dat 
hun oude eetgewoonten niet meer bij ze passen 
en dat zij graag vegetarisch en koolhydraatarm 
willen eten. Daarom heeft Jasper me gevraagd 
mijn ervaringen en recepten te delen via dit 
programma. 

We merken bij Jasperalblas.nl, dat veel mensen 
het lastig vinden om zowel vegetarisch als 
koolhydraatarm te eten, omdat ze twijfelen of ze 
wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. 

Want als je weinig koolhydraten eet, moet je 
voedingspatroon het grotendeels hebben van 
eiwitten en gezonde vetten. En hoe krijg je die 
nou voldoende binnen als je geen vlees en amper 
vis eet? 

Een goede vraag. Door dit programma te volgen 
en alle informatie goed te lezen, leer je precies 
hoe je dat kunt doen. 
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Het resultaat 
Als je doet wat in dit programma staat, zul je: 

• ervaren dat je zonder vlees heerlijk kunt eten
• ervaren dat je zonder vlees optimaal vet kunt 

verbranden
• afvallen als je overgewicht hebt
• meer in balans zijn 
• oude patronen doorbreken
• oude gewoonten vervangen door nieuwe 
• beter leren aanvoelen waar je lichaam echt 

behoefte aan heeft
• meer energie ervaren
• merken dat je algehele gezondheid en weer-

stand verbeteren
• merken dat je gemoedstoestand verbetert
• ervaren dat je hormoonhuishouding beter in 

balans komt
• ontdekken dat je verlangen naar zoetigheid 

afneemt
• de kwaliteit van je slaap verbeteren

 

Jouw proces  
Dit programma is geschreven voor iedereen 
die goed voor zichzelf wil zorgen en op zoek is 
naar balans. Of je nou vegetarisch bent, gewoon 
nieuwsgierig bent, veel wilt afvallen of niet wilt 
afvallen – het maakt niet uit. 

Geen strengheid en restricties. Zie elke maaltijd 
als een suggestie. Een mogelijkheid om te 
genieten en je lichaam te voorzien van belangrijke 
voedingsstoffen.  

De suggesties zijn gebaseerd op mijn eigen 
ervaringen, maar ik wil je vooral uitnodigen om er 
je eigen project van te maken. 

Ga op zoek naar wat bij jou, je situatie en je 
lichaam past. Heb geen verwachtingen, maar sta 
open en ontdek wat jij uit dit programma mee 
kunt nemen in je verdere leven om meer even-
wicht te vinden. Luister naar wat jouw lichaam 
zegt dat goed voor je is. 

Je gedrag en eetgewoonten aanpassen is een 
proces dat tijd kost. Ga daarom in kleine stapjes 
en gun jezelf die tijd. Wees mild, laat je verrassen, 
maak het leuk voor jezelf en geniet vooral van alle 
heerlijke recepten.  

Veel plezier!  
Anita
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Nu je hebt besloten vier weken aan de slag te 
gaan met vegetarisch en koolhydraatarm eten, 
zal er van alles veranderen.

Geen reden om je zorgen te maken hoor. Het is 
vooral even wennen. Maar houd er wel rekening 
mee, dat je de komende weken meer tijd kwijt 
bent aan boodschappen doen, maaltijden 
voorbereiden en koken. 

Het hoeft allemaal niet heel veel tijd te kosten. 
Maar alle begin is wennen, dus wat extra aan-
dacht is wel nodig. 

Je doet er sowieso goed aan om je verdere 
agenda rustig te houden en wat meer tijd aan 
jezelf te besteden. Om te ontspannen, te rusten 
en misschien gewoon eens even niks te doen. 

Er gebeurt namelijk genoeg in je lichaam en dat 
kan best pittig zijn, dus wat extra tijd en rust 
helpen je om het programma goed te kunnen 
volhouden. 

Zie de komende maand als een investering in 
jezelf om bewuster en gezonder door het leven  

te gaan. Dat doe je het beste door in die periode 
je voeding aandacht en prioriteit te geven. Houd 
die focus vier weken lang vast. Pas dan zul je 
in staat zijn om te merken wat het je allemaal 
brengt. 

Stappenplan 
Uiteraard ga ik je hierbij helpen. Dat doe ik onder 
andere met onderstaand stappenplan. Door dit 
plan te volgen, maak je het jezelf makkelijk om het 
programma van begin tot eind vol te houden. 

Laten we er eens doorheen gaan.

Stap 1: Lees het  
programma goed door
In het programma vind je vier weekschema’s 
met recepten en een hoop nieuwe informatie. 
Lees ‘t goed door, zodat je precies weet wat je te 
wachten staat.

Sla zeker ook de hoofdstukken tussen en na de 

Hoe werkt dit  
programma?
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weekschema’s niet over. Die informatie helpt 
je om je de vegetarische en koolhydraatarme 
levensstijl snel eigen te maken. En om op een 
gezonde manier af te vallen.

Stap 2: Haal het juiste  
keukengerei in huis
Om alle recepten te kunnen maken is het belang-
rijk dat je het volgende keukengerei in huis hebt:

• standaard potten- en pannenset
• blender of staafmixer
• oven
• ovenschaal
• bakblik
• waterkoker
• garde
• knoflookpers 

Erg handig maar niet noodzakelijk: 

• contactgrill
• slowjuicer of sapmachine
• keukenmachine
• diepvrieszakjes
• ijsblokjesvorm
• saladekom
• mandoline
• rasp 

En handig als je je eten wilt meenemen:

• tupperware-bakjes
• thermoskan voor soep
• goede shakebeker  

Stap 3: Ruim je  
keuken op
Als je nieuwe gewoonten wilt integreren in je 
dagelijks leven, helpt het om het oude zoveel 
mogelijk achter je te laten. Zo wordt je nieuwe 
start eenvoudiger en houd je het makkelijker vol. 

Voordat je begint, adviseer ik je daarom om van je 
keuken een prettige, rustige plek te maken waar 
je je goed voelt. 

Ga alle kastjes door en gooi de bewerkte 
voedingsmiddelen met toegevoegde suikers 
en ongezonde E-nummers weg. Alle voedsel 
uit bakjes, pakjes en zakjes en vooral alles met 
geraffineerde suikers zul je niet meer gebruiken. 
Deze kunnen dus maar beter helemaal weg zijn 
uit je omgeving. 

Zie het als een mooi moment om alle ‘rommel’ die 
in je keuken staat op te ruimen of weg te gooien, 
zodat alles overzichtelijk wordt. 

Heb je dat gedaan, maak de keuken dan grondig 
schoon. Maak er echt een fijne plek van. Zo is 
het een feest om er de komende weken meer tijd 
door te brengen.  

Stap 4: Doe  
boodschappen
Om vegetarisch en koolhydraatarm eten makkelijk 
te maken, is het belangrijk een goede basis aan 
bepaalde voedingsmiddelen in huis te hebben. 

Op pagina 318 aan het eind van dit boek vind 
je de basis voorraad-boodschappenlijst met 
lang-houdbare producten die je nodig hebt om 
het programma goed te kunnen volgen. Haal ze in 
huis, zodat je klaar bent voor een vliegende start.

Elke week begint op een maandag. Zorg ervoor, 
dat je elke zondag ook de verse boodschappen 
voor de komende week, of in ieder geval voor de 
komende dagen, in huis hebt. Eventueel kun je op 
woensdag of donderdag weer wat verse bood-
schappen halen voor de laatste paar dagen van 
de week. Onderzoek wat voor jou prettig werkt. 

Op pagina 320 vind je de boodschappenlijsten 
met alle verse producten die je per dag nodig 
hebt. 
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Eet je bepaalde tussendoortjes of ingrediënten 
niet? Streep die dan weg op de boodschappen-
lijst, zodat je geen producten aanschaft die je  
niet gaat gebruiken. 

Stap 5: Bereid de  
maaltijden voor
We hebben allemaal een druk leven. Daarom is 
het tijdig voorbereiden van maaltijden essentieel 
als je je eetgewoonten wilt veranderen. Besteed 
daar daarom extra aandacht aan in de komende 
weken. 

Zeker in het begin is de kans groot dat je hier 
wat weerstand tegen voelt, maar dat is een goed 
teken. 

Die weerstand komt op, omdat je uit je 
comfortzone stapt en dat betekent dat je kunt 
groeien – naar ander gedrag, dat beter bij jou en 
je gezondheidsdoelen past.

Bereid elke week dus goed voor en plan daar 
tijd voor in. Blok per week twee momenten in 
je agenda waarop je een aantal maaltijden gaat 
prepareren. Bijvoorbeeld op zondag en op 
woensdag. Doe op die momenten zoveel mogelijk 
voorwerk. Zo bespaar je veel tijd tijdens je week 
en voorkom je dat je in ongezonde verleidingen 
trapt omdat je het druk hebt. 

Je kunt van bepaalde producten die regelmatig 
terugkomen alvast een voorraadje maken; denk 
aan boekweitcrackers, hummus, energierepen, 
notenpasta of tahin. 

Sommige gerechten vragen wat extra voorbe-
reiding. Zo moet je bijvoorbeeld noten laten 
weken of marinade laten intrekken. Dat kost 
wat meer tijd. Boven elk weekschema staan dit 
soort aandachtspunten voor de komende week 
genoemd. Noteer deze momenten meteen even 
in je agenda, dan vergeet je ze niet. 

Het handigste is om het programma op je 
aanrecht te leggen. Dan maak je er makkelijk een 
gewoonte van om elke ochtend of avond te kijken 
wat er op de planning staat. 
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Vier weken lang staan er elke dag drie 
hoofdmaaltijden en twee snacks op het menu. 

Neem elk weekend de tijd om te lezen wat er 
precies op het menu staat voor de komende 
week. 

Aandachtspunten
Kijk welke dingen je van tevoren, bijvoorbeeld in 
het weekend, alvast kunt voorbereiden. Zet deze 
zonodig in je agenda, zodat je ’t niet vergeet.

• Kook zondag de doperwten voor de salade 
van maandag, zodat je deze maandagochtend 
voor je werk snel kunt klaarmaken. 

• Maak alvast de dukkah van pagina 315. Deze 
staat een paar keer op de planning deze week. 

• Maak de cashewnoten-yoghurt al op 
maandagavond. 

• Bak alvast de boekweit-wraps voor de 
avondmaaltijd van woensdag. 

• Maak wat hummus. Op pagina 302 vind je het 
recept. 

• Heb je geen sapmachine? Koop dan 
een groentesapje voor maandag. Pas je 
boodschappenlijst hierop aan.  

Een goede voorbereiding is het halve werk en 
verzekert je van een makkelijke en gezonde week!

Week 1
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Ontbijt Lunch Diner Snack Snack

Maandag Kickstart- 
smoothie  
P. 41

Doperwt- 
hüttenkäse- 
salade  P. 42

Oosterse wok-
groenten met 
tempeh P. 45

Tomatensap 
P. 46

Snoepkom-
kommers  
P. 46

Dinsdag Cashewnoten- 
yoghurt  
P. 49

Omelet-rol  
P. 50

Tempeh met 
granaatappel 
en dukkah  
P.53

Sla-wrapjes  
P. 54

Pure choco-
lade > 87% 
cacao P. 54

Woensdag Zwarte-bonen- 
smoothie  
P. 57

Avocado- 
pinda-salade  
P. 58

Boekweit-wrap 
met zuurkool  
P. 61

Hüttenkäse 
met granaat- 
appel P.62

Paranoten  
P.62

Donderdag Cashewnoten- 
yoghurt  
P. 49

Salade met ei 
en radijs 
P. 66

Bietjes- 
stamppot 
P. 69

Zuurkool  
P. 70

Avocado met 
dukkah P. 70

Vrijdag Venkel- 
smoothie 
P. 73

Bietjes- 
stamppot 
P. 69

Makkelijke 
‘pasta’  
P. 77

Restjes- 
smoothie 
P. 78

Avocado met 
dukkah 
P. 78

Zaterdag Griekse 
yoghurt met 
noten  P. 81

Italiaans roerei 
P. 81 

Misosoep  
P.81

Havermout- 
toastjes   
P.85

Radijsjes uit  
de oven 
P. 85

Zondag Zondag zoats 
P. 86

Wolkenbollet-
jes met pinda-
kaas P. 89

Bietenburger 
met sla  P.90

Lebna P. 93 Komkommer- 
toastjes   
P.93
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Diner: Oosterse wokgroenten  
met tempeh
 

Benodigdheden voor 1 persoon:

• 100 g tempeh 
• 2 el olijfolie extra-vergine 
• 2-3 el sojasaus
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl cayennepeper
• 1 tl kerriepoeder
• 1 tl kurkuma
• 300 g Oosterse wokgroenten
• scheutje kokosmelk 
• sap van 1/2 citroen 
• grote hand taugé 
• 1 el sesamzaadjes 
• peper en zeezout
• kokosolie

 

Bereidingswijze:

1. Snijd de tempeh in blokjes. 
2. Maak een mengsel van de olijfolie, 1 eetlepel 

sojasaus, ‘paprikapoeder, cayennepeper, 
kerriepoeder en kurkuma. Giet dit over de 
blokjes tempeh. Roer het geheel goed door 
elkaar en laat een half uur staan om in te 
trekken. 

3. Verhit een beetje kokosolie in een wokpan en 
wok de tempeh-blokjes een paar minuten op 
middelhoog vuur. Doe de wokgroenten erbij. 

4. Voeg 1-2 eetlepels sojasaus, een scheut 
kokosmelk en het citroensap toe en bak de 
taugé de laatste paar minuten mee. Maak op 
smaak met peper en zeezout en schep het 
gerecht op een bord. 

5. Garneer met de sesamzaadjes. 
 

Tip:

• Bak een halve chilipeper en wat stukjes 
gember voordat je de blokjes tempeh in de 
pan erbij doet. 
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Eén van de pijlers van dit programma is koolhy-
draatarm eten. 

In het hoofdstuk over vegetarisch eten is al kort 
uitgelegd waarom het zo belangrijk is om als 
vegetariër niet naar granen te grijpen, terwijl je 
dat misschien wel wilt. 

Zeker als je overgewicht hebt en gewicht wilt 
verliezen, is het extra belangrijk om dat in de 
gaten te houden. In dit hoofdstuk gaan we daar 
wat dieper op in. 

Vastgeroeste gewoonten
We groeien in de Westerse wereld op met aard-
appelen, brood, rijst, pasta, ontbijtgranen en veel 
suikerrijke voeding. Dit zijn voedingsmiddelen die 
vol zitten met koolhydraten.

Waarschijnlijk is ook bij jou met de paplepel 
ingegoten dat dit de juiste voeding voor je is. 
Als je geen ‘last’ hebt van deze voeding omdat 
je slank blijft en je je goed voelt (je weet immers 
niet beter), voel je geen noodzaak om het anders 
te gaan doen. 

Een grote groep mensen blijft daarom hun hele 
leven zo eten en zij geven deze eetgewoonten 
ook weer door aan hun kinderen. Of dat nou 
gezond is of niet. 

Voor een andere groep mensen komt er een 
moment waarop het lichaamsgewicht toeneemt 

of andere gezondheidsklachten ontstaan. Of 
waarop ze gewoon minder lekker in hun vel zitten 
en minder energie hebben. 

Sommigen blijven jaren op dezelfde voet door-
gaan. Voor anderen is dit reden om eens kritisch 
naar hun voeding te kijken, en de aanleiding en 
motivatie om het anders te gaan doen. Om los te 
breken van de gewoonten die zij als kind hebben 
aangeleerd.

Zo merkte ikzelf dat ik moe werd na het eten van 
brood en pasta, en dat ik mijn best moest doen 
om op een gewicht te blijven dat prettig voelde. 

Toen ik begon te experimenteren met het wegla-
ten van snelle koolhydraten, voelde ik al snel dat 
ik meer energie kreeg, een paar kilo kwijtraakte 
en zonder moeite in balans bleef. Ook werd 
mijn drang naar zoetigheid minder en bleven 
snaaibuien weg. 

Ik kwam erachter dat koolhydraatarm eten bij 
me paste. En het viel me steeds meer op hoe 
onbewust ik al die jaren had gegeten, zonder echt 
naar mijn lichaam te luisteren. Ik at gewoon van 
alles, omdat het normaal was en ik het zo geleerd 
had. Ik wist niet beter. 

Daarom wil ik je graag uitnodigen om je eigen 
onderzoek te doen naar het eten van koolhy-
draten. Om zo zelf te ontdekken in welke vorm 
koolhydraten het beste binnen jouw eetpatroon 
passen. 

96



Waarom koolhydraatarm?
Ik heb je iets verteld over mijn ervaring met 
koolhydraatarm eten, maar wat is het nu eigenlijk 
precies? 

Koolhydraten, vetten en eiwitten zijn vormen 
van energie die in onze voeding zitten. Deze 
energie hebben we nodig om goed te kunnen 
functioneren. 

Wat de meesten van ons niet weten, is dat ons 
lichaam er de voorkeur aan geeft om die energie 
te halen uit vetten en eiwitten en in mindere mate 
uit koolhydraten. Vóór de industriële revolutie 
was dat de verhouding waarin wij, mensen, aten. 
Duizenden jaren aten we voornamelijk vetten en 
eiwitten. Maar daar kwam aan het begin van de 
twintigste eeuw verandering in. 

De koolhydraten-revolutie
Koolhydraten, en dan vooral de snelle ongezonde 
koolhydraten, maakten een steeds groter deel 
uit van ons voedingspatroon, omdat we bewerkt 
voedsel gingen eten. De voedselfabrikanten 
begonnen overal suikers en koolhydraten in te 
stoppen, zoals granen en zetmeel. De oermens 
haalde zijn koolhydraten uitsluitend uit natuurlijke 
bronnen, zoals groente en fruit. 

Langzaam zijn we dus veel meer koolhydraten 
gaan eten dan goed voor ons is. We zijn in feite 
vooral veel meer snelle energie gaan gebruiken 

dan goed is voor ons lichaam. En alles wat te 
veel binnenkomt en ons lichaam niet direct kan 
gebruiken, wordt omgezet in lichaamsvet.

Ook zorgen die snelle koolhydraten voor een 
piek in je bloedsuikerspiegel en verstoren ze de 
hormoonhuishouding. Beide factoren hebben 
een grote impact op het stabiliseren van je 
bloedsuikerspiegel. 

En die stabiele bloedsuikerspiegel is juist zo 
belangrijk als je wilt afvallen.

Want een sterk schommelende bloedsuiker-
spiegel leidt ertoe, dat je vetverbranding (deels) 
wordt geblokkeerd. Afvallen kan daarom erg 
lastig zijn als je snelle koolhydraten blijft eten, 
zeker wanneer je al lange tijd overgewicht hebt. 

Wanneer je al langere tijd kampt met overgewicht, 
is de kans groot dat je hormoonhuishouding uit 
balans is. Het kan tot wel drie maanden duren om 
die weer in evenwicht te krijgen, waarna afvallen 
weer mogelijk wordt. 

Om die hormoonhuishouding in balans te 
brengen en optimaal vet te verbranden is koolhy-
draatarme voeding bijna noodzakelijk. 

Dit betekent niet dat je geen koolhydraten meer 
eet. Zoals eerder gezegd, heb je koolhydraten 
nodig om goed te kunnen functioneren en zijn 
ze belangrijk om je lichaam te voorzien van 
voldoende energie. Maar je eet er minder van.
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Lunch: Aubergine-rolletjes
 

Benodigdheden voor 1 persoon:

• 1 aubergine 
• olijfolie extra-vergine
• hummus (zie recept pagina 49)
• rucola
• 7 cherrytomaatjes
• 30 g pijnboompitten
• peper en zeezout  

Bereidingswijze:

1. Snijd de gewassen aubergine in de lengte in 
dunne plakken. 

2. Besmeer de plakken met de olijfolie, peper 
en zeezout. 

3. Grill de aubergine in een grillpan of con-
tactgrill aan beide kanten, zonder extra olie 
of boter te gebruiken. 

4. Laat de plakken even afkoelen. Besmeer ze 
daarna met hummus en leg er wat rucola op.

5. Snijd de gewassen cherrytomaatjes 
doormidden en verdeel ze over de aubergi-
ne-plakken. 

6. Rooster de pijnboompitten in een droge 
koekenpan op laag vuur tot ze goudbruin 
zijn. 

7. Strooi de pijnboompitten over de plakken, rol 
ze op en steek er een saté-prikker in. 

Tip:

• Maak de aubergine-rolletjes de avond van 
tevoren klaar. Ze zijn heerlijk om koud te eten. 
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Ontbijt: Vitaminebommetje
 

Benodigdheden voor 1 persoon:

• 1 stengel paksoi 
• 1 stengel bleekselderij
• handje verse spinazie
• 1 duimblokje gember
• 1 peer
• sap van ½ citroen
• 1 takje verse munt 
• 1 tl kaneel
• 1 schepje plantaardig hennep-eiwitpoeder

 

Bereidingswijze:

1. Was de paksoi en bleekselderij en snijd ze in 
stukjes. Doe deze in de blender. 

2. Doe de gewassen spinazie in de blender. 
3. Schil de gember en de peer, snijd ze in 

stukjes en voeg die ook toe. 
4. Voeg het citroensap, de munt, het kaneel en 

hennep-eiwitpoeder toe.
5. Giet er een beetje water bij en meng alle 

ingrediënten in de blender tot een gladde 
smoothie. 

Tips:

• Vervang de bleekselderij door komkommer. 
• Voeg wat chiazaden toe. 

Maandag
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Diner: Bietenburgers met sla 

Deze bietenburgers heb je nog in de vriezer van 
week 1. Ontdooi ze en warm ze op. Maak er een 
eenvoudige salade bij, zoals die in onderstaand 
recept.

Benodigdheden voor 1 persoon:

• 100 g sla
• ¼ avocado 
• 2 stengels bleekselderij
• 6 cherrytomaatjes 
• 1 el balsamico-azijn
• 2 tl mosterd
• olijfolie extra-vergine
• kiemen naar keuze 
• kokosolie

 

Bereidingswijze:

1. Verhit wat kokosolie in een koekenpan en 
warm de bietenburgers op. 

2. Doe de gewassen sla in een kom. 
3. Was de bleekselderij en haal het vruchtvlees 

uit de avocado. Snijd ze in kleine stukjes. 
Snijd de gewassen cherrytomaatjes door-
midden. Voeg alles toe in de kom. 

4. Maak een dressing van de balsamico-azijn, 
mosterd en een scheutje olijfolie en giet die 
over de sla.

5. Doe er kiemen naar keuze bij. 
6. Schep de sla op een bord en leg de burgers 

ernaast. 

Tips:

• Een andere salade maken? Zie het Salade-
stappenplan op pagina 289.

• Heb je nog hummus in de koelkast staan? 
Voeg een schep toe!
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