Gezond
gelukkig
Pijntje hier, ontstekinkje daar, je lijf kan je
behoorlijk in de weg zitten. Het roer hoeft niet
rigoureus om. Voedingscoach en voormalig
sterrenchef Baltasar Tieskens geeft tips om je
eeuwig jong te voelen.
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In hoeverre heb je zelf
invloed op hoe je je voelt?
“Je gezondheid en geluk gaan hand
in hand met je levensstijl. Geluk
ligt niet alleen in gezond leven. Je
mind-set, ontspanning, beweging,
het speelt allemaal mee en je hebt
het zelf in de hand. Veel mensen
die bij mij komen willen afvallen.
Dat is prima, alleen denken zij dat
hun geluk pas komt als ze eerst die
kilo’s kwijt zijn. Terwijl je al goed
bent zoals je bent. Geluk is niet af te
meten aan je gewicht, maar aan hoeveel waardering je voor jezelf hebt.
Wanneer je blij bent met jezelf stel
je haalbare doelen en zijn die ook
veel makkelijker te bereiken.”

Hoe begin je daarmee?
“Kijk in de eerste plaats goed naar
jezelf en word je bewust van je patronen. Om af te vallen kun je dieet
na dieet proberen en heel internet
afzoeken naar dé oplossing, terwijl
je gedrag uiteindelijk bepaalt wat je
in je mond stopt. Via bijvoorbeeld
een coach word je een spiegel voor
gehouden en krijg je meer inzicht
in je eigen gedragingen. Wanneer
je door de bomen het bos niet meer
ziet, kan dit verhelderend werken.
Begin met iets kleins, bijvoorbeeld
meer groenten eten of elke dag een
wandeling maken. Wanneer dat een[8]

maal een gewoonte is geworden, stel
je een nieuw doel. En houd een tijdje een dagboek bij waarin je schrijft
wat je voor jezelf hebt gedaan en
hoe je je erbij voelde. Een dagboek
is ook voor eten erg handig. Je kijkt
bewuster naar je voeding en ziet dan
goed waar je valkuilen liggen.”

Wanneer eet je gezond?
“Door zo veel mogelijk puur en onbewerkt te eten. In potjes en pakjes
zit vaak veel suiker of zout. Er kunnen gezondheidsclaims op staan,
maar vaak zit er een addertje onder
het gras. Nul procent vet betekent
meestal een stuk meer suiker. Als je
met pure producten kookt, weet je
precies wat je eet.
Bouw vaker je maaltijd om groenten heen. Groenten uit het seizoen
zijn het meest smaakvol, maar uiteindelijk ben je sowieso goed bezig

als je groenten eet. Neem daarnaast
bij het diner ook altijd een salade
van groene sla. In rucola en veldsla zitten veel voedingsstoffen. Ijsbergsla bevat voornamelijk water.
Niet ongezond, maar ook niet erg
voedzaam.”

Hoe ziet een gezond
dagmenu eruit?
“Neem als ontbijt havermout, een
omelet, quinoavlokken (erg lekker
met walnoten, frambozen, blauwe
bessen en wat honing, red.) of bak
pannenkoeken van boekweitmeel.
Als lunch een salade, groentesoep of
royaal belegde rijstwafels met rookvlees, kip of rosbief. Van groenten
kun je niet te veel eten, dus als je bij
de lunch groenten eet, ben je heel
goed bezig. Ook voor het diner zijn
groenten in de hoofdrol goed. Daarnaast nog een salade en wat vis. Vis
is makkelijk klaar te maken, licht
verteerbaar en bevat veel omega
3-vetten. Tegenwoordig krijgen we
veel omega 6-vetten binnen, maar te
weinig omega 3. Een goede verhouding tussen omega 3 en 6 kan ervoor
zorgen dat je minder ontstekingen
krijgt in je lichaam. Het is prima
om naast groenten en vis of vlees
nog een kleine portie aardappels of
rijst eten. Er is nu zo’n beetje een
hetze tegen brood, maar het is niet
per se slecht. Alleen zit het in onze
cultuur dat twee maaltijden per dag
uit brood bestaan, terwijl er veel
gezondere opties zijn dan brood.
Varieer en bewaar brood voor een
paar keer per week in plaats van een
paar keer per dag. Of gebruik het als
bijgerecht bij de maaltijd, niet als
hoofdbestanddeel. Probeer eens een
week geen brood te eten en kijk hoe

"Begin met iets kleins,
bijvoorbeeld meer groenten
eten of elke dag een
wandeling maken"

je je daarbij voelt. De een voelt geen
verandering, de ander voelt zich een
stuk beter. Elk lijf is anders.”

Hoeveel moet je
bewegen?
“Dat verschilt per persoon, maar
bewegen is hoe dan ook goed. De
ideale sport is de sport die je leuk
vindt en daardoor ook doet. Ik kan
wel zeggen dat je moet gaan squatten, opdrukken en meer van dat
soort dingen, maar als je liever aan
yoga of hardlopen doet, wie ben ik
dan om te zeggen wat goed is? Stress

is, naast te veel zon, te weinig slaap,
te veel alcohol en slechte eetgewoonten, de boosdoener bij veroudering. We merken vaak niet eens
hoe gestrest we zijn omdat we veel
kunnen verduren. Sporten helpt
enorm goed tegen stress. Daarnaast
maakt je lichaam als je sport endorfines aan, die zorgen dat je je gelukkiger voelt. Dat kan door een intensieve boswandeling komen, maar
evengoed door een hometrainer.
Het is de kunst om de juiste verhouding tussen inspanning en ontspanning te vinden. Aan beide zijdes
liggen de extremen waar je uit wil
blijven.“

Wat zijn de
belangrijkste valkuilen?
“Vaak weten mensen zelf eigenlijk
al heel goed in welk opzicht ze ongezond bezig zijn, maar om dat aan
te pakken gaan ze vervolgens heel
extreem te werk. Je hoeft niet in één
keer je hele levensstijl om te gooien,
dat is lang niet voor iedereen haalbaar. Je kunt ook heel wat bereiken
door een nieuwe levensstijl geleidelijk op te bouwen. Begin bijvoorbeeld met één dag in de week. Op
die manier houd je het vol en kun je
je successen vieren.”

Baltasar Tieskens beleefde een
glansrijke carrière als chefkok. Op zijn dertigste ontving
hij een michelinster. Tussen
het harde werken door vergat
Baltasar zelf gezond te eten
en verloor hij de balans tussen
carrière en gezondheid. Hij nam
ontslag en gooide het roer om.
Nu helpt hij als gediplomeerd

voedingsdeskundige en mental
coach mensen met afvallen,
meer energie krijgen en gezonder
leven en geeft hij kookworkshops
voor gezonde maaltijden. “Ik kijk
hoe mensen door middel van
kleine stappen een duurzame
oplossing kunnen creëren en
help ze daarmee op weg.”
Kijk voor meer informatie op
www.baltasartieskens.nl
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