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Voorwoord
Iedereen, ook jij, krijgt te maken met stressvolle periodes in het leven. Hierdoor wordt het serotonine-niveau, oftewel het ‘gelukshormoon’ in onze hersenen lager. Dit kan er o.a. voor zorgen
dat je minder levenslust krijgt, slechter slaapt en minder zelfvertrouwen krijgt, waardoor je niet
lekker in je vel zit. Mijn zoektocht naar hoe je geluk kunt eten, is uitgegroeid tot een missie om
zoveel mogelijk mensen op een natuurlijke manier te helpen gelukkiger te worden.
We hebben het allemaal nodig… geluksstofjes, ook wel serotonine en dopamine genoemd. In
2015 schreef ik mijn eerste boek ‘Eet puur geluk’. Dit ontstond uit de behoefte om mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Ik kwam er achter dat ik zelf een groot tekort had
aan deze ‘geluksstofjes’ en besloot onder begeleiding van een deskundige, dokter Alexander
Korbee om mijn mentale en lichamelijke conditie aan te pakken. Op advies van dokter Korbee
paste ik mijn voedingspatroon en mijn levensstijl aan.
Uit de analyse van de gezondheidsscan van dokter Korbee wist ik welke nutritionele stoffen ik
tekort kwam. Het ging om de stofwisseling van aminozuren die de hersenen aansturen: de
neurotransmitters serotonine en dopamine. In eerste instantie vulde ik deze stoffen aan met voedingssupplementen, maar later kwam ik op het idee om deze stoffen uit verse voeding te halen.
Nadat ik in de negen maanden die volgden merkte dat mijn welzijn aanzienlijk verbeterde, en
mijn serotonine- en dopamineniveau aanzienlijk gestegen was, raakte ik geïntrigeerd door het
fenomeen dat je geluk blijkbaar kunt eten!
Vol enthousiasme ging ik verder met mijn zoektocht naar geluksstoffen in voeding, waarbij ik
veel verschillende voedingsdeskundigen heb geraadpleegd. Aan de hand van hun expertise en
mijn eigen ervaringen heb ik een lijst samengesteld waarin per ingrediënt/voedingssoort is
aangegeven hoeveel L-tryptofaan het per 100 milligram bevat. L-tryptofaan is een aminozuur
dat door ons lichaam omgezet kan worden in serotonine. Je kunt dat niet puur uit voeding halen,
maar dus wel aanmaken door voeding te eten die L-tryptofaan bevat. (Hier ga ik verder op in
bij de inleiding).
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Met veel plezier ben ik de keuken ingedoken en heb maanden besteed aan het samenstellen
van lekkere, gezonde en ‘geluksverhogende’ recepten. Mijn uitgangspunt was dat de recepten
zoveel mogelijk puur natuur moesten zijn en makkelijk te bereiden (althans de meeste). Zo heb
ik 24 gelukmakende recepten per seizoen bedacht om je op weg te helpen. Naast deze recepten bevat ‘Eet puur geluk met Dymphina’ tabellen, waarmee je zelf heel gemakkelijk jouw eigen
geluksrecepten kunt samenstellen.
Nu, zoveel jaren later en zoveel ervaringen rijker werd het tijd voor een frisse herziene editie
van ‘Eet puur geluk’. Samen met mijn dochter en fotografe Mirella Beau dook ik wekenlang de
kookstudio in, trok ik eropuit in de natuur en maakten we stapels inspirerende foto’s. Ik kookte
de recepten weer eens allemaal en paste hier en daar wat aan, waardoor het boek een eigentijdse inhoud en uitstraling heeft gekregen. Maar… een mooi, nieuw boek uitbrengen is voor
mij niet het belangrijkste. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen mijn boodschap over te
brengen: Eet puur geluk!
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Inleiding
Mijn verhaal
Ik wil jullie graag meenemen in mijn verhaal, om zo duidelijk te maken hoe ik tot het schrijven
van dit boek ben gekomen. Ik leefde mijn leven in de zevende versnelling. Legde de lat te
hoog, werkte te veel, deed te veel, maar vond het ook allemaal even leuk en kende geen
rem. Kort gezegd; ik nam geen rust. Met alle gevolgen van dien.
Door zo gejaagd te leven raakt het stresssysteem in je lichaam ontregeld en blijft de aanmaak
van cortisol op een te hoog tempo doorgaan. Hierdoor vermindert je serotoninegehalte
drastisch of kan zelfs helemaal tot nul gereduceerd worden, zoals bij mij het geval was.
Het is bekend dat steeds meer Nederlanders last hebben van stress- en zelfs burn-outklachten.
Burn-out is inmiddels uitgeroepen tot volksziekte nummer één. Ruim 1,4 miljoen Nederlanders
hebben vermoeidheidsklachten, die naast oververmoeidheid kunnen resulteren in burnoutklachten of zelfs tot een depressie kunnen leiden. Circa 1,2 miljoen mensen in Nederland
slikken antidepressiva.
Het online werken met informatie en met mensen neemt nog steeds toe in onze huidige
maatschappij. De nadruk ligt steeds vaker op het presteren, om zowel zakelijk als privé sneller
en efficiënter te werken. Werk en privé lopen ook steeds vaker door elkaar. Je neemt je werk
mee naar huis en bent continu bereikbaar. Je smartphone en email werken 24/7 door. Thuis
wacht doorgaans ook een druk sociaal leven, naast de zorg voor het huishouden en de
kinderen.
Maar dit kan ook anders!

Wie is Dymphina?
Laat ik me allereerst eens voorstellen. Ik ben een energieke, enthousiaste en gedreven vrouw.
Gelukkig getrouwd, met een dochter van 26 jaar die fotograaf is. Ik run samen met mijn man
7

en broer ons bedrijf Jooren Scheepsschroeven. Ik ben een harde werker, heb lef en combineer
een gezond verstand en creativiteit in de juiste dosis. Waar geen wegen bestaan, maak ik
een pad. En dit laatste was een kwaliteit die goed van pas kwam toen ik volledig was
ingestort in 2010, als gevolg van een burn-out die zich ontwikkelde tot een depressie.
Door deze burn-out en depressie bleek ik een tekort aan neurotransmitters te hebben
opgebouwd. Ik stelde mijzelf ten doel om de neurotransmitters in mijn hersenen niet langer via
medicatie te hergebruiken, maar om er met de juiste voeding voor te zorgen dat de stofjes
serotonine en dopamine in mijn hersens weer op peil zouden komen. Ik begon mijn
onderzoek naar de hoeveelheid L-tryptofaan (L-tryptofaan in voeding wordt via een specifiek
proces door je lichaam omgezet in serotonine) in voedingsmiddelen en ontwikkelde hiervoor
speciale recepten, waarbij ikzelf als testpersoon fungeerde.
Ik boekte een geweldig succes. Ik kwam er namelijk achter dat ik door bepaalde
voedingsmiddelen uit drie verschillende groepen met elkaar te combineren mijn serotonine
niveau omhoog kon brengen. Mijn arts Alexander Korbee heeft mij daarin vanaf het begin tot
het einde begeleid. Mijn serotoninegehalte is tijdens de periode dat ik begonnen ben met
mijn onderzoek totdat ik weer gezond was van 30 naar 160 gestegen (ter info: je
serotoninegehalte dient tussen de 50 en 185 te liggen, de eerste keer zat ik dus in het rood
en daarna ver boven gemiddeld).
Dus ja, je kunt serotonine gewoon ‘eten’, echter wel in een bepaalde combinatie.

GELUKSSTOFFEN
Serotonine
Serotonine is de belangrijkste neurotransmitter die een rol speelt bij angstgevoelens en
depressiviteit en serotonine is de neurotransmitter die geassocieerd wordt met geluk en jezelf
goed voelen. Als je een serotonine tekort hebt of niks meer hebt, dan heb je een depressie.
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Een neurotransmitter is een overdrachtsstofje in de hersenen, dat ervoor zorgt dat de neuronen
met elkaar kunnen “communiceren”. Als serotonine dus ontbreekt of er is een tekort, dan wordt
de andere neuron om te communiceren niet aangezet en dan gaat het mis!
De amygdala (onderdeel van je limbische systeem) verwerkt prikkels van onze zintuigen en
koppelt deze aan emoties. Je kan de amygdala trainen door bijvoorbeeld NLP- of RETtherapie. Serotonine beïnvloedt de werking van de amygdala. Bij een tekort aan serotonine
gaat dit steeds lastiger. Het is dus van groot belang een goed serotoninegehalte te behouden
en zo nodig weer op te bouwen.

De functie van serotonine:
• S
 erotonine is belangrijk voor de stemming, een te laag niveau kan depressieve klachten
veroorzaken.
• Serotonine is nodig om melatonine aan te maken, melatonine zorgt ervoor dat je kunt
slapen.
• Serotonine is nodig voor een goed seksleven.
• Serotonine heeft invloed op angst en neemt af bij langdurige stress.
• Serotonine zorgt voor een stabiele emotionele balans en geeft zelfvertrouwen.
Serotonine ontstaat uit een aminozuur te weten L- tryptofaan (dit is een stukje eiwit) dus je kunt
het gewoon eten.

L-tryptofaan zit vooral in de volgende voedingsmiddelen:
• Soja
• Kaas (Mozzarella, Parmezaanse kaas,
Cheddar)
• Kip
• Kalkoen
• Schaal- en schelpdieren
• Inktvis
• Ei

•
•
•
•

Pompoenzaden
Sesamzaad
Zonnebloempitten
Linzen
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lente
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Hartige pannenkoeken
Ingrediënten
500 gram tarwebloem
3 eieren
900 ml sojamelk of havermelk
400 gram snijbiet
2 rode uien
200 gram Emmentaler kaas
arachideolie
50 gram zonnebloempitten
250 gram salami
peper en zout

Bereiding
• M
 aak beslag van de bloem, eieren, snufje zout en de melk.
Zet eventjes in de koelkast.
• Snijd de harde nerven uit de snijbiet, snijd ze fijn en spoel af.
• Pel en snipper de uien, rasp de kaas.
• Verwarm de oven voor op 200 graden.
• F ruit de uien glazig in een scheutje arachideolie. Voeg
daarna de snijbiet toe en wok dit ca. 7 minuten. Breng op
smaak met peper en zout.
• Bak de pannenkoekjes dun.
• R ooster ondertussen de zonnebloempitten in een droge
koekenpan.
• B
 eleg de pannenkoeken met het ui-snijbietmengsel, de kaas,
de zonnebloempitten en de salami. Vouw in vieren en leg op
een met bakpapier beklede bakplaat.
• B
 ak de hartige pannenkoekjes in ca. 5 minuten tot ze krokant
zijn en dien op.
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zomer
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Risotto met garnalen
	

Bereiding

Ingrediënten
1 ui
500 gram paddenstoelen (gemengd)
2 courgettes
arachideolie
300 gram risottorijst
ca. 800 ml water
1 bakje ricotta
2 groentebouillontabletten
3 tenen knoflook
400 gram grote rauwe garnalen
(schoongemaakt)
peper en zout
100 gram Romano geraspt

•	Pel en snipper de ui. Maak de paddenstoelen schoon en snijd
in stukjes. Spoel de courgettes af en snijd in blokjes.
•	Fruit de ui in de arachideolie glazig, voeg de risottorijst toe,
zet het vuur laag en blijf ca. 2 minuten goed roeren, totdat de
korreltjes een beetje glazig worden.
•	Voeg nu een scheutje water toe en laat dit geheel opnemen,
blijf ondertussen goed roeren. Blijf hiermee doorgaan tot de
risotto bijna geen water meer opneemt.
•	Voeg de paddenstoelen, ricotta, courgettestukjes en de
bouillontabletten toe en laat garen in ca. 15 minuten.
•	Controleer regelmatig, zodat het niet aanbakt.
Verdun eventueel met een scheutje water.
•	Pel en plet de knoflook en snijd klein. Spoel ondertussen de
garnalen af en laat uitlekken.
•	Fruit de knoflook in een koekenpan met arachideolie op hoog
vuur en bak de garnalen mee. Zodra de garnalen roze zijn
zijn ze gaar.
•	Als de risotto smeuïg en gaar is, voeg dan de gebakken
garnalen toe. Breng op smaak met peper en zout.
•	Verdeel de risotto over de borden, strooi de Romano kaas en
de oregano erover.

1 theel. oregano
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herfst
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Bowl noedels met tempeh
Ingrediënten
800 gram broccoli
4 eieren
1 groot blik kikkererwten
1 theel. paprikapoeder
1 theel. knoflookpoeder
1 theel. komijn
peper en zout
arachideolie
400 gram tempeh
1 citroen
2 eetl. honing
4 eetl. tahin (sesamzaad pasta)
2 rode uien
350 gram soba noedels
handje pompoenpitten

Bereiding
•	Snijd kleine roosjes van de broccoli, spoel af en kook
beetgaar in 12 minuten. Kook de eieren eventueel met de
broccoli mee. Kook ze hard in 7 minuten. Haal uit de pan,
laat schrikken en pel af.
•	Spoel de kikkererwten af, laat goed uitlekken en dep droog.
Kruid de kikkererwten met de paprikapoeder, knoflookpoeder,
komijn, peper en zout.
•	Bak de kikkererwten in arachideolie goudbruin en knapperig
•	Snijd de tempeh in kleine blokjes en bak in een scheutje
arachideolie bruin. Pers ondertussen een halve citroen uit en
meng het sap met de honing, een beetje peper en zout. Roer
goed om en meng de gebakken tempeh hierdoor.
•	Maak van de tahin een sausje door er citroensap en 1
eetlepel honing door te mengen. Voeg ca. 4 eetlepels warm
water toe om er een gladde saus van te maken.
•	Pel de uien en snijd in dunne ringen.
•	Kook de noedels zoals op de verpakking staat.
•	Vul de kommen met de noedels. Schik per kom de broccoli,
tempeh, kikkererwten, 1 ei in partjes en de uienringen op de
noedels. Bestrooi met de pompoenpitten en schep de saus
erover.
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winter
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Romige boerenkoolsoep
Bereiding

Ingrediënten
2 rode uien
1 teen knoflook
400 gram kippenworstjes
500 gram aardappels
300 gram boerenkool
arachideolie
1½ liter kippenbouillon van tabletten

•	Pel en snipper de ui. Pel en pers de knoflook.
•	Verwijder de velletjes van de worst en draai van de vulling
kleine balletjes.
•	Schil de aardappels, snijd in kleine blokjes en spoel af.
•	Snijd de boerenkool fijn en spoel af.
•	Fruit de ui met de knoflook in een braadpan totdat het gaat
geuren. Voeg de balletjes toe en braad ze om en om bruin,
ze hoeven niet gaar te zijn.
•	Voeg nu de bouillon, aardappelstukjes, de room, de takjes
tijm en de boerenkool toe. Breng aan de kook en laat in 15
minuten garen. Haal de takjes tijm eruit. Breng op smaak met
peper en zout.
•	Verdeel de soep over de kommen, garneer met stukjes feta en
pecannoten.

125 ml soja kookroom
paar takjes verse tijm
peper en zout
150 gram feta
50 gram pecannoten
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Geluk is eetbaar. Wist je dat?!
In ‘Eet puur geluk met Dymphina’ legt Dymphina jou duidelijk uit hoe de stofwisseling van
ons gelukshormoon werkt en hoe eenvoudig dit voor iedereen is aan te vullen door middel
van het juiste eten.
Iedereen, ook jij, krijgt te maken met stressvolle periodes in het leven. Hierdoor wordt het serotonine-niveau,
oftewel het ‘gelukshormoon’ in onze hersenen lager. Dit kan er o.a. voor zorgen dat je minder levenslust krijgt,
slechter slaapt en minder zelfvertrouwen krijgt, waardoor je niet lekker in je vel zit.
Dymphina ontdekte dat je door middel van een bepaalde combinatie van
voeding veel invloed kunt uitoefenen op je geluk en geestelijk welzijn.
Dymphina’s zoektocht naar hoe je geluk kunt eten, is uitgegroeid tot een
missie om zoveel mogelijk mensen op een natuurlijke manier te helpen
gelukkiger te worden.
Welke voedingsstoffen zijn er nodig om het gelukshormoon serotonine aan
te maken? In welke voedingsmiddelen zitten deze stoffen en hoeveel zit er
dan in? Dymphina zocht het voor je uit, met groot succes.
Ze bedacht 24 ‘gelukmakende’ recepten per seizoen om je op weg te
helpen. Naast de recepten bevat ‘Eet puur geluk met Dymphina’ tabellen, waarmee je zelf heel gemakkelijk jouw eigen geluksrecepten kunt
samenstellen.
Nog niet eerder werd er een kookboek gemaakt waar je zo
gelukkig van wordt!
Dymphina Jooren (1967) is naast auteur ook directeur van
een metaalbedrijf in de scheepvaartsector. Zij en haar man
hebben samen een dochter. In 2015 kwam de eerste druk van
haar boek ‘Eet puur geluk’ op de markt, dat nu geheel
herzien is. Hiernaast is zij spreker en ervaringsdeskundige op
het gebied van voeding en geluksverhogende stoffen. Ze staat
enthousiast en positief in het leven en deelt dat graag met
anderen.
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