
 

 

Bijlage: Gelukseten (voor een goed humeur) 
 
Algemene informatie over dingen die ons humeur verbeteren 
 
Er zijn verschillende voedselbestanddelen die positieve effecten kunnen hebben op de 
werking van neurotransmitters. Neurotransmitters geven signalen door tussen 
zenuwcellen. Ze bestaan voornamelijk uit aminozuren. Mineralen, vitaminen, vetzuren en 
spoorelementen kunnen echter ook nodig zijn om ze te vormen. Tot dusver zijn er zestig 
verschillende soorten neurotransmitters ontdekt. De onderstaande zijn daarvan degenen 
die het meest bijdragen aan een goed humeur: 
 
1. Serotonine. Dit wordt ook wel het “gelukshormoon” genoemd. Wanneer er zich genoeg 

van deze neurotransmitters in je lichaam bevinden zit je lekker in je vel en ervaar je een 
algemeen gevoel van tevredenheid. Je slaapt er ook beter door en voelt je meer 
ontspannen. Wanneer je hersenen daarentegen te weinig serotonine bevatten, 
verslechtert je humeur. Bovendien kan een ernstig gebrek eraan leiden tot een 
verhoogd aggressieniveau. 

 
2. Acetylcholine. Deze neurotransmitter verbetert je concentratie, geheugen en 

leervermogen. Het basisbestanddeel is choline, een vitamine uit de groep B vitamines. 
Wanneer je lichaam veel acetylcholine produceert, voel je je ontspannen, optimistisch 
en mentaal fit. 

 
3. Dopamine. Dit is invloed op de energiebronnen in je lichaam. Het stimuleert mentale 

processen. Een gebrek aan dopamine kan leiden tot empathie of een gebrek aan 
motivatie. 

 
4. Noradrenaline. Naast serotonine is dit één van de belangrijkste “gelukshormonen”. Het 

stimuleert je hersenen, geeft je motivatie en energie en werkt als algemeen 
antidepressivum. Deze neurotransmitter versterkt in het bijzonder je herinneringen aan 
positieve gebeurtenissen of sterke emoties. 

 
5. Endorfinen en neuropeptiden. Dit is eigenlijk een grotere groep bestanddelen in de 

hersenen die pijn kunnen verzachten en gelukkige of zelfs euforische gevoelens teweeg 
kunnen brengen. Neuropeptiden reguleren onder andere ook je emoties. 

 
Stoffen die de werking van neurotransmitters stimuleren 
 
1. Specerijen. Saffraan versterkt bijvoorbeeld optimisme en kaneel en nootmuskaat 

dragen bij aan een goed humeur. Door vanille komen er ook endorfinen vrij en verbetert 
je humeur eveneens. 

2. Bioactieve ingrediënten die je in fruit en groenten aantreft: aromatische bestanddelen, 
kleur- en smaakstoffen. 

3. Proteïnen uit haver (in granen) zorgen dat er dopamine vrijkomt, een voorstadium van 
serotonine, wat je concentratie en je humeur verbetert. 

4. Capsaïcine leidt ook tot het vrijkomen van endorfinen. Dit is het bestanddeel dat peper 
en chilipoeder een brandende smaak geeft. 

5. Sinigrine is een bestanddeel van mosterd en stimuleert activiteit en levenslust. 
6. Cacaopoeder en chocolade bevatten veel ingrediënten die de zintuigen prikkelen en 

frustratie verminderen. Theobromine stimuleert bijvoorbeeld het centrale zenuwstelsel 
en fenylethylamine doet de hoeveelheid serotonine groeien, en stimuleert zo je lichaam 
en je geest. 



 

 

 
Recepten 
NB: alle ingrediënten zijn berekend op twee personen. 
 
1. Waldorfsalade met ananas 
 
3 eetl walnoten 
100 gr selderij (stengels) 
2 eetl citroensap 
2 appels 
2 eetl yoghurtdressing 
2 eetl room 
witte peper 
100 gr ananas 
 
Snij eerst de walnoten grof in stukjes. Was vervolgens de selderij; snij de stengels in 
kleine blokjes en hak de bladeren fijn. Sprenkel hier citroensap overheen. Was de appels, 
snij ze in vieren en vervolgens in kleine blokjes. Voeg deze bij de andere ingrediënten. 
Meng de yoghurtdressing met de room tot er één mengsel ontstaat en breng dit op smaak 
met peper. Voeg hier de appels, walnoten en selderij aan toe. Dek de salade af en zet 
hem een uur in de koeling. Snij de ananas in stukjes en meng deze door de 
Waldorfsalade. Garneer de salade met walnoten. 
 
2. Salade met couscous en rode groenten (dit recept bevat veel serotonine) 
 
Ingrediënten: 
1 wortel 
een teentje knoflook 
2 tomaten 
1 rode paprika 
4 bladeren krul- of Frisee-andijvie 
1 kleine rode ui 
2 eetl olie 
150 ml groentebouillon 
200 gr couscous 
3 eetl wijnazijn 
1 eetl koudgeperste olijfolie 
3 eetl citroensap 
zout, zwarte peper 
verse blaadjes basilicum 
 
Pel de wortel, uien en knoflook en snij deze in kleine stukjes. Verwarm 2 eetlepels olie in 
een braadpan. Voeg wortel, ui en knoflook toe en braad de ingrediënten kort. Voeg de 
groentebouillon toe, doe een deksel op de pan en laat deze twee minuten koken bij een 
lage temperatuur. Voeg couscous toe en breng deze aan de kook. Haal de pan van het 
vuur, doe er een deksel op en laat het mengssel even staan om de juiste consistentie te 
krijgen. Giet daarna de couscous af en laat het afkoelen. Was de tomaten en de paprika 
en snij deze in kleine blokjes. Was de andijvie en scheur deze in kleinere stukken. Meng  
zout, peper, azijn en olijfolie samen en giet het mengsel over de salade. Roer het door de 
salade. Breng de couscous op smaak met citroensap, peper en zout en serveer het 
samen met de salade, groenten en basilicumblaadjes. 
 



 

 

3. Romige Saffraansoep 
 
Ingrediënten: 
40 gr volkoren toast 
1 sjalot 
1 klein teentje knoflook 
1 kleine prei (100 gr) 
1 eetl olijfolie 
1/4 theel saffraanpoeder 
600 ml groentebouillon 
3 eetl room 
zout 
witte peper 
1 eetl vlokken amandelen 
 
Rooster de toast en snij deze in kleine blokjes. Pel de sjalot en de knoflook en snij ze fijn. 
Was de prei en snij deze in kleine stukjes. Verhit de olie in een braadpan, voeg prei, 
knoflook en sjalot toe en bak deze gedurende 4 minuten. Houd één grote lepel van dit 
mengsel apart. Voeg de broodkruimels en de saffraan toe aan de rest van het mengsel. 
Voeg de bouillon toe, dek de pan af en laat deze 30 minuten lang koken bij een lage 
temperatuur. Meng de room met de soep en breng deze op smaak met peper en zout. Bak 
de amandelvlokken in een kleine braadpan. Giet de saffraansoep in soepborden, voeg de 
rest van de groenten toe en besprenkel deze met de amandelvlokken. Serveer. 
 
4. Mozzarella met papaya 
 
 
Ingrediënten: 
1 kleine rode chilipeper 
3 eetl soja-olie 
een snufje zout 
1½ mozzarella (ong. 200 gr.) 
1 rijpe papaya 
3 stengels basilicum 
2 broodjes met zonnebloemzaad 
 
Snij de chilipeper in de lengte doormidden, verwijder de zaades en snij deze in heel dunne 
plakjes. Meng deze met zout en olie en laat het mengsel 20 minuten staan. Snij de 
mozzarella in dunne plakjes. Schil de papaya, snij deze in de lengte doormidden en 
verwijder de zaadjes. Snij beide helften van de papaya in plakjes. Was de basilicum en 
laat deze opdrogen. Haal de blaadjes van de stelen. Garneer twee borden met plakjes 
mozzarella, papaya en basilicumbladeren en besprenkel deze met chili-olie. Serveer dit 
met twee broodjes met zonnebloemzaad. 
 
5. Fruitcocktail met tarwekiemen 
 
Ingrediënten 
1 meloen (150 gr) 
½ banaan 
sap van 4 sinaasappels 
2 eetl tarwekiemen 
1 mespuntje gember 



 

 

 
Schil de meloen, verwijder de zaden en snij de meloen in kleine blokjes. Pel ook de 
banaan en snij deze in plakjes. Voeg sinaasappelsap, tarwekiemen en gember toe en mix 
het samen in een blender. Schenk het sap in glazen en serveer met rietjes. 
 
6. Courgettetaartjes met zalm 
 
Ingrediënten: 
50 gr bloem 
2 eieren 
zout 
1 theel gedroogde thijm 
1 sjalot 
250 gr courgettes 
2 eetl room 
zwarte peper 
2-3 eetl olie 
50 gr gerookte zalm 
3 eetl lichte yoghurt 
2-3 theel limoensap 
 
Meng met een garde eieren, bloem, zout en thijm samen tot er een dik maar vloeibaar 
deeg ontstaat. Dek het deeg af en laat het 15 minuten in de koelkast staan. Pel in de 
tussentijd de sjalot en snij deze in kleine stukjes. Was de courgettes en rasp ze fijn. Meng 
de sjalot en de geraspte courgette met room en voeg het mengsel toe aan het deeg. 
Breng het geheel op smaak met peper en zout. Verhit de olie in een grote pan boven op 
een matig hete temperatuur. Maak hier 6-8 taartjes van en bak deze tot ze aan beide 
kanten gebruind zijn (ong. 3 minuten per zijde). Snij de gerookte zalm in plakes en leg 
deze samen met de taartjes op een bord. Meng de yoghurt met limoensap en sprenkel dit 
over de plakjes zalm. 
 
7. Tongfilet in een jasje van dunne rijst en groenten 
 
Ingrediënten: 
50 gr bruine rijst 
2 grote tongfilets 
zout 
witte peper 
1 eetl citroensap 
Vet voor de ovenschaal 
½ prei 
1 wortel 
½ eetl boter 
1 eetl fijngehakte peterselie 
2 eetl versgeraspte Emmentaler kaas 
4 dunne plakjes citroen 
tuinkers-/peterseliebladeren 
 
Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking. Laat de oven voorverwarmen tot 
200 graden. Was de filets en laat ze drogen. Breng ze op smaak met peper en zout en 
sprenkel er citroensap overheen. Wrijf een ondiepe bakplaat in met vet. Was de prei en de 
wortel. Snij beiden in dunne plakjes of blokjes. Laat de boter in een pan smelten, voeg de 



 

 

groenten toe en laat ze 2 minuten sudderen. Breng ze op smaak met peper en zout. Giet 
de rijst af. Meng de groenten, rijst, peterselie en de Zwitserse kaas samen. Leg de filets op 
de bakplaat en bedek ze met het rijst- en groentemengsel. Bak de vis gedurende 20-25 
minuten in de oven zodat de groenten en de rijst krokant worden. Serveer het geheel met 
de plakjes citroen en de kruiden. 
 
8. Chocolademousse 
 
Ingrediënten: 
200 gr pure chocolade 
2 eetl oploskoffie 
½ theel kardemom 
1 vers ei 
75 gr room 
1 eetl poedersuiker 
1 zakje vanillesuiker 
 
Breek 90 gr chocolade in stukje en leg deze in een pan. Plaats de pan boven een andere 
pan met heet water. Laat de chocolade smelten en vervolgens afkoelen totdat het warm 
geworden is. Meng ondertussen de oploskoffie met twee eetl kokend water en voeg 
kardemom toe. 
Breek het ei en scheid de dooier van het eiwit. Klop het eiwit en de room samen. Klop de 
dooier en de poedersuiker samen op totdat het een schuimige massa vormt. Voeg de 
vanillesuiker en 1 eetl warm water toe tot de suiker oplost. Meng langzaam het 
koffiemengsel en de warme chocolade met het eier- en suikermengsel. Voeg de slagroom 
en het opgeklopte eiwit toe. Giet de mousse in twee glazen om te serveren, dek deze af 
en laat ze minimaal twee uur afkoelen. Rasp de rest van de chocolade en sprenkel deze 
over de mousse. Verse bosvruchten kunnen ook als smakelijke garnering gebruikt worden, 
bijv. aardbeien. 
 
9. Vijgen met kaneelcrème 
 
Ingrediënten: 
1 kleine sinaasappel 
3 rijpe vijgen 
1 eierdooier 
1 eetl poedersuiker 
2 mespuntjes kaneel 
8 eetl melk 
 
Pel de sinaasappel en scheid de partjes. Leg de partjes in een vergiet en prak ze met een 
vork om 4 eetlepels sinaasappelsap te krijgen. Was de vijgen en snij ze in plakjes. Leg de 
plakjes op een bord en besprenkel ze met 2 eetlepels citroensap. Bedek ze vervolgens en 
leg ze terzijde. 
Breng water aan de kook in een kom (ongeveer een handbreedte wijd). Klop de 
eierdooier, poedersuiker, kaneel en de rest van het sinaasappelsap samen met een garde 
in een andere (kleinere) kom. Plaats deze kom boven een pan heet (maar niet kokend) 
water, en voeg melk toe. Klop het mengsel met een garde op totdat er een schuimig 
geheel ontstaat. Direct serveren. 
 
10. Dadelstokjes 
 



 

 

Ingrediënten: 
200 gr dadels 
2 dcl zure room 
150 gr volkoren bloem 
150 gr bruine suiker 
100 gr grof gehakte noten 
100 gr pure chocolade (70%) 
½ theel kaneel 
½ theel verse gist 
Vierkante (oven)schaal, ong. 20 cm breed 
 
Meng de bloem, suiker, gist en room samen om meel te krijgen. Voeg fijngesneden dadels 
zonder pit, grofgehakte noten en geraspte chocolade toe. Smeer de ovenschaal in met vet 
en bedek de bodem met bloem; spreid vervolgens het mengsel egaal over de bodem van 
de schaal. Besprenkel het mengsel, wanneer het oppervlak glad en egaal is, met kaneel. 
Bak het geheel gedurende 35 minuten bij 160 graden. Laat het dessert hierna 15 minuten 
staan. Leg het mengsel vervolgens op een bord en snij het in strookjes (ong 10 cm lang 
en 2,5 cm breed). Serveren terwijl ze nog warm zijn. 
 
 
 
 
 
 


