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Er zijn heel wat kookboeken. Dit kookboek is anders, omdat het zich ook 
concentreert op langer jong blijven. Het steunt op de idee dat je via voeding 
het verouderingsproces kan vertragen. 

Heel wat voedingsmiddelen kunnen immers het risico minderen op typische 
verouderingsziektes zoals hart-en vaatziektes, diabetes of dementie. Deze 
ouderdomsziektes komen echter steeds meer voor in het westen, en dit 
vooral omdat ons voedingspatroon drastisch veranderde. Het gevolg is dat 
vandaag de dag tien procent van de bevolking ontregelde suikerspiegels 
heeft en dat 40% van de West-Europeanen ooit in zijn leven diabetes zal 
krijgen. Hart-en vaatziektes zijn de belangrijkste doodsoorzaak in het 
westen, en we zien een toename van kanker en dementie. Tegen 2030 zullen 
er 75% meer kankergevallen zijn, en dit vooral omwille van een ongezonde 
levensstijl. 

Via een gezonder voedingspatroon kunnen we echter drastisch het risico 
verminderen op heel wat van deze verouderingsziektes. Zo zijn 90% 
van de gevallen van diabetes te vermijden via een gezonde levensstijl. 
Personen die een handvol walnoten eten per dag hebben 45% minder 
kans op een hartaanval. Regelmatig blauw fruit zoals bosbessen nuttigen 
kan hersenveroudering met jaren vertragen. Zwarte chocolade vermindert 
je kans op een hartaanval met minstens 37% volgens een grote studie 
verschenen in de British Medical Journal. 

Voeding is aldus ons dagelijks medicijn. Deze oude spreuk is een waarheid 
als een (grasgevoederde) koe, maar interessant is dat de laatste jaren ook 
steeds meer wetenschappelijke studies de belangrijke rol van voeding 
aantonen in het voorkomen van verouderingsziektes. Wetenschappers zijn 
afgestapt van het telkens afzonderlijk testen van bepaalde nutrienten. Als 
ze proefpersonen vitamine E of een antioxidant gaven, dan hadden deze 
niet minder kans op een hartaanval of dementie. Maar als personen hele 
voedingsmiddelen in plaats van afzonderlijke vitamines of antioxidanten 
kregen, dan zagen onderzoekers wel grote verschillen. Walnoten, een 
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dagelijks glas versgeperst fruitsap of een vetrijke vis zitten vol met 
honderden stoff en die samen werken om onze gezondheid langer in stand 
te houden. Stoff en die je niet in een voedingssupplement kan stoppen, of 
de pil zou een kilo moeten wegen. Daarom dat vandaag de dag voeding ons 
krachtigste middel is om het verouderingsproces te vertragen, en niet één of 
andere antioxidantenpil of vitaminekuur. 

Om al deze recente kennis toepasselijk te maken, heb ik deze gegoten 
in een model dat ik de voedselzandloper noem. De principes van de 
voedselzandloper heb ik neergeschreven in een boek dat in een korte 
tijd een succes werd, met meer dan 100.000 verkochte exemplaren. Een 
belangrijke reden daarvoor is dat heel wat mensen zich al snel opmerkelijk 
beter voelen als ze eten volgens de voedselzandloper. Wat ergens te 
verwachten valt wanneer ze minder suikerrijke zetmeelproducten nuttigen 
zoals brood, aardappelen en pasta. Deze voedingsmiddelen zijn slechts 
recente uitvindingen, na de opkomst van de landbouw. Daarvoor aten onze 
voorouders gedurende honderdduizenden jaren nooit brood, aardappelen 
of pasta. Ook de laatste inzichten in het onderzoek naar veroudering, 
tonen aan dat te hoge suikerpieken veroorzaakt door brood, aardappelen, 
koekjes of frisdranken het verouderingsproces versnellen en het risico op 
verouderingsziektes zoals hart-en vaatziektes, ouderdomsdiabetes en 
dementie verhogen. 

Deze kennis in de praktijk omzetten is niet zo moeilijk. De principes zijn 
eenvoudig: vervang je brood of ontbijtgranen ’s ochtends meer door 
bijvoorbeeld havermoutpap. Die havermoutpap kan je eten met walnoten, 
een stukje donkere chocolade of fruit. Vervang je aardappelen, pasta en rijst 
wat meer door peulvruchten (bonen, erwten, linzen), paddestoelen of een 
extra portie groente. Eet minder rood vlees en meer gevogelte, vette vis of 
quorn. Groente zijn de basis van de voedselzandloper, en nuttig verder veel 
gezonde tussendoortjes zoals noten, donkere chocolade, soyayoghurt of 
(gedroogd) fruit. 
Dit voedingspatroon omzetten in de dagdagelijkse realiteit vergt een nieuwe 
aanpak en is vaak een ommekeer voor mensen. Maar het resultaat, zeker 
op lange termijn, kan geweldig zijn. Dit boek, tot stand gebracht door twee 
mensen die gepassioneerd zijn door lekkere voeding én gezondheid, kan een 
geweldig hulpmiddel zijn om de theorie in de praktijk om te zetten. 

Dr. Kris Verburgh,
auteur van De Voedselzandloper. 
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MINDER

MEER

Frisdranken, melk, (drink)yoghurt, niet-versgeperste fruitsappen

Voedings-
supplementen

Zwarte chocolade, noten, sojapap, sojayoghurt

Vette vis en gevogelte, 
eieren, kaas, tofoe, quorn

Water, groene thee, witte thee, gemberthee, rode wijn,
plantaardige melk, koffie, versgeperst fruitsap

Havermoutpap (broodvervanger), peulvruchten, 
paddenstoelen

Fruit
Groenten

Brood, aardappelen, pasta en rijst

Medicatie *

Zoetigheden (koeken, gebak, snoep, ijs, ....)

Omega-6-rijke oliën, margarine, boter,
vetrijke sauzen

Zout
Suiker

Fastfood (hamburgers, pizza’s, hotdogs, snacks)
Rood vlees (varken, rund, schaap, paard)

Gefrituurd voedsel

Suikervervangers
Gezonde smaakversterkers

Gezonde oliën

(zoveel mogelijk )
vervangen door

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

MILK

w
ater



De Voedselzandloper 
in een notendop

Deze voedselzandloper laat in één oogopslag zien wat 
wel en niet gezond is. En hoe je om fitter te worden 
een minder gezond voedingspatroon kunt ombouwen 
naar een uitgebalanceerd dagmenu. Vervang 
ongezonde producten boven in de zandloper zoveel 
mogelijk door gezonde voeding onder in de zandloper. 
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slimme voedingssupplementen: vitamine D, jodium, 
magnesium, selenium, B-vitamines

betere suikervervangers: stevia, tagatose, agavesiroop
gezonde smaakversterkers: specerijen (kurkuma, 
kaneel) en verse kruiden (peterselie, tijm, rozemarijn, 
basilicum, oregano, marjolein of munt), knoflook, ui, 
citroensap, azijn, kaliumzout.
gezonde oliën: olijfolie, lijnzaadolie, walnootolie, 
koolzaadolie, sojaolie, perila-olie.
vette vis: zalm, makreel, haring, ansjovis, sardines.

vleesvervangers: tofu en quorn 
biologisch vlees en zuivelproducten: (afkomstig 
van runderen en kippen die gras als voedsel krijgen) 
bevatten 20 maal meer gezonde omega-3- dan 
ongezonde omega-6-vetzuren.

peulvruchten: (gedroogde) bonen, erwten, linzen, 
sojabonen

water: kan op smaak gebracht worden met citroen, 
salie of tijm
plantaardige melk: sojamelk, amandelmelk, rijstmelk, 
havermelk
rode wijn: maximaal 2 consumpties per dag
koffie: maximaal 3 consumpties per dag

calorierestrictie: 30% minder eten verlengt de 
levensduur met 30%
beweging: niet de intensiteit is van belang maar wel 
de regelmaat
ontspanning: meditatie, yoga, zelfhypnose, 
ademhalingscursussen
sociale contacten: besteed tijd aan familie, vrienden, 
verenigingen, vrijwilligerswerk

* Medicatiewijzigingen altijd overleggen met een arts.

Meer over de Voedselzandloper van Kris Verburgh vind 
je op www.voedselzandloper.com



→ Vervang brood door havermout(pap).

→ Vervang aardappelen, pasta of rijst door extra 
groenten, peulvruchten of paddenstoelen.

→ Vervang melk en melkproducten door plantaardige 
melkproducten (sojamelkproducten, rijstmelk, 
amandelmelk of havermelk). Kaas en eieren mogen wel. 

→ Eet weinig rood vlees, maar wel vooral vette vis (zalm, 
makreel, haring, ansjovis en sardines), gevogelte (kip en 
kalkoen), quorn of tofu.

→ Groente en fruit zijn de basis van De Voedselzandloper. 
Eet iedere dag een royale hoeveelheid.

→ Drink veel water, groene thee en minstens één glas 
vruchten- of groentesap. Koffie (maximaal drie koppen) 
en alcoholische dranken als wijn (maximaal twee glazen) 
mogen ook.

basisprincipes van  
De Voedselzandloper
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Wie kiest er niet voor om gezond te zijn en z’n hele leven lekker lang jong te 
blijven? Iedereen toch!
Diep in ons hart weten we allemaal wat dat betekent: gezonder leven en 
vooral ook gezonder eten. Het boek De Voedselzandloper van de jonge 
Belgische arts Kris Verburgh raakt hier een gevoelige snaar. Ook bij ons!

Goed en gezond eten boeit ons beiden enorm. Wij hebben elkaar hierin 
ook echt gevonden. Twee jaar geleden schreven we met veel plezier 
samen Het Keukenboekje. Een bijzonder boek over bewust koken en 
eten. Deze samenwerking smaakte beslist naar meer. Dus toen wij allebei 
– onafhankelijk van elkaar – De Voedselzandloper lazen, wisten we het 
meteen: dit wordt ons volgende project. Samen een kookboek maken met 
recepten die én aan de richtlijnen van De Voedselzandloper voldoen én ook 
nog eens heel lekker zijn. 

In De Voedselzandloper zet Kris Verburgh de huidige inzichten over onze 
voeding, wat wel en wat niet gezond is, helder op een rijtje en onderbouwt 
deze inzichten aan de hand van veel wetenschappelijk onderzoek. 
Hij laat bijvoorbeeld zien dat havermout, groenten, fruit en vette vis 
heel goed voor ons zijn en dat het eten van onder andere zetmeelrijke 
producten als aardappelen, brood, rijst en pasta juist negatieve effecten 
op onze gezondheid kan hebben. Het idee van de zandloper, waarin 

Inleiding
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‘slechte’ ingrediënten langzamerhand vervangen worden door gezondere 
ingrediënten in een goed opgebouwde voedingspiramide, intrigeerde ons. 
Door gezonder te eten vergroot je niet alleen de kans op een langer leven, 
het blijkt ook dat je minder snel veroudert en dus langer plezier in je leven 
hebt. Het gaat te ver om zijn theorie hier helemaal uit te leggen, dat doet hij 
zelf heel beeldend in zijn eigen boek. 

In dit kookboek hebben wij de richtlijnen uit De Voedselzandloper omgezet 
in lekkere recepten waarmee je makkelijk zelf aan de slag kunt. Tijdens 
het creëren en het proeven van de recepten zijn we echt radicaal te werk 
gegaan en alleen uitgegaan van de ingrediënten die wel mogen van De 
Voedselzandloper. Dat was ook een wens van Kris in een eerste gesprek 
over ons plan. Hij wilde dat de recepten echt ‘radicaal’ aan zijn theorie 
zouden voldoen, omdat mensen die zijn adviezen willen opvolgen juist 
daar klem komen te zitten. Op onze vraag wat er in je lichaam gebeurt als 
je dan toch een keer pasta, frites, rijst of brood eet, antwoordde hij: “Niets. 
Tenminste niet als je ze maar af en toe eet. In mijn boek leg ik uit wat 
bepaalde voedingsstoffen in je lichaam doen, wat ze teweegbrengen en 
welke ingrediënten goed en slecht voor je zijn. Af en toe ‘zondigen’ doe ik 
zelf ook wel. Het gaat hier niet om een dieet, maar overall moeten we beslist 
gezonder gaan eten.” 

Onze insteek met Lekker Lang Jong is dat zo’n gezonde manier van eten 
vooral ook lekker moet zijn. Anders houd je het niet vol. Tijdens het maken 
van de recepten realiseerden we ons dat het niet alleen gaat om wat je 
eet, maar vooral ook om het veranderen van gewoonten. En dat is bijna 
het moeilijkste dat er is. Want wat doe je als je gewend bent om als je laat 
thuiskomt een simpele pasta met knoflook, pepertjes en olie op tafel te 
zetten als je ook weet dat je beter geen pasta kunt eten? Dan moet er wel 
een heel makkelijk alternatief zijn. En dat is precies wat wij je willen bieden: 
gezonde alternatieven zonder veel rompslomp. 

Wij wilden zelf natuurlijk óók weten of we onze eetgewoonten konden 
bijstellen. Daar zijn we nog steeds hard mee bezig. Sinds we met dit boek 
aan de slag gingen, voelen we ons wel al veel energieker! Het kost even tijd, 
dat is zeker. Als je begint met het ontbijt en dan langzaam opbouwt, gaat 
het vast lukken. Dan deel je ook als vanzelf je maaltijden wat anders in. Je 
neemt tussendoor bijvoorbeeld een frisse en energieke groentedrank en 
eindigt de dag met een lichte maaltijd. Iedereen eet ten minste 21 maaltijden 
per week. Als je daarvan om te beginnen eens één of misschien wel een 
paar maaltijden volgens De Voedselzandloper eet en de week daarop nog 
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een paar meer, ben je al aardig op de goede weg en komt de rest vanzelf. 
Ons kookboek wil daarbij helpen met een grote keus aan lekkere recepten. 
Het is zeker geen dieetboek met weekmenu’s die je strak moet volgen. 
Het gaat er juist om die gezonde manier van leven aan te leren en zo het 
verouderingsproces te vertragen.

Vaak onderschatten we hoe belangrijk onze alledaagse gewoonten – zoals 
voeding, ademhaling en lichaamshouding – zijn. Juist omdat deze zaken 
zo dagelijks en voortdurend zijn, kunnen ze continu onze gezondheid 
ondermijnen. Als je de hele dag krom voor de computer zit, heb je ’s avonds 
pijn in je nek. Ongezonde eetgewoonten zijn veel verraderlijker, die uiten 
zich vaak pas na vele jaren in vervelende kwaaltjes en welvaartziekten. En 
dan begrijp je vaak nog niet hoe dat nu kan. Alles wat zich in ons lichaam 
afspeelt is een zeer ingewikkelde materie.

En nu ben jij zelf aan de beurt, probeer aan de hand van Lekker Lang Jong 
je leven te veranderen. Geniet er wel van, want eten is veel meer dan 
alleen ‘gezondheid’ binnen krijgen. Ook je beleving, sociale contacten en 
gezelligheid hebben invloed op het minder snel oud worden!

Lang zullen we leven! Nelleke en Clara
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→ Havermout is een belangrijk element in het hele 
boek, omdat havermout zoveel goede eigenschappen 
heeft. Havermout bevat veel vezels, die heel belangrijk 
zijn voor een gezonde darmwerking, en er ook voor 
zorgen dat suikers minder snel in je bloedbaan komen.

→ Veel mensen kunnen de ‘bite’ van een boterham 
niet missen. Daarom staat in dit hoofdstuk een recept 
voor notencrackers op basis van havermout met een 
aantal suggesties hoe je hierop kunt variëren met 
gezonde ingrediënten die je in huis hebt.

→ Noten komen in het hele boek regelmatig voor 
vanwege hun goede eigenschappen. Vooral walnoten 
bevatten veel omega-3-vetzuren, die een belangrijke 
rol spelen in de opbouw en werking van de hersenen. 
Walnoten hebben ook een goede invloed op hart- en 
bloedvaten. 

→ Noten zijn overigens beter als het velletje er nog 
omheen zit. Dat komt doordat, net als bij een appel, 
daar de vezels zitten. En, zoals gezegd, zijn vezels heel 
belangrijk voor een gezonde darm.

Pak de chocolade-
hazelnootpasta ook eens 
als je een toetje wilt 
maken, 

Bewaar crackers in een 
goed afgesloten doos, 
14 dagen kan makkelijk.



een gezonde basis
MAAK HET JEzELF MAKKELIJK

De recepten in dit hoofdstuk zijn vooral om het je makkelijk te maken voor 
momenten waarop je eigenlijk weinig tijd hebt en wel goed wilt eten. Een 
klein voorraadje in de koelkast, vriezer of voorraadkast geeft je de kans om  
’s morgens goed te beginnen, je lunch makkelijker goed te maken en  
’s avonds een lekkere kop soep op tafel te zetten. Als je snel een van tevoren 
gebakken cracker met wat zelfgemaakte chocoladehazelnootpasta of 
sandwichspread kunt pakken, voorkom je daarmee dat je naar die boterham 
belegd met vette vleeswaren grijpt. En natuurlijk zijn zelfgemaakte 
mayonaise, paddenstoelenbouillon of tomatensaus handig bij het 
klaarmaken van andere gerechten. Kortom een hoofdstuk om de ‘goede 
basis’ in voorraad te hebben, voor het ontbijt, voor de lunch en voor het 
avondeten.
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notencrackers met vruchtenspread en chocolade-hazelnootpasta

EEN GEZONDE BASIS



notencrackers
12 stuks | 15 minuten | oven 20-25 minuten

Verwarm de oven voor op 180 ˚C. Maal de noten in de 
keukenmachine heel fi jn. Doe dit notenmeel over in 
een kom en roer de havermout en kaas erdoor. Breek 
de eieren erboven, meng alles tot een stevig deeg en 
kneed dit even door. 

Druk het deeg uit op een groot stuk bakpapier. Leg er 
een ander stuk bakpapier op en rol het deeg tussen de 
twee stukken papier uit tot een rechthoekige lap van 
20 bij 30 cm. 

Neem het bovenste stuk bakpapier er weer af en snijd 
de randen van het deeg netjes recht. Snijd het deeg op 
het bakpapier in 12 crackers van 8 x 6 cm. 

Leg het bakpapier met het deeg op een bakplaat en 
schuif deze in het midden van de oven. Bak de crackers 
in 20-25 minuten goudbruin en gaar. Laat de crackers 
op de bakplaat afkoelen

100 g noten (gepelde amandelen, hazelnoten, walnoten of 
pistachenoten)
100 g havermout
40 g jong belegen (geiten)kaas, geraspt
2 eieren

Je kunt bij de natuur-
winkel ook kant-en-klaar 
gemalen amandelen 
kopen.

EEN GEZONDE BASIS
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Maak kleine crackertjes 
als toastjes bij de borrel. 
Steek met een glas 
mooie rondjes uit het 
deeg of snijd het deeg in 
vierkantjes. 

sesamcrackers: 
vervang de noten door 50 gram amandelen, 50 gram 
havervlokken en 25 gram sesamzaad. Meng driekwart 
van het sesamzaad door het deeg, strooi de resterende 
zaadjes over de crackers voor ze de oven in gaan.

crackers met pit: 
maak het deeg van 50 gram gemalen noten, 100 gram 
havermout, 75 gram havervlokken, 25 gram grof gehakte 
pompoenpitten en/of zonnebloempitten en 1 eetlepel 
lijnzaad. Bestrooi de crackers voor ze de oven ingaan 
met nog wat gehakte pitten. 

lijnzaadcrackers: 
vervang de noten door 50 gram havervlokken en 
50 gram lijnzaad en meng ze met 50 gram kaas 
door de havermout.

variaties

EEN GEZONDE BASIS
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EEN GEZONDE BASIS
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Probeer deze vruchtenspread 
ook eens met mango en 
passievrucht. 

400 g (diepvries) rood fruit
100 ml agavesiroop (zie blz. 216) 

schoon jampotje van 225 ml

Laat diepvries fruit eerst in een pan ontdooien. Stamp het fruit in 
de pan met een stamper fi jn en roer de agavesiroop erdoor.

Verwarm het fruit al roerend 15 minuten op zacht vuur en laat 
zoveel vocht verdampen dat de fruitpuree wat dikker wordt. 

Schep de fruitpuree in het jampotje, sluit dit af en laat de puree 
afkoelen. Bewaar de vruchtenspread in de koelkast. Lekker op een 
cracker en in zoete nagerechten en taarten. 

vruchtenspread 
1 klein potje | 15 minuten 

EEN GEZONDE BASIS

20


