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Voorwoord 

Met dit debuut boekje wil ik u meenemen naar de gezonde beleving 

van eten en leven waarmee u uw grootste goed - gezondheid - veel 

meer in uw eigen handen kunt houden. Ik laat u kennis maken met de 

beste eet- en leefwijze waarbij wij kijken naar het geheel van voedings-

middelen die de gezondheid bevorderen. U krijgt in dit boekje op een 

prikkelende wijze de basis van de macrobiotische eet- en leefwijze ge-

serveerd. Met de voedingsmiddelen die u gezond zullen houden, met 

oefeningen om uw organen in conditie te houden en met een stukje 

zelfdiagnose en bewustzijn. In het laatste hoofdstuk “Ideaal gezond in 

de praktijk” geef ik u handvaten hoe u het beste te werk kunt gaan. 

Bij dit boekje hoort de poster “Het ideale eetpatroon voor gezond-

heid”. Hierop staan alle voedingmiddelen die uw gezondheid bevorde-

ren. De lijst met voedingmiddelen is samengesteld met de meest recen-

te en wetenschappelijke macrobiotische inzichten en ervaringen. Ik 

adviseer u om de poster op te hangen in uw keuken. 

Tot slot zijn diverse internetadressen opgenomen met bedrijven en 

organisaties die onder andere in Nederland en België actief zijn. Het 

geeft u informatie om wegwijs te worden in het aanbod van de macro-

biotische voeding en leefwijze. 

Ik wens u veel plezier met uw weg naar Ideaal Gezond! 

 

Amsterdam, augustus 2015. 

Vincent Gerdsen 
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Macrobiotiek, het ideale eetpatroon voor uw  

gezondheid 

Macrobiotiek is een eet- en leefwijze die gebaseerd is op een eeu-

wenode principe van Yin en Yang. Het streven naar een evenwicht van 

Yin en Yang is de belangrijkste doelstelling voor een gezond en prettig 

leven. Voedingsmiddelen, omgevingsfactoren, activiteiten zijn allen 

ingedeeld in Yin en Yang. Afhankelijk van ieders mens constitutie en 

conditie wordt er gestreefd om de juiste balans voor hem of haar mo-

gelijk te maken. Onbalans in Yin en Yang is de hoofdoorzaak van vele 

westerse ziekten. Met een macrobiotische eet- en leefwijze is deze ba-

lans te herstellen, zijn veel westerse ziekten te voorkomen en in geval-

len te genezen. 

De oorsprong van macrobiotiek ligt 2500 jaar geleden. Het werd 

gebruikt door Hippocrates, de vader van de Geneeskunst. Hij gaf zijn 

patiënten en studenten adviezen over milieu, eet- en leefwijze. In 1769 

schreef de Duitse filosoof en arts C.W. Hufeland het boek Macrobio-

tiek of de kunst van het verlengen van 

het leven. 

Het was George Oshawa (1893) die 

zich op zestienjarige leeftijd ging ver-

diepen in de kunst van het verlengen 

van het leven. In zijn familie stierven 

zijn broer, twee zussen en zijn moeder 

op jonge leeftijd. Hij werd zelf gecon-

fronteerd met een ongeneeslijke tuber-

culose en kwam in opstand. Hij begon 

met de studie van oude oosterse ge-

neeskunst, die officieel niet meer be-

stond voor de Japanse regering. De 

westerse geneeskunst had zijn intrede 

gedaan.  

 

George Oshawa in 1963 
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Tijdens zijn studie kwam hij in contact met een beroemd Japanse 

arts Segan Isiduka. Oshawa paste zijn adviezen toe en genas van zijn 

tuberculose. Hij besloot na zijn opmerkelijke genezing zijn leven te 

wijden aan de oosterse geneeskunst. Centraal in deze geneeskunst staat 

het eeuwenoude unieke principe van yin en yang. Oshawa bestudeerde 

alle geschriften van Segan Isiduka. Hij besteedde jaren onderzoek aan 

de studie van de oude Indiase en Chinese geneeskunst en hun filosofi-

sche achtergronden zoals die waren opgetekend in de heilige boeken 

der oudste beschavingen 

Na de Eerste Wereldoorlog ging hij westerse geneeskunst studeren 

aan de Sorbonne en het instituut Pasteur in Parijs. In 1931 kwam zijn 

eerste boek uit: Principe Unique de la Philosophie et de la Science 

d’Extreme Oriënt. In de daarop volgende veertig jaar publiceerde Os-

hawa ongeveer driehonderd geschriften in het Japans en meer dan 

twintig boeken in de westerse talen, hoofdzakelijk in het Frans. Hij was 

een unieke persoonlijkheid, vrij streng in de leer maar behaalde daarbij 

vele goede resultaten en vele mensen genazen van hun ziekte die vol-

gens westerse medici ongeneeslijk waren. Hij was de man die de basis 

legde om macrobiotiek in de westerse samenleving te kunnen laten 

groeien. Google voor meer informatie George Oshawa. Er ontstonden 

in Europa vele educatieve centra met de naam Oost West Centrum. 

Met de naam van zijn vrouw Lima stichtte hij het macrobiotische voe-

dingsmiddelenbedrijf.  

Zijn leerling Michio Kushi 

(1926) zette de macrobiotische 

levensvisie voort. Met zijn enorme 

bagage aan goede opvoeding en 

universitaire studies heeft hij sa-

men met een team van deskundi-

gen de macrobiotiek wereldwijd 

bekend gemaakt. Er staan heel 

veel boeken op zijn naam. Veel 

mensen hebben zijn adviezen met 

succes toegepast. Zijn doelstelling 

 

Michio Kushi in 2013 
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is om door middel van gezondheid ook wereldvrede te brengen in een 

gezond milieu. Over de hele wereld zijn instituten opgericht die zijn 

naam dragen. Google voor meer informatie Michio Kushi. 

De twee Japanners hebben de macrobiotiek op de kaart gezet als de 

eet- en leefwijze die de gezondheid bevorderd en ziekten sterk doet 

verminderen.  
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Tofu, tempeh en seitan 

Ze strelen jouw tong, je verlangt naar meer maar ze geven een echt 

optimaal verzadigingsgevoel. Ontdek de vernieuwende plantaardige 

proteïne tofu, tempeh en seitan voor elke warme maaltijd. Als je een-

maal kennismaakt met deze prachtige producten krijg je een blij gevoel, 

deze producten brengen je terug bij de natuur, wat je lijf het liefst heeft 

om je lekker te voelen, te sporten, slank en gezond te blijven. 

Tofu, het meest veelzijdige van de sojaproducten heeft een uitmun-

tende eigenschap om de aroma’s aan te nemen die u gebruikt bij het 

koken. Een heerlijk product voor in soepen, in groentegerechten, ge-

marineerd in salades en voor sauzen en spreads. Tofu met een laagje 

arrowroot (een bindmiddel), frituren in zonnebloemolie is verslavend 

lekker. Je serveert de gefrituurde tofu (tempura) met een sausje van 

shoyu en gembersap en wat fijne bosui. Een goddelijk gerecht om elke 

mens te verrassen met je trendy en vooral gezonde kookkunsten.  

Tempeh is een volwaardig gefermenteerd sojaproduct, een natuur-

lijke bron van vitamine B12 en medicinaal gezien een aanbeveling om 

je energie en vitaliteit te verhogen. Tempeh is een stevig product en 

gemakkelijk te bereiden. Heerlijk om te stoven met groenten zoals 

zuurkool of om te bakken met tamari en groenten. Tempeh frituren en 

daarna inkoken in mirin (Japanse kookwijn) is een wellust voor je tong. 

Een gefermenteerd product met een rijke cultuur aan bacteriën voor 

een gezonde darmflora. Tempeh is een optimaal product voor ieder-

een, krachtig en rijk aan proteïne. 

Seitan is een volkoren tarweproduct, dat is gekookt in een bouillon 

van kombu, sojasaus en water. Het heeft een rijke en dynamische 

smaak. Het is vooral aangenaam als het buiten koud en regenachtig is. 

Seitan is heerlijk om in sesamolie te fruiten met groenten en daarna te 

stoven in wat water en sojasaus. Je maakt het af met gember kuzusaus. 

Seitan komt in smaakbeleving het dichtst bij vlees en je kunt alle berei-

dingen toepassen zoals je bij vlees ook doet. Een heerlijk product 
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vooral voor iedereen die extra gewicht nodig heeft en voor sporters 

met een dynamische levensstijl. 

Kies vaker voor tofu, tempeh en seitan in plaats van vlees. Vlees 

bevat te veel vet en cholesterol waardoor je hart en bloedvaten sterk 

belast worden. Gezonde bloedvaten geven je meer energie, je huid is 

veel schoner en minder gespannen. Vlees heeft ook meer een agressie-

ve energie in tegenstelling tot tofu, tempeh en seitan die veel meer een 

onspannende energie geven. Vlees geeft stijfheid in je spieren doordat 

het bijdraagt aan de verzuring van je bloed en je weefsels. 

 

 

 

Gesneden seitan is gemaakt van tarweglutenmeel. 

 

Rechtsboven Zachte tofu gemaakt van sojabonen 

Rechtsonder Compacte tempeh gemaakt van sojabonen  
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Mild gezouten gefrituurde tofu met arrowroot, panade, fijne bosui, wokgroenten, 

gembershoyu dipsaus 

 

Rechtsboven Gefrituurde tempeh, gekookt in mirin met frisse rauwe zuurkool. 

Rechtsonder Seitan met wortel, ui in kuzu gembersaus en rauwe bosui. 
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Laat je darmen swingen met volle granen 

Volle granen is fitness voor je darmen. Het maakt ze sterk, strak en 

optimaal werkend. Optimaal werkende darmen is de basis voor je dage-

lijkse gezondheid en welbevinden. Je darmen zijn te vergelijken met de 

wortels van bomen. Als deze sterk zijn dan staat en groeit de boom 

optimaal. Door dagelijks volle granen te eten reken je af met darmpro-

blemen en voedt je het lijf met de beste vorm van koolhydraten. 

 

 

Pap van haver met gomasio, bosvruchtenjam, witte sesampasta en geperste salade 

vaan komkommer in zeezout. Goed als ontbijt. 

 

Veel mensen hebben problemen met hun darmen. De verschijnselen 

zijn soms ernstig zoals obstipatie, hernia, ontstekingen en ook meer 

vervelende, zoals aambeien die je billen ontsieren. De grootste oorzaak 


