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INLEIDING

MAAKJEKLAAROMJEMETABOLISMETEHERSTELLEN
MET28DAGENHEERLIJKETEN

Als je Het metabolismedieet gelezen hebt, gefeliciteerd! Je hebt net een

enormestapgezetinderichtingvanhetherstelvanjemetabolismeen,

meernog,vanjevolledigerelatiemetvoedsel.Derecepteninditboek

willen immers niet alleen je vertraagde en opgebrande metabolisme

terugversnellenenaanwakkeren(hoewelzedatwelzullendoen),maar

willenjeookopnieuwlerenhoudenvanvoedsel.Zewillenjeweerla-

tengenietenvansmaken,geuren,texturenenallemogelijkemanieren

waaropetenjelichaamengeestvoedt.

Ikwildatjejebevrijdtvandewurggreepvandeangstvoorvoedsel.Ik

wildatjevoedselleerttezienalsjevriend,jebondgenoot,jepartnerop

wegnaareengezondere,slankerejij.Ikwildatjeopnieuwleerthoeje

jeliefdekunttonendoordegerechtendiejevoorjefamilieoptafelzet

enhoejekuntgenietenvandeliefdediejouwfamilieindegerechten

steektdiezevoorjoubereiden.

Je weet dat het Metabolismedieet draait rond eten, en wel rond veel

eten. Jeweetdathetdieetvoorschrijftdat jevijfkeerperdageet,en

somszelfsmeer,endatheteendieetisdatjemetabolismevoedt,dat

het voedsel de brandstof is voor je gewichtsverlies. Maar om dat te

doen,moethetvoedselechtvoedselzijn,enechtvoedselmoetbereid

worden.Enalsjehetzodrukhebtalsdemeestevanmijncliënten,dan

moetdatvoedselgemakkelijktebereidenzijn,fantastischsmakenen

goedvoorjezijn.Ditkookboekwiljouduslerenomgerechtenklaar

te maken die geweldig smaken, die je geweldig doen voelen en je er

geweldigdoenuitzien.Jezulttrotszijnomzeoptafeltezetten,ofhet

nuvoorjezelfis,voorgastenofvoorjefamilie.Kokeniseenactiefon-
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derdeelvangezondzijn,hetlaatjedecontroleovernemenoverjeeigen

gezondheidenhetzaljemetabolisme,datergensonderwegdefectge-

raaktis,terugherstellen.

Mijn familie heeft het geluk om een persoonlijke chefkok in huis te

hebbenomdatvoedseltebereiden,endiechefkokbenik!Samenzul-

lenwejouomvormentotjeeigenchefkok,endievoorjeeigenfamilie

envrienden,doorjetelerenhoejegerechtenkuntbereidendiejeli-

chaamversterken,diejegezondheidbevorderenendiehetvuurvanje

metabolismeaansteken.

Wegaanjouwnieuweikvindenenwegaandatnuonmiddellijkdoen.

Hetzaleenkleineinspanningvragen,maarnietsdatjijnietaankan.

Ikgajouniet,nooitmeer,vragenomjezelfuittehongeren.Daardoor

benjeimmersindeproblemengeraakt.Duslatenweditafspreken.Als

voedselvroegerjouwvijandwas,behoortdatnudefinitieftothetver-

leden.Vanafnubegintdetoekomst,waarinvoedseljouwmedicijnis.

Hetishetenigedatwehebbenomonslichaamoptebouwen,omeen

gezondhart,sterkebeenderenenspierentekwekenenonzehuid,ha-

renennagelsgezondtehouden.Hetzorgtvoordeaanmaakvanhor-

monen,dieallesinonslichaamregelen.Hetisnietalleenenergie.Het

ishetlevenzelf.Hetwordttijddatjenietmeerbangbentomteetenen

datjeleerthoejegoedmoeteten.Ofjenu5,10of20kiloteveelweegt,

jijhebtditmedicijnnodig.Jemoethetvoedsellerengebruikenomje

stressvanjeafteschudden,vetcellenkwijtterakenenjemetabolisme

teontketenen.

Hoe mensen denken over koken en voedsel gebruiken in hun leven

wil ik op revolutionaire wijze veranderen. Daarom heb ik meer dan

250voedzame, heerlijke en gemakkelijk te bereiden recepten uitge-

werktdie je indedrie fasenvanhetMetabolismedieetkunteten. In

heelditboekzuljetipsvinden,sommigevanmij,sommigediemijn

cliëntenmetmegedeeldhebben,die jouzullenhelpenomjeophet

juistespoortehoudenterwijljeopnieuweengezonderelatieopbouwt

metvoedsel,kokenengewichtsverlies.



H E T  B E G I N

13

Tochzijnerenkeledingendiejenietzultvindeninditkookboek.Je

zultgeennepvoedselofvoorverpakteingrediëntenaantreffen,enook

geenkunstmatigezoetstoffenofvoedingsmiddelenmetkunstmatige

zoetstoffen.Jezultookgeencalorieënofgrammensuikerofvetvin-

den.AlsjeHet metabolismedieetgelezenhebt,weetjedat‘calorieënin=

calorieënuit’eenmytheis.Ikwilnietdatjeooitcalorieëntelt,ofgram-

mensuikerofvet.Indeplaatsdaarvanwilikdatjeechtvoedselbereidt,

kooktendatjeervangeniet.Wantdatvoedselisdehoeksteenvaneen

gezond,snelmetabolisme.Mijnvoornaamstedoelisomgezondheidte

promotenenomjegewichttedoenverliezen.Datiswatikdoe.Datis

wieikben.Endaaromzullenwesamendekeukeninduiken.

Ditiseendieetvanplezierennietvanonthouding.Ikstuurjeineen

nieuwerichting,omjetehelpenomopnieuwvanvoedseltegenieten,

inplaatsvanerbangvantezijn,hetjeteontzeggenofhetjeinkleine

porties op een klein bordje te geven. Met het Metabolismedieet zijn

vervelendeneveneffectengewoonnietnodig.Jezelfuithongerenisver-

boden!Jezultjemetabolismeopdejuistemanieraanwakkerenzodat

jeeenbetereverhoudingtussenspiermassaenvetontwikkelt.Zozul

jegenietenvaneenbeteregezondheid,meerenergieenalhetlekkere

etendatjezultlerenkokenmetditboek.

Eerlijk waar, koken is mijn heilige moment waarvan ik rustig word.

Somszuljemeinmijnkeukenvindenmettweestoofpotjeseneenpot

bouillondieallemaaltegelijkaanhetsudderenzijn.Misschienisdat

opdeenigeavondperweekwaaropiktijdhebomtekokenvoordehele

week.Alsallesafgekoeldis,zuljemeindeweerzienmetplasticpotjes

(bijvoorbeeld Tupperware) en diepvrieszakjes, verspreid over het hele

aanrecht.Ikverdeelalhetvoedselinporties,voordehelefamilieofen-

kelvoormezelf,voorhetontbijt,delunchofdeavondmaaltijd.Daarna

krijgtelkpotjeofzakjeeenlabelenverdwijnthetindediepvries.Het

lijktwelhectischbandwerkopdiemiddagenavond,maarzoverloopt

derestvandeweekprobleemloosvlot.Somsnodigikzelfsvriendenuit

vooreen‘brengzelfjeTupperware-potjemee’-kookfeestje.
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Maarhoegraagikookkook,ikhebookeenzeergevuldlevenensoms

ishet financieel ofemotioneel zwaar,ofzit ikecht in tijdsnood,net

zoalsjij.Daaromzijndemeestevanmijnreceptendegerechtendieik

elkedagkook,zodatikweetdatzeineenwipklaarzijn.Veelrecepten

zijnzeerbudgetvriendelijk,ensommigezijnzofeestelijkdatjeerzelfs

koninklijkbezoekeenpleziermeezoudoen.Uitervaringweetikdat

demeestegerechtengemakkelijkingevroren,ontdooidenopgewarmd

kunnenworden.

Aldezereceptenvindiklekkerenmaakikvoormijnfamilie,vrienden

encliënten,diezeookkunnensmaken.Veelvanhenhebbenmijtips

gegevenoverwelkehunfavorietegerechtenzijn,dieikduszekermoest

opnemen.Opmeerdaneenmanierbrengtvoedselmensensamen,en

nubenjijookeendeelvanons.Duseigenlijkkokenwesamen.Denk

eraandatookikwaarschijnlijkaanhethakken,roeren,invriezen,sud-

derenenbakkenben,samenmetjou.

Alsjejeeigenreceptenwiltdelen,surfdannaarmijnwebsite

www.fastmetabolismdiet.com.

HayliePomroy
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H O O F D S T U K  1

WAT IS HET METABOLISMEDIEET? 
EVEN HERHALEN

Voorwedekeukeninduiken,wiliknogevensamenvattenwathetmeta-

bolismeis,hoehetwerktenwaaromhetmomenteelnietgoedmeerwerkt.

Dus,watishetmetabolismeprecies?Eerstenvooralishetmetabolisme

eenproces,nietietstastbaars.Meerspecifiekbestaathetmetabolisch

procesuiteenaantalchemischereactiesdiezichindecellenvanalle

levendeorganismenvoordoenomzeinleventehouden:hetverande-

renofomzettenvanvoedselinofwelenergieenbrandstof,ofwelsub-

stantie(spieren,vet,bloed,botten).Jemetabolismeisaltijdbezigmet

verbranden,opslaanofopbouwen.

Jehebteenmetabolisme,wantjeleeft.Enomteleven–teademen,te

bewegen,tedenkenentereageren–hebjeenergienodigendeenige

manieromaandieenergietekomen,isvoedsel.Voedseldatjegekocht,

schoongemaaktengekookthebtenwaarvanjegenotenhebt.Bijzon-

der!Omtelevenhebbenwebrandstofnodigenhebbenwesubstantie

nodig.Eengezond,functioneelmetabolismesteltonsinstaatexactde

juistehoeveelheidenergiebeschikbaartehebben,voldoendereserve-

energieklaarvoorgebruikopteslaaneneensterkeenstabielestruc-

tuuroptebouwen,jelichaam.

Eenongezondof traagmetabolismekandebrandstofechternietop

eenefficiëntemanieruithetvoedselhalen.Indeplaatsvanhettever-

branden en je energie te geven, slaat het lichaam het op als vet in je

lichaam, dat het bewaart voor een gezondere periode. Diëten, ‘leeg’

voedsel zonder voedingsstoffen, hormoonschommelingen, nepvoed-

sel met chemicaliën en kunstmatige toevoegingen en een leven met

teveelstressvertragenjemetabolismeinplaatsvanhetteversnellen.
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Misschienhebjealenkeleofenkeletientallendiëtengeprobeerd.Mis-

schienhebjecalorieënengrammenvetgeteld.Misschienatjevoorver-

pakteetenswarendievooreeuwigenaltijdhoudbaarwaren.Misschien

benjezogefrustreerdindiëtendatjegeennepkoekje,ontbijtreepof

anderdieetproductmetkunstmatigesmaak-enzoetstoffenmeerkan

zien.Misschienbenjezelfskwaadopjezelfomdatjezoveeltijd,energie

engeldhebtgeïnvesteerd ineendieetprogrammadatgeenrekening

hieldmethetfeitdatjijeenechtepersoonbent,metechteverwachtin-

gen,nodenenwensen.Misschienbenjetochafgevallen,maarzonder

jemetabolismeteherstellen,zodatdekilo’seronmiddellijkweeraan

kwamen wanneer je stopte met je dieet. Misschien ben je woedend,

omdatjenooitgeleerdhebtomgezondvoedseltekopen,voortebe-

reidenenklaartemakenvoorjezelf.Wegaanditallemaalveranderen.

Hetwordttijddatwedeschuldgevoelens,despijtendezelf haatachter

onslatenenverdergaan.Ditisdecompleteommezwaaiinjegeestenje

denkendiejelichaamnodigheeftendievooreennieuwere,gezondere

versievanjezelfzalzorgen.Jezultvoedselzienalseenstukgereedschap

datdeschadeaanjelichaamkanherstellenendathetopnieuwgezond

zalmaken.Voorjouzalheteenmiddelzijnomtegenietenvanhetproces

vanjeeigenvoedseltemakenenopteeten,enzelfs indiematedat

jeeroverzultkunnen,enmogen,opscheppen.Veelvanmijncliënten

nemenfoto’svandegerechtendiezegemaakthebbenenpostenzeop

mijnFacebookpagina.Sommigekomenzelfslangsopkantoormeteen

portie.Waarom?Omdatzetrotszijnopwatzegemaakthebben.Mijn

cliëntenhebbendeliefdevooretenopnieuwontdekt,endatzuljijook

doen,naarmatejedegerechteninditboekmaakt.

Jenieuweikzaldolzijnopfruitengranenenproteïnenengezonde

vetten.AlsjeHet metabolismedieetgelezenhebt,danweetjealhoejeli-

chaamreageertopbepaaldevoedingsstoffenenstrategischegerechten.

Ennujeditkookboekinhandenhebt,hebjeallereceptenenbronnen

omalhetvoedseltemakendatonontbeerlijkisomjegewichttedoen

verliezenenomhetnooitmeerterugtezien.
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Chronischdiëtendooftjemetabolismeuit,maarhetMetabolismedieet

doethetweeroplaaien.Hetuitgangspuntiseenvoudig:‘afvallendoor

afwisseling’.Netzoalsjedeverschillendespiergroepenvanjelichaam

traintomjeatletischeprestatiesopteschroeven,trainjeverschillende

mechanismenomteverbranden,optebouwenenteherstellenomje

metabolismeaantewakkerenenmaximaleresultatentebehalen.

Wanneerjemetabolismenietmeerwerkt,heefthethetequivalentvan

eenpersoonlijketrainernodigomteruginvormteraken,iemanddie

voedselneemtenhetgebruiktomhetruwemateriaalvanjelichaam

omtevormentothetlichaamvanjedromen.Dietrainer,datbenik,en

derecepteninditboekzijnmijnassistenten.

Bekijkhetzo.Wanneerjeéénsoortfitnessoefeningdoet,zoalsdeloop-

bandofdecrosstrainer, raakt je lichaamgewendaandietrainingen

zuljeuiteindelijkgeenresultaatmeerzien.Jebereikteenplafond.Je

gebruiktdezelfdespierenelkedagopdezelfdemanierenjeverwaar-

loostdeanderespiereninjelichaam.Netzoalseencircuittrainingjeli-

chaamprikkeltenverrast,schudthetMetabolismedieetjeeetgewoon-

tendoorelkaardoorjeteoverstelpenmetbelangrijkevoedingsstoffen

diejetekortkwam,maarnooitlangerdantweeofdriedagennaelkaar

opeenzelfdemanier.

Dezestrategiezetjelichaamaanhetwerk,verrasthetenondersteunt

het.Biochemischepatronendie jemetabolismevertraagden,worden

omgekeerd.Dezestrategieiseenwake-upcallenleverthetvonkjedat

jecalorieënenvetzalverbrandenzoalsnooittevoren.

Eencircuittrainingvoorjemetabolismeheeftalsbijkomendvoordeel

dat je je maaltijden moet afwisselen, zodat je smakenpalet zich niet

verveelt of vastroest. Twee dagen eten op de ene manier, twee dagen

etenopeenanderemanierendandriedageneenheelnieuwe,speci-

fiekecombinatievanvoedingsstoffen.Het is leuk,het is interessant,

hetisoverheerlijk–enhetwerkt.
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Jeweetaldatjemetabolismedemanieriswaaropjelichaamomgaat

metdeenergiediehetkrijgtdoorteeten.Hetmetabolismestuurtdie

energieverschillenderichtingenop,af hankelijkvanwatjeeetenwat

jedoet.Hetmooievanjemetabolismeisdatjehetkuntmanipuleren,

omdathoejeeetenbeweegtenleeft,effectheeftopwelkdeelvanje

etenopgeslagenwordtalsvet,hoeveelergebruiktwordtalsenergie,en

wateropzijgezetwordtvoordebouwvanjebotstructuur.

Datallesleerdeiktijdensmijnstudiedierwetenschappen.Dedieren-

industriegebruiktdezewetenschappelijkekennisoverenergie,opslag

en structuur om vee te fokken met optimale eigenschappen voor de

voedingsindustrie,uiteraardgedrevendoordemiljoenenwinstendie

daarbijgemaaktworden.

Najarenvanstudiesenklinischonderzoekbegrijpiknutenvollehoe

ikjouwmetabolismewakkerkanlatenworden,hoeikhetaanhetwerk

kanzettenenhetvetkanlatenverbrandenwaarjealdiejarenlastvan

had.Inditkookboekzalikjelatenzienhoejeheerlijkeenvoedzame

gerechtenmoetklaarmaken,zodatookjijaandeslagkunt.Nubenik

jouwvoedingsdeskundigeenpersoonlijkechefkok.Metditboekbreng

ikmijnprogrammanaarjetoe.Ikvinddatiedereendiewilafvallenen

gezonderwilgaanleven,daartoe instaatgesteldmoetworden.Snel,

efficiëntenpermanent.

Dit is geen boek voor je eerste dieet. Het is een boek voor je laatste

poging.Alsjeeraandenktomhetstrevennaarjeidealegewichtopte

geven,danisdestrijdnuvoorbij.Nuishettijdomvanetentegaan

houdenenhettegebruikenomblijvendgewichtteverliezen.

Doormijnsystematischeafwisselingvandoelgerichtvoedselopspeci-

fiekedagenenstrategischetijdstippenveranderthetlichaamzichzelf

dooraftewisselentussenrustenactiefherstelvanhetmetabolisme.Je

lichaamblijftalert,gevoedenvitaal,totheteenvetverbrandendvuur

wordtenjeafvalt.Precieswatjealtijdalwilde.
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Elke week eet je op drie manieren – volgens Fase 1, Fase 2en Fase 3.

Gedurendevierwekenwisseljedezefasenaf,zodatjeiedermogelijk

biochemischscenariotegenkomtdatjelichaampermaandelijksecy-

clusdoormaakt(endatgeldtvoorvrouwenénmannen).Jezultjeeten

verbrandenenjelichaamsvetverdwijntalssneeuwvoordezon.

Ditisgeenlozebelofte.Ookjijkunthet!Ikhebhetkeeropkeermo-

genmeemaken:vrouwenenmannen,twintigersenzeventigplussers,

iedereenkanhet.Zelfsmensenmetspecifiekenoden:mensenmetglu-

tenintolerantie,vegetariërs,veganistenencarnivoren.Hetmaaktniet

uitwatjegraageet,inditkookboekvindjezekerwatjewilt.Derecep-

tenzijngemakkelijktevolgenenmoeilijkteweerstaan.

Inmijnziekenhuizenkrijgikveelcliëntenoverdevloerdieverschillen-

devoedselbeperkingenhebben,sommigeopaanradenvanhundokter

omhuncholesterolgehaltetedoendalen,sommigealsgevolgvanme-

discheaandoeningenzoalscoeliakieofvoedselallergieën.Weerandere

hebbenpersoonlijkevoorkeurenofethischeovertuigingen,zoalsvege-

tariërsofveganisten.Omdatikineenklinischeomgevingwerk,moest

ikreceptenontwikkelendieopmaatgemaaktwarenvoorallemensen

met verschillende soorten medische en filosofische noden. Daarom

staaninditboekveelreceptendiezonderveelmoeiteaangepastkun-

nenwordenaaneenvegetarischofveganistischeetpatroon.Alsjeliever

dierlijkeproteïnenopneemt,kunjedanweeringrediëntenzoalskipof

kalkoen toevoegen aan de vegetarische recepten. Om dezelfde reden

wordenervaakalternatievegraansoortendiegeenglutenbevattenge-

bruiktinderecepten(metuitzonderingvanenkelereceptendiegerst

bevatten).Daarenbovenlatenallereceptenjetoeomeenderwelkingre-

diënttevervangendooreenanderingrediëntuitdelijst,zolangjemaar

indezelfdevoedselcategorieenfaseblijft.Iemanddieallergischisvoor

schelpdierenkandesint-jakobsvruchtenvervangendoorheilbotenie-

mandmeteenallergievoortomatenkandievervangendoorcourgette.

Deze recepten zijn de favorieten van veel van mijn cliënten, van wie

sommige coeliakie hebben, vegetariër zijn of ernstige voedselaller-
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gieënhebben.Dezereceptenzijnzorgvuldigopgebouwdzodatechte

mensenzekunnenmakeninhunechteleven.Ennubenikzoblijdat

ikzeaanjoumagvoorstellen.

DEVIJFBELANGRIJKSTESPELERS

Zoalsjeweetbeschouwikvoedselalseenmedicijn,duslatenweeven

herhalenhoewehetvoedselkunnengebruikenomjelichaamtege-

nezen.

1. Jelever

Erzijnmeerdanzeshonderdmetabolismefunctiesbekenddieelke

dagdoordeleverwordenaangestuurd.Jeleverbepaaltofjesuiker

opslaatalsvetofverbrandtalsbrandstof.Voedingsstoffenmeteen

hooggehalteaanproteïnenenalkaliserendegroenegroenten(dieje

kuntvindenindelijstmetvoedingsstoffenvanFase2)zijneenkata-

lysatorvoordeleverfunctie.

2. Jebijnieren

Debijnierenregelendestresshormonen,bepalendeontwikkeling

vanspierenenvetenhelpenjesuikerspiegelstabieltehoudenge-

durendededag.Zezijnverantwoordelijkvoorallesvanjeenergie-

niveautotjegemoedstoestandenzewordengekalmeerdengevoed

doorfruitmeteenhogeglykemischeindexzoalsmango’senananas

encomplexegraansoortenzoalsvollerijstofquinoa,diejeveelzult

eteninFase1.Dankzijdebijnierenkunnendejuistevoedingsmid-

delendebestemedicijnenzijnomjestressteverminderen.

3. Jeschildklier

Deze metabolische superster is verantwoordelijk voor 80% van je

vetverbrandingsvermogen.Dehormonendieafgescheidenworden

doordeschildklier worden gevoeddoordegezondevetten die we

terugvinden in avocado’s, noten, zaden, kokosnoot, olijfolie en

druivenpitolie,waarvanjemaggenieteninFase3.


