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WAT KUN JE BETER NIET EN BETER WEL ETEN
Jarenlange overmatige suikerconsumptie leidt tot een opgefokte alvleesklier (insuline 

aanmaak) die wanhopig probeert de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Door overactieve 

bijnieren vertraagt de schildklier. En het leidt tot een ontregeld maag/darmstelsel. Ten slotte 

ontstaan er allerlei klachten als, overgewicht, vermoeidheid, snaaibehoefte, slechte nachtrust, 

hoofdpijnen, huidklachten, allergieën, etc etc. 

 

Alles hangt met alles samen. Je kunt een bepaalde klacht niet 100% toewijzen aan 1 orgaan of 

klier. De spijsvertering, de stofwisseling, de hormoonhuishouding, het is allemaal 1 groot 

orkest, waarbij 1 'valsspeler' een complete symfonie kan ontregelen. 

 

In dit document schrijf ik over verboden en toegestane producten. Ik heb verboden tussen 

aanhalingstekens staan, omdat ik je adviseer om niet te streng te zijn voor jezelf. Ik bedoel 

daarmee te zeggen dat je best af en toe buiten de lijntjes mag kleuren. En niet meteen in de 

stress moet schieten als je een keer iets neemt uit de lijst met 'verboden' producten. Je wordt 

niet meteen ernstig ziek. Wanneer je grotendeels eet uit de lijst met toegestane producten dan 

kun je best een keer genieten van iets 'fouts'. Het zit in de balans. Ikzelf eet gemiddeld zo'n 80% 

goede keuzes en 20% geniet ik van iets wat eigenlijk niet zo best is ;-) 

 

Intoleranties 

Als je op voorhand al weet dat je last hebt van een intolerantie of allergie zoals bijvoorbeeld 

coeliakie, notenallergie, lactose intolerantie, etc, dan kan het zijn dat je af en toe een ingrediënt 

moet vervangen. Weet je niet hoe je dat moet doen, dan kun je mij natuurlijk altijd een mail 

sturen: aniek@puur-power.nl 

 

De recepten zijn grotendeels glutenvrij en koemelkvrij. En noten kun je weglaten of vervangen.  

 

 

 PUUR POWER BALANS



''VERBODEN''
SUIKER en SUIKERVERVANGERS: ook suikers die eindigen op –ose (fructose, lactose, maltose, 

dextrose, enz) en andere suikervervangers. En al zeker geen ZERO of LIGHT producten! 

 

Geraffineerde HONING, JAM EN STROOP: omdat dit hetzelfde is als suiker maar dan 

geraffineerd 

 

WITTE MEELSPIJZEN: witte pasta’s, witte macaroni, witte spaghetti, witte rijst, toast 

 

‘SUPERMARKT’ BROOD: wit brood, bruin brood, stokbrood, beschuit, paneermeel, bloem, 

maïzena, aardappelmeel 

 

KANT EN KLARE ONTBIJTGRANEN, CRUESLI, CORNFLAKES, BRINTA 

 

SMEERKAAS en vrijwel alle VLEESWAREN 

 

KANT-EN-KLARE DRESSING, MAYONAISE (wel Belgische van AH of Ton’s), KETCHUP EN 
SAUS 

 

KANT EN KLARE MAALTIJDEN 

 

Pas op met ZAKJES, PAKJES, POTJES, SOEPMIXEN, BOUILLON 

 

CHIPS, SNOEP, KOEK (zoals sultana en evergreen ook niet), GEBAK, CHOCOLADE tot 70% 

 

LIMONADE, (LIGHT) FRISDRANKEN, DIKSAP, VRUCHTENSAP UIT PAK 

 

KOEMELK gepasteuriseerd, CRÈME FRAÎCHE, ZUIVELDRANKJES, YAKULT, 

VRUCHTENYOGHURT, VANILLEKWARK, KANT-EN-KLARE TOETJES, etc 

 

BLIKGROENTEN: als er saus en/of suiker aan toegevoegd is 
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In geval van diabetes type 2, candida infectie of bijnieruitputting: 
Minimaal de eerste 6 weken ook geen  
 

koffie, alcohol, cacao 
 
(gedroogd) fruit (behalve in je groene smoothie, dat mag wel. Max 2 stuks)  



TOEGESTAAN

1. Groenten. Jep. Allemaal. Wissel ze lekker af, eet ze het liefst in het seizoen en vers of 

diepvries. 

2. Aardappelen. Zoete aardappelen en heel af en toe een biologisch aardappeltje gekookt. 

Pompoen en knolselderij. (max 3 x per week). 

3. Fruit. Ook allemaal. Vers en in seizoen. Jammie! Gedroogd fruit met mate. 

4. Eieren. Supergezond, ontzettend veel voedingsstoffen en heerlijk verzadigend. Max 

ongeveer 20 per week. Liefst van biologische gras gevoerde kippen. 

5. Rauwe of gefermenteerde zuivelproducten of van geit of schaap. Roomboter, ghee 

geitenmelk, geitenyoghurt, Griekse yoghurt, kwark, kefir, hüttenkäse, feta, geitenkaas, 

schapenkaas, meikaas, umer en buffelmozzarella. (Maar pas op, sommige mensen zijn 
overgevoelig voor lactose of de caseïne (melkeiwitten). De genoemde keuzes lokken wel minder 
reactie uit, dus het is de moeite waard om het te testen bij jezelf).  
Geen koemelk, rijstmelk en geen sojamelk. Wel notenmelk of havermelk, altijd zonder zoetstof!  

6. Vlees (wild of rund) en gevogelte en vis. Matig of geen varkensvlees. En alleen vlees of 

gevogelte van gezonde, biologische en zoveel mogelijk gras gevoerde dieren (niet mais 

gevoerd). Vleeswaren bevatten vaak suiker, dus let op. Vis. Wilde vis natuurlijk, geen kweek. 

7. Peulvruchten. Goede bron van eiwitten en mits goed bereid niet vervelend voor je darmen 

(bonen, linzen, kikkererwten enz.). 

8. Noten. Ongebrand en ongezouten. En notenpasta’s, ook lekker. Geen kilo’s per dag. Met 

mate. Alsof je ze zelf moet zoeken in het bos. 

9. Pitten. Denk aan zonnebloempitten, pompoenpitten, pijnboompitten. Als smaakmaker en 

extra voedingsstoffen, lekker. 

10. Zaden. Denk aan sesamzaad, chiazaad, gebroken lijnzaad en quinoa. Ook als smaakmaker 

en extra voedingsstoffen. 

11. Kruiden. Heerlijke smaakmaker met vaak nog eens een speciaal gezondheidsaspect, 

verschillend per kruid. Denk aan ceylonkaneel, kurkuma, peterselie, gember. Stuk voor stuk 

superfoods! Zout: zeezout, Himalayazout, Keltisch zout. Bouillon: zonder gist.  

12. Sauzen en smaakmakers: Tamari sojasaus, harissa, balsamico azijn, appelazijn, mayonaise 

(zonder suiker en met mate) en mosterd (zonder suiker), kokosroom (bijv Go-Tan van AH), 

kruiden van Jonnie de Boer (bij supermarkt te koop). Gistvrije bouillon. 

13. Onverhitte honing. Onverhit, omdat er dan nog enzymen en voedingswaarde in zit. Met 

mate uiteraard, zoals het past. Liefst van een imker uit de buurt! 

14. Het dertiende aanhangsel, granen. Vermijd tarwe en bewerkte producten (bloem). 

Verdiep je in de alternatieven zoals spelt, rogge, gerst, haver, boekweit, teff, bruine rijst, bruine 

pasta’s. In geval van brood: zonder commerciële gist en suiker en met alleen (zuur)desem. 

15. Vetten: Olijven, extra vierge olijfolie (koud gebruiken of verhitten tot 180 graden), extra 

vierge (!) kokosolie, avocado’s, noten, vette vis, roomboter. 

16. Dranken: per dag: 1 tot 4 koffie (zwart en tot uiterlijk 14.00 uur in de middag), 

Groene/witte/rode/kruiden thee, vrouwen 1 glas rode wijn en mannen 2 glazen, water minimaal 

1,5 liter (eventueel met citroensap), zelf geblende groene smoothies 
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Voorbeelden van SNACKS 

Groene smoothie 

Noten 

Olijven 

Stukje schapenkaas 

Handje zonnebloempitten 

Plakje geitenkaas of kipfilet 

Rijstewafel met beleg! (bijv notenpasta met schijfjes banaan, zooo lekker!) 

Rauwkost 

Fruit (gedroogd of vers) (met mate!) 

Kokosblokjes (vers verpakt bij AH te koop) 

Stukje pure chocolade (vanaf 75% cacao) 

Zelf gebakken muffins of cake zonder suiker 

Schaaltje kwark of yoghurt 

Gekookt eitje 

 

Af en toe 

Tortilla's naturel (lekker met zelfgemaakte quacamole dip) 

Popcorn (zout) zelf gemaakt 

Naturel chips 

 

 

(met mate natuurlijk)
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STAPPENPLAN
Er zijn vele wegen naar Rome, maar je komt er alleen als je stappen gaat zetten. Met niks 
doen kom je er nooit. Je zal in beweging moeten komen. Jij moet het doen. Elke stap 
brengt je dichterbij en uiteindelijk behaal je je einddoel, je Rome. 
 

Zo is het met dit ook. Doe het stap voor stap, verwacht niet dat je er meteen in 1 x bent. Sterker 

nog, als je dat na zou streven raak je gefrustreerd, want dat lukt niet. En dan is de kans groot dat 

je het opgeeft.  

 

De reis naar Rome hoort een plezierige wandeling te zijn. Die je aflegt in je eigen tempo! 

Het mag best een beetje moeite kosten en pijn voelen, maar ga niks forceren en wees niet te 

streng voor jezelf. De kans op terugval (het jo-jo effect) is dan vele malen groter. En we gaan 

juist voor dat einddoel en om de rest van je leven in Rome te blijven. 

 

Je eerste stap is focussen op voedingsstoffen. Vaak hebben mensen de hele dag honger 

omdat ze te weinig voedingsstoffen eten (vitamines, mineralen, nutriënten uit natuurlijke 

voeding). 

Pak bovenstaande lijst erbij als je je boodschappenlijstje gaat maken. En ga dagelijks je 

recepten samenstellen met de producten die op de toegestane lijst staan. Met af en toe eens 

'gezondigen'. Laat de balans op ongeveer 80-20% zitten. 

 

Ga eerst een paar weken je voedingskeuzes verbeteren. Dus probeer zoveel mogelijk te eten 

uit de toegestane lijst. Als je dit een paar weken doet, merk je dat je bloedsuikerspiegel stabieler 

blijft en je snaaibehoefte af gaat nemen. 

 

Pas dan ga je je eetpatroon aanpakken. 
Dus je gaat eerst veranderen WAT je in je mond stopt.  
Dan als je snaaibehoefte afneemt, ga je pas aan de slag met HOE je het in je mond stopt.  
 

Je HOE aanpassen is dat je je eetmomenten gaat verminderen naar 3x per dag. Dus niet 

meer de hele dag door eten, of met tussendoortjes. 

Het natuurlijke eetpatroon van de mens is Fasting & Feasting. 

 

In module 9 gaan we hier dieper op in, maar als je al nieuwsgierig bent kun je het Ebook 
van module 9 alvast downloaden in de besloten Facebookgroep PUUR POWER VROUW. 
Aan de Facebookgroep hangen bestanden, daar kun je het vinden. 
 

STAP 1: 
Ga grotendeels eten uit de toegestane lijst (80-20). 

 

STAP 2: 
Snaaibehoefte neemt af, je bloedsuikerspiegel is stabieler. 

 

STAP 3: 
Dan mag je je eetmomenten per dag gaan minderen naar 3x per dag en je eetraam stap voor 

stap verkorten. Lees dan wel eerst het E-book, want ik wil dat je het op de juiste manier aanpakt. 

En heb je vragen, dan stel ze in de Facebookgroep. 
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NOTE 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Power 

worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het 

reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in enige digitale, 

elektronische, optische of andere vorm.  

 


