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Is het waar wat ik hoor? Dat jij me wil opeten? 

Nee hoor, plantaardige bronnen genoeg! 
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IN WELKE PLANTAARDIGE VOEDING ZIT PROTEINE? 
 
Deze vraag wordt het vaakste gesteld als iemand vegetariër wil worden of wil 
starten met een Raw Food programma. 
Eiwitten of proteïnen zijn essentieel. Het zijn de bouwstenen van ons lichaam.   
Eiwitten bestaan uit verschillende aminozuren die tesamen een proteïne 
maken. Er zijn 22 aminozuren waarvan 8 niet door het lichaam zelf 
aangemaakt worden en dus moeten gegeten worden.  
Ik haal deze vooral uit : 
• Groene bladgroenten 
• Noten 
• Zaden 
• Gekiemde granen 
• Gekiemde bonen 
Zoals bijvoorbeeld : spinazie, kool, broccoli, gekiemde wilde rijst, 
zonnebloempitten, sesamzaadjes, lijnzaad, gekiemde boekweit, amandelen, 
walnoten, hennepzaadjes, hennepzaad proteïnepoeder, linzen, bonen, 
bijenpollen, avocado, greens for life, en nog veel meer. 
 
RAUWE FEITEN 
De ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) voor een volwassen vrouw ligt 
tussen de 45 en 50g per dag (.8 gram per kilo lichaamsgewicht) + een extra 
25g als je borstvoeding geeft. De ADH voor een volwassen man ligt tussen de 
45g en 65g per dag, naargelang hoe actief je bent. 

 

WAAR HAAL JIJ JE PROTEÏNE? 

http://superfood.fitpleinshop.nl/sport/25-sun-warrior-proteine-poeder.html/
http://www.zuurmaaktziek.nl/11-greens-for-life.html/
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Ons lichaam recycleert ongeveer 80% van de eiwitten. Maar wanneer 
proteïne gekookt wordt, wordt ze deels onbruikbaar, dus van “rauwe” 
proteïne heb je relatief minder nodig dan wat vaak door traditionele diëten 
vernoemd wordt. 
 
ENKELE RAUWE VOORBEELDEN 
1 kop gekiemde linzen = 49g 
1 kop gekiemde kikkererwten = 38g 
1 kop pindanoten = 37g 
1 kop pompoenpitten = 33g 
1 kop zonnebloempitten = 32g 
1 kop amandelen = 28g 
1 kop gekiemde tarwe = 21g 
2 eetlepels proteïnepoeder Sun Warrior = 16g 
Zelfs fruit bevat soms een beetje proteïne 
1 kop bladgroenten bevat ca 7 – 10g 
 
Ik eet zelden nog brood, maar als ik naar de natuurwinkel ga, neem ik graag 
enkele gekiemde broden mee. Ze zijn hermetisch verpakt en gaan dus lang 
mee. Ideaal om in de voorraad kast te hebben. 
Maar zoals je kan zien, ben je super bezig als je elke dag kiemen eet. Kiemen 
vind je gewoon in de supermarkt tussen de verse groenten. Maar je kan ook 
perfect zelf kiemen maken. 
 

Supplementen 
Greens for Life 
Proteïnepoeder 

http://superfood.fitpleinshop.nl/sport/25-sun-warrior-proteine-poeder.html/
http://superfood.fitpleinshop.nl/detox/27-greens-for-life.html/
http://superfood.fitpleinshop.nl/sport/25-sun-warrior-proteine-poeder.html/
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Vaak denkt men dat plantaardige voeding incomplete proteïne biedt en 
daardoor minderwaardig is. Verschillende plantaardige proteïnen bestaan uit 
verschillende aminozuren. Zo zullen bijvoorbeeld gekiemde granen grotere 
hoeveelheden hebben van een bepaald aminozuur en een lagere hoeveelheid 
van een ander. Een groene smoothie zal dan weer een andere samenstelling 
hebben. Door een grote variatie aan fruit, groenten, noten en zaden te eten 
complementeer je alle hoeveelheden zodat je gemakkelijk een volledig 
proteïne kan vormen. 
 

Hoe zit het met proteïne uit vis, vlees en zuivel?  
Dit is wat Victoria Boutenko vertelt in haar boek “Greens for Life” : 
“Het is duidelijk dat het lichaam heel hard moet werken om een compleet 
proteïne te maken van de individuele aminozuren van groenten, wat niet het 
geval is bij het reeds gecombineerde hele proteïne in vlees. Maar dit proteïne 
is gecombineerd zoals het hoort voor runderen of varkens. 
Stel je voor dat je een huwelijksjurk maakt voor je dochter. De complexe 
proteïnen gebruiken van de koe of een andere diersoort is net zoals naar de 
tweedehandswinkel te gaan en iemand anders reeds gebruikte jurk kopen, 
naar huis gaan, de jurk uit elkaar nemen en uren spenderen om deze te 
verstellen zodat hij voor je dochter past. Dit zal veel tijd en energie nemen en 
zal je ook opzadelen met een hoop afval. En misschien vind je de jurk nog 
steeds niet perfect. 
Individuele aminozuren eten kan je vergelijken met je dochter meenemen naar 
een stoffenwinkel en daar een mooie stof kiezen, kant, knopen, lint en parels. 
Met al deze essentiële elementen kan je een mooie jurk maken die je dochter 
perfect zal passen. 
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Wanneer je “groen” eet, dan “koop” je individuele aminozuren, vers gemaakt 
door zonneschijn en chlorofyl en deze zullen door je lichaam gebruikt worden 
in coherentie met je unieke DNA. 
In tegenstelling tot dit, zal je lichaam het erg moeilijk hebben om proteïne te 
maken van andermans moleculen, die bestaan uit een totaal verschillende 
combinatie van aminozuren. Plus dat je lichaam er nog heel wan onnodige 
rommel bij krijgt dat moeilijk te verteren is. Deze “afvalstoffen” zorgen voor 
allergieën en allerlei andere gezondheidsproblemen.” 
 
Er staat ook een heel interessante grafiek in haar boek waarin ze kool 
vergelijkt met lamsbout : 

LAMBSQUARTERS - ADULT(MG/DAY) ONE POUND RAW 
Histidine 560 527 

Isoleucine 700 1149 
Leucine 980 1589 
Lysine 840 1607 

Methionine + Cysteine 910 222 + 404 = 626 
Phenylalanine + Tyrosine 980 754 +795 = 1549 

Threonine 490 740 
Tryptophan 245 173 

Valine 700 1026 
KALE - ADULT(MG/DAY) ONE POUND RAW 

Histidine 560 313 
Isoleucine 700 895 
Leucine 980 1051 

Lysine 840 895 
Methionine + Cysteine 910 145 + 200 = 345 

Phenylalanine + Tyrosine 980 766 +532 = 1298 
Threonine 490 668 

Tryptophan 245 182 
Valine 700 820 
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Dus kan jij je afvragen : “als ik voldoende bronnen aan plantaardige proteïne 
kan eten, waarom heb ik dan zin in vlees?” 
David Wolfe, auteur van het “Sunfood Diet Succes System” zegt : 
“Wanneer iemand zegt : ik heb proteïne nodig, dan hebben ze meestal een 
wens naar vet. Het is moeilijk de drang naar proteïne en vet te 
onderscheiden. Stel je een baby voor dat z’n gewicht moet verdubbelen in 
een aantal maanden via borstvoeding. De meeste borstvoeding bevat minder 
dan 2% proteïne. Borstvoeding bevat daarentegen wel veel vet. 
Echte kracht komt van groene bladgroenten, zaden en superfoods. Dit zijn de 
echte “proteïne” keuzes. Tenslotte moeten we maar kijken naar de gorilla, 
zebra, giraf, nijlpaard en olifant om te weten dat je van planten hele goede 
spieren kan bouwen.” 
David Wolfe citeert nog enkele superfoods die veel eiwitten bevatten : 
Lijnzaad 
Chiazaad 
Gojibessen 
Bijenpollen 
Greens for Life 
Maca 
Hennepzaden 
Pompoenzaden 
  

PROTEÏNE EN GEWICHTSVERLIES 
Proteïne speelt zeker een rol bij gewichtsverlies. Het lichaam moet langer 
werken om de proteïne te verteren dan bij koolhydraten of vetten, waardoor 
je langer een vol gevoel hebt. Proteïne stabiliseert de bloedsuiker en 
vermindert daardoor de zoete trek. 

http://superfood.fitpleinshop.nl/44-goji-gedroogde-bessen-250-gram.html/
http://superfood.fitpleinshop.nl/detox/27-greens-for-life.html/
http://superfood.fitpleinshop.nl/energie/10-maca-poeder-active-lepidium-meyenii-superfood.html/
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SAMENVATTING : wat kies ik als goede bron 
  
Kiemen 55% 
Groene bladgroenen 35-50% 
Noten en zaden 12-20% 
Mijn favorieten zijn : 
Kiemen 
Spinazie 
Kool 
Broccoli 
Hennepzaden (bevat alle 8 essentiële aminozuren) 
Lijnzaad 
Amandelen 
Peterselie 
Komkommer 
Gojibessen (bevat alle 8 essentiële aminozuren) 
Greens for Life (bevat alle 8 essentiële aminozuren) 
Proteïnepoeder 

http://superfood.fitpleinshop.nl/44-goji-gedroogde-bessen-250-gram.html/
http://superfood.fitpleinshop.nl/detox/27-greens-for-life.html/
http://superfood.fitpleinshop.nl/sport/25-sun-warrior-proteine-poeder.html/

