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Hoofdstuk 1
De geschiedenis van voeding
Inleiding
Waar moet je beginnen? Dat heb ik me lang afgevraagd. Hoe ver moet je
teruggaan in de tijd? Wat aten onze (verre) voorouders? In dit boek heb
ik me beperkt tot wat er over eten en drinken gedocumenteerd en bewaard is gebleven en dan kom je uit in de 17e eeuw voor Christus in het
oude Mesopotamië.

A. Het oude Mesopotamië en voeding
Mesopotamië is de Griekse naam voor het gebied dat ligt rond de rivieren de Tigris en de Eufraat in het huidige Irak, het noordoosten van Syrië en in delen van Turkije en Iran. Wetenschappers gaan er vanuit dat
Mesopotamië de bakermat is van de beschaving. De Mesopotamiërs ontwikkelden vele technieken, zoals het maken van glas, lampen en het weven van textiel. Er werd ijzer, koper, tin en goud bewerkt dat gebruikt
werd voor zwaarden, speren en dolken. De Mesopotamiërs gebruikten
al een kalender van 7 dagen en 12 maanden. Ze waren zeer bedreven in
wiskunde en waren geïnteresseerd in het bestuderen van de sterren en
de hemel. Ze konden al voorspellingen doen van zons- en maansverduisteringen.
Er zijn kleitabletten gebleven met recepten. Deze kleitabletten geven een
mooi beeld van wat er in die tijd werd gegeten. Op het menu stond bijvoorbeeld lamsvlees met bier, ui, rucola, komijn en rode biet.

3

Op een kleitablet uit de 17e eeuw v.Chr. staat een recept van een pastei
van klein gevogelte. Het recept luidt:
Verwijder nek en pootjes, haal organen en maag weg en snijd deze
in stukjes. Was het vlees en bak
het snel aan in een ketel. Doe water en melk in een kookpot en
voeg daaraan gevogelte, orgaanvlees, zout, vet en een weinig
ontbladerde wijnruit toe. Breng
alles aan de kook en voeg vervolgens ui, prei, knoflook en nog
wat water toe. Laat alles zachtjes
doorkoken. Maak intussen een
deeg van meel, melk, pekel en
braadvet. Rol het gerezen deeg
uit, verdeel het in 2 plakken en
kook gaar. Leg 1 van de plakken
op een schotel, doe er het vlees op
en besprenkel dit met prei- en
knoflooksap
Kleitablet uit 17e eeuw v.Chr. met recepten
(Credit: Yale Babylonian Collection)

In onze tijd zou je dit recept nog zo kunnen maken, vervang de kleine
vogels door kip en je kunt dit gerecht na meer dan 3700 jaar nog net zo
lekker eten als de Mesopotamiërs.
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Hoofdstuk 2
De Diëten
F. Broodbuik
Het boek Broodbuik is niet direct een dieet-boek maar een aanklacht tegen tarwe. 1% van de Nederlanders heeft de coeliakie, een ernstige
darmziekte. Deze groep patiënten mogen geen tarwebrood eten omdat
de gluten in tarwe ernstige darmkrampen en diarree veroorzaken. Maar
als je het boek Broodbuik leest van de Amerikaanse cardioloog William
Davis, dan lijkt brood het grootste vergif te zijn dat er is. Deel twee van
het boek heeft als titel: ‘Tarwe en zijn vermogen om je gezondheid totaal
te vernietigen’. Als we tarwe eten kunnen we de meest verschrikkelijke
ziektes krijgen zoals hartaandoeningen, astma, schizofrenie en artritis.
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Op zich is Broodbuik een interessant boek omdat het een goed overzicht
geeft van de geschiedenis van tarwe, maar in Broodbuik wordt het eten
van volkorentarwebrood vergeleken met het drinken van een blikje cola
of een eten van een Mars. Tarweproducten verhogen volgens Broodbuik
te veel je bloedsuikerspiegel, waardoor je te veel insuline aanmaakt wat
uiteindelijk resulteert in opslag van vet. Deze argumentatie zijn we o.a.
ook tegengekomen bij De Voedselzandloper. Er zitten een aantal tegenstrijdigheden in Broodbuik. Op blz. 60 lezen we dat mensen die tarwe rigoureus uit hun menu hebben geschrapt binnen enkele dagen tot weken
zich veel beter voelden, een beter humeur hadden en beter sliepen, terwijl een bladzijde verder staat beschreven dat mensen in de beginperiode te maken kregen met extreme vermoeidheid, niet in staat waren te
functioneren en sommigen zelfs depressief werden. Tarwe is volgens
Broodbuik net zo verslavend als crack en nicotine. Bij het argument dat
de geschiedenis laat zien dat de mensheid al duizenden jaren zonder
problemen brood eet, wordt de verklaring gegeven dat duizenden jaren
geleden tarwe totaal anders was. Vroeger werd brood gebakken van
eenkoren, de voorloper van de huidige tarwe. Het oude eenkoren is in
de loop der tijd gecultiveerd naar de moderne tarwe. Dat moderne
tarwe is volgens Broodbuik de oorzaak van overgewicht en de vele westerse ziektes. De denkfout van Broodbuik is dat in eenkoren hetzelfde zetmeel zit als in de moderne tarwe. Eenkoren is gecultiveerd tot de huidige tarwe omdat eenkoren een kleine korrel had en het vliesje (kaf)
moeilijk van de korrel af te halen was. Bij de moderne tarwe is de korrel
groter en is het vliesje er gemakkelijker af te halen, maar aan het zetmeel
is niets veranderd, zetmeel is zetmeel. Dat geldt trouwens ook voor
spelt. In spelt zit hetzelfde zetmeel als in tarwe.
Maar in Broodbuik is niet alleen tarwe fout, net als bij veel andere diëten
zijn koolhydraten zoals in rijst, maïs, aardappelen ook funest voor je gezondheid.
Verder claimt Broodbuik dat als je tarwe laat staan je een halve kilo per
dag afvalt, ook een aanname waar je je vraagtekens bij kunt zetten.
Mensen met coeliakie en degenen die glutensensitiviteit hebben moeten
gluten vermijden. Glutenvrij eten is de laatste jaren een hype geworden
door boeken als Broodbuik. Het Voedingscentrum adviseert dan ook om
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Hoofdstuk 4
Mijn traject van afvallen
B. De start
Als je zonder veel moeite, verantwoord en gezond wil afvallen moet je
een aantal dingen weten en doen. Ten eerste moet je het écht willen. Je
moet niet proberen af te vallen. Je moet willen afvallen!
Dat heb ik gedaan, bij mij ging de knop om eind november 2019. Vervolgens heb ik geleerd dat je niet lukraak moet beginnen, maar eerst inzicht
moet krijgen hoe je er nú voor staat. Dat doe je door:
a) Je BMI berekenen
b) Een week lang een eetdagboek bijhouden
c) Je energiebehoefte bepalen
Wanneer je weet hoe je er nu voor staat, kun je een einddoel bepalen:
hoeveel wil ik afvallen.
Maar eerst moet je je weten wat je BMI nu is en wat gezond is.
a. BMI (Body Mass Index)
De BMI is een internationaal gebruikte methode die laat zien of je een gezond gewicht hebt. Je gezonde gewicht moet in verhouding staan met je
lengte. Een betrouwbare BMI-calculator is die van het Voedingscentrum
waar je eenvoudig je lengte en gewicht kunt invullen waarna je BMI
wordt berekend. Je kunt ook je tailleomtrek invullen wat nog meer informatie geeft.
Mijn lengte is 184 cm en mijn BMI was eind november 2019: 31,3. Bij mijn
leeftijd is een BMI boven de 30 niet best, je hebt dan ernstig overgewicht
(obesitas). Met een BMI tussen de 25 en 30 heb je overgewicht en bij een
BMI lager dan 25 een gezond gewicht. Voor mij zou 84 kilo een gezond

7

Hoofdstuk 5
Op weg naar een nieuw en gezond leven!
Dit boek wordt ondersteunt door de website dieetkiller.nl, waar je meer
informatie en tips kunt vinden op weg naar een nieuw en gezond leven.
Daar kun je ook blanco eetdagboeken downloaden en is er een calorieënoverzicht te vinden en te downloaden van de hoeveelheid calorieën per
product gebaseerd op de Eetmeter van het van het Voedingscentrum.
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Bijlage 1. Enkele recepten
Dieetboeken staan vol met recepten. In elk tijdschrift staan recepten, op
het internet kun je kiezen uit duizenden recepten, elke winkelketen heeft
een magazine boordevol recepten. Dit anti-dieetboek zou dus geen enkel
recept mogen bevatten. Toch heb ik 7 recepten opgeschreven die wij thuis
regelmatig maken, zoals eigen gebakken brood, mijn befaamde gehaktbal, de Pindapower Wandelkoeken en de originele Groninger eierbal.
Misschien denk bij het doornemen van sommige recepten ‘maar dat is
toch niet gezond?’ Maar als je dit boek goed hebt gelezen kan je best af en
toe wat ‘ongezonder’ eten. Alle recepten passen in je nieuwe en gezonde
leefstijl. Bij elk recept staat een boodschappenlijstje en daar zet ik, als het
van toepassing is, het merk van het product of de supermarkt er gewoon
bij. Tot slot staan de calorieën en de voedingsstoffen erbij vermeld.
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B. Libanees platbrood met falafel en knoflooksaus (4 personen)
Boodschappenlijstje:
• 4 plakken (volkoren) Libanees platbrood
• 16 stuks falafel
• Bakje hummus
• 1 komkommer
• 1 paprika
• 4 tomaten
• 1 ui
• 400 gram ijsbergsla-melange
• Olijfolie
• 20 gram feta
Boodschappenlijstje knoflooksaus:
• 300 gram halfvolle yoghurt
• 1 eetlepel honing
• 4 teentjes knoflook
• Peterselie of munt
• 1 eetlepel crème fraîche
• Rasp van citroenschil
• Zout en peper
Bereiding knoflooksaus:
1. Roer door 300 gram yoghurt, een eetlepel honing, een eetlepel
crème fraîche en een theelepel olijfolie
2. Pers 4 tenen knoflook en roer dit door de yoghurt
3. Roer naar smaak wat geraspte citroenschil en gehakte peterselie
of munt door de yoghurt
4. Zout en versgemalen peper naar smaak
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Verdere bereiding:
1. Bak de falafel in een eetlepel olijfolie, +/- 2 min. aan beide kanten
2. Snijd de komkommer en tomaat in halve plakjes, de ui in ringen
en de paprika in halve reepjes
3. Smeer op de helft van een plak Libanees platbrood een eetlepel
hummus
4. Verdeel boven op de hummus, de sla, komkommer, ui, paprika en
tomaat
5. Daarna op elke plak brood 4 stuks falafel
6. Saus erover en dubbelvouwen
7. Brokkel over de rest van de salade wat feta
8. Eet smakelijk!
Energie p.p.: 455 kcal. Voedingsstoffen: 24 g vet, 5,3 g verzadigd vet, 14,3
g eiwitten, 40,6 g koolhydraten, 9 g vezels, 1,5 g zout.
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