
 

Niet of zeer weinig Aanbevolen 

Teveel eten (met name koolhydraten) 
Aanmaak IGF > veroudering 

Calorierestrictie 
Matig eten (om de dag iets minder dan je aan 
calorieën verbruikt) > energiebesparingtoestand > 
cellen worden beter onderhouden in plaats van 
vernieuwd. 

Frisdranken, niet-versgeperste vruchtensappen Water, groene thee, witte thee, gemberthee, versgeperst 
vruchtensap, plantaardige melk (soja-, amandel-, rijst-), 
koffie (max. 3 koppen per dag) 

 Water: 2 liter per dag, waarvan 2 glazen op 
kamertemperatuur 1 kwartier vóór het ontbijt. 

 Alcolhol, bij voorkeur rode wijn: max. 2 glazen per dag. 
Van de stof resveratrol in rode wijn is overigens niet 
bewezen dat het veroudering afremt.  

Melk, drinkyoghurt en andere zuivel. Bewezen dat het 
niet helpt tegen osteoporose. Zorgt volgens enkele 
onderzoeken voor ‘ongezonde darmen’. Mens is van 
nature lactose-intolerant, meeste wereldbewoners 
drinken geen melk.  

Eet groente om aan de benodigde 1000 mg kalk per dag te 
komen. Kaas mag ook. 

Brood Havermoutpap met sojamelk klaargemaakt. Havermout is 
het enige graanproduct dat aanbevolen wordt door de 
voedselzandloper.  

Aardappelen Peulvruchten (bonen, erwten, linzen, sojabonen), 
paddenstoelen, fruit, groente Pasta 

Rijst 
Rood vlees (varken, rund) – dierlijke eiwitten Tofoe (met mate), Quorn – plantaardige eiwitten. Vis en 

gevogelte. Eiwitten ok in broccoli en peulvruchten. Enkele 
eieren per week en matig kaas wel toegestaan. 

Zon – beschadigt DNA in huidcellen Vitamine D (vette vis, voedingssupplement) 
Suiker – sterk verslavend en slecht! Donkere chocolade (70% cacao), sojapap en – yoghurt 

met evt. stevia, tagatose of agavenectar, als zoetstof 
Fruit 
Havermoutpap 
Noten 

Medicijnen 
Onderdrukken symptomen van andere problemen in het 
lichaam, verstoren het evenwicht in het lichaam en zijn 
een belasting voor de lever en de nieren. 
Pijnstillers, maagzuurremmers, slaapmiddelen etc.  

Kruiden (peterselie, tijm, rozemarijn, basilicum, oregano, 
kaneel, majoraan en munt) 
Curcumine (geelwortel), poeder 
Knoflook, ui – licht toxisch, waardoor ze ons lichaam 
prikkelen vrije radicalen af te breken 
Voedingssupplementen: 
Magnesium (300 à 600 mg per dag) 
B-vitamine complex 
Jodium (200 microgram) 
Selenium (100 microgram) 
Vitamine D (50 microgram) 
Vitamine C (500 mg) 

 Regelmatig bewegen, 3 x per week 20 minuten minimaal 
Fietsen, wandelen, zwemmen 

Stress > ontstekingsfactoren en aanmaak cortisol 
(onderdrukt immuunsysteem) 

Mediteren en goede ademhaling (buik en neus) en 
lichaamshouding. 

Eenzaamheid Contact met anderen 
Huisdier 
Verzorging van planten 


