
Het eetgeHeim van  slanke vrouwen

Dit is het zeker níét

Op het figuur van veel 
Amerikaanse vrouwen zijn 
we niet meteen jaloers, 
maar een lijntje als een 
Française of Italiaanse?  
Dat willen we dan weer wél. 
Productie: Marie Monsieur M.M.v. cathérine hechter en 
evelien rutten. Met dank aan diëtiste Wendy de Munter, 
WWW.studioWdM.be

Na het lezen van dit 
artikel nog extra dieet-
motivatie nodig? Surf 
naar www.flair.be/

slankevrouw voor de 
leukste dieetquotes. 
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en worden de vrijgekomen 
suikers niet zo snel in je 
bloed opgenomen. Italianen 
eten ook véél kleinere porties 
dan de gemiddelde Belg (70 g 
gemiddeld). Verder kiezen ze 
voor een verse, lichte groen-
tesaus of roeren ze een lepel 
olijfolie door hun pasta. 
 
Smaakmakers 
Zout wordt niet vaak gebruikt 
in de Italiaanse keuken. De 
smaakmakers zijn zwarte 
peper en verse kruiden (tijm, 
rozemarijn, basilicum...). 

Olijfolie
Italianen kiezen bewust 
voor zuivere olijfolie in 
plaats van dierlijke vetten. 
Let op: ze gebruiken die 
olijfolie met mate. Want 
hoewel het een gezonde  
vetstof is, bevat ook olijfolie 
heel wat calorieën. 

Het eetgeHeim van  slanke vrouwen

Diëtiste Wendy De 
 Munter: ‘Je hoeft pasta niet 
te schrappen. Kies volkoren-
pasta: die bevat meer vezels 
en wordt dus nóg trager 
afgebroken. Vezels geven je 
een vol gevoel, zorgen voor 
minder suikerpieken, verklei-
nen de kans op hart- en 
vaatziekten en zijn goed 
voor je darmtransit.’

Mijn Italiaanse dieet - Gino 
D’Acampo - € 16,95. 

DIY: Gegrilde bruschetta met tomaat, 
basilicum en olijfolie
Voor 4 personen: 4 sneden brood • 3 volrijpe tomaten • 
1 teentje knoflook • 4 basilicumblaadjes • 2 el olijfolie
Gril de sneden brood langs beide zijden. Wrijf het gepelde 
teentje knoflook over het geroosterde brood en druppel er 
olijfolie over. Snij de tomaten in kleine blokjes, vermeng ze 
met olijfolie en gesneden basilicum, en kruid met peper en 
zout. Verdeel over het gegrilde brood en werk af met een 
paar basilicumblaadjes.

Pasta is  
een must, 
maar wel  
al dente en 
in véél 
kleinere 
porties.

slank als een italiaanse? KieS Voor VerS en een ScheutJe oliJfolie

5 x groenten en fruit 
Groenten en fruit vormen de 
basis van de maaltijden bij 
Italianen. Ze eten (op z’n 
minst!) 3 porties groenten en 
2 porties fruit per dag. Ze 
kiezen hun fruit en groenten 
volgens het seizoen en gaan 
voor lokale producten.   

Vers, verser, verst
Verwerkte voeding en Italia-
nen gaan niet samen. Hoe 
verser, hoe liever. Geen sau-
zen uit blik, wél versgemaakt 
met groenten uit de tuin. 

Pasta please! 
Pasta is geen boosdoener, 
het is een must in je voe-
dingspatroon. Het vult en 
geeft lange tijd een voldaan 
gevoel. Waar het verschil zit? 
Italianen koken hun pasta al 
dente (beetgaar). Zo wordt de 
pasta minder snel afgebroken 

chiara ferragni (27) is 
dé bekendste italiaanse 
modeblogster 
(www.theblondesalad.com)

Flairs boekentiP
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Clémence Poésy (31) is een 
Franse actrice en model, en 
ken je als Fleur Delacour in 
Harry Potter en Eva, de 
vriendin van Chuck Bass in 
Gossip Girl.

Álles mag (maar wel  met mate)

Groene sla: again and 
again and again
In Frankrijk eten ze voor 
hun warme maaltijd 
standaard een gemengde 
groene sla met een 
lekkere, lichte vinaigrette 
en wat peper en zout erop. 
Zo zorgen ze ervoor dat 
ze elke maaltijd 
een dubbele portie groenten 
binnenkrijgen én dat 
ze sneller verzadigd zijn. 

Water bij de wijn
De hele dag door drinken 
Franse vrouwen water. En 
dat is noodzakelijk om 
afvalstoffen van bijvoorbeeld 
vetafbraak te kunnen 
afvoeren. Wijn drinken ze 
ook, al houden ze het bij één 
glaasje per dag. 

Actieve beestjes 
Zondigen doen Franse vrou-
wen maar al te graag, het zijn 
dan ook echte levensgenie-
ters. Om dat te compenseren 
sporten ze en nemen ze de 
trap of fiets als het kan. 

Diëtiste: Wendy ‘Als je voor 
je tv of achter je pc eet, zijn je  
hersenen bezig met het  
verwerken van beelden en 
niet met je verzadigings
gevoel. Probeer dus net als 
de Franse vrouwen bewust 
te eten en er ten volle van te 
genieten. Op die manier 
geeft een stukje chocolade 
evenveel voldoening als een 
hele reep.’

Waarom Franse vrouwen niet dik 
worden  Mireille Guiliano  € 10.

Flairs boekentipDIY: ratatouille
Voor 4 personen: 1 aubergine • 1 ui • 2 rode paprika’s •  
3 teentjes knoflook • 2 courgettes • 1 kilo tomaten • 4 el 
olijfolie • rozemarijn • peper • zout
Snij alle groenten in grote stukken en pers de teentjes 
knoflook. Verhit de olijfolie in een ruime pan en bak de 
aubergines goudbruin. Schep ze uit de pan en zet ze apart. 
Bak de ui glazig in dezelfde pan. Voeg de paprika en knof
look toe en laat meebakken. Doe er de courgette en de 
tomaat bij en breng aan de kook. Draai het vuur lager en 
laat zacht sudderen tot alle groenten gaar zijn. Schep er 
dan de aubergines weer bij, breng op smaak met  
rozemarijn, zout en peper, en laat nog even inkoken. 

Fransen 
eten niet 
achter hun 
computer. 
eten is een 
activiteit  
op zich.

Het slankgeHeim van Franse meisjes: BEEtjE wijn En Véél wAtEr

Kwaliteit boven 
kwantiteit 
Fransen eten (bijna!) alles: 
foie gras, paté, kaas, wit 
stokbrood, croissants en 
wijn. Ze kiezen bijna nooit 
voor light, wel voor échte 
producten en genieten daar 
optimaal van. Hun geheim? 
Ze eten met mate. Op 
restaurant nemen ze één 
sneetje brood in plaats van 
het hele mandje leeg te eten. 
Een dessert delen ze met hun 
tafelgenoot. Franse vrouwen 
kiezen dus voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. 

Bewust eten 
Tafelen is een van de dingen 
die Fransen het liefste doen. 
Ze eten traag en kauwen lang 
op hun eten. Ze eten nóóit 
on the go of achter hun 
computer, maar maken van 
het eten een activiteit op 
zich. Ze kiezen voor drie 
goede maaltijden per dag  
en laten tussendoortjes  
links liggen. 
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Riyo Mori (27) is een 
Japanse tv-ster en Miss 
Universe 2007.

Álles mag (maar wel  met mate)

menu. Als ze voor vlees  
kiezen, serveren ze dat in 
dunne reepjes als bijgerecht 
bij groenten. Ze kiezen eer-
der voor vette vis en grote 
porties groenten. Japanse 
vrouwen gebruiken geen  
vetrijke sauzen en eten nooit 
kant-en-klare maaltijden.  

Sharing is caring 
Japanners eten met stokjes. 
Zo kunnen ze zich haast niet 
overeten. Ze eten veel trager, 
zodat ze met een kleinere 
hoeveelheid verzadigd zijn. 
Ze zetten geen afgeladen vol-
le borden op tafel, maar wel 
kleine kommetjes die ze  
delen met hun tafelgenoten. 
Ook dat zorgt ervoor dat ze 
trager en bewuster eten en 
dus ook sneller voldaan zijn.

Mi so happy!  
Misosoep staat altijd op tafel 
– zelfs bij het ontbijt. Miso is 
een goede bron van eiwitten 
en bevat veel andere gezonde 
voedingsstoffen. Het telt  
bovendien weinig calorieën.

Diëtiste Wendy: ‘Eten ser-
veren in verschillende kom-
metjes is een fantastische 
uitvinding van de Japanners. 
Zo ben je minder snel ge-
neigd om je te overeten. In 
België laden we onze bor-
den overvol en eten we alles 
tot de laatste kruimel op.’

Japanese Women Don’t Get Old or 
Fat - Naomi Moriyama - € 13,49.

Flairs boekentipDIY: Japanse misosoep 
Voor 4 personen: 1 liter water • 1 el dashi 
(Japanse visbouillon) • 4 el miso (pasta van sojabonen) • 
125 g zijdetofoe (in blokjes gesneden) • 3 shiitakepadden-
stoelen (in reepjes) • 1 el wakame (gedroogd zeewier) • 
3 lente-uitjes (fijn gesneden) • De oosterse ingrediënten 
vind je in de oosterse speciaalzaak.
Voeg de dashi toe aan het water en laat opwarmen. Roer 
de miso erdoorheen als de dashi opgelost is. Voeg de 
shiitake en lente-uitjes toe en laat even doorkoken. Voeg 
ten slotte de zijdetofoe en de wakame toe en laat alles op 
een zacht vuurtje opwarmen.

Japanse 
vrouwen 
zijn slank, 
ogen 
eeuwig jong 
en leven 
langer dan 
elke andere 
nationa
liteit.

Het liJntJe van een Japanse DaNkZIJ VEttE VIs EN MIsosoEp

Byebye alcohol
Japanners drinken de hele 
dag door groene thee, wat 
een ontgiftende werking 
heeft. Groene thee bevat ook 
catechines, die boordevol 
antioxidanten zitten en de 
kans op kanker zouden  
verminderen. Alcohol – sake 
in hun geval – houden ze 
voor als ze iets te vieren heb-
ben of op restaurant gaan. 

Buik voor 80% vol 
Japanse vrouwen eten kleine 
porties. Eten heeft iets medi-
cinaals in Japan: het effect op 
hun gezondheid staat cen-
traal. Ze eten volgens het 
hara hachi bunme-principe. 
Dat betekent dat ze zich 
nooit overeten: ze eten tot 
hun buik voor 80% vol is. 
Dus ja, Japanners gaan 
met wat honger van tafel. 

Vette vis en groenten 
Japanse voeding bevat  
ongeveer 15% vet, terwijl de 
onze gemakkelijk 30% bevat. 
Zuivel staat bijna niet op het 

 f
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Smöl je slank als een Zweed

Redactrice Marie: ‘Elke 
maandag ga ik vol goede 
voornemens op dieet en elke 
dinsdag zondig ik alweer. Ik 
ben een te harde genieter 
om te diëten. Vanaf nu geen 
dieet meer voor mij, maar 
eten als de Françaises.  
Met andere woorden: elke 
dag chocolade, al is het 
maar een Mignonette.’

voeding. Havervlokken en 
volkorenbrood zijn standaard 
in hun voorraadkast terug te 
vinden. Vezelrijk eten 
zorgt ervoor dat ze op hun 
gewicht blijven, want het 
levert nauwelijks 
calorieën, maar geeft wel 
een vol gevoel.

Beter biologisch  
In Scandinavische 
landen kiezen ze vaak voor 
biologische en verse 
producten en blijven ze  
zo ver mogelijk weg van 
verwerkt voedsel. Ze  
gebruiken veel kruiden, 
bessen en paddenstoelen die 
ze in het wild plukken. 

Canola! Euh, wat?! 
Canolaolie, ook wel kool-
zaadolie, is de belangrijkste 
vetstof in Scandinavië. Kool-
zaadolie bevat maar 11,5 % 
verzadigd vet, waar er in 
olijfolie 14,5% zit en in boter 
50%. Canolaolie is ook een 
goede bron van vitamine E.

Diëtiste Wendy: ‘Belgen 
eten te veel vlees en kiezen 
te snel voor kant-en-klare 
maaltijden. Daardoor krijgen 
we te veel verzadigd (en dus 
slecht) vet binnen. Ga voor 
verse producten en zet 
minstens 2x per week vis op 
het menu.’

The Nordic Diet: Using Local and 
Organic Food to Promote a Healthy 
Lifestyle - Trina Hahnemann - 
€ 18,95.

Flairs boekentip

DIY: gravad lax  
(rauwe gemarineerde zalm)
Voor 4 personen: 500 g zalmfilet met vel • 4 el grof zout •
2 el rietsuiker • zwarte peper • 1 bosje gehakte dille
Haal met een pincet alle resterende graten uit de zalm. 
Bestrooi de zalm met zout, suiker, zwarte peper en 
veel dille. Verpak in huishoudfolie, druk goed aan en leg 
minimaal 1 dag in de koelkast. Snij de zalm in plakjes van 
ongeveer 1/2 cm dikte en serveer op bruine toast. 

The key to success? 
Gebalanceerd eten en 

alleen kiezen voor 
supergezonde voeding.

FiGuurtje van een Zweedse? ZET MakrEEl En VolkorEn op HET MEnu

Vis op het menu
In Scandinavische landen 
wordt er veel vis gegeten en 
dan vooral zalm, haring en 
makreel. Dat zijn vette 
vissoorten die rijk zijn aan 
omega 3 en dus übergezond 
voor je zijn. 

Fruit en groenten als 
tussendoortje 
Fruit en groenten vormen bij 
Scandinavische vrouwen niet 
alleen het grootste deel 
van de hoofdmaaltijden, ze 
grijpen er ook naar als 
tussendoortje.  

Vezelrijke voeding 
Scandinavische vrouwen 
kiezen altijd voor vezelrijke 

Elin kling (31) is een 
Zweedse modejournaliste 
en modeblogster 
(www.elin-kling.com).
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