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Wat zijn de functies van voeding?

Fysiologische en biologische 1



Wat zijn de verschillen tussen de Chinese 
voedingsleer en Westerse voedingsleer? 

Westers: spoorelementen
Chinees: reacties (richting) ervan in het lichaam
product classificatie: smaak |thermische werking | meridiaan

WESTERS OOSTERS

Voedsel wordt binnen een bepaald anatomisch
traject omgezet tot assimileerbare, opneembare
proporties

Het omzetten van lichaamsvreemde energie (Qi) tot 
lichaamseigen Qi. Het is een aangelegenheid met 
een individueel karakter

Start beschrijvingen begin 20ste eeuw Start beschrijving voedingsleer， 3000 jaar geleden

Beschrijving van voeding voordat het is gegeten Beschrijving van effecten nadat voeding is gegeten

Meten, wegen, tellen in calorieën, vitamines, 
koolhydraten, gewicht enz.

Beschrijving energetische effecten op het menselijk
lichaam



Iedere mens is uniek

1.Qi Xu Type - Energie
2. Yang Xu Type - Yang tekort
3. Yin Xu Type - Water tekort
4. Damp/slijm Type - Te veel vocht/slijm
5. Damp + Hitte Type - Te veel warm vocht/slijm
6. Qi Stagnatie Type - Energie stroomt niet
7. Bloed Stasit Type - Bloed stroomt niet goed
8. Allergie Type - overgevoeligheid
9. Redelijk evenwicht Type - Yin en Yang relatief in balans

9 typen van de mens: 



Yin en Yang 
Verstoord evenwicht Yin en Yang 

Wat is Yin en Yang?



Verstoord evenwicht in Yin en Yang
5 Elementen HOUT VUUR AARDE METAAL WATER

jaargetijde lente zomer nazomer herfst winter

klimaat wind hitte vochtigheid droogte koude

kleur groen rood geel wit zwart

yin-orgaan lever hart milt longen nieren

yang-orgaan galblaas Dunne darm maag Dikke darm blaas

zintuig zien eken proeven ruiken horen

smaak zuur bitter zoet schherp zoutig

emoties Drift 
grootmoedigheid
tolerantie

Vreugde
intelligentie
iintuïtie

Verstand stabiliteit
piekeren

Bedroefdheid
vertrouwen
rechtvaardigheid

Angst moed
bescheidenheid



Verwarmende

Afkoelende

Neutrale

De Thermische werking van voedingsmiddelen



5 Naturen van het voedsel
Het effect dat voeding op het lichaam heeft interne temperatuur. 

Hete natuur: geeft hitte en warmte 
aan interne organen 
Warme natuur: verspreidt koud
Milde natuur
Koelende natuur: verspreidt hitte 
Koude natuur: koelt de interne 
organen 



Organen

Toepassing van het thermisch effect 

Seizoenen

Bereidingswijzen



De 5 elementen, 
de 5 smaken, 
5 transformaties en 5 werkingen 

1. Hout - zuur - de lever - samentrekkend 
2. Vuur - bitter - het hart - uitdrogend 
3. Aarde - zoet - de milt - Qi – opbouwend
4. Metaal – scherp - de longen – verstrooiend
5. Water - zout - de nieren – weekmakend 



De Vier Bewegingsrichtingen 
van voedingsmiddelen

Opstijgend Dalend Drijvend Zinkend 









zeebaars met scheermes element energetische/thermische werking Yin/Yang bereidingswijzen einde energetische/thermische werking

zeebaars water neutraal neutraal rauw neutraal

zeewier water koud Yin stomen en combineren neutraal

sjalot metaal koel yin marineren neutraal

snijboon water neutraal neutraal marineren neutraal

miso aarde koel yin combineren neutraal

dille metaal neutraal neutraal rauw neutraal

sesamolie water/ho
ut

koel Yin combineren neutraal

grote klit aarde koel yin koken en combineren neutraal

zeebaars chips metaal warm yang drogen neutraal

bonen saus hout neutraal neutraal fermenteren neutraal

knoflook metaal neutraal neutraal rauw en combineren neutraal

zwarte boomoor paddestoelen aarde koud Yin koken en combineren neutraal

Cream Fraiche water koel Yin combineren neutraal

schepdier poeder water neutraal neutraal combineren neutraal

scheermessen water koud Yin marineren en rauw neutraal

ei aarde warm yang combineren neutraal

koriander metaal warm yang marineren, drogen en 
combineren

neutraal

lentui metaal neutraal neutraal rauw neutraal

Tofu aarde koel yin bakken en marineren neutraal

bislook metaal warm yang combineren neutraal

walnoot aarde warm/neutraal yang roosteren en combineren neutraal

zwartoog boon aarde neutraal neutraal stomen en marineren neutraal
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Thank You
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