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Groente
Aardpeer
Andijvie
Artisjok
Asperges
Aubergine
Bloemkool
Bleekselderij
Boerenkool
Bosui
Broccoli
Courgette
Champignons
Knoflook
Knolraap
Knolselderij
Komkommer
Kool

Koolraap
Koolrabi
Lente-ui
Paddenstoel
Paksoi
Paprika (alle)
Pastinaak
Pompoen
Postelein
Prei
Raapstelen
Rabarber
Radijs
Rode biet
Rucola
Selderij
Sla (alle)

Snijbiet
Spinazie
Spruitjes
Ui
Venkel
Wortel
Witlof
Zeewier
Zoete aardappel
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Peulvruchten
Kidneybonen
Kievitsbonen
Kikkererwten
Linzen

Peultjes
Peulvruchten
Rode bonen
Snijbonen

Sugarsnaps
Tuinbonen
Witte bonen
Zwarte bonen

Frambozen
Granaatappel
Grapefruit
Guave
Jackfruit
Kers
Kiwi
Kokosnoot
Kruisbes
Kweepeer
Lijsterbes
Limoen
Lychee
Mandarijn
Mango
Meloen
Moerbei

Nectarine
Olijf
Papaja
Passievrucht
Peer
Perzik
Pruim
Rode bed
Rozenbottel
Sinaasappel
Tomaat
Vijg
Vlierbes
Watermeloen
Zoete kers

Gierst
Havermout
Quinoa

Rijstwafel
Zilvervliesrijst

Fruit
Aalbes
Aardbei
Abrikoos
Acerola
Ananas
Appel
Avocado
Banaan
Bes (alle)
Blauwe bes
Braam
Cantaloupe
Citroen
Citrusvrucht
Cranberry
Dadel
Druif

Graan
Amaranth
Boekweit
Fonio

De (pseudo) graansoorten die je eet zijn vrij van gluten én
voedzaam.
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Vlees
Kalkoen
Kip

Lam
Rund

Wild

Eet het vlees goed doorbakken en gaar.
Vermijd varkensvlees, orgaanvlees (zoals leverworst) en sterk
bewerkt vlees.

Vis
Forel
Haring

Kabeljauw
Makreel

Sardientjes
Zalm

Eet verse vis. Haal het altijd bij een goede visboer en overleg met
hem of haar dat jij zwanger bent. Als vis écht vers is, en niet met
bacteriën in aanraking is gekomen, kun je het rauw eten. Maar
natuurlijk kun je het ook verhitten en gaar bakken.
Makreel kun je eten, mits het een kleine makreel is (geen
koningsmakreel).

Schaal- en schelpdieren
Gamba’s

Garnalen

Verhit schaal- en schelpdieren door en door.

Vetten
Olijfolie
Lijnzaadolie

Roomboter
Grasboter

Kokosolie (Extra
Vierge)

Olijfolie en lijnzaadolie uitsluitend koud gebruiken en koop ook de
koudgeperste variant.
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Noten
Amandelen
Cashewnoten
Hazelnoten

Macadamianoten
Paranoten
Pecannoten

Pistachenoten
Walnoten

Eet ongezouten en ongebakken noten (rauw).

Zaden & Pitten
Chiazaad
Druivenpit
Granaatappelpit

Hennepzaad
Pijnboompit
Pompoenpit

Sesamzaad
Zonnebloempit

Eet geen lijnzaad tijdens de zwangerschap (lijnzaadolie kan wel)
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Zuivel
Feta (schaap/geit)
Griekse yoghurt 10%
Geitenkaas

Hüttenkäse
Kwark (vol)
Parmezaanse kaas
(RAUW)

Ricotta
Schapenkaas

Rauwe kaas kan worden gegeten als het geheel gestold is. Het
stollen van de kaas verwijderd namelijk de Listeria Bacterie.

Zuivelvervangers
Amandelyoghurt
Amandelmelk

Havermelk
Haveryoghurt

Kokosyoghurt
Kokosmelk

Kies altijd voor de naturel variant, zonder toevoegingen.
Vermijd sojaproducten.

Overige
Eieren: kies voor vrije uitloopeieren van de boer, waar de kippen
scharrelen en insecten eten.
Dranken: drink vooral water, het liefst gezuiverd. Vul aan met
kruidenthee. Beperk cafeïne en drink helemaal geen alcohol.
Verdovende middelen: vermijd verdovende middelen, zoals drugs en
sigaretten.
Toevoegingen: eet zo puur en natuurlijk mogelijk. Eet het liefste
biologisch. Vermijd E-nummers, pakjes en zakjes.
Verpakkingen: eet en drink niet uit plastic, zeker niet als het is
verwarmd. Pas ook op met blikverpakkingen, vanwege Bisphenol A
(BPA).
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Hoeveel water heb ik nodig?
De behoefte aan water is verhoogd tijdens de zwangerschap. Je hebt
nu ongeveer 3 liter water per dag nodig.
Het water dat jij drinkt is belangrijk voor je eigen gezondheid en ook
helpt het bij de gezonde ontwikkeling van je baby. Voldoende water
drinken helpt ook bij het vermijden en verbeteren van
zwangerschapsklachten.

Is aanvullen met supplementen verstandig?
Ja, aanvullen met supplementen is verstandig. Hierbij zijn wel een
aantal factoren belangrijk:
• Kies voor natuurlijke supplementen
• Kies voor supplementen met zo min mogelijk onnodige
toevoegingen
• Kies voor de actieve vormen van vitamine B
Laat je hierover adviseren door een deskundige, zodat je zeker weet
dat je de juiste supplementen slikt.

Nog even over zuivel
Eet zuivel beperkt, en alleen als het gefermenteerd is. Het
fermentatieproces maakt zuivel namelijk gezonder. Toch is het voor
sommigen moeilijk te verteren. Ik wil je uitnodigen om 2 weken
zuivelvrij te eten, en te kiezen voor de zuivelvervangers. Merk je dat
je meer energie krijgt, je huid verbetert en dat je minder
ongemakken ervaart in je maagdarmstelsel? Dan doe je er goed aan
om zuivel blijvend te vermijden. In dit geval kies je dus voor de
alternatieven, waarbij het belangrijk is om aan te vullen met een
eiwitshake (op basis van erwten), zodat je wel voldoende eiwitten
binnenkrijgt.
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Gezond zwanger zijn met de
Vitaal Van Start Methode
Gezond en fit zwanger zijn is geen kwestie
van geluk hebben.
Toen ik zelf zwanger was, ervoer ik dit
telkens opnieuw. Het antwoord op
zwangerschapskwalen vond ik in een
onverwachte hoek, namelijk: hormonen, voeding en leefstijl.
Hoe je dit doet, heb ik voor jou uitgeschreven en gebundeld in de
Vitaal Van Start Methode, waarmee je:
1. Klachten kan genezen, door bepaalde dingen te eten, drinken
en te doen. Merkbaar verschil binnen een paar dagen tot
weken!
2. Je baby gezond laat ontwikkelen, doordat je jezelf een boost
aan juiste voedingsstoffen geeft die je direct doorgeeft aan je
baby.
3. Ontvangt het succesvolle zwangerschapsboek thuis én 4
uitgebreide weekmenu’s (inclusief tussendoortjes) digitaal.
4. Begeleiding krijgt via de mail van professionele coaches –
zonder extra kosten.
Vanuit mijn persoonlijke behoefte om mijn zwangerschapskwalen te
genezen én zeker te weten dat mijn baby dát kreeg waar hij behoefte
aan had, ontwikkelde ik een succesvolle methode. Inmiddels heb ik
hiermee al meer dan 5000 zwangere vrouwen in NL en BE verder
geholpen.
Klik op onderstaande knop voor meer informatie.
>> Ja, ik wil gezond zwanger zijn
100% niet goed, geld terug garantie
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