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IS PALEO IETS VOOR JOU?

P

aleo spreekt steeds meer mensen aan. Niet zo gek, want Paleo is als levensstijl geschikt voor
iedereen. Hoe dat zit? Alle mensen ter wereld hebben dezelfde voorouders. Hierdoor delen
we voor het overgrote deel ook dezelfde genen met onze verre voorouders. Bij een Paleo dieet

vermijd je suikers, geraffineerde koolhydraten en suikers zo veel mogelijk. Net als onze voorouders
voel je je energieker en fitter met puur, onbewerkt voedsel direct uit de natuur.
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Wat kan Paleo jou bieden?

O

nze huidige levensstijl met de moderne, bewerkte voeding verschilt schrijnend met de situatie
van vóórdat we landbouw gingen bedrijven en van puur naar verwerkt voedsel overgingen.
Onze huidige manier van leven moeten we dan ook bekopen met typisch westerse aandoenin-

gen als obesitas, suikerziekte en depressies. Voor al deze westerse problemen kan Paleo de oplossing bieden.

- Je valt kilo’s af
- Je spiermassa groeit met Paleo
- Je huid wordt mooier met Paleo
- Je slaapt beter
- Je presteert beter met Paleo
- Je bloedsuiker spiegel verbetert (weg met diabetes-2)
- Je bloeddruk verbetert
- Je voelt je fitter en opgewekter doordat je algehele gezondheid verbetert
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Wat is paleo
Paleo is de afkorting van ‘paleolithicum’. Dit is de wetenschappelijke naam voor het stenen tijdperk. Het
paleolithicum eindigde toen de landbouwrevolutie zijn intrede deed, zo’n 10.000 jaar geleden. Dat was
het moment waarop onze voorouders hun leven als jager-verzamelaar opgaven en inruilden voor een
bestaan als boer.

Paleo is een manier van leven die de
levensstijl van onze voorouders van meer
dan 10.000 jaar geleden nabootst. Dit
geldt voor zowel beweging als voeding.
Genetisch en lichamelijk zijn wij nog steeds identiek aan
onze voorouders uit die tijd, terwijl er sindsdien enorm veel is
veranderd in onze voedingspatronen en leefstijl. Ons lichaam en
onze genen zijn niet aangepast aan de huidige (sterk bewerkte)
voeding en de Westerse leefstijl. Daarom worden we vaker ziek.
Onderzoekers zijn van mening dat diabetes, overgewicht, harten vaataandoeningen en zelfs kanker aandoeningen zijn waar
onze verre voorouders geen last van hadden.
Door je huidige voeding en leefstijl aan te passen, zodat
deze weer lijkt op die van onze verre voorouders, geef je jouw
genen wat ze van oorsprong gewend zijn. Je gezondheid, je
gewicht en je uiterlijk verbeteren er enorm door.
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Paleo in één oogopslag
Als je Paleo in één oogopslag duidelijk zou moeten maken, dan ziet het er zo uit:

Wél eten: 				
Groente
Fruit
Vlees
Vis
Noten
Zaden

Niet eten:
Graan
Zuivel
Peulvruchten (inclusief soja)
Plantaardige olie
Geraffineerde suikers
Zoetstoffen en suikervervangers

Train zo:
Wandelen
Krachttraining
Sprinten
Souplesse
Intensieve intervaltraining

Train niet zo:
Eindeloos cardio
Eindeloos krachttraining
overtrainen (te veel trainen)
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Hoe ziet een dagje Paleo eruit?
Eet je geen brood, pasta, rijst, zuivel en peulvruchten meer? Dan moet je dus op een andere manier aan
je calorieën en voedingsstoffen komen. Niets is makkelijker en logischer dan met Paleo.

M

et de Paleo leefstijl eet je vlees, vis, noten, zaden, groente en fruit. Omdat groente
en fruit niet zo veel calorieën bevatten moet je bij vrijwel elke maaltijd een dierlijk product (vlees, vis, ei) en/of noten eten. Ik adviseer je om minimaal 100 gram

dierlijke voeding per maaltijd te nemen. Het is daarnaast verstandig om twee keer zoveel
groente en fruit te eten dan dierlijke producten. Mede daarom is Paleo zo gezond, je
krijgt veel groente en fruit binnen.

Voorbeeld van een dagmenu

• Ontbijt: 2 eieren (100 gram) met 1 appel en
één avocado
• Lunch: 100 gram gerookte kip met 100
gram geraspte bieten en 100 gram geraspte
komkommer, met een dressing op basis van
olijfolie
• Diner: 100 gram biefstuk met 2 ons
geroerbakte groente: paprika, ui, courgette.
• Snacks: snackgroente gedipt in amandelpasta

Zoals je ziet hoeft Paleo helemaal niet veel werk te zijn. Of
ingewikkeld. Het is zelfs heel makkelijk. Zeker als je goed voorbereid
aan de slag gaat. Om je verder op weg te helpen vind je verderop een
voorbeeldmenu voor drie dagen Paleo. Inclusief de recepten!
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Paleo leefstijltips
Een leefstijl draait om meer dan het voedingspatroon. Dat geldt ook voor een Paleo leefstijl. Natuurlijk
is Paleo het meest bekend van de voeding die erbij hoort, maar er is méér dat ervoor zorgt dat je een
gezonde Paleo leefstijl kunt aanhouden. Leven zoals we vroeger leefden, maar dan aangepast aan de
moderne tijd. Je hoeft natuurlijk niet onder een boom in het park te gaan slapen, maar onderstaande
tips kunnen enorm bijdragen om weer zo fit als een oermens te worden.

1. Slaap in een donkere kamer
Bij de nacht hoort duisternis, echte duisternis. Het is aangetoond dat mensen beter
slapen in een compleet donkere slaapkamer. Geen lampjes van een horloge, telefoon,
nachtlampje of wekker. Niets behalve duisternis en een gezonde slaap.

2. Aan de wandel!
Mensen zijn van nature wandelaars. Wandelen is de beweging bij uitstek die wij
oorspronkelijk uitgevoerd hebben. Natuurlijk moesten we ook sprinten en zware dingen
tillen, maar het gros van de beweging van onze voorouders bestond uit wandelen.
Rondlopen, met onze voeten afstanden afleggen, rondkijken. Creëer daarom twee keer
week ruimte voor een mooie wandeling van een uur. Liefst in de volle natuur zoals het
bos, heides of het strand.

3. Versterk het groepsverband
Van nature leeft de mens in groepen. Geen virtuele groepen zoals op Facebook of Twitter,
maar fysieke groepen met directe interactie. Onze voorouders waren afhankelijk van hun
groep, om te overleven en om dingen te kunnen ontwikkelen.
Heb jij een sterk groepsverband in je leven? Als je hier een tekort aan ervaart, sluit je dan
aan bij een vereniging. Dat kan een wandelvereniging of een teamsport zoals voetbal zijn.
Je kunt je ook aansluiten bij een groep vrijwilligers.
Kijk ook eens naar je eigen familie. Bied jij steun en kun je die ook bij hen zoeken? Versterk de banden! volle natuur zoals het bos, heides of het strand.
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Vijf tips om (rustig) met Paleo te starten
Om een Paleo leefstijl aan te houden, hoef je niet in één keer in het diepe te springen. Hieronder geef ik een paar
tips om op een rustige, verantwoorde manier op Paleo over te stappen. Veel mensen willen er namelijk al weken,
soms maanden of jaren, aan beginnen maar weten niet hoe of waarmee. Zo pak je de overstap naar Paleo het beste
aan:
Overstappen op Paleo lijkt op het opruimen van je schuur; je wilt het heel graag maar je
ziet ertegen op. Al dat gereedschap, visspullen, fietsen en kinderspeelgoed, een koelkast,
de lege flessen en lege glazen potten. En nog duizend andere dingen, die je vooral uitnodigen om het grote opruimen uit te stellen..
Zo werkt het ook een beetje met Paleo. Maar, als je je er echt eens toe kan zetten, voelt
het vrijwel direct al geweldig!
De langste reis begint met de eerste stap, zo wil het gezegde. Het gaat er in de praktijk
niet zozeer om wat jouw eerste stap is op weg naar een Paleo leefstijl. Het gaat erom dát
je hem zet. Dan volgt de rest vanzelf. Vijf tips die jouw eerste stap kunnen zijn:

1. Start met één maaltijd tegelijk
Richt je erop om bijvoorbeeld je avondeten op de Paleo manier te bereiden. De andere
maaltijden laat je gewoon zoals ze waren. Gaat dit goed, breid dan na een week uit uit
met nog een maaltijd, totdat al je maaltijden Paleo zijn. Een overzichtelijk tempo is om
per uitbreiding één week de tijd te nemen, maar je kunt natuurlijk ook al eerder of later
de volgende Paleo maaltijd erbij doen.

2. Begin met één hele dag
Kies een dag uit waarop je volledig Paleo gaat eten. Neem het liefst een normale dag, dus
niet een lui weekend, maar een gewone werkdag, zodat Paleo direct al als ‘normaal’ voelt.
Bereid deze dag goed voor, zodat je je, ongeacht wat er die dag gebeurt of tegen kan zitten, toch aan je plan houdt. Ga jezelf geen smoesjes vertellen.

3. Verwijder één voedselgroep per keer
Bij Paleo eten we geen graan, zuivel, verwerkte voedingsmiddelen en peulvruchten. Het is
misschien wat veel gevraagd om alles in één keer te laten staan. Begin daarom bijvoorbeeld met alleen graan of suiker weglaten. De meeste mensen knappen daar het meest van
op en dat motiveert erg goed. Denk goed na waarmee je de voedselgroep die je verwijdert
gaat vervangen, en koop daar de juiste spullen voor. En zorg zo mogelijk dat het te vermijden voedingsmiddel niet meer in huis is. Als dit een week goed gaat kun je het nog een
week verlengen of meteen een andere voedingsmiddelgroep erbij nemen.
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4. Vermijd het lastigste voedingsmiddel als eerste
Zie je er bijvoorbeeld enorm tegenop om je biertje te laten staan? Dan is dat misschien
juist wel het beste om mee te beginnen. Zo heb je meteen het moeilijkste gehad en zal de
rest flink meevallen. Vervang je biertje dan door iets anders, of laat het gewoon weg.
Besluit je om het weg te laten? Vermijd het gedrag dat er bij hoort dan ook. Neem jij dat
biertje bijvoorbeeld altijd direct bij thuiskomst van je werk, en plof je daarmee dan op de
bank? Plof dan nu niet op de bank met een glas spa rood, maar ga juist iets anders doen.
Neem bijvoorbeeld de tijd voor een wandeling (dan sla je zelfs twee vliegen in één klap!).

5. Vermijd het lastigste voedingsmiddel als laatste
Laten we het voorbeeld van het biertje bij thuiskomst even aanhouden. Een tegenovergestelde manier om Paleo te gaan leven is om het biertje pas als laatste weg te laten,
nadat je al gewend bent aan een ander voedingspatroon. Dit kan prima werken, mits er
van uitstel geen afstel komt. Heb je je voeding op dat biertje na veranderd en levert dit al
duidelijk positieve effecten op? Dan is het misschien juist moeilijker om de laatste stap
ook nog te zetten, want: je ‘bent er toch eigenlijk al?’. Toch kan juist die laatste stap voor
veel verbetering zorgen.
Uiteindelijk weet je zelf het beste wat voor jou werkt.
Ren je de zee in of ga je heel voorzichtig het koude water in?
We hopen dat je iets hebt aan bovenstaande tips. Kies wat voor jou werkt. Elk mens is
tenslotte anders. Zet rustig stappen richting een Paleo leefstijl maar blijf niet te lang
hangen in een bepaalde stap. Neem bewust de volgende stap, en blijf stappen nemen tot
je na een week of drie volledig volgens het Paleo voedingspatroon eet.
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Voorbeeld Paleo dagmenu
Alsjeblieft, hier is een voorbeeld van een Paleo dagmenu van drie dagen. Ik zou het geweldig vinden als
je met Paleo aan de slag gaat, omdat deze leefstijl je zoveel te bieden heeft.
Om het je makkelijk te maken heb ik een voorbeeld menu voor je samengesteld. De recepten heb ik er
ook voor je bij gedaan.
Het menu is gebaseerd op 2000 calorieën per dag, en een minimale hoeveelheid eiwitten van 100 gram
per dag.

Dag 1:

Ontbijt: Avocado met plakjes bacon
Lunch: Haringsalade met appel en augurk
Avondeten: Zalm met groente uit de oven
Snack: Paleo-pepita (50 gram)
Snack: Banaan

Dag 2:

Ontbijt: Appel, banaan, noten
Lunch: Sardine uit blik (gegrild) met appel en bleekselderij
Avondeten: Kip-koriander met courgette
Snack: Gekookt ei
Snack: Snackgroente met tomaten-tonijndip

Dag 3:

Ontbijt: Gebakken ei (2) met bacon en fruit
Lunch: Venkel-peer-rucola met 100 gram kip
Avondeten: Koolvis, kerriesaus en roerbakgroente
Snack: Snackgroente met notenpasta
Snack: Banaan
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

avocado met plakjes bacon
Benodigheden:
1 avocado
8 plakjes bacon

Bereiding:
1. Snijd de avocado open en maak mooie partjes van het vruchtvlees.
2. Doe om elk partje een plakje vleeswaar.
3. Naar smaak peper en zout toevoegen.

Haringsalade met appel en
augurk
Benodigheden:
2 Haringen (Hollandse Nieuwe)
1 Fris/zure appel zoals Granny Smith
2 Augurken
Dille: 2 theelepels gedroogde dille of 15 gram
verse dille
2 Eetlepels olijfolie
1 Theelepel citroensap

Bereiding:
1. Snijd de haring, appel en augurk in kleine blokjes.
2. Mix de olijfolie met het citroensap en drapeer dit over de haring heen.
3. Snijd de dille fijn en strooi dit over het geheel heen.
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

zalm met groente uit de
oven
Benodigheden:
125 gram zalmmoot (vers of diepvries)
Zout en peper naar smaak
Mespuntje kokosolie (om in te bakken)
50 gram kokosmelk
Verse knoflook: 1 of twee teentjes naar smaak
Citroensap: van één citroen
140 gram bosui
150 gram champignons
50 gram gesneden sjalotjes (of ui)
Verse basilicum (handje)
Bij dit gerecht kun je verschillende groentes
gebruiken; neem wat jij maar lekker vindt.

Bereiding:
1. Verhit de oven voor op 180 graden.
2. Bestrooi de zalm rondom met zout en peper
en leg hem in een lage ovenschaal.
3. Verhit wat kokosolie in een pan en bak de
gesneden sjalot, champignon en bosui tot deze
glazig zijn.
4. Snijd de knoflook grof en bak dit een minuutje mee.
5. Doe de citroensap en kokosmelk erbij en laat het zacht koken.
6. Zet het vuur uit en doe de fijngesneden basilicum er nog even bij.
7. De hete saus die nu is ontstaan mag je vervolgens rondom de zalmmoot gieten en vervolgens gaat de
schaal nog 10 tot 20 minuten in de oven.
Houd in de gaten wanneer de zalm er gaar uit begint te zien. Goede zalm mag best nog een beetje rosé
zijn van binnen.
Optioneel: lekker met een gegrilde zoete aardappel.
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

Paleo-pepita - 5 porties
Benodigheden:
50 gram amandelen
50 gram pecannoten
50 gram paranoten
50 gram zonnebloempitten
50 gram pompoenpitten
Kokosolie
Kruiden: zout, cayennepeper, paprikapoeder
Bereiding:
1. Verwarm de kokosolie op heel laag vuur in een pannetje.
2. Doe alle noten en zaden erbij.
3. Zodra alles een beetje warm is geworden, en de kokosolie goed is gesmolten kan je alles goed door
elkaar heen husselen en de kruiden eraan toevoegen.
4. Voeg alle ingrediënten bij elkaar.
5. Eventueel wat zout, paprika, kerrie toevoegen.

Appel, banaan, noten
Benodigheden:
1 appel
1 banaan
50 gram noten

Bereiding:
Maak kleine stukjes van het fruit en combineer het op een bord met de gemengde noten.
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

Sardine uit blik (gegrild)
met appel en bleekselderij
Benodigheden:
1 Blikje gegrilde sardines van John West (100
gram)
1 Appel
2 Stokjes bleekselderij (120 gram)
2 Eetlepels olijfolie
Zout en peper naar smaak
Bereiding:
1. Was de bleekselderij en de appel. Snijd ze in kleine stukjes.
2. Doe de appel en bleekselderij in een kom of diep bord en voeg de sardines toe.
3. Snijd de sardines en hussel alles door elkaar heen.
4. Voeg als laatste de olijfolie en kruiden toe

Kip-koriander met
courgette
Benodigheden:
160 gram kip met vel, eventueel kipfilet
1 Courgette
1 Eetlepel olijfolie
1 Eetlepel verse koriander
Sap van 1 citroen
1 Theelepel sesamzaad
Zout
Cayennepeper (optioneel)
1 Teentje knoflook

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Maak een marinade van de olijfolie en de
(fijngehakte) kruiden. Wrijf hiermee de kip in maar
houd nog iets over voor de courgette.
3. Snijd de courgette in de lengte door. Wrijf de overige marinade op de snijzijde van de courgette en
doe de courgette samen met de kip in een ovenschaal.
4. Zet het gerecht in de oven tot de kip gaar is. Dit kan bij dunne stukken kip in 30 minuten zijn, dikkere
stukken moeten iets langer. Ontvelde kip (kipfilet) is meestal sneller klaar.
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

Snackgroente met
tomaten-tonijndip
Benodigheden:
Blikje tonijn (80 gram)
2 Eetlepels tomatenpuree
1 Eetlepel olijfolie
Optionele kruiden: peper, zout, sambal, basilicum
60 gram wortel
60 gram bleekselderij
60 gram komkommer

Bereiding:
1. Roer de tonijn, olijfolie, kruiden en
tomatenpuree door elkaar tot een goed
gemengde massa.
2. Was en snijd de groenten in stukjes en dip dit in het sausje.

Gebakken ei (2) met bacon
en fruit
Benodigheden:
2 Eieren
4 Plakjes bacon (of spek)
Kokosolie om in te bakken
1 Appel
1 Sinaasappel
Bereiding:
1. Bak eerst de bacon op laag vuur om en om. Bereid ondertussen het fruit voor (wassen, schillen, snijden).
2. Haal de bacon uit de pan.
3. Tik de eitjes en bak deze hoe jij ze lekker vindt.
4. Voeg de bacon tijdens het bakken van de eieren toe.
5. Serveer het fruit apart.
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

Venkel-peer-rucola salade
met kip
Benodigheden:
150 gram venkel
50 gram rucola sla
1 Peer
100 gram kipfilet (gebakken of gerookt)
2 Theelepels honing
1 Eetlepel olijfolie
1 Theelepel mosterd
1 Eetlepel citroensap

Bereiding:
1. Maak eerst de dressing: meng de honing,
olijfolie, citroensap en mosterd tot een gladde
massa en schenk dit over de salade.
2. Verwijder de harde stukken van de venkel. Snijd de rest van de venkel in kleine stukjes.
3. Ook de rucola kan je kleiner snijden, zodat het op één bord past.
4. Schil de peer en snijd deze ook in kleine stukjes.
5. Snijd de gerookte kip in stukjes, of scheur de gebakken kipfilet in slierten.
6. Leg alles op een bord.

Koolvis, kerriesaus en
roerbakgroente
Benodigheden:
125 gram koolvisfilet (mag ook uit diepvries,
maar wel ontdooid)
1 Prei (ongeveer 160 gram)
1 Rode ui
100 gram wortel
1 Teentje knoflook
2 Grote eetlepels kokosmelk
1 Eetlepel olijfolie (of ghee of kokos)
25 Gram cashewnoten
1 Theelepel kerriepoeder
Peper en zout naar smaak

Bereiding:
1. Dep de koolvisfilet droog en snijd hem in kleine
stukjes van ongeveer 3 cm.
2. Snijd de prei, ui en wortel in kleine stukjes.
Met roerbakken kun je de wortel lekker dun snijden
zodat deze goed beetgaar wordt.
3. Doe het vet in een wok en roerbak hierin de gesneden groenten.
4. Voeg na een paar minuten de knoflook toe en bak dit een minuut mee.
5. Voeg nu de vis, kokosmelk met de kerriepoeder toe en roerbak dit 4 tot 6 minuten mee.
6. Als laatste mogen de cashewnoten en de peper en zout erbij.
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Recepten
De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.

Snackgroente met notenpasta
Benodigheden:
100 gram komkommer
Halve rode paprika (50 gram)
1 Stokje bleekselderij (60 gram)
50 gram wortel
Notenpasta: amandelpasta of tahin
Bereiding:
1. Snijd de groenten tot handig formaat om mee te dippen.
2. Dip ze in de pasta
Geschikt om mee te nemen.
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