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KONIJNEN
“Ik eet uitsluitend geweekte mungbonen,
groene algen, gerstenfudge en cashewnotenpaté. Met daarbij een glaasje hennepmelk.”
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LISETTE KREISCHER (26)
Eet veganistisch. Werkt in de
veganistische branche.

Op haar tiende werd Lisette vegetariër. Acht jaar later veganist. Vanaf dat
moment liet ze alle zuivelproducten
staan, droeg ze geen leren kleding en
schoenen meer en gebruikte ze uitsluitend natuurlijke cosmetica.
Weten wij wel dat koeien bij het melken worden aangesloten op zuigers?
Daardoor ontstaan blaren op de uiers.
Uit die blaren komt bloed en pus dat
in de melk terechtkomt. Om te voorkomen dat wij daar ziek van worden,
worden er antibiotica in zuivel gestopt. Het gevolg: zuivelgebruikers
zijn wandelende medicijnbommen. En
dan zijde. Voor één zijden sjaal worden honderd rupsen levend gekookt.
Als je dat weet, kies je vanzelf voor
katoen. Haar schoenen koopt ze
vooral bij Van Haren, die zijn bijna
allemaal van kunststof en ook nog
eens hartstikke goedkoop.
Als kind wist Lisette al dat ze later iets
met ‘duurzaamheid’ wilde gaan doen,
ook al had ze geen flauw idee op
welke manier. Ze besloot een opleiding aan de stylingacademie in
Amsterdam te volgen. Tijdens haar
afstuderen richtte ze een platform op
dat zich met informatie en tips richt
tot de Carries uit Sex and the City die
o zo verantwoord willen leven, maar
het vertikken om hun pumps en

EEN
MELKDRINKER
IS EEN
WANDELENDE
MEDICIJNBOM

make-up de deur uit te doen.
Daarnaast verzorgt ze veganistische
high teas die gretig aftrek vinden.
Ontbijt 4 stuks fruit en vitamine B12.
Lunch 2 bruine zuurdesemboterham-

men met sojakaas, tomaat en sojamayonaise. Tussendoor Zelfgemaakte fudge van ongeraffineerde rietsuiker, sojaroom, pure chocolade,
noten en rozijnen. Diner Van stamppot andijvie tot bietjesravioli met
cashewnotenpaté.
WWW.VEGGIEROSE.NL
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ANDREAS VUURWOLF (46)
Eet zelfverbouwde producten. Geeft
workshops spirituele ontwikkeling.

Andreas vindt het belangrijk dat zijn
voeding vers, gevarieerd en vrij van
gifstoffen is. En voorzien van positieve energie. Dat zit zo: als producten
worden gekweekt door iemand die
niet lekker in zijn vel zit, komt er
negatieve energie in terecht. Hetzelfde geldt voor producten die in een
natuurvoedingswinkel worden verkocht door een verkoper die zijn werk
met tegenzin doet. Om dat te voorkomen, eet Andreas voedsel van eigen
kweek. Dit jaar heeft hij een dikke
zeventig kilo vruchten geoogst: bosbessen, bramen, kruisbessen, appels,
aardbeien en ananaskers. Ook verbouwt hij achter zijn huis paprika’s,
tomaten, pepers, bieten, wortelen,
knolselderij, prei, uien, broccoli en
tuinkruiden. Hij droomt van een stuk
grond dat groot genoeg is om ook
aardappelen en granen te verbouwen.
Andreas en zijn vrouw eten strikt
vegetarisch. De mens stamt volgens
hen af van een klein eekhoornachtig

EIGENLIJK
MOETEN WE
SPRINKHANEN
EN MADEN
ETEN

zoogdier dat maden, wormen, schors,
bladeren en vruchten at. Als wij
natuurlijk willen eten, moeten we
sprinkhanen en maden verorberen.
Die beestjes bevatten Omega 3-vetzuren en dat is reuze gezond. Als heel
Nederland gezond zou eten, zouden
de hart- en vaatziekten met negentig
procent afnemen.
Ontbijt Tomatensap met hennepzaad-

olie en gerstegras. Lunch 2 zelfgemaakte boterhammen met kaas of
beschuit met zelfgemaakte jam.
Tussendoor Fruit, koek of chocolade.
Diner Aardappelen, rijst of pasta,

gestoomde groenten en een chutney
van uien, vruchten en kruiden. Af en
toe zelfgesneden friet uit de oven.
WWW.ANDREAS333.COM
vest AMERICAIN APPAREL
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SANDER VAN DER KRUK (39)
Eet ayurvedisch. Geeft cursussen
yoga en ayurveda.

Ayurveda is verwant aan yoga en gaat
ervan uit dat ieder mens uniek is. Het
verdeelt mensen in drie hoofdtypen:
Pitta (vuur), Kapha (aarde) en Vata
(wind). Om te bepalen welk type je
bent, wordt gekeken naar je huid,
ontlasting en de kleur van je haar en
ogen. Bij Sander heeft Vata de overhand. De ayurveda kent geen slechte
voeding. Zo kan zelfs friet goed voor
je zijn. Als je lichaam daar behoefte
aan heeft, moet je daarnaar luisteren.
Als Sander bijvoorbeeld een disharmonie in zijn aardechakra heeft, krijgt
hij vanzelf zin in tomaten en aardbeien. En bij een obstakel in zijn vuurchakra krijgt hij behoefte aan maïs.
Sander was als kind al een filosoof.
Als zevenjarige hoorde hij een buurvrouw eens verontwaardigd vertellen
over het doodknuppelen van zeehondjes. Vijf minuten later vertelde ze
dat ze de mieren bestreed door er
heet water over te gooien. Kleine
Sander vroeg haar wat het verschil is
tussen een zeehond en een mier. De
dame in kwestie was sprakeloos.
Soms zijn vragen ook lastig te beantwoorden. Er is namelijk geen goed en
geen fout. Een ziekte is bijvoorbeeld
het mooiste wat er is. Het geeft je
lichaam de kans zich te zuiveren,
rustig te worden en rommel kwijt te
raken.
Ontbijt

Yoghurt met biologische

cruesli, fruit en noten. Lunch Geweekte mungbonen met kruiden en
basmatirijst,

aardappelen,

verse

pasta. Alles biologisch. Tussendoor
Soms pure chocolade van 70, 80%
cacao. Diner 3 volkorenrijke, biologische boterhammen met vegetarische
smeerpaté of hüttenkäse.
WWW.FASCINEREND.NL
trui BRITISH INDIGO
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MARIA VERBRUGGE (56)
Eet macrobiotisch. Is lerares in het
praktijkonderwijs.

Macrobiotiek is geen dieet, maar een
manier van leven. Je zoekt naar evenwicht, een balans tussen yin en yang.
Ook in je voeding. Maria’s voeding
bestaat voor het grootste gedeelte uit
granen, groentes, noten en zaden.
Puur en natuurlijk, zonder bewerkingen en chemische toevoegingen. En
natuurlijk van het seizoen. Waarom
zou je in de winter sperziebonen eten
uit Egypte of aardbeien uit Florida?
Het vervoer per vliegtuig is onnodig
schadelijk voor het milieu.
Koemelk is voor kalfjes. Maria en haar
man hebben er bewust voor gekozen
geen zuivelproducten te gebruiken.
Je kunt je eiwitten net zo goed uit
peulvruchten, tofoe, tempé, zaden en
noten halen. Hetzelfde geldt voor
vitamine C. In boerenkool en broccoli
zit veel meer kalk en vitamine C dan in
melk of sinaasappelen.
Macrobiotiek heeft invloed op het
hele leven. Maria verbouwde haar
huis met duurzame materialen en
koos voor natuurverf. Haar huis verwarmt ze met een houtkachel.
Ontbijt Zelfgemaakte pap van volle

bruine rijst of graan, gekookt in rijstemelk

of

havermelk.

Geroosterd

sesamzaad, graanstroop en noten.
Lunch Soep van groente, miso en

NIET ALLEEN
HET ETEN,
HET HELE LEVEN
IS MACROBIOTISCH

zeewierbouillon. Rijst, tarwe- of boekweitspaghetti. Tussendoor Appel of
koek. Diner Vier, vijf groentes. Zeewier. Een eiwitrijk product (tofu, seitan
of tempeh) en een graan als bruine
rijst, gierst, quinoa of bulgur. Daarbij
wordt een glas biologische wijn of een
biobiertje gedronken.
vest FILIPPA K
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HELEN POOLMAN (50)
Eet rawfood. Is natuurgeneeskundig
adviseur en kleurentherapeute.

Een boek over hoge darmspoelingen
joeg Helen zo’n zes jaar geleden de
stuipen op het lijf. Ze zag foto’s van
pikzwarte, rubberachtige, aangekoekte etensresten die door darmspoelingen naar buiten waren gekomen. Allemaal de schuld van gekookte en bewerkte voeding. Het lichaam
maakt een slijmlaag aan die de darmwand tegen die vervuiling moet
beschermen. Hoe ongezonder je eet,
hoe dikker die laag, hoe vaker diarree
of obstipatie, hoe groter het risico dat
de darmen gaan lekken en gifstoffen
direct in de bloedbaan terechtkomen.
Helen besloot over te stappen op
louter rauw en onbewerkt voedsel.
Heel af en toe gunt ze zichzelf een
beetje gerookte zalm of makreel.
Inmiddels is het of haar lichaam niets
anders meer wil. Geef haar een pizza
of iets gekookts en haar energie zakt
dramatisch. Dan moet ze meteen aan
een infuus van groen sap om weer
helder te worden.
Ontbijt

In de blender verdwijnt

sesammelk met kokosnoot, hennepzaad, muskietmeel en een dadel.
Lunch Groentesap en een salade.
Tussendoor Zelfgemaakt crackertje

met wat tahin en een plukje alfalfa.
Diner Zie lunch.
WWW.PURELIFESTYLE.NL
shirt H&M
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PAOLO DA COSTA (44)
Eet rawfood. Geeft lichaamsgerichte
therapie en massages.

Vijf jaar geleden kreeg Paolo pijn in
zijn gewrichten en stapte hij op aanraden van een vriend op raw food. Hij
verruilde koffie voor vers fruit en
crackers voor ongekookte groente.
Na een jaar was de pijn verdwenen, is
Paolo nooit meer ziek of verkouden
TEKST PATRICIA VAN DEN HEUVEL FOTOGRAFIE VICTOR BERGEN-HENEGOUWEN STYLING LIDEWIJ MERCKX VISAGIE KIMM BAKKERS

en energieker dan ooit. Hij is helderder in zijn hoofd, intuïtiever en slimmer. Dat komt omdat de enzymen, die
ervoor zorgen dat zijn lichaam niet
verzuurt, niet meer worden gedood
door gekookt voedsel. Paolo dacht
vroeger dat een dampende tomatensoep hem opwarmde, maar nu weet
hij beter. In werkelijkheid krijg je het
warmer omdat je lichaam aan het
verbranden slaat. Hij mist zijn warme
maaltijd niet. Af en toe een kopje hete
thee is genoeg. Soms eet hij mee met
zijn kinderen, die wel gekookt voedsel
eten. Dan neemt hij voorzichtig een
hapje van hun McDonald’s-menu of
pizza, maar spuugt het negen van de
tien keer weer uit. Zo vies. Blijkbaar
zijn zijn smaakpapillen volledig veranderd.
Ontbijt 1 hele ananas en zestig gram

spirulina en groene algen. Lunch
Gemalen cacaobonen met water of
hennepmelk, eventueel een banaan
en wat macapoeder. Tussendoor Een
appel of een groente- of fruitshake.
Diner Rauwe groente. Favoriet: zuur-

kool met een saus van honing, kokosboter en pijnboompitten.
WWW.LICHAAMENBEWUSTWORDING.COM
trui FILIPPA K

ALLES RAUW
EN KOUD.
MET AF EN
TOE EEN KOP
THEE VOOR DE
WARMTE
l
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