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Introductie 

Een goede algehele gezondheid, een goed figuur en de mogelijkheid om te presteren op de toppen van je kunnen. 

Met de aanschaf van dit ebook heb je de eerste stap gezet om jezelf ook ‘Puur en Fitter’ te kunnen en mogen 

noemen. Nog 10 stappen te gaan! 

Bij de Puur&Fit Academie hebben wij verschillende, echte gezondheidsprofessionals bij elkaar gebracht om dit 10 

stappenplan voor je op te stellen. Het voorziet je van de basiskennis om je leven op een écht gezonde manier te 

leiden.  

 

De 10 stappen: 

 Stap 1: Voeding om toe te voegen aan je eetpatroon 

 Stap 2: Voeding om weg te laten uit je eetpatroon 

 Stap 3: Genieten is van belang, de 80/20 regel 

 Stap 4: Ontdek je constitutie 

 Stap 5: Verbeter je ontbijt 

 Stap 6: Gezonder lunchen 

 Stap 7: Gezonder avondeten 

 Stap 8: Verantwoorde tussendoortjes 

 Stap 9: Motiveer jezelf om te sporten en bewegen 

 Stap 10: Actie! 

 

De 10 stappen zijn direct toepasbaar in jouw dagelijks leven. Ontdek hoe lekker het kan zijn om je daadwerkelijk 

Puur en Fitter te voelen.  

 

Succes! 
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De Coaches 

Even voorstellen! Dit zijn de professionals die samen het 10 stappenplan voor jou hebben ontwikkeld en uitgewerkt.  

 

 

Judith Rolf 

Judith houdt zich sinds 2007 professioneel bezig met voeding en is afgestudeerd 

Natuurdiëtist. Sinds kort runt zij haar eigen praktijk Peer voedingadvies. Mooi, lekker en 

gezond eten is haar passie. Judith’s man en zoontje Pjotr mogen hier regelmatig van 

genieten. Dit ebook is jouw kans om ook de kennis en kunde van Judith te ervaren. 

 

 

 

Ellen Pijper 

Ellen is professioneel Natuurdiëtist en werkt sinds 2006 in haar eigen praktijk Combi 

Vitaal.  Haar overtuiging is dat vitaliteit onder andere te behalen is door te eten en leven 

volgens je persoonlijke constitutie. Wat dat precies inhoudt, lees je onder meer in stap 4 

van dit ebook. 

 

 

 

Selma Guiking 

Selma is personal trainer en verzorgt sinds 2009 personal training aan huis met haar 

eigen bedrijf SELA. Tijdens haar coaching helpt Selma om mensen gezonder, slanker en 

energieker te maken. Selma is ervan overtuigd dat een gezond energiek lichaam de basis 

is van een gelukkig en productief leven. 
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Stap 1: Voeding om toe te voegen aan je eetpatroon 
 

Al vanaf ons eerste bestaan jagen wij om aan eten te komen. In de loop van de tijd is ons jachtterrein echter flink 

veranderd. Wij lopen niet meer met speren door het bos, maar achter een winkelwagen in de supermarkt. Ook in 

een restaurant, op verjaardagen of in de bedrijfskantine valt er genoeg te jagen. 

In Stap 1 van het stappenplan ontdek je op wélke voeding je het beste kunt jagen. Je leert de juiste brandstof te 

tanken om Puur en Fitter te worden. 

 

De basisprincipes 
Voor een puurder eetpatroon gelden de volgende basisprincipes 

 Kies voor puur en onbewerkt  

 Eet volgens de seizoenen 

 Kies zoveel mogelijk voor biologisch 

 

Puur en onbewerkt 

Eet zoveel mogelijk zonder pakjes of zakjes. Gezondheid koop je nou eenmaal niet kant en klaar in een pakje. Een 

wereldgerecht van kwaliteit komt niet uit een kartonnen doos. Een koe grazend in de groene wei geeft geen 

chocolademelk. 

Geen bonen uit blik maar gedroogde bonen. Geen pap van gare vlokken maar hele volkoren graanvlokken. Kies geen 

gebrande noten want dit betekent vaak dat de noot gefrituurd is. Kies dus ongezouten en ongebrande noten, vol 

goede vetten die je lichaam hard nodig heeft. 

Eet volgens de seizoenen 

Eet uit het betreffende seizoen. Erwtensoep hoort bij de winter en een frisse knapperige salade past beter bij de 

zomer. Eet volgens de seizoenen, door te kiezen voor seizoensproducten. Dit is ook nog eens goed voor je 

portemonnee. 

Biologisch 

Probeer zoveel mogelijk biologisch te eten. Bij biologisch gecertificeerde voeding is geen gebruik gemaakt van 

chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en preventieve antibiotica bij dieren.  
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Producten 

Laat het grootste gedeelte van wat je eet bestaan uit de juiste basis. Van de basis kan je onbeperkt eten als je maar 

varieert! Een basis bestaat uit groenten, fruit, hele volkoren granen, peulvruchten, noten en zaden, kruiden en 

specerijen en vloeibare koudgeperste oliën. 

 

Groenten 

Eet veel groenten (minimaal 200 gram)! Door elke dag minimaal 3 

verschillende kleuren te kiezen ga je automatisch variëren. Word een 

grootgebruiker van groenten. Niet alleen bij je avondeten maar ook tijdens 

je ontbijt, lunch en tussendoor mogen groenten worden verwerkt. 

 

Fruit 

Fruit is een mooie zoete verleider van moeder natuur. Hier geldt dat het belangrijk 

is om te variëren en de pure vrucht te eten. Eet zo mogelijk een vrucht met de schil 

erbij. Wanneer je er geen sapjes en smoothies van maakt is overeten moeilijk en 

kan fruit volop op het menu.  

 

Granen 

Granen bevatten veel belangrijke vitamine en vezels. Denk aan spelt, 

haver, rogge, gierst, amarant, quinoa, zilvervliesrijst en basmatirijst. Alle 

granen, op tarwe na, staan in de basis. Van tarwe eten de meeste 

mensen teveel en het is vaak zwaar om te verteren.  

 

Hele granen zijn nog niet bewerkt en daarom is het soms noodzakelijk ze 

een nachtje te laten weken. Na het weken kunnen ze bijvoorbeeld 

verwarmd worden tot een pap. Een goede zilvervliesrijst heeft ongeveer 

40 minuten nodig om gaar te worden. Dat is anders plannen dan de 7 

minuten die je wellicht gewend bent van een snelkookversie. 

Smaakpapillen worden verrast. Je lichaam is blij met de vezels en 

voedingsstoffen van een goed volkoren graan. 
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Peulvruchten 

Peulvruchten bevatten veel eiwitten en vullen goed. Er zijn zoveel 

bonensoorten te kiezen dat variëren geen probleem is. Denk aan bruine 

bonen, kidney-bonen, zwarte bonen, mung-bonen, linzen en kikkererwten. 

Allemaal even smakelijk en gezond. De beste keuze is gedroogde bonen. 

 

Noten, zaden en pitjes 

Noten, zaden en pitjes zijn ideale smaakmakers en zitten bomvol goede 

vetten. Kies de ongezouten en ongebrande versie. Hazelnoten, 

amandelen, pecanoten, walnoten, macadamia noten, paranoten en 

pistache noten. Allemaal even lekker en gezond.  

 

Geen zorgen om de kilocalorieën, want wanneer je gezond eet heeft je 

lijf deze goede vetten hard nodig. Hetzelfde geldt voor zaden en pitjes. 

Kies voor zonnebloempitten, pijnboompitten, pompoenpitten, 

maanzaad, sesamzaad, hennepzaad, chiazaad en lijnzaad en varieer. 

 

Kruiden en specerijen 

Op smaak maken doe je volgens de basis met verse kruiden en 

specerijen. Ook de gedroogde versie is goed zolang er niks anders in 

het potje zit dan kruiden. Enkel verpakte kruiden en specerijen zijn 

zonder toevoegingen makkelijk te vinden in de supermarkt.  

 

Voor kruidenmixen is het belangrijk goed het etiket te controleren. In 

een natuurwinkel is het makkelijker om kruidenmixen te kopen zonder 

onnodige toevoegingen. Denk aan E621 een smaakversterker en suiker. 
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Gezonde vetten 

Gezonde vetten waarvan je onbeperkt gebruik kan maken zijn vloeibaar. Het 

gaat hier niet om de bak- en braadproducten welke in elkaar geknutseld zijn 

door de industrie. Kies natuurlijke koud geperste oliën. Let er op dat de 

verpakking een glazen donkere fles is, zodat de olie zijn kwaliteit behoud.  

 

Mogelijkheden om uit te kiezen zijn bijvoorbeeld olijfolie extra vierge, 

lijnzaadolie, hennepzaadolie, walnootolie, amandelolie, high oleic 

zonnebloemolie en koolzaadolie. Van deze vloeibare vetten kan je de olijfolie 

extra vierge en de high oleic zonebloemolie verhitten. 

 

Vis, vlees en vleesvervangers 

De basis kan aangevuld worden met af en toe een stukje biologische kip, kalkoen, lamsvlees of een stukje wild. Ook 

verse vis (geen kweekvissen) is een goed aanvulling, denk hierbij aan wilde zalm, kabeljauw, haring, sardientjes of 

makreel. De voorkeur gaat bij vlees en vis uit naar biologisch.  

 

Ook geiten- en schapenkaas, buffel-mozzarella, paddenstoelen, tofoe, 

noten ongebrand en ongezouten zijn ideaal als vleesvervangers. 

Wanneer je peulvruchten combineert met een volkoren graan heb je 

ook alle B vitaminen compleet voor een volwaardige vleesvervanger.  

 

Kant en klare vleesvervangers bevatten vaak veel onnodige 

toevoegingen en zijn hierdoor een minder gezonde keus.  
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Stap 2: Voeding om weg te laten uit je eetpatroon 
 

Niets moet en alles mag. Toch willen we je graag adviseren waarom het een goed besluit kan zijn om bepaalde 

voedingsmiddelen weg te laten uit je eetpatroon. Het doel is tenslotte om puur en fitter te worden. In deze stap 

wordt duidelijk gemaakt welk eten en drinken ’stress’ veroorzaakt. 

 

Voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden zijn: 

• Cafeïne (denk aan koffie, zwarte thee, chocolade, cola, energiedrankjes) 

• Alcohol 

• Suiker 

• Koemelk 

• Rood vlees 

• Margarine en andere bewerkte plantaardige producten 

• Pittig gekruide voedingsmiddelen 

• Te zoute voedingsmiddelen 

• Geraffineerde en bewerkte voedingsmiddelen 

• Additieven, conserveringsmiddelen en andere chemische stoffen 
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Koffie, koffie lekker bakkie koffie 

Hoe cafeïne valt is per persoon verschillend. Sommige mensen krijgen al na 1 kopje koffie hartkloppingen, andere 

kunnen zonder problemen veel drinken. Cafeïne kan verantwoordelijk zijn voor angst en stress klachten. Daarnaast 

verstoort cafeïne je natuurlijke energieniveau.  

Het regelmatig gebruiken van cafeïne bevattende drankjes en 

voeding wordt in verband gebracht met een verminderde 

aanmaak van gelukshormonen.  

Er zijn meerdere redenen om ervoor te kiezen geen koffie meer te 

drinken, of te matigen. Met matigen wordt bedoeld 1 kopje per 

dag. Gelukkig zijn er alternatieven zoals een granenkoffie, 

kruidenthee en carobe in plaats van chocolade. 

 

De suiker kick 

Suiker en alcohol geven een zeer snelle energiestoot. Helaas is de suikerkick van korte 

duur. Snelle suikers zitten in koek, snoep en geraffineerde granen zoals wit brood en 

pasta. De dip die ongeveer een kwartier later volgt is vaak groot. Kies in plaats hiervan 

voor hartig en volkoren.  

Wanneer je toch graag iets zoets wilt eten gebruik dan een goede zoetstof zoals stevia. Als je zoetjes koopt is het 

goed om 97% rebaudioside A, uit onbespoten stevia aan te houden. Voor een vloeibare stevia variant is rond de 60% 

rebaudioside A een goede keus.  

 

Zwaar op de maag 

Koemelk, rood vlees, geraffineerde en bewerkte voeding en pittig gekruid voedsel 

kunnen zwaar zijn om te verteren. In dat geval kost het verteren van koemelk 

(producten) en rood vlees onnodig veel extra energie.  

Je energie besteed je natuurlijk liever aan iets anders! 
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Kies vetten gemaakt door moeder natuur 

Margarine en bak- en braadproducten bevatten vetten die je lichaam niet 

herkent. Het zijn namelijk geen natuurlijke vetten maar vetten gemaakt door 

de industrie. Een vlieg lust geen margarine, roomboter vindt een vlieg echter 

wel lekker. Dieren weten vanuit hun instinct wat eetbaar is en wat juist niet. 

Mensen zijn dit in de loop der tijd verleerd.  

Kies voor natuurlijke vetten. Om te bakken en braden raden wij aan gebruik 

te maken van roomboter, ghee, palmolie en kokosolie extra vierge. 

 

Lekker kokkerellen 

Eten uit kant en klaar pakjes en zakjes kun je als lekker makkelijk zien. Het past echter niet in een gezond eetpatroon 

waarvan je energie wilt krijgen. Vaak zijn er vele onnodige toevoegingen aan toegevoegd. Dit vraagt de nodige 

energie om afgevoerd te worden en te verwerken. 

Het is lekkerder, leuker en gezonder om zelf te kokkerellen. Ook wanneer je snel klaar wilt zijn met koken is er veel 

mogelijk! Genoeg mooie en makkelijke recepten zijn binnen handbereik. Verderop krijg je diverse tips voor een 

gezond ontbijt, lunch, diner en tussendoor. 

 

Slaap lekker 

Een evenwichtige en gevarieerde voeding is van groot 

belang om spanning te verminderen. Sommige van 

bovenstaande voedingsmiddelen kunnen het lichaam enorm 

stimuleren en zijn daarom een directe oorzaak van stress.  

Andere voedingsmiddelen zijn zwaar om te verteren. Dit 

vraagt veel energie en geeft ook stress. Voedingsmiddelen 

die stress veroorzaken bevorderen de nachtrust niet. Het is 

duidelijk dat een nachtrust van minder goede kwaliteit niet 

de energie geeft om te functioneren op de toppen van je 

kunnen. 



PUUR EN FITTER IN 10 STAPPEN 

 
 

 13 

 

Stap 3: Genieten is van belang, de 80/20 regel 
 

Goed en lekker eten levert een grote bijdrage aan levensgeluk. Thuis is het gemakkelijk om zelf te bepalen wat je 

graag eet. Buiten de deur is jagen alweer een stuk uitdagender. Er zijn vele sociale verplichtingen. Wanneer je besluit 

geen glaasje wijn te willen drinken, of je slaat een gebakje af van je jarige collega, valt dit vaak niet in de smaak bij je 

omgeving. Er is druk van je omgeving en er wordt aangedrongen om toch ’gezellig’ mee te doen.   

 

 

 

Tijdens zulke momenten moet je sterk in je schoenen staan om weerstand te bieden aan je omgeving. Laat je niet 

gek maken door groepsdruk. Alleen jij kan besluiten welke keuzes je graag maakt in het leven.  

 

Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk door voordat je iets gaat eten/drinken jezelf de volgende vragen te laten 

beantwoorden: 

 

• Ga je eten/drinken uit gewoonte? Zo ja, heb je echt trek? 

• Is dit eten of drinken waar je energie van krijgt of een energie-dip? 

• Ga je eten/drinken omdat het gezellig is? Zo ja, wil je dit echt eten of drinken? 

• Ga je eten of drinken omdat je geen ’nee’ durft te zeggen? Zo ja, wil je dit echt eten of drinken? 

• Ga je dit eten/ drinken omdat je het echt lekker vindt en er van kan genieten? 

 

Vooral bij de laatste vraag is een JA van groot belang. Geniet van wat je eet en drinkt voor de volle 100%. Zeker 

wanneer het gaat om eten en drinken wat binnen de 20 regel past. Namelijk ’uitzonderings’ eten en drinken. 

Uitzonderingseten zijn de voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden, en eten gemaakt doormiddel van een 

minder gezonde bereidingstechniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frituren. 
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Maak je eigen keuzes 
Kom je tot de conclusie dat je wilt eten of drinken uit gewoonte, gezelligheid of omdat je geen nee durft te zeggen? 

Nogmaals; neem het besluit dat alleen jijzelf verantwoordelijk bent voor het eten en drinken dat je daadwerkelijk in 

je mond stopt. Maak keuzes die bij je passen en waar jij gezond en blij van wordt. 

 

Makkelijk voor onderweg 

Aangezien een goed alternatief niet altijd voor handen is, is 

het handig om hier zelf voor te zorgen. Het hebben van een 

alternatief maakt het makkelijker om de juiste eetbeslissing 

te nemen. Neem bijvoorbeeld een stukje fruit en wat 

ongebrande een ongezouten noten mee voor onderweg. 

Ideaal, makkelijk en een gezond tussendoortje. 

 

De 80/20 regel 

Wanneer je aanhoudt dat je voor minimaal 80% kiest voor eten en drinken wat je echt voedt en energie geeft (denk 

aan eten uit de basis) dan blijft er 20% over voor uitzonderingseten. Natuurlijk is het zo dat des te minder 

uitzonderingen je maakt, hoe fitter je je zult voelen. Je ervaart dan meer energie. Alleen jij weet of je voor je lichaam 

een uitzondering kan maken. Mensen die gezond zijn en veel energie ervaren voelen zich vaak nog steeds goed bij 

het aanhouden van de 80/20 regel. 

 

Een voordeel van de 80/20 regel is dat het je de mogelijkheid en de ruimte geeft om af en toe soepel met eten en 

drinken om te gaan. Je kan blijven meedoen aan sociale gelegenheden zonder altijd je eigen eten en drinken mee te 

hoeven nemen. Op een ontspannen manier genieten van eten en drinken, in een prettige omgeving, met leuke 

mensen geeft ook energie. 

 

Pas op! 

Pas op. Gezond eten werkt verslavend! Zodra je lichaam gewend is aan puur eten en drinken zal je smaak 

veranderen.  Te zoet, zoals geraffineerde suikers, te vet, zoals frituur en hartige snacks, te kunstmatig, zoals de vele 

kant- en klaarmaaltijden en producten. Deze zul je niet meer zo kunnen waarderen en gaan regelmatig zelfs tegen 

staan. Je smaak zal veranderen. Je zult merken dat het telkens makkelijker wordt om voor jou de beste keuzes te 

maken.   
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Stap 4: Ontdek je constitutie 
 

Door het bestuderen van de vorige stappen weet je nu wat je kunt veranderen aan je voedingspatroon. Voordat je 

allerlei gezonde voedingsmiddelen gaat aanschaffen, is het handig om eerst te bekijken wat voor constitutie je hebt. 

Bij het woord ‘constitutie’ verschijnt er misschien een groot vraagteken boven je hoofd. Hoog tijd om je er wat meer 

over uit te leggen! 

Van vuilnisbak-type tot overgevoelig type 
Ieder mens is uniek, jij ook! Daarom heeft iedereen ook behoefte aan 

een uniek voedingspatroon. Er zijn natuurlijk een aantal 

voedingsmiddelen die voor de meeste mensen wel gezond zijn. Maar 

sommige voedingsmiddelen die gezond zijn voor de één, kunnen 

klachten geven voor de ander.  

Even ter illustratie: dezelfde ‘gezonde’ smoothie of rauwkostsalade 

kan bij de één verteringsklachten zoals een opgeblazen buik en 

winderigheid geven terwijl de ander nergens last van heeft.  

Sommige mensen kunnen echt alles eten en hebben nergens last van. 

Dit zijn de zogenaamde ‘vuilnisbakken-types’. Andere mensen hebben 

al last van eten als ze er naar kijken. Dit zijn de zogenaamde 

‘overgevoelige types’. 

Vata, Pitta… watteh?! 
Dat de één zo anders reageert op hetzelfde voedingsmiddel dan de ander heeft te maken met je constitutie. Je 

constitutie is eigenlijk het totaal aan geestelijke en lichamelijke eigenschappen. Je wordt geboren met bepaalde 

eigenschappen. Andere eigenschappen ontstaan na je geboorte. Het totaal aan deze eigenschappen zorgt ervoor 

hoe je functioneert en reageert.  

Er zijn drie constitutietypen te onderscheiden:  

 Vata 

 Pitta 

 Kapha 
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Deze termen vinden hun oorsprong in de Ayurveda. Dit is een gezondheidsleer die ongeveer 3000 jaar geleden is 

ontwikkeld in India. Ayus staat voor leven en veda voor kennis; Ayurveda refereert aan de kennis van het leven. 

 

Hert, tijger, olifant* 
Vata, Pitta en Kapha klinken een beetje als ver-van-je-bed-show-termen, dus hebben de schrijfsters van het boek ‘’t 

Went zo’n element’ een vertaalslag gemaakt naar de meer herkenbare benamingen: hert, tijger en olifant. Het Vata-

type, oftewel ‘het hert’, staat voor de elementen lucht en ether. De pittige tijger (het Pitta-type) staat voor het 

element vuur. De elementen aarde en water worden vertegenwoordigd door het Kapha-type, ook wel ‘de olifant’ 

genoemd.    

 

Hert: kenmerken en eigenschappen 
Herten hebben vaak een slanke bouw en weinig 

spierontwikkeling. Ze hebben een droge huid en 

transpireren niet snel. De handen en voeten van het hert 

zijn vaak koud en de spijsvertering is zwak. Hierdoor 

hebben ze snel last van verteringsklachten. Herten houden 

van zoete en zoute smaken, eten regelmatig kleinere 

porties verdeeld over de dag en zijn dol op warm eten.  

Ze nemen snel dingen op in hun geheugen, maar als er 

geen interesse is voor het onderwerp, zijn ze het ook zo 

weer vergeten. Herten zijn snel onrustig, angstig en 

nerveus. Ze zijn lichte slapers en hebben snel moeite met in 

slaap vallen, doorslapen en uitslapen.  

Het zijn vaak zachtaardige mensen die zichzelf wegcijferen voor anderen, maar zeer streng zijn voor zichzelf. Is een 

hert uit balans, dan kan het een echte perfectionist of ‘control freak’ worden. Ze zijn (sfeer)gevoelig, hebben oog 

voor detail en zien er vaak goed verzorgd uit. 
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Tijger: kenmerken en eigenschappen 
Tijgers zijn vaak sportief gebouwd. Ze hebben meestal een 

zachte, warme huid en transpireren snel. Een tijger kan slecht 

tegen veel zonlicht en hitte. Hierdoor neigen ze naar verkoelend 

eten en drinken. Tijgers hebben een sterke stofwisseling en 

spijsvertering. Ze eten en drinken vaak veel zonder hier klachten 

van te ondervinden. Tijgers houden van zoete, bittere en scherpe 

smaken. 

Tijgers worden snel grijs of kaal. Als het hoofd van een tijger het kussen raakt, slaapt ie al. Ze slapen vaak diep en 

ononderbroken. Ze zijn snel van begrip en nemen graag de leiding. Het zijn de amicale gangmakers. Maar als ze uit 

balans zijn, neigen ze naar boosheid, jaloezie en woede. Vaak zijn ze wat overheersend en houden ze van materiële 

zaken en bezit. Ze zijn praktisch en houden van (team)sporten. 

 

Olifant: kenmerken en eigenschappen 
Olifanten hebben een zware bouw en een ontwikkeld lichaam. 

Ze hebben een dikke, glanzende en vette huid en transpireren 

weinig. Ze hebben een goed uithoudingsvermogen en een 

trage stofwisseling. Ze hebben een goede eetlust en houden 

van lekker eten, waardoor ze snel neigen  naar overgewicht. 

Olifanten zijn gek op bittere, prikkelende en scherpe smaken.  

Olifanten zijn traag van begrip, maar kunnen veel dingen 

onthouden. Ze slapen lang en diep en voelen zich meestal 

gelukkig en tevreden. Ze zijn tolerant, liefdevol en 

vergevingsgezind. Een olifant uit balans is vaak erg gulzig, 

hebberig, lui of bezitterig. Ze bewegen zich soepel en kunnen 

mooi verhalen vertellen. 
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Uniek type 
We hadden het er net over dat ieder mens uniek is, maar da’s misschien een beetje tegenstrijdig als je nu leest dat 

ieder mens in te delen is in een bepaald constitutietype met bijbehorende elementen. We willen je natuurlijk niet in 

een bepaald hokje indelen, maar vaak zie je dat één type element overheerst. Als je meer leert over je element, kun 

je erachter komen hoe je jezelf het beste kunt verzorgen. Niet alleen op voedingsgebied, maar ook op persoonlijk 

gebied. Het verzorgen van je element gaat namelijk vaak verder dan alleen het aanpassen van je voeding. Hoewel je 

met voeding al een heleboel winst kunt behalen.  

 

 

Verzorgen van je element 
Er zijn verschillende manieren om je element te verzorgen. Een overprikkeld hertje krijgt bijvoorbeeld meer rust 

door z’n grenzen aan te geven. Maar ook door voedingsmiddelen te laten staan die ‘stress’ veroorzaken (zoals je 

hiervoor hebt kunnen lezen) en regelmatig kleine porties te eten. Een vurige tijger kan meer afkoelen door het laten 

staan van verhittende voedingsmiddelen. Maar ook fysieke beweging helpt een tijger z’n vuur af te laten vloeien. 

Een gemakzuchtige olifant heeft vaak de figuurlijke pepers nodig om in beweging te komen. Maar als een olifant 

eenmaal in beweging is… dan kan hij bergen verzetten!  

Door te zorgen voor je constitutie, breng je jezelf lichamelijk en geestelijk (meer) in balans. Klachten verminderen en 

ziekten worden voorkomen. Rekening houden met je element kan ook bij chronische klachten ondersteuning 

bieden. Het eten en drinken van voeding dat bij jouw element past, is een relatief makkelijke manier om gezondheid 

te behalen en te behouden. 

 

Ontdek hier jouw constitutie in de Puur&Fit Academie constitutietest >>  

 

 

 

 

* De termen ‘Hert’, ‘Tijger’ en ‘Olifant’ zijn afkomstig uit de volgende bron: 

Gottschal, Tessa en Waal Malefijt de, Marijke. ’t Went zo’n element – omgaan met uw constitutie Uitgeverij Schors, Amsterdam 2010. ISBN 

978.90.6378.912.1 

http://www.puurenfit.nl/academie/constitutietest/
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Stap 5: Verbeter je ontbijt 
 

Na een nacht slapen is je lichaam toe aan een ontbijt. Het kan zijn dat je goede trek hebt, maar het kan ook zo zijn 

dat je nog niet echt iets lust. Of je nu wel of geen zin hebt in een ontbijt, het is van belang om goed te ontbijten. Heb 

je hier moeite mee? Kies iets lichts zoals een stuk fruit. Ontbijt geeft je nieuwe energie. Je lichaam kan hierdoor goed 

op gang komen. Wanneer je goed ontbijt zul je later in de ochtend niet snel ongezonde keuzes maken. 

 

Er wel pap van lusten 
Het eten van pap vormt een gezonde start van de dag. Kies een 

volkoren graan dat zo onbewerkt mogelijk is. Bijvoorbeeld 

havervlokken (grof of fijn). Anders dan met een vlokken die al gaar 

zijn gemaakt (kant en klare havermoutpap) mag je deze 

havervlokken een nacht laten weken in water. Zorg ervoor dat de 

haver net onder water staat. Het is lekker om hier per persoon één 

dadel aan toe te voegen. Snij de dadel in kleine stukjes alvorens 

deze toe te voegen. Het water zal grotendeels gedurende de nacht 

opgenomen worden door de havervlokken.  

Het is in de ochtend een kwestie van opwarmen met melk. De beste keuze is om te kiezen voor geitenmelk, 

havermelk, sojamelk, amandelmelk of rijstemelk. Kies zonder toegevoegde suikers en zoetstoffen bij de keuze voor 

een graan- of notenmelk. De pap zal namelijk al zoet zijn van de dadel. Bestrooi de pap met stukjes walnoot of 

hennepzaad. 

 

Brood daar zit wat in 
In Nederland komt brood vaak op tafel. We eten te veel voedingsmiddelen waar tarwe in zit. Tarwe zit verstopt in 

producten waar je het niet verwacht. Kant en klare sausjes, chips en zelfs tandpasta kan tarwe bevatten. Kies 

daarom voor brood gemaakt van granen zoals spelt, rogge, gierst of zilvervliesrijst. Brood met noten en toegevoegde 

zaadjes of pitjes kunnen brood extra smakelijk maken. Het is van belang dat je kiest voor een volkoren boterham. 

Darmen zijn namelijk dol op vezels! 

Brood mag je altijd met een dun laagje roomboter besmeren en beleggen met hartig beleg. Denk aan (smeer)kaas, 

vleeswaar, notenpasta’s, paté (vegetarisch), humus, avocado en een ei.  
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Het kan lastig zijn om aan de aanbevolen 200 gram groenten per dag te komen. Versier je boterham daarom met 

rauwkost, sla of kiemgroenten. Dit is een makkelijke manier om extra groenten te eten. 

 

 

Smoothie 
Wanneer je moeite hebt met ontbijten kan een smoothie een uitkomst bieden. Met een blender of een staafmixer 

maak je makkelijk je eigen smoothie. Stop alle ingrediënten in een blender of een hoge maatbeker. Blender de 

verschillende ingrediënten tot een glad geheel. Is de smoothie te stevig? Voeg wat water toe. Gebruik seizoensfruit.  

Wanneer een smoothie niet alleen uit fruit bestaat geeft deze meer energie. Denk aan het toevoegen van yoghurt, 

kwark of biogarde. Ook chiazaad, een eetlepel kokos of lijnzaadolie zijn een mooie aanvullingen om een complete 

smoothie te maken. 

Smoothie ontbijt recept 
Gebruik het sap van twee sinaasappels, een kleine banaan, handje blauwe bessen (mag uit de vriezer zijn, let erop 

dat er dan geen extra suiker is toegevoegd), 1 eetlepel kokosmeel en 1 eetlepel chiazaad. Een romige smoothie die 

zowel koolhydraten, eiwitten als vetten bevat. 
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Stap 6: Gezondere lunch 
 

Tijdens de middag is je spijsverteringsvuur het hoogst. Dat wil zeggen dat je je eten gegeten in de middag het 

makkelijkst verteert. Het is geen gek idee om in de middag te kiezen voor een warme maaltijd. Kook de avond ervoor 

voor twee, zodat je de volgende dag in de middag een portie (koud of opgewarmd) kan eten. Voor een warm 

middagmaal heeft opwarmen in een oven of koekenpan de voorkeur. 

Waarom geen magnetron om op te warmen? Wanneer je zaadjes verdeelt over twee bloempotten met aarde en het 

ene potje water geeft uit de kraan, en het andere potje afgekoeld water uit de magnetron, dan zul je merken dat de 

zaadjes uit het potje dat magnetron water krijgt niet gaan groeien. Een magnetron voorziet je eten niet van energie.   

Ook een salade of een maaltijdsoep zijn goede keuzes voor de middag. Gebruik minimaal één hoofdmaaltijd zonder 

toevoeging van brood. 

 

 

Recept: Salade van gegrilde groenten 
Groenten kunnen mooi gegaard worden in de oven. Verdeel groenten naar keuze over een bakblik en besprenkel dit 

met olijfolie extra vierge, zeezout en peper naar smaak. Denk hierbij aan courgette, aubergine, tomaat, wortel, 

paprika en ui. Snij de groenten in blokjes of plakjes. 
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Gaar het geheel in ongeveer 20 minuten op 180 graden. 

Verdeel de gare groenten over een slasoort naar keuze en garneer de salade met avocado, pijnboompitjes (even 

opbakken in een koekenpan) en kies daarbij voor buffelmozarella, geitenkaas, schapenkaas of Hüttenkäse. 

Als dressing kan je de salade besprenkelen met een olijfolie extra vierge. 

 

Recept: Broccoli, quinoa maaltijdsoep  
Gebruik een bouillon op basis van een blokje of fond. Zelf 

bouillon maken is lekkerder, maar vraagt tijd. Voor 2 personen is 

6 dl is voldoende. Soep kan je goed een aantal dagen in de 

koelkast bewaren of invriezen. Het is praktisch om meteen een 

pan vol te maken. 

Koop twee flinke stronken broccoli. Snijd de broccoli in stukjes. 

Je kan een groot gedeelte van de stronk mee snijden. Was de 

broccoli goed. Snij twee uien in ringen en ontvel één teentje 

knoflook. Bak de uien en de knoflook in een koekenpan goudbruin in olijfolie extra vierge. Voeg de gewassen 

broccoli, de gebakken uien en het teentje knoflook toe aan de bouillon. Voeg 50 gram quinoa toe (ook even wassen 

voor gebruik, dit gaat makkelijk in een zeef). Laat de soep 15 minuten koken.  

Maak alles fijn met een staafmixer en voeg naar smaak een pesto naar keuze toe. Let erop dat aan de pesto geen 

suiker is toegevoegd. Een groene pesto van basilicum of olijven is een aanrader. De soep behoudt hierbij zijn mooie 

groene kleur. 
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Stap 7: Gezonder avondeten 
 

Het diner is een maaltijd waar extra de tijd voor mag worden genomen. Een mooi moment om de dag door te 

nemen. Geniet en eet met aandacht. Bij goed kauwen neem je voedingstoffen uit een maaltijd extra goed op. Goed 

kauwen draagt ook bij aan een goede vertering van hetgeen gegeten is.  

De avondmaaltijd bestaat uit drie componenten. Groenten zijn van groot belang. Kies verschillende kleuren 

groenten. Zo ga je automatisch variëren. Kies voor een graan zoals: zilvervliesrijst, haver, gierst, quinoa, spelt of 

volkoren basmati rijst. Het is ook mogelijk om voor aardappels te kiezen. Denk hierbij aan zoete aardappels of 

aardappels in de schil. Kies je voor pasta dan is het van belang dat de pasta volkoren is.  

Vul de avondmaaltijd aan met een stukje vlees, vis of vleesvervanger. 

 

Recept: Kabeljauw uit de Noordzee met kikkererwten en courgette 
 

Ingrediënten: 

• 2 courgette 

• 2 potjes kikkererwten (kikkererwten met water en zout in glas is de beste keus) 

• verse peterselie 

• 400 gram kabeljauw (vers) 

• 2 avocado’s 

• 1 limoen 

• olijfolie extra vierge  

• knoflookpoeder 
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Bereidingswijze 

Snij de courgette in plakjes en leg deze op een hete grill (Grill pan).  Bestrooi de kabeljauw met peper en Himalaya 

zout. Smelt ghee of gebruik olijfolie extra vierge in een koekenpan en bak de kabeljauw per kant ongeveer 2,5 

minuut. De kikkererwten verwarmen in een pannetje in het vocht van het potje. Giet de kikkererwten zodra het 

vocht begint te koken af. De avocado prakken en vermengen met een theelepel knoflookpoeder of 2 teentjes verse 

knoflook (geperst) en wat limoensap. Garneer met een schijfje limoen en bestrooi met de vers gehakte peterselie. 

Variatie tip 

In plaats van avocadomousse een aubergine mousse. Snij een aubergine in dunne plakjes (inclusief de schil) en gril 

deze aan beide zijden. Snij hierna de gegrilde aubergine in stukjes en voeg een scheut olijfolie toe en 2 teentjes 

geperste knoflook, peper en zout. Zet hier de staafmixer op en klaar is de aubergine mousse. 

Alternatieven voor de kabeljauw 

Ben je meer een vleeseter dan kan de kabeljauw goed vervangen worden voor een gestoomde kipfilet. Stomen in 

een stoommandje met hieronder een klein beetje water met 2 eetlepels bouillon poeder. Ben je vegetarisch dan 

smaakt dit recept ook heerlijk met stukjes feta kaas. 
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Stap 8: Verantwoorde tussendoortjes 
 

Per dag is er ruimte voor 2 à 3 tussendoortjes. Tussen het ontbijt en de lunch. Tussen de lunch en het diner, en een 

klein tussendoortje in de loop van de avond. Dit laatste tussendoortje kan je beter niet te laat eten omdat je 

spijsvertering in de avond in de ruststand hoort te gaan.  

Bewust gekozen tussendoortjes kunnen een mooie aanvulling zijn op de hoofdmaaltijden. Een tussendoortje kan 

voorkomen dat je gaat snaaien en snoepen. Sommige tussendoortjes kunnen zelfs bijdragen aan een goede slaap. 

Appeltje voor de dorst 

Vers fruit is een mooi tussendoortje. Kies voor seizoensfruit. Eet fruit zo 

mogelijk met schil. Combineer fruit met ongezouten en ongebrande noten. 

Hiermee voorkom je dat je al snel weer trek krijgt. 

Vette vis 

Vette vis is heel gezond. Vette vis is rijk aan omega 3. Omega 3 is onder 

andere goed voor je hersenen. Denk aan haring, sardientjes en makreel. Eet 

verse vis het liefst zonder brood. Een ideaal tussendoortje zeker wanneer je 

een visboer in de buurt hebt. Wanneer dit niet het geval is kan je voor vis uit 

glas of blik kiezen. 

Een ei hoort erbij 

Een ei is een gezond tussendoortje. Eieren zijn rijk aan vitamine B, goede vetten en lecithine. De cholesterolmythe is 

achterhaald. Regelmatig een ei draagt bij aan goede vetten en de nodige vitaminen en mineralen. Een gekookt ei is 

ongeschild makkelijk mee te nemen. Thuis of in de buurt van vuur kan je naast een gekookt ei ook kiezen voor een 

omelet. 

Een slaap lekker tussendoortje 

Een rogge cracker besmeert met roomboter en belegt met jam van 100% fruit of appelstroop van 100% appel (of 

peer). De cracker bevat tryptofaan een stof wat omgezet kan worden in melatonine. Melatonine is onder andere 

nodig om heerlijk in slaap te vallen. 
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Stap 9: Motiveer jezelf om te sporten en bewegen 
 

Naast een gezond voedingspatroon is sporten en bewegen natuurlijk minstens zo belangrijk om Puur en Fitter te 

worden. Toch is het niet altijd gemakkelijk om een sportroutine op te bouwen. 

Er zijn veel redenen waarom een sportroutine opbouwen moeilijk kan zijn. En laten we eerlijk zijn, de belangrijkste 

reden dat het sporten er bij inschiet is dat het simpelweg aan de motivatie ontbreekt. Nee, niet het gebrek aan tijd is 

het probleem. Van tijd heeft iedereen te weinig, maar hoe je die tijd gebruikt is aan jou. 

 

Waarom kan sport motivatie opbouwen lastig zijn? 

Sporten staat voor de meeste mensen niet op de ‘urgent –lijst’.  Sporten concurreert met werk, telefoons die afgaan, 

boodschappen die gedaan moet worden, kinderen die ziek zijn, vrienden die gezien moeten worden en de televisie, 

facebook en e-mail.  

Dat het zo vaak aan sport-motivatie ontbreekt is 

misschien wel omdat niemand je ervoor beloont als 

je sport. Er is geen baas die loonsverhoging geeft 

omdat je nu structureel twee keer per week een 

rondje jogt. De televisie juicht niet “Hoeraaaaa” als 

je de knop indrukt om in beweging te komen. En je 

brein gaat pas toegeven dat het best wel een goed 

idee was om te sporten als je al klaar bent met je 

work-out. Maar dan moet je wel eerst beginnen…. 

 

Sport-motivatie komt niet uit de lucht vallen, althans, niet bij de meeste mensen. Maar zelfs een echte bankhanger 

kan een fanatieke sporter worden. Alhoewel niet evidence-based weet ik uit de praktijk dat zelfs de meest inactieve 

persoon de smaak te pakken kan krijgen. 
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De Theorie van James Clear 

We gebruiken de theorie van ondernemer en beroemd gewichtheffer James 

Clear. Hij beschrijft het belang van je identiteit in het creëren van nieuwe 

gewoontes. Als jij jezelf omschrijft als een bankhanger die een hekel heeft aan 

sporten, dan is dat je identiteit en is het –volgens Clear- moeilijk om een 

nieuwe gewoonte te creëren die conflicteert met die identiteit. 

 

Clears advies is simpel: 

1. kies wat voor persoon je wil zijn 

2. bewijs je nieuwe identiteit in kleine stappen aan jezelf 

In het geval van (een gebrek aan) sport-motivatie zouden dit de twee stappen kunnen zijn: 

1. Identiteit: ik ben het type persoon dat iedere dag beweegt 

2. Stap: dagelijks 10 minuten wandelen (kleine stap die de nieuwe identiteit onderschrijft). Voeg hier wekelijks 

1 oefening aan toe (bijvoorbeeld een buikspieroefening voor thuis) 

 

De Theorie van BJ Fogg 

Wetenschapper BJ Fogg heeft een gelijksoortige methode die hij Tiny Habits 

noemt. Naast het nemen van (hele) kleine stappen, adviseert hij bovendien om 

je gewoonte te verankeren in een bestaande gewoonte. Hoe dat werkt? 

1. kies de gewoonte die je wil ‘inslijten’ 

2. begin met één simpele stap die geen aversie bij je opwekt 

(hardlopen wekt misschien aversie op, in je sportkleding naar 

buiten stappen waarschijnlijk niet) 

3. koppel de stap aan een bestaande routine. Bijvoorbeeld: nadat ik 

thuiskom van werk, trek ik mijn sportkleding aan en loop ik naar 

buiten. 
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Fogg adviseert om in het begin niets te doen wat je tegenstaat (dat saboteert het inslijten van nieuwe gewoontes). 

Dus als je in je sportkleding naar buiten bent gelopen en je hebt zin om wat te joggen: doen! Maar als je linea recta 

weer naar binnen loopt is het ook goed. Wat je daar aan hebt? Simpel: als deze routine eenmaal vanzelf gaat, kan je 

er weer een stapje aan toevoegen. Het naar buiten stappen in je sportkleding is nu een nieuwe gewoonte die past bij 

de identiteit die je hebt gekozen. De volgende stap kan zijn: 

 

Nadat ik in mijn sportkleding naar buiten ben gelopen ga ik 1 minuut hardlopen. 

 

Uiteindelijk heb je jezelf aangeleerd om iedere dag als je thuiskomt van werk je sportkleding aan te trekken, naar 

buiten te lopen en xx minuten te joggen. Je hebt stap voor stap een gewoonte opgebouwd en met iedere stap je 

identiteit van “het type persoon dat iedere dag beweegt” versterkt. 
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Stap 10: Actie! 
 

Dit is de kortste stap, maar wel het onderdeel waar het vaak mis gaat.  Je hebt in de afgelopen 9 stappen alle basis 

kennis vergaard om jezelf een puurder en gezonder leven aan te meten. Nu is het van groot belang dat je actie 

onderneemt!  

 

 

 

Bekijk hier extra producttips in onze webshop 

 

Maak praktijk van de theorie en pas de stappen toe in je leven!  

Succes  

 

http://www.puurenfit.nl/tips

