
BLUE 
ZONES

W A T  Z I J N  Z E  E N  H O E  M A A K  J E  J O U W
E I G E N  B L U E  Z O N E ?  



Oud worden met de Blue Zones
 

Op een aantal plekken in deze wereld leven mensen langer door
een bepaalde levensstijl te hanteren. Ze halen vaak de 100 jaar
zonder invaliditeit of medicijnen. Klinkt best aantrekkelijk he? De

zogenaamde Blue Zones vormen de basis van deze levensstijl
en in dit artikel kom jij erachter wat deze zones inhouden en

hoe jij je eigen blue zone kan creëren. 
 

 



Die plekken waar mensen zo oud worden? Dat zijn de
Blue Zones!

 
Op vijf plekken in de wereld leven mensen langer dan de gemiddelde

mens. 
Het concept ontstond uit demografisch werk van Gianni pes en Michel
Poulain naar regionale concentratie van 100-plussers op het Italiaanse

eiland Sardinië, tevens de eerste plek gekwalificeerd als Blue Zone.
 

Pas een aantal jaren later toonde Amerikaanse wetenschapper Dan
Buettner op een congres een wereldkaart met een aantal gebieden
die blauw waren gemarkeerd. Deze gebieden hadden een hogere

levensverwachting dan de rest van de wereld. Het trok niet alleen veel
aandacht bij de wetenschappers maar ook bij het grote publiek was er

belangstelling naar het geheim van het gelukkige en lange leven. Zo
werd het concept “Blue Zones” al snel na het congres wettelijk

vastgelegd en ging Dan Buettner op pad om de Blue Zones nog beter
uit te pluizen. 

 
Samen met een groep artsen, antropologen en demografen ging
Buettner uit opdracht van National Geographic op reis. In de vijf

gebieden heeft de groep 263 mensen van boven de 100 jaar mogen
interviewen. Al deze 263 mensen waren nog gelukkig, gezond en

geestelijk vitaal. Door deze ouderen met elkaar te vergelijken, kwam
Buettner erachter dat er negen overeenkomsten zijn tussen de vijf

gebieden en deze de sleutel zijn voor een lang en gelukkig leven. In het
volgende hoofdstuk worden de soorten Blue Zones beschreven en

van elkaar onderscheiden.
 
 
 
 



 
 
 

Hiervoor werd er dus gesproken over een sleutel tot een lang en gelukkig leven. Je zou
misschien denken dat deze “sleutel” per Blue Zone identiek is. Dat is gek genoeg niet het
geval. Inwoners van Japan hebben geheel andere genen dan iemand uit Sardinië, Italië.
Hierdoor hebben zij in bepaalde factoren ook een andere levensstijl waar zij zo oud en
gelukkig mee worden. Onderstaand wordt er per Blue Zone beschreven wat hen in het

dagelijks leven bezighoudt.
 

Sardinië (Italië)  

Het Italiaanse eiland Sardinië is de volgende Blue Zone. Je zult lezen dat dit eiland weer
andere kenmerken heeft dan het midden Amerikaanse Nicoya. 

1.Plantaardig en vlees
Het dieet van de Sardienen bestaat vooral uit plantaardig voedsel met een accent op
vlees. Ze eten veel koolhydraten door hun eigen gebakken brood en pasta. Daarna
krijgen ze veel omega vetten binnen door hun zelfgemaakt oliën en kazen. 
2. Familie eerst
Families in Sardinië hebben een zeer hechte band. Mensen die in hechte en sterke
families leven, zijn minder snel geneigd om depressieve gevoelens te ervaren. 
3. Geitenmelk 
Volgens Japanse onderzoekers werkt deze soort melk tegen het voorkomen van
hartafwijkingen en ziektes als Alzheimer. Daarnaast is deze melk beter verteerbaar en
hebben mensen minder last van hun darmen.  
4. Dagelijkse beweging
Oudere mensen zoeken vaak hun sociale contacten op tijdens hun dagelijkse wandeling.
Het is gebruikelijk om elke dag even hoi te zeggen tegen goeie contacten en vrienden. 
5. Elke dag een glas rode wijn
Ja, dat klinkt misschien gek maar de Sardienen drinken elke dag alcohol. De wijn, die vaak
zelf gemaakt wordt, bevat veel slagader-scrubbende flavonoïden. Nu vraag je je
waarschijnlijk af wat dat in hemelsnaam betekent: flavonoïden zijn natuurlijke
bestanddelen van planten die boordevol antioxidanten bevatten. Ze zitten in vele
groenten, noten, cacao en dus in de schilletjes van druiven waar vervolgens rode wijn
van wordt gemaakt. Uit een Deens onderzoek blijkt dat een dagelijkse inname van deze
flavonoïden, sterfte door kanker en hart- en vaatziekten significant kan verminderen.
Naast deze flavonoïden zorgt de alcohol voor een ontspannend gevoel bij de Sardienen,
ervaren zij minder stress en slapen beter. 
6. Gesprekken met vrienden

Blue Zones in Europa

 



Wat al eerder werd benoemd is dat Sardienen dagelijks hun sociale contacten opzoeken.
Door veel onder de mensen te zijn en gesprekken te voeren met vrienden, blijf je
geestelijk helder. 

Ikaria (Griekenland)

Het Ikariaanse dorpje in Griekenland is derde Blue Zone. Dit dorp ligt in een gebergte
gebied waardoor de bewoners niet vaak bij de grote steden komen. Hierdoor is bijna alles
zelfvoorzienend. 

1. Wonen in de bergen 
De bewoners van het Griekse dorpje Ikaria leven in de bergen. Hierdoor moeten zij vaak
steile wegen op wandelen om bij hun tuintjes te komen waar ze eten verbouwen. Dit zorgt
ervoor dat ze onbewust erg veel bewegen en hun spieren trainen. 
2. Mediterraan dieet 
De Ikarianen volgen een Mediterraans dieet. Deze bestaat uit veel groenten, granen, zelf
verbouwde oliën en bonen. De oliën uit Griekenland zorgen er ook voor dat de kans op
hoog cholesterol afneemt. 
3. Kruiden 
De mensen in Ikaria drinken elke dag hun zelfgemaakte kruidenthee en koken veel met
bacteriedodende specerijen. De thee bestaat uit wilde rozemarijn, salie en oregano. Deze
combinatie zorgt voor een soort detox van het lichaam en reinigt het lichaam van
binnenuit. 
4. Dutjes 
Door de hitte in Ikaria is het voor de mensen cruciaal om aan het eind van de middag
even te gaan liggen. Een dutje van 30 minuten kan voor een lager stresslevel zorgen en
geeft rust aan het hart. Als je jong bent is dit niet perse nodig maar zeker op latere leeftijd
is deze rust zeer belangrijk. 
5. Vasten 
Mensen zijn in feiten zoogdieren. Dieren moeten in de natuur opzoek naar hun eigen eten
en hebben hierdoor soms een aantal uur/ soms zelfs dagen weinig of geen voedsel. Onze
lichamen zijn hierop ingesteld en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat een tijd
minder eten, voor een detox van het lichaam zorgt. 
De bewoners van Ikaria hebben een traditioneel ritueel vanuit het orthodoxe christelijke
geloof: zij ‘vasten’ ongeveer 180 dagen per jaar. Dit vasten houdt niet in om helemaal niks
te eten, maar om olijfolie, vlees, vis, melk en zuivelproducten te vermijden. Die manier van
vasten gebeurt op de woensdag en de vrijdag. Zo eten de Ikarianen veel groenten en
zorgt dit ervoor dat zij twee keer per week een bom van antioxidanten binnen krijgen. 

 
 



6. Familie en vrienden is prioriteit
Sociale connecties houden de mensen van Ikaria mentaal helder en minder eenzaam. 
7. Geitenmelk in plaats van koemelk 
Ikarianen gebruiken gras gevoede geiten voor hun melk. Deze melk bevat een hoog
percentage van het stress-verminderende hormoon: tryptofaan. Daarnaast kunnen mensen
die lactose intolerant zijn vaak wel tegen deze melk waardoor ze alsnog calcium binnenkrijgen
voor hun botten. 

 



Nicoya (Costa Rica)

Nicoya is een gebied waar de mensen gemiddeld 100 jaar worden. Naast deze leeftijd
zijn de mensen in Nicoya ook nog eens super gelukkig. Er zijn acht factoren die
bijdragen aan deze leeftijd en gelukkige levensstijl te bereiken. 

1. De Chorotega factor
Mensen in Nicoya volgen een bepaald dieet die gebaseerd is op de oude inheemse
volkeren die vroeger in Midden-Amerika leefden. Het bestaat uit bonen, rijst en
tortilla’s. Deze tortilla’s zijn gemaakt van mais die heeft gesudderd in potas en
tarwemeel. Daarnaast eten de Nicoyanen één keer per dag een portie 
proteïne naast hun bonen, rijst, en tortilla’s. Denk hierbij aan vis, vlees of kip. Als
zoetigheid is er geen snoepgoed maar fruit, vers geplukt uit eigen tuinen. 
2. Water
In Nicoya heeft het drinkwater de hoogste waarde van calcium over heel Midden-
Amerika. Dit houdt spieren en botten langer in takt. 
3. Focus ligt op Familie.
Veel families wonen in grote huizen en boerderijen bij elkaar. Ze zorgen voor elkaar en
families zijn hecht. Dit neemt een eenzaamheid gevoel bij ouderen weg. 
4. Licht avondeten
Aangezien de Nicoyanen drie keer per dag hetzelfde eten, hebben ze er snel genoeg
van. Dit zorgt ervoor dat ze licht avondeten en vaak meer calorieën verbruiken dan ze
binnenkrijgen. Ze verlagen hun calorie-iname met ongeveer 30%. Hierdoor hoeft je
verbranding systeem in de avonds niet meer te werken, en val je sneller in slaap. 
5. Klimaat
Dit is een factor waar de Nicoyanen gewoonweg geluk mee hebben. Vaak zon en dus
meer vitaminen D. 
6. Sociaal netwerk 
Communities in Nicoya zijn erg belangrijk. De mensen zoeken elkaar op en ervaren
dagelijks gezelligheid. 
 

 

Blue Zones in anderen delen van de
wereld 

 



Loma Linda (Californië) 

Loma Linda is de Blue Zone die wettelijk als laatste is toegevoegd. Loma Linda heeft dan
ook kenmerken die al vaak bekend staan voor het leiden van een gezonde levensstijl. 

1. Rustdag 
In Loma Linda (Verenigde Staten) houden de mensen een keer per week een rustdag. Dit
doen zij niet alleen vanuit het christelijke geloof maar ook voor hun eigen welzijn. Ze
komen samen met vrienden en familie en nemen een break van de gehaaste
maatschappij. 
2. Letten op BMI 
Burgers van Loma Linda letten op hun ‘body mass index’. Deze formule geeft aan
wanneer de men op een gezond gewicht zit. Een gezond gewicht is een van de
belangrijkste factoren voor een langer leven. Veel Amerikanen hebben een te hoog BMI
door de grote porties eten die in de verenigde staten wordt voorgeschoteld. In Loma
Linda wijken ze hier dus van af en letten op hun voeding. 
3. Regulier bewegen 
Je hoeft geen marathons te rennen voor een fit lichaam. Een dagelijkse wandeling van
een half uur houdt het lichaam in vorm en zorgt voor een vermindering van slijtage aan
botten. 
4. Vrienden met dezelfde mindset 
Een vriendenkring met dezelfde ‘mindset’ is belangrijk om dezelfde normes en waardes
mee te delen. De inwoners van Loma Linda geloven in het christelijke geloof, om dit met
mensen te kunnen delen zorgt voor een samenhorigheidsgevoel. 
5. Noten 
Snack niet met chips, snoepgoed of koekjes maar met een handje Noten. Iemand die
minstens vijf keer per week een handje noten eet, verminderd zijn kans op
hartkloppingen. 
6. Vrijwilligerswerk 
Vanuit her Christelijke geloof in Loma Linda is het gebruikelijk dat elke inwoner
vrijwilligers werk verricht. Het zorgen voor andere zonder iets terug te verwachten zorgt
voor een goed gevoel.  Hierdoor worden mensen in Loma Linda minder snel depressief
worden. 

 
 



Okinawa (Japan)

Het eeuwenoude Japanse dorpje: Okinawa, is misschien wel de bekendste Blue Zone. Dit
komt omdat zij een ideologie nastreven die over de hele wereld steeds meer
naamsbekendheid krijgt, namelijk Ikigai. 

1. Ikigai
De inwoners van Okinawa in Japan zijn dus vooral bekend van de ideologie Ikigai. Zij
omarmen de rituelen van deze ideologie en hun dagelijkse leven is hierop gebaseerd.  Het is
de reden waarom zij elke ochtend hun bed uitkomen. Deze Ideologie bevat vier elementen,
ben je nou benieuwd? Lees dan het boek Ikigai van Francesc Miralles. 
2. Plantaardig dieet
De Okinawanen eten een plantaardig dieet. Het bestaat uit rijst, groentes, zoete aardappels
en tofu. Deze voeding is hoog in voedingstoffen maar laag in calorieën. 
3. Tuinieren
De meeste inwoners van Okinawa hebben een eigen moestuin en/ of rijstveldje. Hierin
verbouwen zij hun eigen voedsel waarbij ze elke dag uren in beweging zijn. Dit bewegen
zorgt, wat al eerder is besproken, voor vermindering van slijtage. 
4. Soja 
De Okinawanen gebruiken veel soja in hun gerechten. De peulvrucht soja is rijk aan vele
stoffen die de mensen beschermen tegen hart- en vaatziekten. Daarnaast bevat soja
boordevol pectine, dit is een stofje die slechte cholesterol (LDL) in ons lichaam verlaagt. 
5. Medische tuin 
Naast het onderhouden van een moestuin of rijsteveltje, beheren vele inwoners van
Okinawa een kleine medische tuin. In deze tuin staan diverse kruiden die in Japan al
eeuwenlang tegen ziektes worden gebruikt. 
6. Harmonie 
In Okinawa is het gebruikelijk dat de oudere mensen in harmonie leven met de jongere
inwoners. Dit zorgt ervoor dat deze twee doelgroepen erg behulpzaam zijn naar elkaar,
Okinawa is hierdoor een vredige plek om oud te worden.  



Waar zitten de verschillen?
 

Er zijn dus verschillende Blue Zones met elk hun eigen kenmerken.
Voordat we de gemeenschappelijke kenmerken op een rijtje gaan

zetten, gaan we eerst kijken wat de Blue Zones van elkaar verschillen en
waarom dit zo is. De meeste verschillen zitten in de soorten diëten. Dit
komt niet alleen doordat de Blue Zones in andere continenten liggen,

maar ook omdat de genen van de mensen in de Blue Zones totaal
anders zijn. 

Als een Japanner het dieet van de Sardienen zou volgen, zou hij of zij
helemaal niet zo oud worden. Japanners missen namelijk een gen

waardoor zij slecht tegen zuivel en gluten kunnen. Hierdoor zou pasta
en melk voor hen dus helemaal niet goed zijn. Een soort zelfde geldt

voor Nicoyanen, hun lichaam is gewend aan de voedingstoffen van rijst,
bonen en mais. Als deze voedingstoffen weg zouden vallen, zou hun

hele lichaam van slag zijn. 
 

Daarnaast hebben de Blue Zones elk hun eigen geloof waar zij kracht
uit halen. Als een christen uit Loma Linda in Nicoya wordt neergezet,
veranderen zijn normen en waarden waar hij elke dag kracht uit haalt

en zal dit zorgen voor minder voldoening. 

 
 



Wat zijn de overeenkomsten?
 

Er zijn ook een aantal gewoontes uit de Blue Zones die wel overeenkomen
met elkaar. Als eerste hebben we het aspect van sociale contacten. Elke

Blue Zone heeft als een van hun levensbehoeftes sociale contacten in hun
top 5 (5 uitschrijven) staan. Familie en vrienden worden wekelijks of zelfs

dagelijks bezocht en als prioriteit beschouwd. Dit zorgt ervoor dat mensen
minder snel een eenzaam gevoel ervaren. Eenzaamheid kan bij ouderen
snel leiden tot sombere en depressieve gevoelens waardoor zij het leven
niet meer zien zitten. Een langer en gelukkig leven leiden, hangt dus zeker

af van sociale contacten om je heen. 
 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk tussen de Blue Zones is het
tuinieren of verbouwen van eten/kruiden. Deze zelfvoorzienende levensstijl
zorgt ervoor dat mensen elke dag een doel hebben. Als ze dit doel hebben

bereikt, in het geval van de Blue Zones hun moestuinen op orde krijgen,
halen zij voldoening uit hun dag. Voldoening uit een dag halen is een van de

belangrijkste levensbehoeftes uit de welbekende piramide van Maslow. 
 

Naast deze voldoening wordt er bij het tuinieren veel bewogen. Dagelijkse
beweging zorgt voor gezondere spieren en zo blijven de mensen langer in

vorm. Als fysieke gezondheid minder wordt, komt vaak mentale gezondheid
er snel achteraan. 

 
De laatste gemeenschappelijke factor is leven vanuit een bepaalde

ideologie of geloof. Elke Blue zone heeft zijn eigen ideologie waaruit men
leeft. Deze ideologieën komen in bepaalde dingen overeen. Namelijk het

leven vanuit het minimalistische. Wees blij met eten, een dak boven je
hoofd, familie en vrienden. In onze maatschappij wordt er vaak gekeken

naar bezittingen, geld en een goeie baan. In de maatschappij van de Blue
Zones worden deze overbodige dingen achterwegen gelaten. Dit zorgt

ervoor dat men al snel met weinig zicht toch heel rijk voelt. Dit roept weer
een belangrijk gevoel op: voldoening. 

 
 



Hoe maak ik mijn eigen, ultieme Blue Zones en hoe pas
ik dit toe in mijn dagelijks leven?

 
Voor iedere persoon uit een Blue Zone zijn er dus een aantal

kenmerken die zij in het dagelijks leven hanteren. Nu vraag jij je
misschien af: Welke kenmerken zijn ook daadwerkelijk voor mij van

belang? Eigenlijk is het heel simpel. In het vorige hoofdstuk werd
beschreven dat sociale contacten, veel bewegen zonder hier bewust

mee bezig te zijn, leven vanuit een ideologie en een minimalistische kijk
op het leven ervoor kunnen zorgen en dat een mens meer voldoening
uit zijn of haar dag haalt. Ik ben nu een aantal maanden bezig om deze
kenmerken in mijn dagelijks leven te verwerken. In de loop van tijd heb
ik wat routines opgebouwd en wil deze graag met jou delen. Drastische

veranderingen zorgen er namelijk voor dat je weer snel terugvalt in
oude gewoontes. 

 
Hopelijk is de enige vraagt die nu nog over blijft: “Hoe pas ik mijn Blue
Zones kenmerken/sleutels toe in het dagelijks leven?”. Daarvoor heb ik

een soort guide gemaakt die we nu samen kunnen doorlopen. 
 
 



Stap 1: opschrijven
schrijf de kenmerken op waarvan je denkt die jou verder gaan helpen. Houd hierbij
in gedachten wat je op dit moment mist in je leven en waar je behoefte aan hebt. Je
hoeft niet meteen al jouw kenmerken toe te passen, het kan ook stapje bij stapje. 

Stap 2: kijk waar je deze kenmerken kan toepassen. 

1.  Probeer een maand met 100 euro te leven. Zo ga je meer de kleinere dingen in
het leven waarderen. Fluitende vogels, maaltijden voor je neus en gelach van
vrienden. 
2.  Zoek sociale contacten op. Het is in deze tijden van corona soms lastig om
sociale contacten te onderhouden. Blijft dit toch gewoon zoveel mogelijk doen.
Maak dagelijks een wandeling met een (oude) vriend om op deze manier geen
contact te verliezen. 
3.  Gun jezelf elke dag een half uur beweging. Dit kan een half uurtje fietsen zijn of
die ene wandeling met een oude vriend, meteen twee vliegen in een klap.
Tienduizend stappen per dag is tegenwoordig de “hype” die sport influencers
aanhouden. Echter gaat hier onwijs veel druk op liggen om dit elke dag vol te
houden. Dit is juist niet wat je wil. De beweging die de mensen in de Blue Zones
elke dag maken gaat onbewust waardoor het geen opgave wordt. Probeer dus niks
te forceren!
4.  Dieet. En nee dan heb ik het niet over een sappenkuur of alleen maar sla eten.
De mensen in de Blue Zones hebben elk een eigen dieet. In de maatschappij van
tegenwoordig heeft het woord dieet een beladen betekenis gekregen. Daarom
noemen we het voor nu even een eetpatroon. De eetpatronen van de mensen uit
de Blue Zones zijn van groot belang voor hun lange leven. De eetpatronen zijn
verschillend door de diverse tradities maar ook vooral door de genen van de
mensen. Wat jouw juiste eetpatroon is, is dus gewoonweg uitproberen, voelen en
naar je lichaam luisteren. Echter zijn er een aantal dingen die je sowieso kan
toepassen om gezonder te eten. Als eerste: vers en biologisch eten. Dit betekent
ook wel voeding die niet door processen is geweest. Vaak zijn dit dus groentes, fruit,
granen, olie, meel, suiker, zout ect. Je kan in plaats van een cake te kopen in de
supermarkt er veel beter eentje zelf maken. Dan weet je wat erin zit en gebruik je
geen gekke, kunstmatige kunststoffen die ze in de fabriek er wel bij gooien. Je maakt
dus eigenlijk alles wat je eet zelf: net zoals de mensen in de Blue Zones. 

 



6. Doe elke dag 5-10 minuten een vorm van meditatie. Dit zorgt ervoor dat je
stresshormonen afnemen en je tot rust komt. Er zijn verschillende manieren om te
mediteren. De een vind het fijn om in de kleermaak zit op zijn ademhaling te letten, de
ander vindt het lekker om te stretchten en ikzelf vind het heerlijk om buiten te gaan
hardlopen. Het belangrijkste tijdens het mediteren? Leven in het NU. Voel je lichaam, de
ruimte om je heen en probeer niet te denken wat je de rest van de dag nog moet doen of
afmaken. Leven in de toekomst of in het verleden is volgens expert Eckhart Tolle, schrijver
van “the power of now”, een van zwaarste dingen op een dag. Je bent het jezelf schuldig
om in het nu te leven, het is namelijk je eigen aanwezigheid die je anders mist. 

Stap 3: hanteer Ikigai. 
Ikigai is de ideologie waar de mensen uit Okinawa in geloven. Deze is al eerder besproken
maar (Eerste deel van deze zin mag weg) een aspect die van belang is om je eigen Blue
Zone te creëren, en vooral ook vast te blijven $houden is de 21 dagen methode. Volgens
de Methode van Ikigai kan je kleine veranderen in het leven ‘gewoontes’ maken na het 21
dagen vol te houden. Je wil bijvoorbeeld elke dag 10 minuten mediteren. Doe dit 21 dagen
lang, en je zult na deze 21 dagen uit jezelf die 10 minuten per dag mediteren. Je hoeft er
niet meer over na te denken, je doet het gewoon omdat het een gewoonte is geworden.
Dit zou je bij elke sleutel tot jou ultieme Blue Zone kunnen proberen om vervolgens een
lifestyle te hebben die jou helpt bij een lang en gelukkig leven.  

 
 



Een laatste steuntje in de rug
 

Om je nog een beetje op weg te helpen, heb ik wat recepten, podcats, socials
en boeken op een rijtje gezet. 

 
Als eerste heb ik een aantal recepten uit het boek ‘plant over processed’ voor je

uitgeschreven. Dit zijn drie simpele gerechten. Het boek, geschreven door
Andrea Hanneman, bevat zowel deze simpele gerechten als wat moeilijkere.

Leuk om uit te proberen op jouw vrijde dagen! 
 

Acaiibowl 
 

Dit is een heerlijk ontbijtje voor in de ochtend. Stop wat rood fruit in de vriezer
tot het bevroren is. Pak een blender en stop het rode fruit, 1 banaan, en wat

acaii in de blender. Voeg een schuitje zelf geperste sinaasappelsap toe en wat
agave siroop. Blend tot een smeuïge massa.  Stop de massa in een schaaltje en

bestrooi met lekker fruit en (zelfgemaakte) granola. 
 
 

Bananenbrood 
 

Mix twee eieren, wat amandelmeel, een eetlepel bakpoeder, snufje zout, twee
eetlepels agave siroop en twee rijpe banen in een mixer. Doe het beslag in een

cakevorm en bestrooi het beslag met wat noten en pure chocolade. Bak op
200 graden 40 minuten gaar. 

 
 

Chili con carne
 

Week de kidneybonen 8-12 uur in 3 liter koud water. Giet af in een vergiet en
spoel af onder koud stromend water. Breng met ruim koud water aan de kook

en laat met de deksel op de pan 1 uur op laag vuur koken.
Snijd ondertussen de uien in halveringen en de tomaten in blokjes. Verhit de

olie in een hapjespan en fruit de ui met de picadillo 5 min. Giet de kidneybonen
af. Voeg samen met de tomaten toe aan de ui en verwarm 5 min. Breng

eventueel op smaak met zout.
Halveer de avocado’s, verwijder de pit, schep het vruchtvlees met een lepel uit

de schil en snijd in blokjes. Rasp de kaas. Serveer de chili met de
avocadoblokjes, geraspte kaas en plantaardige zuivel.

 



Naast dit boek zou ik ook een kijkje nemen op de Instagram pagina
van Andrea Hanneman. Haar instagram ‘earthyandy’ en die van haar
schoonzus ‘rocamoons’ zijn de perfecte pagina’s om gemotiveerd te

blijven voor een gezonde levensstijl. 
 

De podcatsts van de ‘The Happy Pear Podcast' zijn er om jezelf te
ontwikkelen in een levensstijl waar jij gelukkig mee bent. Er is zelfs

een aflevering met Dan Buettner. Hij praat hier met volle passie over
de Blue Zones en het is een aflevering van een uur. Als je dus nog
meer te weten wilt komen over deze fascinerende plekken, zou ik

deze podcast zeker even luisteren op Spotify. 
 
 


