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Het DASH Dieet Plan – 5jaar op rij het Beste Dieet 

Een handjevol Noten Per Dag 
Om Langer Te Leven 

Een handjevol noten per dag, en je ziet je kans op vroegsterfte met maar 
liefst 23% afnemen.  

We wisten al dat noten dankzij hun hoge gehalte aan onverzadigde 
vetten een gezonde keuze zijn, omdat ze de kans op hart- en vaatziekten 
kunnen verkleinen.  

Daarom zijn noten één van de basisprincipes van het DASH Dieet Plan, 
dat je nog TWEE Dagen kan bestellen voor slechts €47 ipv. €67.  

Recent Nederlands onderzoek concludeert dat wie dagelijks 15 gram 
noten eet ook een langer leven beschoren is.  

Onderzoekers aan de Universiteit van Maastricht ondervroegen in 1986 
meer dan 120.000 Nederlanders tussen 55 tot 69 jaar oud.  
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Tien jaar later analyseerden ze de gezondheidstoestand van diezelfde 
groep, en bekeken ze wie al overleden was. Daarna zochten ze naar een 
verklaring voor die sterftecijfers. 

De senioren die elke dag minimum 15 gram noten verorberden, bleken 
een 23% lagere kans te hebben om binnen de tien jaar te sterven. Dit in 
vergelijking met de senioren die geen noten aten.  

Ze zagen hun kans op kanker, hart- en vaatziekten, 
luchtwegenaandoeningen, neurodegeneratieve ziekten en diabetes 
afnemen, waardoor ze langer leven.  

"Het is opmerkelijk dat er al een verschil te zien is vanaf 15 gram noten 
per dag, wat overeenkomt met een handvol," legt Piet van den Brandt 
uit, hoogleraar aan de universiteit van Maastricht.  

Meer dan 15 gram noten eten per dag heeft geen zin, want meer dan die 
hoeveelheid had geen invloed op de verdere verlaging van de 
sterftekans.  



EEN HANDJEVOL NOTEN PER DAG OM LANGER TE LEVEN 3 

 

Het DASH Dieet Plan – 5jaar op rij het Beste Dieet 

Noten staan bekend om hun voedzame bestanddelen zoals 
antioxidanten, vitaminen, vezels en onverzadigde vetzuren.  

Nog een reden om elke dag op een handjevol noten te kauwen, bij wijze 
van gezond tussendoortje.  

Naast noten bevat het DASH Dieet Plan nog verschillende andere 
gezonde basisprincipes die je gezondheid en energie niveau gevoelig 
verbeteren. Het DASH Dieet Plan leert je deze principes toe te passen in 
je dagelijks leven en je kan er met het hele gezin van genieten. 
 
Hier nog een getuigenis van Dirk uit Utrecht die met Het DASH Dieet 
Plan 'zijn evenwicht' terug gevonden heeft. 
 
 
"Hallo DASH Plan, 
 
 
Cholesterol en overgewicht spelen me al m'n hele leven partner. 
Mijn stofwisseling blijkt niet optimaal te werken waardoor ik vrij 
gevoelig ben voor vet en de calorieën niet verbrand naar behoren. 
 
Wij zijn nu thuis begonnen met de recepten van het DASH Dieet 
en deze bevallen prima. Ze zijn niet alleen gezond maar iedereen 
vindt ze ook echt lekker, zelfs mijn jongste zoon van 6. 
 
We gebruiken ook de voedingstabel en hierdoor eten we veel 
gevarieerder dan vroeger.  
 
Met dit plan en zijn heerlijke recepten heb ik het gevoel dat ik 
me beter in evenwicht voel en heb een stuk minder last van 
dipjes. Binnen twee weken moet ik weer op controle maar ik 
voel reeds dat mijn dokter tevreden zal zijn met mijn vooruitgang. 
 
Bedankt voor de handige tabellen en de lekkere recepten. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
EINDE getuigenis Dirk 
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Het DASH Dieet Plan is een no-nonsense dieet dat je helpt om op een 
evenwichtige manier je eet- en levensgewoonten te verbeteren zonder 
dat je hiervoor gekke dingen hoeft te doen. 
 
Ben je benieuwd om het DASH Dieet Plan te ontdekken en te 
genieten van meer dan 160 verrukkelijke en gezonde recepten? 
 
We geven je nog TWEE Dagen uitzonderlijk €20 extra korting  
wanneer je met Het Dash Dieet Plan wil starten 
 
Laat dus deze keer je kans niet voorbij gaan zodat je geen enkel  
van de 162 heerlijke en gezonde recepten hoeft te missen. 
Start hier met Het DASH Dieet Plan en voel je terug fit en energiek! 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
HET DASH DIEET PLAN 
 
 
P.S. De volgende TWEE DAGEN heb je recht op een extra korting van 
€20 waardoor je dus slechts €47 investeert in plaats van €67. 
 
KLIK HIER om er meteen van te genieten. 
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