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Wat is een
powermood?

Lovechoc

Associatie?

Energie

Daadkracht

Goede flow

Zin in hebben

Concentratie: verscherpt

Lichaam beïnvloeden ergens zin in te hebben

We gaan er tegen aan

Focus

Ingrediënten

3 belangrijkste
marco-nutriënten

Koolhydraten

Vetten

Eiwitten

Niet altijd dragen ze bij aan wat je
hersenen/ lichaam nodig heeft

Niet alles wat we eten draagt bij
aan de powermood

Middagdip?

Komt door insuline
(koolhydraten)

Lichaam aan de slag bloedspiegel
neutraal te houden

Natuurlijk

Biologisch, dynamisch
Biologisch: onbespoten

Dynamisch: goed voor dieren
en in de buurt

‘kort van grond tot mond’

Goede voeding?

Nog nooit een sticker gezien
op een stuk fruit

Basale ingrediënten

Meer mee kunnen hoofd en lijf
dan gefabriceerd

Smaakvol

Top 3 smaakdragers

Vet

Zoet

Zout

Industrie:

In heel veel producten zit suiker; ook in chips!

Een tomaat  uit Spanje (natuur); vs.
uit de kas (Westland)

Moet ook anders gaan denken

Quinoa groet nu ook in
Nederland op een boerderij

Beter: onverpakte producten

Producten

Niet gefabriceerd is de goede kant

Goede vetten die je eet
Olijfolie

Kokosolie

Kokosmakroon

Orgineel

Brainfood

Veel minder zoet en vet

Net zo lekker!

Kwestie van wennen

Innoverend

Stapsgewijs ontwikkelen naar gezonder eten

We worden ouder
Minder lang 100% gezond

Je bent wat je eet!

Welke ziekte het ook is: de moeder
is altijd voeding!

Gezond oud worden
Bouw het gewoon op

Het is ook de overvloed van nu

Regionaal

Geen vervoer

Seizoensgebonden
Variatie

Je krijgt de seizoenen mee

Ondernemers-commitment

Vergeten groentes: Komen terug

Energie

Voeding is een belangrijke energizer:
ga er bewust mee om

Oefening tot
bewustwording:

Hoeveel appels (staat voor
energiedragers) liggen er in zou

denkbeeldige mandje ’s morgens bij
het opstaan?

En hoe ga je deze appels inzetten
respectievelijk aan wat ga je

besteden?

Hoe vaak denkt een mens
gemiddeld een voeding?Onbewust 200 keer per dag

Over de
mindmap

Met de klok mee

Van het midden naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Event/ Meeting Design en LiveMindMapping?:
www.ConnectionOfMinds.com
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