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Waarom je beter niet kunt dooreten tot
je vol zit
Neem voorbeeld aan de Japanners.

!
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"Eet je bord leeg!" Wie werd er als kind niet gemaand tot het
leegeten van z'n bord terwijl je eigenlijk genoeg had? Eetgewoonten
worden er nu eenmaal al op jonge leeftijd in geramd. In onze
welvarende Westerse landen is er eten in overvloed, ontzeggen we
onszelf weinig en dat leidt tot meer gevallen van overgewicht. Vorig
jaar was dat al meer dan de helft van de Nederlandse bevolking! Dat
is zorgwekkend. Maar wat als we eens een voorbeeld nemen aan de
Japanners?

Hara Bachi Bu
Japanners zijn helden als het aankomt op zelfbeheersing. Zo ook in
hun eetpatroon. Eten is in de Japanse cultuur meer dan jezelf
voeden, wat ook verklaart waarom men daar zoveel zorg en aandacht
aan de bereiding van maaltijden besteedt. Het merendeel van de
Japanners is aanhanger van de Hara Hachi Bu-overtuiging. Een
begrip uit het confucianisme wat leert dat je nooit meer dan 80% vol
moet zitten. De bewoners van het Japanse eiland Okinawa -de
gezondste en langst levende bevolking ter wereld (ze tellen er meer
100-jarigen dan waar ook ter wereld), gaan prat op deze vorm van

mindful eten. Tel daarbij op dat ze zich voornamelijk voeden met
plantaardige producten en (verse) vis en je begrijpt wel waarom er op
Okinawa nauwelijks iemand last heeft van overgewicht en
bijbehorende gezondheidskwalen.

In de praktijk
Voor ons westerlingen is het helemaal niet zo moeilijk om dit in de
praktijk te brengen. Onderzoeker en schrijver van De Blue Zonesmethode, Dan Buettner, heeft drie tips waar je al een eind mee
komt:
1/ Eet langzamer. Sneller eten leidt tot meer eten. Rustig aan, zodat
je lichaam kan reageren op signalen die je vertellen dat je geen
honger meer hebt.
2/ Focus op het eten. Zet de TV en de computer uit. Als je gaat
eten, eet dan gewoon in plaats van te multitasken. Zodra je
langzamer eet, zul je minder eten en meer van het eten genieten.
3/Gebruik kleiner servies. Eet van kleinere borden en drink uit
kleinere glazen. Je zult waarschijnlijk aanzienlijk minder eten zonder
er zelfs maar aan te denken.

Hard versus zacht voedsel
Om even terug te komen op tip 1: je eetsnelheid is een van de
belangrijkste factoren die bepaalt hoe snel je tot een verzadigd
gevoel komt. "Voedsel zoals cake, saucijzenbroodjes of gehaktballen
kun je veel sneller eten dan bijvoorbeeld een zak rauwe wortelen.
Omdat de zogeheten mondblootstelling veel korter is, wordt het
verzadigingspunt minder goed opgemerkt door de hersenen.
Hierdoor kun je blijven eten, zonder dat je doorhebt dat je lichaam
eigenlijk al genoeg heeft gehad", vertelt Kees de Graaf, hoogleraar
sensoriek en eetgedrag aan de Universiteit van Wageningen aan de
Volkskrant."Of je genoeg gehad hebt, wordt veel meer bepaald door
de textuur en smaak van het voedsel dan door de calorieën of
vetten", vervolgt de Graaf. "Hard voedsel vult sneller dan zacht of
vloeibaar voedsel, ongeacht de calorische waarde."
Door goed te kauwen komen er in je speeksel enzymen vrij die de
start zijn van je spijsverteringsproces. Als je niet goed kauwt worden
bepaalde voedingsstoffen niet goed afgebroken en bovendien
hebben je hersenen na de eerste hap 15 à 20 minuten nodig om een
verzadigingshormoon aan te maken. Eet langzaam, kauw goed en
het voelt al snel alsof je tot 80% vol zit.
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