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De leefstijl van...

TEKST BELINDA FALLAUX | FOTOGRAFIE BART HONINGH | VISAGIE LINDA HUIBERTS

Sportdiëtist Saraï Pannekoek helpt sporters om een 
betere relatie te krijgen met voeding, en met zichzelf.

 “Hoe bewuster je bent, hoe duurzamer je keuzes worden. 
Dat draagt uiteindelijk bij aan een mooiere planeet.”

vast zat en kwam in twee maanden tijd 
tien kilo aan. Ik merkte dat ik alle crap kon 
blijven eten als ik maar fanatiek sportte en 
dat werd mijn strategie. Terug in Nederland 
ging ik voeding en diëtiek studeren, maar 
tegenstrijdig genoeg had ik zelf een com-
plexe haat-liefdeverhouding met voeding. 
Ik zag mezelf – onterecht – als superdik. 
Mijn eetbuien compenseerde ik door 
’s  ochtends om vijf uur op te staan en 
tien  kilometer hard te lopen en na school 
nog eens drie tot vier uur te trainen. 
Ik belandde in een vicieuze cirkel van 
eetbuien,  compenseren, niet eten, over-
training en uiteindelijk een depressie en 
een zware burn-out op m’n 24ste.”

Heftig...
“Absoluut. In mijn diepste dal wilde ik de 
zelfmoordlijn bellen voor hulp. Ik wilde niet 
per se dood, maar ik wilde ook niet zo verder 
leven. Ik dacht: dit is niet de Saraï die ik 
ken. Ik was als jong meisje enthousiast en 
spontaan, maar ik was mezelf helemaal 
kwijt geraakt. Toch zag ik ergens nog wel 
een glimp van wie ik was. Daar heb ik me 

WIE IS SARAÏ?
Saraï Pannekoek (33) deed 
ooit fanatiek aan kickboksen 
en Braziliaans jiu-jitsu. Ze is 
zelfstandig sportdiëtist, auteur 
en spreker. In haar praktijk 
Nourishmentis focust ze op 
de voedingsbegeleiding van 
topsporters, sporters die 
plantaardig eten en cliënten 
met eetproblematiek. In 2017 
verscheen haar boek Eet als een 
atleet, waarin ze de wetenschap 
vertaalt naar  praktische adviezen. 
Ze werkt nu aan haar tweede 
boek, over een duurzamer 
voedingspatroon. 
Saraï is mede-oprichter van 
Sustainable Athlete en zit in het 
bestuur van de Green Food 
Foundation. Ze woont met haar 
man Paul in Amsterdam. 
Saraipannekoek.com

‘Met de ervaring 
van mijn eetstoornis 
HELP IK NU ANDEREN’

SARAÏ PANNEKOEK

Wat doe je precies als sportdiëtist?
“Ik help sporters verantwoordere en bewus-
tere keuzes te maken die goed zijn voor hun 
gezondheid en prestaties én voor de planeet. 
Vleesetende sporters daag ik uit om vaker 
te kiezen voor vega en ik optimaliseer de 
 voeding van sporters die al plantaardig eten. 
Toch is het een misvatting dat veganistisch 
eten het duurzaamst is. Het gaat ook om 
je gezondheid, en je moet een patroon vol 
kunnen houden. Ik heb sporters in de 
 praktijk gehad die veganistisch aten, maar 
na een paar maanden moesten stoppen 
omdat hun bloedwaarden verslechterden. 
Een veganistisch dieet is simpelweg niet 
voor iedereen weggelegd. De topsporters die 
ik begeleid, willen goed en lekker eten, maar 
hebben niet altijd tijd om hele maaltijden te 
koken. De recepten met  seizoensproducten 
en andere verantwoorde producten die ik 
voor ze ontwikkel, zijn in een halfuur klaar.”

Je hebt je gespecialiseerd in 
eetstoornissen. Waarom?
“Tijdens mijn eigen sportcarrière kreeg ik 
zelf een eetstoornis. Het kostte me een paar 

jaar om ervan te herstellen, maar ik gebruik 
mijn ervaring nu om anderen te helpen. 
Sporters leggen de lat vaak hoog – vaak 
beïnvloed door social media, waar hen een 
irreëel beeld wordt voorgeschoteld: sixpacks 
en perfect afgetrainde lichamen. Dat kan 
een voedingsbodem voor eetproblemen zijn. 
De afgelopen jaren heb ik gewerkt met 
zeer anorectische en boulimische cliënten. 
Ik weet alles over sportvoeding en heb 
wetenschappelijke kennis, maar ben ook 
empathisch. Ik versta de taal van de eet-
stoornis, begrijp hoe iemand zich voelt.”

Hoe ontstond jouw eetstoornis?
“Het zaadje werd geplant toen ik als au pair 
naar Amerika ging. Ik at alles wat los en 

‘Sporters leggen de lat 
vaak hoog, beïnvloed 
door afgetrainde lijven 

op social media’
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Nog even terug naar duurzaamheid. 
Hoe draag jij eraan bij in je huis?
“Ik ben niet minimalistisch, maar winkel 
zelden. Paul en ik geven vooral geld uit aan 
ervaringen, boeken en eten. Wat we aan 
andere spulletjes aanschaffen, moet een 
 verhaal of een duidelijke functie hebben. 
Als er liefde of tijd in is gestopt, wil ik het 
wel hebben. Laatst heb ik m’n kast ‘geMa-
rieKondo’t’. Ik heb nu veel minder kleren, 
maar wat er hangt, is supergoed en draag  
ik graag. Verder ben ik alert op het gebruik 
van plastic. De plastic soep ontwricht ons 
hele ecosysteem. De meest simpele en  
effectieve tip die ik zelf toepas, is om te 
stoppen met single use. Ik hergebruik  
zakjes en vul zelf een fles met water.” 

Je looks zijn heel naturel. Hoe krijg  
je zo’n frisse uitstraling?
“Door veel buiten te zijn en goed te eten.  
Ik heb nu toevallig mascara op omdat ik 
een lezing had, maar normaal gesproken 
draag ik geen make-up. Dat is voor m’n huid 
heel fijn. De winter is wel een uitdaging 
voor me, mijn huid wordt dan erg droog.  
Ik gebruik calendula voor de droge huid op 
mijn vingers en smeer lippenbalsem. Wat 
verzorgingsproducten betreft ben ik mini-
malistisch. Ik douche met een product van 
dr. Bronner’s en gebruik voor m’n haar zeep 
van Lush. Dat is het wel zo’n beetje.” 

Hoe belangrijk is een strak lijf voor je?
“Tijdens mijn eetstoornis hield ik m’n buik 
altijd in. Maar daardoor ademde ik ook 
 helemaal verkeerd. Ik zit nu niet strak in m’n 
vel en als ik zit, zie je een buikje. Nou, I don’t 
care. Mijn herstel is me veel dierbaarder dan 
teruggaan naar die kritische gedachten van 
toen. Fit zijn vind ik wel belangrijk. Ik hoef 
niet de snelste te zijn met CrossFit, maar de 
battle met mezelf aangaan, vind ik leuk.” 

anderen hun relatie te verbeteren met  
voeding, en met zichzelf. Dat draagt  
uiteindelijk bij aan een mooiere planeet.” 

Hoe ziet jouw eigen eetpatroon er uit?
“Ik eet biologisch. Mijn boodschappen  
haal ik voornamelijk bij Odin, een voedsel-
coöperatie. Mijn dieet is voor 95 procent 
plantaardig. Soms eet ik iets dierlijks, 
 bijvoorbeeld een eitje of wat vis, omdat  
ik voel dat mijn lichaam dat nodig heeft.” 

Hou je van koken?
“Dat is voor mij mindfulness en meditatie 
tegelijk. Pure ontspanning. Mijn keuken is 
goed gevuld. Ik heb altijd verse groente  
en kruiden in huis en basisproducten als 
knoflook, ui en bladsla. Ik heb een set goede 
koksmessen en hou ervan om met aandacht 
een maaltijd klaar te maken. Dat kost tijd, 
maar ik geniet er ook van. We halen ook 
weleens iets kant-en-klaars af, maar niet te 
vaak. Ik voel met zulk eten geen verbinding. 
Ik heb trouwens wel een heel goede friettent 
gevonden in de buurt. Van zo’n frietje met 
mayo geniet ik wel, af en toe.” 

Je moeder is Moluks. Wat proef je van 
die roots terug in jouw kookkunsten?
“In een Moluks gerecht komen alle  
smaken voor: zoet, zout, pittig… een goed 
wok gerecht heeft al die smaken nodig.  
Ik kook dus ook met veel smaak. Soms  
voeg ik een klein beetje suiker toe aan een 
gerecht voor de volledigheid van de smaken, 
ook al is suiker natuurlijk ongezond.” 

Heb je een all time favorite gerecht?
“Een goede Indische curry kan ik altijd eten. 
Ik hak dan alle groente fijn die ik kan vinden 
en combineer ze met linzen, kokosmelk en 
wat kruiden. Liefst eet ik er rijst bij. Met dit 
gerecht kan ik mijn restjes goed opmaken.” 

op gefocust. Ik ging in therapie en maakte  
de keuze om weer echt te leven. Het duurde 
vijf jaar voordat ik voelde: ik ben er weer. 
Inmiddels omarm ik mezelf zoals ik ben.  
Ik doe vooral wat ik leuk vind en maak mijn 
keuzes grotendeels op gevoel. Ik ben ook 
milder geworden voor mezelf. Vroeger was ik 
nogal kritisch op wie ik was, nu veel minder.” 

Naast sportdiëtist ben je auteur en geef 
je lezingen over gezonde en duurzame 
voeding. Wat is je boodschap?
“Duurzaamheid is maar een woord, het 
gaat over de aarde. We staan voor grote 
uitdagingen, want het ecologische systeem 
kraakt aan alle kanten. Ik denk dat we ons 
vanuit onze eigen ‘ik’ verantwoordelijk 
moeten voelen voor deze planeet en er  
zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat 
bewustzijn kun je onder andere laten zien 
met je voedingskeuzes. Dus geen plofkip 
meer  bijvoorbeeld, maar verantwoordere 
alter natieven. Als sportdiëtist help ik  

‘VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL  
voor de aarde kun je uitdrukken  

met je voedingskeuzes’

‘De wereld 
verbeteren 

IS GEEN RACE. 
Iedereen die 

aan boord wil, 
is welkom’

“Drie keer per week 
CrossFit, ’s ochtends van 
7.00 tot 8.00 uur. Eén tot 
twee keer per week loop  
ik vijf kilometer hard. 
Daarnaast doe ik regel-
matig yoga in de studio of 
movements thuis op de 
judomatten. Hopelijk 
 verruil ik vanaf het najaar 
CrossFit voor de mat om 
weer Braziliaans jiujitsu  
te beoefenen.”
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zo zie ik het. Ik heb de regie over mijn eigen 
planning. En ik plan mijn dagen op energie, 
op focus. Ik luister goed naar mezelf.”

Wat is het belangrijkste inzicht dat je 
tot nu toe in je persoonlijke leven 
hebt opgedaan?
“Dat heeft daarmee te maken, namelijk dat 
het helemaal oké is om nee te zeggen. Als je 
nee zegt tegen iets wat je eigenlijk niet wilt, 
zeg je ja met uitroeptekens tegen jezelf. Dat 
inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik mijn 
eigen koers bewandel, in liefde, eerlijkheid 
en openheid. Als ik ooit kinderen krijg, 
wil ik ze meegeven dat het daarom gaat: 
helemaal vanuit jezelf en jouw waarden 
leven en verbinden met anderen. Echt ‘zijn’, 
zeg maar.”

Hoe gelukkig ben je?
“Supergelukkig. Een tien is overdreven, 
maar toch echt wel een negen. Het maakt 
me blij dat ik andere mensen kan helpen en 
kan inspireren. Natuurlijk heb ik ook wel-
eens mindere dagen. Maar door te luisteren 
naar mezelf kan ik er oké mee zijn als ik 
wat sipper ben. Dan vraag ik me af wat 
mijn lichaam op dat moment nodig heeft. 
Het is leren, met vallen en opstaan. Maar 
elke keer sta ik weer op. Ik geniet van die 
ontwikkeling. Ik heb de Saraï van toen weer 
teruggevonden, en zelfs meer dan dat.” •

Je bent leerling sjamanisme. 
Wat houdt dat in?
“Sjamanisme is eeuwenoud en komt uit 
Siberië. Als sjamaan maak je via rituelen en 
trances contact met energieën uit andere 
werelden die je inzichten kunnen geven. 
Ik volg nu een opleiding tot sjamanistisch 
beoefenaar om me die rituelen eigen te 
maken, zodat ik andere mensen ermee kan 
helpen. Het voelt voor mij als thuiskomen. 
Dat klinkt misschien zweverig, maar ik 
ben zelf heel nuchter, kritisch en weten-
schappelijk. Toch heeft sjamanisme me 
laten zien dat er een andere wereld is, die 
je niet wetenschappelijk kunt benaderen. 
Dat biedt me veel wijsheid en creativiteit. 
Ik kan het inzetten om cliënten die zichzelf 
helemaal kwijt zijn, te helpen zien wie ze 
vanbinnen zijn.”

Je bent actief in mooie duurzame initia-
tieven. Ben je een wereldverbeteraar?
“Ja, uit een bescheiden, oprecht hart. Het 
is geen race. Iedereen die aan boord wil, 
is welkom. Ik wil verbinden en dan samen 
stappen zetten, zodat iedereen er beter van 
wordt. Laten we met elkaar voor de aarde 
zorgen, zodat onze planeet het thuis kan 
zijn van de toekomstige generaties.”

Je hebt wel een druk leven, hè?
“Dat zeg ik dus nooit! Ik ben lekker bezig, 

ONTBIJT 

“Al jaren op dezelfde manier: 
havermout met lijnzaad, fruit, 
kruiden en geroosterde zaden en 
pitten. Simpel, maar voedzaam. 
Soms ontbijt ik bewust niet.”

LUNCH 
“Altijd gevarieerd en kleurrijk. 
Zoals een groentemaaltijd met als 
basis bladsla, rauwe en gegaarde 
groenten en een portie granen 
(dat kan ook brood zijn). Ik vul 
het aan met wat peulvruchten en 
goede olijfolie als dressing. Of ik 
neem een restje van de vorige dag 
en doe er verse groenten bij. Als ik 
weinig tijd heb, volstaan een paar 
sneden (zuurdesem)volkoren-
brood met hummus, avocado en 
bladsla ook. Plus één met pinda-
kaas en pure hagelslag.”

AVONDETEN

“Ik hou van koken en daarom 
eten we heel gevarieerd. Meestal 
groenten, granen en peulvruchten. 
Het liefst eet ik zilvervlies- of rode 
rijst met groente uit de wok en 
tofu of tempeh uit de oven. Maar 
een quiche met volkoren blader-
deeg, groenten en tofu of een 
linzencurry, maaltijdsoep of 
kliekjesbowl passeren ook 
vaak de revue.”

TUSSENDOOR

“Ik drink altijd water of thee 
 tussendoor. Verder eet ik graag 
een grote hand ongezouten noten 
en fruit, en soms een stuk zelf-
gemaakte brownie (op basis van 
zwarte bonen), bananenbrood 
of een mueslibar. In het weekend 
drink ik meestal een eigen-
gemaakte cacaodrank. En op 
 trainingsdagen ook een eiwit-
shake op basis van erwteneiwit. 
Alcohol drink ik niet.”
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