
Donderdag
BBB CHALLENGE



De laatste jaren lijkt het niet makkelijker te zijn geworden over wat nu 

precies gezond eten is en wat niet. Er lijken vele hypes te zijn en hoe 

bepaal je dan wat het beste voor je is. 

Iedereen heeft ook een mening over voeding en wat wel of niet gezond 

is. De ene mening is vaak beter onderbouwd dan de andere. Maar toch 

leidt het in veel gevallen tot verwarring. 

Algemene Richtlijnen 

Hoewel er goede en minder goede keuzes zijn, kun je eigenlijk 

onmogelijk bepalen of een product goed of slecht is, zonder te kijken 

naar iemand zijn volledige voedingspatroon. 

Want een handje ongebrande noten (gezonde vetten), kan behoorlijk 

ongezond uitpakken voor iemand met een allergie. 

Of gluten kunnen erg vervelend zijn voor iemand die daar gevoelig op 

reageert.

VOEDING

MINDSET

KIES WAT BIJ 
JOU PAST 

 

VOEDING & MINDSET

EAT GOOD FEEL GOOD



Algemene Richtlijnen

De tips: 

- eet zoveel mogelijk echte, natuurlijke producten 

- Eet veel (groen) groenten, knollen en bollen 

- eet fruit 

- eet noten, pitten, zaden en andere gezonde vetten 

- eet voldoende (plantaardige) eiwitten 

- Zorg voor voldoende vezels, vitamineren en mineralen 

- Zorg voor voldoende zonlicht 

- drink genoeg water 

 

Lees etiketten! 

Om te begrijpen of iets gezond of niet gezond is is het echt van 

belang dat je etiketten leest. Want dan lees je wat er in je eten zit. 

Producten die zo min mogelijk bewerkt zijn, een korte ingrediënten 

lijst hebben en de meeste voedingsstoffen bevatten zijn over het 

algemeen het beste voor je gezondheid.

Probeer zo veel mogelijk geraffineerde 

suikers te vermijden. 

Want geraffineerde suikers betekent: 

energiedip, vitaminetekort en vetopslag. 

Hier een lijst met de meest 

voorkomende synoniemen voor 

geraffineerde suiker: 

- tafelsuiker 

-kristalsuiker 

-bruine suiker 

-basterdsuiker 

-rietsuiker 

-pedersuiker 

-kandij-(suiker) 

-geleisuiker 

-vanillesuiker 

-Maltodextrine 

-maltose 

-Maisstroop 

-glucosestroop 

-fructosestroop 

-glucose-fructrosestroop 

-dextrose 

-druivensuiker 

-sacharose 

-sucrose 

-melasse(-stroop) 

SKIP THE DIET
just eat HEALTHY !



MINDF*#k

Wij zeggen altijd tegen onze klanten. Je MAG alles eten. 

Alles waarvan je denkt wat je niet mag, dat heb je zelf bedacht. Omdat je het ergens in een boekje gelezen hebt ofzo, 

Maar er is niemand in de supermarkt die jou staat op te wachten om vervolgens tegen je te zeggen wat je wel en niet 

mag pakken. Alles ligt voor het grijpen. 

Stel je nu een boodschappenkar voor met alleen maar: 

- frisdrank 

- chips 

- chocola 

- pizza 

- patat 

- kroketten 

- koekjes 

- kaas 

- worst 

Vol met Guilty Pleasures ;-) 

Zie je die kar voor je?  Zou je hem afrekenen? 

De kans is groot dat je dit niet wilt betalen. Omdat ook jij het verlangen hebt om gezond te leven. Anders had je niet 

meegedaan met deze challenge.

stop letting

FOOD
be the

BOSS
of you!



MINDF*#k

Maar wat de grote Mindf*#k is als het gaat om eten. Zodra je tegen jezelf zegt dat je bepaalde dingen 

niet mag, dan ben je onbewust de hele dag ermee bezig. Dat is hetzelfde als ik nu tegen jou zeg dat je 1 

minuut lang niet aan een roze olifant mag denken. 

Dat is NIET te doen, er staat onnodig veel spanning op. 

Wat betreft het eten geldt precies hetzelfde: Het kan helpen om je te bedenken dat je alles mag eten. 

Alleen als ik dat tegen je zeg, je mag alles, alles, alles. 

Dan is de kans groot dat je zegt: Maar dat wil ik niet. 

Ok, dan komen we op het punt waar het om gaat. Ook jij 

hebt het verlangen om jezelf te voeden in plaats van te 

vullen. Misschien heb je al afgerekend met de 

kernovertuiging : “ ik ben een emotie-eter” . Zolang jij dat 

gelooft zul jij ernaar blijven handelen. Immers, onze 

keuzes en handelen worden bepaald door onze 

gedachten. Weet je nog?

eat clean 
stay fit 

and have a 
burger to 
stay sane

-Gigi Hadid



-Gigi Hadid

just  
write it 
down

Over die overtuigingen en eten gesproken. Komt er misschien nog iets in je op 

wat jij altijd over jezelf zegt, maar wat absoluut niet helpend is? 

En zo ja: Schrijf hier dan op wat je veel liever over jezelf zou willen geloven als 

het gaat om eten/voeding. Deel het ook in de Facebook Groep! 


