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Om inzicht te geven wat en hoeveel mensen gemiddeld
nodig hebben om hun voedingsstoffen te halen kan je
deze plantaardige checklist gebruiken. De donkere vakjes
laten een minimum zien en de lichte vakjes (stippellijn) zijn
optioneel. Afhankelijk van persoonlijke factoren kan het
zijn dat je meer nodig hebt. Deze checklist komt uit het
boek Vegan Vibes van diëtist Lisa Steltenpool, waarin je
meer informatie en uitleg kan vinden.
Het is belangrijk om elke dag van alle productgroepen te
eten, en de vakjes laten zien wat het minimum is om de
benodigde voedingsstoffen te halen. De exacte
hoeveelheden verschillen van persoon tot persoon, want
natuurlijk heeft een fanatieke wielrenner andere
voedingsbehoeftes dan iemand met een kantoorbaan. En
ook leeftijd, gewicht, gezondheid en allergieën zijn van
invloed op de exacte samenstelling van jouw persoonlijke
checklist. Laat je bij twijfel adviseren door een diëtist
gespecialiseerd in plantaardige voeding.

Physicians Association for Nutrition the Netherlands (PAN
NL) is een vereniging die in 2020 is opgericht als een
onderdeel van PAN International, een wereldwijd netwerk
van zorgverleners.
Het doel van PAN is het vergroten van het bewustzijn van de
kracht van gezonde voeding. In de praktijk blijken
zorgverleners nog te weinig te weten over de effecten van
gezonde voeding in het voorkomen van ziekte. Ook het
effectief inzetten van gezonde voeding als onderdeel van
een medische behandeling gebeurt nog te weinig. Dit willen
we graag verbeteren, omdat het toepassen van deze kennis
vele gezonde levensjaren kan redden. Hiertoe wil de
vereniging voorzien in informatiemateriaal, effectieve
strategieën bieden en beleidsmakers ondersteunen.

scan mij
info@pan-nl.org
www.pan-nl.org

Een mini-gids voor een
gezond onbewerkt
plantaardig voedingspatroon
op basis van wetenschap die
helpt bij het maken van
gezonde (en lekkere) keuzes.
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Door ‘s avonds een groentesoep te maken krijg je al snel
veel groente binnen. Probeer verder bij je avondmaaltijd of
de lunch een kleine salade of rauwkost te serveren.
Rauwkost is ook zeer geschikt als tussendoortje.

De kracht van voeding

Plantaardig en onbewerkt

Ongezonde voeding is de belangrijkste doodsoorzaak in de
geïndustrialiseerde wereld. Ongeveer een op de vijf
sterfgevallen kan worden toegeschreven aan slechte
voeding, die een sterke invloed heeft op de ontwikkeling
en het verloop van chronische ziekten zoals hart- en
vaatziekten, diabetes, kanker en aandoeningen van de
luchtwegen. Huid- en auto-immuunziekten, aandoeningen
van het spijsverteringsstelsel, allergieën en neurologische
aandoeningen worden ook in verband gebracht met
ongezonde eetgewoonten.

Groenten en fruit
Het grootste deel, ongeveer de helft van het bord vul je
met groenten en fruit. Zorg dat je minimaal 3 porties
groenten en 2-3 porties fruit per dag eet, maar vooral hier
geldt - hoe meer hoe beter! Zo eet je minimaal 250 g
groente per dag (3 porties dus), maar optimaal zou 400 g
zijn – en dat is met onze tips in deze gids makkelijker dan
je denkt.
Groenten en fruit zijn een goede bron van vezels,
mineralen en vitamines. Door bij het ontbijt fruit aan soja
yoghurt of havermout toe te voegen en bij de lunch nog
wat fruit te nemen, krijg je met gemak je dagelijkse 2 -3
stuks fruit binnen. Het beste is om minimaal twee keer per
dag groente te eten door bijvoorbeeld in de middag te
lunchen met een rijke salade of bij een broodmaaltijd
groente als beleg te gebruiken.

Volkoren granen
Ongeveer een kwart (rond 20-25 procent) van het bord vul
je met graanproducten (bijvoorbeeld volkorenbrood,
zilvervliesrijst, volkoren couscous, quinoa, havermout) en
aardappelen. Eet 2-3 porties graanproducten per dag en
wissel graansoorten zo veel mogelijk af (denk aan je
darmbacteriën!). Volkoren granen zijn een fantastische
bron van complexe koolhydraten, vezels, eiwit, en Bvitamines, ijzer, zink, en magnesium.
Plantaardige eiwitten.
Het laatste kwart van je bord bevat plantaardige eiwitten,
zoals peulvruchten en sojaproducten. Eet wekelijks ook
wat paddenstoelen en af en toe als je dat wilt een goede
vleesvervanger. Noten en zaden zijn ook een goede
eiwitbron en bevatten bovendien ook gezonde vetten.
Streef ernaar om 1-2 porties peulvruchten per dag te eten.
Hieronder vallen bonen, linzen en ook sojaproducten
(tofu, tempeh, edamame). Behalve gezonde eiwitten
bevatten peulvruchten ook veel vezels, vitamines,
mineralen en bioactieve stoffen. Een goede keuze dus!

Aanbevolen supplementen
Wekelijks 2000 mcg of dagelijks 50 mcg
vitamine B12 (bij methyl- of
adenosulcobalamine 1000-1500 mcg per
dag)
Dagelijks 2000 IE (50 mcg) vitamine D3
Eventueel dagelijks 450 mg DHA/EPA
omega 3-vetzuren (van algen olie) (sterk
aanbevolen voor kinderen en zwangere
vrouwen)

Het goede nieuws
Het verband tussen voeding en gezondheid betekent dat je
meer invloed op je gezondheid kunt hebben dan je
misschien dacht. De ziekten die we hebben genoemd zijn
te voorkomen, te behandelen en vaak te genezen met een
voedzaam, plantaardig voedingspatroon.
Bron: schijfforlife.nl

