


"Don't wait for a better world.
Start now to create a world of

harmony and peace. It is up to you
and it always have been. 

You may even find the solution at
the end of your fork"

- Sharon Gannon
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Introductie

Lieve ouder/ verzorger, 

Deze gids is speciaal samengesteld om jou op holistische wijze te ondersteunen

bij het maken van meer gezonde, eerlijke en duurzame keuzes voor jezelf, en

het hele gezin. Hopelijk raak je geïnspireerd om je gezin te verwennen met

kleurrijke en heerlijke plantaardige gerechten die goed zijn voor de gezondheid,

de dieren én voor het milieu! De Glow Mini methode is niet dogmatisch, er is

geen goed of fout. We streven naar vaker planten op het menu, hoevaak je dat

doet, dat is volledig aan jou! 

Wij, Isabella en Loulou, zijn al jaren ervaringsdeskundigen op het gebied van

plantaardige voeding. De ingrediënten voor dit boekje zijn tot stand gekomen

vanuit Isabella's persoonlijke ervaringen als moeder van Luca (2018) en Loulou's

vakkennis als Ayurvedisch voeding en leefstijl coach voor vrouwen, moeders,

kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast hebben we expertises ingeschakeld

van orthomoleculair therapeut, kindervoedingsexpert en mama van twee,

Sharon Asscher van 'Voeding maakt je beter', en Tessa van der Steen, van 'Your

Health Coach'.  

Deze gids is een aanvulling op de Glow Mini cursus. Het is niet een opzich-

zelfstaand programma. Om deze reden verzoeken we met klem om dit

document niet door te sturen naar derden. Deze gids is namelijk niet compleet

zonder de cursus en wij zouden niet willen dat de informatie op een verkeerde

wijze wordt toegepast. 

Wil je een afbeelding of tekst uit dit e-book kopiëren om te delen op jouw

socials zodat je andere kunt inspireren ook vaker plantaardig te eten? Dat

vinden wij alleen maar leuk, vergeet @glowmini dan niet te taggen! 

Veel liefs,

Isabella en Loulou 
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Waarom plantaardig

Na het zien van verschrikkelijke beelden uit de bio industrie besloten wij dat we

niet langer wilden bijdragen aan dit dierenleed en hier begon onze reis naar 

 een overwegend plantaardig voedingspatroon.

Als onverwachte en positieve bijkomstigheid ondervonden we vele fysieke

voordelen zoals meer energie, mentale helderheid, een zuivere huid, sterke

nagels en sterk haar. Hoe meer we ons verdiepten in deze nieuwe levensstijl,

hoe meer voordelen eraan gepaard bleken.

Met een plantaardig dieet verklein je aanzienlijk je ecologische voetafdruk, red

je dierenlevens, help je de opwarming van de aarde tegen te gaan en draag je

bij aan een efficiënter voedselsysteem.

We vinden het belangrijk om een schone en leefbare wereld te creëren voor de

toekomstige generatie, en hen waarden van compassie mee te geven om te

leren leven vanuit het hart, met onconditionele liefde voor alles en iedereen.

We willen ze meegeven om lief te hebben, ongeacht hoe een dier of persoon

eruitziet.

Daarbij zijn wij de eerste generatie die zich zorgen moet maken over de

toekomst van de aarde, en misschien wel de laatste die het tij nog kunnen

keren. Des te belangrijker dat we onze (voedsel) keuzes heroverwegen.

Daarbij geloven wij heilig in de gezondheidsvoordelen van een plantaardig

dieet, ondersteund door wetenschap en omdat we dat zelf zo hebben ervaren.

Zelfs tijdens Isabella’s zwangerschap en post-partum herstel periode bleek dit

een goede keuze te zijn. Het bewijs hiervoor was een gezonde zwangerschap,

goede uitslagen van gezondheidstests, een gezonde baby en een goed herstel.

Inmiddels hebben we nu ook ervaring met de eerste levensjaren van een kind

en is dit wederom een bewijs voor ons dat plantaardig eten óók voor kinderen

een juiste keuze kan zijn met de juiste informatie en begeleiding. Uiteraard is

elk persoon, en elke gezinssituatie uniek. Volgens Ayurveda is er geen ‘one size

fits all’ en daarom willen we je uitnodigen om te onderzoeken wat bij jouw

persoonlijke behoeften past en wat voor jou haalbaar is. 
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Hoe ga ik om met (schoon) ouders/ familie die niet dezelfde keuzes maken

als ik?

Hoe ga ik om met etentjes/ feestjes/ uitjes buiten de deur?

Hoe ga ik om met tradities binnen mijn cultuur?

Hoe ga ik om met vakanties in het buitenland?

Hoe ga ik om met weekdagen en weekenden?

Om te bepalen wat voor jou praktisch haalbaar is, kun je voor jezelf bepalen in

hoeverre jij plantaardig wilt eten met het gezin. Dat kan 100% zijn, dat kan

80% zijn of dat kan bijvoorbeeld 50% zijn. Alles is ok!

Het kan houvast bieden om dit voor jezelf duidelijk te krijgen zodat je

bewustere keuzes kunt maken zonder daar al te veel meer over hoeven na te

denken. Bij het vaststellen van dit percentage kun je denken aan de volgende

dingen:

Go With The Glow © 2021 

100 % plantproof

80 % plantproof

0 % plantproof

Maak een schatting van hoeveel % jij

plantaardig wilt eten met het gezin en

weet dat dat goed genoeg is voor nu!
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‘Veganisme is een levensstijl
waarbij – voor zover mogelijk en

praktisch haalbaar – wordt
afgezien van alle vormen van

exploitatie van, en wreedheid naar
dieren voor eten, kleding of andere

doeleinden.‘
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Basiskennis plantaardige voeding

Een veel gestelde vraag is: kan ik mijn kinderen plantaardig opvoeden? Ja dat

kan, mits je je goed laat informeren. Het Voedingscentrum stelt: ‘geef je

kinderen niet op eigen houtje een veganistisch dieet’ en daar sluiten we ons

helemaal bij aan. We zijn dan ook heel blij dat jij de Glow Mini cursus hebt

gevolgd!

De gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor

regering en parlement, heeft in de ‘richtlijnen gezonde voeding 2015’

aangegeven dat een meer plantaardig, en minder dierlijk voedingspatroon zeer

bevorderlijk is voor de gezondheid.

De Amerikaanse Academie voor Voeding en Diëtiek, de grootste organisatie

van voedingsexperts ter wereld, liet in een advies- rapport weten dat ‘een goed

gepland veganistisch eetpatroon geschikt is voor alle fasen van de

levenscyclus, inclusief voor baby’s, kleine kinderen en tieners’.

Dus, gooi je twijfels overboord en plak ons Glow Mini Bordindeling poster op je

koelkast om op verantwoorde wijze te kunnen voorzien in de dagelijkse

behoeftes van jouw gezin!

Wat echter belangrijk is om te weten is dat kinderen andere behoeften hebben

dan volwassenen. Zie het verschil tussen een volwassen bord en een kinder

bord  vanaf pagina 32.

De aandachtspunten bij een volwaardig voedingspatroon voor kinderen zijn:

energie, variatie, vezels, plantaardige eiwitten, omega-3, calcium, vitamine D,

vitamine B12, jodium en ijzer.  

Go With The Glow © 2021 
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Adviezen over de eerste hapjes verschillen nogal. De Glow Mini methode is een

specifieke manier van het introduceren van de de eerste hapjes, die samen met

orthomoleculair therapeut en expert in kindervoeding Sharon Asscher tot stand

zijn gekomen. Het kan zijn dat deze methode niet overeenkomt met wat je

gewend bent, of wat het consultatiebureau adviseert. Dit komt omdat wij de

darmen als uitgangspunt hebben genomen. De darmen zijn het centrum van de

gezondheid.

Darmen hebben tight junctions. Dat zijn een soort van schuif luikjes in de darm.

Deze staan nog open bij de geboorte zodat moedermelk meteen het bloed in

kan. Maar wanneer er vaste voeding in het lijf komt, dan is het niet de

bedoeling dat deze tight junctions nog open staan. Ze beschermen ons lijf

tegen alles van buitenaf. Wanneer je je kindje gluten geeft, worden de tight

junctions getriggerd en heb je grotere kans dat deze niet goed sluiten. Hierdoor

kunnen er op lange termijn problemen ontstaan in de darmen (allergieën,

intoleranties, irritaties die leiden tot eczeem). Daarom wacht je idealiter tot na

12 maanden met het geven gluten. Eerder zijn de darmen daar nog niet klaar

voor omdat de tight junctions dan nog niet volgroeid zijn. En daarom adviseren

wij om pas vanaf 6 maanden (ongeveer) te starten met de eerste hapjes, en dit

te introduceren volgens het stappenplan. Op deze manier zul je de darmen niet

vroegtijdig belasten. Gluten, vlees, ei, vis en lactose zijn ingrediënten die de

darmwand mogelijk irriteren. Deze productgroepen wil je idealiter pas

introduceren na het eerste levensjaar, wanneer de darmwand van je kindje

daar rijp voor is.

Veel plezier op deze ontdekkingsreis. En onthoud: don’t stress! In het eerste jaar

krijgt je kindje vrijwel alles wat hij nodig heeft via borst- of flesvoeding. De

eerste hapjes zijn er om te ontdekken, ervaren en proeven. Niks moet. Maak je

dus geen zorgen wanneer alles op de grond belandt :)

Stappenplan voor de eerste hapjes

per levensfase
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De magnetron

Let op dat plastic materiaal BPA vrij is

Bestrijdingsmiddelen (was alles goed, eventueel met baking soda)

Geraffineerde suikers/ toegevoegde suikers

Kunstmatige kleur, geur, smaakstoffen

Geraffineerde/ bewerkte producten (alles uit een zakje/pakje) 

Vleeswaren (zit altijd suiker bij als conserveringsmiddel) E-nummers (vooral

E621; gistextract, MSG)

Light producten

Wanneer je een nieuw ingrediënt gaat introduceren, geef dit dan 3 dagen

achter elkaar, op hetzelfde tijdstip.

De ochtend of middag is het juiste moment om nieuwe ingrediënten te

introduceren want dan is de spijsvertering op zijn best, en is je kindje nog

actief en open voor nieuwe dingen.

Houd voor een bepaalde periode een dagboekje bij met wat er iedere dag

gegeten wordt. Zo kun je kijken wat en hoeveel je kindje binnenkrijgt, of er

tekorten kunnen ontstaan en of je kindje op bepaalde voedingsmiddelen

reageert

Voeg altijd goede vetten toe aan elk hapje, zoals kokosolie. Dit helpt bij de

vertering van het voedsel.

Go With The Glow © 2021 
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Tips

12



Vanaf 6 maanden
Varieer in texturen. Denk aan vloeibaar, saus-achtig, papperig,

grofgestampt, sabbelbaar, likbaar en kauwbaar. Groenten en fruit hebben

verschillende texturen, dus varieer daarmee. Textuur is in deze fase zelfs

nog belangrijker dan kleur en smaak.

Een duidelijk ritme in voedingsmomenten zorgt voor rust en regelmaat

Geef de warme en grootste hap bij voorkeur in de middag

Probeer koude gerechten en dranken te vermijden. Geef deze het liefst

warm of op kamertemperatuur

Start met deze groenten gekookt of gestoomd: bloemkool, broccoli, wortel,

pompoen, zoete aardappel, aubergine, asperge, andijvie. Probeer het ook

eens in de gehele vorm aan te bieden. Deze Rapley methode heeft o.a. de

volgende voordelen: goed voor de stofwisseling ivm speeksel, trainen van

de motoriek, kaak- en speeksel ontwikkeling en zelfvertrouwen

Na de groente introduceer je fruit zoals: appel, peer, framboos, bramen,

bessen, banaan, pruim, avocado

Gaan de groente- en fruithap goed? Introduceer dan langzaam aan

glutenvrije granen: rijstvlokken, boekweit, gierst, quinoa. Gluten zijn nog te

zwaar voor de darmen. Je kunt fruit, gedroogd fruit of een heel klein beetje

amandelpasta meekoken

Go With The Glow © 2021 
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Vanaf 7 maanden

Je mag nu papjes maken met water of moedermelk. Je kunt hier groente

en fruit aan toevoegen. Gebruik glutenvrije granen voor de pap. Belangrijk

is dat de pap goed gaar is. Voeg iets van vet toe voor de vertering. Denk

aan een theelepel olijfolie, walnootolie, lijnzaadolie of hennepzaad olie.

(Deze laatste 3 niet verwamen maar achteraf toevoegen)

Je mag volkoren rijstwafels toevoegen met geprakte avocado,

appelstroop  of perenstroop

Fruit en groenten: probeer zo min mogelijk te pureren of te blenden. Bij

deze manier van bereiden komt er meer lucht bij het voedsel. Dit kan

leiden tot een opgeblazen gevoel en winderigheid. Dit is niet zo gezellig

voor de darmpjes. Prakken en stampen mag wel, maar denk ook vooral

aan het aanbieden van hele stukken
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Vanaf 8 maanden

Je mag nu eiwitten + ijzer toevoegen zoals linzen, kikkererwten en

doperwten

Volkoren rijst/boekweit wafels met hummus of avocado bijvoorbeeld

3 maaltijden per dag is voldoende

Noten- en zadenpasta mag ook worden toegevoegd zoals amandelpasta,

zonnebloempittenpasta, pompoenpittenpasta etc. Wacht nog even met

het geven van pindakaas

Vanaf 9-10 maanden

Je mag volle plantaardige yoghurt introduceren zoals kokosyoghurt,

amandelyoghurt of haveryoghurt (1dl per dag)

Je mag citrusvruchten introduceren zoals: grapefruit, mandarijn, nectarine,

sinaasappel

Je mag nu ook bruine bonen of andere peulvruchten toevoegen. Zorg dat

deze goed gewassen, geweekt en lang genoeg gekookt zijn. Door de

bonen te weken in een beetje appelazijn, worden ze lichter verteerbaar. Je

kunt ze ook koken met een heel klein beetje bonenkruid, asafoetida of

kombu

Je mag nu pindakaas introduceren
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Vanaf 10-12 maanden

Tofu en tempe mag worden toegevoegd (max 3 keer per week) kies bij

voorkeur voor biologische

Brood mag worden geïntroduceerd, het liefst meer richting de 12

maanden. Kies volkoren brood en het liefst zuurdesem. Dit is beter voor de

darmen

Noten als hazelnoten, amandelen en walnoten mogen toegevoegd

worden. Je kun deze fijn stampen. Ook helpt het weken van de noten bij

de vertering ervan

Introduceer andere fruitsoorten zoals ananas, aardbei, framboos en kiwi

Zoet eventueel met natuurlijke zoetmiddelen zoals agave, maple syrup,

dadelstroop of dadels, blackstrap molasse, oerzoet of rozijnen. Tot deze

tijd is dat niet nodig

Go With The Glow © 2021 
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Vanaf 1 jaar

Je mag uitbreiden met granen naar: haver, tarwe, mais en rogge

Bijvoorbeeld: 1 kop granen en 4 koppen vocht om pap mee te maken.

Week de vlokken minstens 10 minuten (of overnight), kook 20 tot 30

minuten op laag vuur. Zodra je kindje dit onder de knie heeft kun je

uitbreiden met andere volkoren granen

Je mag uitbreiden met dranken. Dus naast water kun je kruidenthee

geven, diksap, kokos-, haver-, quinoa-, amandel-, soya- en boekweitmelk

etc. geven

Belangrijk om op te letten zijn vetten en ijzers.

Vetten wil je het liefst bij iedere maaltijd wat van toevoegen. Kies

voornamelijk voor onverzadige vetten. Ijzer kan gewonnen worden uit

groenten, granen, sperziebonen, broccoli etc. en combineer dit met

vitamine C. Dit laatste bevordert de ijzeropname uit plantaardige bronnen

Vanaf 1 jaar mogen kinderen kleine hoeveelheden zout consumeren. Van 1

- 3 jaar geldt maximaal 3 gram per dag. Van 4 tot 8 jaar geldt max. 4.5

gram per dag. Vanaf 9 jaar max 6 gram per dag
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Vanaf 1 jaar mag je ook langzaam kruiden en specerijen introduceren. Deze

helpen bij de vertering en opname van nutriënten. Start met een ienie-mienie

hoeveelheid milde kruiden zoals basilicum, oregano, marjolein, dille, bieslook

en bonenkruid. Als je kindje het lekker vindt en er goed op reageert, kun je

langzamerhand met de maanden meer kruiden, en later ook specerijen,

introduceren. Begin met de milde specerijen zoals venkelzaad, cardemom,

komijn, korianderzaad. Gebruik dit in hele kleine hoeveelheden want de

smaakpapillen van kindjes zijn veel sterker dan die van volwassenen. Het is

goed om te variëren en vermijd het vaak, en veel gebruik van één soort kruid.

Kruiden en specerijen

Vanaf 1.5 jaar

Introduceer koolsoorten zoals boerenkool, uisoorten zoals ui en prei, en

maiskolf

Vanaf 2-4 jaar

De meest lastige fase want 2 = nee. Ze zullen je proberen uit te dagen en

kijken waar hun grenzen liggen

De fysieke groei neemt na de eerste 2 jaar af en daardoor hebben ze in

theorie iets minder eten nodig. Het is dus niet erg als ze iets minder goed

eten

Je kunt meer expliciete smaken toevoegen zoals exotische kruiden

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen beter tegen geraffineerde suikers, bij

uitzondering!

Aanvullende tip: praat met je kind(eren) over de voeding, waar het

vandaan komt en waarom ze er zo sterk van worden. Betrek ze bij het

kookproces
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Soja

Tomaat

Pinda’s

Varkensvlees

Champignons

Schaal- Schelpdieren

Koemelk

Lege voeding (suiker,aspartaam)

E-nummers (vooral bij astma, eczeem en hyperactiviteit)

Intoleranties en allergiën ontstaan vaak in het eerste levensjaar. Meestal is er

sprake van een intolerantie en geen allergie. Daarom is variatie van belang.

Symptomen van intolerantie zijn: een opgezette buik na het eten, diarree,

obstipatie, misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn, gewrichtspijnen, eczeem, agressief

gedrag.

Voorbeelden van producten waarbij vaak intoleranties optreden en je dus niet

elke dag wilt geven zijn:

De ‘eerste hapjes per levensfase’ is tot stand gekomen in samenwerking met

orthomoleculair therapeur Sharon Asscher van Voeding maakt je beter.

Wil je persoonlijke begeleiding? Neem dan contact met haar op

via sharon@voedingmaaktjebeter.nl

Go With The Glow © 2021 

Intoleranties & allergiën

19

mailto:sharon@voedingmaaktjebeter.nl


Go With The Glow © 2021 

Voorbeeld weekmenu v.a. 1 jr

Maandag

Ontbijt

Havermout gekookt met water of plantaardige melk, 1 dadel in kleine stukjes,

een klein beetje kaneel en een eetlepel volle kokosyoghurt

Fruithap

Banaan met pindakaas of een andere notenpasta

Lunch

Quinoa met een curry van wortel en doperwten op basis van tomatensaus,

kokosmelk en milde kruiden

Diner

Zoete aardappel toasts met amandelpasta en hummus met kiemen en een

scheutje lijnzaadolie 

Dinsdag

Ontbijt

Chiapudding met mango en passievrucht (zie recept)

Fruithap

Een manderijntje en een handje blauwe bessen

Lunch

Zwarte rijst met tofu of tempeh (zie recept voor sesam-miso tofu of curry

tempeh), broccoli en olijfolie

Diner

Volkoren zuurdesembrood met avocado, olijfolie en hennepzaad of gebroken

lijnzaad

Zie recepten in de receptengids 

20



Go With The Glow © 2021 

Woensdag

Ontbijt

Teff gekookt met water, een beetje oerzoet, een eetlepel sesampasta en een

eetlepel amandelyoghurt. Voeg eventueel een mespuntje specerijen toe zoals

kaneel of cardemom

Fruithap

Smoothie: banaan, kiwi, 1/2 eetlepel kokosolie, handje spinazie, 1 eetlepel

chiazaad, kaneel en een cup water of plantaardige melk

Lunch

Courgette Lasagne met tomaten puree, spinazie, champignons, en basilicum

of oregano (zie recept)

Diner

Gekookte rijst met pindasaus en sperziebonen

Donderdag

Ontbijt

Biologische soja yoghurt met topping naar keuze (bijvoorbeeld gepofte

granen en zaadjes)

Fruithap

Stukjes mango met geraspte kokossnippers of hennepzaadjes

Lunch

Kitchari - Ayurvedische maaltijdsoep (Zie recept)

Diner

Volkoren zuurdesembrood met hummus of linzenspread - theelepel olijfolie
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Vrijdag

Ontbijt

Quinoa pap met gestoofde peer, kaneel en rozijntjes. Voeg een eetlepel

plantaardige yoghurt toe

Snack

Rauwkost met een theelepel olijfolie

Lunch

Kitchari van gisteren

Diner

Couscous gemaakt met groentebouillon (meng eventueel volkoren couscous

met linzen couscous), groenten naar keuze, kikkererwten, rozijntjes (geweekt),

kokosolie

Zaterdag

Ontbijt

Teff pap met amandelmelk, beetje kaneel en een eetlepel sesampasta

Snack

Gedroogd fruit (eventueel geweekt)

Lunch

Rode linzen curry met wortel en courgette (zie recept)

Diner

Pasta met tomatensaus en gehakt van pulled oats (Gold&Green verkrijgbaar

bij Albert Heijn)
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Zondag

Ontbijt

Boekweit pannenkoekjes met (warm) fruit en yoghurt (zie recept)

Fruithap

Fruit uit het seizoen

Lunch

Spinazierijst met linzen en worteltjes (zie recept)

Diner

Frittata cups en een groenten soepje met een volkoren soepstengel

(zie recept voor de frittata cups)

23



Nutriënten 

+

Suppletie
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Energie
Kinderen hebben een kleine maag en kunnen al vol zitten voordat ze

voldoende calorieën hebben gegeten. Door meer geconcentreerde bronnen te

geven is dat makkelijk op te lossen. Denk aan avocado, noten, zaden,

gedroogd fruit. Houd qua portie grootte per maaltijd ongeveer de inhoud aan

van twee handjes vol.

Variatie
Variatie is key! Want het gehalte aan micronutriënten verschilt per

voedingsmiddel. Door te variëren zorg je ervoor dat je de voordelen van

verschillende producten kunt meepikken! Varieer met verschillende granen,

peulen, groenten, fruit, noten, zaden, kruiden en specerijen. Varieer ook in

bereidingswijze. Dus kook, bak, braad, stoof, stoom, fermenteer en week.

Vezels
Vezels zijn belangrijk voor onder andere verzadiging, en een goede

darmfunctie. Onbewerkte plantaardige voeding is van nature vezelrijk. Dit

maakt een onbewerkt plantaardig dieet dus ook zo een gezonde keuze

want een goede darmfunctie staat gelijk aan goede gezondheid.

Calcium
Dat calcium belangrijk is voor de botten en tanden weet iedereen. Maar liefst

45% van de botmassa wordt vastgelegd voor het achtste levensjaar,

vervolgens in de komende acht jaar wordt er nogmaals 45% vastgelegd.

Calcium komt onder meer voor in groene bladgroenten, sesam (tahini) en

amandelen. Je kun ook kiezen voor plantaardige melken die zijn verrijkt met

calcium. Voor sterke botten is er meer nodig dan alleen calcium, namelijk ook

vit D en vit K.
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Plantaardige eiwitten
Om te groeien hebben kinderen eiwit nodig, het zijn namelijk de bouwstenen

van ons lichaam. Ga uit van zo’n 1,2 gram per kg lichaamsgewicht. Een

volwaardig eiwit bestaat uit 20 verschillende aminozuren. Op de soja- en

lupineboon na, bevatten plantaardige eiwitten niet alle 20 aminozuren. Zie het

als een kralenketting met 20 kralen. Om alle 20 kralen te verzamelen, moet je

voldoende variëren met peulen en granen. Deze twee samen vormen een

volwaardig eiwit.

Bronnen van eiwit zijn peulen, granen, groenten, soja (biologische) zoals tofu/

tempeh/ edamame/ miso/ sojayoghurt/ sojamelk, hennepmelk, noten en

notenpasta’s, zaden en zadenpasta’s. Zie ook het Glow Mini bord voor meer

plantaardige eiwitbronnen en blijf variëren. Eet niet elke dag dezelfde

eiwitbronnen. 

Omega-3
De omega-3-vetzuren DHA en EPA komen alleen voor in dierlijk voedsel zoals

vis en eieren. Ons lichaam maakt EPA en DHA uit het plantaardige omega-3-

vetzuur, ALA. Deze vind je onder andere in lijnzaad, chiazaad, walnoten, algen

en soja. De conversieratio van ALA naar EPA is echter slechts ongeveer 10% en

van EPA naar DHA minder dan 1%. Naarmate ons lichaam naar verloop van

tijd gewend raakt aan de plantaardige bronnen van omega, zal het een

efficiënter systeem hiervoor ontwikkelen. Van DHA is aangetoond dat het een

essentiële voedingsstof is voor de ontwikkeling van de hersenen van baby’s en

de behoeften hoger zijn vanaf het derde trimester tot het tweede levensjaar.

We raden daarom aan dat iedereen op een plantaardig dieet, en voornamelijk

zwangere en borstvoedende moeders, EPA en DHA aanvullen. Ook voor

kinderen raden we suppletie met EPA en DHA aan. Dit kan middels een

algenolie supplement. Algen bevatten als enige plantaardige bron wél alle drie

de varianten van omega-3.
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Voorbeelden van supplementen voor kinderen:

Vitaviva kids Omega3

Nordic Naturals vegetarian baby DHA

Viridian vegan omega-3 algenolie druppels

Vitakruid vegan omega-3 algenolie druppels

Voorbeelden van supplementen voor volwassenen:

Testa

AOV 720 vegetarische Omega3 

Viridian vegan EPA & DHA

Pure omega 3 algen olie Charlotte Labee

Vitakruid vegan omega 3 algenolie druppels 
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Ijzer
Tijdens de groei maken kinderen veel cellen aan, waaronder bloedcellen. IJzer

is daar een onmisbaar onderdeel van. Voldoende ijzer binnenkrijgen via de

voeding is mogelijk, zolang het kind volkoren granen, peulvruchten,

donkergroene bladgroenten, gedroogd fruit en noten eet, liefst in combinatie

met een product dat rijk is aan vitamine C. Dit bevordert de ijzeropname. Een

juiste ijzerinname is uiterst belangrijk voor alle fasen van de levenscyclus. IJzer

is het meest voorkomende tekort aan voedingsstoffen bij zowel kinderen als

volwassenen - ongeacht het dieet. Daarom is het zo belangrijk dat alle ouders

zich concentreren op het opnemen van ijzerrijk voedsel in het dieet van het

hele gezin en het aanvullen waar nodig.

Bij de geboorte hebben voldragen baby’s voldoende ijzer verzameld om aan

hun behoeften te voldoen tot ongeveer 6 maanden. Op dat moment nemen de

reserves af en moeten kinderen ijzer uit de voeding halen en uit

zuigelingenvoeding/moedermelk. Ijzer behoort in Nederland niet tot de

standaard aanbevolen suppletie voor kinderen (in Amerika wel), tenzij anders

wordt geadviseerd door je arts.

Voorbeeld van supplement voor kinderen vanaf drie

jaar:
Floradix

Voorbeelden van supplementen voor volwassenen:

Floradix

Essential Organics
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Jodium
Jodium is een belangrijk mineraal voor groei en metabolisme. Het komt voor in

kleine hoeveelheden in plantaardig voedsel (afhankelijk van de

bodemgesteldheid), de belangrijkste voedingsbronnen zijn paddestoelen,

zeewier, zeekraal, lamsoren en gejodeerd zout (dit zit ook in brood). Speciale

zouten zoals roze Himalaya of zeezout zijn niet gejodeerd.

Baby’s krijgen alle jodium die ze nodig hebben uit moedermelk of

zuigelingenvoeding, maar na de leeftijd van 2 jaar moeten kinderen met een

strikt plantaardig dieet zorgen voor een goede jodiuminname via nori vellen,

zeegroenten en verrijkte producten zoals brood met daarin gejodeerd zout.

We raden aan om geen zout toe te voegen aan voedsel voor baby’s onder de

12 maanden, omdat hun nieren niet genoeg volgroeid zijn om het te kunnen

verwerken.

Voorbeeld van supplement voor kinderen vanaf twee

jaar:
Energetica natura (geef dit supplement alleen in overleg met een

deskundige of arts. Geef dit supplement niet bij struma of hashimoto)

Voorbeeld van supplement voor volwassenen:

Voor volwassenen wordt 150mcg per dag aangeraden, voor zwangere

vrouwen 200mcg per dag.
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Multivitamine
Voor kinderen kan een multivitamine een goede aanvulling zijn op een

volwaardig plantaardig dieet. Het is geen must, je kunt het periodiek inzetten.

Voor volwassenen geld dit ook, zeker tijdens en na de zwangerschap. Bekijk

dan goed of de Vitamine D, B-12, en jodium wel toereikend zijn, anders dien je

deze alsnog aan te vullen.

Voorbeelden van supplementen voor kinderen:

Floradix Kindervital

Vitaviva Kids

Vitakruid dag en nacht multi (onze voorkeur)

Voorbeelden van supplementen voor volwassenen:

Vitals elke dag mama 

Essential Organics

Vitakruid Multi Vrouw 

Voorbeelden van supplementen voor zwangere

vrouwen en postpartum:

Vitals elke dag mama

Essential Organics zwanger compleet

Vitakruid Multi Mama
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Probiotica
Probiotica zijn levende bacteriën die nodig zijn voor een gezonde darmflora.

Tijdens de zwangerschap is het aan te raden een probiotica supplement bij te

nemen. Niet alleen brengt een gezonde darmflora veel gezondheids-voordelen

met zich mee voor jezelf, je geeft hiermee ook je baby een goede start. Tijdens

een vaginale geboorte neemt je baby namelijk wat van jouw darmflora over.

Dit in combinatie met borstvoeding vormt een goede basis voor een gezonde

ontwikkeling van de darmflora. Kinderen tot 1 jaar zonder borstvoeding mogen

vanaf geboorte dagelijks maand op en maand af een probiotica kuur van

Vitals Microbiol kind. Bij klachten dagelijks voor 3 maanden en dan een maand

stoppen.

In de eerste maanden na je bevalling kun je je probiotica supplementen

opmaken. Daarna is het in principe niet meer nodig wanneer je volwaardig

plantaardig eet. Je zou hieraan de volgende gefermenteerde producten

kunnen toevoegen voor een portie extra goede bacteriën: natto, miso, tempeh,

kimchi, zuurkool, brooddrank, kombucha. Je kunt daarnaast af en toe een

probiotica kuur van 30 dagen doen.

Voorbeelden van supplementen voor baby's

Orthiflor

Imutis Baby

Vitals Microbiol kind 

Voorbeeld van supplement voor moeder en kind:

Orthiflor Start is een probiotica voor moeder en kind. Te gebruiken tijdens

de laatste 6 weken van de zwangerschap en bij zuigelingen vanaf geboorte

tot 1 jaar.

Voorbeelden van supplementen voor volwassenen:

Vitakruid Symflora basis

Biokult 

Imutis
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Aanbevolen 

dagelijkse 

hoeveelheid voor 

kinderen
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In bovenstaande tabel vind je algemene richtlijnen* voor gezonde, plantaardige

voeding voor kinderen per leeftijdscategorie. Hierin zijn nog geen supplementen

genoemd.

*De algemene richtlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met orthomoleculair

therapeut Sharon Asscher. Bovenstaande is een algemeen advies. Een specifiek advies is

afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind. Als je twijfelt of een kind de benodigde

voedingsstoffen binnenkrijgt, dan is het altijd verstandig om dit met een diëtist te bespreken.

Het liefst iemand die niet bevooroodeeld is en openstaat voor plantaardige voeding.
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In onderstaande tabel vind je algemene richtlijnen voor gezonde, plantaardige

voeding voor kinderen per leeftijdscategorie. Hierin zijn nog geen

supplementen genoemd.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

voor kinderen
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Het Glow Mini bord

Tips om vetten toe toevoegen aan maaltijden/snacks: notenpasta op brood of

zoete aardappel toast. Voeg chia zaadjes, hennep zaadjes en/ of lijnzaadjes

toe aan jam of ander broodbeleg. Voeg avocado toe aan maaltijden of

smoothies. Voeg fijngemalen (wal)noten toe aan groenten burgers/balletjes.
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1/3-1/3-1/3
Het bord van een Glow-mini bestaat uit drie componenten: Groenten & fruit,

Plantaardige eiwitten (peulen, noten en zaden) en Granen & zetmelen (brood,

granen en aardappelen). Ieder component neemt 1/3 van het bord in beslag.

De reden dat we voor kinderen niet de helft van het bord toewijden aan

groenten en fruit heeft te maken met de caloriewaarde. Uiteraard willen we dat

onze kinderen genoeg groenten en fruit binnen krijgen, maar we willen

voorkomen dat ze vol raken waardoor ze minder ruimte over hebben voor de

nutriëntrijke producten uit de andere componenten. Naast de drie

hoofdcomponenten is ook zichtbaar welke belangrijke nutriënten er te vinden

zijn in de hoofdcomponenten waaronder Vitamine C, calcium, ijzer, vetten en

omega-3. Goede vetten zijn in alle componenten te vinden omdat wij aanraden

om deze toe te voegen aan elke maaltijd/ snack voor optimale opname en

vertering.

Plantaardige melk:
Biologische ongezoete sojamelk is een goede zuivelvervanger voor kinderen.

Wij adviseren niet vaker dan drie keer in de week soja melk te geven en te

variëren met andere plantaardige melken zoals haver-, amandel-,of kokosmelk.

Let op, deze laatste bevatten weinig tot geen eiwitten. Kies bij soja het liefst

voor een biologische variant.

Supplementen
(D, B12, EPA & DHA) of een goede multi zoals de Multi junior van Vitakruid  
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Het grote mensen Glow bord
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1/2 Groente & Fruit
Groenten en fruit vormen een belangrijke bron van vitamines, mineralen,

fytovoedingsstoffen en vezels. Wanneer het aankomt op voedingskeuzes speelt

variatie een even belangrijke rol als kwaliteit. Geen enkele groente of vrucht

kan namelijk alle noodzakelijke voedingsstoffen leveren. Je dient meer

groenten te eten dan fruit. Eet zoveel mogelijk onbewerkt, en waar mogelijk

lokaal en seizoensgebonden. De natuur is heel intelligent en geeft ons precies

wat we nodig hebben tijdens elk moment van het jaar.

1/4 Volkoren graanproducten
Volkoren granen zoals haver, rogge, spelt, tarwe, gerst, gierst en rijst, en

pseudogranen zoals quinoa, amaranth en boekweit leveren complexe

koolhydraten, vezels en fytochemicaliën. Ook bevatten deze belangrijke vita-

mines (met name B-vitamines) en mineralen (ijzer, zink, magnesium). Bewerkte

granen zoals witte bloem en witte rijst missen dit soort voedingsstoffen.

Bovendien werken bewerkte granen bevorderend voor het bloedsuiker- en

insulinegehalte, wat het risico op obesitas en diabetes kan vergroten.

1/4 Plantaardige eiwitbronnen
De belangrijkste plantaardige eiwitbronnen zijn peulvruchten (linzen, erwten,

bonen, lupine), granen (haver, rogge, spelt, tarwe, gerst, gierst, rijst) en soja-

producten (tofu & tempeh). Pseudogranen (quinoa, amaranth, boekweit), noten,

amandelen, sesamzaad, hennepzaad, zonne- bloempitten en chiazaad be-

vatten verhoudingsgewijs ook veel eiwitten. Door verschillende typen

plantaardige eiwitbronnen te combineren, granen met peulvruchten

bijvoorbeeld, kan de opname van essentiële aminozuren geoptimaliseerd

worden. Niet elke maaltijd hoeft een combinatie te bevatten; het is voldoende

effectief om de verschillende typen bronnen gedurende de dag te consumeren.
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Plantaardige oliesoorten
Lijnzaadolie, walnootolie, hennep- olie, olijfolie kun je het beste koud gebruiken

in bijvoorbeeld een saladedressing. Je kunt bakken in kokosolie, olijfolie,

zonnebloemolie en rijstolie. Onze voorkeur heeft olijfolie en kokosolie, maar ook

hier geldt: varieer lekker! 

Optioneel: plantaardige melken
Plantaardige melken zoals rijst-, haver-, kokos- en amandelmelk zijn geen

volwaardige zuivel- vervangers als we kijken naar de bouwstoffen die erin

zitten. Soja melk kun je wel een zuivelvervanger noemen door de eiwitten die

erin zitten. Kies het liefst voor een biologische variant en drink het niet elke

dag, maar zo een 3 keer per week. Varieer! Want al deze melken kunnen prima

onderdeel zijn van een plantaardig voedingspatroon. Je kunt plantaardige

melken ook vinden die verrijkt zijn met B12, D en calcium.

Gezonde vetten
Ook vetten zijn een belangrijk onderdeel van je bord omdat deze helpen om de

vetoplosbare vitaminen A,D,E,K op te nemen, en om de spijsvertering te

bevorderen. Noten en notenpasta’s, tahin, zaden, kokos en avocado’s zijn

goede bronnen van vet. Houd in je achterhoofd dat je ook graag de ALA-

vetten wilt binnenkrijgen uit bijvoorbeeld walnoten, lijn-, chia- en hennepzaden

zodat je lichaam dit kan omzetten in EPA en DHA. Een DHA supplement wordt

aangeraden zoals eerder genoemd.

Supplementen
(B12, jodium, D, EPA & DHA, of een goede multi)

Water
2,0 tot 2,5 liter per dag. De aanbevolen hoeveelheid water is inclusief het

vochtgehalte in voedingsmiddelen en alleen van toepassing bij gematigde

temperaturen en gematigde fysieke inspanning. Drink bij voorkeur water en

cafeïnevrije ongezoete thee op kamertemperatuur of warmer. Bij warm weer of

fysieke inspanning heb je vaak meer vocht nodig.
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20 tips 

voor moeilijke eters

Go With The Glow © 2021 

39



1

3

2

Moeilijke eters, hoe ga je daarmee om? Dat hangt er helemaal van af hoe oud

ze zijn. Het eerste levensjaar maakt het niet uit omdat ze nog melk krijgen dus

de eetmomentjes zijn er om hapjes te proeven, kennis te maken en te

ontdekken.  Je hoeft het niet te forceren want eten, en de associaties ermee

moet iets leuks blijven. Creëer geen stress rondom eten, de kunst is om er

iedere keer een feestje van de maken. Samen aan tafel, je kindjes betrekken bij

het kopen en het bereiden van de voeding. Neem ze mee in de keuken, geef ze

een 'taakje', laat ze kijken, en vertel wat je doet. De hele associatie met het eten

wil je positief houden. Kindjes zijn super gevoelig, dus houd de focus op

positieve associatie met voeding.  

Vanaf ongeveer twee jaar ontdekken peuters dat ze een eigen individu zijn en

willen ze het liefst alles zélf bepalen. Twee is ‘nee’. Weet dat een peuter minder  

hard groeit dan een baby, en daarom naar verhouding minder voeding nodig

heeft. Peuters voelen zelf goed aan hoeveel ze nodig hebben. Twee jaar is nou

eenmaal een opstandige fase, maak je er niet al te druk over. Blijf verschillende

voeding aanbieden. Maak het mooi en aantrekkelijk. Zet het midden op tafel.

Forceer ze niet om te eten maar zet het in ieder geval op tafel. Hopelijk helpen

deze 20 tips jou met beter eten!

Misschien lijkt het alsof je geen controle kunt uitoefenen op wat je kind eet. Dat

is in zekere zin ook waar, maar in zekere zin ook niet. Want jij bepaalt namelijk

wat je in huis hebt liggen en daarmee bepaal je dus ook wát er wordt gegeten.

Jouw kind bepaalt of hij het eet en hoeveel hij daarvan eet. Vanaf 3 jaar kun je

je kindje zelf laten opscheppen want eigen verantwoordelijkheid stimuleert. 

Dwing niet, dat werkt averechts. Een hapje is al een overwinning. Straf een kind

niet als hij/zij niet wilt eten.

Maak er geen machtstrijd van aan tafel. Wil je kindje het echt niet eten dan eet

hij het niet. Ruim de tafel af en biedt ook niet een alternatief aan, of een snack

want de kans is groter dat ze het volgende eetmoment dan honger hebben en

wel gaan eten. Het is niet erg als een kindje een keer met honger naar bed

gaat. Een gezond kindje hongert zichzelf niet uit. 
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Natuurlijk is het wel fijn als je kindje het in ieder geval gaat proeven. Je kunt het

aanmoedigen door de druk er een beetje af te halen door te zeggen: "Als je dit

niet lust dan hoef je het niet te eten". 

Samen koken vergroot de interesse van je kindje in voeding en dat maakt de

kans weer groter dat ze daadwerkelijk ook iets gaan eten van het eten dat jullie

samen hebben bereidt. Betrek ze bij het maken van de boodschappenlijstjes, bij

het boodschappen doen, bij het koken, op en afruimen etc.

Je wil voorkomen dat je over voeding gaat praten in termen van goed of slecht.

Probeer er zo neutraal mogelijk over te praten. Er zijn namelijk zoveel dingen te

zeggen over voeding. Je kunt bijvoorbeeld vertellen over wat bepaalde

groentes of fruit kunnen doen voor je gezondheid, je kunt vertellen dat je er

sterker van wordt, of juist slimmer, of sneller van gaat rennen. Gebruik eten niet

als troost of beloning, de kans is groter dat een kind zichzelf later ook gaat

troosten met eten. 

Motiveer je kind om al zijn/haar zintuigen te gebruiken bij het eten, er is

namelijk zoveel meer dan vies of lekker. Je kunt je kind uitnodigen om het eten

te ruiken, de structuren van de voeding te omschrijven en misschien zelfs met

de handjes te eten. Dit alles gaat helpen bij een betere vertering van het

voedsel.

Het is nooit te laat om te beginnen met gezonde en gevarieerde voeding.

Misschien denk je “mijn kind eet het toch niet, die laat het staan” maar ondanks

dat je kind een moeilijke eter is, is het zo belangrijk om het te blijven proberen

want het is nooit te laat en ze kunnen het alleen leren eten als ze het ook

aangeboden krijgen. 

Vaak eten kinderen het liefst 1 ding tegelijk. Serveer het eten dan los van elkaar

of in verschillende bakjes of vakjes. Wat ook kan helpen is variatie in hoe je de

voeding bereidt of presenteert. Snijd het bijvoorbeeld net wat kleiner of wat

groter dan de vorig keer of maak er leuke vormpjes van. Het rijgen op een sate

prikker werkt ook heel goed! 

Eet de regenboog, dat vinden kinderen meestal heel erg leuk! Je kunt met

voeding verschillende kleuren creëeren.

Bieten = roze                      Tomaat = rood      

Spinazie = groen                Turmeric = geel

Wortel = oranje                  Paarse kool of blauwe bessen = paars

Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken in pannekoeken, op brood, in soepen, in

smoothies etc. 
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Groenten verstoppen is een handige manier om ervoor te zorgen dat kinderen

toch nog hun voedingsstoffen binnenkrijgen. Wij zijn wel voorstander om

groenten daarbuiten ook aan te blijven bieden in de originele vorm, zodat ze

kunnen blijven wennen, oefenen en ontdekken. Maar je kunt op verschillende

manieren groenten verstoppen zoals in een smoothie. Denk aan spinazie, biet,

wortel, maar denk ook aan witte bonen, die maken de smoothie lekker romig

en zorgen voor extra eiwitten. Je kunt ook groenten verstoppen in een pasta

saus en deze vervolgens pureren, of voeg linzen toe aan de pasta saus. Dit

geeft meer structuur en is een goede vervanger voor gehakt. 

Wil je iets nieuws introduceren? Dan is het beste moment daarvoor het ontbijt

of de lunch. Dan zijn kinderen namelijk nog alert, wakker en nieuwsgierig. Het

helpt ook enorm om dan een positieve sfeer aan tafel te hebben. 

Bij moeilijke eters is het heel belangrijk om niet teveel snack momenten in te

lassen. Als je de snack momenten vermindert of er tijdelijk uithaalt dan is de

kans veel groter dat ze tijdens de eetmomenten trek hebben en wel goed gaan

eten. Het komt vaak voor dat ze vlak voor het eten gaan vragen om iets te

snacken omdat ze dan al honger hebben. Je kunt wat rauwkost of gestoomde

groenten  geven met een beetje olijf olie of hummus zodat ze niet al te vol

zitten en toch al wat groentes binnen hebben gehad. 

Betrek je kinderen bij het maken van een weekmenu. Op deze manier voelen ze

zich meer betrokken en dat ze meer zeggenschap hebben over wat er wordt

gegeten. Je kunt bijvoorbeeld bespreken wat de seizoensgroenten zijn op dat

moment en die op een creatieve manier erin verwerken. Je kunt ook een pizza

dag, een soep dag of een pasta dag inlassen. Je kunt ons weekmenu als

leidraad gebruiken en daarmee gaan spelen en variëren aan de hand van de

Glow Mini bordindeling poster. 

Geef het goede voorbeeld. Het cliché is waar: kinderen doen niet wat jij zegt,

maar ze doen na wat jij doet. Geef daarom het goede voorbeeld en eet zelf ook

lekker gezond.

Heb geduld. Het kan wel 10 tot 15 keer duren voordat je kind iets nieuws

accepteert en het een beetje of helemaal gaat lusten. De valkuil is dat je

bepaalde dingen niet gaat aanbieden omdat “hij/zij het toch niet lust” maar de

clue is om het wel te blijven proberen, blijven aanbieden omdat dat de enige

manier is voor je kind om ermee in aanraking te komen en de kans te krijgen

om het te proberen. Zie het als een lange termijn investering, en niet iets wat

op de korte termijn moet lukken.
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Vertel opa’s, oma’s en andere betrokkenen wat jouw wensen zijn rondom

voeding zodat iedereen op 1 lijn zit, en je kind ook weet waar hij/zij aan toe is.

Eet aan tafel, en maak het gezellig aan tafel. Zorg ervoor dat het echt een

momentje is waarin er aandacht is voor de maaltijd en voor elkaar. Vermijd

afleiding, en met name van elektronische apparatuur. Dit ondersteunt ook de

vertering. 

Probeer op vaste momenten te eten dit maakt het voor je kindje makkelijker

om te wennen en dit ondersteunt ook de spijsvertering. 

Ga lekker naar buiten vóór het eten. Buitenlucht zorgt voor lekkere trek.

Wat goed werkt is vreemde ogen. Nodig iemand uit tegen wie je kind op kijkt,

als deze persoon het wel eet, dan werkt dat vaak heel goed! 
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Ayurveda voor kinderen

Ayurveda is een eeuwenoude gezondheidsleer uit India, en biedt voeding en

leefstijl richtlijnen om lichaam en geest in balans te brengen voor een lang en

gezond leven. Deze richtlijnen zijn belangrijk om je kindje de beste start te

geven die er is, maar de self care practices die Ayurveda aanreikt, zijn net zo

belangrijk voor mama. Waarom? Kinderen doen niet wat je zegt, maar ze doen

wat jij doet. Ze zijn een reflectie van jou. Als het goed gaat met mama, dan

gaat het goed met het kind. Ayurveda kan balans brengen voor het hele gezin.

De wetenschap van het leven
Ayu= leven, Veda = komt van ‘vid’ = weten/ kennis/ wetenschap.

In het westen is kennis iets rationeels, in de oosterse tradities is kennis ook iets

intuïtief. Je hart en je lichaam ‘weten’ ook. En dat maakt Ayurveda ook een

spirituele wetenschap, en een psychosomatische manier van naar gezondheid

kijken, waarin lichaam en geest als 1 worden beschouwd.

Het doel van Ayurveda is lichaam en geest in goede gezondheid behouden of

brengen, zodat je ziel de missie kan voldoen waarvoor die op aarde is

gekomen. Dat is je dharma, je purpose. Ayurveda kan je helpen om je kindje

beter te begrijpen en naar zijn/haar behoeften te voeden, zodat je je kindje op

de best mogelijke manier kan ondersteunen en begeleiden op deze magische

reis van het leven.
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Agni
Agni is je spijsverteringsvuur. Je kunt het zien als een knapperend vuurtje dat

alles wat je eet verbrandt en transformeert in voeding voor lichaam en geest.

De lengte van het leven, de energie, de gezondheid, de immuniteit het

metabolisme, de kracht en het enthousiasme zijn allemaal afhankelijk van agni.

Dit vuurtje in balans houden is dus essentieel voor goede gezondheid.

Wanneer agni zijn werk op de ingenomen voeding heeft gedaan worden de

nutriënten getransformeerd naar de fundamentele en vitale weefsels van het

lichaam. Deze worden in Ayurveda de Dhatus genoemd. De algehele structuur

van het lichaam blijft niet onveranderd, maar wordt continu gevormd en

afgebroken. Door goed te eten en te verteren bouw je kwalitatief goed weefsel

en daarmee een goede structuur van het lichaam, en een stabiel schip voor de

geest.

Wanneer agni niet goed functioneert en de ingenomen voeding of impressies

niet goed verteerd kunnen worden, ontstaat er Ama. Dit zijn afvalstoffen die

geenfunctiehebbeninhetlichaam en schade kunnen veroorzaken of ziekten

kunnen manifesteren.
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Volwaardig eten met de 6 smaken

Een belangrijk uitgangspunt in Ayurveda is om te koken met alle 6 de smaken

evenwichtig in verscheidenheid en hoeveelheid. Elke smaak heeft een bepaald

geneeskrachtig effect op het lichaam, de agni en op de emoties. Als je kookt

met de 6 smaken eet je volwaardig, wordt het eten goed verteerd, en geeft het

een voldaan gevoel.

Zoet
Onder deze smaak vallen onder andere: volkoren granen, peulen, noten, vetten,

vlees, bepaalde vruchten, starchie groenten zoals aardappel en pompoen en

goede suikers. Deze smaak is anabolisch, voedend en verzorgend. De zoete

smaak, ook wel madura rasa, is de belangrijkste smaak voor kindjes omdat ze

in de groei zijn. We zijn ontworpen om ons tot deze smaak aangetrokken te

voelen, moedermelk is ook zoet.

Zuur
Onder deze smaak vallen: vruchten zoals citrus, azijn, tamari, gefermenteerd,

alcohol en gefermenteerde zuivel producten. Deze smaak werkt verkwikkend

voor de zintuigen, en stimuleert de spijsvertering in neerwaartse beweging.

Zout
Hieronder vallen alle soorten zout of voedsel wat uit de zee komt. De smaak

zout wakkert het spijsverteringsvuur aan en brengt alle andere smaken tot zijn

recht.
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Scherp
Alle huis, tuin en keuken kruiden en specerijen vallen onder deze smaak.

Kruiden hebben een wonderbaarlijk helende werking. Ze helpen bij de

vertering, opname en transformatie van nutriënten en zijn natuurlijk een ware

smaakmaker.

Bitter
Denk aan groene bladgroenten, grapefruit, sommige specerijen zoals fenegriek,

koffie en chocolade zijn bitter, witlof, spruiten etc. Deze smaak ontsteekt de

verteringssappen en heeft een reinigende functie.

Wrang
Deze smaak vind je in alle peulen, in sommige groenten is het een tweede

smaak zoals spinazie, granaatappel, zonnebloempitten, cranberry’s en kurkuma

is ook wrang. Deze smaak heeft in de colon de samentrekkende functie om de

micro nutriënten te absorberen.
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Kook met de 6 smaken

Start de dag met warm water

Schraap je tong

Eet zoveel mogelijk vers, seizoensgebonden,

biologisch, onbewerkt en lokaal

Eet warm, en licht verteerbaar

Eet porties zo groot als je handen in een kom Gebruik

goede vetten en specerijen

Vermijd snacken

Eet je grootste maaltijd in de middag

Creëer een routine en ritueel rondom de

eetmomenten
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De vijf elementen en de dosha’s

Ayurveda is een manier om de wereld te interpreteren. Het is een totaal andere

manier om naar de wereld te kijken dan de westerse visie die we gewend zijn,

maar dit zijn enkele van de belangrijkste richtlijnen om de wereld door een

Ayurvedische bril te bekijken.

Volgens de eeuwenoude leer bestaan wij, en de wereld om ons heen uit de 5

elementen. Deze zijn ruimte, wind, vuur, water en aarde en maken de anatomie

van het lichaam. Deze elementen zijn opzichzelfstaand latent. Wanneer prana,

de levenskracht een entiteit tot leven brengt dan komt deze met drie

intelligente managers, ook wel de doshas genoemd. Deze zijn Vata, Pitta en

Kapha en zij beheren de fysiologie van het lichaam. Elke van deze doshas

beheert 2 van de 5 elementen en we kunnen de doshas ook wel zien als

archetypes.

Vata
Vata is de manager die ruimte en wind elementen beheert en kun je herkennen

aan haar bewegelijkheid, droogte en licht- heid. Vata is verantwoordelijk voor

alle beweging in het lichaam. Hoe uit dit archetype zich in lichaam en geest?

Kindjes die dominant Vata dosha in hun systeem hebben zijn vaak lang en dun,

of petit. Hun spieren zijn zichtbaar gedefinieerd. Ze zijn bewegelijk, creatief,

artistiek, expressief, excentriek en praten veel. Ze zitten vol ideeën, ze denken

buiten de kaders en dansen naar de drum van hun hart. Het vata kindje wordt

in de Ayurveda gesymboliseerd door een hertje.

Door de luchtigheid van Vata kunnen vata kindjes zich on- gegrond en angstig

voelen, moeilijk in slaap komen en droogte hebbeninhetlichaam.Denkaan een

droge huid, droog haar en droogte in de colon wat kan leiden tot obstipatie.

Kindjes met Vata dominant in hun constitutie hebben gronding nodig, en een

gevoel van veiligheid. Stel ze gerust, wees hun rots in de branding, biedt ze

veiligheid. Denk aan aarde en grondende maaltijden met pompoen, wortel of

bietjes. Een dagelijkse Abhyanga/ olie massage helpt je kindje ontspannend en

geeft een gevoel van verbondenheid en geborgenheid.
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Pitta
Pitta is de manager die vuur en water beheert. Pitta kun je herkennen aan

warmte, scherpte en vettigheid (oiliness). Pitta is verantwoordelijk voor alle

transformatie in het lichaam, denk aan het transformeren van voeding naar

nieuwe weefsels van het lichaam, maar ook de transformatie en het processen

van gedachten en gevoelens. Hoe uit dit archetype zich in lichaam en geest?

Kindjes die dominant Pitta dosha in hun systeem hebben, hebben vaak een

gemiddeld postuur, dunner haar, scherpe features, een rozekleurige, zachte en

soepele huid, een rood/roze kleurige tong, en ze zijn vaak flexibel.

Pitta kindjes hebben veel vuur element in hun systeem dus ze hebben het vaak

warm, kunnen heel dorstig zijn en ook wat vuriger in hun karakter. Als ze niet op

tijd eten worden ze hangry. Ze gaan een discussie niet gauw uit de weg en

weten wat ze willen. Ze willen ook graag hun gelijk halen. Het pitta kindje wordt

in de Ayurveda gesymboliseerd door een tijgertje.

Het is voor Pitta kindjes belangrijk dat ze zich gehoord en erkend voelen.

Complimenteer ze en gebruik woorden van affirmatie. Breng Pitta in balans

met frisheid en koelte. Laat je kindje lekker buiten spelen, in de frisse lucht of

naar het zwembad om af te koelen in lichaam en geest.

Kokoswater en Koriander thee zijn heerlijk verkoelend. Qua verzorg- ing kun je

Kama Retexturing oil gebruiken om pitta af te koelen, of een rozenwater spray

is heerlijk verfrissend. Maak een drankje van water (of kokoswater), limoen, zout

& oerzoet, dit werkt hydraterend en verkoelend.

Go With The Glow © 2021 

51



Kapha
Kapha is de manager die de water en aarde elementen beheert. Kapha kun je

herkennen aan stabiliteit, coole temperatuur en traagheid. Kapha is verant-

woordelijk voor cohesie in het lichaam.

Kinderen die Kapha dominant in hun constitutie hebben, hebben een

welgevormd lijf, en een voller gezicht. Ze komen makkelijk aan in gewicht. Ze

zijn sterk en hebben een goed uithoudingsvermogen. Ze zijn relaxt, langzaam,

hun geest is langzaam dus ze hebben een langere reactie span. Hun vertering is

ook langzamer maar wel consistent. Ze zijn easy going, hartelijk en tonen veel

affectie. Het kapha kindje wordt in de Ayurveda gesymboliseerd door een

olifantje.

Als ze uit balans zijn, neigen ze naar somberheid, loomheid, of veel willen

slapen. Kapha kids neigen meer naar congestie zoals verstoppingen in de neus,

en slijm.

Je mag Kapha kindjes hartelijk en liefdevol stimuleren en aan- moedigen.

Proberen in beweging te krijgen. Spice it up. Ze mogen (vanaf 1 jaar) wat meer

specerijen in hun eetpatroon, denk aan verse of gedroogde gember, kaneel,

kardemom, een beetje zwarte peper en massages op de borst om de congestie

los te maken.
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Leven met de cyclus van de natuur

De doshas uiten zich ook in de cycli van de seizoenen. Volgens Ayurveda wordt

gezondheid bevorderd en behouden wanneer je het dagelijks leven aanpast

aan de cycli van de natuur.

Het is belangrijk om de constitutie van je kindje in de gaten te houden, maar

nog belangrijker is om mee te bewegen met de seizoenen. Elk seizoen vraagt

om andere eet- en leefgewoonten. Kijk welke ingrediënten er in het seizoen zijn.

Doe in de zomer meer verkoelende activiteiten. In de herfst en winter is er een

natuurlijk behoefte om meer naar binnen te keren, dat mag ook. En in de lente

mogen ze weer flink in beweging komen.
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Routine, routine, routine!

Erken dat je kind een individu is met een eigen

levensmissie en authenticiteit

Doe Abhyanga olie massages 

Breng tijd door in de natuur 

Inspecteer de ontlasting

Balans tussen vrije tijd en invulling 

Gebruik positieve affirmaties 

Selfcare is niet selfish!

Reflecteer en evalueer aan het einde van de dag 

80 is prachtig! Je doet het hartstikke goed!
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Ayurvedische gestoofde appel

Sweet potato toast 

Popcorn

Rijstepap

Exotische chia pudding

Gezond ontbijt taartje

Hartige havermout

Ayurvedische chila's

Hartige proteïnewafels 

Appel met on guard

CCF Tea

Bolognese saus

Glutenvrije boekweit pennenkoekjes 

One-pot-meal spinazie rijst  

Kitchari - Ayurvedische maaltijdsoep 

Rode linzen curry met wortel en courgette

Courgette lasagna

Besan Ladoo Kikkererwten balletjes  

Frittata cups

Sesam-miso tofu

Curry-tempeh 

Spreads

Glutenvrije granola
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Ayurvedische gestoofde appels

An apple a day keeps the doctor away? Well, not in all cases. Rauw, kunnen

appels moeilijk te verteren zijn voor jou en je kleintje. Wanneer je appels warm

bereidt met specerijen zijn ze zacht, verwarmend en makkelijker te verteren.

Appels kunnen helpen om cholesterol te verlagen, de bloedsuikerspiegel te

balanceren en de lever en galblaas te reinigen.

(v.a. 6 mn)

Ingrediënten (2 personen)

4 appels

Een klein beetje vet zoals kokosolie, sesamolie of rijstolie

Een halve theelepel gemengde specerijen zoals kurkuma, kaneel,

kardemom, gemberpoeder, kruidnagel, zwarte peper en nootmuskaat

Een handje rozijnen

Hoe maak je het?

Snijd de appels in partjes en bak ze kort in een pannetje met de olie en

specerijen. Voeg een laagje water toe en de rozijnen, roer even om en sluit de

pan af met een deksel. Laat de appeltjes 15 tot 20 minuten op laag vuur stoven.

Deze appeltjes zijn ook heerlijk over een warm havermoutje!
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Sweet potato toast

Deze sweet potato toast zijn echt een life hack en je vraagt je af waarom je niet

eerder van dit simpele trucje af wist. Van zoete aardappel kun je namelijk in

een handomdraai toastjes maken. Dit is een goede variant op brood of

crackers. Kinderen zijn er dol op, het is voedzaam, verzadigend en je kunt

eindeloos combineren met toppings.

(v.a. 9 mn)

Ingrediënten (2 personen) 

1 wit/paarse bataat

Toppings zoals groente spread en alfalfa of amandelpasta

Hoe maak je het?

Wij gebruikten de wit/paarse bataat want die is wat neutraler van smaak.

Snijd de aardappel in dunne plakjes en doe ze drie rondes in de

broodrooster totdat ze net een bruin korstje krijgen. (Het kan ook zijn dat

het 2 of 4 keer nodig is, dit is afhankelijk van je toaster)

Besmeer de zoete aardappel toast met je favoriete spread.

Wij gebruikten huisgemaakt doperwten hummus met alfalfa en

amandelpasta.
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Popcorn

Popcorn is een heerlijke lichte snack die je makkelijk en gezellig zelf kunt

maken. Wij hebben altijd gedroogde maïskorrels in huis

Tip: je kunt eindeloos experimenteren met specerijen, zoals ras el hanout,

paprikapoeder of komijnpoeder.

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten 

Een grote pan met deksel

50 gram gedroogde maïskorrels • 1 dun laagje (zonnebloem) olie

Een theelepel kaneel

Kokosbloesemsuiker

Hoe maak je het?

Verhit een dun laagje olie tot deze goed warm is. Om te testen of de olie heet

genoeg is, kun je een paar korrels in de pan doen. Als ze meteen hard rond

gaan draaien dan is de olie heet genoeg.

Strooi een laagje gedroogde maïskorrels in de pan (niet te veel want ze zetten

flink uit) en doe de deksel erop. Schud de pan zodat alle korrels met olie bedekt

worden.

Als de maïs popt kun je de deksel een klein beetje open schuiven zodat er wat

stoom kan ontsnappen. Als je niks meer hoort poppen zet je het vuur uit en laat

de popcorn nog even afgesloten staan.

Besprenkel de verse popcorn met kaneel en kokosbloesemsuiker of vanillesuiker

en serveer het tijdens Secret life of pets 2!
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Rijstepap

Basmati rijst (biologisch) is voedzaam en gemakkelijk te verteren. Het mooie

van rijst, is dat het calorieën biedt met minimale inspanning van de

spijsverteringsorganen. Als je kindje misselijk is, of last heeft van de darmen is

basmati rijst - of enkel het water van de gekookte rijst - een goede remedie.

Hoewel bruine rijst meer voedingswaarden en vezels bevat, is deze variant

moeilijker te verteren dan witte rijst. In Ayurveda zeggen ze “Je bent niet wat je

eet, je bent wat je verteert”. Slecht verteerd voedsel in het spijsverteringskanaal

is de grootste oorzaak van ziekten volgens de eeuwenoude leer. Hoe beter het

voedsel verteerbaar is, hoe beter alle voedingsstoffen worden opgenomen.

Ayurveda adviseert basmati rijst voor iedereen met een opgeblazen gevoel of

indigestie.

(v.a. 6 mn)

Ingrediënten

Een halve cup basmati rijst

Een blik kokosmelk

Een halve cup water

Een halve theelepel kardemom

Een schepje oerzoet (ongeraffineerd suikerrietsap) en/ of vanille

Een theelepel vet zoals kokosolie, avocado olie of omega olie

Hoe maak je het?

Week de rijst minstens 2 uur van te voren.

Het beste resultaat krijg je als je de rijst een

avond van te voren in het water zet.

Giet de rijst af. Doe de kokosmelk, water,

kardemom, olie en basmati rijst in een grote

pan en breng al roerend aan de kook.

Laat 30 minuutjes zachtjes pruttelen met de

deksel net niet volledig gesloten. Voeg de

suiker toe en laat het geheel nog even goed

doorkoken zonder deksel totdat de rijst een

dikke pap is geworden.

Schep de rijstpap in kommetjes en laat

afkoelen.
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Exotische chiapudding

Met dit exotische ontbijtje wanen jij en je kleintje zich voor even op de Caribiën!

Deze chiapudding met kokos, mango en passievrucht is in een handomdraai

gemaakt. Heerlijk als ontbijt, tussendoortje maar ook zeker als toetje, is dit

gerecht rijk aan waardevolle voedingsstoffen. Chiazaadjes bevatten de

hoogste concentratie van ALA vetten die er in plantaardige voedingsmiddelen

te vinden is, namelijk 64%. Daarnaast zijn de zaden rijk aan vezels, eiwitten,

bevatten ze alle essentiële aminozuren en belangrijke vitamines en mineralen

zoals B1 en B3, calcium, ijzer, magnesium, mangaan, zink en fosfor.

(v.a. 6 mn)

Ingrediënten

2 kopjes kokosmelk of andere plantaardige melk

6 tot 8 eetlepels chiazaad • Een rijpe mango

Een passievrucht

Kokos vlokken

Een schepje liefde

Hoe maak je het?

Roer de chiazaadjes door de

kokosmelk en laat minstens 5

minuten staan. Je kunt het

goedje ook een nacht laten

weken, dan wordt ie nog

lekkerder. Roer het papje

goed om voordat je het

serveert.

Blend de mango met een klein

beetje water tot een puree.

Top de chiapudding af met de

mango, passievrucht en

kokosvlokken, zet Louis Fonsi

& Daddy Yankee – Despacito

op maximale volume en enjoy!
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Gezond ontbijt taartje

Een mug cake is een havermout ontbijtje gebakken tot taartje. Normaal

gesproken wordt dit gemaakt met ei, maar dit is makkelijk te vervangen met

appelmoes of banaan. Je vindt hier een basis recept voor een gezond

ontbijttaartje. Experimenteer zelf vooral met verschillende variaties en

ingrediënten!  

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten voor 2 personen:

100 gram appelmoes of 1 banaan

80 gram havermeel (gebruik onder de 1 jaar glutenvrije haver)

100 gram fruit in stukjes zoals appel, peer, blauwe bessen of kersen zonder 

 pit (fruit uit de diepvries kan ook) 

Een theelepel bakpoeder

100 gram plantaardige yoghurt of kwark

1 snufje kaneel en/of andere specerijen 

Hoe maak je het?

Meng de appelmoes of

geprakte banaan met het

havermeel, bakpoeder,

plantaardige yoghurt en

specerijen. 

Roer drie kwart van het fruit

door het beslag en verdeel  dit

over 2 oven-bestendige

bakjes.

Strooi de rest van het fruit

over de bakjes heen 

Bak 20 minuten op 185 graden 

Top eventueel af met een

beetje kokosyoghurt,

maplesiroop of notenpasta 

*Let op dat het bakje heet is wanneer het uit de oven komt. Laat deze eerst

afkoelen voordat je het aan je kid(s) serveert 
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Hartige Havermout

Havermout is een populair en veel gegeten ontbijtje. Het is heel lekker, maar

ook ontzettend voedzaam. Haver levert langzame koolhydraten, eiwitten,

vezels, B-vitamines en mineralen en zorgt voor lange verzadiging. Een goed

haverontbijt geeft je de hele ochtend goede energie! Een minder bekende

variant is een hartig havermout ontbijt, maar zeker niet minder lekker.

Havermout is van nature glutenvrij maar komt vaak in contact met gluten-

houdende granen zoals tarwe. Daarom is het niet geschikt voor mensen met

coeliakie, maar meestal wel voor mensen die een lichte intolerantie hebben

voor gluten.

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten

 1 el (kokos)olie

 1/2 tl gemalen komijn

 1/2 tl kurkuma

 1 tl geraspte gember

 1 el rauwe cashewnoten

Hoe maak je het?

Verwarm de olie in een pannetje

en bak de komijn, kurkuma en

gember kort.

Voeg de cashewnoten en

havervlokken toe en rooster

deze tot de cashewnoten een

notige aroma vrijlaten.

Voeg het water, de doperwten

en peper en zout toe, dek het

pannetje af en laat op laag vuur

een paar minuten koken. Roer

tussentijds even door.

Top af met verse koriander en

een partje limoen.

90 gram volkoren havervlokken

2 glazen water

1 kopje doperwten (of andere

groenten naar keuze) 

Verse koriander

Twee partjes limoen

Peper en zout

65



Carrot cake veggie oats

Met dit Carrot cake veggie oats ontbijt recept haalt jouw kindje met gemak 25

tot 40% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten op een dag.

We eten met z’n alle eigenlijk te weinig groente. De meerderheid van

Nederland komt niet aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente op

een dag. Door groenten toe te voegen aan het ontbijt haal je makkelijker je

doelstelling. We horen je al denken ‘’groenten voor ontbijt? nee bedankt”, maar

wat als je dit ontbijtje kunt laten smaken naar taart? Probeer deze carrot cake

oats eens!

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten

125 ml water

80 gram zoete aardappel

45 gram wortel

20 gram ananas (combinatie van

gepureerde ananas en sap)

Hoe maak je het?

Snijd de zoete aardappel in kleine blokjes, en stoom deze beetgaar, ze

moet zacht zijn, maar niet te snotterig

Rasp de wortel

Doe het water, de havermout en een snufje zout samen in een pannetje en

kook voor ongeveer 10-15 minuten tot een dikke pap.

Doe in de laatste drie minuten de wortel rasp erbij om deze kort zacht te

koken. Proef het even om zeker te weten dat de wortel zacht is geworden, is

het nog niet helemaal zacht? Kook het dan nog iets langer, maar pas wel

op dat je het niet stuk kookt.

Pureer de zoete aardappel met de ananas

Voeg nu de havermoutpap en koekkruiden bij de zoete aardappelpuree en

roer dit door tot een egale massa.

Voeg vervolgens de oerzoet en rozijnen toe, en roer nogmaals goed door.

Handje rozijnen

1 tl koekkruiden

25 gram havermout

0,5 tl oerzoet

0,5 tl zout

Recept via Grünten veggies 
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Hoe maak je het?

Ayurvedische chila's (glutenvrij)

Chila's zijn Indiase hartige pannekoekjes die je met verschillende bijgerechten

kunt combineren, denk aan een appel chutney, een curry of kies voor een

simpele spread zoals tahini, hummus of avocado. De pannekoekjes zijn

glutenvrij, proteïnerijk en makkelijk te maken!

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten voor 3 kleine chila's 

 1/2 cup basmati rijst

 1/2 cup yellow mungdal  

 1/2 tl kurkuma

 1/4 tl garam masala 

 peper en zout 

100 ml water

olie om in te bakken

Week de basmatrijst en

mungdal overnight 

Blend de rijst en mungdal

samen met de specerijen en het

water in een goede blender (Let

op: een staafmixer werkt niet,

die maakt ze niet fijn genoeg)

Kijk of je eventueel nog wat

water moet toevoegen, het

hoort eruit te zien als een dik

pannenkoekenbeslag  

Verwarm de olie in een pannetje

en bak er 3 tot 4 chila's van 

Serveer met topping naar

keuze, verse koriander,

kokosyoghurt en een partje

limoen.
*De chila's zijn het lekkerst vers van de pers. Ze drogen namelijk snel uit. 

Bekijk hier een instructie Reel 

op instagram
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Hartige Proteïne wafels 

Je hebt hiervoor wel een extra keuken apparaat nodig, namelijk een wafelijzer.

Heb je die niet? Maak er dan pannenkoekjes van. Deze wafels zijn voedzaam,

smaakvol en easy. Ze zijn wel het lekkerst wanneer ze vers van de pers komen.

Ze worden namelijk gauw taai. 

Tip: Je kunt de helft van het beslag 1 dag in de koelkast bewaren en voor het

gebruik de wafels vers maken :) 

*erg geschikt voor Kapha en Pitta, misschien wat drogend voor Vata (gebruik

extra vet bij het bereiden)

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten

1 cup basmati rijst

1 cup yellow mung dal - de eerste

twee ingrediënten een nachtje

van te voren weken in water

1/4 tl asafoetida

1 tl garam masala

Peper en zout

Hoe maak je het?

Meng de basmati rijst en

mungdal in een keuken machine

tot een gladde masse

Roer dit door de broccoli en

wortel heen, en voeg de

koriander en specerijen toe.

Maak een schuimig mengsel

van de baking soda en

appelazijn en roer dit door het

mengel heen, samen met de

kokosyoghurt.

Vet het wafelijzer in en wafelen

maar!

1 cup broccoli rijst

1 cup geraspte wortel

1/2 cup verse koriander gesneden

1 eetlepel kokosyoghurt

1 tl baking soda

1 eetlepel appel azijn

Bekijk hier een instructie Reel 

op instagram
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Appel met On Guard

Appel partjes zijn een heerlijke snack voor als de kinderen uit school komen.

Door ze in water te leggen met een druppeltje On Guard essentiële olie blend,

krijgen ze niet alleen een lekker smaakje maar hiermee geef je je kindje een

natuurlijke boost voor hun weerstand. Dit kunnen ze vaak goed gebruiken! In de

blend zit oa sinaasappel, kruidnagel, kaneel, eucalyptus en rozemarijn. Deze

komt goed van pas wanneer je merkt dat je kindje een beetje ziek begint te

worden of om de weerstand op peil te houden.

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten

Een schaaltje met een laagje water 

2 appels gesneden in parten

1 druppel OnGuard (www.mydoterra. com/gowiththeglow)

Hoe gebruik je het?

Verdun met kokosolie en

masseer de rug (langs de

wervelkolom) of onder de

voetjes

In de diffuser

Voeg een druppel toe aan

water of thee

Verdun met water en gebruik

om je kindje’s eettafel schoon

te vegen

Een druppel onder te tong

(alleen voor volwassenen)

Bij keelpijn gorgelen met

water + een druppel (alleen

voor volwassenen)
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CCF tea

CCF tea is de Holy Grail in Ayurveda voor een Happy Belly. Maak een

spijsverteringsthee door een theelepel korianderzaad, komijnzaad en

venkelzaad tien minuutjes te koken in een liter water, en er gedurende de dag

van te drinken. Het helpt het lichaam om afvalstoffen af te voeren, en verhoogt

de opname van voedingsstoffen in het maag/darm kanaal en helpt tegen

pijntjes in de buik. Heerlijk als thee maar ook om te verwerken in gerechten

door kort mee te bakken in biologische sesam olie (voor Vata en Kapha), kokos

olie (voor Pitta), zonnebloem of mosterd olie (voor Kapha). Deze specerijenmix

is Tridoshic en balancerend voor alle constituties .

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten

Korianderzaad,

Komijnzaad

Venkelzaad in gelijke hoeveelheid

Hoe maak je het?

Maak een spijsverteringsthee

door een theelepel

korianderzaad, komijnzaad en

venkelzaad tien minuutjes te

koken in een liter water, en er

gedurende de dag van te drinken.
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Bolognese saus

Kids zijn gek op tomatensaus. Deze vegan bolognese saus is een heerlijke basis

voor pasta, lasagna of gnocchi. 

(v.a. 10 mn)

Ingrediënten

200 g Volkoren pasta (of kikkererwten pasta voor een glutenvrije variant) 

1 rode ui, fijngesneden

1 teentje knoflook fijngesneden

1 kleine wortel, geraspt

100 gram champignons gehakt

400 gr tomatensaus

1 glas gekookte linzen, gewassen en uitgelekt 

1 eetlepel Agave of ahornsiroop

3 eetlepels olijfolie

zout en peper naar smaak

*3 gedroogde rozenblaadjes

Hoe maak je het?

Kook de pasta en verhit in een

andere pan de olie. Fruit de ui tot

deze glazig is, en voeg dan de

knoflook toe. Voeg de champignons

toe en kook tot ze goudbruin zijn.

Voeg de wortel en linzen toe.

Schenk een scheut agave in de pan,

samen met de basilicum, en kook

een paar minuten. Voeg de

uitgelekte spaghetti toe aan het

tomaten mengsel en meng tot de

smaken goed met de spaghetti

vermengd zijn. Voeg eventueel nog

wat pasta water toe. Top af met

verse basilicum.
*Voeg 3 gedroogde rozenblaadjes toe

aan de tomatensaus om pitta dosha

te balanceren
Recept via The Happy Pear 
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Glutenvrije boekweit pannekoekjes

Ingrediënten voor 3 kleine pannenkoeken (glutenvrij):

1 rijpe banaan

100g boekweitmeel

150ml amandelmelk

2 tl bakpoeder

1 tl zout

1/2 tl kokosolie (om in te bakken)

Gebruik als topping kokosyoghurt, rode bessen, ahorn siroop, of gegrilde

banaan
Hoe maak je het?

Mix alle ingrediënten in een blender Verhit een koekenpan met een heel

klein beetje kokosolie. Laat de pan eerst goed heten worden en giet 1/3 van het

mengsel erin. Laat deze kant voor 3 minuten bakken en beweeg de pan en kijk

of de pannenkoek al los komt. Draai de pannenkoek om en bak nog eventjes 2

minuten totdat het pannenkoekje bruin wordt. Herhaal nog 2 keer.

Voeg eens wat bietensap of bietenpoeder toe voor roze pannekoeken

Recept via voeding maakt je beter 

(v.a. 8 mn)
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One-pot-meal Spinazie rijst

6 eetlepels basmati rijst

6 eetlepels geweekte linzen • 1 ui fijngesneden

1 cup spinazie

een wortel in blokjes gesneden

een3/4 eetlepel (kokos)olie

specerijen naar keuze zoals kurkuma, zwarte peper en zout (vanaf 1 jaar)

Hoe maak je het?

Blend de spinazie met 2 cups water tot een soort van smoothie. Fruit de ui in

een pan tot deze glazig is. Voeg de rijst en linzen toe en bak kort mee. Voeg de

wortelen en de ‘spinazie smoothie’ water toe. Dek de pan af en laat 10 minuten

koken op zacht vuur tot alle vocht is geabsorbeerd. Voef eventueel nog wat

specerijen toe naar smaak.

Ingrediënten voor 2 personen: 

(v.a. 8 mn)
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Ayurvedische Kitchari

Ingrediënten voor 2 personen: 

100 g basmati rijst

100 g gele split mung dal

750 ml gekookt water

2 theelepels olie (zoals koksolie) 

een mespuntje komijn zaad

een mespuntje venkel zaad

1 mespuntjes asafoetida (hing)

1⁄2 el. kurkuma

1 mespuntje komijnpoeder

een mespuntje zout

groenten naar keuze zoals wortel, spinazie, pompoen of bleekselderij

Hoe maak je het?

Was de bonen en week ze een avond van te voren in een ruime hoeveelheid

water. Spoel de bonen schoon. Verwarm de olie in een pan, voeg de kruiden en

toe. Bak dit even en voeg dan de mung dal, rijst en het water toe. Laat het 20

minuutjes koken en voeg dan de groenten toe. Laat nog eens 10 minuten koken

tot de bonen zacht en gebroken zijn. Voeg meer water toe als dat nodig is.

Top eventueel af met een eetlepel kokosyoghurt, een beetje citroensap en

verse kruiden zoals peterselie of koriander. 

Kitchari is een traditioneel Ayurvedisch gerecht dat bekend staat om de

heilzame werking op de darmen. Dit gerecht is voedzaam en rijk aan proteïne.

Heerlijk als lunch, diner, en ook erg gepast als je kind een lage weerstand heeft

of ziek begint te worden.

(v.a. 8 mn)

Bekijk hier een instructie IGTV 

op instagram
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Rode linzen curry met wortel en

courgette

Ingrediënten voor 2 personen: 

200 gram rode linzen

1 courgette

1 grote wortel

blikje kokosmelk (200ml)

koriander of een ander kruid

Hoe maak je het?

Zet een ruime pan water op het vuur en kook de rode linzen volgens de

bereidingswijze op de verpakking. Was en snijd ondertussen de courgette en

wortel in grove stukken. Stoom de groenten. Giet het kookvocht weg en

verwarm de kokosmelk samen met de groenten in een pan. Pureer dit samen

met de koriander of andere kruiden tot een saus. Giet de linzen af, schep ze op

een bordje.

(v.a. 8 mn)

Recept via voeding maakt je beter 
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Courgette lasagna

Ingrediënten voor 2 personen: 

1 courgette in in de lengte gesneden met een kaasschaaf

Tomatensaus zonder toevoegingen

200 gram tofu in plakjes gesneden (gefermenteerde tofu is lekker stevig)

Kastanje champignons in plakjes gesneden

1 teentje knoflook

Olijfolie

Hoe maak je het?

Bak de champignons met de knoflook in de milde olijfolie tot deze gaar zijn.

Dip de courgette plakken in de tomatensaus en leg ze in een ovenschaal. Elk

laagje courgette bedek je met gebakken champignons en plakjes tofu. Voeg

eventueel een heel klein beetje oregano en basilicum toe. Bak de lasagna 20

minuutjes op 180 graden.

(v.a. 10 mn)
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Besan Ladoo Kikkererwten balletjes

Ingrediënten voor 12/14 balletjes

3/4 cup kokosolie

2 cups kikkererwtenmeel

2 eetlepels geraspte kokosvlokken 

2 eetlepels gestampte walnoten

een mespuntje nootmuskaat en kardemom 

1/2 cup oerzoet of wat maple syrup

een puntje (himalaya) zout

Hoe maak je het?

Smelt de kokosolie in een

pannetje op laag vuur. Roer de

kikkererwtenmeel, geraspte

kokos, specerijen, en walnoten

toe en roer tot een gladde

massa. Voeg de oerzoet toe en

roer tot de massa goudbruin is.

Laat de massa goed afkoelen.

Draai er balletjes van of plaats

de massa in een bakvorm en

snijd er later blokjes van.

Recept via Dr. Rao 

(v.a. 1.5 jr)

Deze balletjes zijn een heerlijk verantwoord tussendoortje en rijk aan proteïne.

Maak een voorraadje en bewaar ze tot een week in de koelkast. De Ayurveda

adviseert om zo min mogelijk te snacken en te wachten met eten tot je honger

voelt. Agni, het spijsverteringsvuur is dan optimaal gestookt om de maaltijd of

snack goed te kunnen verteren. 
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8 frittata cups

Voor 8 frittata cups heb je nodig:

1 pakje biologische (gefermenteerde) tofu • 4 theelepels (olijf)olie

1/2 theelepel kurkuma

1/2 theelepel komijn

1/2 theelepel knoflookpoeder

2 eetlepels kikkererwtenmeel

1/2 fijngesneden ui

1 cup fijngesneden paprika

1 cup fijngesneden spinazie

1 eetlepel water

een mespuntje kala namak (zwart zout)

Hoe maak je het?

Plaats de tofu, 2 eetlepels olie, kruiden, kala namak en water in

een food processor en meng tot een glad geheel. Voeg ook de

kikkererwtenmeel toe en roer nog even door.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Verwarm de overige 2 eetlepels olijf olie

in een pan en bak de ui en paprika tot deze zacht zijn. Voeg als laatste de

spinazie toe en bak kort mee.

Voeg de groenten toe aan de food processor en pulse tweemaal zodat de

groenten goed mengen met de overige ingrediënten. Verdeel het beslag over 8

cupcake vormpjes en bak 15 minuten op 180 graden.

Je kunt er eventueel een aantal invriezen zodat jullie er op een ander moment

weer lekker van kunnen genieten!

Go With The Glow © 2021 

Recept via Plantbased Juniors

(v.a. 10 mn)
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Sesam-miso tofu

Ingrediënten:

Tofu (uitgelekt)

2 theelepel miso pasta

2 theelepels geroosterde sesamolie 

2 theelepels rijstazijn

Hoe maak je het?

Maak een pasta van de miso, sesamolie en rijstazijn. Snijd de tofu in reepjes of

blokjes. Smeer deze in met de pasta. Bak 25 ot 30 minuten in de oven op 180

graden.

Recept via Plantbased Juniors

(v.a. 10 mn)
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Curry tempe

Ingrediënten:

1 blikje kokosmelk 

1 eetlepel milde currypoeder 

Eventueel een theelepel tamari 

1 blok tempe

Hoe maak je het?

Snijd de tempe in reepjes/triangels/blokjes. Meng de overige ingredienten in

een kom en laat de tempe minstens 8 uur hierin marineren. Bak de tempe 25

minuten op 180 graden.

Recept via Plantbased Juniors

(v.a. 10 mn)
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Spreads

Tegenwoordig zijn er veel verschillende plantaardige smeersels, spreads en

broodbeleg te vinden in de winkels, met name de biologische ketens. Maar het

is ook hartstikke leuk en lekker om zelf te experimenteren met het maken van

gezonde, smaakvolle spreads.

(v.a. 1 jr)

Ingrediënten paddenstoelenspread (2 pers.):

150 g zonnebloempitten

250 g champignons

2 tenen Knoflook

1 el Gedroogde Italiaanse kruiden 

Zout, peper, olijfolie

1 el Edelgist

50 g pistachenoten

Hoe maak je het?

Kook de zonnebloempitten 10 minuten in ruim water tot ze zacht zijn.

Snijd de champignons in kwarten, verhit een scheut olijfolie in een

koekenpan en bak de champignons op hoog vuur aan.

Snipper de knoflook en voeg toe met de Italiaanse kruiden. Voeg eventueel

een klein beetje peper en zout toe als je kindje daar tegen kan.

Houd een paar champignons apart om af te toppen op het einde. Doe de

champignons met de zonnebloempitten en de edelgist in de

keukenmachine. Pureer tot een gladde massa.

Top de paddestoelenpaté af met wat gepelde pistachenoten en de

champignons die je in het begin apart hebt gelegd.
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Tip: probeer ook eens verschillende variaties op hummus. Gebruik

witte bonen als basis, voeg een beetje vocht, citroen en tahini toe

en varieer met:

Doperwten, uien en venkel

Bieten en knoflook, afgetopt

met avocado en alfalfa

Pompoen met komijn- en

paprikapoeder

1

2

3
4

Op de afbeelding: 1: Paddenstoelenspread | 2: Doperwten, ui en venkel | 

3: Bietenspread, met avocado en alfalfa | 4: Pompoen met komijn en

paprikapoeder 
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Glutenvrije Granola

Deze verse, huisgemaakte granola is binnen vijf minuten gemaakt, zonder

onnodige toevoegingen.

(v.a. 2 jr)

Ingrediënten

Een pannetje

3 eetlepels boekweit

1/2 eetlepel kokos vlokken

noten, pitten en/of zaden (bijvoorbeeld 2 paranoten en een halve eetlepel

pompoen- en zonnebloempitten)

Een theelepel vet (zoals kokosolie)

Een pinch vanille, en of andere specerijen naar keuze zoals kaneel

Een pinch himalaya zout

Zoetmiddel zoals maple syrup

Hoe maak je het?

Rooster de boekweit in de droge

pan tot ze crispy zijn. Voeg de

laatste minuut de olie, de

noten/zaden, specerijen en vanille

toe en roer het goedje om. Zet het

vuur uit en schenk de maple syrup

over de granola. Roer om en voeg

als laatste een mespuntje zout toe.

Serveer de granola met een

smoothiebowl, of plantaardige

yoghurt. Je kunt eventueel nog wat

fruit of zaden toevoegen. 
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“We do not inherit de earth from
our ancestors, we borrow it from

our children.”
 

-Native American Proverb 

Go With The Glow © 2021 
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We've got your back 

Wij zijn Loulou en Isabella; zusjes en lichtwerkers. Ondanks dat we echte

stadsmeisjes zijn hebben we een enorm groot groen hart. Samen richten wij in

2016 Go With The Glow op: een lifestyle-wijzer naar een plantaardige, bewuste,

duurzame en liefdevolle levensstijl. Wij willen jou begeleiden in jouw reis naar

een mindful en geïnspireerd leven. Sinds 2020 heeft Go With The Glow er een

zusje bij: Glow Mini. Vanuit hier helpen wij ouders bij het integreren van

plantaardige natuurvoeding op een verantwoorde en holistische wijze.

Waarom? Omdat je kindje de beste start van zijn leven verdient! Binnenkort

lanceren we ook het Glow Mama programma: Plantaardige voeding +

Ayurveda voor-, tijdens- en na je zwangerschap.

Door middel van (Instagram) cursussen, presentaties, evenementen, coaching

en consults helpen we jou in jouw kracht staan om bewuste en geïnformeerde

keuzes te kunnen maken. Waarom? Omdat we leven in een tijd waarin het

belangrijker is dan ooit om je liefdevol op te stellen naar jezelf en de wereld om

je heen.

Go With The Glow © 2021 
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FAQ - Frequently asked questions

Waarom adviseren jullie geen gluten voor 1 jaar?

De darmen hebben tight junctions, dat zijn een soort van schuif luikjes in de

darm, deze staan nog open bij geboorte zodat de moedermelk meteen het

blad in kan, maar als er vaste voeding in het lijf komt dan is het niet de

bedoeling dat deze tight junctions nog open staan. Ze beschermen ons lijf

tegen alles van buitenaf, Als je gluten geeft worden de tight junctions

getriggerd en heb je grotere kans dat deze niet goed sluiten en er op lange

termijn problemen ontstaan in de darmen. Daarom liever wachten tot na 12

maanden met gluten en ook pas starten met bijvoegen vanaf 6 maanden.

Eerder zijn de darmpen nog niet goed gerijpt omdat de tight junctions nog niet

volgroeid zijn. 

Alternatieven voor gluten:

Glutenvrije havermout, Teff, boekweit (pap), rijstvlokken, gierst, quinovlokken,

amaranthvlokken, check de glutenvrije ontbijt granen van Meesters van de

Halm eens, je vind deze ook in de biologische supermarkten. Ook vind je hier

verschillende soorten wafels en crackers zoals mailwafels, rijstewafels,

linzenwafels, boekweit wafels etc. Omdat deze vrij droog zijn adviseren we om

hier goede vetten aan toe te voegen zoals notenpasta, zadenpasta of avocado. 

Probeer ook eens :

Scrambled tofu 

Smoothie of smoothie bowl

Kokosyoghurt met homemade granola

Gestoofd fruit

Boekweit pannenkoekjes

Huisgemaakte wafels

Ayurvedische chila’s 

Chia pudding

Zoete aardappel toast

Verschillende soorten wafels zoals rijstwafels, boekweitwafels, linzenwafels etc

De meeste recepten hierboven vind je in dit e-book. 

Go With The Glow © 2021 
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Eet soja niet elke dag maar bijvoorbeeld om de dag. Laat er minimaal 1

dag tussen zitten zodat je darmen de kans krijgen m te herstellen. Je kunt

bijvoorbeeld 3 keer per week een soja product eten, of een glaasje soja

melk drinken.

Voeg altijd goede vetten toe voor een optimale vertering. Dit balanceert

ook de droge kwaliteiten van de boon.

Wees creatief met eiwitten! Je hoeft niet alles uit soja te halen. Sterker nog,

het kan zelfs zonder als je dat wilt. Probeer ook eens lupine, of tempe van

bonen of rijst.  

Gefermenteerde soja zoals tempeh of gefermenteerde tofu zijn goede

keuzes in verband met het fermentatie proces en de goede bacteriën voor

de darmen

Kies altijd voor biologische soja: deze boon is namelijk een sterk

absorberende plantsoort, het onttrekt veel vitamines en mineralen uit de

bodem waarin het groeit. Daarom bevat soja ook zoveel nutriënten.

Anderzijds, wanneer soja verbouwd wordt in een toxische omgeving dan

neemt het ook alle toxische stoffen op. Je wilt dus liever dat de soja in een

schone, en onbespoten bodem heeft gegroeid.

Welk soort brood raden jullie aan?

Ook bij brood geldt: varieer met verschillende soorten granen, dus niet elke dag

hetzelfde. Wissel bijvoorbeeld af tussen volkoren, spelt, maisbrood, roggebrood

en zuurdesem. Deze laatste is gefermenteerd en daarom vaak makkelijker te

verteren. Kijk ook op de ingrediënten lijst dat er niet onnodige suikers of

dergelijke zijn toegevoegd. 

Tegenwoordig is het niet meer verplicht gejodeerd zout toe te voegen aan

brood, check dit dus wanneer je brood koopt. Als er geen jodium in het brood

zit, kun je dit aanvullen door één keer per week zeegroenten te eten zoals

zeekraal, lamsoor, zeewier, nori etc. 

Hoe zit het met soja?

Soja bevat plantaardige hormonen: fyto-oestrogeen. Maar wees niet bang

hiervoor, deze kunnen juist een gunstig effect hebben. Het verkleint zelfs de

kans op borstkanker. Of soja gezond of ongezond is, zit ‘m in de hoeveelheid.

Variatie is key, eet dus niet elke dag soja. Teveel foto oestrogenen kann anders

klachten geven bij mensen die een gevoelige hormoonhuishouding hebben

omdat je dan signalen aan je lijf geeft dat je het niet meer zelf hoeft te doen.

Daarbij is soja een boonsoort, en heeft deze volgens de Ayurvedische leer een

drogend effect op het lichaam. Ga uit van de volgende richtlijnen betreft je soja

consumptie:
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Waarom moet B12 gesuppleerd worden?

B12 is een vitamine die door een bepaalde bacterie wordt aangemaakt.

Vroeger was plantaardig voedsel een betere bron van vitamine B12. Maar

vanwege het gebruik van antibiotica en pesticiden in de landbouw, evenals

door hygiënische voeding en drinkwater, wordt vitamine B12 niet meer in een

betrouwbare hoeveelheid aangetroffen in plantaardige bronnen en heeft het

ook een lage absorptie.

Waarom zit B12 wel in dierlijke producten? 

De meeste dieren krijgen vitamine B12 van het eten van planten die groeien in

B12 rijke grond, of van B12 verrijkt voer. Ze worden ook blootgesteld aan

bacterie-rijke mest en ongezuiverd water waardoor b12 zich in hun lichaam

ophoopt. Mensen maken ook wat B12 aan in onze darmen, maar het is

onduidelijk hoeveel er daadwerkelijk biologisch beschikbaar is en op die manier

kan worden gebruikt. Daarom zijn externe bronnen nodig

Tips voor veganistisch broodbeleg:

Notenpasta’s en avocado zijn een goede manier om granen te combineren met

vetten. Of hummus, deze bevat vaak ook olijfolie. Na 1 jaar kan je pindakaas

introduceren. Amandelpasta, sesampasta zijn allemaal goede vetten en

combineren fantastisch met granen waardoor de vertering beter loopt. Blijf

lekker variëren, er is ook steeds meer beschikbaar in de (reguliere)

supermarkten. Zie ook de recepten voor broodbeleg in dit e-book. 

Wat te doen bij eczeem?

Eczeem begint in de darmen, dus het is niet een kwestie van iets op de huid

smeren. Je ziet het veel bij kindjes die koemelk krijgen. Maar ook bij plantaardig

kan het nog steeds voorkomen. Kindjes die eczeem hebben, hebben vaak te

weinig vetten in hun voeding. Zorg voor een goede balans en variatie en vooral

omega 3 dat werkt ontstekingsremmend in de darmen. Kokosolie mag wel op

de huid gesmeerd worden want dat werkt ook ontstekingsremmend. 

De vitamine D status is heel belangrijk. Bij eczeem mag je een extra hoge dosis

geven (normaal 10 micro gram, even verdubbelen naar 20 microgram) 

Goed kauwen op de maaltijden helpt ook, zodat voeding goed wordt

opgenomen en dat de darmen niet geïrriteerd raken door te grote brokken

voeding die onverteerd zijn. 

Lees verder op de volgende pagina... 
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Wat te doen bij eczeem?

Als kindjes onder de 6 maanden eczeem hebben en nog borstvoedingkrijgen

dan mag mama meer vetten en omega 3 gaan consumeren. Tijdens de

zwangerschap verbruik je heel veel omega 3. Verdriedubbel je omega 3 status,

dan kan je het doorgeven. De basis van de borstvoeding hoort omega 3 te zijn.  

Een goede probiotica kan ook helpen, via borstvoeding of direct aan het kindje.

Dit mag je in principe vanaf de geboorte geven. Vooral als ze via een

keizersnede geboren zijn, of medicatie hebben gehad waardoor de darmflora

van slag is kun je aanvullen met probiotica. Raadpleeg hiervoor de

supplementen gids.

Waarom mag je geen rijstemelk geven maar wel rijst of rijstwafels?

Je mag wel rijstemelk geven, maar wij raden dit af om dat je waarschijnlijk ook

al rijstwafels en rijst consumeert. Bij teveel rijstconsumptie komt er ook meer

arseen het lijfje in. Denk aan 2 of 3 rijst porties per week, dus ruil de rijstewafels

ook eens in voor linzenwafels of boekweitwafels, een kopje rijstemelk kan dan

best op z'm tijd.  

Borst of flesvoeding?

Als je kindje borstvoeding krijgt, zorg er dan voor dat je als moeder een goede

voedingsstatus hebt zodat je alle nodige nutriënten via de borstvoeding kunt

doorgeven. Vooral je omega 3, B12 en vitamine D waarden zijn van belang. Je

kunt ook voor een goede multi kiezen zoals de Vitakruid Multi Mama. 

Flesvoeding bevat een gestandaardiseerde hoeveelheid vitaminen en

mineralen, en hierbij is geen extra suppletie nodig. Er zijn nog niet veel

plantaardige zuigelingenmelken op de markt, dit zijn er enkele: 

• Novalac Novarice  gemaakt van rijsteiwitten

• Bébé Mandorle

 

Let op: geef je kind voor 1 jaar geen plantaardige drinks die niet voor kinderen

zijn. Deze zijn niet geschikt voor zuigelingen!
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Coaching & consults

Isabella Machinè: Ik ben moeder van Luca (2018), life coach en sex-, liefde-, en

relatiecoach. Door mijn persoonlijke groei tijdens de transformatie van vrouw

naar moeder, heb ik ervaren dat selfcare van essentieel belang is. Ik heb

geleerd om zelfliefde te cultiveren, om in mijn kracht te gaan staan en

verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven en geluk. Ik heb nu ruimte voor

een carrière en me-time zonder schuldgevoel. Tegelijk voel ik me een goede en

gelukkige moeder en dit gun ik jou ook. Wil je weten wat ik voor jou kan

betekenen? Stuur een e-mail naar isabella@gowiththeglow.nl

Loulou Machinè: Ik ben Ayurvedisch voeding en leefstijl coach, en Ayurvedische

therapeut in opleiding. Voeding is altijd mijn passie geweest. Moeder worden is

mijn levenslange hart gevoelde wens. Maar het was Isabella’s zwangerschap

die mijn vuurtje aanwakkerde om mij te verdiepen in de wonderlijke wereld van

het moederschap. Om mijn zus op de best mogelijke manier te ondersteunen in

haar zwangerschap en post-natale periode, volgde ik een cursus over

Ayurvedische geboorte en post-natale zorg. Ik was eigelijk direct verkocht aan

de eeuwenoude gezondheidsleer en besloot de volledige 4jarige opleiding te

volgen en een cursus over Ayurveda voor babies en kinderen. 

Wil je meer inzicht in jouw persoonlijke constitutie, of die van je kindje? Of wil je

persoonlijk Ayurvedische voedingsadvies op maat? Neem contact met mij op

via loulou@gowiththeglow.nl
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Meer info?

 
gowiththeglow.nl | info@gowiththeglow.nl 

Instagram: @gowiththeglow.nl & @Glowmini

 

Go With The Glow © 2021 

91

http://www.gowiththeglow.nl/
mailto:info@gowiththeglow.nl
mailto:info@gowiththeglow.nl
https://www.instagram.com/gowiththeglow.nl/
https://www.instagram.com/glowmini/


Disclaimer

Deze gids dient als opstapje naar een (overwegend) plantaardige levensstijl.

Deze cursus is gebaseerd op onze eigen ervaring, (wetenschappelijke) artikelen,

boeken, Ayurvedische studie, natuurwetenschap, cursussen en in samenwerking

met professionals. De informatie die je hierin vindt bevat algemene richtlijnen.

Voor persoonlijk advies op maat neem contact op via info@gowiththeglow.nl.

Go With The Glow is niet aansprakelijk voor het gebruik of (nadelige) gevolgen

van de toepassing van de informatie in deze gids. Mocht je een foutje tegen

komen dan horen we dat graag.
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