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 Laatste update: Okt. '19

Op het moment dat je besluit 'gezonder' of voedzamer te eten heb je te maken met

je eigen vertrouwde eet-gewoontes. Sommige zijn 'easy to crack'...andere niet. Dit

is bij iedereen verschillend en omdat eet-gedragsverandering niet van de één op

de andere dag gebeurt, geloof ik in persoonlijke, voeding-upgrades!

Voeding-upgrades houden in dat je stap voor stap je voedingskeuzes 'upgrade' door
steeds gezondere keuzes te maken. Wanneer je dit consistent over een langere periode
doet en geduld hebt, is elke gewoonte (mits je dat wilt) te veranderen.
Blijvende (eet)gedragsverandering is zo op een relaxte en leuke manier te realiseren.
 
In deze PDF vind je voedingsproducten met een label die VET. APPROVED zijn. Ik vind het
belangrijk om te kijken naar wat we wél kunnen eten wanneer we puur en voedzame
keuzes willen maken. Ja, héél veel 'gemaakt-eten-met-een-label' valt weg, maar er zijn veel
labels te koop die prima zijn. Je 'moet' het alleen nét even weten. Ik hoop dat deze PDF
ondersteunend is in jouw "Health Journey!"

In onderstaand overzicht geef ik aan wat de 'puurste'  en
'gezondste' upgrades zijn per productgroep. Ik let op het
soort vet dat gebruikt is en of het mogelijke allergenen,
soja, suikers en chemische toevoegingen bevat. De
producten zijn online te bestellen of offline te koop bij
natuurwinkels (als Ekoplaza, Odin en Marqt) of bij lokale
supermarkten (als Jumbo, AH en Lidl). Ga eens op je
'supermarkt safari' en kijk wat er allemaal in jouw
supermarkten ligt. Ik blijf speuren naar producten die
enkel van natuurlijke ingrediënten gemaakt zijn of
wanneer niet helemaal natuurlijk…wel ‘acceptabel’ zijn
voor de uitzondering! 
 
Mis ik een VET. Lekker product? Let me know!
 
Liefs, Karen

LABELS LEZEN
Op het label van een product vind je oa. de ingrediënten, voedingswaardes, calorieën en
waar en hoe het geproduceerd is. Belangrijk zijn met name de voedingswaardes en de
puurheid van de ingrediënten. Door labels te lezen en te vergelijken wordt je bewust van
wat je precies binnenkrijgt. Kies de puurste variant van wat je koopt door te zorgen voor
geen of zo min mogelijk ingrediënten die je niet kent of niet kunt uitspreken. Zo krijg
je een stuk minder onnodige ingrediënten binnen die op termijn een nadelig effect kunnen
hebben op je gezondheid (energie)!
 
 



SNACK/KOEK/REPEN-UPGRADE

SMAAKPUPILLEN 
Smaakpupillen veranderen door het eten van veel chemisch bewerkt voedsel. Dit is namelijk
vaak erg zoet of zout waardoor puur en onbewerkt eten zoals groente/fruit/noten/zaden etc.

niet meer zo spannend is qua smaak, logisch! Wanneer we afkicken van het bewerkte eten
dan passen de pupillen zich gelukkig weer aan waardoor we weer in staat zijn echte smaken
te proeven. We vinden blauwe bessen en paprika dan weer zoet en de kans is groter dat we

bittere en zure smaken ook meer kunnen waarderen.

IJS/TOETJE-UPGRADE

BioBite krachtkoek
 

Billy's farm cookies BioBites cookiesBart's Bites

Booja-Booja smaken Booja-Booja trufflesAbbot Kinney's coco stickAbbot Kinney's coco

RAW repen Rude Health repenNu'Cao chocolade repenLifebar repen

Keto collageen eiwitrepen Bulletproof collageen
eiwitrepen

Raw-Bite (eiwit)repenSunwarrior eiwitrepen



 

CHIPS-UPGRADE

GRANEN-UPGRADE

AH quinoa AH wilde & witte rijstSmaakt boekweitAH linzen & kikkererwten rijst

PUUR Rineke naakte haver Ekoplaza zwarte rijstAH havermoutPUUR Rineke quinoa

AH rijst & linzen Peak's boekweitgruttenAH bloemkoolrijstGood & Organic
boekweitgrutten

GRANEN
Ook voor granen geldt, koop en eet ze in pure en onbewerkte vorm. Bovenstaand zijn allemaal gluten-

vrije varianten. Voor wanneer je brood koopt; ook dit in meest natuurlijke vorm met zo weinig
mogelijk ingrediënten en bijvoorbeeld gemaakt met zuurdesem.

 
Trafo zoete aardappel chips Rude Health chipsTrafo popcornTrafo naturel chips



CRACKER-UPGRADE

BAKVET-UPGRADE

RAW zaden crackers BioBites crackersPUUR Rineke crackersYour Organic Nature
wafels

Rude Health wafels AH wafels rijst/quinoaRude Health wafelsRude Health wafels

Bio today ghee Kerrygold grasboterWeerribben grasboterGhee easy

CocoWonder kokosvet Vita coco kokosvetRoyal Green kokosvetBoerderij Zuivel grasboter

VET IN NATUURLIJKE VORM (!)
Bij het eten van vet gaat het weer om kwaliteit, dus koop het biologisch en van een goede bron. Vetten

in natuurlijke vorm zijn gezond, bewerkte (geoxideerde) vetten niet. Zelf kies ik ervoor om met
dierlijke zuivel (ghee & grasboter) te bakken of met plantaardig kokosvet. Deze bronnen zijn minder

gevoelig voor oxidatie maar let ook hierbij op dat de vetten niet bruin worden of verbranden. Ik kook
ook vaak zónder vet. Ik stoom met 'n klein laagje water en voeg dan als het gaar is pas wat vet toe (of

niet).
 



 

ZUIVEL-UPGRADE

De onderste rij kokosmelk varianten hebben allemaal verschillende samenstellingen van kokos en water.
Je kunt ze gebruiken voor curry's, soepen, smoothies en als koffiemelk! 

 

ZUIVEL (rauwe melk bereide producten)
Wanneer je zuivel kunt toleren (check o.a je stoelgang en huid), kies dan voor de pure, onbewerkte,

biologische en vol-vette varianten. Aan de halfvolle of magere varianten worden voor de smaak vaak
ingrediënten toegevoegd in de vorm van suikers of andere chemische ingrediënten. Wanneer het
gebruikte melk van kwaliteit is en het dier gezond gevoed en opgegroeid is, zijn de vetten oké. Wat

kazen betreft geldt hetzelfde.
 
 

Milbona yoghurt Rauw kefirAH yoghurtPur Natur yoghurt 

Provamel rijst-kokos Provamel amandel (#2) Zonnatura amandel Provamel amandel (#1)

DIERLIJK

PLANTAARDIG

Amaizin kokosmelk Biona kokosmelkGo-Tan kokosmelkTerra Sana kokosmelk

AH kokosyoghurt Abbot Kinney's kokos yoghurtArla kefirAH bio slagroom



 

WRAP-UPGRADE

DRESSING-UPGRADE

SMEERSEL/DIPSEL-UPGRADE

Pure Wraps kokos wraps Piadina WrapsI Sea zeewier wrapsKoh rice paper rolls

Yakso tamari 
(glutenvrije soja saus)

RAW hennep olieExtra Vierge Olijfolie
(bio, koudgeperst en in

donker glas of blik)

AH Apple Cider azijn
(zijn veel varianten van)

Biotoday cashewpasta AH 100% pindakaas3-mix notenpastaHorizon notenpasta

Sole groene pesto Tahin sesampastaArtigiana rode pestoGroene pesto



 

MUESLI-UPGRADE

PASTA-UPGRADE

Rude Health PUUR Rineke muesliRude HealthRUDE Health

AH groene erwten fusili Your Organic Nature
linzen pasta

AH kikkererwten pastaAH rode linzen penne

AH pompoen lasagnebladen Terre sana rijst en
kastanje pasta

Terre Sana erwten pastaAH courgette spaghetti

Sidenote:
Dit zijn pasta varianten die niet gemaakt zijn van tarwemeel en dus glutenvrij zijn.

CURRYPASTA-UPGRADE

Gele curry PUUR Rineke currykruidesOnoff spices currypasta'sMassaman curry 



 

CHOCOLA-UPGRADE

Vivani puur 75% LifeFood raw cholade
reep

Chocodelic repenLove Chock puur 93%

Vivani puur 92% The Chocolate line
repen

Belvas belgian thins puur 85%Green & Blacks puur 85%

BOUILLON-UPGRADE

OLIJF/TOMATEN-UPGRADE

PUUR Rineke bouillon Soepfabriek
kippenbouillon

Geluksvogel kippenbouillonSoepfabriek runderbouillon

Epikkouros groene olijven Epikouros kalamata olijven Castellino en Terra Sana zongedroogde tomaatjes



 

BAK/SUIKER-UPGRADE 

Doves farm baksoda Mattisson erythritol
suikeralternatief

Doves farm bakpoeder Lakanto monkfruit 
suiker alternatief

Tiana cassave meel Smaakt
kikkererwtenmeel

Smaakt kokosmeelTerrasana amandelmeel

TOOLS-UPGRADE

VERZORGING-UPGRADE

Mason Jar (salades etc.) Glazen vershoudbakkenThermos beker voor warme
 

gerechten (ideaal!!)

Stoommandje

Tandpasta zonder 
fluoride

Wasbare
wattenschijfjes

 

Patch bamboo pleistersBadger zonnebrand 

Vraag jezelf eens af: 
Zou je wat je op je lichaam smeert ook eten? Het komt namelijk net als eten je lichaam

binnen! Kies dus zorgvuldig je producten uit :-)



 

VLEES EN VIS:
Dit zijn producten waarvan de kwaliteit enorm verschild maar wederom ontzettend
belangrijk is! Gezonde vetten & eiwitten versus minder gezonde vetten & eiwitten. Bekijk
ook hier eens de verpakkingen en kies degene met de minste toevoegingen. Kies vervolgens
eens een keer voor biologisch of ga eens naar de slager. Proef eens wat de verschillen zijn
en eet bewust. 
 
De gezondheid van het dier bepaald de kwaliteit van het stuk vis of vlees dat wij eten. Dat
is de reden dat ik altijd aanstuur op het eten van dieren die goed en met liefde gehouden
zijn, die natuurlijke voeding hebben gekregen en die geen anti-biotica en hormonen binnen
hebben gekregen. Het stuk vis of vlees dat we eten bevat dan de gezonde (omega-3) vetten
en geen onnodige stoffen. Ook de eiwitten zijn van betere kwaliteit.
 
De beste keuze is dus gras-gevoerd vlees. Wanneer je vlees en vis niet biologisch of gras-
gevoerd kunt verkrijgen ga dan voor de magere varianten die minder vet bevatten. 
 
Gras-gevoerd vlees kun je hier bestellen:
www.schotsehooglanders.nl
 
 
Webshops met veel goede producten zijn: 

livehelfi.nl
shop.bulletproof.com
shop.perfectketo.com
sunwarrior.com / https://www.sunwarriornederland.nl
sam-wholesale.com
greenjump.nl
superfoodcentre.nl
nootrofit.nl
puurmieke.nl

 
 
 
 
 

O V E R I G E  T I P S  &  W E B S H O P S

. . . R E A D Y  T O  U P G R A D E ?
#VETALSBRANDSTOF #GEZONDZIJNISVET #eenVETLEVEN


