De keuze is aan u

Onze veranderende relatie
met voeding
Waarom heroverwegen zoveel mensen
hun eetgewoonten?

Willen ze het milieu beschermen of maken ze zich zorgen om het
welzijn van dieren?
Zijn ze gericht met hun gezondheid bezig of letten ze op de
kleintjes?
Veel mensen veranderen hun eetgewoonten, om welke
persoonlijke reden dan ook. Er zijn vooral veel mensen die ervoor
kiezen minder of geen vlees of dierlijke producten te eten.

Het draait allemaal om keuzes
Vegetarisch, veganistisch, pescotarisch, flexitarisch, fruitarisch...
Er zijn allerlei manieren om deze benaderingen van dieet en
voeding te beschrijven, maar bij Lifeplus praten we graag over
keuzes.
Sommigen kiezen ervoor om elk product met een dierlijke
oorsprong links te laten liggen. Denk hierbij aan vlees en vis, maar
ook aan melk, eieren en honing.
Anderen eten bijvoorbeeld geen vlees of vis, maar wel
zuivelproducten, of wel vis en zuivel maar geen vlees.
Veel mensen eten minder vlees, alleen wit vlees of slechts zelden
vlees – misschien eens per week of bij speciale gelegenheden, of
alleen als ze met vrienden eten of naar een restaurant gaan

Wat betekent dit nu voor wat we eten?
Onze lichamen verrichten iedere dag talloze kleine wonderen. Om deze wonderen mogelijk te maken,
moeten we ons lichaam de juiste voedingsstoffen geven door middel van gevarieerde en evenwichtige
voeding (de Schijf van Vijf is een goed uitgangspunt, mocht u een opfrisser nodig hebben).
In die context willen we u een paar tips geven over andere algemeen beschikbare bronnen van vitamines
en mineralen die we nodig zouden kunnen hebben als we anders gaan eten. Een ander voedingspatroon
kan er namelijk soms toe leiden dat we geen gevarieerde en evenwichtige voeding meer binnenkrijgen.

Ik kies ervoor geen zuivelproducten of eieren te eten

Wist u dat...?
Kokosmelk

Mensen die ervoor kiezen
geen zuivelproducten meer te
consumeren, vermijden alle
producten die met melk worden
gemaakt. Vaak eten ze ook geen
eieren.

Melk bevat veel calcium; eieren
leveren vitamine B12. Waarom is
dat belangrijk?

Calcium

Vitamine B12

Waarom hebben we het nodig?

Waarom hebben we het nodig?

U weet waarschijnlijk al dat u calcium nodig
hebt voor gezonde botten en tanden. Het
draagt ook bij aan de normale werking van
onze spijsverteringsenzymen. Bovendien
ondersteunt het normale spierwerking.

Wist u dat vitamine B12 kan helpen
vermoeidheid te verminderen? Het helpt
ook ons zenuwstelsel normaal te laten
functioneren. Bovendien draagt het bij aan
de normale vorming van rode bloedcellen
en ondersteunt het de normale werking
van het immuunsysteem.

Wat zijn voorbeelden van
zuivelvrije bronnen?
Met deze voedingsmiddelen kunnen we
meer calcium binnenkrijgen
Broccoli
Boerenkool
 edroogd fruit zoals
G
rozijnen
Sinaasappels

Wanneer we een verse kokosnoot openbreken, komt
er een melkwitte vloeistof uit: natuurlijk kokoswater.
De dikkere kokosmelk ontstaat door kokosvlees en
kokoswater te mengen en vervolgens te zeven.
Kokosmelk bevat helemaal geen zuivel, lactose, soja,
noten of granen.

Wat zijn voorbeelden van
zuivelvrije bronnen?
Deze bronnen van vitamine B12 zijn
gemakkelijk te verkrijgen:
Verrijkte ontbijtgranen

Kidneybonen

Kokosmelk

Ca

Gistextract-spreads
Verrijkte sojamelk

Niemand weet precies waar de kokosnoot vandaan
komt: de vermoedens lopen uiteen van Maleisië tot
het noordwesten van Zuid-Amerika. Algemeen wordt
aangenomen dat de kokosnoot zich via oceaanstromen
over de wereld heeft verspreid.

B12

Kokosmelk wordt gebruikt als basisingrediënt in de
keuken, met name in Thailand en andere Zuid- en
Zuidoost-Aziatische landen, plus in West-Afrika,
Hawaii en West-Indië. Het is ook een populaire
vervanger van koemelk in smoothies en ijs.

Ik kies ervoor geen rood vlees te eten

Wist u dat...?
Pintobonen

Mensen die geen rood vlees
meer eten, missen een goede
bron van ijzer en zink.

Dus als u dat wilt aanvullen,
volgen hier enkele tips.

IJzer

Zink

Waarom hebben we het nodig?

Waarom hebben we het nodig?

Op school leerden we al dat ons
lichaam ijzer nodig heeft voor allerlei
bloedgerelateerde functies, van het
normale functioneren van rode bloedcellen
en hemoglobine tot de verspreiding
van zuurstof door het lichaam. IJzer
ondersteunt ook de normale werking
van onze cognitieve functies en ons
immuunsysteem. Daarnaast zorgt het
ervoor dat we ons minder gauw vermoeid
voelen.

U hebt vast weleens gehoord dat
zink de normale vruchtbaarheid en
voortplanting ondersteunt. Het is ook
goed voor botten, haar, nagels, huid en
het gezichtsvermogen. Sommigen geloven
ook dat het de opname ondersteunt van
andere belangrijke voedingsstoffen zoals
koolhydraten, vetzuren en vitamine A.

Wat zijn voorbeelden van
vegetarische bronnen?
Dit zijn een aantal smakelijke ijzerrijke
voedingsmiddelen die u kunt overwegen:
Tofu
Noten zoals cashewnoten en
hazelnoten

Pure chocolade

Voeg voor extra zink de onderstaande
voedingsmiddelen toe aan maaltijden of
snacks:
Champignons
Kievitsbonen (of kidneybonen)

Linzen

Donkergroene
bladgroenten

Wat zijn voorbeelden van
vegetarische bronnen?

Fe

Amandelen
Erwten
Spinazie

Zn

Pintobonen, haricots verts, kidneybonen en witte bonen
staan bekend als gewone bonen (Phaseolus vulgaris),
die waarschijnlijk van een gemeenschappelijke kiem in
Peru afstammen. Van daaruit werden de bonen over
Zuid- en Midden-Amerika verspreid door rondreizende
handelaren. In de 15e eeuw werden ze door Spaanse
ontdekkingsreizigers uit de Nieuwe Wereld meegenomen.
Spaanse en Portugese handelaren brachten ze naar
Afrika en Azië.
Pintobonen zijn beige van kleur met roodbruine vlekjes.
Ze krijgen een mooie roze kleur bij het koken. Ze heten
zo omdat hun gevlekte schil lijkt op de vacht van een
pintopaard.
Pintobonen worden meestal opgebakken gebruikt,
bijvoorbeeld als burritovulling in Mexico en de Verenigde
Staten. Ze worden ook onrijp gegeten, in de peul. Dan
heten ze groene bonen.
.

Ik kies ervoor geen vis te eten

Wist u dat...?
Chiazaden
Veel mensen weten dat vis een
belangrijke bron van omega3-vetzuren is. Het is ook een
belangrijke bron van vitamine A.

Maar natuurlijk zijn er ook
andere manieren om deze
voedingsstoffen binnen te krijgen.
Hier leest u hoe en waarom.

Vitamine A

Omega-3-vetzuren

Waarom hebben we het nodig?

Waarom hebben we het nodig?

Van vitamine A is bekend dat het helpt een
normaal gezichtsvermogen te behouden.
Het helpt bovendien ons immuunsysteem
naar behoren te laten functioneren en het
ondersteunt het ijzermetabolisme, een
gezonde huid en gezonde slijmvliezen in
bepaalde delen van het lichaam, zoals de
neus.

Er zijn verschillende soorten omega
3-vetzuren, zoals EPA en DHA, die kunnen
bijdragen aan een gezond hart. Ze zijn ook
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Een dagelijkse dosis van 200 mg DHA kan
bijdragen aan normale hersenontwikkeling
van de foetus.

Wat zijn voorbeelden van
bronnen zonder vis?
Voeg wat kleur en vitamine A toe met:

Wat zijn voorbeelden van bronnen
zonder vis?
Dit zijn allemaal goede bronnen van omega3-vetzuren:

Spinazie

Zaden zoals lijnzaad en chiazaad

Broccoli

Spinazie

Rode paprika’s

Bonen zoals kidneybonen of mungbonen

Flespompoen

Spruitjes

 eel fruit zoals abrikozen
G
en mango’s

VitA

Ome3

Chia (Salvia Hispanica), ook bekend als Mexicaanse
chia of salba, wordt in Zuid-Amerika al heel lang
gebruikt. Het was een belangrijk voedselgewas voor de
precolumbiaanse beschavingen, vooral voor de Azteken.
Bronnen tonen aan dat chiazaad als voedingsbron te
herleiden is tot 3500 v. Chr.
Er zijn meer dan 60 verschillende soorten en varianten,
zoals gouden chia, en ze worden allemaal op vergelijkbare
wijze geteeld en gebruikt.
Chiazaden bevatten geen gluten. Mensen met coeliakie of
een glutenvrij dieet kunnen er dus ook van genieten.

Ik kies ervoor geen vlees of vis te eten

Wist u dat...?
Paprikapoeder

Zonder vlees of vis in onze
voeding kunnen we proteïne
tekortkomen, één van de drie
belangrijkste voedingsstoffen.

Maar dit is waarschijnlijk ook het
eenvoudigst te vervangen, net
als een andere voedingsstof in
vlees en vis: vitamine B.

Proteïne

Vitamine B6

Waarom hebben we het nodig?

Waarom hebben we het nodig?

De meesten van ons weten dat proteïne
van essentieel belang is. We hebben
proteïne nodig voor de groei en het
onderhoud van al onze spieren. Het kan
ook bijdragen aan het onderhoud van
gezonde botten.

Misschien wist u nog niet dat vitamine
B6 ons lichaam helpt met het normaal
functioneren van het zenuwstelsel en
het immuunsysteem. Het helpt bij de
normale vorming van rode bloedcellen
en de verwerking van energie, proteïne
en glycogeen. Ook ondersteunt
vitamine B6 het normale psychologische
functioneren en de regulering van de
hormoonhuishouding.

Wat zijn voorbeelden van
bronnen zonder vlees of vis?
Houd proteïne op peil met deze
voedingsmiddelen:

Mozzarellakaas met een laag
vetgehalte
Eieren

Wat zijn voorbeelden van
bronnen zonder vlees of vis?
Met deze voedingsmiddelen krijgt u meer
vitamine B6 binnen:

Kikkererwten (en ook hummus)

Pistachenoten

Amandelen

Avocado’s

Griekse yoghurt
Kwark
Pompoenpitten

Pro

Bananen
Paprikapoeder
Tarwezemelen

B6

Paprikapoeder is afkomstig uit Zuid-Amerika. Men gelooft
dat Christoffel Columbus het mee naar Europa nam.
Paprikapoeder wordt gemaakt van de gedroogde
peulen van zoete rode paprika (capsicum annuum). Het
gedroogde poeder wordt vooral in Hongaarse goulash
gebruikt, maar deze veelzijdige specerij kan ook scherpte
en smaak toevoegen aan allerlei andere hartige gerechten.
Paprikapoeder is ook een van de rijkste bronnen van
vitamine C. De capsicumpepers die voor paprikapoeder
worden gebruikt, bevatten in verhouding tot hun gewicht
zes tot negen keer zoveel vitamine C als tomaten.

Uw keuze, uw gezondheid
Het kan spannend maar ook verwarrend zijn om alle heerlijke en voedzame
lekkernijen en maaltijden van een nieuw dieet te ontdekken. Welke
veranderingen we ook aanbrengen in onze eetgewoonten door bepaalde
voedingsmiddelen te schrappen of juist toe te voegen, het kan een tijdje
duren om een nieuwe routine op te bouwen die ons alle voedingsstoffen
levert die we nodig hebben. Lifeplus produceert een assortiment
hoogwaardige voedingssupplementen.
Dit zijn enkele van onze producten.

Daily BioBasics

Vegan Omegold®

Daily BioBasics is een compleet
supplement voor de dagelijkse
behoefte aan vitamines, mineralen
en vezels. Het ondersteunt de
belangrijkste functies van het
hele lichaam zodat u zich kunt
concentreren op optimale prestaties.
Het bevat mineralen zoals calcium,
zink en magnesium, plus 100% van
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
van essentiële vitamines, waaronder A,
B, C en E.

Omega-3-oliën zijn geweldig voor
de ondersteuning van enkele van de
belangrijkste lichaamsfuncties. EPA
en DHA dragen bij aan het normaal
functioneren van het hart. Daarnaast
helpt een dagelijkse inname van
250 mg DHA bij het behoud van
normale hersenfuncties en normaal
gezichtsvermogen. Vegan OmeGold®
van Lifeplus wordt gemaakt op basis
van algen. Het is een goede bron van
omega-3-olieën voor mensen die geen
dierlijke producten consumeren.

Vegan Protein Shake

Micro•Mins Plus

De Bodysmart Solutions Vegan
ProteinShake is een fantastische
aanvulling op uw dagelijkse dieet.
Iedere portie bevat hoogwaardige
eiwitten uit twee verschillende bronnen
(erwten en bruine rijst), is gebruiksklaar
en ook geschikt voor veganisten. De
shake levert proteïne als energiebron,
bevat weinig vet en koolhydraten en is
verkrijgbaar in twee heerlijke smaken:
chocolade en vanille.

Micro•Mins Plus bevat verschillende
mineralen waarvan is aangetoond
dat ze diverse processen in het hele
lichaam ondersteunen. Bijvoorbeeld:
IJzer ondersteunt de cognitieve
functie en vermindert vermoeidheid.
Magnesium draagt bij aan een goede
spijsvertering en houdt botten en
tanden gezond. Mangaan ondersteunt
het functioneren van bindweefsel en
beschermt cellen tegen oxidatieve
stress. Het bevat ook kalium. Dit
helpt bij het handhaven van een
normale bloeddruk en ondersteunt het
zenuwstelsel.

Vergeet niet: voedingssupplementen moeten niet worden gezien als
vervanging van gevarieerde en evenwichtige voedingt.
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