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Disclaimer 

 

De informatie in dit E-book is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg 

of behandeling. Niets kan uw arts of een andere zorgverlener vervangen. U 

moet ook overleggen met uw arts, diëtist of zorgverstrekker voordat u de 

methodes in dit boek gaat toepassen. 
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Inleiding 

 

Beste Vriend, 

 

Gefeliciteerd met het downloaden van deze gids. De download alleen al vertelt 

iets cruciaals over je persoonlijkheid. 

 

Je bent het type persoon dat stappen zet! 

 

Je hebt waarschijnlijk iets over deze gids gehoord of gelezen voordat je hem 

hebt gedownload, misschien zelfs erg positieve dingen. Maar of deze gids je 

ook daadwerkelijk kwaliteit zou bieden, kon je op dat punt nog niet zeggen. 

 

Jij hebt het risico genomen. Je bent op zoek gegaan naar de waarheid zelfs al 

betekende dat misschien dat je eerst een paar keer aan de verkeerde deur hebt 

aangebeld. 

 

De eigenschap die er voor zorgde dat jij niet eenvoudigweg opgaf. Dat jij je niet 

omrolde en je klachten simpelweg accepteert, maar die er voor zorgde dat jij 

deze pagina nu leest. Dat is diezelfde eigenschap die er hopelijk voor gaat 

zorgen dat jij deze gids niet alleen gaat lezen, maar de kennis die je ermee 

verwerft ook gaat toepassen.  
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Er zijn op dit moment honderden diëten die de ronde doen op internet en er 

zijn er ongelooflijk veel bij die ‘niet’ waarmaken wat ze beloven. 

De meest voorkomende belofte is dat je snel afvalt zonder problemen.   

Met deze gids wil ik je niet op het verkeerde been zetten. Daarom een korte 

opsomming wat deze methode wel en niet voor je kan doen: 

 

Laten we beginnen met wat niet gaat gebeuren: 

1. Je gaat niet binnen nu en twee uur je klachten verminderen 

2. Je gaat geen resultaat boeken met deze gids alleen maar door hem te 

lezen 

 

Maar wat zijn dan de voordelen? 

 

Het Groene dieet tegen rosacea is een systeem dat gebaseerd is op testen en 

verbeteren. Je succes is afhankelijk van de hoeveelheid tijd en energie die jij 

stopt in het testen en verbeteren van je voedingspatroon.  

 

Ik zal je de basis leren en vele details bijbrengen, maar de fijnste kneepjes 

komen voort uit door het te doen.  

 

Betekend dit dat je met deze methode geen resultaat zult hebben?   

Zeker niet! 
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Wat we je in deze methode meegeven is een aantal basismethoden die je 

gegarandeerd een vermindering van klachten gaat leveren. Mits je ze de basis 

principes uitvoert.  

Houd je daarom strikt aan wat er in de volgende hoofdstukken verteld wordt.  

 

Dit is wat je kunt verwachten: 

1. Resultaat op korte termijn! Hoe kort die termijn is ligt aan hoe snel je 

leert en implementeert. Het is mogelijk dat je door gezonder te eten en 

bepaalde triggers te vermijden vrij snel al een verlichting van de 

symptomen zult krijgen.  

2. Je zult een paar kilo afvallen omdat je grote hoeveelheden koolhydraten, 

suikers en verzadigde vetten laat staan.  

3. Je krijgt meer energie, je verbetert je immuunsysteem, je versterkt je 

verteringssysteem en je verbetert je algemene gezondheid.  

 

 

Wat heb je nodig? 

Simpel… 

Een computer en zin… 

 

Zin om je vast te bijten in de strategieën uit dit boek. 

Zin om een basis van kennis op dit gebied op te bouwen. 

Zin om de methoden daadwerkelijk uit te voeren. 

Zin om er mee door te gaan, zelfs als je niet meteen resultaat ziet.  
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De persoonlijke drijfveer is voor iedereen anders. Maar als je last van rosacea 

hebt wil je dat de jeuk en het pijnlijk gevoel stopt, dit gaan we doen door zo 

gezond mogelijk te eten.  

Ik wens je heel veel succes en plezier bij het toepassen van deze methode! 

 

En nu… aan de slag! 
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Algemene Inleiding  

Het is belangrijk om te weten welk voedsel je kunt eten wanneer je rosacea 

hebt. Bepaalde levensmiddelen kunnen rosacea symptonen flink verergeren. 

Zodra je bepaald hebt welke voedingsmiddelen rosacea verergeren kun je een 

persoonlijk dieet samenstellen.  

 

Hieronder worden een aantal voedingsmiddelen besproken die over het 

algemeen rosacea symptonen veroorzaken. Deze informatie zal je helpen bij 

het ontwikkelen van een persoonlijk rosacea dieet. Tenslotte geef ik mijn eigen 

rosacea dieet waarbij de focus op vers en gezond voedsel ligt. Het dieet is niet 

alleen gezond maar ook nog erg lekker!  

 

Histamine 

Veel mensen lijden aan voedsel intolerantie, en er zijn veel voedingsmiddelen, 

die rijk zijn aan histamine, dat voedselintolerantie symptomen kan 

veroorzaken. Deze reacties kunnen bestaan uit spijsvertering problemen zoals 

krampen, diarree, constipatie, en buikpijn. Andere symptomen kunnen variëren 

van winderigheid,hoofdpijn tot huiduitslag. Bij mensen die lijden aan rosacea 

kan een te grote hoeveelheid histamine leiden tot opkomende vlammende 

roodheid. Het lichaam kan geen hoge histamine niveaus verteren omdat de 

spijsvertering een aantal enzymen mist, die daarvoor noodzakelijk zijn.  
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Niet iedereen die rosacea heeft zal last hebben van deze voedselintolerantie. 

Het dieet, wat is bijgevoegd, bestaan allemaal uit voedingsmiddelen die een 

laag histamine niveau bevatten.  

 

Alkaline  

Mensen die lijden aan rosacea hebben vaak niet de juiste pH-waarde in hun 

bloed en op de huid. Deze pH waarde is zuurder dan normaal. Dit gebeurt 

omdat het lichaam minder zuurstof heeft. We weten allemaal dat lichaam 

zuurstof nodig heeft om gezond en fit te blijven. Alkalisch water is zeer 

zuurstofrijk bron en essentieel voor mensen met rosacea.  

 

Mineraal water bevat hoge hoeveelheid zuurstof en helpt bij het verbeteren 

van de pH waarde in het bloed. Echter, in combinatie met een speciaal 

aangepast rosacea dieet kun je deze huidziekte erg goed bestrijden en 

verbannen.  

 

 

Uit recent onderzoek is tevens gebleken dat een dieet op basis van Alkaline 

helpt bij de bestrijding van rosacea. Voedingsmiddelen die alkalisch zijn hebben 
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natuurlijke eigenschappen om het lichaam te ontgiften en het immuunsysteem 

te versterken (hierdoor wordt je bijna niet meer ziek).  

 

Door de reinigende werking van alkaline worden de gifstoffen uit het lichaam 

verwijderd. Het dieet voor rosacea omvat voornamelijk verse groenten, 

soepen, sappen, minder suiker, minder normale koolhydraten, fruit, salades en 

omega oliën. Koop vooral rauwe groenten die biologisch geteeld zijn vanwege 

de uitstekende genezende eigenschappen. Deze helpen je de conditie van de 

huid te verzachten.  

 

Rosacea wordt beschouwd als een vasculair probleem, waarbij de bloedvaten 

niet goed functioneren. Stimulerende middelen zoals suiker, alcohol en 

sigaretten kan vasculaire dilatatie veroorzaken (grotere bloedvaten). Dit kan 

leiden tot buitensporige roodheid en rosacea puistjes.  

 

Vermijd daarom ook koolzuurhoudende dranken vanwege kunstmatige 

zoetstoffen, deze stoffen verergeren de huidproblemen aanzienlijk. Zure 

voedingsmiddelen zoals koffie en thee hebben tevens negatieve gevolgen voor  

de vasculaire dilatatoren (ze vergroten de bloedvaten). Deze voedingsmiddelen 

moeten onder alle omstandigheden vermeden worden omdat ze rosacea 
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enorm kunnen verslechteren en ongezond zijn. Drink daarom alleen gefilterde 

groene thee, omdat deze een scala aan anti-oxidanten bevatten.   

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat frisdrank en frisdranken buitensporige 

roodheid kunnen veroorzaken. Het drinken van sap met verse groenten zou 

zeker een aanrader zijn om rosacea te verminderen. Tevens is het eten van 

bosbessen en bramen verstandig omdat deze fruitsoorten een laag 

suikergehalte hebben en veel vitamine C bevatten. Hele korrels zoals bruine 

rijst, boekweit, en licht gestoomde groenten kunnen ook opgenomen worden 

in je alkalisch dieet. Een alkalisch dieet is uiteindelijk het beste voor mensen 

met rosacea en raad ik zeker aan.   

 

Tenslotte is het verstandig om lamsvlees, varkensvlees, rundvlees zoveel 

mogelijk te vermijden (eventueel 2x per week). Als het gaat om rosacea dieet, 

is het essentieel om bepaalde levensmiddelen niet te nemen. Hierdoor heb ik 

een lijst van voedingsmiddelen samengesteld die vermeden moeten worden, 

omdat deze de aandoening enorm kunnen verergeren. Deze omvatten kruidige 

voedingsmiddelen, kaas, warme dranken en alcohol. Het volgen van dit dieet 

zal de rosacea verminderen en de gezondheid verbeteren.  
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Hieronder heb ik een lijst samengesteld met levensmiddelen speciaal voor 

mensen met rosacea. Daaronder heb ik een 30 dagen dieet plan opgesteld. Bij 

het switchen naar een nieuw dieet kun je het beste een gesprek aangaan met 

je arts of diëtiste. Ik heb bewust geen tot weinig vlees in het plan verwerkt -

vanwege de werking op rosacea.  
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Mijn zoektocht naar een effectief dieet 

Het  ‘’groene dieet tegen rosacea is niet een koolhydraatarm of een vetvrij 

dieet. Het ‘’groene dieet’’ leert  je juist om de goede koolhydraten en de goede 

vetten te eten. Hierdoor zullen je klachten afnemen en je kunt zelfs nog een 

paar kilo afvallen.  

 

We doen het op de volgende manier: je zult normale porties vlees eten, kip, 

kalkoen, vis schaal- en schelpdieren.  Je zult meer dan voldoende groentes gaan 

eten.  Ook eieren, eventueel kaas (als je daar tegen kunt), en fruit met een lage 

index suikers.  Je kunt salades eten met een klein beetje olijfolie. Het doel is om 

zoveel mogelijk vezelrijk en koolhydraatarm voedsel te eten, dit voedsel zorgt 

ervoor dat de klachten van rosacea afnemen.  

 

Uitgangspunt is dat je 3 gebalanceerde maaltijden per dag eet. Het is aan jou 

om ervoor te zorgen dat je deze ook gaat halen, want honger lijden is niet 

nodig.  

 

Het is erg slecht om maaltijden over te slaan, hierdoor vergroot je ook het 

risico om ‘’ongezond’’ te gaan eten.  Daarnaast zul je VEEL water drinken, 

tenminste 2,5 liter per dag, genoeg water drinken is erg belangrijk als je 

rosacea hebt. En eventueel koffie als je dat echt nodig hebt of thee (voorkeur 

groene thee).  
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 De volgende 4 weken zul je in een beperkte mate volkoren producten eten 

vanwege de vezels.  Geen aardappelen, snoep, koekjes, chips,  ijs, chocolade, of 

andere vormen van suiker!  Ook geen alcohol! Niet alleen de klachten van 

rosacea nemen af, maar je zult ook je gezondheid verbeteren.  

 

Als je een persoon bent die erg van snoepen houdt, of dat je het gevoel hebt 

dat zoiets niet gaat lukken,  dan zal ik je verbazen, want het zal erg gemakkelijk 

gaan om zonder de snacks te leven. De eerste paar dagen zullen lastig zijn, 

maar zodra je het gewend bent zul je ze zelfs niet meer missen. Het is ook niet 

zo dat je de drang moet tegengaan, want dit zal na een week verdwijnen.  

 

Na ongeveer 2 weken zul jij je al een stuk beter voelen, daarnaast is het goed 

mogelijk dat je ook een paar kilo bent afgevallen. Maar het belangrijkste is de 

interne verandering die plaatst heeft gevonden en door vezelrijk te eten de 

klachten zullen afnemen. Je hebt namelijk dan je lichaam gezuiverd!  

 

Na 4 weken mag je natuurlijk je favoriete voedsel opnieuw in je dieet 

introduceren, maar hou goed bij hoe je daarop reageert. Het 4 weken dieet is 

bedoeld om alle mogelijke ‘’triggers’’ te elimineren en vanuit dat punt een 

eigen samengesteld dieet te ontwikkelen zodat je klachten wegblijven.  

 

Ik noem dit ook de onderhoudsfase, dat is de fase die je permanent blijft 

aanhouden. Je zult merken dat deze fase niet als een ‘’dieet’’ voelt maar weer 

als een manier om te leven. Je zult normaal kunnen eten, maar in kleine 
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porties, daarnaast zul je voornamelijk vezelrijk eten en weten welk voedsel van 

nature veel vezels bevatten. Wel is het belangrijk dat je de basis principes van 

‘’het groene dieet tegen rosacea’’ blijft volgen.  

 

Nadat je lang genoeg de principes hebt gevolgd is tevens je metabolisme 

veranderd, dit betekent hoe je op bepaald voedsel reageert. Een voordeel is 

dat je algemene gezondheid en immuunsysteem dramatisch zal versterken.  In 

combinatie met eiwitrijk en vezelrijk eten zul je dramatisch minder last hebben 

van rosacea.   

 

Mijn onderzoek om een  effectief dieet te vinden om het immuunsysteem te 

versterken begon toen ik in Amerika een gezondheid seminar volgde. De 

spreker was een expert op het gebied van voeding. Hij leerde mij de basis- 

principes van voedsel, namelijk eiwitten, koolhydraten, vezels en vetten. De 

meeste mensen in de westerse cultuur zitten op een koolhydraat rijk en vetarm 

dieet.  Deze manier van leven ben ik ook mee grootgebracht.   

 

Na het lezen van de documentatie van het dr. Atkinson dieet waarbij de nadruk 

wordt gelegd op eiwitrijk voedsel en vrijwel geen koolhydraten begon ik zelf te 

testen wat goed bij mij werkt, en nog belangrijker de effecten op het 

immuunsysteem.  In het begin had ik nog steeds niet veel kennis op het gebied 

van voedingsleer, maar dat veranderde compleet toen ik verschillende diëten 

ging testen en meerdere boeken over het onderwerp begon te lezen.  
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Ik kwam ook tot de conclusie dat niet alleen het immuunsysteem versterkt of 

verzwakt wordt door voeding maar zelfs overgewicht  het gevolg is van teveel 

(normale) koolhydraten in een dieet. Dit effect is het gevolg van het feit dat  

deze koolhydraten  opgeslagen worden als vetten, dit is een natuurlijk 

overlevingsmechanisme van het lichaam. Het effect wordt versterkt door de 

voedselindustrie waarbij voedingsmiddelen bewerkt worden voor 

massaproductie. Het is voedsel waarbij de natuurlijke componenten veranderd 

worden voor gemak, blik, invriezen, dehydratie etc.   

 

Een ander nadeel is dat dergelijk soort voedsel weinig mineralen, vitamines en 

vezels bevatten waardoor de klachten van rosacea niet afnemen maar juist 

toenemen. Je zou denken dat de meeste bewerkte voedingsmiddelen slecht 

voor je zijn. Er zijn uitzonderingen, zoals melk en ingevroren groentes.  

 

De ‘’slechte zijn’’ vooral  

• Ingeblikt voedsel met veel zout  

• Brood en pasta gemaakt van bloem (volkoren is wel goed)  

• Calorie en koolhydraatrijk voedsel zoals chips en koekjes 

• Voedsel rijk aan vet, zoals ravioli en worst.  

• Ingevroren maaltijden 

• Cornflakes 

• Bewerkte vleeswaren 

• Teveel rood vlees  
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Bewerkte vleeswaren zijn waarschijnlijk de ongezondste van de lijst omdat 

deze het risico op cholesterol verhogen, nier- en maagproblemen vergroten. 

Denk vooral aan hot dogs, ham, worstjes etc.  Het probleem met dit soort 

voedsel is dat de voedselindustrie de ‘’goede’’ componenten verwijderen 

(vooral de vezels) en daardoor verandert per direct het proces hoe je lichaam 

daarmee omgaat. Het verminderen van dit soort voedsel heeft als effect dat je 

metabolisme verandert.  

 

Metabolisme is een duur woord voor hoe je lichaam het voedsel verwerkt. 

Wanneer je eenmaal dit soort voedsel uit je voedingspatroon verwijdert zul je 

de volgende resultaten krijgen: afvallen, huidproblemen en infecties 

verminderen,  betere ontlasting, meer energie, algemeen gezonder lichaam, 

kans op ziektes vermindert dramatisch.  

 

Figuur 1: Bewerkte Producten 

Vandaar dat  in dit dieet goede koolhydraten (vooral verse groentes) WEL 

worden toegelaten, dit wordt ook wel normale of trage koolhydraten 

genoemd. Deze worden minder snel door je lichaam opgenomen waardoor de 

bloedspiegel niet per direct stijgt. De slechte koolhydraten worden vermeden,  

dit zijn vooral koolhydraten van witte bloem, en niet te vergeten witte suikers.  
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Volkoren kan natuurlijk wel omdat de gezonde vezels nog aanwezig zijn. 

Niemand wil pasta, brood en fruit opgeven, maar zo lang ze volkoren zijn en in 

normale hoeveelheden worden genuttigd is er niks aan de hand.  Dit zul je 

trouwens zelf moeten testen! Zo kan ik zelf prima tegen matige hoeveelheden 

volkoren producten.  

 

Om het tekort aan koolhydraten op te vangen zal dit dieet rijk zijn aan eiwitten 

(van dieren) en gezonde vetten. Deze gezonde vetten zorgen er ook voor dat 

de doorgang goed gaat en darmopstoppingen vermeden worden. Dit dieet is 

momenteel populair in Nederland door dr. Frank om af te vallen. Dit dieet zal 

ook de focus leggen op de goede vetten, vetten van vleessoorten (kleine 

hoeveelheden rundvlees, kipfilet, kalkoen en verse vis zijn uitgangspunt van dit 

dieet.  In combinatie met bepaalde noten omdat deze omega 3 vetten hebben.  

 

Het dieet is uitvoerig door mij zelf getest en de resultaten zijn overdonderend, 

klachten vanwege rosacea zijn verminderd, meer energie, en ik zit nu op mijn 

natuurlijke gewicht. Mijn dieetplan zal bestaan uit voedselschema en recepten 

zodat je in de supermarkt nooit in de verleiding komt te staan☺.  
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Principe #1 Koolhydraten  

 

 

Steeds meer diëten gaan uit van goede en slechte koolhydraten. Net zo als een 

typisch Atkins dieet zal het Groene Dieet ook de inname van slechte 

koolhydraten zoveel mogelijk beperken. Je vraagt je waarschijnlijk af wat 

slechte koolhydraten zijn?  

 

Slechte koolhydraten zijn o.a. te vinden in:  

• Wit brood  

• Chips 

• Friet 

• Witte rijst 

• Pasta 

• Cornflakes 

• Jam 

• Suiker 

• Frisdranken 

• Chocolade 

• Gedroogd fruit 
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De meeste slechte koolhydraten komen voort uit ‘’wit’’  en zo’n beetje alles 

waar wit voor staat bevatten slechte koolhydraten. Deze koolhydraten 

bevatten weinig vezels omdat de belangrijke voedingsstoffen verwijderd zijn 

voor massa productie. Deze koolhydraten worden erg snel opgenomen in je 

lichaam en vormt de basis van vele gezondheidsproblemen in de westerse 

wereld.  

 

Goede koolhydraten daarentegen bevatten voldoende vezels, deze vezels zijn 

noodzakelijk voor een goede en bevorderlijke spijsvertering.  

 

Goede koolhydraten zijn o.a. te vinden in:  

• Volkorenbrood  

• Roggebrood 

• Volkoren pasta 

• Erwten 

• Zilvervliesrijst  

• Fruit 

• Noten 

• Olijven 

• Spinazie 

• Komkommers 

• Broccoli 

• Sla 
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De meeste goede koolhydraten zijn te vinden in fruit en groenten, ook zijn ze te 

vinden in noten. Mijn favoriete bron van goede koolhydraten en vezels is 

broccoli, dit zie ik als een ‘’super groente’’. Het voordeel van goede 

koolhydraten is natuurlijk dat het vertering- en immuunsysteem bevorderd 

wordt, maar ook de insulinebalans van het lichaam zal in balans komen, 

waardoor het cholesterolniveau daalt en je ook nog kunt afvallen als leuke 

bonus.  

 

Daarom richt het Groene Dieet zich vooral op de inname van goede 

koolhydraten en worden slechte koolhydraten zoveel mogelijk verbannen. 

Hierdoor krijgt je lichaam weer voldoende voedingsstoffen binnen en klachten 

verminderen vrijwel automatisch.  
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Principe #2 Eiwitten 

Eiwitten zijn essentieel voor het leven op zich. Je kunt 

niet leven zonder eiwitten en daarom heb je elke dag 

eiwitten nodig om goed te functioneren. Eiwitten zijn 

nodig voor de opbouw van het lichaam, met name 

groei, zuurstoftransport naar de spieren, herstellen en 

opbouwen van de spieren. Vandaar dat atleten altijd veel eiwitten (wordt ook 

wel proteïnes genoemd) uit hun voeding halen.  

 

Het belangrijkste van eiwitten is de aanvoer van zogenaamde aminozuren. Alle 

eiwit in het menselijk lichaam bestaat uit losse bouwstenen, dit worden de 

aminozuren genoemd. Eiwitten bestaan uit aminozuren. De spijsvertering 

breekt het eiwit af tot deze zogenaamde aminozuren en hiervan zijn er 25 

bekend. Wat je moet onthouden is dat voldoende eiwitten uit je voeding 

essentieel is.   

 

Het menselijke lichaam kan bepaalde eiwitten zelf maken (uit de lijst van 25), 

maar niet alle eiwitten. De eiwitten die het lichaam niet zelf kan maken moet 

uit je voeding gehaald worden en deze worden essentiële eiwitten genoemd.  

 

Er zijn veel voedingsbronnen die eiwitten hebben. Denk aan vlees, vis, 

melkproducten, eieren etc. Deze producten bevatten doorgaans de meeste 

eiwitten, dit worden ook wel dierlijke eiwitten genoemd. Daarbij bevatten 

graanproducten, bonen, noten, peulvruchten ook eiwitten en deze worden 
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plantaardige eiwitten genoemd. Voor een gezond lichaam heb je voldoende 

dierlijke eiwitten  nodig.  

 

Er zijn 9 aminozuren
1
 die het lichaam nodig 

heeft om in leven te blijven. Deze kan je 

lichaam zelf in onvoldoende mate maken, dit 

zijn de essentiële eiwitten zoals hierboven is 

genoemd. In dierlijke eiwitten komen naast 

gewone aminozuren ook de essentiële 

aminozuren voor. Plantaardige eiwitten hebben onvoldoende essentiële 

eiwitten, daarom is het belangrijk om voldoende dierlijke eiwitten te eten.   

 

Het is mogelijk om alle aminozuren uit alleen plantaardig voedsel te halen, 

maar dit is niet eenvoudig in de praktijk, vandaar dat het Groene Dieet juist 

gebaseerd is op dierlijke e plantaardige eiwitten!  

 

Gemiddeld genomen heeft het lichaam minimaal 0,75 eiwit per kg 

lichaamsgewicht nodig,  dit is echter zeer minimaal en wat meer is beter. Dit 

varieert wanneer je ook veel aan het sporten bent, dan heb je vanzelfsprekend 

meer eiwitten nodig voor spieropbouw en herstel (1,5 tot 2 eiwit per kg).  

                                                             

http://plantandsoil.unl.edu/croptechnology2005/weed_science/?what=topicsD&informationModuleId=95911

7477&topicOrder=2&max=7&min=0& 
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Figuur 2: Eiwitrijk voedsel, uitgangspunt is niet teveel rood vlees, vooral gevogelte.  

 

 

Gewicht Voedingseiwit  g/dag 

0   43 

 45  48 

 50  54 

 55  59 

 60  64 

 65  70 

 70  75  

 75  80 

 80  86 

 85  92 

 90  96 

zwangerschap  + 14 

 borstvoeding   + 23 

Bron: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2080 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Door goed te combineren tussen dierlijke  en plantaardige eiwitten kun je de 

minimale hoeveelheid zeker halen.  Daarbij kun je ook teveel eiwitten eten, dat 

extra gedeelte wordt dan door het lichaam verbrand. Het nadeel hiervan is dat 

er afvalstoffen achterblijven en door de nieren weer afgevoerd moeten 

worden. Maar in de praktijk is dit alleen bij enorme hoeveelheden eiwitten 

(opgeblazen gevoel, winderig).  
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Principe #3 Vetten 

 

Vetten zijn naast eiwitten en koolhydraten, een van de drie voedingsstoffen die 

energie aan je lichaam leveren. Daarom is het belangrijk om op de hoeveelheid 

vet te letten in je eten. Veel mensen weten niet dat vet absoluut essentieel is 

voor het functioneren van het lichaam. Veel mensen denken bij ‘’vet’’ dat het 

ongezond is. Vetten leveren namelijk essentiële vetzuren die niet door het 

lichaam zelf gemaakt kan worden (vandaar het woord essentieel).  

 

Ze worden gebruikt voor meerdere lichamelijke functies:  

• Energiebron 

• Zorgen voor een opname van vitamines A, D, E en K. Vetten zorgen 

ervoor dat het transport van vitamines goed verloopt.  

• Beschermt het lichaam tegen kou 

• Beschermt kwetsbare organen  

• Belangrijke bouwstoffen in het lichaam. 

 

Zoals je uit de bovenstaande lijst kunt lezen is het weglaten van vetten uit je 

dieet niet slim. Als je in de supermarkt de ingrediënten van een product bekijkt 

zie je altijd twee soorten vetten, verzadigde en onverzadigde vetten.  Wat zijn 

nou precies verzadigde en onverzadigde vetten?  

 

Het verschil zit in de samenstelling van de vetzuren, over het algemeen 

bevatten alle vetten en oliën verzadigde en onverzadigde vetten.  
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Verzadigde vetten 

Verzadigde vetten worden vooral gevonden in 

dierlijke producten. Denk dan vooral aan boter, 

roomboter, zuivelproducten (melk, kaas), vet rund 

of varkensvlees, en natuurlijk chocolade.  Verzadigde vetten hebben als 

eigenschap dat het cholesterol gehalte in het bloed stijgt. Een te hoog 

cholesterol  gehalte in het lichaam heeft als gevolg dat de bloedvaten kunnen 

dicht slibben, vandaar dat er steeds meer mensen hart- en vaatziekten krijgen 

vanwege te vet eten (junkfood). Daarom is het belangrijk om niet teveel 

verzadigde vetten binnen te krijgen.  

 

Onverzadigde vetten 

Deze vetten zijn vloeibaar en komen vooral voort 

uit plantaardige producten. Veel onverzadigde 

vetten zijn te vinden in olijfolie, vis, en noten.  

Onverzadigde vetten hebben als positieve 

eigenschap dat het cholesterolgehalte in het bloed 

juist daalt, hierdoor verklein je de kans op hart- en vaatziekten.  

Opmerking: er zijn mensen met rosacea die absoluut niet tegen pinda’s 

kunnen! Houdt hier rekening mee.. zelf neem ik een kleine hoeveelheid 

amandelen omdat deze erg weinig koolhydraten bevatten. Of eventueel 

Braziliaanse pinda’s.   



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Verteringsproces Vertragen 

 

Zoals je hebt gelezen is de formule eigenlijk vrij eenvoudig; alles waardoor je 

lichaam snel moet verteren is slecht voor het verteringsproces. Dit zijn vooral 

de eigenschappen van suikers en normale koolhydraten. Deze worden erg snel 

opgenomen door het lichaam en snel verteerd, hierdoor word je dikker en het 

is niet goed voor het verteringssysteem van het lichaam. Aan de andere kant, 

alles waardoor het verteringsproces vertraagd wordt is goed, denk aan 

complexe goede koolhydraten (volkoren producten) eiwitten en natuurlijk 

vezelrijk eten.  

 

Het verteren van voedsel is niks anders dan dat je maag de componenten van 

voedsel afbreekt. Nu  je weet waarom het zo belangrijk is voor je maag om 

gezond te eten, zal ik het verteringsproces in detail uitleggen aan de hand van 

een voorbeeld. Wanneer je verse groente haalt zul je het eerst moeten wassen, 

snijden en bereiden.  

 

In het begin zijn groenten hard en niet te eten, maar nadat je het gewassen en 

gekookt hebt zijn ze mooi zacht en eetbaar. Dit is ongeveer hetzelfde wat er 

gebeurt in je maag, het eten wordt door middel van bepaalde maagzuren 

bereid voor het lichaam.  Dit is exact de reden waarom complexe koolhydraten 

het verteringsproces vertragen, omdat er van alles door je lichaam moet 

gebeuren voordat het verteerd is (hetzelfde als bereiden van spinazie).  
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Maar bij normale slechte koolhydraten is er al van alles gebeurt voordat je het 

in je mond hebt. Neem nou bijvoorbeeld een plak witbrood, de meeste vezels 

zijn bij voorbaat verwijderd, wat dus overblijft is witbrood. Wanneer je dit eet 

wordt het extreem snel door je lichaam opgenomen omdat er voor je maag 

weinig te doen is.  

 

Je zou denken dat dit juist goed is. Het nadeel is dat het vrijwel direct in je 

bloedbaan wordt opgenomen waardoor je insuline niveau per direct stijgt. Je 

kunt het vergelijken met Nitro benzine in je auto in plaats van euro 95/98.  

De auto krijgt weliswaar meer trekkracht maar de motor slijt veel sneller. Je 

zult na het consumeren van witbrood/suikers op het moment meer energie 

krijgen, maar teveel is niet goed voor je lichaam. 

 

Als je wit brood vergelijkt met volkorenbrood zie je en proef je direct het 

verschil. Volkorenbrood heeft een dikke korst en je ziet stukjes graan, je ziet 

zelfs stukken zetmeel dat vol zit met vezels. Dit resulteert erin dat het langer 

duurt voordat het in je bloedbaan komt , je krijgt geleidelijk mineralen,vezels, 

suikers etc. Hierdoor wordt je lichaam niet in één keer belast.   

   

Witbrood en Volkorenbrood, je ziet alleen al het verschil  
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Een andere misconceptie is het drinken van sap. De meeste mensen denken 

dat bijvoorbeeld appelsap hetzelfde is als een appel. Wanneer je een appel eet 

ben je even bezig, daarnaast zijn de meeste vezels te vinden in de schil van een 

appel.  

Hierdoor wordt het verteringsproces vertraagd en moet het lichaam eerst de 

vezels verteren voordat het kan beginnen aan de suikers. Bij appelsap heeft het 

lichaam direct toegang tot de suikers!  

Mijn regel is om zo zuiver en intact mogelijk te eten. Ik drink geen sap en alleen 

maar water, af en toe een glas rode wijn. Ik eet fruit zo zuiver mogelijk, 

hetzelfde met groenten.  Ik wil dat mijn lichaam hard moet werken om de 

vitamines en mineralen te krijgen, en dit proces vertraagt het 

verteringssysteem, en dat is juist wat je wilt als je rosacea hebt.   

 

Niet alleen vezels vertragen de inname van suikers, ook eiwitten en vetten 

vertragen het proces. Daarom is het altijd gezond om gebalanceerd te eten, dus 

een portie goede koolhydraten, eiwitten en vetten.  Bijvoorbeeld een omelet 

bakken in olijfolie, of met een stukje komkommer kom je al heel ver.  

 

Een goede tip is voordat je gaat eten een Enzymen Complex (tuinen) te nemen, 

deze enzymen helpen bij het verteren van het voedsel.  
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Werking 

Zoals je inmiddels door hebt zijn koolhydraten overal te vinden, in een ‘’super 

food’’ zoals verse broccoli of in een zak chips. Alle koolhydraten bevatten 

suikers, deze suikers zijn verschillend in het soort voedsel dat je eet. Zo is de 

suiker in fruit anders dan de suikers in een reep chocolade of chips. Het verschil 

zit vooral in de snelheid waarmee de suikers worden opgenomen door het 

lichaam.  

 

Zo zul je meteen de suiker effecten merken bij het nuttigen van een zak chips. 

Dit effect zul je minder snel merken wanneer je broccoli eet.  Wanneer suiker 

eenmaal in je lichaam zit zorgt de pancreas ervoor dat er voldoende insuline 

vrijkomt om de suikers te verwerken. Dit orgaan weet exact hoeveel insuline 

hiervoor nodig is.  

 

Wanneer de suikers snel vrijkomen zoals bij het eten van ‘’junk food’’ moet de 

pancreas veel insuline vrij laten komen. Daarentegen wanneer de suikers 

langzaam vrij komen zoals bij het eten van groente/fruit hoeft de pancreas 

minder hard te werken. Dat laatste is precies de oorzaak van overgewicht en 

rosacea symptomen, vanwege de snelle suikers krijg je meer zin om meer te 

eten. Wanneer het proces langzaam is heb je geen trek omdat over een langere 

periode voedingsstoffen vrijkomen.  

 

Daarbij zorgt een langzame opname er ook voor dat het verteringssysteem 

minder belast wordt waardoor de ontlasting beter zal gaan. De snelheid 
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waarmee de koolhydraten worden verteerd en de opname van glucose 

(suikers) in het bloed kun je zien door de glycemische index.  

 

Figuur 3: Opname Snelheid
2
 

  

                                                             
2
 http://www.diabetic-diet-secrets.com/images/stories/gi_graph.gif 
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Voorbeeld 

Product GI 

Corn Flakes 85 

Volkoren 55 

Haver 70 

Pizza 85 

Spaghetti 50-60 

Aardappelen (gekookt) 80-85 

Aardappelen (puree) 

Melk 

Cola 

104 

40-50 

97 

 

 

Wanneer er twee producten worden gegeten met evenveel koolhydraten kan 

bij het ene product sneller meer glucose (suikers) in het bloed komen dan bij 

het andere. Dit is waarom er snelle en langzame koolhydraten zijn (wit 

brood/volkoren crackers
3
). Als je de bovenstaande tabel bekijkt zie je dat 

cornflakes een hoge GI waarde heeft, de koolhydraten worden erg snel 

opgenomen. Daarentegen worden volkoren producten minder snel opgenomen 

(lagere GI).  

 

Deze koolhydraten moeten eerst in de darm worden afgebroken vanwege de 

vezels, de snelle koolhydraten bevatten weinig vezels waardoor het lichaam 

niks hoeft te doen.  

 

                                                             
3
 Wesa crackers bevatten weinig koolhydraten  
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Naast de glycemische Index bestaat er ook een andere term, namelijk de 

glycemische last. Dit is in principe hetzelfde als de glycemische index met als 

verschil dat er ook wordt meegeteld hoeveel koolhydraten er exact in het 

product zitten.  

 

Momenteel verschillen de meningen wat betreft de berekening. Zo heeft 

wortelen dezelfde index als suiker, dat is natuurlijk niet correct omdat wortelen 

zeker minder snel worden opgenomen. In het Groene Dieet wordt juist de 

focus gelegd op de beste langzame koolhydraten,  

 

hieronder een lijst met producten hoog in de glycemische index:  

 

Product
4
 GI 

Bier 110 

Aardappelen (gebakken) 95 

Patat 95 

Rijstmeel 95 

Chips 90 

Cornflakes  85 

Popcorn  

Instant Rijst 

Meloen 

Witbrood 

85 

85 

75 

70 
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 http://noelrt.com/wp-content/uploads/2008/03/glycemic-index2.jpg 
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Chocolade 

Witte rijst 

Noodles 

Spaghetti 

Popcorn (vers) 

70 

70 

70 

55 

55 

 

 

 

En producten met een lage GI:  

Product
5
 GI 

Volkoren 50 

Bruine rijst 50 

Basmati rijst 50 

Erwten uit blik 50 

Zoete aardappelen 50 

Volkorenpasta 40 

Havermout 40 

Roggebrood 

Quinoa 

Wilde rijst 

Verse wortelen 

Zuivelproducten 

Doperwten 

Vers fruit 

Groene bonen 

40 

35 

35 

30 

30 

30 

30 

30 

                                                             
5
 http://noelrt.com/wp-content/uploads/2008/03/glycemic-index2.jpg 
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Chocolade (Zuiver >70%) 

Pinda’s 

Groenten  

22 

15 

<15 

 

De meeste producten uit de lijst die gemaakt zijn op basis van witte 

bloem/meel staan hoog in de index. Dat zijn de meeste desserts, witbrood, 

normale pasta, witte rijst etc. Helemaal bovenaan de lijst zul je bier vinden, dit 

verklaart waarom bier een bierbuik veroorzaakt.  

 

Figuur 4: Bier is hoog in GI waarde 

 

 

Voor een complete lijst ga naar: http://www.mendosa.com/gilists.htm 
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Water 

Het laatste punt wat betreft het vertering- en immuunsysteem 

is wat je drinkt. Dit wordt per direct door je lichaam 

opgenomen omdat het een vloeistof is. Daarom vermijd 

drankjes met teveel suiker(sapjes) en natuurlijk bier.  

 

Het drinken van sap wordt in het Groene Dieet ook afgeraden omdat ze vol 

zitten met suikers. Het beste is om water te drinken en het drinken van 2 tot 3 

liter water per dag is zeker aan te raden.  Op het gebied van alcohol is rode wijn 

de beste optie omdat het vol zit met antioxidanten. Af en toe koffie is geen 

enkel probleem, helemaal als je het drinkt zonder suiker.  

 

Calcium 

In water zit overigens ook calcium, als je extra calcium nodig (zwangerschap) 

hebt kun je overwegen om soja melk te drinken of aan te vullen met calcium 

supplementen (tuinen).  
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Nieuwe Routine  

 

De meeste mensen die een nieuw dieet proberen of willen gaan sporten 

stoppen er vroegtijdig mee. Denk maar aan goede voornemens aan het begin 

van het jaar. Dit heeft er mee te maken dat het simpelweg lastig is om te 

veranderen. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen 

leven.  

 

Mijn doel was om elke dag in de ochtend te gaan sporten. Onderzoek heeft 

aangetoond dat het erg gezond is om direct ochtends te sporten. Voor mij 

betekende dit dat ik eerder uit bed moest gaan om de nodige tijd vrij te maken. 

In plaats van dat de wekker om 07:00 gaat moest ik uit bed om 6 uur.  

 

Elke ochtend wanneer de wekker om 6 uur af ging dacht ik ‘’ik ga vanmiddag 

wel sporten, nog even een uurtje liggen’’. Ik noem dit een ‘’ochtend debat’’ 

waarin ik met mijzelf aan het discussiëren ben om iets niet te doen. Dit debat 

heeft een lange tijd geduurd totdat ik een seminar heb gevolgd over 

productiviteit
6
.  

 

Blijkbaar hebben veel mensen er problemen mee om een nieuwe routine te 

implementeren in hun leven, ik was dus niet de enige.  

 

                                                             
6
 Eben Pagan’s Wake Up Productive  
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Wat ik in de seminar heb geleerd is dat wij mensen routine wezens zijn, alles 

wat we denken en doen is volgens een bepaalde routine. Neem nou zo iets 

simpels als je tandenpoetsen, dit gaat op de automatische piloot, wanneer je 

ochtends opstaat hoef je niet bewust te denken om je tanden te gaan poetsen. 

Dit is dus wat je wilt! Een goede routine in je leven brengen zodat het op de 

automatische piloot gaat.  

 

Nu dat ik wist dat ‘s ochtends sporten ook op de automatische piloot moet 

gaan wist ik dat ik het eerst een bepaalde tijd moet doen voordat het 

automatisch gaat. In deze periode heb ik geen zin om te sporten en moet ik 

mijzelf dwingen om daadwerkelijk naar de fitness te gaan. Volgens de seminar 

duurt het implementeren van een nieuwe gewoonte ongeveer 30 dagen, dan 

gaat het op de automatische piloot, schematisch:  
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Toen ik net begon met elke ochtend naar de fitness te gaan had ik helemaal 

geen zin. Ik moest mijzelf dwingen om heen te gaan. Deze opstandigheid is de 

eerste 10 dagen het ergst. Daarna begint het af te bouwen, ik had nog steeds 

geen zin maar minder last (20 dagen). Na ongeveer 30 dagen was het voor mij 

normaal om naar de fitness te gaan.  

 

Deze kennis is veel waard, want hiermee kun je goede routines/gewoontes 

bewust in je leven zetten. Nu is het aan jou om het dieet 30 dagen vol te 

houden zodat het je eigen gaat worden!  
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Opstartperiode  

 

Ik heb net beschreven wat de basisprincipes zijn van dit e-book, nu ga ik een 

normale dag uitleggen van dit programma, zodat je een idee krijgt hoe het in 

de praktijk eruit ziet. Het maakt niet uit of je gisteren teveel koolhydraten hebt 

gehad, we beginnen vandaag met een schone lei.  

 

Wanneer je net wakker wordt is je bloedsomloop erg schoon vanwege de 

nachtrust. Het doel is om je lichaam schoon te houden door gezond te eten. Dit 

doen we op een erg eenvoudige wijze, door slechte koolhydraten te vermijden 

en goede trage koolhydraten te introduceren in je levenswijze.  

 

Ik begin altijd mijn dag met het eten van 3 eieren, daarvan verwijder ik bij 2 het 

eigeel en 1 eet ik volledig voor de smaak. Het blijkt uit onderzoek dat eigeel 

helemaal nog niet zo slecht is, het zit vol met vitamine E, maar tegenstanders 

zeggen dat teveel eigeel cholesterol verhogend is. Ik neem de tussenweg door 

1 eidooier te eten in mijn ontbijt. Je kunt zelf ook 2 hele eieren nemen en 

bakken als een omelet met een klein beetje olijfolie (goede vetten). Vervolgens 

zet ik altijd een pannetje water op met diepvries groenten, dit kan broccoli zijn, 

groene erwten, of een groente mix.  

 

Het beste is natuurlijk om verse groenten te eten, maar diepvries groenten zijn 

helemaal zo slecht nog niet, veel vitamines blijven behouden. En ‘s ochtends 

heb ik geen zin om hele maaltijd taferelen uit te voeren, zo simpel en gezond 
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mogelijk.  Eventueel kun je deze maaltijd aanvullen met een wasa cracker of 

een snee volkorenbrood voor extra vezels en eiwitten.  

 

Het kan even duren voordat je gewend bent aan dit ontbijt, ook omdat je een 

ontbijt vol met koolhydraten gewend bent. Maar het doel is om je lichaam te 

reinigen en dat doen we door eerst koolhydraten zoveel mogelijk te vermijden 

en alleen de goede toe te laten (groente mix en volkorenbrood). Je problemen 

worden zeker versterkt en wellicht veroorzaakt door het typische westerse 

koolhydraat dieet in combinatie met teveel koffie. Met andere woorden, je 

lichaam heeft problemen om dit soort voedsel efficiënt te verteren.  Dit 

betekent dat we voedsel toelaten die vezelrijk zijn en veel vitamines en 

mineralen bevatten, terwijl zo laag mogelijk in suikers. Vandaar dat het ontbijt 

zich richt op eieren (vol met eiwitten), groentes (mineralen, vitamines en goede 

koolhydraten), en vezels (volkoren). Dit versoepelt het verteringsproces zonder 

dat je honger hoeft te lijden. Je kunt natuurlijk ook een stukje kaas
8
 nemen, 

maar kies dan voor kaas laag in vet.  

 

Om het begin zo eenvoudig mogelijk te maken kun je gewoon koffie of thee 

drinken zoals gebruikelijk. Teveel verandering in één keer is nooit goed voor 

een mens. Ik drink zelf elke ochtend een kop groene thee vanwege de anti-

oxidanten en om wat warms in de maag te hebben.  Als je perse koffie met 

melk drinkt, neem dan vetarme melk. En vervang suiker door een kunstmatige 

zoetstof totdat je op het punt komt dat je suiker niet meer mist.  

 

                                                             
8
 Mensen met acne rosacea ondervinden klachten van kaas, test dit uit!  
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Wat mij de laatste tijd erg is opgevallen is dat veel mensen het ontbijt 

overslaan, ze zeggen ‘’ik heb ochtends gewoon niet zoveel zin in eten’’ of ‘’geen 

tijd’’. Maar de eerste maaltijd is veruit de belangrijkste maaltijd van de dag. De 

reden hiervoor is simpel, je eerste maaltijd zet de ‘’tendens’’ voor de gehele 

dag. Als je ‘s ochtends begint met een hamburger bij de McDonald’s, dan is de 

kans groot dat je de hele dag ongezond eet. Als je ‘s ochtends direct goed 

begint met een gebalanceerde maaltijd, is de kans veel groter dat je de gehele 

dag gezond blijft eten. Het tweede probleem van ontbijt overslaan is dat je 

suikerspiegel daalt waardoor je extra honger sensaties begint te krijgen. Dit 

resulteert vaak in een lunch vol met koolhydraten of een vette hap. Ontbijt 

wordt niet meer overgeslagen!  

 

Je zult ook de beschikking krijgen over uitgebreide recepten, ik ben erachter 

gekomen hoe belangrijk het is om je maaltijd van te voren te plannen. Als je 

dan naar de supermarkt gaat is de kans een heel stuk kleiner dat er zakken 

chips of koekjes in het winkelwagentje komen.  

Wanneer het tijd is voor je lunch gaan we het aanvullen met een kip of vis- 

salade. Deze kunnen heel eenvoudig thuis gemaakt worden, als je buitenshuis 

gaat lunchen zorg ervoor dat de salade niet vol zit met ongezonde dressing.  

 

Je hoeft geen honger te lijden,dus eet net zoveel van de salade als je zelf wilt. 

Doordat het niet vol zit met koolhydraten zul je ook echt niet aankomen. 

Hopelijk begin je de effecten te zien van dit dieet, eiwitten, gezonde trage 

koolhydraten, vezels en gezonde vetten. Ik zal mijn best doen om het dieet zo 

simpel mogelijk te houden zonder enorme kook taferelen.  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Rond de middag gaat het bij de meeste mensen vaak mis, terwijl ik dit stuk 

schrijf merkt ik dat mijn eigen lichaam vraagt om suikers. Wees hier bewust 

van!  

 

Wat de meeste mensen doen is een snack halen vol met koolhydraten en/of 

suiker.  In de plaats van een ongezonde snack neem je een portie amandelen
9
, 

deze zitten vol met essentiële omega 3 vetten en bevorderen het 

verteringssysteem.  

 

Wanneer het tijd is voor het avondeten gaan we ook een andere richting in: we 

kiezen voor verse vis, kipfilet, kalkoen, of rundvlees. Dit in combinatie met 

verse groenten of diepvries groenten. Of wat denk je van gegrilde zalm met een 

schijfje citroen? Of een salade met stukjes kipfilet? Je kunt dit vergelijken met 

een diner bij een goed restaurant voor een fractie van de kosten. In het begin is 

het ook toegestaan om een dessert te nemen, omdat het moment tussen 

avondeten en slapen vaak het moeilijkst is. We willen natuurlijk de dag 

helemaal goed afsluiten.  

 

De oplossing voor een dessert is een schaaltje vers fruit (weer vol met vezels). 

Of eventueel suikervrij ijs, pudding (bij de bakafdeling van je supermarkt). Zelf 

neem ik deze geen ijs of fruit, maar het dieet houdt  rekening  met de overstap 

naar eiwitrijk – koolhydraatarm.  Je kunt ook kiezen voor een schaaltje noten, 

                                                             
9
 Mijn favoriete noten soort, vanwege de lage koolhydraat index.  
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amandelen of verse popcorn.  De bedoeling in de eerste periode is om de 

slechte koolhydraten te verwijderen.  

 

Kennis hebben van hoe je lichaam op bepaald eten reageert (metabolisme) en 

waarom bepaalt voedsel gekozen wordt is erg belangrijk. Nu dat je de 

basisprincipes hebt geleerd kun je ook zelf je eigen dieet samenstellen omdat je 

weet wat wel en niet gezond is voor je lichaam.  
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Let op: het kan zijn dat in de recepten hieronder bepaalde ingrediënten 

verwerkt zitten waarvoor je allergisch bent. Indien je allergisch bent voor een 

ingrediënt vervang deze dan door een ander ingrediënt.  

 

Deze vezelrijke recepten zijn gebaseerd op 3 maaltijden: ontbijt, lunch, 

avondeten. Daarbij heb ik ook een snack ingeroosterd aan het eind van de dag.  

 

Doel 

Het doel van het dieet is om je immuunsysteem zoveel mogelijk te versterken 

waardoor de effecten van rosacea afnemen. Dit doen we door zo gezond 

mogelijk te eten en VEEL water te drinken.  

 

Melk 

Ik heb er bewust voor gekozen om zuivelproducten zoveel mogelijk te laten 

staan vanwege de laxerende werking. Indien je toch zuivelproducten wilt 

nemen kun je deze zelf bijvoegen. Natuurlijk kun je melk vervangen door soja 

melk indien je lactose hebt of acne krijgt van melk.  

 

Fruit 

Neem fruit op eigen inzicht, bijvoorbeeld een appeltje na de lunch. De meeste 

fruitsoorten bevatten veel vezels. Maar pas op met de hoeveelheid SUIKERS!! 

Ik neem zelf maximaal 1 appel per dag en niet meer.  

 

 

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK: 

RECEPTEN 
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Water 

Drink veel water, tenminste 1,5 liter, dit is goed vanwege tal van redenen.  

 

Noten 

Je zult veel noten en peulvruchten vinden, dit is vanwege de vetten en vezels.  

 

Brood 

Kies voor Wasa volkoren crackers, of eventueel een snee volkorenbrood. Maar 

eet niet teveel brood. Sommige mensen hebben een gluten intolerantie, houdt 

hier rekening mee.  

 

Eiwitrijk/koolhydraatarm 

Vooral veel recepten rijk aan eiwitten en ‘’goede’’ trage koolhydraten.  
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Supplementen 

Hieronder een lijst van de supplementen die ik dagelijks neem.  

• Lysine (1000 mg) 

• Vitamine C (500 tot 1000mg) Houdt rekening mee dat in groentes ook 

veel vitamines zitten, compenseer dit met de inname van supplementen.  

• Zink zuigtablet (23mg) ook hierbij rekening houden met wat je eet.  

• Biergist (zuivert de huid)  

• Enzymen Complex (voor het eten om het verteringssysteem te 

bevorderen).  

• Omega 3 (neem 2 per dag) als ik vis eet neem ik minder.  

• Vedax OPC (sterker dan vitamine C en bevat veel anti oxidanten)  

• DaoSin anti histamine
10

 (ik heb een histamine intolerantie, hierdoor kan 

ik niet goed tegen zuivelproducten, wijn, gist, gerookte vis, salami, en 

noten. Dit los ik op door een DaoSin te nemen en heb ik verder geen 

klachten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik zulk voedsel ga 

opzoeken, het is een aanvulling. Om te weten te komen of je een 

histamine intolerantie hebt zul je dat moeten laten testen bij een 

professional (homeopaat).  

 

*Alle supplementen zijn bij de Tuinen te krijgen (behalve DaoSin).  
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Groen Voedsel Voedsel om te vermijden 

Groente 

Asperges  

Artisjokken  

Kool 

IJsbergsla 

Ui 

Bloemkool 

Radijs 

Sla 

Erwten 

Courgette 

Rodekool 

Prei 

Waterkers  

Spinazie  

Koolzaad 

Bieslook 

Wortels  

Groene bonen  

Suikerbiet  

Knoflook 

Selderij  

Gras (tarwegras)   

Komkommer 

Broccoli 

Boerenkool 

Spruitjes 

Vetten & Olie  

Lijnzaad  

Avocado 

Olijven  

 

Fruit 

Citroen 

Limoen  

Avocado 

Tomaten
11

 

Grapefruit 

Watermeloen (is neutraal) 

Rabarber 

Bosbessen 

Bramen 

Appel 

 

Vlees 

 

Kipfilet 

Kalkoen filet 

Vis (vooral wit en vers) 

Dranken  

Verse groente shake 

Pure water  

Groene thee 

Soja melk zonder suiker  

Amandel melk 

Zaden, noten & granen  

Amandelen  

Pompoen  

Zonnebloem  

Sesam 

Lijnzaad  

Elke gekiemde zaad  

Overige 

Tarwegras 

Quinoa 

Vlees 

Varkensvlees 

Lamsvlees 

Rundvlees 

 

 

 

Zuivel producten  

Melk 

Eieren  

Kaas 

Cream 

Yoghurt 

ijsjes  

 

Dranken 

Koffie 

Thee (behalve groene) 

Bier 

Likeuren  

Sappen (veel suikers) 

Smoothies op basis van melk 

 

Vetten & Olie 

Verzadigde vetten 

Margarine  

Zonnebloem olie 

Gemak  

Snoep  

Chocolade 

Magnetron voedsel  

Voedsel uit blik 

Soep uit blik  

Fast Food 

 

Zaden & Noten 

Pinda’s 

Cashew Noten 

Pistachio Noten 

 

Fruit 

Alle fruitsoorten behalve in 

de groene lijst. 

 

 

Overige 

Azijn  

Witte pasta 

Wit brood 

Koekjes   

Tomatensaus uit blik 

mayonaise, ketchup etc.)  

Honing 

*Bij vlees is het belangrijk dat er zo min mogelijk verzadigde vetten aanwezig zijn, sowieso slecht voor je 

gezondheid.  

  

                                                             
11

 Ik kan zelf tegen tomaten, indien de roodheid toeneemt – verwijder tomaten uit je dieet.  



Voedingsschema  

Voedingsmiddelen  Aanbevolen Kleine hoeveelheden Niet aanbevolen 

 Voedingsstoffen met een beperkte 

hoeveelheid vetten en  

zonder ballast stoffen.  

Voedingsstoffen met een kleine  

hoeveelheid verzadigde vetten en 

voldoende onverzadigde vetten.  

Voedingsstoffen met een grote 

hoeveelheid vetten, suikers en 

normale koolhydraten.  

 

 

Vetten/Olie  

 

Zoek naar producten met zo weinig 

mogelijk vetten. Bijvoorbeeld ‘’Becel 

light’’(relatief erg weinig vetten) 

 

Vooral onverzadigde vetten; olijfolie, 

zonnebloem olie, margarine (dieet) 

sojaolie, walnotenolie.  

 

Boter, kokosnootvet, mayonaise, 

reuzel.  

 

 

Vlees 

 

Kalfvlees, Magere Rundvlees, kipfilet, 

kalkoen.  

 

Rundvlees en varkensvlees zonder 

zichtbare vet, vetarme vleeswaren.  

 

Spek, varkensvlees, lever, vette 

vleeswaren, worst, leverworst, hema 

worst, braadworst, salami, eend.  

 

 

Vis  

 

Magere vis (kabeljauw, schol, 

heilbot, tong. Vette vis, makreel, 

zalm, haring, tonijn. Vers is beter!  

 

Aanbevolen vis en dan vet gebakken.  

 

Schaaldieren, krab, garnalen, 

mosselen, aal, kaviaar.  

 

Zuivelproducten
12

 

 

Vetarme melk (1,5%), yoghurt (1,5%) 

 

Eigeel, daarom eigeel handmatig 

 

Teveel eigeel, volle melk, romige 
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 Als je niet tegen zuivelproducten kunt, vervang dit met soja producten! Zo drink ik zelf geen melk en vrijwel alleen Spa Blauw.  
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magere kwark, magere kaas (jong 

belegen), soja melk, eieren.  

verwijderen.  melk, slagroom, crème fraiche, vette 

kaassoorten.  

 

Groente/fruit 

 

Alle verse of ingevroren groente en 

fruit. Niet teveel fruit vanwege suiker 

index.  

 

Fruit, aardappelen.  

 

Gebakken aardappelen, patat, chips.  

    

Brood Alle volkorenproducten, 

haverflokken, quinoa, 

volkorenmuesli, volkorenrijst, wesa 

volkoren crackers.  

Overige broodsoorten.  Witbrood, croissants.  

Snacks Walnoten, amandelen, pinda’s.   Popcorn, <80% chocolade (1x per 

week) 

Kokosnoten, melkchocolade, toffees, 

romige ijs, suikers. 

    

Dranken Filter of instant koffie, thee, 

mineraalwater,  water, sapjes zonder 

toegevoegde suikers.  

Rode wijn.  Ongefilterde koffie, chocolademelk, 

espresso.  

 

Saus/dressings  

 

Olijfolie, kruiden.  

 

Ketchup, vetarme salade dressing.  

 

Mayonaise.  

    

Opmerking: In de recepten worden niet alle producten uit bovenstaande tabel meegenomen, implementeer op eigen initiatief, hierdoor leer je een eigen voedingspatroon 

te ontwikkelen die goed bij je past.  Er zijn namelijk veel factoren die kunnen meespelen (zwangerschap) en tevens is het belangrijk om te overleggen met een professional.  
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Ontbijt  

Ei met Groentemix 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! 

Hierdoor begin je direct je dag goed en combineer dit met 

een gebalanceerde maaltijd: eiwitten, vetten, goede 

koolhydraten (groentemix).    

 

Benodigdheden: 

 

• 3 eieren (verwijder van 2 de eierdooier)  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Groentemix  

• 1 Wesa Cracker met kipfilet  

• Pepers  

• *ontbijtspek 

• *decafeïne koffie/thee  

 

Bereiding: 

 

1. Doe de diepvries groentemix (of vers) in een pannetje met water en laat het 

langzaam koken. De groentemix kunnen doperwten, broccoli, bloemkool etc 

bevatten.  

2. Nadat de groente mooi kookt verhit je de olie (olijfolie) in de pan. Pak een 

maatbeker en doe daar 2 eieren in en maak ze los. Giet nu het eiermengsel 

DAG 1 
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in de pan en wacht totdat het ei gaar is. Eventueel kun je het ei op smaak 

brengen door wat pepers te gebruiken. Nu kun je de groente afgieten.  

 

*Je kunt ook kiezen voor ontbijt spek in plaats van groente, dan bak je eerst 

het ontbijtspek  en giet je het eimengsel daarover heen.   

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ‘s ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

Lunch  

Kipfilet en ijsbergsla  

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram verse kipfilet of gerookte kipfilet  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Handvol ijsbergsla  

• Pepers  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla en kipfilet. Als je gerookte kipfilet neemt hoeft dit niet.  

2. Bak de kipfilet in olijfolie (vers) of snij de kipfilet in plakken (gerookt).  

3. Bestrooi eventueel met pepers voor extra smaak.  
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Avondeten  

Rode bieten met mager rundvlees  

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram rode bieten   

• 1 kleine ui/knoflook  

• 200 gram rundvlees  

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en leg het stuk vlees erin. Bak het stuk vlees 

aan beide kanten totdat het bruin is. Eventueel op smaak brengen met 

pepers.  

2. Snij het stuk ui (of knoflook) in kleine stukjes en je kunt het meebakken 

met het vlees.  

3. Kook de bieten en snij ze in plakjes/blokjes.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
13

  

• OF: amandelen/noten.  

• Fruit  
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 Bevatten weinig koolhydraten 
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Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 3 eieren (verwijder van 2 de eierdooier) 

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Schaaltje havermout/muesli  

• *Groentemix 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu het eimengsel in de pan en zet 

het vuur lager en wacht totdat het klaar is. Combineer met 

havermout/muesli voor de extra vezels.    

 

*Je kunt dit gerecht ook combineren met wat groenten vol met vezels.    

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

DAG 2 
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Lunch  

Tonijnsalade  

 

Benodigdheden: 

 

• 125 gram ijsbergsalade  

• 4 plakken komkommer  

• 4 radijsjes  

• Blik tonijn  

• Plak volkorenbrood/wasa cracker  

• Fruit (appeltje, avocado)  

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.  

2. Voeg de tonijn toe.  

3. Eventueel op een plakje volkorenbrood/wasa cracker.  

 

 

 

Avondeten  

Gebakken kipfilet en aubergine 

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram kipfilet    

• Een hele aubergine  
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• Salade mix met noten  

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Aubergine wassen en in de lengte halveren. Auberginehelften met een 

lepel tot op 1 centimeter van de rand uithollen. Helft van het uitholsel 

fijnsnipperen. In koekepan olie verhitten. Fijngesnipperde aubergine 

circa 4 minuten zachtjes bakken. 

3. Combineren met een salademix.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
14

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
15
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 Bevatten weinig koolhydraten 
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  

Vervang aardappelen voor quinoa, wilde rijst, bruine rijst. Af en toe kan 

natuurlijk wel! Het Rosacea Dieet is een richtlijn!  
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Ontbijt  

Spiegelei met peulvruchten 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 3 eieren (verwijder van 2 de eierdooier) 

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Flinke portie peulvruchten (bonen etc) 

• Salade  

• 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Doe de eieren in de pan en bak ze  

zonder de dooier te breken.  

2. Breng een pannetje water aan de kook en laat langzaam de peulvruchten 

koken.  

3. Klein beetje salade  

4. 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker  

 

DAG 3 DAG 3 
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*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigdheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten (amandelen) 

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

Avondeten  

Steak met broccoli  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram sirloin steak    
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• Halve Broccoli  

• 1 Tomaat 

• 1-2 eetlepels olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak  totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Aanpassen aan eigen voorkeur (well done, medium, rare). 

Eventueel op smaak brengen met pepers.  

2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam aan de kook brengen. 

Ook de tomaat wassen/schoonmaken en in stukjes snijden. Eventueel 

kun je de tomaat mee laten bakken met de steak.   

3. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
16

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
17

  

• OF: portie peulvruchten 

• OF: fruit salade  
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  
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Ontbijt  

Groenteomelet  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 3 eieren (verwijder van 2 de eierdooier) 

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Portie tuinbonen 

• Soepgroente  

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Pak een maatbeker en doe daar het 

eimengsel in.   

2. Bak het eimengsel  in de koekenpan en meng dit met soepgroente en 

tuinbonen.  

 

 

 

DAG 3 DAG 4 
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Lunch  

Garnalen salade  

 

Benodigdheden:  

 

• 150 gram gepelde garnalen (kleine hoeveelheid kan geen kwaad)   

• 1 krop ijsbergsla  

• 1 krop rode krulsla  

• 1 tomaat 

• 50 gram fijn gehakte walnoten  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de sla en dep het droog. Snij de ijsbergsla in fijne repen.   

2. Trek de krulsla uiteen en verspreid het samen met de tomaat over het 

bord.  

3. Schik de garnalen in de sla en meng het met fijn gehakte walnoten. 

4. Voor de smaak eventueel wat pepers en olijfolie toevoegen.  

 

 

 

‘’Probeer het dieet zo goed mogelijk te volgen, pak vooral de gezonde 

elementen uit het dieet; geen suikers, weinig koolhydraten, voldoende eiwitten 

en vermijdt Rosacea triggers’’.  
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Avondeten  

Goudmakreel met groente  

 

Benodigdheden: 

 

• 300 gram goudmakreel (mahi mahi)    

• Gebakken groente  

• Klein beetje salade  

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. De mahi filet aan de vleeskant bakken of grillen, dan rustig laten garen in 

de oven. De groente kort wokken in olijfolie.  

2. De gewokte groente op het bord leggen.  

3. Mahi filet met velkant naar boven op het bord leggen.  

4. Salade verspreiden over het bord.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
18

  

• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
19

  

• OF: Peulvruchten (zitten vol met vezels) 
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  
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Ontbijt  

Ei met bacon  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Bacon in reepjes (Canadese magere bacon) 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger 

• 1 sneetje volkorenbrood   

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Pak een maatbeker en doe daar het 

eimengsel in.   

2. Bak de bacon totdat het mooi bruin is en voeg het eimengsel toe. Dit 

combineren met een sneetje volkorenbrood/wasa cracker voor de extra 

vezels.  

 

 

 

DAG 3 DAG 5 
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Lunch  

Groentesoep  

 

Benodigdheden:  

 

• 200 gram soepgroente    

• 150 gram rundvlees gehakt balletjes  

• Groente bouillon  

• Sneetje volkorenbrood met kaas 

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Bereid eerst de bouillon en voeg daarna de groente en balletjes toe en 

kook het totdat het geheel klaar is.  

2. Combineren met een sneetje volkorenbrood en magere kaas.  
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Avondeten  

Kabeljouwfilet met groente  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram kabeljauwfilet (vers of diepvries)  

• Gemengde groente met walnoten  

 

 

Bereiding: 

 

1. Kabeljauwfilet bakken, dan rustig laten garen in de oven. De groente kort 

wokken in olijfolie of stomen. Voor groente kun je een broccoli, 

doperwten, bloemkool mix kiezen.   

2. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
20

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
21
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  
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Ontbijt  

Broodje kipfilet 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 4 plakjes kipfilet 

• 2 sneetjes volkorenbrood/wasa crackers 

• 1 hardgekookt ei 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger 

 

Bereiding: 

 

1. Maak 2 broodjes met als beleg kipfilet naturel. Combineer dit met een 

hardgekookt ei.    

 

 

 

 

 

 

DAG 3 DAG 6 
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Lunch  

Sla met zalm  

 

Benodigdheden:  

 

• 200 gram veldsla  

• 150 gram zalm(snippers) 

• 1 eetlepel citroensap  

• Olie 

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de veldsla en meng het met 1 eetlepel citroensap.  

2. Zalmsnippers toevoegen aan de sla, voor de smaak kruiden en wat olie 

toevoegen.  

 

 

Avondeten  

Kalkoenschnitzel  

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram kalkoenschnitzel   

• Salade 

• Spruitjes/Broccoli  

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

3. Kalkoenschnitzel bakken in olijfolie. De groente langzaam laten koken.  

4. Een mengsalade toevoegen voor de variëteit.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
22

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
23

  

• OF: portie peulvruchten 
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 Bevatten weinig koolhydraten 
23

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Ontbijt  

Eieren en Groente  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 3 eieren (verwijder van 2 de eierdooier) 

• Groente mix 

 

 

Bereiding: 

 

1. Breng een pan water aan de kook en voeg diepvries groente of verse 

groente toe. Dit kunnen stukjes broccoli, erwten, bonen, wortels etc zijn.  

2. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Pak een maatbeker en doe daar het 

eimengsel in.   

3. Bak de eieren tot een omelet.   

4. Voeg de groentemix toe.  

 

 

 

DAG 3 DAG 7 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Komkommer Salade  

 

Benodigdheden:  

 

• Halve komkommer  

• Theeleper olie 

• Gemengde sla  

• Knoflookteentje  

• Kleine stukjes kipfilet  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de komkommer en snij deze in kleine stukken.  Daarna was de 

gemengde sla en laat deze helemaal uitdrogen.  

2. 1 knoflookteentje helemaal fijn maken en toevoegen aan de salade.  

3. Stukjes kipfilet toevoegen (kun je eenvoudig bij de supermarkt krijgen). 

4. Voor de smaak 1 theelepel olie.  
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Avondeten  

Kabeljauwfilet uit de oven  

 

Benodigheden:  

 

• 1 rode paprika  

• 1 groene paprika  

• Halve courgette  

• 1 kleine ui 

• 250 gram kabeljauwfilet  

 

Bereiding: 

 

1. Allereerst de oven voorverwarmen op ongeveer 200 graden Celsius.  

2. Snij de kabeljauwfilet in kleine stukjes.  

3. Schil en snipper de ui tot kleine stukjes.  

4. Verhit de pan met olijfolie en bak de stukjes kabeljauwfilet en de stukjes 

ui.  

5. Eventueel wat water bijgieten.  

6. De overige groente wassen en in kleine stukjes snijden.  

7. In de ovenschaal de vis toevoegen en daar bovenop alle groente.  

8. Gaar laten worden in de oven (ongeveer een half uur) 

9. Voor de smaak kun je de kabeljauwfilet met pepers bestrooien.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
24

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
25

  

• OF: peulvruchten 
 

                                                             
24

 Bevatten weinig koolhydraten 
25

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei & Komkommer 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 3 eieren (verwijder van 2 de eierdooier) 

• 1/4 komkommer 

• 2 plakjes kipfilet/ham 

• 1 sneetje volkorenbrood  

 

 

 

Bereiding: 

 

1. Schil de komkommer en bak de stukjes samen met de twee eieren.  

2. Voor extra vezels neem je ook 1 sneetje volkorenbrood met 2 plakjes 

kipfilet.  

 

 

 

 

DAG 8 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Lunch  

Kippensoep  

 

Benodigdheden:  

 

• 200 gram soepgroente    

• 150 gram kipfilet of kipgehakt (kalkoen kan ook)  

• Groente bouillon  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Bereid eerst de bouillon en voeg daarna de groente en kip toe en kook 

het totdat het geheel gaar is.  

 

 

Avondeten  

Gehakt & Spruitjes  

 

Benodigdheden:  

 

• 150 gram spruitjes (vers of diepvries) 

• Rode paprika (1/2) 

• 1 ui 

• 250 gram mager rundergehakt/kipgehakt 

• 1 eetlepel olie voor de smaak 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Maak de spruitjes schoon indien ze vers zijn. Was ook de paprika en schil 

de ui en maak er samen met de paprika kleine stukjes van.  

2. Kook de spruitjes totdat ze gaar zijn.  

3. Verhit de pan met olijfolie en bak het gehakt. Daarna de groente 

toevoegen.  

4. Eventueel op smaak brengen met kruiden.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
26

  

• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
27

  

• OF: peulvruchten 
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je lichaam 

is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• 2 plakken ontbijtspek  

• *Groentemix/peulvruchten 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Doe het ontbijtspek in de pan en bak 

het  totdat het mooi bruin is.  Giet nu het eimengsel in de pan en zet het 

vuur lager en wacht totdat het klaar is.   

 

*Je kunt dit gerecht ook combineren met wat groenten vol met vezels.    

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

DAG 9 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Broodje kipfilet/kaas 

 

Benodigdheden:  

 

• Kipfilet en ham (vleeswaren) 

• 2 Wasa crackers  

• Appeltje  

 

Bereiding: 

 

1. 2 cracker met kipfilet/ham.  

2. Appeltje  

 

 

Avondeten  

Kipfilet & witte kool  

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram witte kool 

• 1 theelepel sesamzaad 

• 250 gram kipfilet 

• 1 eetlepel olie voor de smaak 

 

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Bereiding: 

 

1. Was eerst de kool en snij het in mooie reepjes. Vervolgens ga je de kool 

langzaam koken.  

2. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet mooi bruin.  

3. Zodra de kool klaar is meng het met de sesamzaad.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
28

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
29

 

• OF: peulvruchten  
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 Bevatten weinig koolhydraten 
29

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  

‘’Kipfilet en verse vis is erg gezond, Combineer met verse groentes’’ 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Ontbijt  

Omelet  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je lichaam is 

uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met 

water.  

 

Benodigdheden:  

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Schaaltje muesli/havermout/quinoa  

 

Bereiding: 

 

1. Roer de eieren totdat ze helemaal los zijn. Vervolgens bak je de eieren.   

2. Eet je omelet met een klein schaaltje muesli/havermout/quinoa (niet 

teveel melk, kan laxerend werken).   

 

 

 

 

 

DAG 10 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten  

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

 

Avondeten  

Sperziebonen met kipfilet/kalkoen 

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram sperziebonen (diepvries of vers) 

• 250 gram kipfilet/kalkoenfilet 

• 50 gram maïs (diepvries)  

• 1 eetlepel olie voor de smaak 
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Bereiding: 

 

1. Was de sperziebonen of haal ze uit het zakje (diepvries) en kook ze.  

2. Voeg de maïs toe in hetzelfde pannetje waarin je de sperziebonen aan 

het koken bent.  

3. Zet een pan op het vuur en bak de kipfilet/kalkoenfilet totdat ze mooi 

bruin zijn.  

4. Alles afgieten.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
30

  

• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
31

  

• OF: peulvruchten  
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Quinoa  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• Quinoa  

• 1 cracker WASA   

• Ham/kipfilet voor op de cracker 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Voor de extra vezels eet je vandaag een schaaltje quinoa met magere 

melk of soja melk.  

2. 1 sneetje Wasa cracker met beleg.  

 

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

 

DAG 3 DAG 11 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigdheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten  

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

 

Avondeten  

Steak met broccoli  

 

Benodigdheden: 
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• 500 gram sirloin steak    

• Halve Broccoli  

• 1 Tomaat 

• 1-2 eetlepels olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak  totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Aanpassen aan eigen voorkeur (well done, medium, rare). 

Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam aan de kook brengen. 

Ook de tomaat wassen/schoonmaken en in stukjes snijden. Eventueel 

kun je de tomaat mee laten bakken met de steak.   

3. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
32

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
33

  

• OF: Portie peulvruchten 
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Ontbijt  

Eieren en Groente  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Groente mix 

• 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker met kipfilet 

 

 

Bereiding: 

 

1. Breng een pan water aan de kook en voeg diepvries groente of verse 

groente toe. Dit kunnen stukjes broccoli, erwten, bonen, wortels etc zijn.  

2. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Pak een maatbeker en doe daar het 

eimengsel in.   

3. Bak de eieren tot een omelet en leg het op je volkorenbrood/cracker.  

4. Voeg de groentemix toe.  

 

 

DAG 3 DAG 12 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Komkommer Salade  

 

Benodigdheden:  

 

• Halve komkommer  

• Theeleper olie 

• Gemende sla  

• Knoflookteentje  

• Kleine stukjes kipfilet  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de komkommer en snij deze in kleine stukken.  Daarna was de 

gemende sla en laat deze helemaal uitdrogen.  

2. 1 knoflookteentje helemaal fijn maken en toevoegen aan de salade.  

3. Stukjes kipfilet toevoegen (kun je eenvoudig bij de supermarkt krijgen) 

4. Voor de smaak 1 theelepel olie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Avondeten  

Goudmakreel met groente  

 

Benodigheden: 

 

• 500 gram goudmakreel (mahi mahi)    

• Gebakken groente  

• Klein beetje salade  

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. De mahi filet aan de vleeskant bakken of grillen, dan rustig laten garen in 

de oven. De groente kort wokken in olijfolie.  

2. De gewokte groente op het bord leggen.  

3. Mahi filet met velkant naar boven op het bord leggen.  

4. Salade verspreiden over het bord.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
34

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
35

  

• OF: peulvruchten 
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Schaaltje havermout/muesli  

• *Groentemix 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu de eiermengsel in de ban en 

zet het vuur lager en wacht totdat het klaar is. Combineer met 

havermout/muesli voor de extra vezels.    

 

 

 

 

DAG 13 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Tonijnsalade  

 

Benodigheden: 

 

• 125 gram ijsbergsalade  

• 4 plakken komkommer  

• 4 radijsjes  

• Blik tonijn  

• Plak volkorenbrood  

• Fruit (eigen keuze) 

 

 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.  

2. Voeg de tonijn toe.  

3. Eventueel op een plakje volkorenbrood/cracker.  

 

 

Avondeten  

Rode bieten met magere rundvlees  

 

Benodigheden: 

 

• 200 gram rode bieten   

• 1 kleine ui/knoflook  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

• 200 gram rundvlees  

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en leg het stuk vlees erin. Bak het stuk vlees 

aan beide kanten totdat het bruin is. Eventueel op smaak brengen door 

pepers.  

2. Snij het stuk ui (of knoflook) in kleine stukjes en kun je meebakken met 

het vlees.  

3. Kook de bieten en daarna in plakjes/blokjes snijden.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
36

  

• OF: amandelen/noten.  

  

                                                             
36

 Bevatten weinig koolhydraten 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met bacon  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Bacon in reepjes (Canadese magere bacon) 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger 

• 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Pak een maatbeker en doe daar het 

eimengsel in.   

2. Bak de bacon totdat het mooi bruin is en voeg het eimengsel toe. Dit 

combineren met een sneetje volkorenbrood/cracker voor de extra 

vezels.  

 

 

 

DAG 3 DAG 14 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Kipfilet en ijsbergsla  

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram verse kipfilet of gerookte kipfilet  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Handvol ijsbergsla  

• Pepers  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla en kipfilet. Als je gerookte kipfilet neemt hoeft dit niet.  

2. Bak de kipfilet in olijfolie (vers) of snij de kipfilet in plakken (gerookt).  

3. Bestrooi eventueel met pepers voor extra smaak.  

 

 

Avondeten  

Kabeljouwfilet met groente  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram kabeljauwfilet (vers of diepvries)  

• Gemengde groente met walnoten  
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Bereiding: 

 

1. Kabeljauwfilet bakken, dan rustig laten garen in de oven. De groente kort 

wokken in olijfolie of stomen. Voor groente kun je  broccoli, doperwten, 

bloemkool mix kiezen.   

2. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
37

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
38
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 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met Groentemix 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! 

Hierdoor begin je direct je dag goed en combineer dit met 

een gebalanceerde maaltijd: eiwitten, vetten, goede 

koolhydraten (groentemix).    

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren (verwijder van 1 de eidooier)  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Groentemix  

• 1 sneetje volkoren/wasa cracker 

• Pepers  

• *ontbijtspek 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Doe de diepvries groentemix (of vers) in een pannetje met water en laat het 

langzaam koken. De groentemix kunnen doperwten, broccoli, bloemkool etc 

bevatten.  

2. Nadat de groente mooi kookt verhit je de olie (olijfolie) in de pan. Pak een 

maatbeker en doe daar 2 eieren in en maak ze los. Giet nu het eimengsel in 

de pan en wacht totdat het ei gaar is. Eventueel kun je de eieren op smaak 

brengen door wat pepers te gebruiken. Nu kun je de groente afgieten.  

DAG 15 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Broodje kipfilet/kaas 

 

Benodigdheden:  

 

• Kipfilet en ham (vleeswaren) 

• Magere kaas (als je tegen zuivelproducten kunt) 

• 2 wasa crackers  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. 1 broodje met kipfilet/ham.  

2. 1 broodje met magere kaas. 

3. Eventueel aanvullen met een bakje magere yoghurt (soja kan ook).  

 

 

 

 

Avondeten  

Kipfilet & witte kool  

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram witte kool 

• 1 theelepel sesamzaad 

• 250 gram kipfilet 

• 1 eetlepel olie voor de smaak 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Was eerst de kool en snij het in mooie reepjes. Vervolgens ga je de kool 

langzaam koken.  

2. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet mooi bruin.  

3. Zodra de kool klaar is meng het met de sesamzaad.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
39

  

• OF: portie peulvruchten/popcorn
40
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 Bevatten weinig koolhydraten 
40

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  

‘’Portie verse popcorn is een gezonde snack, met veel antioxidanten. 

Maar let op! Niet teveel gezien de hoeveelheid koolhydraten’’  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Omelet  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je lichaam is 

uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met 

water.  

 

Benodigdheden:  

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Komkommer  

• Schaaltje muesli/quinoa/havermout 

 

Bereiding: 

 

1. Roer de eieren totdat ze helemaal los zijn. Vervolgens bak je de salami  

en voeg je het eimengsel toe.  

2. Eet je omelet met een klein schaaltje muesli (niet teveel melk, kan 

laxerend werken).  Of op soja melk basis!   

 

 

 

 

DAG 16 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Garnalen salade  

 

Benodigdheden:  

 

• 150 gram gepelde garnalen   

• 1 krop ijsbergsla  

• 1 krop rode krulsla  

• 1 tomaat 

• 50 gram fijn gehakte walnoten  

• 1 eetlepel olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de sla en dep het droog. Snij de ijsbergsla in fijne repen.   

2. Trek de krulsla uiteen en verspreid het samen met de tomaat over het 

bord.  

3. Schik de garnalen in de sla en meng het met fijn gehakte walnoten. 

4. Voor de smaak eventueel wat pepers en olijfolie toevoegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Avondeten  

Goudmakreel met groente  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram goudmakreel (mahi mahi)    

• Gebakken groente  

• Klein beetje salade  

• 1 eetlepel olijfolie  

Bereiding: 

 

1. De mahi filet aan de vleeskant bakken of grillen, dan rustig laten garen in 

de oven. De groente kort wokken in olijfolie.  

2. De gewokte groente op het bord leggen.  

3. Mahi filet met velkant naar boven op het bord leggen.  

4. Salade verspreiden over het bord.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
41

  

• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
42

  

• OF: Peulvruchten (zitten vol met vezels) 
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 Bevatten weinig koolhydraten 
42

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Spiegelei met peulvruchten 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Flinke portie peulvruchten (bonen etc) 

• Salade  

• 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker 

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Doe de eieren in de pan en bak ze  

zonder de dooier te breken.  

2. Breng een pannetje water aan de kook en laat langzaam de peulvruchten 

koken.  

3. Klein beetje salade  

4. 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker 

 

DAG 3 DAG 17 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigdheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten (amandelen, walnoten) 

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

 

Avondeten  

Steak met broccoli  

 

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram sirloin steak    

• Halve Broccoli  

• 1 Tomaat 

• 1-2 eetlepels olijfolie  

 

 

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak  totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Aanpassen aan eigen voorkeur (well done, medium, rare) 

Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam aan de kook brengen. 

Ook de tomaat wassen/schoonmaken en in stukjes snijden. Eventueel 

kun de tomaat mee laten bakken met de steak.   

3. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
43

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
44

  

• OF: Portie peulvruchten 
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 Bevatten weinig koolhydraten 
44

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Havermout en Wasa Cracker 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• Havermout  

• 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker 

• Ham/kipfilet voor op brood 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Voor de extra vezels eet je vandaag een schaaltje havermout met 

magere melk of soja melk.  

2. 1 sneetje volkorenbrood met beleg.  

 

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

 

DAG 3 DAG 18 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Groentesoep  

 

Benodigdheden:  

 

• 200 soepgroente    

• 150 gram rundvlees gehakt balletjes  

• Groente bouillon  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Bereid eerst de bouillon en voeg daarna de groente en balletjes toe en 

kook het totdat het geheel klaar is.  

2. Combineren met een stuk fruit (appel, advocado)  

 

 

Avondeten  

Kabeljouwfilet met groente  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram kabeljauwfilet (vers of diepvries)  

• Gemengde groente met walnoten  

 

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Kabeljauwfilet bakken, dan rustig laten garen in de oven. De groente kort 

wokken in olijfolie of stomen. Voor groente kun je een broccoli, 

doperwten, bloemkool mix kiezen.   

2. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
45

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
46
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 Bevatten weinig koolhydraten 
46

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Schaaltje havermout/muesli  

• *Groentemix 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu de eimengsel in de pan en zet 

het vuur lager en wacht totdat het klaar is. Combineer met 

havermout/muesli voor de extra vezels.    

 

 

 

 

 

DAG 19 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Tonijnsalade  

 

Benodigdheden: 

 

• 125 gram ijsbergsalade  

• 4 plakken komkommer  

• 4 radijsjes  

• Blik tonijn  

• Plak volkorenbrood/wasa cracker  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.  

2. Voeg de tonijn toe.  

3. Eventueel op een plakje volkorenbrood/wasa cracker.  

 

 

 

Avondeten  

Gebakken kipfilet en aubergine 

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram kipfilet    

• Een hele aubergine  

• Salade mix met noten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Aubergine wassen en in de lengte halveren. Auberginehelften met een 

lepel tot op 1 centimeter van de rand uithollen. Helft van het uitholsel 

fijn snipperen. In koekenpan olie verhitten. Fijngesnipperde aubergine 

circa 4 minuten zachtjes bakken. 

3. Combineren met een salademix.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
47

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
48
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 Bevatten weinig koolhydraten 
48

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Spiegelei met peulvruchten 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Flinke portie peulvruchten (bonen etc) 

• Salade  

• 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker  

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Doe de eieren in de pan en bak ze  

zonder de dooier te breken.  

2. Breng een pannetje water aan de kook en laat langzaam de peulvruchten 

koken.  

3. Klein beetje salade  

4. 1 sneetje volkorenbrood/wasa cracker  

 

DAG 3 DAG 20 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigdheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten (amandelen, walnoten) 

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

Avondeten  

Kabeljauwfilet uit de oven  

 

Benodigdheden:  

 

• 1 rode paprika  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

• 1 groen paprika  

• 2 tomaten 

• Halve courgette  

• 1 kleine ui 

• 250 gram kabeljauwfilet  

 

 

Bereiding: 

 

1. Allereerst de oven voorverwarmen op ongeveer 200 graden Celsius.  

2. Snij de kabeljauwfilet in kleine stukjes.  

3. Schil en snipper de ui tot kleine stukjes.  

4. Verhit de pan met olijfolie en bak de stukjes kabeljauwfilet en de stukjes 

ui.  

5. Eventueel wat water bijgieten.  

6. De overige groente wassen en in kleine stukjes snijden.  

7. In de ovenschaal de vis toevoegen en daar bovenop alle groente.  

8. Gaar laten worden in de oven (ongeveer een half uur) 

9. Voor de smaak kun je de kabeljauwfilet met pepers bestrooien.  

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
49

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
50

  

• OF: peulvruchten 
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 Bevatten weinig koolhydraten 
50

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Tomaten
51

 Sandwich  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• 2 tomaten (of een komkommer) 

• 2 sneetjes volkorenbrood/wasa cracker 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Breng de eieren aan de kook, vervolgens pellen en in kleine stukken 

snijden.  

2. Was de tomaat en snij deze in kleine stukjes.  

3. Leg ze op 2 sneetjes volkorenbrood/wasa cracker.  

 

 

 

                                                             
51

 Het kan voorkomen dat je niet tegen tomaten kunt, veel mensen met rosacea hebben problemen bij het eten 

van tomaten. Vervang dan de tomaten door een komkommer etc.  

DAG 3 DAG 21 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Sla met tonijn  

 

Benodigdheden:  

 

• 150 gram gemengde sla  

• 3 augurken  

• Portie walnoten  

• 1 blik tonijn 

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Laat de tonijn uitlekken en was de salade.  

2. Snij de salade in kleine stukken.  

3. Snij de augurk in kleine stukken, en meng dit samen met de walnoten 

door de sla.  

 

 

Avondeten  

Kalkoenschnitzel  

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram kalkoenschnitzel   

• Salade met noten 

• Spruitjes/Broccoli  

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Kalkoenschnitzel bakken in olijfolie. De groente langzaam laten koken.  

2. Een mengsalade toevoegen voor de variëteit.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
52

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
53

  

• OF: portie peulvruchten 
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 Bevatten weinig koolhydraten 
53

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Groenteomelet  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Portie tuinbonen 

• Soepgroente  

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Pak een maatbeker en doe daar het 

eimengsel in.   

2. Bak het eimengsel op in de koekenpan en meng dit met soepgroente en 

tuinbonen.  

 

 

 

 

DAG 3 DAG 22 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Kipfilet en ijsbergsla  

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram verse kipfilet of gerookte kipfilet  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Handvol ijsbergsla  

• Pepers  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla en kipfilet. Als je gerookte kipfilet neemt hoeft dit niet.  

2. Bak de kipfilet in olijfolie (vers) of snij de kipfilet in plakken (gerookt).  

3. Bestrooi eventueel met pepers voor extra smaak.  

 

 

 

Avondeten  

Gehakt & Spruitjes  

 

Benodigdheden:  

 

• 150 gram spruitjes (vers of diepvries) 

• Rode paprika (1/2) 

• 1 ui 

• 250 gram mager rundergehakt/kipgehakt 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

• 1 eetlepel olie voor de smaak 

 

 

Bereiding: 

 

1. Maak de spruitjes schoon indien ze vers zijn. Was ook de paprika en schil 

de ui en maak er samen met de paprika kleine stukjes van.  

2. Kook de spruitjes totdat ze gaar zijn.  

3. Verhit de pan met olijfolie en bak het gehakt. Daarna de groente 

toevoegen.  

4. Eventueel op smaak brengen met kruiden.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
54

  

• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
55

  

• OF: peulvruchten 
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 Bevatten weinig koolhydraten 
55

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei & Komkommer 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• 1/4 komkommer 

• 2 plakjes kipfilet/ham 

• 1 sneetje volkorenbrood  

 

 

 

Bereiding: 

 

1. Schil de komkommer en bak de stukjes samen met de twee eieren.  

2. Voor extra vezels neem je ook 1 sneetje volkorenbrood met 2 plakjes 

kipfilet.  

 

 

 

DAG 3 DAG 23 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Kippensoep  

 

Benodigdheden:  

 

• 200 soepgroente    

• 150 gram kipfilet of kipgehakt (kalkoen kan ook)  

• Groente bouillon  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Bereid eerst de bouillon en voeg daarna de groente en kip toe en kook 

het totdat het geheel klaar is.  

2. Combineren met een appeltje of avocado.  

 

 

Avondeten  

Gebakken kipfilet en aubergine 

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram kipfilet    

• Een hele aubergine  

• Salade mix met noten  

• 1 eetlepel olijfolie  

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Aubergine wassen en in de lengte halveren. Auberginehelften met een 

lepel tot op 1 centimeter van de rand uithollen. Helft van het uitholsel 

fijn snipperen. In koekenpan olie verhitten. Fijngesnipperde aubergine 

circa 4 minuten zachtjes bakken. 

3. Combineren met een salademix.  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
56

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
57
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 Bevatten weinig koolhydraten 
57

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Schaaltje havermout/muesli/quinoa 

• *Groentemix 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu de eimengsel in de pan en zet 

het vuur lager en wacht totdat het klaar is. Combineer met 

havermout/muesli voor de extra vezels.    

 

*Je kunt dit gerecht ook combineren met wat groenten vol met vezels.    

 

 

DAG 24 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Tonijnsalade  

 

Benodigdheden: 

 

• 125 gram ijsbergsalade  

• 4 plakken komkommer  

• 4 radijsjes  

• Blik tonijn  

• Plak volkorenbrood/wasa cracker  

• Fruit (eigen keuze) 

 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.  

2. Voeg de tonijn toe.  

3. Eventueel op een plakje volkorenbrood.  

 

Avondeten  

Rode bieten met magere rundvlees  

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram rode bieten   

• 1 kleine ui/knoflook  

• 200 gram rundvlees  

• 1 eetlepel olijfolie  

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en leg het stuk vlees erin. Bak het stuk vlees 

aan beide kanten totdat het bruin is. Eventueel op smaak brengen met 

pepers.  

2. Snij het stuk ui (of knoflook) in kleine stukjes en kun je meebakken met 

het vlees.  

3. Kook de bieten en als ze gaar zijn,  in plakjes/blokjes snijden.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
58

  

• OF: amandelen/noten.  

• OF: peulvruchten (voor de vezels) 
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 Bevatten weinig koolhydraten 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je lichaam is 

uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• 2 plakken ontbijtspek  

• *Groentemix/peulvruchten 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan.  Doe het ontbijtspek in de pan en bak 

het  totdat het mooi bruin is.  Giet nu het eimengsel in de pan en zet het 

vuur lager en wacht totdat het klaar is.   

 

  

 

 

 

DAG 25 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Broodje kipfilet/kaas 

 

Benodigdheden:  

 

• Kipfilet en ham (vleeswaren) 

• Magere kaas  

• 2 plakken Wasa Crackers  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. 1 broodje met kipfilet/ham.  

2. 1 broodje met magere kaas. 

3. Eventueel aanvullen met een bakje magere yoghurt.  

 

 

 

 

Avondeten  

Kipfilet & witte kool  

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram witte kool 

• 1theelepel sesamzaad 

• 250 gram kipfilet 

• 1 eetlepel olie voor de smaak 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Was eerst de kool en snij het in mooie reepjes. Vervolgens ga je de kool 

langzaam koken.  

2. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet mooi bruin.  

3. Zodra de kool klaar is meng het met de sesamzaad.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
59

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
60

 

• OF: peulvruchten  

  

                                                             
59

 Bevatten weinig koolhydraten 
60

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

Ontbijt  

Havermout  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je lichaam is 

uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden:  

 

• 150 gram havermout/quinoa 

• Handvol rozijnen  

• Handvol noten 

• Magere melk/soja melk  

 

Bereiding: 

 

1. Breng de melk aan de kook (of koud), combineren met havermout, alle 

ingrediënten samenvoegen. Erg gezond vanwege de vezels.  

 

 

 

 

 

DAG 26 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Komkommer Salade  

 

Benodigdheden:  

 

• Halve komkommer  

• Theeleper olie 

• Gemengde sla  

• Knoflookteentje  

• Kleine stukjes kipfilet  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de komkommer en snij deze in kleine stukken.  Daarna was de 

gemengde sla en laat deze helemaal uitdrogen.  

2. 1 knoflookteentje helemaal fijn maken en toevoegen aan de salade.  

3. Stukjes kipfilet toevoegen (kun je eenvoudig bij de supermarkt krijgen) 

4. Voor de smaak 1 theelepel olie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Avondeten  

Kabeljauwfilet uit de oven  

 

Benodigdheden:  

 

• 1 rode paprika  

• 1 groen paprika  

• 2 tomaten 

• Halve courgette  

• 1 kleine ui 

• 250 gram kabeljauwfilet  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
61

  

• OF: portie amandelen/verse popcorn
62

 

• OF: peulvruchten  
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 Bevatten weinig koolhydraten 
62

 Bevatten antioxidanten, maar niet teveel vanwege de koolhydraten  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Muesli en volkorenbrood  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is 

uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• Muesli met extra noten 

• 1 sneetje volkorenbrood  

• Ham/kipfilet voor op brood 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Voor de extra vezels eet je vandaag een schaaltje muesli met magere 

melk of soja melk.  

2. 1 sneetje volkorenbrood met beleg.  

 

*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan 

decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte suiker door een 

suikervervanger.  

 

 

DAG 3 DAG 27 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigdheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten (walnoten, amandelen)  

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

 

  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Avondeten  

Steak met broccoli  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram sirloin steak    

• Halve Broccoli  

• 1 Tomaat 

• 1-2 eetlepels olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak  totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Aanpassen aan eigen voorkeur (well done, medium, rare) 

Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam aan de kook brengen. 

Ook de tomaat wassen/schoonmaken en in stukjes snijden. Eventueel 

kun de tomaat mee laten bakken met de steak.   

3. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
63

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
64

  

• OF: Portie peulvruchten 
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HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met ontbijtspek  

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water!  Je 

lichaam is uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld 

worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Schaaltje havermout/muesli  

• *Groentemix 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu de eimengsel in de pan en zet 

het vuur lager en wacht totdat het klaar is. Combineer met 

havermout/muesli voor de extra vezels.    

 

 

 

 

DAG 28 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Tonijnsalade  

 

Benodigdheden: 

 

• 125 gram ijsbergsalade  

• 4 plakken komkommer  

• 4 radijsjes  

• Blik tonijn  

• Plak volkorenbrood  

• Fruit (eigen keuze) 

 

 

Bereiding: 

 

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.  

2. Voeg de tonijn toe.  

3. Eventueel op een plakje volkorenbrood.  

 

 

Avondeten  

Sperziebonen met kipfilet/kalkoen 

 

Benodigdheden:  

 

• 250 gram sperziebonen (diepvries of vers) 

• 250 gram kipfilet/kalkoenfilet 

• 50 gram maïs (diepvries)  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

• 1 eetlepel olie voor de smaak 

 

Bereiding: 

 

1. Was de sperziebonen of haal ze uit het zakje (diepvries) en kook ze.  

2. Voeg de maïs toe in hetzelfde pannetje waarin je de sperziebonen aan 

het koken bent.  

3. Zet een pan op vuur en bak de kipfilet/kalkoenfilet totdat ze mooi bruin 

is.  

4. Alles afgieten.  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
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• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
66

  

• OF: peulvruchten  
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HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Broodje kipfilet 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is 

uitgedroogd van de nachtrust en moet aangevuld worden met water.  

 

Benodigdheden: 

 

• 4 plakjes kipfilet 

• 2 Wasa Crackers 

• 1 hardgekookt ei 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger 

 

Bereiding: 

 

1. Maak 2 Wasa crackers met als beleg kipfilet naturel. Combineer dit met 

een hardgekookt ei.    

 

 

 

 

 

 

DAG 3 DAG 29 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Sla met zalm  

 

Benodigdheden:  

 

• 200 gram veldsla  

• 150 gram zalm(snippers) 

• 1 eetlepel citroensap  

• Olie 

• Fruit (eigen keuze) 

 

 

 

Bereiding: 

 

1. Was de veldsla en meng het met 1 eetlepel citroensap.  

2. Zalmsnippers toevoegen aan de sla, voor de smaak kruiden en wat olie 

toevoegen.  

 

 

Avondeten  

Rode bieten met mager rundvlees  

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram rode bieten   

• 1 kleine ui/knoflook  

• 200 gram rundvlees  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

• 1 eetlepel olijfolie  

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en leg het stuk vlees erin. Bak het stuk vlees 

aan beide kanten totdat het bruin is. Eventueel op smaak brengen met 

pepers.  

2. Snij het stuk ui (of knoflook) in kleine stukjes en kun je meebakken met 

het vlees.  

3. Kook de bieten en als ze gaar zijn in plakjes/blokjes snijden.  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
67

  

• OF: amandelen/noten.  
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HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Ontbijt  

Ei met Groentemix 

 

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! 

Hierdoor begin je direct je dag goed en combineer dit met 

een gebalanceerde maaltijd: eiwitten, vetten, goede 

koolhydraten (groentemix).    

 

Benodigdheden: 

 

• 2 eieren  

• Olie, 1-2 eetlepels  

• Groentemix  

• 1 sneetje volkoren/wasa cracker 

• Pepers  

• *ontbijtspek 

• *decafeïne koffie/thee met magere melk en suikervervanger  

 

Bereiding: 

 

1. Doe de diepvries groentemix (of vers) in een pannetje met water en laat het 

langzaam koken. De groentemix kunnen doperwten, broccoli, bloemkool etc 

bevatten.  

2. Nadat de groente mooi kookt verhit je de olie (olijfolie) in de pan. Pak een 

maatbeker en doe daar 2 eieren in en maak ze los. Giet nu het eimengsel in 

de pan en wacht totdat het ei gaar is. Eventueel kun je het ei op smaak 

brengen door wat pepers te gebruiken. Nu kun je de groente afgieten.  

DAG 30 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Lunch  

Sla met noten  

 

Benodigdheden:  

 

• 125 gram gemengde sla  

• Handvol noten  

• Olijfolie  

• Fruit (eigen keuze) 

 

Bereiding: 

 

1. Was de gemengde sla.  

2. Noten fijn stampen. 

3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.  

 

 

 

Avondeten  

Steak met broccoli  

 

Benodigdheden: 

 

• 500 gram sirloin steak    

• Halve Broccoli  

• 1 Tomaat 

• 1-2 eetlepels olijfolie  

 



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Bereiding: 

 

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak  totdat het mooi bruin is aan 

beide kanten. Aanpassen aan eigen voorkeur (well done, medium, rare). 

Eventueel op smaak brengen door pepers.  

2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam aan de kook brengen. 

Ook de tomaat wassen/schoonmaken en in stukjes snijden. Eventueel 

kun de tomaat mee laten bakken met de steak.   

3. Alle ingrediënten combineren.  

 

 

 

Snack: 

 

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
68

  

• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
69

  

• OF: Portie peulvruchten 
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HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

Samenvattend 

Ga voor salades met verse groenten en gezonde noten en olie. Probeer alleen 

maar vers voedsel te eten en veel water te drinken (2-3 liter). Eventueel kun je 

voor diepvries groente gaan omdat de meeste vitamines en mineralen nog 

intact zijn. Door 30 dagen vezelrijk te eten in combinatie met eiwitrijk en 

koolhydraat arm voedsel zullen je klachten zeker verminderen. Dit komt omdat 

het verteringssysteem minder belast wordt en het immuunsysteem zal 

versterken.  Na 30 dagen kun je zelf je eigen dieet samen stellen met de 

elementen uit het boek. Zorg er in ieder geval voor dat je eiwitrijk blijft eten en 

niet teveel snacked☺  

 

Bronnen 

http://www.adviesallergie.nl/hista_dieet.html 

http://www.rosacea.org/patients/materials/triggers.php 

http://www.rosaceagroup.org/The_Rosacea_Forum/forumdisplay.php?f=19 

http://www.energiseforlife.com/list_of_alkaline_foods.php (alkaline tabel)  

http://www.balance-ph-diet.com/alkaline_recipes.html (recepten)  

 

 

 

 

Pak een aantal elementen uit het dieet, en pas het toe in je 

eigen voedingspatroon. Niet iedereen reageert hetzelfde op 

voedsel. Het doel is dat je zelf een dieet samenstelt waar JIJ 

goed tegen kunt! Het Rosacea Dieet is een richtlijn!  



HET GROENE DIEET –ROSACEA-      

 

 

 

Voor meer recepten en informatie over een (low) histamine dieet ga naar: 

http://www.bloggers.nl/lilaliene 

 

 

Heel veel succes! 

 

 

 

Voor het complete Verban Rosacea Nu Pakket ga naar: 

www.verbanrosacea.com/site2/index.htm  

 

 


