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B U I KV ET VOEDING

Er zijn bepaalde voedingsmiddelen die

buikvet laten verdwijnen en andere die
bijdragen aan buikvet. Hierbij vijftien
tips van voedingsmiddelen die je kunnen
helpen gewicht te verliezen en voor een

plattere buik zorgen.

L Arro.udo'r: bevatten twee voedings-

stoffen die cruciaal zijn om buikvet te
laten smelten: ll tot 17 gram vezels per
avocado, waardoor je je langer verzadigd
voelt en ze bevatten enkelvoudige onver-
zadigde vetzuren waarbij in verschillen-

de onderzoeken is aangetoond dat deze

gericht het buikvet aanpakken.

2 urrlduouur: Niet alleen pindakaas,
maar vrijwel alle noten en zaden. Dit
zijn de beste: pistachenotery walnotery
amandelen (of amandelpasta), pompoen-
pittery zonnebloempitten en lijnzaad.
Ze geven je voor langere tijd een vo1 en

verzadigd gevoel en zitten bomvol met

gezonde,'buikvetverbrandende' vetten
en mineralen. (Pinda's zijn geen noten
maar peulvruchtery probeer noten af te

wisselen en koop ze alÍ\d ongebakken).

n
J Otllfoti"/xokosvet: je Iichaam heeft
gezonde oliën en vetten nodig voor vet-

verbranding.

A
ï Bepaalde groenten, zoa'ls broccoli,
bloemkool, spruiten, boerenkool en kool

bevatten bepaalde fytonutriënten, zoals

indole-3-carbinot (I3C) die erbij helpen
bepaalde xeno- oestrogenen, die voor
opslag van buikvet zorgery tegen te gaan.

F
C Ei"r"n' eieren zijn niet slecht. Het zijn
energiebommetjes en zitten vol 'buikvet-

verbrandende' eiwitten, vitamines zoals

86,B12, A, D E en K, foliumzuur, choline,

luteihe, calcium, ilzer, fosfor, zink en

omega3 vetzuren. Bovendien zoÍget1 ze

ervoor dat je je langere tijd verzadigd
voelt. A1s je voor eieren van biologische
scharrelkippen kiest zul je meer gezonde

voed i ngsstof Íen bi n nenkrijgen.

O Prr" chocolacle: pure chocolade heeft-

bijna acht keer meer anti-oxidanten dan
aardbeien en bevat stoffen zoals theobro-
mine en cafeihe, die een positief effect
op je vetverbranding hebben. Ookbevat
pure chocolade een flinke hoeveelheid
olieztt:ur, wat een enkelvoudig, onverza-

digd vet is. Kies voor de beste resultaten
wel chocolade met een cacaogehalte dat
78/o ofhoger is.

7'
/ Huu.r,bomvol met vezels en al het
goeds van een volkoren graan. Vermiid
wel de bewerkte, suikerrijke variant en

kies voor onbewerkte havervlokken en

maak daar je eigen havermoutpap van.

Voeg er wat kaneel, walnoten, bessen en

een natuurlijk zoetmiddel aan toe (zoals

Groene stevia oÍ palmsuiker).

8 a.o"rl" thee: naast het feit dat groene

thee krachtige anti-oxidanten bevat, heb-

ben verschillende wetenschappelijke on-

derzoeken aangetoond dat groene thee in
nauw verband staat met vetverbranding.
Een verslag van The American Journal
oÍ Clinical Nutrition vermeldde dat door
groene thee extract de stofwisseling van

de testpersonen 35 tot 45% toenan.:r.

9 ,or-r..r, zwartebonen, witte bonen,

bonenpuree en limabonen hebben al-

lemaal zes of meer gramvezels per 1/z

cup (:120 mi). Vezels ruimen gifstofÍen

in je lichaam op en reduceren je buikvet
aanzienlijk.

L0 u"rr"r-r, aardbeiery frambozen
en bramen zitten vol met vezels die de

suikeropname remmen. Ook bevatten
ze veel vitamines die snoeplust kunnen
voorkomen. Zín in zoet kan veroorzaakt

worden door een vitaminetekort.

LL 
"ur'r""l: 

onderzoekers hebben

ontdekt dat kaneel een bepaald type
anti-oxidant bevat dat de insulinegevoe-

ligheid vergroot en daarmee effectief
helpt om je bloedsuiker te stabiliseren.

Conclusie: je slaat minder buikvet op.

12 an rro"pers: onderzoefen hebben

aangetoond dat het actieve ingrediënt in
chilipepers en chilipoeder, capsaitine,
ervoor zorgt dat meer calorieën worden
verbrand, de bloedsuikerspiegel gestabi-

liseerd wordf waardoor minder vetop-
slag plaatsvindt, en dat deze stoÍ een

krachtige anti-oxidant is. Voeg deze dus

vaker in je gerechten toe.

L3 ,"rnrrt: de meeste gangbare yo-
ghurt is slecht voor je buik. Meestal bevat
deze ladingen suiker en dat wil je ver-
mijden als je een platte buik wil. Echter,

yoghurt Griekse yoghurt en kwark zitten
vo1 probiotica die kunnen bijdragen aan

het krijgen van een platte buik (kies voor
de onbewerkte, biologische variant).

14 *rro"zalm: absoluut een top-
per als het gaat om het verbranden van
buikvet. Door het hoge eiwit- en Omega

3-gehalte is wilde zalm heel effectieÍ in
het laten smelten van je buikvet. Veel

mensen hebben een Omega 3-tekort en

zodraze dit aanvullen zrenze hetbuik-
vet verdwijnen.

L 5 at*nrtike voedingsmiddelen,
zoals wilde zaIm, eieren van vrije uitloop
kippen, weipoeder (kies voor een merk
dat onbewerkt en geen kunstmatige
zoetstofÍen en toevoegingen heeft) en

vlees van grasgevoerde runderen, omdat

dit een goede bron van natuurlijk CLA is.

Dit is een type vet waarvan in verschil-

lende onderzoeken aangetoond is dat
het vet verbrandt. Het interessante van

eiwitten is dat je lichaam zo'n3)/o van
de calorieën ervan verbrandt nadat je het
gegeten hebt.

Zie ook het E-book: Gezond afvallen,
moeiteloos slank zonder dieet voor meer

tips. Verkrijgbaar in de webwinkel www.
ahealthvlife.nl §&f
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