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VIJF ELEMENTEN VOEDING 

Bij het eten volgens de vijf elementen zorg je ervoor 
dat je bij elke maaltijd voeding van elk element 
binnen krijgt. De vijf elementen zijn: 
Aarde 
Water 
Hout 
Metaal en  
Vuur.  
Bij elk elementen horen specifieke 
voedingsmiddelen en kruiden met specifieke 
eigenschappen. In een vijf-elementen maaltijd zijn 
alle elementen vertegenwoordigd om zo gezond te 
blijven.  
In de Vijf elementenvoeding wordt vaak gekeken 
naar welk type spijsvertering men heeft en wordt de 
voeding daarop aangepast. Je kunt een Yin- of 
Yang-type zijn en dit zegt iets over de spijsvertering. 
In deze nieuwsbrief behandel ik alleen de klacht, 
zodat het niet nodig is om eerst uit te vinden welk 
type spijsvertering je hebt.  
 
HOE EET JE VOLGENS DE VIJF 
ELEMENTEN BIJ VERMOEIDHEID 
EN LUSTELOOSHEID? 

Omdat we in onze huidige maatschappij veel last 
hebben van de gevolgen van stress en een hectisch 
leven, komen vermoeidheid en lusteloosheid veel 
voor. Vandaag dat ik voor deze klachten zal 
aangeven hoe je kunt eten volgens de vijf elementen 
en hoe deze voeding je meer energie kan geven.  
Klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, moeite 
met ‘s morgens uit bed komen hebben volgens de 
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) te maken 
met de energie van de milt en de maag.  
Deze energie ga je versterken door middel van vijf-
elementenvoeding. Dit doe je door geen koude, 
rauwe voedingsmiddelen te eten, maar uitsluitend 
gekookte voedingsmiddelen.  
De gedachte hierachter is dat rauwe, koude 
voedingsmiddelen voor het lichaam (en met name 
de maag en de milt) meer energie kosten om te 
verteren. Daarnaast zorgen koude gerechten voor 
afkoeling van het lichaam, waardoor het lichaam 
zich weer moet verwarmen, wat ook weer energie 
kost. 
 

Als je met deze klachten volgens de vijf elementen 
eet, houd je dus meer energie over, die anders bij de 
vertering opgebruikt zou worden. 
 
Met voetreflexbehandelingen worden ook altijd de 
maag en de milt behandeld bij 
vermoeidheidsklachten. Voetreflexbehandelingen 
helpen ook, maar als je ook nog de klachten aanpakt 
met het vijf elementen-dieet werk je nog eens extra 
aan het verminderen van deze klacht.   
 
MAALTIJDSUGGESTIES 

De meeste mensen vinden het een raar idee om in 
de ochtend bij het ontbijt warm te eten. Toch is dit 
heel goed te doen, want je kunt bijvoorbeeld soep 
eten of een (spelt)pannenkoek maken.  
Voor de lunch is een warme maaltijd vaak al wat 
beter te doen: een van tevoren klaargemaakte soep 
kan wel meegenomen worden naar het werk. Ook 
een restje van de vorige dag, kan worden 
meegenomen.  
Als tussendoortje kun je zelf compote maken: je 
kookt dan bijvoorbeeld appelen, mango’s, peren, 
etc. tot moes. Dit is dan al gekookt en vervolgens 
bewaar je dit in de koelkast. Let erop dat je het ruim 
voor het eten uit de koelkast haalt, zodat het niet zo 
koud meer is als je het gaat eten. Omdat je de moes 
al gekookt hebt, hoef je het niet alsnog te 
verwarmen, maar kun je het ‘koud’ eten. 
De avondmaaltijd eten we vaak al warm. Rauwkost 
erbij wordt tijdens dit vijf-elementen dieet om de 
vermoeidheidsklachten te verminderen, afgeraden.  
 
Je houdt dit dieet vervolgens een paar weken aan, 
totdat je je beter gaat voelen en minder vermoeid en 
lusteloos bent. Daarna ga je weer langzaam weer 
‘koude’ voedingsmiddelen, zoals salades, rauwkost 
of ongekookt fruit aan je dieet toevoegen.  

 
 
RECEPTEN VOLGENS DE VIJF 
ELEMENTEN 

Een ontbijtje voor meer energie volgens de vijf 
elementen: 
(Spelt)pannenkoek: 
70 gram speltmeel 



 
1 theelepel wijnsteenzuur bakpoeder 
(= element hout) 
½ theelepel geraspte (biologische) citroenschil 
(element vuur) 
1 eieren 
¼ theelepel kaneel 
roomboter om in te bakken  
(element aarde) 
1 mespunt kardemompoeder 
Scheutje melk (dit kan sojamelk, lactosevrije melk of 
gewone melk zijn 
(element metaal) 
scheutje water 
snufje zeezout 
(element water) 
Alle ingrediënten mengen en de pannenkoek bakken 
in een koekenpan.  
 
Deze pannenkoek kun je beleggen met gekookte 
moes (van peren of appels of rood fruit). 
 
Een lunchmenu voor meer energie volgens de vijf 
elementen, die van tevoren klaar te maken is, is 
bijvoorbeeld een lekkere soep, dit kun je geheel naar 
eigen inzicht doen: vers of gebruik de pureersoep 
uit de supermarkt.  
 
Omelet met verse kruiden (zowel warm als 
afgekoeld te eten) 
Scheutje azijn  
(element hout) 
verse basilicum 
paar blaadjes verse salie 
(element vuur) 
dille  
verse bieslook 
stukje verse gember (geraspt) 
½ bakje tuinkers 
(element hout) 
3 eieren 
1 eetlepel roomboter 
(element aarde) 
snufje zeezout 
(element water) 
 
Klop de eieren en voeg alle ingrediënten toe. De 
omelet bakken in de roomboter. Eventueel kun je 
hier nog een restje gekookte rijst bij eten, om de 
maaltijd nog voedzamer te maken.  
 
Als tussendoortje mag je een granaatappel eten, dit 
wordt gezien als een ‘warme’ vrucht, maar deze 
snelle appelmoes is ook een lekker alternatief: 
1 eetlepel vers geperste citroensap 
4 in stukjes gesneden appels 
(element hout) 

½ theelepel geraspte (biologische) citroenschil 
(element vuur) 
snufje oersuiker/snufje anijs 
(element aarde) 
1 eetlepel rijstmeel 
3 kruidnagels 
(element metaal) 
snufje zeezout 
water  
(element water) 
Doe de appels in een pan en bedek ze met een 
laagje water, doe de andere ingrediënten (behalve 
het rijstmeel) er bij en breng aan de kook. Kook dit 
mengsel tot de appels zacht zijn. Verwijder de 
kruidnagels. Je kunt het mengsel nog pureren, als je 
wilt, voeg daarna het rijstmeel toe en breng nog een 
keer aan de kook, totdat de appelmoes iets indikt.  
 
Voor wat betreft de warme maaltijd kun je ook weer 
kiezen voor (maaltijd)soep of gekookte aardappels 
met (verse) groente. Eventueel met vlees of vis. 
 
Mocht je nog meer over vijf elementen voeding 
willen weten: Jutta Koehler heeft een aantal 
interessante boeken geschreven over dit onderwerp.  
 
AGENDA 

Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook deze pagina in 
de gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 
vragen, het maken van afspraken of het bestellen 
van producten.  
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