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NIET TE VERTEREN
EEN GEZONDER KIND IN 7 STAPPEN

Beste ouder,

Er is de laatste dertig jaar qua voeding veel veranderd; aten we voor 1980 voor een groot deel natuurlijke 
voeding, voeding als groente en fruit zonder pesticiden, melk, vlees en vis zonder (of met veel minder) 
e-nummers, hormonen, antibiotica, pesticiden, etc. sinds de supermarkten zijn intrede deed is dat soort 
voeding ongemerkt ons leven uit geslopen. Sinds die tijd kom je deze voedingsproducten bijna niet meer 
tegen, in ieder geval niet daar.
 
Vrijwel alle producten bevatten tegenwoordig e-nummers, moderne tarwe, gera�neerde suiker of
suikervervangers als aspartaam en glucosefructosestroop, transvet en ga zo maar door. Deze schadelijke 
toevoegingen, veranderen steeds van naam, zodat wij ze niet meer herkennen.
Deze door de industrie vanwege kostenbesparing bewerkte toevoegingen zijn heel erg ongezond, diverse 
onderzoeken linken ze zelfs met hart- en vaatziektes, diabetes overgewicht, obesitas, gedragsziektes en 
kanker. 

Niet Te Verteren
Dit boek, Niet Te Verteren, is speciaal geschreven voor ouders en ieder ander die te maken heeft met de 
voeding van kinderen: pretparken, diëtisten, restaurants, kantines op scholen of sportclubs, etc. 
Het legt in duidelijke taal uit hoe het zo ver heeft kunnen komen, wat al die industriële producten bevatten 
en wat mogelijke gevolgen zijn.

Maar het biedt ook informatie over alternatieven; producten waarmee je kind juist een grotere kans
heeft om gezond oud te worden. Bovendien vertelt het waar je deze producten kunt kopen.
Middels een 7-stappenplan kun je als ouder op een simpele wijze, en geheel naar eigen inzicht,
je kind op een gezonder dieet zetten.

Beweging
Omdat we deze informatie super belangrijk vinden – het gaat namelijk om de gezondheid van je kind – 
willen we dat iedereen weet heeft van wat er in de voeding zit die je aan je kinderen geeft,
zodat je daar een juiste keuze in kunt maken.

Ambassadeurs
Deze positieve boodschap verspreiden we op diverse manieren. De belangrijkste
daarvan is via ambassadeurs. Daarom doen we ons uiterste best om deze mensen
zo goed mogelijk te faciliteren. Wil je ook ambassadeur worden, meld je dan aan
op www.nietteverteren.nl. We nemen dan snel contact met je op.

Op deze site kun je trouwens ook het boek bestellen.
In twee dagen valt het dan door je brievenbus.
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