
MEEST GEMAAKTE

FOUTEN

Bij het starten van een gezonde leefstijl!

TKIJK SNEL VERDER VOOR DE TIPS

Veel mensen weten niet waar te beginnen en dat
snap ik heel goed. Iets nieuws beginnen is
sowieso moeilijk.
Vaak slijt een gewoonte erin en weet je som niet
waar het vandaan komt. Vroeger was je niet zo
met gezondheid bezig en nu zijn de gewoontes
moeilijk te veranderen.
En wellicht werk je en heb je een gezin om voor te
zorgen dus tijd speelt vaak ook een rol.

Het gaat je in het begin iets meer tijd kosten.
Maar als mensen zeggen dat ze geen tijd hebben
dan denk ik vaak, het heeft geen prioriteit. Want
we hebben wel tijd voor onze telefoon of netflix!
Alle nieuwe dingen kosten nou eenmaal in het
begin iets meer tijd en energie en het  zal
waarschijnlijk  niet altijd goed gaan.
Maar het is net als fietsen, met vallen en opstaan
en nog een keer proberen totdat je het door hebt!

Ik ga je in dit E-book vertellen wat de meest
gemaakte fouten zijn bij het starten met een
gezonde leefstijl.

NIET WETEN WAAR TE

BEGINNEN
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Veel producten lijken op het eerste gezicht gezond te
zijn. 
Neem een maaltijd salade. Hartstikke gezond lijkt zo
een salade met groente en fruit.
Maar in de saus zitten veel ongezonde ingrediënten.
Suiker, zout, E-nummers, conserveringsmiddelen.
Met de appel in deze salade is ook iets gebeurd want
de appel is niet bruin. 
Het is best makkelijk om zelf een salade te maken.

De repen of muesli van Eat Natural. Het pakje ziet er
al uit alsof het heel gezond is. Maar er zit erg veel
suiker in. Zeker in de repen  met een yoghurt laagje.
Dat is een suikerlaagje!  

Vegetarische burgers. Je wilt bewust en duurzaam
bezig zijn dus je gaat vaker vegetarisch eten. Alleen
deze kant en klare burgers zitten vol met allerlei
stoffen die je liever niet eet. Daarnaast bestaan ze
vaak uit soja, wat voor kinderen, mannen en jonge
vrouwen niet geschikt is. En het bevat het
smaakversterkers wat je hormonen in de war brengt.
Je honger en verzadigingshormoon.

Je hebt gehoord dat glutenvrij en lactose-vrij beter
is, dus je neemt een pakje met gluten vrije wafels
mee uit de supermarkt. Helaas zitten deze wafels vol
met suiker en transvetten. Transvetten verhogen het
risico op hart-en vaatziekten.

1.GEZONDE BEWERKTE

PRODUCTEN 

Claimen gezond te zijn
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Alles wat geen ingrediëntenlijst heeft zoals
groente en fruit is altijd goed. Ook gewoon vlees,
vis en gevogelte is altijd goed. Tenzij het al
gepaneerd en gemarineerd is. De marinade bevat
vaak allerlei conserveringsmiddelen, E-nummers
en smaakversterkers.
Noten, olijfolie, pitten, zaden en peulvruchten is
altijd goed. Tenzij er een ingrediëntenlijst bij zit
waar meer in staat dan het product zelf.

Als je voor gezondheid gaat dan is het wijs om de
ingrediëntenlijst te gaan lezen. Als er een waslijst
aan ingrediënten in zit, dan zou ik het laten staan.
Tenzij je het allemaal herkent. Maar meestal zijn
het onherkenbare ingrediënten.

Als het eerste ingrediënt suiker is, dan zit dat er
het meeste in. Wat vooraan staan dat zit er het
meeste in. Kijk wat er in zit per 100 gram, is dat
meer dan 5 gram suiker, laat het dan staan.
Let ook vooral op smaakversterkers; E 621,
mononatriumglutamaat, gistextract of aroma. Ze
hebben verschillende namen.

Smaakversterkers zorgen ervoor dat je blijft eten,
dat heeft effect op je honger en
verzadigingshormoon, ghreline en leptine. Deze
zorgen voor de honger en de verzadiging en ze
raken uit balans door smaakversterkers.

WAT DAN WEL?

Alles zonder ingrediëntenlijst
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Veel vrouwen eten te weinig omdat ze willen afvallen. Of
denken gezond bezig te zijn door weinig te eten.
2 crackers in de ochtend en een simpele salade van sla
komkommer en tomaat in de middag dat is echt te weinig.
Iin de avond bestaat dan de kans dat je dan alles gaan
inhalen. Omdat je over de hele dag te weinig
voedingstoffen binnen hebt gehad.

Kijk niet naar de calorieën

Maar naar de voedingswaarde. Als je je lichaam voeding
geeft en geen lege calorieën dan blijf je langer verzadigd
waardoor je minder gaat snacken.
En als je hormonen in balans zijn dan zul je ook niet gaan
snaaien.

Als je bij elke maaltijd wat langzame koolhydraten,
eiwitten, vetten, vezels en voldoende groente eet. Dan blijf
je verzadigd en daarnaast heeft je lichaam het nodig.
Hormonen bepalen heel veel in je lichaam. Als je
hormonen in balans zijn zorgen ze ervoor dat je 
 makkelijker:
een gezonder gewicht krijgt, ze regelen je stofwisseling, je
energiepeil, zorgen voor minder ontstekingen, humeur is
stabieler als je hormonen in balans zijn, je huid wordt
mooier
Hormoonbalans is belangrijk voor je algehele gezondheid.

Je hebt voedingstoffen nodig voor je hormonen.
Schildklier hormoon bijvoorbeeld wordt gemaakt van een
eiwit te weten, l-tyrosine.
Zonder de juiste eiwit uit vlees krijgt je schildklier dus
niet de juiste voedingstoffen. Schildklierhormoon moet
nog worden omgezet met behulp van jodium en selenium,
dat zit in paranoten en in witte vis.
Geslachtshormonen worden ook weer gemaakt vetten?
Dus als je niet de juiste vetten binnenkrijgt kan het zijn
dat je geslachtshormonen niet in balans zijn.

2.TE WEINIG ETEN

Vooral vrouwen!
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Als je niet plant en gaat improviseren dan beland je bij de snackbar of de afhaalchinees. Of misschien een
diepvries pizza.

Als je van te voren plant en alle boodschappen in huis hebt dan heb je eerder kans dat je iets zelf
maakt wat vele malen gezonder is.   

Maak een weekmenu. Niet alleen voor je avondeten, maar ook voor je lunch en ontbijt. Als je van
te voren weet wat je gaat eten hoef je er niet over na te denken. Voor kinderen (als je die hebt) is
het ook fijn om te weten wat ze eten. Laat ze meehelpen met plannen.
Als je het moeilijk vind kan je ook eerst beginnen met het avondeten en dan bouw je het uit naar
je lunch.
Op deze manier kan je ook in 1 keer alle boodschappen doen. Misschien nog een keer voor verse
producten. Begin met kleine dingen te veranderen, alle kleine dingen bij elkaar worden een grote
verandering! Begin ook met etiketten lezen, dit kost in het begin even tijd, maar op een gegeven
moment weet je wel welke merken je beter kan vermijden. Hoe bekender het merk (vaak) hoe
langer de lijst aan ingrediënten! 

Motivatie is wel heel belangrijk. 

Als je iets wil veranderen dan is dat niet makkelijk.
Het vraagt oefening, je vervalt in oude patronen, dat is een valkuil. Wees gemotiveerd, moeilijke
momenten blijven altijd komen. Stel jezelf deze vragen. Waarom wil ik graag veranderen, wat
gaat het me opleveren, welk effect. Wat gaat er gebeuren als ik blijf doen wat ik nu doe? Stel
jezelf deze vragen. Ze komen ook terug in de werkboeken.

Wil je dat ik je help bij een weekmenu, laat het me weten. Dan plannen we een afspraak in.

3. GEZOND ETEN IS PLANNEN EN

ORGANISEREN

De fout die wordt gemaakt is om je maaltijden niet te plannen!


