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Wie wil afvallen en daarna slank wil blijven, 
kan niet om een gezonde en ontspannen 
leefstijl heen. Precies daarom draait het in 
het Keuzedieet.

ONGEMERKT PONDEN KWIJTRAKEN
Niemand wil dat zijn hele leven in 
het teken van afvallen staat. 
Als je je continu bezighoudt 
met voeding en daarbij 
steeds aan regeltjes en 
verboden denkt, wekt 
dat alleen maar innerlijke 
weerstand en meer eet-
lust op.
Daarom dringt het Keuze-
dieet zich niet op de voorgrond. 
Het stimuleert het plezier in goed 
eten, zonder knellende voorschriften. Het 
biedt eerder praktische richtlijnen voor het 
leven van alledag, voor boodschappen doen 
en koken.
Voor het langetermijneffect op de weeg-
schaal is het niet doorslaggevend om eet-
instructies op te volgen. Effectief zijn juist 
ook de kleine veranderingen in het gedrag. 
Die kosten nauwelijks moeite en als je je er 

geduldig aan houdt, veran-
deren ze na enkele maanden 
in een prettige gewoonte.
Op deze manier verdwijnen 
overtollige ponden geleidelijk en 
tussen neus en lippen door, zonder dieet-

stress en jojo-effect.

VERRASSEND PRINCIPE
Bij het Keuzedieet is niets ‘toe-
gestaan’ en niets ‘verboden’. 
Maar wie verborgen vetten, 
suiker- en luxecalorieën bij 
het inkopen en eten vermijdt, 

wordt snel beloond.
Het Keuzedieet vertelt hoe 

u waardevolle levensmiddelen, 
die goed voor het figuur zijn, in één 

oogopslag onderscheidt van ongunstige 
producten.
Bovendien helpen de slimme recepten bij 
het koken.

SIMPEL CONCEPT
Bij het Keuzedieet draait het 
om gewoon eten, maar dan 
op basis van slimme keuzes. 

ZO WERKT  
HET KEUZEDIEET

Staan 
vet of suiker bij 

een ingrediëntendecla-
ratie helemaal vooraan, dan 

weet u dat u te maken heeft met 
een product dat niet goed is voor 

uw lijn. Laat liggen dus! Zulke 
producten zult u vaak terugvin-

den op de linkerpagina van 
dit boek. Daar staat wat 

ongunstiger is.

30%  
calorieën 

DOOR  
SUIKERS

Extra veel
VEZELS
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Dit boek helpt u daarbij door de minder 
goede keuze op de linkerpagina te zetten en 
op de pagina ernaast het betere alternatief.

Om het boek niet onnodig moeilijk 
te maken, is de energiewaar-

de van levensmiddelen in 
calorieën aangegeven, zoals 
dat in het spraakgebruik 
immers ook het geval is. 

Daarmee worden natuurlijk 
kilocalorieën bedoeld.

De vermelde calorie- en voedingswaar-
den slaan op 100 gram respectievelijk 
100 milliliter van het betreffende 
voedingsmiddel, behalve waar ze 
per stuk of per portie zijn aange-
geven. Het gaat om gemiddel-
den, gebaseerd op de gegevens 
van veel individuele producten.
Het vermelde percentage energie 
uit vet of suiker maakt het verge-
lijken van levensmiddelen gemakke-
lijker.
Vooral omdat het aandeel van deze calorie-
rijke dikmakers vaak veel 
hoger is dan u denkt.
Let hier goed op als u 
calorieën wilt minde-
ren. U zult na enige 
tijd merken hoe po-
sitief dit voor uw lijn 
uitpakt!
Ook de tips over 
hoeveel calorieën u door 

de keus van een gezonder product kunt 
besparen, zullen vaak heel motiverend zijn. 
Zoals gezegd: vaak heeft dit betrekking op 
100 gram of 100 milliliter van een levens-
middel, of – waar dat erbij staat – op 
een portie of een stuk.

NOG EVEN DIT
Dit boek is een vertaling van 
het Duitse boek ‘Die Neben-
bei-Diät’, een zeer succes-

volle uitgave van de 
Duitse Consumentenbond. 

Deze Nederlandse editie 
is tot stand gekomen 
door samenwerking 
tussen de Consumen-
tenbond en het Voe-
dingscentrum. Waar 

mogelijk hebben wij 
feiten die voor de Duitse 

bevolking gelden aangepast 
aan de Nederlandse situatie. En 

typisch Duitse gerechten zijn vervangen 
door producten die in Nederland 
goed verkrijgbaar zijn.

Veel van de keuzes in dit 
boek zijn op het aantal 
calorieën gebaseerd, maar 
er zijn meer factoren die 
bepalen of een product ge-

zond en geschikt voor afvallen 
is. Die hebben wij zo veel mogelijk in de 
voorbeelden verwerkt.

De voedings-
waarden in dit boek 

zijn grotendeels geba-
seerd op de actuele software 
PRODI ERNÄHRUNGS- UND 

DIÄTBERATUNGSPRO-
GRAMM, versie 5,7, en 

op gegevens van 
fabrikanten.

Vitaminerijke 
rauwkost of een goedvul-

lende volkorenboterham met 
magere vleeswaren? Helemaal 

goed! Deze levensmiddelen vindt u 
in het boek op de rechterbladzijde. 

Verrassing: ook wie graag eens 
een hamburger of een stuk ker-

sentaart lust, kan daarmee 
afvallen.

Meer eiwit, 
MINDER VET

SCHEELT

450
CALORIEËN

70%  
calorieën  

UIT KOOLHY-
DRATEN
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Goede 
maaltijden

Uitgebreid eten hoort erbij tijdens 

feestdagen. Alleen al deze extra 

calorieën kunnen door de jaren heen 

voor gewichtstoename zorgen. Maar dat 

risico is nog groter bij de calorieën die we 

iedere dag te veel eten zonder dat we 

dat doorhebben. Ze kunnen dramatische 

gevolgen voor uw lijn hebben.
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DE VELDSLAG  
OM ONZE MAAG
Overtollige pondjes kunnen zowel per-
soonlijke als sociale oorzaken hebben. 
Een daarvan: voedsel is nog nooit zo 
goedkoop geweest. Een tweede: overal 
zien we reclame voor eten en drinken. 
Ten derde: onze jacht op koopjes maakt 
dik. Aanbiedingen verleiden ons om meer 
te kopen, en ook meer te eten. Iedereen 
die wil afvallen, doet er goed aan niet de 
prijs de doorslag te laten geven, maar de 
kwaliteit.
Het motto is: koop de helft en eet dubbel 
zo goed!

KOOP JE GELUKKIG
De levensmiddelenindustrie hanteert 
steeds vaker reclamecampagnes die aan 
ons gevoel appelleren, door positieve prik-
kels (muziek, emoties) aan zijn producten 
te koppelen. Als dit maar vaak genoeg ge-
beurt, leren we het product daarmee te as-
sociëren, waardoor we ook het product zelf 
positiever gaan ervaren. Vaak hebben zulke 
emoties niets met dat product te maken. 
We worden op onze gevoelens aangespro-
ken om onze aandacht te trekken en ons te 
verleiden meer te consumeren.

En we zijn vaak een willig slachtoffer. 
Want stress en zorgen bieden we graag 
het hoofd met speciale beloningen. Daarbij 
vallen we terug op calorierijke troost als 
drankjes of zoetigheden, waar we steeds 
naar verlangen als het leven weer eens 
onaardig is geweest.

GEDEMPT LICHT EN ACHTERGRONDMUZIEK
De boodschap die ons via de levensmid-
delenreclame overal tegemoet schalt, is: 
eet, verwen jezelf! Calorierijke levensmid-
delen worden graag als troost voor de ziel 
en antistressmiddel gepropageerd. Deze 
manier van verleiden is het meest effectief 
als we helemaal niet doorhebben dat we 
verleid worden om zo’n product te kopen. 
Als onze magen stevig gevuld zijn, moet 
iedere verkoper van voedsel zijn concurrent 
uit ons winkelwagentje zien te krijgen om 
hem zo marktaandeel af te snoepen.
Dat is een van de redenen waarom we in 
supermarkten worden verleid met aange-
naam licht, zachte achtergrondmuziek en 
de geur van vers gebak. De winkels doen 
hun uiterste best om ons verblijf zo aange-
naam mogelijk te maken.
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Iemand die gezellig tussen de schappen 
rondloopt, koopt vaak meer dan iemand die 
de kortste weg naar de kassa zoekt. Grote 
winkelwagens zorgen ervoor dat zelfs veel 
boodschappen erin verloren lijken. Hand-
zame winkelmandjes die door het dragen 
duidelijk maken dat je veel aan het kopen 
bent, zijn vooral bij discounters minder 
makkelijk te vinden.
Bovendien is de indeling van de levensmid-
delen psychologisch zorgvuldig uitgedacht. 
Groente en fruit bij de ingang zorgen 
ervoor dat de hele winkel een ‘verse’ 

Waarom strijden fabrikanten en super-
markten voortdurend om de gunst van 
onze maag? Het antwoord is simpel: 
ze willen hun afzetmarkt vergroten. 
Daarbij lopen ze tegen een aantal pro-
blemen aan:
1.  Het gezondheidsbewustzijn groeit; 

veel mensen willen afvallen en eten 
bewust en gematigd.

2.  Het aandeel oudere mensen (die 
minder eten) groeit.
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indruk wekt. Speciale lampen laten kaas 
en vleeswaren er extra verleidelijk uitzien, 
en op veel plekken wordt de pas vertraagd 
door stapels aanbiedingen. Ze zijn daar 
welbewust geplaatst en niet omdat er 
elders geen plek voor was… Als de klant 
zich eromheen wurmt, kijkt hij er noodge-
dwongen naar en is de kans groter dat hij 
het gaat kopen zonder dat hij dat van plan 
was.
Ook de opstelling en indeling van de su-
permarkt (denk aan lange gangen) zorgen 

ervoor dat we langs minder interessante 
producten lopen. Met als resultaat: we 
kopen dingen die we misschien helemaal 
niet nodig hebben. En deze overvloed aan 
calorieën belandt vroeg of laat in onze 
maag. Wat we kopen, bepaalt uiteindelijk 
wat en hoeveel we eten.
Daarom helpt het om het volgende te 
weten.

REGEL 1: BLIJF KRITISCH
Veel mensen vragen zich bij de kassa af 
hoe een nieuw product of een snack in vre-
desnaam in hun winkelwagentje terecht is 
gekomen. Dat komt zo: reclame appelleert 
aan een onbewust proces, bijvoorbeeld 
ons vertrouwen in een ‘voorproever’. Wat 
familie of vrienden al hebben geprobeerd 
of wat zij lekker vinden, kopen we liever 
dan iets onbekends. Toch moet u niet gelijk 
toehappen als die aardige televisiekok iets 
aanprijst. Hij wordt daar vaak voor betaald. 
En als zo’n bekendheid iets werkelijk lekker 
vindt, hoeft dat niet automatisch goed voor 
uw lijn te zijn.

REGEL 2: MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJSTJE
Om de verkoopstrategieën van supermark-
ten weerstand te kunnen bieden, helpt 
maar één ding: bepaal thuis eerst rustig 
wat u werkelijk nodig heeft, wat u echt wilt 
eten en drinken. De belangrijkste bescher-
ming tegen te veel calorieën is een door-
dacht boodschappenlijstje.

Neuromarketing
Bij het kopen van levensmiddelen 
volgen we ons gevoel en onze ge-
woontes. Fabrikanten en winkeliers 
hebben daarom het belang van her-
senonderzoek ontdekt. Ze benutten 
nieuwe wetenschappelijke inzichten 
om ons tot kopen te stimuleren. Via 
toepassing van informatie uit hersenon-
derzoek proberen ze ons inkoopgedrag 
te beïnvloeden.
Wie de prikkels uit de weg gaat en zich 
zo min mogelijk van reclame aantrekt, 
zal het letterlijk én figuurlijk minder 
zwaar hebben bij het kopen van pro-
ducten die goed voor de lijn zijn. In een 
wereld vol onnodige calorieën moeten 
we leren bewust te kiezen.
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