


Hoeveel eten heb je nodig?
 

Voeding wegen? Maar dit is toch geen dieet?
 

Dat klopt inderdaad. Een Gelukkige Eter gaat absoluut niet op dieet. Simpel en eenvoudig

omdat diëten niet werken.

 

Waarom dan toch deze voedingstabel?
 

De belangrijkste reden hiervoor is, dat je lichaam van nature een prachtig instrument heeft dat

ervoor zorgt dat je brein exact weet of je moet eten of juist moet stoppen met eten. Dit is je

honger- en verzadigingscentrum. 

 

Wanneer je lichaam optimaal in balans is, ontvangt je honger- en verzadigingscentrum op het

juiste moment signalen dat je eten nodig hebt of dat je kunt stoppen met eten. Deze signalen

geeft het door aan je brein en je brein vertaalt dat naar een gevoel. Het laat je hongerig voelen

waardoor je gaat eten of het laat je vol voelen waardoor je stopt met eten. 

 

Helaas is dit honger- en verzadigingscentrum bij de meeste mensen kapot. En dat heeft alles te

maken met de voeding die we eten en drinken. Het eten van bewerkte voeding, suiker, tarwe en

het drinken van frisdranken en alcohol heeft een dusdanig belonend effect op je brein, dat het

ervoor zorgt dat je brein niet meer luistert naar de signalen die het krijgt vanuit het honger- en

verzadigingscentrum. 

 

Met andere woorden: je brein denkt de hele dag dat je dood gaat van de honger en kondigt de

noodtoestand af. Dat doet het door ervoor te zorgen dat je extreem hongerig wordt en door je

te sturen naar ongezonde voeding. Vanuit je brein gezien is dit heel logisch omdat deze

voeding hoog is in calorieën en ervoor zorgt dat je snel weer energie krijgt. Als je dan vervolgens

gaat eten, dan voel je je maar heel kort verzadigd. Hierdoor eet je te veel, te vaak en kies je de

verkeerde dingen. 

 

Reset jouw honger- en verzadigingscentrum
 

Wanneer je kiest voor een relaxte relatie met eten, is het belangrijk dat je weer kunt gaan

vertrouwen op de signalen die je lijf je geeft. Gelukkig kun je jouw honger- en

verzadigingscentrum resetten. Dat doe je door te stoppen met het eten en drinken van

bewerkte en suikerrijke voeding en alcohol én door per maaltijd de juiste hoeveelheden te eten. 

 

Voor sommige mensen is de ervaring dat ze eigenlijk veel minder nodig hebben dan ze altijd

dachten (en toch de hele dag goed verzadigd zijn), voor anderen is het een eyeopener omdat ze

altijd te weinig hebben gegeten. Je lichaam is er hoe dan ook blij mee omdat het deze

hoeveelheden goed kan verwerken en omdat het alle grondstoffen krijgt die het nodig heeft

om de balans te herstellen.
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Alles mag en alles kan, jij kiest
 

Alle gewichten die genoemd staan in de tabel zijn minimale hoeveelheden. Dit betekent dat

dit is wat je per maaltijd minimaal dient te eten. Zoals gezegd: meer mag altijd, maar doe dit

alleen als je echt goed in balans bent en kunt vertrouwen op de signalen die je lijf je geeft. 

 

Wanneer je een enorm lijn-verleden achter de rug hebt, of wanneer je nu overgewicht hebt,

dan kun je er vanuit gaan dat je voorlopig nog niet op de signalen van je lichaam kunt

vertrouwen. Hou je in dat geval aan de aangegeven hoeveelheden. 

 

Het gaat erom dat je gaat ervaren welk gevoel hoort bij vol en hoe het voelt om weer trek te

hebben voor de maaltijd. Ook krijg je op deze manier iedere maaltijd voldoende koolhydraten

en eiwitten binnen. 

 

Als je ervoor kiest om je per maaltijd aan deze hoeveelheden te houden, weet je zeker dat je

jouw lichaam voldoende voedingsstoffen geeft en dat je jouw lever niet overbelast. Dit zijn de

hoeveelheden die je lever prima kan verwerken en die je helpen om jouw honger- en

verzadigingsmechanisme weer optimaal te laten werken. Wanneer dat het geval is, kun je

verder met stap twee: eten wanneer je honger hebt en stoppen wanneer je vol zit. 

 

Afvallen of aankomen
 

Houd je in ieder geval aan de hoeveelheden als je af wilt vallen of aan wilt komen. Mocht

je echt sterk ondergewicht hebben of te snel afvallen, las dan eventueel een vierde

maaltijd in, maar houd je per maaltijd aan deze hoeveelheden omdat je anders je lever

overbelast. Ga dus niet enorm veel meer eten per maaltijd.

De voedingstabel is gemaakt om je weer richting te

geven in hoeveel je per maaltijd eigenlijk dient te eten en

hoeveel voor jouw lichaam genoeg is. Dit helpt je om

weer te leren herkennen en voelen wanneer je verzadigd

bent en om niet in paniek te raken wanneer je een leeg

gevoel hebt (dit is vaak geen honger, maar eerder een

gevoel van ruimte). Je weet immers dat je voldoende

hebt gegeten als je je aan de hoeveelheden in de tabel

hebt gehouden.
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Een goed
functionerend

honger- en
verzadigingscentrum
helpt je om weer op
de signalen van je

lichaam te
vertrouwen

Bovendien is het belangrijk voor je oerbrein dat je kaders

gaat neerzetten waardoor het heel duidelijk weet

wanneer je genoeg hebt gehad. Doe je dat niet, dan zal je

oerbrein de leiding nemen. Het zal je influisteren dat je

nog wel wat meer kunt nemen of je laten twijfelen of je

wel genoeg hebt gehad. Zeker als je verslavingsgevoelig

bent, geeft het aanhouden van hoeveelheden per

maaltijd heel veel rust in je hoofd. 



Belangrijk!
 
Hou je in het begin (in ieder geval de eerste vier weken) zeker aan de
hoeveelheden en eet in het begin ook standaard drie maaltijden per dag.
Naarmate je verder vordert in het programma zul je gaan merken dat je
eetbehoefte gaat veranderen en dat je steeds beter kunt gaan vertrouwen op
de signalen die je lichaam je geeft. Je kunt dan langzaam overstappen op eten
wanneer je honger hebt en stoppen met eten als je vol zit.

- 3 -

Hoe gebruik je de
voedingstabel?
 

Kies jouw maaltijdsoort en recept
 

Log in op de Eetgeluk Membership van de Eetgeluk Universiteit en kies

daar je maaltijden uit: ontbijt - lunch en diner. Je kunt eventueel ook je

eigen favoriete recepten maken, mits ze bestaan uit onbewerkte voeding

en geen snelle koolhydraten bevatten in de vorm van tarwe, grote

hoeveelheden aardappels, mais, witte rijst, etc.

Kies de categorie van de maaltijd
 

Bij ieder recept staat aangegeven in welke categorie het recept valt. 

 

Deze categorie (bijv. muffins of crackers of stamppot of soep) zoek je op in

de tabel bij de maaltijdsoort (ontbijt - lunch- diner) en daar zie je

vervolgens welke hoeveelheid je van de door jou gekozen categorie kunt

eten. Ook zie je of er nog extra's bij deze maaltijd horen zoals fruit of

crackers. 



Voedingstabel

Maaltijdsoort: Ontbijt

Categorie

Brood

Crackers + beleg

Eieren

Kwark

Muffins

Pap

Pannenkoeken

Pudding

Smoothie

Yoghurt

Salade

Soep

Hoeveelheid

2 Plakken van 1 cm rijk belegd

2 Stuks rijk belegd

2 Stuks of 250 gram v/h gerecht

250 Gram v/h gerecht

2 Stuks

250 Gram v/h gerecht

1 Grote of 2 kleine rijk belegd

250 Gram v/h gerecht

250 Gram v/h gerecht

250 Gram v/h gerecht

250 Gram v/h gerecht

1 Grote soepkom

Extra

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2 crackers 

2 crackers 

Brood

Crackers + beleg

Ei

Muffins

Pannenkoeken

Quiche

Roggebrood + beleg

Soep

Salade

Wraps

Overige gerechten

2 Plakken van 1 cm rijk belegd

3 Stuks rijk belegd

300 Gram v/h gerecht

2 Stuks

1 Grote of 2 kleine rijk belegd

300 Gram v/h gerecht

2 Sneetjes rijk belegd

1 Grote soepkom

300 Gram v/h gerecht

2 Stuks

300 Gram v/h gerecht

100 gram groenten

100 gram groenten

Geen

100 gram groenten

Geen

Geen

100 gram groenten

2 crackers

2 crackers

Geen

Geen

Categorie Hoeveelheid Extra

Maaltijdsoort: Lunch



Maaltijdsoort: Diner

Categorie

Brood

Ovenschotels

Pannenkoeken

Pasta

Rijst

Salade

Soep

Stamppot

Stoofschotels

Vegetarische schotels

Visgerechten

Vleesgerechten

Wokgerechten

Overige gerechten

Hoeveelheid

2 Plakken van 1 cm rijk belegd

350 Gram v/h gerecht

1 Grote of 2 kleine rijk belegd

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

1 Grote soepkom

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

350 Gram v/h gerecht

Extra

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2 Crackers

2 Crackers

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

'Gram v/h gerecht'  betekent dat hierin alles is inbegrepen: eiwitten,
groenten en overige ingrediënten. Hier hoef je dus verder niets meer aan
toe te voegen
Alle extra's zijn optioneel. Dat betekent dat je zelf beslist of je ze neemt of          
niet
Als je fruit wilt eten, dan kun je per maaltijd één stuk fruit nemen van de
grotere fruitsoorten en 2 stuks of 100 gram van de kleinere (tenzij er in het
recept fruit is verwerkt). Tip: neem het fruit als dessert
Eet bij iedere maaltijd voldoende gezonde vetten (kokosvet, olijfolie of
roomboter)

Toelichting
 

 
 

Voedingstabel


