
Hoe gebruik je het Glow bord? 

Om de cirkel heen zie je alle elementen die je als volwassene nodig hebt buiten de

voeding om. Zoals zonlicht/buitenlucht, beweging, slaap, supplementen, vocht en

zout (vanaf 1 jaar).

In de eerste ring, de buitenste ring, vind je de Ayurvedische smaken en in de

tweede ring vind je de micro- en macronutriënten. In de westerse wetenschap

kijken we naar de eigenschappen van voeding door de lens van micro- en

macronutriënten. In de Ayurveda wordt voeding ingedeeld op smaak.

In de derde ring vind je de 3 hoofdcomponenten waar je je maaltijden mee gaat

indelen, liefst ook in de verhouding zoals zichtbaar op de poster: 1/4 granen en

zetmelen, 1/2 groenten en fruit, 1/4 eiwitten.

In de vierde ring vind je de Ayurvedische smaak ‘scherp’, oftewel kruiden en

specerijen. Door deze toe te voegen aan iedere maaltijd zorg je voor een betere

vertering.

In de vijfde ring vind je de gezonde vetten. Door deze toe te voegen aan iedere

maaltijd zorg je voor een betere vertering en opname van vetoplosbare vitaminen.

In het midden vind je ‘ijzer’, omdat deze in heel veel componenten te vinden is, dus

zowel in groenten als in granen als in peulen. Ijzerrijke voeding in de maaltijden is

belangrijk als je (overwegend) plantaardig eet . Door het toevoegen van een

Vitamine C bron zorg je ervoor dat het ijzer beter wordt opgenomen. Denk aan

bijvoorbeeld peterselie of citroen.

Onderin de Glow bordindeling poster vind je productlijsten ingedeeld op

categorie, zodat je weet welke producten er vallen onder de 3 hoofdcomponenten

en overige categorieën. En zodat je lekker kunt gaan variëren. Want: variatie is

key! Door te variëren bied je je lijf als het ware een multivitamine.

Je kunt deze plantaardige bordindeling zien als de plantaardige en holistische versie

van de schijf van vijf. Het voedingscentrum kijkt namelijk alleen naar wát we weten,

maar wij kijken ook naar hóe je dit verteert. Een betere vertering zorgt namelijk voor

een betere opname van nutriënten, meer energie en meer focus.

Hoe lees je de poster nu precies? We lopen je er even doorheen! Van buiten naar

binnen:
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Groenten:
• Bladgroenten

andijvie
spinazie
boerenkool
lamsoor
veldsla
ijsbergsla
raapstelen
witlof
sla
raapstelen
postelein

• Vruchtgroenten
courgette
avocado
komkommer
paprika
pompoen
tomaten
aubergine
zoete maïs
artisjok

• Wortel- en 
knolgewassen

rode bieten
waspeen
bospeen
knolselderij
radijs
koolraap
schorseneren
pastinaak
rettich
winterpeen

• Koolsoorten
bloemkool
boerenkool

broccoli
savooiekool
spitskool
witte kool
spruitjes
paksoi
Chinese kool
koolrabi
rode kool

• Uien
rode ui 
witte ui
knoflook
bosui
prei

• Stengelgewassen
bleekselderij
venkel
asperge
artisjok
rabarber
bamboe

• Kiemgroenten
taugé
broccolikiem
alfalfa
tuinkers

• Overige groenten
paddestoelen
champignons 
doperwten
kousenband
peulen
snijbonen
sperziebonen
tuinbonen
zeegroenten

Fruit:
• Zacht fruit

bessen
meloen
aardbeien
druiven
bramen
frambozen

• Steenvruchten
abrikozen
nectarines
pruimen
kersen
perziken
kokosnoot
olijven

• Pitvruchten
appels
peren 

• Citrusvruchten
sinaasappel
citroen
grapefruit
manderijn
limoen
pomelo

• Exotisch fruit
banaan
dadels
vijgen
granaatappels
mango
passievrucht
papaya
drakenvrucht
jackfruit
ananas
kiwi

Ijzerrijk:
• Soya
• Witte bonen
• Linzen
• Appelstroop 
• Peterselie
• Tofu
• Amaranth
• Champignons
• Doperwten
• Mung bonen
• Edamame
• Kikkererwten
• Quinoa
• Spinazie

• Zonnebloem- 
pitten
• Tahini

Rijk aan calcium:
• Soya (melk)
• Tofu
• Witte bonen
• Spinazie
• Sinaasappel
• Chiazaad
• Kikkererwten
• Edamame
• Tahini
• Aduki bonen
• Broccoli
• Paksoi

• Okra
• Sperziebonen
• Vijgen
• Zoete aardappel
• Peterselie
• Wortel
• Pompoen
• Kool
• Amandelen
• Quinoa
• Paranoten

Granen & zetmelen:
• Granen

Haver
Boekweit
Kasha
Teff
Gierst
Gerst
Kamut
Fonio
Spelt

• Rijst
rode rijst
zwarte rijst
wilde rijst
basmati rijst

• Quinoa
rood, zwart
wit

• Amaranth
• Couscous
• Bulgur
• Pasta 

volkoren pasta
linzen pasta 
boekweit pasta 
rijst pasta

• Noodles
rijst noodles
Boekweit noodles

• Maïs
• Polenta
• Aardappelen
• Zoete aardappel
• Pompoen

Vitamine C bommetjes:
• Kiemen
• Tuinkers
• Blauwe bessen
• Rood fruit
• Frambozen

• Kiwi
• Citrusvruchten 
• Paprika
• Koolsoorten
• Peterselie vers

Eiwitten:
• Tofu 
• Tempeh
• Seitan

• Linzen
gele, rode &
groene linzen
beluga linzen

• Bonen
aduki bonen
rode nier bonen
witte bonen
bruine bonen
boter bonen
borlotti bonen
soya bonen

lima bonen
black eyed bonen
mung bonen

• Sperziebonen
• Kikkererwten
• Erwten
• Lupine

Gezonde vetten:
• Noten

paranoten
walnoten
pinda 
hazelnoten
amandelen
pecannoten
pistache
cashew
macadamia

• Kokos
• Sesam
• Zaden

• Pitten
• Avocado
• Hennepolie
• Lijnzaadolie
• Olijfolie
• Sesamolie
• Avocadoolie
• Rijstolie
• Kokosolie
• Nigella olie

Rijk aan Omega 3:
• Walnoten
• Walnotenolie
• Lijnzaad
• Lijnzaadolie

• Chiazaad
• Hennepzaad
• Hennepzaadolie

Kruiden & specerijen:
• Kaneel
• Vanille
• Kardemom
• Zwarte peper
• Chili
• Cayenne
• Kurkuma
• Nootmuskaat
• Kruidnagel
• Gember
• Fenugreek
• Venkel

• Anijs
• Korianderzaad 
• Komijnzaad
• Koriander vers
• Peterselie
• Tijm
• Rozemarijn
• Salie
• Basilicum
• Oregano
• Selderij

• Bieten
• Pompoen
• Volkoren granen
• Boerenkool
• Aardappel

• Paprika
• Sinaasappel
• Kiwi
• Chiazaad
• Goji bessen

Probiotische voeding:
• Kimchi
• Zuurkool
• Miso
• Natto 
• Kombucha

• Kefir
• Kokosyoghurt
• Tempe
• Zuurdesembrood
• Augurken


