
Het kookboek
van de diëtist

Gezonde voeding.
Ook in coronatijden

is het van belang.
Maar wie weet

nog wat gezonde
voeding is? Wij

staken ons licht op
bij Michaël Sels.

Neen, niet de zoveel-
ste gezondheidspro-

feet die opgestaan is.
Wel de hoofddiëtist

van het UZA. Een
man die erin slaagt
om gezond eten en

gezond verstand
weer met elkaar te

verzoenen.
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In het UZA sta je aan het hoofd van 
een team van diëtisten. Welke vragen 
krijgen jullie zoal?
“Op onze dieetafdeling in het ziekenhuis 
krijgen we ontzettend vaak de vraag van 
patiënten en hun familieleden: wat mogen 
we nu eigenlijk nog eten? Er worden zo veel
diëten via allerlei marketingpraatjes aan-
geprezen dat het voor veel mensen alles-
behalve duidelijk is wat ze nog moeten 
geloven. Niet zo lang geleden kondigde 
Sergio Herman aan dat hij geen vlees meer 
gaat serveren. Een tijd daarvoor prees hij 
nog het ketodieet, een dieet op basis van 
proteïnen en dus ook vlees, aan. Zulke te-
genstrijdige boodschappen maken dat men-
sen het noorden kwijtraken. Nochtans kun 
je met de juiste voeding in de juiste verhou-
ding jezelf makkelijk vijftien extra gezonde 
levensjaren geven. All it takes zijn vijf por-
ties groeten en fruit per dag. Hoe kunnen 
we meer groeten en fruit op een lekkere 
manier in ons ontbijt, lunch en avondmaal 
integreren? Dat is voor mij de hamvraag. 
Mijn antwoord is eenvoudig: focus niet al-
leen op minder vet of minder suiker, maar 
vooral op meer groenten en meer fruit.”

Je geeft het al aan. Velen van ons zijn 
verward door de tegenstrijdige informatie 
die over voeding verspreid wordt. 
Kun jij een paar vuistregels geven 
die wetenschappelijk gestaafd zijn? 
“Voedingswetenschap is een vrij jonge 
wetenschap. In de beginjaren ging men 
vooral kijken welke impact een bepaalde 
voedingsstof, zoals bijvoorbeeld omega 3, 
op onze gezondheid heeft. Vandaag gaat 
het onderzoek breder. Het is zich meer 
gaan richten op voedingsmiddelen en 
eetgewoonten. Neem nu omega 3. Dat is 
een voedingsstof die zich onder meer in 
olijfolie bevindt. De voedingswetenschap 
onderzoekt nu vooral hoe olijfolie, in 
combinatie met een mediterraans eet-
patroon, onze gezondheid beïnvloedt.”

En wat met rode wijn? Beschermen 
de polyfenolen die rode wijn bevat, 
ons effectief tegen hart- en vaatziekten?
“Voedingsprofeten hebben het vaak over 
voedingsstoffen. Eigenlijk doen ze aan 
cherry picking. Ze plukken de kersen op de 
taart die passen in hun verhaal. Dan krijg je 

verhalen dat rode wijn gezond is omdat het 
polyfenolen, antioxidanten, bevat. Maar 
men vergeet erbij te vermelden dat er ook 
alcohol in rode wijn zit en dat alcohol niet 
gezond is. Je hoeft dus echt geen rode wijn 
te drinken om gezond te zijn.” 

Het sirtfooddieet van Pippa Middletone 
en Adele is niet aan jou besteed?
“Een dieet op basis van groene sapjes dat 
ook rode wijn en chocolade toelaat, spreekt 
veel mensen aan. Maar net zoals bij andere 
hypes schrapt dit dieet veel voedingsmid-
delen. Dat houdt het risico in dat je niet 
voldoende vitaminen, vezels en mineralen 
binnenkrijgt. Het is het zoveelste voorbeeld 
van een hype die bepaalde facetten van 
wetenschappelijke bevindingen naar dieet-
advies vertaalt. Maar zo werkt dat niet. 
Vergeet ook niet dat het langdurige effect 
van wat je eet cruciaal is voor je gezond-
heid. Het klontje boter dat je vandaag eet, 
bezorgt je binnen twee dagen heus geen 
hartinfarct. Maak je jarenlang overtollig 
gebruik van boter, dan begeef je je in een 
gevarenzone. De kunst bestaat erin een 
gezond eetpatroon te ontwikkelen waarvan 
groenten en fruit automatisch deel uitma-
ken. Eat planty. Zo zou je mijn advies 
kunnen samenvatten: eet meer groeten, 
eet meer fruit.”

Jij pleit er zelfs voor om groenten 
aan je ontbijt toe te voegen. 
“Inderdaad. Met een beetje creativiteit lukt 
dat aardig. Al gehoord van carrot cake-
havermoutpap? Is een van mijn favoriete 
ontbijten. Het is een mix van havermout 
met geraspte wortelen. Een gerecht zonder 
suiker dat dankzij de wortel een zoete toets 
krijgt. Het is één voorbeeld, maar toont dat 
groenten aan je ontbijt toevoegen geen 
onmogelijke opdracht is. Het is vooral een 
kwestie van vindingrijkheid.”

Heb je nog andere favoriete gerechten 
waarin groenten op een originele manier 
verwerkt worden?
“Het zijn er veel. Spontaan denk ik nu aan 
gehaktbrood dat op basis van kikkererwten 
en gehakt gemaakt wordt. De kikkererwten 
geven het gehaktbrood textuur en een lek-
kere smaak. En bovendien eet je door die 
combinatie minder vlees. Een andere  
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Gezond



topper waarvan ik hou, is rodebietenbrow-
nie. Dat is een dessert op basis van rode 
bieten en donkere cacao. Ja, zelfs in een 
nagerecht kun je groenten verwerken. 
Later dit jaar verschijnt mijn eerste boek, 
Lekker lang leven. In dat boek vind je mijn 
50 favoriete recepten. In elk recept wordt 
aandacht besteed aan een (deel)aspect van 
gezond eten: méér fruit, méér groenten, 
méér volkoren granen … Met dat boek hoop 
ik mensen te overtuigen al die ‘verboden te 
eten-lijstjes’ naast zich neer te leggen.”

In het ziekenhuis geef jij, samen met je 
team, voedingsadvies aan zieke mensen. 
Wat is jullie voornaamste advies? 
“Wij begeleiden zieke mensen zodat ze zo 
fit mogelijk hun behandeling doorkomen. 
Elke collega-diëtist is gespecialiseerd in 
een specifieke aandoening. Zelf begeleid 
ik vooral mensen met kanker. Bij hen is 
de focus niet meteen dat ze zo gezond 
mogelijk eten, maar veel meer dat ze op 
krachten blijven. Van mensen met kanker 
krijgen we vaak de vraag of ze met voe-
dingsmiddelen zoals broccoli en spirulina 
hun lichaam kunnen detoxen. Het ant-
woord is eenvoudig: er bestaan geen voe-
dingsmiddelen die je lichaam ontgiften. Dat 
doet je lichaam zelf.”

Kunnen we met de juiste voeding kanker 
vermijden?
“We hebben meer invloed op de kans om 
kanker te krijgen dan we denken. Er zijn 
zelfs studies die aangeven dat een op de 
drie kankers vermeden kan worden. Op 
sommige factoren zoals erfelijkheid heb 
je natuurlijk geen invloed. Maar andere 
factoren zoals een gezonde levensstijl heb 
je wel in de hand. Niet roken, gezond eten 
en regelmatig bewegen zijn cruciaal.”

Welke voeding raad jij specifiek aan 
ter preventie van kanker?
“Meer groenten, meer fruit en meer volko-
rengraanproducten. Ze bevatten niet alleen 
stofjes met een positief gezondheidseffect. 
Ze bevatten ook veel voedingsvezels waar-
door ze je een verzadigd gevoel geven. Dat 
is dan weer prima om overgewicht te ver-
mijden. Een gouden regel: als je bord voor 
de helft vol ligt met groenten en voor een 
kwart met volle granen, dan ben je echt 
goed bezig. Dat is trouwens niet alleen een 
gouden regel om je tegen kanker te be-
schermen. Het helpt je evenzeer om je 
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Tijd voor een  gezond ontbijt?
Carrot Cake-Havermoutpap

darmgezondheid en gewicht op peil te 
houden en het risico op hart- en vaatziek-
ten te beperken.”

Ik las ergens dat bananen, noten en 
chocolade ons tegen virussen, zoals 
het coronavirus, kunnen beschermen?
“Ik ga je moeten teleurstellen, maar met 
voeding gaan we het coronavirus niet 
kunnen bestrijden. De quarantainemaat-
regelen consequent opvolgen is wat er ons 
te doen staat.” 

Klopt het dat onze darmflora een spiegel 
zijn van onze gezondheid en dat we die 
met voeding positief kunnen beïnvloeden?
“Klopt. We kunnen inderdaad de goede 
bacteriën in onze darmen aanwakkeren 
door gefermenteerde voedingsmiddelen 
zoals yoghurt, zuurkool of kefir te gebrui-
ken. We weten al langer dat die goede 
bacteriën ons beschermen tegen bijvoor-
beeld diarree. Steeds meer onderzoek 
toont aan dat ze ook een gunstig effect 
hebben op andere ziekten die we niet 
meteen aan onze darmen linken. Zoals 
bijvoorbeeld dementie.”

De laatste tijd lees je vaak dat melk 
ongezond zou zijn. Vroeger luidde het 
dat melk drinken gezond was. Vooral om 
het calcium. Wat moeten we nu geloven?
“Vandaag zijn er heel wat plantaardige 
drinks die op melk lijken. Ik denk aan ge-
mixte noten met water. Kan heel lekker 
zijn, maar ze bevatten amper eiwitten en 
van nature geen calcium. Chiazaad is nog 

zo’n hype. Het zou evenveel calcium als 
melk bevatten. Maar er wordt niet bij ge-
zegd dat je voor je dagelijks aangewezen 
hoeveelheid calcium zo’n 130 gram van 
die zaadjes moet eten. Met een lepeltje 
chiazaad in je ontbijt kom je dus niet ver. 
Daarvoor zullen heel veel lepeltjes nodig 
zijn. Geef toe dat een glas melk een pak 
handiger is.”

Is biologisch voedsel beter voor onze 
gezondheid?
“Ik geloof niet zozeer in bio. Ik ben veel 
meer een believer dat onbewerkt voedsel 
goed voor je is. Vandaag worden er in het 
bewerkte voedsel veel te veel toevoegin-
gen gedaan. Puur voedsel is veel rijker 
qua voedingsbestanddelen en dus heel 
wat gezonder.”

Is het niet contradictorisch? Er werd 
nog nooit zo veel over gezonde voeding 
geschreven en toch stijgt het aantal 
mensen met overgewicht als nooit 
tevoren. Hoe verklaar je dat?
“We leven in een obesogene omgeving. 
We worden voortdurend gestimuleerd 
om voedsel te consumeren en amper om 
voldoende te bewegen. Denk maar aan de 
2 + 1-acties of de gigantische cups die je 
bij Starbucks krijgt. Voedsel is vandaag 
ook overal verkrijgbaar. Hoeveel voe-
dingsautomaten zijn er niet? De drempel 
om voedsel te kopen is lager dan ooit. De 
grote variatie maakt dat we haast de hele 
dag verleid worden om slechte voedings-
keuzes te maken.” 

Je grootouders hadden een brasserie. 
Is het daar dat je liefde voor gezond en 
lekker eten ontstaan is?
“Ik kwam er veel als kind. Het was een 
tijd dat voeding nog geen religie was. 
Eten moest vooral lekker zijn. Als ik bij 
hen was, keek ik met veel interesse naar 
hoe zij al die gerechten klaarmaakten. 
Bij hen is mijn liefde om zelf achter het 
fornuis te staan, ontstaan. Het was voor 
mij dan ook een voor de hand liggende 
keuze om hotelschool te volgen. In de 
hotelschool is mijn belangstelling voor 
voeding alleen maar groter geworden. 
Vandaar mijn keuze om later dieetleer te 
studeren.” 

Welke gouden raad wil je ons als 
voedingsspecialist meegeven?
“Gebruik je gezond verstand. Het perfec-
te eetpatroon bestaat niet. Als je conse-
quent inzet op meer groeten en fruit, 
kom je al heel ver. Vergeet vooral niet te 
genieten. Ook genieten hoort bij lekker 
lang gezond leven.” ■ 

Lekker lang leven,
Michaël Sels, 
uitgeverij Van 
Halewyck, 180 p.,
24,50 euro,
nu voor te 
bestellen, na 
de coronacrisis 
in de winkel

DOEN
● Plaats een steelpannetje op het vuur. 
    Doe er de melk, het kaneel, het wortelsap 
    en de havermout in. Breng het geheel aan 
    de kook en laat het 3 minuten sudderen.
● Rasp ondertussen de wortelen fijn. 
   Gebruik hiervoor een dunne rasp. 
   Zo zijn de wortelreepjes sneller zacht.
● Haal de havermoutpap van het vuur. 
    Laat ze 2 minuten rusten. 
● Voeg dan de geraspte wortelen toe.
● Verdeel de warme wortelcakepap 
    over vier kommetjes.
● Werk af met grof gehakte walnoten.

NODIG
● 250 ml halfvolle melk
● 200 ml wortelsap
● 75 g havermoutvlokken
● 200 g wortelen
● 30 g walnoten
● 1 theelepel gemalen kaneel

DOEN
Enkele vuistregels 
waarmee je kanker 
kan voorkomen
- Vermijd overgewicht
- Ga voor een vezelrijke voeding 
- Eet meer groeten en fruit
- Beperk rood vlees tot 500 gr per week
- Wees zuinig met zout en suiker 
- Beweeg een half uur per dag
- Rook niet
- Geniet van je eten!

Tijd voor een lekker gezond ontbijt?
Probeer de Carrot Cake Havermoutpap.
Ingrediënten
- 250 ml halfvolle melk
- 200 ml wortelsap
- 75 g havermoutvlokken
- 200 g wortelen
- 30 g walnoten
- 1 theelepel gemalen kaneel
Zo ga je aan de slag
- Plaats een steelpannetje op het vuur. Doe er de melk, het kaneel, het 
wortelsap en de havermout in. Breng het geheel aan de kook en laat het 3 
minuten sudderen.
- Rasp ondertussen de wortelen fijn. Gebruik hiervoor een dunne rasp. Zo 
zijn de wortelreepjes sneller zacht.
- Haal de havermoutpap van het vuur. Laat ze 2 minuten rusten. 
- Voeg dan de geraspte wortelen toe.
- Verdeel de warme wortelcakepap over vier kommetjes.
- Werk af met grof gehakte walnoten.
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