
	  
	  
	  
	  

1	  

Nieuwsbrief, februari 2015 
 
 
  

Een  bijdrage  van:  Fenny  v.d.  Bovenkamp  van  Vita-Health. 
 
Als  professioneel  Vitaal  Coach  ondersteunt  en  begeleidt  ze  haar 
klanten  bij  het  vinden  van  een  gezondere  levensstijl,  zodat  je  Vitaler 
bent  om  nog  meer  te  genieten  van  wat  het  leven  te  bieden  heeft! 

 

Het gaat er niet om wat je eet maar wat je opneemt! 
 
Heb je over bovenstaand onderwerp weleens gehoord of gelezen?  
Het is belangrijk dat je lichaam de bouwstoffen uit je voeding kan halen. 
Het gaat om de vertering en de opname van alle voedingsstoffen. Zodat 
ze kunnen dienen als bouwstenen voor een gezond lichaam.  
  
Wat kan je daar zelf aan doen? 
 
Kauwen 
Het lijkt zo eenvoudig maar ten eerste is het heel belangrijk 
dat je je voeding goed kauwt! Door langzaam te eten en goed 
te kauwen worden de stoffen die in je eten zitten 
gemakkelijker opgenomen en haal je dus meer 
voedingsstoffen uit je eten. 
 
Drink zo min mogelijk bij je eten, dit verstoort het verteringsproces. Beter is het om 
ongeveer een half uur voor een maaltijd te drinken. Drink bij voorkeur water en 
kruidenthee. 
 
Voedingswaarde 
Gewone geraffineerde industriesuiker (= de kristalsuiker die je overal kunt kopen) bevat 
geen enkele voedingswaarde en creëert een prima voedingsbodem voor allerlei 
gistingsbacteriën die je natuurlijke darmflora verstoren. Hierdoor wordt je eten minder 
goed verteerd met als gevolg dat afvalstoffen zich in je lichaam ophopen en je 
immuunsysteem verzwakt. Constipatie, vermoeidheid, hoofdpijn en 
stemmingswisselingen zijn allemaal klachten die kunnen ontstaan door het gebruik van 
suiker. Daarbij onttrekt suiker ook belangrijke vitaminen en mineralen, zoals vitamine B 
en magnesium, aan je lichaam, die nodig zijn om de suiker te verwerken. Doordat het de 
bloedsuikerspiegel belast kan dat leiden tot insulineresistentie en diabetes. Ons lichaam 
heeft geen extra suiker nodig en is prima in staat om goede suikers uit onder meer 
groente en fruit te halen. 
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Tip: 
Kook je groenten in een zo klein mogelijke hoeveelheid water, gedurende zo kort 
mogelijke tijd. Te lang koken kan de hoeveelheid mineralen en vitaminen in je voedsel 
sterk doen afnemen. 
 
Opname 
Het is heel belangrijk dat je lichaam in staat is om alle voedingsstoffen, waaronder 
vitaminen, die je eet ook op te nemen. Deze opname kan je verhogen door de juiste 
combinaties te eten. 
 
Combinaties 
Sommige vitaminen hebben andere vitaminen of mineralen nodig om werkzaam te zijn in 
het lichaam. Andersom zijn bepaalde vitaminen nodig om de opname van mineralen in het 
lichaam in goede banen te lijden.  
Zo is vitamine D nodig voor een goede opname van calcium. Wil je graag sterke botten 
dan is calcium noodzakelijk. Ga dan regelmatig naar buiten, stel jezelf bloot aan het 
zonlicht voor de aanmaak van vitamine D en eet groenten voor de calcium. 
Voorbeelden van calcium rijke groente zijn; 

• Spinazie 
• Radijs 
• Broccoli 
• Raapstelen 
• Groene kool soorten 
• Bleekselderij 

 
Daarnaast bevatten dadels, vijgen en abrikozen ook calcium. 
Vitamine D3 is ook belangrijk voor de opname van calcium. Vitamine D3 zit in vette vis 
zoals haring, makreel en zalm. 
 
Zorg dat wanneer je vitaminerijk eet ook mineralen gebruikt. Mineralen zorgen voor een 
beter opname van de vitaminen. Mineralen zitten bijvoorbeeld in Ongeraffineerd Keltisch 
zeezout. Een zout dat ik zeker aanraad om te gebruiken, omdat het niet geraffineerd 
wordt, nog zuiver is en rijk is aan mineralen en spoorelementen.  
 
Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten zoals vlees en zuivel. 
Vitamine B12 voorkomt een bepaalde vorm van bloedarmoede. Het is ook van belang voor 
een goede weerstand. Daarnaast speelt het een rol bij de vorming van gezonde rode 
bloedcellen, zorgt het voor een goede werking van het zenuwstelsel en draagt het bij aan 
de energievoorziening. Het is belangrijk om tegelijkertijd ook foliumzuur te nemen omdat 
dit de opname van vitamine B12 bevordert.  
 
Bijvoorbeeld: 
Neem naast je stukje vlees (B12) groene groenten rijk aan foliumzuur zoals spinazie, sla 
en broccoli. 
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Vitamine C zit onder meer in vers fruit. Vitamine C zorgt weer voor een betere opname 
van ijzer en chroom. IJzer komt in heel veel voedingsmiddelen voor. 
 
Bijvoorbeeld: 
Eet naast je fruit (vitamine C) ook een voedingsmiddel rijk aan ijzer zoals noten en/of 
havervlokken/havermout. 
 
Voedingsmiddelen die elkaar versterken 
Broccoli en tomaat. 
Tomaten bevatten lycopeen en broccoli bevat glucosinolaten. Ik weet dat zijn 'vaktermen', 
maar wat leuk is om te weten is dat wanneer je ze samen eet ze nog 
krachtiger/effectiever worden. Daarbij is het ook nog een lekkere smaakcombinatie! 
Door deze stoffen te eten is de kans op schade aan lichaamscellen kleiner en kan het 
helpen je lichaam op langere termijn tegen kankerverwekkende stoffen en hart- en 
vaatziekten te beschermen. Mocht je hier meer over willen weten kan ik je dat altijd nader 
toelichten. 
 
Avocado en groenten . 
Avocado bevat gezonde vetten. Die gezonde vetten helpen bij de opname van de 
antioxidanten lycopeen (tomaten) en betacaroteen dat onder andere in wortel en groene 
bladgroenten voorkomt. Ook dit zijn 'vaktermen', maar weet dat olijfolie in combinatie 
met deze andere groenten een zelfde soort effect geeft.  
Wanneer je een salade maakt is het een aanrader om er avocado en / of extra vierge 
olijfolie door te doen. Gezonde vetten zorgen voor een goede opname van de 
voedingsstoffen uit de rauwe groenten. 
 
Spinazie en rode bieten. 
Spinazie is al een gezonde groente. Maar voedingsexperts hebben ontdekt dat je donkere 
bladgroenten het beste kan eten met een andere groente- of fruitsoort die rijk is aan 
vitamine C. Op die manier wordt het ijzer, waar de groene bladgroenten zeer rijk aan zijn, 
optimaal opgenomen. Spinazie en bieten is zo’n super combinatie. Zo ook bijvoorbeeld 
rucola of veldsla met vers fruit erdoor. 
 
Kruiden combinatie. 
Zwarte peper en kurkuma. 
Kurkuma, ook bekend als geelwortel of koenjit is een specerij die al heel lang bekend staat 
om zijn gezondheidsvoordelen. Kurkuma zuivert, gaat ontstekingen tegen en is goed voor 
je darmen. Alleen wordt kurkuma moeilijk opgenomen in het lichaam. Zwarte peper, goed 
voor de spijsvertering, helpt daarbij.  
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Recept van de maand 
'Brussels patato's  - Spruiten met zoete aardappel 
 
Ingrediënten voor 2 personen: 

• 300 gram kleine spruiten (rijk aan vitamine C) 
• 2 zoete aardappels (rijk aan vitamine C) 
• 300 gram kastanje champignons (rijk aan vitaminen en mineralen) 
• 6 gedroogde vijgen (rijk aan calcium) 
• peper 
• zout (bij voorkeur Keltisch zeezout; mineraalrijk) 
• kaneel (bij voorkeur Ceylon kaneel; gunstige invloed op de bloedsuikerspiegel) 
• kerrie  
• kokosolie (bij voorkeur biologische van Witsenburg, virgin en koud geperst) 

 

 

Bereidingswijze: 
De zoete aardappel schoonboenen en in blokjes snijden. 
De kastanje champignons in blokjes snijden. 
De spuitjes 10 minuten met een mespuntje zout koken en afgieten. 
In een pan kokosolie verhitten, de kastanje champignons en de zoete aardappel blokjes 
roerbakken met de peper, kaneel en kerrie.  
Op laag vuur met de deksel op de pan gaar laten smoren gedurende 10 minuten. Daarna 
samen met de spruitjes nog 3 min roerbakken. 
Lekker met wat stukjes gedroogde vijgen erbij. 
 
Gezondheid 
Spruiten zijn enorm gezond!   
In spruiten zitten heel veel vitamine C en  K. Verder zit er vitamine A, B1, B2, B3, B6, B11 
en vitamine E in een spruit, in redelijke hoeveelheden. Daarnaast zijn ze ook heel 
mineraalrijk. Rijkelijk aanwezig zijn; kalium, ijzer, fosfor, mangaan, molybdeen, 
magnesium en calcium. Daarnaast een redelijke goede bron van proteïne, het aminozuur 
tryptofaan en het bevat een behoorlijke hoeveelheid vezels. In dit geval dus een hele 
gezonde 'combinatie' in één groente! Dit alles zorgt voor een goede darmwerking, 
weerstand verhogend en een positief effect op de huid. 
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Wist je dat spruiten op nr 3 staan in de top tien van meest gezonde groenten. 
 
De volledige top 10 van gezonde groenten: 
 
1. Boerenkool 
2. Broccoli  
3. Spruitjes  
4. Spinazie 
5. Erwten  
6. Asperges 
7. Wortelen  
8. Rode bieten  
9. Uien  
10. Bleekselderij 
 
Voor meer lekkere recepten verwijs ik naar mijn site http://www.vita-health.nl/recepten/ 
 
Heb je behoefte aan nog meer informatie over voeding of een gezonde levensstijl op het 
gebied van beweging / sport en de juiste mindset, ik ben altijd bereid je vragen te 
beantwoorden! http://www.vita-health.nl/contact/ 
 
Over de schrijfster; 
Fenny is eigenaar van Vita-Health. Als professioneel Vitaal Coach ondersteunt en 
begeleidt ze haar klanten bij het vinden van een gezondere levensstijl, zodat je 
Vitaler bent om nog meer te genieten van wat het leven te bieden heeft! 
 
Heb je vragen? Hierbij de contactgegevens van Fenny: 

Aalsburg 2923 - 6602 WK Wijchen  
Telefoon +31 (0)6-144 072 72  

fenny@vita-health.nl - www.vita-health.nl 
 


