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voeding
4week

En dan ben je nu aangekomen 

bij week 4, de laatste week van 

deze challenge. In de bonen! 

Deze week is het tijd voor... 

peulvruchten.
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Het advies om 1 keer per week peul-
vruchten te eten, wordt lang niet 
gehaald. Gemiddeld eten Nederlanders 
slechts 1 x per 3 weken peulvruchten, 
wat neerkomt op zo’n 5 gram per dag.  
Dat kan beter, toch? 

We hopen dat je al bewuster aan de slag bent gegaan 
met volkoren graanproducten, groente, fruit, noten 
en andere vezelrijke ingrediënten door de dag heen. 

De tijd is nu aangebroken om het over een 
ondergeschoven kindje te hebben: peulvruchten! 

Ze hebben (onterecht) niet het imago van 
‘lekker’ of ‘verrassend’, maar zijn 

hartstikke veelzijdig en bovendien 
erg betaalbaar. Peulvruchten 
bevatten daarnaast veel gezonde 
voedingsstoffen, zoals vezels, 
eiwitten, vitaminen en zijn daarmee 
een rijke voedingsbron. Van bonen is 

daarnaast overtuigend aangetoond dat 
ze het cholesterol verlagen. Hoe vaak zet 

jij peulvruchten op het menu?  

week 4
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Laten we beginnen met een korte uitleg over wat 
peulvruchten nu eigenlijk zijn. Peulvruchten zijn 
zaden, of de zaden met hun omhulsel.

Onder peulvruchten worden gerekend:

Bruine, witte en zwarte bonen
Linzen
Kikkererwten
Kidneybonen
Sojabonen
Kapucijners
Borlottibonen
Limabonen

challenge 
week 4

in de bonen! maak een gewoonte 
van wekelijks peulvruchten op 

het menu
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Ook doperwten en sperziebonen zijn officieel 
gezien peulvruchten, maar qua gezondheidseffecten 
lijken ze meer op groente. Daarom rekenen wij 
ze tot die categorie. En wist je dat pinda’s officieel 
gezien ook peulvruchten zijn? Echter lijken ze qua 
voedingsstoffen meer op noten.

Deze week gaan we aan de slag met het vaker eten 
van peulvruchten. Maar op welke manieren kun je 
peulvruchten vaker op het menu zetten?

Vijf tips op een rij:

1 Vleesvervanger. Peulvruchten zijn een 
vleesvervanger bij uitstek. Niet alleen 
vanwege de voedingswaarden, maar ook 
omdat ze een milieuvriendelijker 
alternatief zijn. Als variant op 
gehaktballetjes kun je bijvoorbeeld 
falafelballetjes serveren (zie recept). 
Of voeg tofu of tempé toe aan 
bijvoorbeeld een noedelgerecht. 
Dit wordt van bewerkte peulvruchten 
gemaakt en is een volwaardige 
vleesvervanger. Tofu heeft van zichzelf 
weinig smaak. Het voordeel daarvan is dat je 
het zelf lekker kan kruiden en bakken. 

week 4
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Tempé is wat steviger en heeft wat meer 
smaak van zichzelf. Tofu kun je heel 
eenvoudig zelf smaak geven door het 
bijvoorbeeld te marineren in een mengsel van 
sojasaus (de minder zout variant), rijststroop, 
sesamolie, knoflook en gember. Even wokken 
en serveren bij een noedelgerecht. Smullen 
gegarandeerd!

Recept falafelballetjes

Nodig voor 4 personen
800 kram kikkererwten, 1 
flinke ui (fijngesneden), 2 tenen 
knoflook (fijngesneden), een snuf 

cayennepoeder, 2 eetlepels komijn, 
peper en een klein beetje zout naar 

smaak, 5 tl ras el hanout en 1/2e ei.

Bereiding
Doe alle ingrediënten in een keukenmachine 
of blender en meng totdat er een egale 
massa ontstaat. Als het te nat is, voeg je een 
beetje bloem toe. Maak kleine balletjes van 
het beslag en ga door tot al het beslag op is. 
Verhit flink wat olijfolie in een koekenpan en 
bak hierin de falafel gaar en krokant. Serveer 
met een frisse yoghurtdip, knoflooksaus en 
bijvoorbeeld een wrap met sla.

week 4
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2 Als basis voor de warme maaltijd. 
De mogelijkheden voor peulvruchten in een 
warme maaltijd zijn eindeloos. Wat dacht 
je van een Mexicaanse bonenschotel? Of 
een Mediterrane ovenschotel met gerookte 
kip? Je kan peulvruchten gedroogd kopen 
en helemaal zelf bereiden. Vaak moeten ze 
echter eerst een nachtje weken in ruim water 
voordat je ze kunt koken. Kies je wel voor 
kant en klare bonen uit pot of blik, spoel ze 
dan voor gebruik in ieder geval goed af met 
ruim water en kies voor de optie waar zo min 
mogelijk zout in zit.

3 Verrijk je soep. Gedroogde linzen zijn ideaal 
voor een snelle soep, want ze zijn in een 
kwartiertje gaar. Voeg ze toe aan bijvoorbeeld 
een tomatensoep of paprikasoep. Of maak 
zelf pompoensoep met krokante 
kikkererwten. Eet smakelijk!

4 Spreads. Al eerder aan bod 
gekomen in deze gids, maar van 
kikkererwten wordt vaak spread 
gemaakt: hummus. In veel 
varianten te koop in de 
supermarkt, maar ook heel 
gemakkelijk zelf te maken. Bijvoorbeeld 
deze variant met zongedroogde tomaat.

week 4
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Recept hummus zongedroogde tomaat

Nodig voor 4 personen
200 gram kikkererwten (uitgelekt 
gewicht), 2 el tahin, 2 teentjes 
knoflook, citroensap, 1/2e 
theelepel komijn, een 
handjevol zongedroogde 
tomaatjes, 1/2e theelepel 
paprikapoeder, een snufje 
peper en een heel klein beetje 
zout.

Bereiding
Doe alles in een blender. Mix het tot een glad 
geheel en voeg extra vierge olijfolie toe tot 
een gladde massa ontstaat. Bewaar enkele 
dagen in een afgesloten verpakking in de 
koelkast.

5 Gebak. Ja, deze had je misschien niet 
verwacht he? Peulvruchten kunnen 
uitstekend in een verantwoord baksel. Wat 
dacht je van bananencake met courgette? Of 
deze chocolademuffins met zwarte bonen? 
Maak er kleine muffins van en geniet ervan 
met mate, want ze bevatten relatief veel 
calorieën.

week 4
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week 4

Recept chocolademuffins met zwarte bonen

Nodig voor 8 kleine muffins
400 gram zwarte bonen (1 blik uitgelekt), 100 
gram volkoren speltmeel, 1 el ongezoete 
cacaopoeder, 3 eieren, 2 el honing, 75 gram 
ontpitte dadels, 25 gram halvarineboter, 2 tl 
bakpoeder.

Bereiding
Spoel de zwarte bonen om en doe ze samen 
de ongezoete cacaopoeder, de eieren, de 
ontpitte dadels, de honing en de boter bij 
elkaar in een blender. Meng totdat er een 
gladde massa ontstaat. Doe het mengsel 

in een kom en voeg daar het volkoren 
speltmeel en het bakpoeder aan toe. 

Vet een muffinblik of vormpjes in 
met wat olie en schep daar het 
beslag in. Bak de muffins op 200 
graden voor ongeveer 15-17 
minuten. Controleer tussendoor 
of ze al goed zijn door er met 
een satéprikker in te prikken.
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beweging
4week

In deze vierde week van 

het programma zoomen 

we verder in op het thema 

‘workout voor thuis’. Het is 

namelijk aanbevolen om 

twee keer per week aan 

krachttraining te doen.
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Zoals je eerder hebt kunnen lezen betekent dit niet 
dat je twee keer per week naar de sportschool hoeft 
te gaan, maar onder krachttraining valt bijvoorbeeld 
ook traplopen, herhaald opstaan en weer gaan zitten 
op een stoel. Gebruik de trap als step, of de stoel om 
op te drukken. 

Het zijn oefeningen waarbij 
lichaamsgewicht, losse gewichten 
of bijvoorbeeld fitnessapparaten 
als weerstand worden gebruikt. 
Het fijne hieraan is dat je hier geen 
duur sportschoolabonnement of 
ingewikkelde apparaten voor nodig 
hebt. Maar zoals ook eerder aangegeven 
is het belangrijk om de houdingen op 
een juiste manier uit te voeren, om blessures te 
voorkomen.

week 4

Merk je dat je twijfelt over het correct 
uitvoeren van een houding of heb je 
klachten? Vraag dan om persoonlijk 
advies aan een expert.  

!
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In tien minuten kan je een snelle workout voor je hele 
lichaam doen. Neem je voor om deze week twee 
keer thuis zo’n workout te proberen, en doe deze dan 
bijvoorbeeld 3 x 10 minuten achter elkaar. Zet muziek 
aan, zorg voor comfortabele (sport)kleding waar je 
lekker in kan bewegen en zet je timer op 10 minuten, 
waarin je bijvoorbeeld iedere oefening één minuut 
uitvoert. 

Tien tips: 

Squats 
Zet je voeten op schouderbreedte en iets naar 
buiten wijzend. Zet je hakken stevig in de 
grond. Tijdens de oefening hou je je gewicht 
bij je hielen.  
Buig je knieën in 90 graden alsof je wil gaan 
zitten en strek je armen recht naar voren. 
Duw je billen goed naar achteren en houd je 
borst en rug recht als je naar beneden gaat. 

challenge 
week 4

workout voor thuis
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Let erop dat je knieën niet voorbij je voeten 
gaan. 
Duw jezelf vanuit kracht in je hielen weer 
omhoog. 
Wil je jezelf nog meer uitdagen? Maak er dan 
jumping squats van!

Wall sits 
Ga met je rug tegen een muur staan. Zak rustig 
door je knieën. Zet je voeten een stapje naar 
voren, heupbreedte uit elkaar. 
Hou je knieën in een hoek van 90 graden. Je zit 
nu zoals je op een stoel zou zitten, maar dan 
tegen de muur. 
Hou deze houding een minuut vast en kom 
omhoog. 

Chair dips
Pak een stoel of bankje. Ga erop zitten, plaats 
je handen net achter je billen op de zitting en 
zet vervolgens je voeten een flinke stap naar 
voren.  
Ga nu met je billen naar voren, zodat deze 
als het ware vlak voor het zitvlak in de 
lucht zweven. Zorg ervoor dat je je triceps 
– de achterkant van je bovenarmen – 
aangespannen houdt en 
hou je ellebogen licht 
gebogen naar achteren.

week 4
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Zak nu met je billen naar de grond, daar houd 
je even vast en duw jezelf vanuit je triceps weer 
omhoog. 

Planking
Houd je lichaam gedurende 1 minuut gestrekt 
op ellebogen en voeten, zorg ervoor dat je 
lichaam een rechte plank vormt door je buik 
goed aan te spannen. 
Houd je rug recht en probeer je billen aan te 
spannen. Let erop dat je je lichaam goed recht 
houdt als een plank.
Ben je beginner? Je kunt de plank ook doen 
door op je knieën te leunen. Zorg er dan voor 
dat je lichaam van schouders tot knieën een 
rechte lijn vormt en dat je je 
buikspieren goed aanspant. 

Push-up
Steun met je handen en voeten op de grond. 
Kijk met je gezicht naar de vloer, strek je 
armen. 
Zorg ervoor dat je handen recht onder je 
schouders staan en je voeten tegen elkaar, met 
je benen gestrekt. 
Buig je armen tot je borstkas bijna op de grond 
is. Strek vervolgens je armen 
weer naar startpositie. 

week 4
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Let erop dat je je buikspieren tijdens deze 
oefening goed aanspant en je ellebogen iets 
naar achter wijzen.
Ben je beginner? Doe de pushups dan op je 
knieën. 

Balance
Sta rechtop en ga op één been staan. Houd het 
been waarop je staat, licht gebogen. Strek dus 
niet je knie, maar houd deze licht gebogen. 
Hef je andere been gestrekt op, en rijk daarbij 
ook beide armen naar voren.
Hef je been op en neer en raak met je grote 
teen licht de vloer, herhaal dit vijf keer en 
wissel dan van been.

Jumping Jacks
Ga staan met je benen bij elkaar en je 
buikspieren aangespannen. Laat je armen 
langs je zij hangen. 
Spring nu met je benen tegelijk uit elkaar, 
zodat ze wijd uit elkaar komen te staan. 
Tegelijkertijd doe je je armen omhoog, tot aan 
boven je hoofd. 
Spring nu weer terug naar de beginpositie. 

Biceps curls
Ga rechtop staan met in elke hand een flesje 
water (of zwaarder gewicht). Je handpalmen 

week 4
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wijzen naar voren en de gewichten raken je 
lichaam niet aan. 
Ga vervolgens met je gewichten naar voren 
omhoog tot je handen op schouderhoogte zijn. 
Ga dan weer langzaam naar beneden totdat 
je armen weer gestrekt zijn, maar laat het 
gewicht niet hangen. Hou continu spanning in 
je biceps (je ‘spierballen’). Alleen je armen doen 
het werk, maar je bovenarmen blijven zo stil 
mogelijk tijdens deze oefening. 

Crunches 
Ga op je rug liggen en buig je knieën. Laat je 
voeten rusten op de grond en breng je handen 
achter het hoofd. 
Adem in en kom met je bovenlichaam 
omhoog, probeer met je schouders van de 
grond te komen. 
Adem uit en kom weer richting de grond, maar 
zorg ervoor dat je bovenlichaam niet helemaal 
de grond raakt. 
Let erop dat je jezelf niet vanuit je nek omhoog 
trekt. Je handen zijn puur ter ondersteuning en 
je kracht haal je vanuit je buik. 

Lunges
Sta op een vlakke 
ondergrond met je handen 
in je zij. 

week 4
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Zwaai een been naar voren en zet een grote 
pas voorwaarts.
Buig nu door je heup en knie van je voorste 
been, totdat de knie van je achterste been de 
vloer net niet raakt.
Strek je voorste been weer en plaats je voet 
terug op uitgangspositie. 
Herhaal het met je andere been.
Wil je jezelf nog meer uitdagen? Maak er dan 
jumping lunges van! 

Safety first
Deze oefeningen zijn geschikt voor 
de meeste mensen. Heb je specifieke 
klachten, blessures of is het de 
eerste keer dat je dergelijke spier- en 
botversterkende oefeningen doet? 
Overleg dan met een expert. Het 
correct uitvoeren van een oefening 
is heel belangrijk om het gewenste 
resultaat te bereiken en ter voorkoming 
van blessures. Een spiegel of kritische 
trainingspartner kan nuttig zijn om dit in 
de gaten te houden.  

week 4

!
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ontspanning
4week

Dan zijn we nu aangekomen 

bij de laatste challenge 

voor de laatste week van dit 

programma. Deze week staan 

we stil bij een heel belangrijk 

thema in het volhouden van 

gezond gedrag!
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De afgelopen vier weken ben je je hopelijk bewuster 
geworden van voeding, beweging en ontspanning in 
jouw leven en heb je met een aantal kleine en grotere 
stappen een verschil gemaakt. 

Dan zijn we nu aangekomen bij misschien wel het 
belangrijkste punt: het volhouden van dit gezondere 
gedrag in de komende periode. Het aanleren van 
nieuwe gewoontes is niet eenvoudig en vergt veel 
training. Jouw eigen instelling daarin is cruciaal. Die 
instelling, daar gaan we deze week mee verder. Zie 

het aangaan van een bewustere leefstijl 
liever als een reis, waarin je onderweg 

steeds nieuwe verrassingen en 
uitdagingen tegenkomt. Zowel in 
de buitenwereld, waarin ongezond 
gedrag constant op de loer ligt, 
in je thuissituatie, waar je veel 
ballen hoog te houden hebt, of 

het constante tijdgebrek waardoor 
je misschien lastiger toekomt aan 

bijvoorbeeld sporten. 

week 4
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Probeer daarin jezelf positief te steunen, focus op 
dat wat wel is gelukt en wees daar trots op. Probeer 
daarnaast na te gaan wat het jou oplevert: een 
energieker gevoel, meer rust in je hoofd, minder 
‘schuldgevoel’ over ongezond eetgedrag en ga zo 
maar door. De één zal tevreden zijn met een kleine 
verandering in zijn/haar levensstijl die al grote 
gezondheidswinst oplevert. De ander zal steeds een 
stapje verder gaan en meer uitdaging zoeken. Jij kiest 
zelf wat bij je past en vaak gaat het met vallen en 
opstaan. Maar wat je ook kiest, een positieve mindset 
maakt daarin een wereld van verschil. 

Focus vooral op het resultaat en niet op wat 
er niet goed is gegaan. Een optimistische 
instelling speelt een grote rol in het 
maken van de keuze om gezond te 
leven. Met andere woorden: mensen 
die het gevoel hebben hun keuzes zelf 

in de hand te hebben, maken gezondere 

challenge 
week 4

wees positief!
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keuzes dan mensen die zich een slachtoffer van 
omstandigheden voelen. Focus op praktische 
mogelijkheden in plaats van belemmerende 
overtuigingen. Die praktische mogelijkheden zijn er 
genoeg, zo heb je de afgelopen weken kunnen lezen. 

En nogmaals, wees niet te streng voor jezelf als het 
een dag niet lukt. Het kost tijd om nieuw gedrag tot 

een gewoonte te maken. Vier vooral je successen, 
al zijn ze nog zo klein. Vele stappen maken 
samen een grote verandering. Dat gevoel, het 
van de positieve kant bekijken, dat is wat ons 
betreft ook een vorm van ‘ontspanning’. 

week 4

Tot zover week 4
Dit waren de tips, inspiratie en challenges 
van de vierde week van het programma. 
We wensen je veel succes toe. En vergeet 
niet jouw ervaringen met ons te delen via 
Facebook (@Maag Lever Darm Stichting) 
of Instagram (@mldstichting)! Volgende 
week behandelen we onze extra tips bij 
‘s.o.s.-momenten’, waar je hopelijk ook 
na deze weken veel aan hebt!

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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