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inleiding

Nederland heeft de 
smaak te pakken!

7 
dagen gezond eten en drinken zonder toe-

gevoegde suikers: dat is de Nationale Suiker 

Challenge van het Diabetes Fonds. Hoewel 

we dit jaar toe zijn aan de vijfde editie van de 

landelijke week zonder suiker, is het geen reden 

tot een feesten. De gezonde keuze is namelijk nog 

steeds niet makkelijk in ons land. 

Daarom hebben we ook dit jaar weer hetzelfde doel 

als voorgaande jaren: zoveel mogelijk Neder landers 

bewust maken en helpen om hun suiker inname te 

beperken. Met gezonde recepten, praktische tips en 

leuke inspiratie helpen we deel nemers om een week 

lang vers te koken én zoete verleidingen te weer

staan. En dat is niet voor niets: door sterk bewerk

te producten als fris drank, koek en snoep te laten 

staan, kun je in slechts een week tijd al 99 suiker

klontjes aan toegevoegde suikers besparen.

Overgewicht en diabetes type 2
Doordat de gezonde keuze nog steeds geen 

vanzelf sprekende keuze is in Nederland, kiezen 

we nog te vaak voor sterk bewerkte producten. 

Vaak bevatten deze producten veel toegevoegde 

suikers, zout en verzadigd vet en te weinig ge

zonde voedings stoffen. Doordat we vaak voor dit 

soort producten kiezen, krijgen we te veel suikers 

en calorieën binnen. Dat klinkt misschien onschul

dig, maar dat is het niet. Een hoge calorieinname 

kan namelijk leiden tot gewichts toename, over

gewicht en diabetes type 2. Inmiddels heeft 50% 

van de volwassenen in Nederland overgewicht. 

Ruim 1 miljoen mensen in ons land heeft diabetes 

type 2. Van de huidige volwassenen van 45 jaar 

en ouder krijgt naar verwachting 1 op de 3 in de 

toekomst diabetes type 2. 

Vers, gevarieerd en zonder toegevoegde 
suikers
Onze boodschap tijdens de Nationale Suiker Chal

lenge luidt daarom: (1) vermijd alle toe gevoegde 

suikers, (2) eet zoveel mogelijk vers en onbe

werkt en (3) zorg voor een gezond en gevarieerd 

voedings patroon. Deze 3 ‘regels’ volg je natuurlijk 

niet zonder hulp. We onder steunen iedereen die 

gezonder wil leven: van jong tot oud, van gezinnen 

tot mensen met een kantoor baan en mede werkers 

in ploegen diensten. Dat doen we laag drempelig, 

digitaal en fun, zodat je thuis of op de werk vloer 

eenvoudig kunt werken aan een gezondere leef stijl. 

Door sterk bewerkte producten met toegevoegde 

suikers te vermijden en te kiezen voor vers en on

bewerkt, ga je automatisch al een stuk gezonder 

eten. Geen suiker rijke producten of pakjes en zak

jes meer, maar lekker vers, onbewerkt en boordevol 

gezonde voedings stoffen die we nodig hebben om 

gezond te blijven.

10 miljoen suikerklontjes
Maar zet zo’n week zonder toegevoegde suikers 

qua aantallen eigenlijk wel zoden aan de dijk? Nou, 

door een week lang geen toegevoegde suikers te 

consumeren, schrap je dus maar liefst 99 suiker

klontjes uit je weekmenu. Net als in 2020 gingen 

vorig jaar ruim 50.000 mensen de uitdaging aan, 

wat betekent dat we in 2 jaar tijd zo’n 10 miljoen 

suikerklontjes hebben bespaard. De conclusie is 

helder: Nederland heeft de smaak te pakken!
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64 7x ontbijtrecepten

7 heerlijke, gezonde recepten 

voor een ontbijt zonder 

toegevoegde suikers.

112 7x tussendoortjes

7 heerlijke, gezonde recepten 

voor een tussendoortje zonder 

toegevoegde suikers.

80 7x lunchrecepten

7 heerlijke, gezonde recepten 

voor een lunch zonder 

toegevoegde suikers.

96 7x dinerrecepten

7 heerlijke, gezonde recepten 

voor een diner zonder 

toegevoegde suikers.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of 
op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
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voorwoord

Kim Brouwers suiker-challenge.nl         @mindersuiker         @mindersuikers

Hoog tijd  
om te wennen aan een  
minder zoete smaak!

Als je je lichaam en geest laat wennen aan een 

minder zoete smaak, krijg je vanzelf de smaak te 

pakken. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is het 

niet. Door een overvloed aan zoet zijn we namelijk 

een beetje vergeten hoe lekker de smaak van een 

verse, onbewerkte maaltijd is. We leven in een 

ongezonde omgeving, daardoor zijn we gewend 

geraakt aan het eten van sterk bewerkte produc

ten met veel toegevoegd suiker, zout en verzadigd 

vet. Tel daar de coronastress, een drukke agenda 

en de stijgende prijzen op gezonde voeding bij op 

en we komen tot de conclusie dat gezond (blijven) 

eten en drinken verre van makkelijk is. 

Hoog tijd om te wennen aan een minder zoete 

smaak. En dus is er reden genoeg voor een 

nieuwe Nationale Suiker Challenge. De vijfde 

editie alweer. Een editie waarin we wederom laten 

zien dat je met de juiste kennis, tips en inspiratie 

een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten die 

niet alleen heel lekker, maar ook makkelijk te 

bereiden is. Dat doen we uiteraard weer met een 

mooi Suiker Challenge Magazine, met heerlijke 

recepten, handige informatie en inspirerende 

verhalen. Zo spraken we met Iris Groenenberg van 

het Voedingscentrum over de stappen die je kunt 

zetten richting een gezonder voedingspatroon, 

'laten we je zien hoe je gezonde tussendoortjes 

maakt, hoe je maaltijden kunt voorbereiden en 

geeft kinderdiëtist Eva Cadier praktische tips over 

eten, drinken en een gezonde leefstijl.

Naast het maken van dit mooie magazine, hebben 

we ons de afgelopen maanden gericht op het ver

beteren van de challenge. Op basis van enquêtes, 

gesprekken met ouddeelnemers en een uitge

breide evaluatie van voorgaande campagnes, 

hebben we besloten om de content van de cam

pagne nog beter aan te laten sluiten op jouw 

persoonlijke situatie en wensen. Doe je mee met 

het hele gezin? Dan ontvang je tijdens de chal

lenge via email recepten die geschikt zijn voor 

meerdere personen. Eet je koolhydraatarm? Dan 

sturen we je zoveel mogelijk recepten met mind

er koolhydraten. Op deze manier proberen we je 

nog gerichter te helpen om gezonder te eten en te 

drinken. En aangezien volhouden niet altijd even 

makkelijk is, kun je ook na de week zonder suiker 

op ons rekenen.

Fijn dat je dit jaar (weer) meedoet aan de Nationale 

Suiker Challenge. Namens al mijn collega’s van 

het Diabetes Fonds wens ik je heel veel succes en 

plezier. En vind je het leuk om tijdens de challenge 

je ervaringen te delen op social media? Doe dit 

dan via #suikerchallenge
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Weinig energie en een sterk verlangen naar zoet. Herkenbaar? 
Best kans dat je te maken hebt met een suikerdip. Op dit 

soort momenten is het extra moeilijk om zoete verleidingen 
te weerstaan. Gelukkig zijn er verschillende manieren om 

ongezonde cravings het hoofd te bieden. 

O
nze drang naar snelle energie is niet zo 

vreemd. Zodra we ons moe of duf voelen, 

hebben we behoefte aan een oppepper in 

de vorm van iets zoets. Na een chocoladereep of 

een glas frisdrank is dat duffe gevoel weg, maar 

na een uurtje voel je je nog slomer dan daarvoor. 

Dat zit zo: door de grote hoeveelheden producten 

met snelle suikers stijgt je bloedsuikerspiegel 

behoorlijk rap. Deze stijging wordt gevolgd door 

een snelle daling: de suikerdip. 

Suikerdip voorkomen
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.  

Om een suikerdip voor te zijn, schrap je zoveel 

mogelijk producten met snelle suikers. Kies in  

plaats hiervan voor producten met zogeheten 

‘complexere’ kool hydraten en vezels. Deze pro

duc ten geven de energie wat langzamer vrij dan 

producten met snelle suikers, waardoor je bloed

suiker minder schommelt en langer een verzadigd 

gevoel hebt.

Lekkere trek of échte trek?
Door tijdig actie te ondernemen, kun je een 

suikerdip voor zijn. Heb je een opeens een sterke 

behoefte om iets zoets te eten? Vraag jezelf 

dan eerst eens af: heb ik écht trek of lekkere 

trek? Echte trek heb je als je lichaam vraagt om 

nieuwe energie. Soms is het lastig om dit gevoel 

te onderscheiden van de lekkere trek, maar denk 

daar rationeel over na: hoe lang is het gelden 

dat je een maaltijd hebt gehad en is het dan 

logisch dat je nu weer trek hebt? Zo ja, kies in 

dit geval voor een voedzame maaltijd, zoals een 

boterham met gezond beleg of een bakje zuivel 

met volkorengranen. Is het nog te vroeg om een 

Eerste hulp  
bij suikerdip

van de drie hoofdmaaltijden te nuttigen, kies 

dan voor een gezond tussendoortje, zoals fruit, 

snoepgroenten of een handje ongezouten noten.

Geen trek, wel dorst
Knort je maag vanwege lekkere trek? Dan is het 

zaak om sterk te blijven. Probeer, in plaats van toe 

te geven aan je cravings, jezelf af te vragen waar 

deze vandaan komen. Het feit dat je zin hebt in 

een zoete snack kan namelijk meerdere oorzaken 

hebben. Geloof het of niet: misschien heb je geen 

trek, maar dorst. Drink een of twee grote glazen 

water en ga vervolgens na of je nog steeds 

verlangt naar iets zoets. Als water drinken geen 

uitkomst biedt, focus dan op je gevoel. Mensen die 

verdrietig of gestrest zijn, zwichten eerder voor 

een zoete snack dan mensen die goed in hun vel 

zitten. Zeker in een omgeving waar we continu 

verleid worden tot het maken van ongezonde 

keuzes, is het lastig om weerstand te bieden aan 

zoete verleidingen.

Doorbreek die gewoonte
Voor sommige mensen is ongezond snacken 

een gewoonte. Die zak chips op de bank in de 

avonduren, een zoete koek bij de koffie, een pot 

drop op het bureau: stuk voor stuk situaties waarin 

we uit gewoonte grijpen naar een ongezond 

product. Herken je jezelf in deze situaties, dan 

is het van belang om bepaalde patronen in je 

eetgedrag te doorbreken. Dit kun je doen door 

het ongezonde eten (uit voorzorg) uit het zich te 

zetten of afleiding te zoeken als je merkt dat je wilt 

snacken. Ga bijvoorbeeld een rondje wandelen, 

pak een stressbal of bel met een vriend of vriendin. 

Belangrijk is dat je even uit de situatie stapt. 

t e k s t  R i c o  H o p
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Stel zelf een 
gezond ontbijt 
samen

Een gezond ontbijt is een goede start van 
je dag. Ben je gek op zuivel in de ochtend 
of ga je voor brood? Wat je keuze ook is, 
wij bieden je gezonde inspiratie.

t e k s t  K i m  B r o uwe r s
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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Een gezond zuivelontbijt in 5 stappen
Stap 1: Zuivel kiezen

• (plantaardige) Melk

• (plantaardige) Kwark

• (plantaardige) Yoghurt

• Sojadrink

• Amandeldrink

• Rijstdrink

• Haverdrink

• Kokosdrink

Plantaardige zuivelproducten hebben niet dezelfde 

gezondheids effecten als zuivel. Maar als er vol

doende eiwit inzit (>1,4 g/100 ml) en er voldoende 

calcium (>80 mg/100 ml) en vitamine B12 (>0,24 

mcg/100 ml) aan is toegevoegd, leveren ze wel 

de voedingsstoffen die je mist als je geen zuivel 

gebruikt.

Stap 2: Granen toevoegen

• Muesli (ongezoet)

• Havermout

• Bulgur

• Quinoa

• Boekweitvlokken

• Havervlokken

• Volkoren gerst

• Gepofte volkoren spelt

Wil je minderen met koolhydraten? Sla dan deze 

stap over en ga verder naar stap 3 en sla stap 5 

zeker niet over, want het is belangrijk om je ontbijt 

met gezonde vetten te verrijken. Zo begin je je dag 

met voldoende energie.

Stap 3: Fruit toevoegen

• Frambozen

• Kiwi

• Peer

• Appel

• Sinaasappel

• Banaan

• Aardbeien

• Blauwe bessen

Alle soorten vruchten zijn geschikt voor een goed 

ontbijt. Fruit levert namelijk veel vitaminen, mine

ralen en voedingsvezels: hartstikke gezond dus. 

Neem je iedere dag twee stuks fruit, dan zit je 

helemaal goed. Heb je moeite om twee porties per 

dag te eten? Begin dan al met een stuk fruit bij 

je ontbijt (dat is alvast een portie). Probeer zoveel 

mogelijk te variëren met fruit, op die manier krijg je 

voldoende van alle vitaminen en mineralen binnen.

 

Stap 4:  Kruiden en specerijen toevoegen 

(optioneel)

• Kaneel

• Cacao

• Koek en speculaaskruiden

• Kerrie

• Dille

• Kurkuma

• Kardemom

Kruiden geven lekker veel smaak. Niet alleen bij 

je avondeten, maar ook bij je ontbijt. Een ander 

voordeel van kruiden en specerijen: ze helpen je 

om minder suiker te eten. Zo geeft kaneel een 

heerlijk zoete smaak, waardoor je geen suiker 

nodig hebt om een gerecht zoeter te laten smaken.

Stap 5: Een crunch toevoegen

• Pitten en zaden zoals: zonnebloem of  

pompoenpitten, chia, sesam of lijnzaad

• Ongezouten noten, zoals: amandelen, cashew, 

pecan, hazel of paranoten.

Alle ongezouten noten en pinda’s zijn goed voor je. 

Dus het maakt niet uit of je kiest voor geroosterd, 

gebrand of ongebrand. Noten bevatten gezonde 

vetten en verlagen je LDLcholesterol. Daarnaast 

bevatten veel noten nog meer gezonde voedings

stoffen zoals vezels, ijzer en eiwit.

Een gezond broodontbijt maken
Liever brood dan zuivel? Kies als basis voor je 

broodontbijt altijd voor volkoren brood. Om af te 

wisselen kun je natuurlijk ook kiezen voor andere 

volkoren producten, zoals volkoren crackers of 

rogge brood. Volkoren producten zijn gezond om

dat ze veel voedings vezels, vitaminen en mineralen 

bevatten. Vezels zorgen voor een goede werking 

van je darmen en ook dat je niet snel weer trek 

krijgt na je maaltijd.

Kiezen voor gezond beleg is de volgende stap.  

Let op: in veel soorten broodbeleg zitten toe

gevoegde suikers, zelfs in hartige varianten. Wil 

je er zeker van zijn dat je geen toegevoegde sui

kers binnenkrijgt, kies dan voor een van de onder

staande soorten beleg:

• 100% pindakaas

• Notenpasta

• Hüttenkäse

• Kaas

• Smeerkaas

• Zuivelspread

• Groentespread

• Kip of kalkoenfilet

• Hummus 

• Vis, zoals zalm,  

makreel, forel, tonijn 

of haring

Tip: Beleg je boterham met wat extra’s
Een rijk gevulde boterham met groenten, fruit 

of een gekookt eitje is hartstikke gezond en 

bevat veel verschillende voedingsstoffen. 

Door groente toe te voegen aan je boterham 

kom je makkelijker aan de aanbevolen 

hoeveelheid groente per dag. Ben je gewend 

aan zoet beleg? Vers fruit op je boterham is 

dan de perfecte oplossing.

Voorbeelden van extra toppings:
•  Groente: tomaat, komkommer, wortel, sla, 

paprikareepjes, radijsjes, augurk, rucola, 

rauwe of gegrilde courgette, (rode) ui of 

avocado.

•  Fruit: plakjes verse vijg, banaan,  

blauwe bessen, mango, granaatappelpitjes, 

peer, appel of frambozen.

•  Overig: gekookt ei, noten, pitten, zaden, 

kikkererwten of kruiden zoals basilicum, 

kaneel, peper of chilivlokken.
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‘Kruiden geven lekker veel smaak. 
Niet alleen bij je avondeten,  

maar ook bij je ontbijt.  
Ook helpen kruiden en specerijen 

om minder suiker te eten.’



interview

‘Het is leuk om  
samen de gezonde  

keuze te maken’

De 36-jarige Lian doet dit jaar voor de vierde keer op rij mee aan de 
Nationale Suiker Challenge. En hoewel het echte snoepers zijn, doen 

ook haar dochters Liz (9) en Jenn (7) mee. Welk effect heeft een 
week zonder toegevoegde suikers op een gezin? ‘De challenge heeft 

ons echt bewuster gemaakt.’

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  L i a n  d e  L o o z e - E s s e l i n g

‘Dankzij de 
challenge word  

je weer even 
bewust van wat  
je allemaal eet  

en drinkt’

Wat is je grootste motivatie om mee te doen 

aan de challenge?

‘Door mijn werk als apothekersassistente en ge

wichts  consulente weet ik goed wat gezond is en 

wat niet. Toch doe ik mee aan de Nationale Suiker 

Challenge, want dankzij de campagne word je weer 

even bewust van wat je allemaal eet en drinkt. Ik 

promoot de challenge ook bij mijn klanten, zodat 

bij hun ook de bewustwording groeit en we samen 

de uitdaging aan kunnen gaan.’

En je kinderen doen 

dus ook mee!

‘Mede door mijn werk krijgen 

mijn kinderen heel bewust 

mee wat de voor delen zijn 

van een gezond voedings

patroon, daarom willen ze 

zelf ook graag meedoen. Ze 

hebben het vorig jaar heel 

goed gedaan. Ik vind het 

belangrijk dat mijn kinderen 

tijdens de challenge op een 

leuke manier leren over 

gezonde voeding, zodat ze later zelf bewuste keu

zes kunnen maken.’

En, hoe ging het?

‘Mijn kinderen zijn echte snoepers, dus ze vonden 

het best lastig dat ze niet mochten snoepen. Maar 

het was juist leuk dat je vervolgens samen op 

zoek kon gaan naar een gezond alternatief. Ze 

hebben daarnaast geleerd in welke producten 

toegevoegde suikers ‘verstopt’ zitten. De challenge 

heeft ze echt bewuster gemaakt, toch waren ze na 

afloop ook weer blij met die lekkere koek.’

Wat doe je sinds de challenge structureel 

anders op het gebied van voeding?

‘Door de challenge ben ik me meer en meer gaan 

verdiepen in de tussendoortjes die ik meegeef 

naar school. Ik geef de meiden elke dag fruit mee 

naar school als tussendoortje en een klein pakje 

volkoren crackertjes. De crackertjes kunnen ze 

dan altijd nog eten als het fruit niet voldoende is. 

In de lunchtrommel zit naast hun boterhammen 

ook elke dag een snackgroente zoals bijvoorbeeld 

tomaatjes, komkommer, ra

dijs jes of snoep paprika’s. 

Ze vinden dit erg lekker om 

bij de boterham op te eten 

en zo krijgen ze ook weer 

een deel van hun dagelijkse 

groente binnen. Daarnaast 

geef ik altijd water mee 

in plaats van frisdrank of 

vruch ten sap. Maar je moet 

ook kunnen genieten, dus 

een keer per week geef ik ze 

iets lekkers mee.’

Welke tip wil je meegeven aan iedereen die 

wil minderen met suiker?

‘Verdiep je eens een keer goed in de voedings

middelen die je dagelijks gebruikt en vergelijk 

de etiketten. Vraag jezelf af of je altijd de goede 

of gezonde keuze maakt. Vaak is er namelijk 

een gezonder alternatief met minder suiker 

verkrijgbaar. Als je tijdens de challenge goed 

vergelijkt, kun je betere keuzes maken waar je 

vervolgens het hele jaar profijt van hebt. Je hoeft 

trouwens niet te wachten op de challenge, want 

je kunt natuurlijk vandaag al beginnen met een 

gezondere leefstijl. Stel het niet uit tot morgen!’
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Gezond eten: je wilt het wel, maar je hebt te weinig inspiratie. Of je 
bent laat thuis uit je werk en hebt geen zin meer om lang in de keuken 
te staan. Of je moet tussendoor nog even de kinderen van school 
halen. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. De oplossing: meal preppen.

Meal preppen  
doe je zo

t e k s t  K i m  B r o uwe r s  &  R i c o  H o p
b e e l d  S h u t t e r s t o c k

artikel
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Wat is meal preppen?
Meal preppen is het voorbereiden van maaltijden 

voor een of meerdere dagen. Je kookt bijvoorbeeld 

(een deel van) het eten voor de volgende dag, voor 

een paar dagen of zelfs voor de hele week. Je 

geprepte maaltijd doe je in verschillende bakjes 

of zakjes en bewaar je vervolgens in de koelkast 

of in de vriezer. 

Waarom meal preppen?
Meal preppen brengt verschillende voordelen met 

zich mee. Kies voor meal preppen wanneer je:

1. Gezonder wilt eten

  Door gezonde maaltijden en tussendoortjes 

in te plannen en voor te bereiden, wordt het 

vermijden van ongezonde snacks en zoete 

verleidingen een stuk makkelijker. 

2. Geld en tijd wilt besparen

  Met behulp van een eetplanning voorkom je 

onnodige, ongezonde uitgaven en koop je je 

(week)boodschappen slim en bewust in. Nog 

meer tijd besparen? Bestel je boodschappen 

online. Prep vervolgens je maaltijd voor een 

paar dagen of zelfs voor de hele week. Zo 

bespaar je geld én tijd.

3. Voedselverspilling wilt voorkomen

  Heb je veel broccoli, bloemkool of sperzie

bonen gekocht en krijg je niet alles op tijd op? 

Kook dan alle groenten in één keer en verdeel 

alles over verschillende bakjes. Het deel wat 

je niet direct nodig hebt kun je maar liefst drie 

maanden in de diepvries bewaren. Zo voorkom 

je dat je producten moet weggooien.
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‘Door gezonde maaltijden en 
tussendoortjes in te plannen en voor 

te bereiden, wordt het vermijden 
van ongezonde snacks een stuk 

makkelijker’



Koken met kliekjes
Wil je geen voedsel verspillen? Bewaar dan 

de restjes groenten, dat stukje vlees of de 

overgebleven zilvervliesrijst. Door kliekjes te 

combineren, kun je er vaak nog een heerlijke 

maaltijd van maken. Een aantal tips:

1.  Door een of twee eieren te combineren 

met je groentekliekjes zet je zo een 

heerlijke boerenomelet op tafel. 

2.  Maak er soep van. Een lekker 

groentesoepje met allerlei verschillende 

groenten of kook en pureer de 

overgebleven broccoli tot een heerlijke 

broccolisoep. Ook pasta, rijst, kip, vlees 

of vis kan gewoon in de soep.

3.  Roerbak alle groenterestjes in een 

wok. Voeg er wat heerlijke kruiden aan 

toe en serveer met zilvervliesrijst of 

volkorenpasta.

4.  Maak er een (pasta)salade van, warm of 

koud.

5.  Zorg altijd voor een voorraadje 

volkorenwraps in je vriezer. Deze zijn 

ideaal om te vullen met kliekjes.

6.  Met groentekliekjes en een blikje 

tomaten passata maak je in een hand-

omdraai een heerlijke pastasaus. Nog 

wat groene kruiden toevoegen en klaar.

Stap voor stap je maaltijden voorbereiden

1. Check eerst je voorraad

  Wat staat er nog in je voorraadkast? Welke 

producten moeten als eerst op? Maak hier 

gerechten van of verwerk ze in je lunch.

2. Maak een weekplanning

  Breng in kaart op welke dagen je veel of weinig 

tijd hebt om te koken. Houd ook rekening met 

het aantal personen waarvoor je moet koken. 

Heb je een gezin, maar eet je komende week 

een keertje alleen? Maak er dan een restjes

dag van. Tip: gooi je oude weekplanningen 

niet weg, deze kun je namelijk altijd gebruiken 

als je geen inspiratie hebt om een nieuwe te 

maken.

3. Selecteer de recepten

  Tijd om de recepten te selecteren. Wil je iedere 

week minimaal een keer vis eten en vaker 

vege tarisch, bepaal dan vooraf welke dagen 

dat worden. Houd rekening met de houdbaar

heid van de producten. Zorg bijvoorbeeld dat 

je voor het eind van de week met diepvries

groenten kookt of verse groenten die je langer 

kunt bewaren, zoals courgette, paprika of 

venkel. Door elke week een ander menu te 

maken zorg je voor variatie. Hierdoor krijg je 

verschillende voedingsstoffen binnen en wordt 

meal preppen leuk en uitdagend.

4. Maak een boodschappenlijstje 

  Op basis van je weekplanning kun je bood

schappen lijstje maken. Vergeet niet je keuken

kastjes te checken op producten die je nog 

hebt staan (stap 1), zo koop je geen dingen 

dubbel. Houd je tijdens het winkelen aan je 

bood schappen lijstje, zo voorkom je onnodige 

(en ongezonde) aankopen. Of doe je bood

schappen online.

5. Prep je maaltijd

  Nu je de boodschappen in huis hebt, is het tijd 

om te preppen. Je hebt al veel voorbereidings

werk gedaan door 1) te plannen wat je wanneer 

gaat eten en 2) de boodschappen in huis te 

halen. Je kunt nog een stapje verder gaan door 

alvast te starten met koken. Heb je op zondag 

veel tijd? Dan kun je misschien alvast voor 

twee of drie dagen de complete maaltijd voor

bereiden. Dan hoef je het op de dag zelf alleen 

nog maar op te warmen. Je kunt natuurlijk ook 

alleen een onderdeel voor bereiden. Denk aan 

sauzen, porties zilvervlies rijst en een voorraad 

gesneden groenten.

Bewaartips
Nu je (een deel van) je maaltijden hebt voorbereid, 

is het belangrijk dat je deze op de juiste manier 

bewaart. Hieronder een aantal tips om je eten zo 

goed mogelijk te bewaren.

1.  Stel je koelkast en vriezer in op de juiste 

temperatuur

  De ideale temperatuur voor de koelkast is 4 °C, 

voor de diepvries is dit 18 °C. De groente lades 

zijn de koudste plek in de koelkast en zijn hier

door het meest geschikt voor het bewaren van 

groenten. Vlees en vis kun je het beste bewaren 

onder de bovenste plank. De bovenste plank 

is het minst koud, hier bewaar je de zuivel

producten, zoals yoghurt, kwark en kaas.

2.  Bewaar je voorbereide maaltijden in 

geschikte bakjes of zakjes met label

  Niet alle zakjes en bakjes zijn geschikt voor 

in de vriezer. Koop bakjes die goed afsluiten, 

luchtdicht en lekproof zijn, dan blijven je 

maal tijden langer goed. Wil je geen bakjes 

gebruiken? Kies dan voor aluminiumfolie en 

speciale vrieszakjes. Schrijf de houdbaarheid 

en datum van bereiding op een label en plak 

deze op het bakje of zakje van de maaltijd.

3.  Bewaar je maaltijd in de koelkast of vriezer

  Bewaar bereid eten maximaal 2 dagen in de 

koelkast. Heb je voor meerdere dagen gekookt? 

Bewaar de bakjes met eten dan maximaal 3 

maanden in de vriezer. Zorg ervoor dat een 

warme maaltijd goed is afgekoeld voordat je 

deze in de koelkast of vriezer plaatst, maar 

laat het eten niet langer dan 2 uur buiten de 

koelkast staan. Wil je je geprepte maaltijd 

opeten? Haal je bakje een dag van tevoren uit 

de vriezer en ontdooi je maaltijd in de koelkast 

om bacteriën te voorkomen. 

4.  Gooi producten niet gelijk weg als de THT 

datum is verstreken. 

  Kijk, ruik en proef! THT betekent ‘ten minste 

houdbaar tot’, dus het kan vaak nog prima 

gegeten worden daarna.
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‘Bewaar bereid eten maximaal 
2 dagen in de koelkast. Heb je 
voor meerdere dagen gekookt? 
Bewaar je eten dan maximaal 

3 maanden in de vriezer’



Van suiker krijg je niet zomaar diabetes. Toch kan suiker 
wel degelijk bijdragen aan de ontwikkeling van diabetes 

type 2. Te veel suiker kan namelijk leiden tot overgewicht. 
En overgewicht zorgt weer voor een verhoogd risico op het 

krijgen van diabetes type 2.

Suiker en 
diabetes:  

hoe zit dat?
t e k s t  R i c o  H o p

H
elemaal stoppen met suiker is niet nodig, 

want je hebt suiker nodig als bron van 

energie. Het is dus niet zo dat we tijdens 

de Nationale Suiker Challenge alle vormen van 

suiker vermijden. Van nature aanwezige suikers in 

gezonde producten als fruit, groente en zuivel zijn 

een goede bron van energie. Het zijn juist de toe-

gevoegde suikers die een probleem vormen.

De gevolgen van te veel suiker
Er bestaan geen gezonde of ongezonde suikers. 

Wel gezonde of ongezonde producten. Aan fris

drank, vruchtensap, koek, snoep, pakjes en zakjes 

wordt vaak extra suiker toegevoegd. In dit soort 

producten zitten vaak ook veel calorieën en maar 

weinig tot geen gezonde voedings stoffen. Als je 

dit soort producten vaak eet, dan krijg je te veel 

calorieën en suikers binnen en mogelijk te weinig 

goede stoffen. En dat is niet goed voor je gezond

heid.

Daarnaast stimuleert een hoge suikerinname de 

aanmaak van buikvet en vetten in je lever. Hier

door kun je minder gevoelig worden voor insuline, 

waar door je bloedsuiker waarden omhoog gaan. 

Dit kan vervolgens leiden tot diabetes type 2. 

Boven dien blijkt uit onderzoek dat het drinken van 

suikerrijke dranken het risico op diabetes type 2 

met maar liefst 20% kan verhogen. Dit begint al bij 

een blikje frisdrank per dag.

Weet wat je eet
Vaak komt het door onduidelijke etiketten en mis

leidende reclame teksten van fabrikanten dat we 

te veel toegevoegd suiker binnen krijgen. Zo zijn 

er bijvoorbeeld meer dan 50 ‘schuilnamen’ voor  

suiker die de voedings industrie kan gebruiken op 

het etiket. Bovendien zit suiker in veel producten 

verstopt. Die kantenklare sauzen proeven wel

licht niet zoet, toch is er vaak behoorlijk wat suiker 

aan toegevoegd.

Waar komt de naam ‘suikerziekte’  
vandaan?
Diabetes wordt ook weleens ‘suikerziekte’ ge

noemd, omdat het een ziekte is waarbij de bloed

suikerspiegel niet in evenwicht is. Mensen met dia

betes hebben geen of te weinig insuline. Insuline is 

het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. 

Het begrip suikerziekte zorgt vaak voor verwarring 

en onjuiste conclusies. Het is bijvoorbeeld niet zo 

dat mensen met diabetes helemaal geen suiker 

mogen hebben, hoewel dit vaak wordt beweerd. 

De naam suikerziekte heeft dus te maken met 

de bloedsuikerspiegel van het lichaam, niet met  

iemands eetgedrag.
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Stel zelf een 
gezonde lunch 
samen

Met een gezonde lunch kom je de middag 
wel door. Ben je niet zo gek op brood of 
wil je variëren? Kies dan eens voor een 
lunch salade. Makkelijk te bereiden en 
mee te nemen. We laten je zien hoe je 
in 6 eenvoudige stappen een heerlijke 
salade kunt maken.

t e k s t  K i m  B r o uwe r s
b e e l d  S h u t t e r s t o c k  &  A d o b e  S t o c k

artikel
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Een gezonde lunchsalade in 6 stappen
Stap 1: Kies de basis voor je salade

• Sla: rucola, ijsbergsla, kropsla, krulsla, botersla, 

veldsla

• Groente: spinazie, sperziebonen, broccoli, 

knolselderij

 

Kies je ’s middags al voor een salade met lekker 

veel groente, dan kom je gemakkelijker aan de 

aanbevolen 250 gram groente per dag.

Stap 2: Voeg nog extra groenten toe

• Paprika

• Sperziebonen

• Ui

• Rode bieten

• Broccoli

• Sugar snaps

• Doperwtjes

• Tomaat

• Avocado

• Komkommer

• Courgette

• Wortels

Stap 3: Voeg eiwitten toe aan je salade 

• Gekookt ei

• Vis

• Kipfilet

• Ricotta

• Feta

• Mozzarella

Eiwitten zijn een belangrijke voedingsstof. Er zijn 

dierlijke en plantaardige eiwitten. Dierlijke eiwitten 

vind je vooral in vlees, zuivel en eieren. Plantaar

dige eiwitten zitten in onder andere peulvruchten 

en noten (zie ook stap 6).

Stap 4: Kies voor volkorengranen of peulvruchten

• Zilvervliesrijst

• Volkoren couscous

• Bulgur

• Gerst

• Havervlokken

• Boekweit

• Quinoa

• Kikkererwten

• Kidneybonen

• Edamame boontjes

• Linzen

Volkorenproducten en peulvruchten bevatten over 

het algemeen veel vezels. Vezels dragen bij aan 

een goede spijsvertering en een verzadigd gevoel 

na het eten. Eet je liever minder koolhydraten? 

Kies dan voor een extra portie groente en sla deze 

stap over.

Stap 5: Kies nog een lekkere dressing

Kies als basis:

• Olijfolie

• (soja) Yoghurt

• Citroen of limoensap

Voeg hier (een van) de volgende smaakmakers 

aan toe:

• Knoflook

• Peper

• Kerrie

• Kurkuma

• Dille

• Munt

• Basilicum

• Mosterd

Stap 6: Maak je salade helemaal af met een 

topping/extraatje

• Diverse noten, zaden en pitten

• Olijven

• Augurk

• Zongedroogde tomaatjes

• Granaatappelpitjes of ander fruit

Liever een zoete smaak? In plaats van 

groente kun je ook fruit toevoegen aan je 

lunchsalade. Denk aan aardbeien, appel 

of druiven.

Neem je de salade mee naar je werk? 

Houd dan de dressing apart, dan blijft je 

salade lekker knapperig en fris.
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‘Gezondheid is  
zoveel meer  

dan alleen je gewicht’ 

Iedere ouder heeft weleens strijd met zijn kind over eten en drinken. 
Bijvoorbeeld wanneer een kind niet wilt eten of zeurt om iets 

‘lekkers’. Hoe kun je hiermee omgaan als ouder? En wat voor invloed 
heeft voeding op het slaapgedrag van je kind? Kinderdiëtist en 

slaapcoach Eva Cadier geeft praktische tips over eten, drinken en 
een gezonde leefstijl. 

Eva Cadier

t e k s t  S e v a n  B a r s am o g l u
b e e l d  E v a  C a d i e r

interview
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Welke rollen vervul je als ervaringsdeskun-

dige op het gebied van voeding en kinderen?

‘Ik werk al ruim 11 jaar als diëtist. Mijn specialisme 

is kindervoeding en daarbij begeleid ik kinderen 

en ouders op het gebied van leefstijl en voeding. 

Ook heb ik veel ervaring met het begeleiden en 

adviseren van mensen met diabetes type 1 en 2. 

Naast mijn werk als diëtist bij Diabeter heb ik een 

eigen praktijk waarbij ik zowel slaapcoach als 

kinderdiëtist ben. Ik heb voor deze combinatie ge

kozen omdat voeding bij kinderen tot 4 jaar een 

grote invloed heeft op de slaap. Denk bijvoorbeeld 

aan koemelkallergie, maag en darmproblemen 

of reflux waarbij een kind veel spuugt. Dit kan 

de nachtrust van het kind en de ouders enorm 

verstoren. Als ouders het even niet meer weten, 

kunnen ze met al hun vragen bij mij terecht.’

Heb je tips voor een gezonde eetlust en 

goede nachtrust?

‘Tip 1: zorg voor structuur in een dag. Dan eet en 

slaap je het best. Dit betekent vaste eetmomenten: 

ontbijt, lunch en avondeten, en bijvoorbeeld een 

tussendoortje in de ochtend en middag. En qua 

slaap elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed. Dat 

heeft een positieve invloed op je slaap. Helemaal 

voor kinderen tot 4 jaar, maar daarna ook.

Tip 2: bouw de avond rustig af na het avondeten. 

Bijvoorbeeld even met elkaar kletsen of een spel

le tje doen. Dit heeft een positieve invloed op het  

(in)slapen. Vermijd juist schermen zoals een tablet  

en smartphone, want het blauwe licht zorgt meest

al voor onrust.’

Wat is jouw persoonlijke drijfveer in je werk?

‘Mijn doel is om het makkelijker te maken voor 

ouders. Wat is informatie waar je iets mee moet? 

En wat kun je loslaten? En dan heb je nog allerlei 

meningen van familie en vrienden en op het 

internet over wat goed is voor je kind. Ik help 

ouders om deze informatie te filteren en creëer 

daar mee overzicht. Dat zorgt voor rust bij ouders, 

want ze hoeven niet meer alles zelf uit te zoeken. 

Toen ik zelf moeder werd, vond ik het ook moeilijk 

om alle informatie die er op je afkomt te filteren. 

En dat terwijl ik een achtergrond in voeding heb.’

Heb je tips voor het aanleren van goede 

eetgewoontes bij jonge kinderen?

‘Tip 1: laat je kind verschillende smaken en tex-

turen proeven. Dit is een hele belangrijke, voor

al bij kinde ren van 1 tot en met 4 jaar. Het geeft 

kinderen een goede basis voor de rest van hun 

leven, omdat ze vroeg in hun leven wennen aan 

verschil lende smaken en texturen. Dit vergroot de 

kans dat kinderen op lange termijn goede eters 

worden, omdat ze meer kennen en daardoor meer 

lusten. Ik bedoel hiermee verse producten zoals 

fruit, groente, vlees en vis.

Tip 2: blijf een product aanbieden, ook als je kind 

het niet lekker vindt. Uit onderzoek blijkt dat je 

een product minimaal tien keer moet aanbieden. 

Dan is de kans groot dat je kind aan de smaakt 

went en het lekker vindt. Hetzelfde geldt ook 

voor het proeven van verschillende texturen, 

denk bijvoor beeld aan harde texturen zoals een 

appel of wortel en zachtere zoals een gebakken 

aubergine of courgette. Begin met kleine hoeveel

heden, een klein hapje is al voldoende om smaak 

te ontwikkelen.

Tip 3: wees terughoudend met potjesvoeding. In 

potjes zitten veel smaken door elkaar heen, waar

door jonge kinderen niet goed kunnen wennen aan 

de echte smaken van fruit, groente en vlees. Ik zeg 

niet dat het absoluut niet mag, want in de hectiek 

van het gezin kan het soms handig zijn. Maar bied 

vooral vers(e) groente en fruit aan, zodat je kind 

ook aan verschil lende texturen went. Bij potjes

voeding kun je hier niet aan wennen, omdat de 

textuur altijd fijngemalen is.

Tip 4: staar je niet blind op één product. Bijvoor

beeld ranja waar veel toegevoegde suikers in 

zitten. Het is verstan diger om dit niet aan je kind 

te geven, maar af en toe is echt geen probleem. 

Een gezond voedings patroon is veel meer dan één 

product. Als je kind over wegend gezond eet over 

een langere periode, is dat prima.’

Wat is belangrijk bij kinderen vanaf 4 jaar?

‘Vanaf 4 jaar komen kinderen bij elkaar thuis en 

beginnen ze met school. Dan stellen ze vragen over 

wat voor voeding ze hebben gezien. ‘Mag ik ook 

een koek mee naar school?’ of ‘waarom mag mijn 

vriendin wel hagelslag op haar brood.’ Dit is heel 

begrijpelijk. Ga daarom in gesprek met je kinderen 

en leg uit wat goed is aan fruit en groente. En betrek 

ze bij het bereiden van gezond eten. Dat maakt 

het eten vaak leuker en bevordert de eetlust van 

je kind. Maak bijvoorbeeld leuke tussendoortjes 

samen zoals diertjes van fruit, lekkere volkoren 

cupcakes of yoghurt met ongezouten noten. Dat 

is leuk voor kinderen en daardoor voelen ze zich 

gewaardeerd.

Van 12 tot 18 jaar worden de invloeden van buiten

af nog groter. Blijf in gesprek met je kind over 

voeding en heb begrip als je kind soms ook iets 

ongezonds eet. Streven naar perfectie is niet 

realistisch. Zorg dat je kind in ieder geval thuis 

meestal gezond eet.’

Hoe voorkom je strijd aan tafel?

‘Wat we vaak zien is dat ouders bij de avond

maaltijd een grote druk leggen op groente. Kinde

ren willen het niet eten en ouders voeren de druk 

op waardoor een strijd aan tafel ontstaat. Pro

beer dit te voorkomen, want vaak levert het al

leen maar frustraties op aan beide kanten. Een 

handige tip is om bij de tussendoortjes overdag 

al groente aan te bieden. Dan haal je de druk eraf 

bij het avondeten. Als kinderen dan minder eten 

tijdens het avondeten, is dat prima. Het is ook niet 

erg als kinderen een keer een maaltijd overslaan. 

Veel mensen hebben vanuit vroeger meegekregen: 
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‘je moet je bord leeg eten’. Maar kinderen kunnen 

heel goed aangeven wanneer ze vol zitten of nog 

honger hebben. De kunst is om hiernaar te luiste

ren. Als ze een keer minder eten, halen ze dat op 

een ander moment echt wel weer in.

Je kunt als ouder wél zeggen wat jullie gaan eten 

en wan neer, maar laat vooral je kinderen bepalen 

hoe veel ze eten. Laat ze bijvoor beeld zelf opschep

pen of vraag hoeveel ze willen. Als ze vol zitten, 

moeten ze niet verplicht worden om hun bord leeg 

te eten. Want dat kinderen verzadigd raken is heel 

nor maal en gezond. Het wordt natuurlijk een ander 

verhaal als ze de hele dag naar de snoep la lopen 

en snoep pakken. Daar mag je zeker grenzen aan 

stellen.’

Wat is de beste manier om gezond eten bij 

jonge kinderen te promoten?

‘Tip 1: geef zelf het goede voorbeeld. Ik zie best veel 

mensen waarbij één van de ouders veel ongezonde 

dingen eten zoals chips en koekjes. Je kind kijkt 

continu naar wat jij doet en kopieert jouw gedrag. 

Dus door zelf het goede voorbeeld te geven, is de 

kans groter dat je kind ook gezonder gaat eten.

Tip 2: eet zoveel mogelijk samen aan tafel met je 

kind. In de drukte en hectiek hebben we de neiging 

om onze kinderen als eerste maar eten te geven 

en daarna werken we haastig iets naar binnen. Dit 

is begrijpelijk, maar niet verstandig. Als je kind ziet 

dat jij de tijd neemt om gezond te eten dan gaat je 

kind dit ook vaker doen.’

En hoe kun je gezond eten bij pubers  

promoten?

‘Tip 1: probeer in de belevingswereld van de puber 

mee te gaan. Blijf daarvoor in gesprek en kijk wat 

hij wel lekker vindt en ga samen koken en eten. 

Het lastige bij pubers is namelijk dat ze niet zo ver 

in de toekomst kijken, maar meer in het ‘nu’. Als 

volwassene kun je redeneren: ‘als ik gezond eet, 

is dat goed voor mij op de langere termijn’. Een 

puber denkt: ‘dat zie ik dan wel over 20 a 30 jaar’.

Tip 2: vind een balans tussen gezond en ongezond. 

Dingen verbieden werkt namelijk niet, dan worden 

producten des te aantrekkelijker. Haal niet te veel 

ongezonde producten in huis, dan kunnen ze er ook 

niet te veel van eten. Je kunt wel een trommeltje 

maken met zoetigheden voor de hele week en dat 

ze elke dag iets mogen pakken. En bied op andere 

momenten gezonde tussendoortjes aan zoals 

fruit. Dan heb je een gezonde balans.’

Wat kun je nog meer als ouder doen?

‘Bewust worden van het feit dat veel producten te 

veel toegevoegde suiker, zout en ongezonde vet 

bevatten. Voorbeelden zijn verpakte koeken of 

bewerkte producten zoals sauzen. Om gezonde

re keuzes te maken, is het handig om etiketten te 

lezen. Zo weet je wat er in een product zit. Bekijk 

de voedingswaarde zoals de hoeveelheid vezels 

en check de ingrediëntenlijst op toegevoegde sui

kers. Als je etiketten lezen ingewikkeld vindt, kun 

je zonder na te denken verse producten kopen zo

als groente en fruit, dan zit je altijd goed.’

We hebben het nog niet over drinken gehad. 

Wat zijn gezonde richtlijnen wat betreft drinken?

‘Water of thee is veruit het allerbeste om aan te 

bieden. Het probleem is dat er heel veel aanbod 

is zoals frisdranken, fruitsapjes, diksap en ranja. 

Dranken waar vaak veel suikers in zitten. Dit is 

zowel slecht voor je gezondheid als voor je tanden. 

Probeer dit dus zo min mogelijk aan je kind te geven.  

De aanbevolen hoeveelheid ‘gezond’ vocht dat een 

kind dagelijks nodig heeft, verschilt per leeftijd en 

varieert van een halve liter tot anderhalve liter in 

de leeftijd van 1 tot en met 12 jaar. Maar hoe zorg 

je dat je kind bijvoorbeeld 1 liter water per dag 

drinkt? Schenk een liter water uit in een aantal 

glazen. En kijk hoeveel glazen dat zijn. Dan heb 

je een idee hoeveel glazen je per dag kunt geven. 

Geef op de basisschool ook water mee. Als je kind 

dan met volle bekers terugkomt, weet je dat je 

kind thuis nog wat moet drinken.’

Hoe kijk je aan tegen onze huidige 

voedselomgeving?

‘Ik erger mij aan influencers op YouTube die on

gezond eten aanprijzen. Ze geven het slechte 

voorbeeld met challenges zoals 24 uur lang snoep 

eten of onbeperkt chocolaatjes eten. Pubers kij

ken daarnaar en kopiëren dat gedrag. Als je nog 

breder kijkt, moet gezonde voeding en een ge

zonde leefstijl een veel prominentere rol in onze 

maatschappij gaan krijgen. We leven met een heel 

groot aanbod van eten en drinken. Dat is natuurlijk 

voor een puber niet te doen om alle verleidingen  

te weerstaan. Je kunt het zo gek niet bedenken 

en het is er. Fastfoodketens en ongezond eten en 

drinken is overal verkrijgbaar.

De Nederlandse overheid is nu aan zet om produ

cen ten en supermarkten aan te sporen gezondere 

producten aan de consument voor te schotelen. In 

het nieuwe regeerakkoord wordt bijvoorbeeld de 

suiker taks genoemd. In Engeland is dit al ingevoerd 

en zijn de eerste resul taten positief. Daar zetten 

producenten stappen om minder suiker toe te 

voegen aan frisdranken. Dit komt omdat suiker

rijke dranken meer worden belast naarmate ze 

meer suiker bevatten.’

Waar denk je dat er nog winst te behalen is 

wat betreft een gezond voedingspatroon?

‘Gezonde voeding is zeker belangrijk, maar bij 

pubers wordt wel heel erg de nadruk gelegd op 

gewicht. Gewicht is maar een getal en moet niet 

leidend zijn. Gezondheid is zoveel meer dan alleen 

gewicht. Het is heel goed dat we letten op gezond 

eten, maar we moeten er niet in doorslaan. En 

dan heb ik het met name over afvallen. Kinderen 

horen eigenlijk geen dieet te volgen, maar horen 

gezonde gewoontes aan te leren. Als een kind 

leert om alleen op gewicht te letten, is dat niet 

echt een gezonde relatie met je lichaam en 

voeding. Wat we willen is dat kinderen gezond 

eten en voldoende bewegen. En dat ze zorgen dat 

ze voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen om 

gezond te kunnen leven. Als er echt een probleem 

is met overgewicht, dan is het verstandig om naar 

de huisarts of diëtist te gaan.’

1: Fruit

2: (Snoep)Groente

3: (Ongezouten) noten of  
zelfgemaakte popcorn 
Beide wel pas geschikt voor  

grotere kindjes. 

4: Olijven

5: Cupcakes  
van volkorenmeel 

en fruit

Top 5 tussendoortjes  
voor in de broodtrommel
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P
rediabetes is een fase waarin het lichaam 

al minder gevoelig is voor insuline, hierdoor 

zijn de bloedsuiker waarden al iets hoger 

dan normaal. Hoewel er meestal nog geen sprake 

is van duidelijke klachten, wordt wel vaak een 

hogere bloed druk gemeten en een afwijkende 

cholesterol geconsta teerd. Ook kunnen je hart, 

bloed vaten en ogen daar door al schade oplopen. 

Wanneer is je bloedsuiker te hoog?
Of je prediabetes hebt, moet blijken uit een 

bloedsuiker meting. Je bloedsuiker waarde wordt 

uit gedrukt in millimol per liter (mmol/l). Een normale 

bloedsuiker spiegel, nuchter geprikt, ligt onder de 

6,1 mmol/l. Ligt je bloedsuiker spiegel tussen de 6,1 

en de 6,9 mmol/l, dan is je bloedsuiker waarde licht 

verhoogd en is er mogelijk sprake van een voor

stadium van diabetes. Een test met een vinger

prikje geeft al een goede indicatie. Onderzoek in 

het laboratorium is vervolgens nodig om vast te 

stellen of het gaat om (pre)diabetes of niet.

Symptomen
Symptomen van een te hoge bloedsuikerwaarde 

zijn niet altijd even makkelijk te herkennen. Zijn 

er toch merkbare symptomen, dan lijken die vaak 

op de klachten die kunnen ontstaan als er sprake 

is van diabetes type 2. Denk hierbij aan klachten 

als dorst, jeuk, veel plassen, een droge tong en 

vermoeidheid. 

Prediabetes terugdraaien
Door gezond te leven kun je prediabetes terug

draaien en het risico op diabetes type 2 verlagen. 

Een gezonde leefstijl krijg je door meer te bewegen, 

gezond te eten, niet te roken en af te vallen (als er 

sprake is van overgewicht). 

Naar schatting zijn er meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met 
prediabetes, een voorfase van diabetes type 2. Door op tijd 
in te grijpen, kun je prediabetes terugdraaien en diabetes 
voorkomen. Dat begint bij het herkennen van de signalen. 

Maar hoe doe je dat? En hoe kun je prediabetes vervolgens 
terugdraaien?

Prediabetes: 
herkennen en 
terugdraaien

t e k s t  R i c o  H o p

Bloedsuiker: zo werkt het
Alle koolhydraten die je eet, zoals in 

producten als brood en aardappelen, komen 

als glucose in het bloed. Deze bloedglucose, 

ook wel bloedsuiker genoemd, gaat het hele 

lichaam door een geeft alle cellen energie. 

Om van de bloedbaan in de cellen te komen, 

is insuline nodig. Normaal gesproken houdt 

je lichaam de bloedsuikerspiegel goed in 

evenwicht. Heb je prediabetes of diabetes, 

dan is dit evenwicht weg om het lichaam 

niet voldoende insuline aanmaakt of minder 

gevoelig voor insuline is. Zonder insuline 

kan de bloedsuiker niet uit je bloedbaan en 

stijgt je bloedsuikerspiegel, en dat is niet 

goed voor je gezondheid. Het kan leiden 

tot een verhoogde kans op complicaties als 

hart- en vaatziekten en nierschade.
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Stel zelf een 
gezonde 
avondmaaltijd 
samen

Een gezonde avondmaaltijd bestaat in 
de basis uit drie onderdelen: (1) groente, 
(2) aardappelen of een volkorenproduct 
en (3) vlees, vis of vegetarisch. 
De verdeling van deze onderdelen is als 
volgt: vul minimaal de helft van je bord 
met groente en de andere helft met de 
andere onderdelen. Inspiratie nodig voor 
een gezonde avondmaaltijd? Doorloop 
dan de volgende 4 stappen.

t e k s t  K i m  B r o uwe r s
b e e l d  S h u t t e r s t o c k  &  A d o b e  S t o c k

artikel
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Stap 2: vlees, vis of vegetarisch

Ga je vandaag voor een stukje vlees of vis of kies 

je voor een vegetarisch alterna tief? Het advies 

van het Voedingscentrum is als volgt: kies vaker 

voor vege tarisch, eet mini maal een keer per week 

(vette) vis en maxi maal 500 gram vlees(waren) 

per week. Kies je van daag voor vlees of vis, ga 

dan voor on bewerkte vlees of vissoorten, zoals 

kip filet, magere runder lappen, haas karbonades 

of makreel, haring en zalm. Liever een gezond 

vegetarisch alterna tief? Kies dan bijvoor beeld 

voor noten, peulvruchten of tempé. Een portie 

vlees, vis of vega is ongeveer 75 – 100 gram per 

persoon.

Wist je dat met ‘onbewerkt’ wordt bedoeld 

dat het product niet is gerookt, gezouten, 

gedroogd, gekruid, gemarineerd of 

gepaneerd?

Stap 3: kies voor aardappelen of volkorengranen

Vul het overige deel van je bord met een gezonde 

koolhydraat bron, zoals aardappelen of een 

volkoren product. Denk hierbij aan volkoren pasta, 

volkoren couscous, zilvervlies rijst of volkoren

bulgur. Varieer zo veel mogelijk met deze soorten, 

ze hebben namelijk allemaal hun eigen kwaliteiten 

en een unieke samenstelling van nuttige voedings

stoffen.

Eet je liever koolhydraatarm, of -beperkt? 

Dan kun je stap 3 overslaan. Let er wel op 

dat je voldoende vezels eet. Vul daarom 

je bord met extra groente of voeg wat 

peulvruchten toe.

Stap 4: breng je maaltijd op smaak!

Sausjes en kruidenmixen geven extra smaak 

aan je maaltijd. Helaas zitten veel kantenklare 

sauzen en mixjes bomvol toegevoegde suikers en 

zout! Niet zo gezond dus. Ga daarom zelf eens 

aan de slag met verschillende kruidencombinaties 

en kies als basis voor je saus bijvoorbeeld voor:

• Yoghurt, kwark of karnemelk  

(óf een plantaardige variant)

• Hüttenkäse

• (zure) Room

• Passata (natuurlijke tomatenbasis)

• Ricotta

• Rauw ei (roerbak dit door je gerecht heen 

totdat het gestold is)

• Balsamico azijn

• Citroensap

• Geprakte avocado

• Hummus

• Pesto (niet alle soorten, bekijk altijd de 

ingrediëntenlijst)

• Maak zelf een groentesausje door de 

betreffende groenten te koken (of grillen) met 

wat kruiden en specerijen en vervolgens te 

pureren.

Een gezonde avondmaaltijd in 4 stappen

Stap 1: groente

Kies eerst de groente die je wilt gebruiken voor je 

avondmaaltijd. Ga altijd voor minimaal 200 gram 

per persoon. Het advies is om iedere dag in 

ieder geval 250 gram groenten te eten. Als je al 

wat groente bij je lunch en/of tussen doortje hebt 

gegeten, dan red je dit met gemak. Probeer iedere 

week zoveel mogelijk te variëren met groente, 

zodat je veel verschillende voedings stoffen, vita

mines en mineralen binnenkrijgt. 
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interview

Doe je zelf ook mee aan de Nationale Suiker 

Challenge?

‘Uiteraard doe ik ieder jaar mee met de challenge. 

Het is voor mij een week waarin ik weer extra kri

tisch kijk naar alle producten die ik in mijn keuken

kastjes heb staan. Dan inspecteer ik de etiketten 

en ga ik op zoek naar gezondere alternatieven.’ 

Meedoen met de challenge is voor jou als 

diëtist toch een makkie?

‘Hoewel ik als diëtist veel kennis over voeding heb, 

kom ik soms zelf ook nog producten tegen waar

van ik niet wist dat er toegevoegde suikers in zit

ten. Gelukkig ben ik niet zo’n zoetekauw, maar ook 

in vele hartige producten zitten suikers verstopt. 

Zelf maak ik vaak verse soepen en pastasauzen, 

maar mijn valkuil is dat ik in drukke perioden wel 

eens grijp naar kantenklare pakjes of zakjes. 

Een slechte oude gewoonte, maar door jaarlijks 

weer mee te doen aan de challenge merk ik dat dit 

veel minder vaak gebeurt. Nu maak ik regelmatig 

een pan soep of pastasaus en vries het dan in!’

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van 

de challenge?

‘Het doel van de Nationale Suiker Challenge is om 

een week lang geen toegevoegde suikers binnen 

te krijgen. Dit is behoorlijk rigoureus, maar tege

lijkertijd is het een goede wake-up call. Als deel

nemer ben je namelijk weer even bewust van de 

hoeveelheid toegevoegde suikers die je binnen

krijgt. En als het goed is, heb je na de challenge 

de smaak te pakken en wil je het volhouden.’

Een week lang geen toegevoegde suikers 

eten, ben je dan automatisch gezond bezig?

‘Door toegevoegde suikers te vermijden, vermijd 

je automatisch al veel ongezonde producten. Dit 

betekent echter niet dat je meteen heel gezond eet. 

Het is namelijk belangrijk dat je, in plaats van die 

ongezonde producten met toegevoegde suikers, 

kiest voor verse producten die goed voor je zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan groente, fruit, volkoren

producten en peulvruchten. Deze producten be

vatten veel belangrijke voedingsstoffen.’

Wat is jouw definitie van een gezond 

voedings patroon?

‘Het belangrijkst is dat je jouw lichaam de voedings

stoffen geeft die het nodig heeft. In de basis gaat 

het om voldoende koolhy draten, vetten en eiwitten. 

Ook voldoende vitamines en mineralen zijn na

tuurlijk onmisbaar binnen een gezond voedings

patroon. Een handig hulpmiddel is de Schijf van 

Vijf, maar ook andere voedingspatronen kunnen 

een gezonde basis vormen. Denk bijvoorbeeld aan 

een koolhydraatarm, vegetarisch, veganistisch of 

Mediterraan voedings patroon. Het is maar net 

welk voedings patroon het best bij jouw wensen, 

doelen of uitdagingen past.’

Hoe houd je zo’n gezond voedingspatroon 

vol ná de challenge?

‘Het is wat mij betreft niet nodig om ook na de 

challenge alle toegevoegde suikers te laten staan. 

Het gaat erom dat je in grote lijnen kiest voor 

gezondere producten met minder toegevoegde 

suikers. Dus welke gezonde alternatieven heb jij 

tijdens de challenge gevonden? Welke suikerrijke 

producten kun je heel makkelijk weglaten of 

vervangen? Start daarmee, zo maak je het een 

stuk makkelijk voor jezelf.’

Wat wil je de deelnemers nog meer 

meegeven?

‘Als jij je voedingspatroon wilt verbeteren en nieuwe 

eet gewoonten wilt creëren, dan is het goed om dit 

in kleine, haalbare stapjes te doen. Voor advies 

en hulp kun je altijd langs bij een diëtist bij jou in 

de buurt. Samen kun je bespreken welk voedings

patroon het best bij je past.’

‘Door toegevoegde suikers 
te vermijden, vermijd je al 
veel ongezonde producten’

Een week lang geen toegevoegde suikers eten, ben je dan 
automatisch gezond bezig? En wat moet je doen om ook na de 
Nationale Suiker Challenge gezond te blijven eten en drinken? 
Diabetes Fonds diëtist Kim Brouwers heeft het antwoord op 
deze veelgestelde vragen en geeft een aantal handige tips.

Kims 10 tips om gezond te blijven eten:

1.  Maak een weekplanning.

2.  Doe 1x per week de boodschappen.

3.  Zet gezond eten in het zicht (en ongezond 

eten uit het zicht).

4.  Eet zoveel mogelijk vers en zonder pakjes 

en zakjes.

5.  Geef groenten de hoofdrol in je maaltijden.

6.  Wees niet te streng voor jezelf, het gaat om 

een gezonde balans.

7.  Zorg dat je altijd een flesje water bij je 

hebt.

8.  Maak een lijstje met gezonde, simpele 

gerechten waar je altijd op kunt 

terugvallen.

9.  Neem de tijd om te eten, daardoor voel je 

je sneller verzadigd.

10.  Snaaitrek? Zorg voor afleiding! Ga lekker 

een rondje wandelen, boekje lezen of even 

bellen met een vriend!

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  D i a b e t e s  F o n d s
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Tijdens de Nationale Suiker Challenge vermijden we een week lang 
alle toegevoegde suikers. Maar eigenlijk draait het om meer dan 
die toegevoegde suikers alleen. Het draait namelijk om een gezond 
voedingspatroon. Maar hoe ziet zo’n gezond voedingspatroon er 
eigenlijk uit? Welke producten zijn gezond en welke producten kun je 
beter laten staan?

Wat is een gezond 
voedingspatroon?

artikel

t e k s t  K i m  B r o uwe r s  &  R i c o  H o p
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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E
en gezond voedingspatroon bestaat in de 

basis uit voldoende groente en fruit, vol-

doende volkoren graanproducten, noten, 

peul vruchten en plantaardige oliën. Wil je een 

gezond voedings patroon volgen, consumeer dan 

zo weinig mogelijk toegevoegde suikers, zout en 

bewerkt (rood) vlees. Suikerhoudende dranken 

als frisdrank en vruchtensap, maar ook gezoete 

zuiveldranken passen niet binnen een gezond 

voedingspatroon.

De Schijf van Vijf
Wil je er zeker van zijn dat je een gezond voedings

patroon hanteert, dan kun je de Schijf van Vijf 

van het Voedingscentrum volgen. In een noten

dop adviseert de Schijf van Vijf het volgende: 

veel groente en fruit, vooral volkoren (zoals 

volkoren brood en pasta), minder vlees en meer 

plantaardig, genoeg zuivel (zoals melk, yoghurt 

en kaas), een handje onge zouten noten, zachte of 

vloeibare smeer en bereidings vetten en voldoende 

vocht (zoals kraanwater, thee en koffie).

Door producten met toegevoegde suikers 

te vermijden, schrap je al veel producten 

die weinig tot niets bijdragen aan je 

gezondheid. Voorbeelden van producten 

die weinig tot niets bijdragen aan je 

gezondheid zijn koek, snoep, suikerrijke 

dranken en veel kant-en-klare producten 

zoals sauzen en smaakmakers. Stuk voor 

stuk voorbeelden van producten die we 

niet nodig hebben om gezond te blijven.

Persoonlijke voorkeuren
De basis van een gezond voedingspatroon is voor 

iedereen hetzelfde. Maar binnen deze basis heeft 

iedereen weer eigen voorkeuren en behoef ten. 

Want waar de een graag vegetarisch of vega

nistisch eet, heeft de ander te maken met een 

allergie voor bepaalde producten. Ook kan er 

sprake zijn van een intolerantie, of iemand kiest 

op advies van een arts of diëtist voor een bepaald 

voedingspatroon.

Advies op maat van belang
Gelukkig heb je binnen de basis van een gezond 

voedings patroon de vrijheid om bepaalde keuzes 

te maken, om zo een gezond voedings patroon 

te creëren dat goed bij jou past. Let wel: advies 

op maat is van belang. Heb je bepaalde wensen, 

doelen, behoeften of voorkeuren met betrekking 

tot je voedings patroon, dan is het belangrijk om 

hulp van een diëtist of arts in te schakelen. Hij 

of zij kan je bege leiden naar een vol waardig en 

gezond voedings patroon dat precies bij jou past. 

Zeker voor mensen met diabetes type 2 is overleg 

met een specialist van belang, omdat er dan goed 

rekening gehouden kan worden met medicatie en/

of gewichts verslies.

Het is bewezen dat een voedings-

patroon rijk aan volkorenproducten, fruit, 

groenten, peul vruchten en noten, met 

weinig geraffineerde graan producten, 

rood of bewerkt vlees en zonder suiker-

houdende dranken geassocieerd wordt 

met een relatief lagere kans op diabetes 

type 2. Verschillende voedingspatronen 

voldoen aan deze criteria. Denk hierbij 

aan voedingspatronen als de Schijf van 

Vijf, maar ook voedings patronen met 

een koolhydraat- of vetbeperking en 

vegetarische of veganistische voedings-

patronen. 

Het ene voedingspatroon is niet beter dan het 

andere. De keuze voor een voedingspatroon hangt  

af van hoe goed het aansluit bij je huidige voor

keuren, doelen, wensen en gewoonten. Om je wat 

inzicht te bieden in de verschillende voedings

patronen, hebben we de voor en nadelen voor je 

op een rijtje gezet.

Voor- en nadelen voedingspatronen

Koolhydraat beperkt

Voedingspatroon Aandachtspunten Wat zegt de literatuur?
De totale hoeveelheid 

koolhydraten in de voeding is 

lager door het weglaten van 

geraffineerde koolhydraten, 

zetmeelrijke producten 

en producten met veel 

(toegevoegde/vrije) suikers.

• Zorg voor voldoende vezels, 

vitaminen en mineralen. 

Er bestaat een kans op 

tekorten door het beperken 

of weglaten van een voe

dingsmiddelengroep.

• Strenge koolhydraatbeper

king is niet geschikt voor 

mensen die SGLT2 remmers 

gebruiken vanwege het 

risico op verzuring van het 

bloed door ketonen. 

• Ga in overleg met je arts 

bij het gebruik van bloed

glucose verlagende medi

catie. Mogelijk moet deze 

worden aangepast.

Een koolhydraat beperking kan bij 

mensen met diabetes type 2 op 

korte termijn zorgen voor een daling 

in gewicht, HbA1c en triglyceriden, 

maar wel alleen wanneer ook de 

calorieinname hiermee wordt 

beperkt.

Er zijn geen aanwijzingen dat 

dit voedingspatroon op de 

lange termijn gunstiger is dan 

een voedingspatroon met meer 

koolhydraten. De kwaliteit van 

koolhydraten blijkt belangrijker dan 

de hoeveelheid.

Vetbeperkt

Voedingspatroon Aandachtspunten Wat zegt de literatuur?
De totale hoeveelheid vet 

in de voeding is lager door 

in de eerste plaats het 

gebruik van transvetzuren 

en verzadigde vetzuren te 

beperken.

• Zorg voor voldoende vezels, 

vitaminen en mineralen. 

Er bestaat een kans op 

tekorten door het beper

ken of weglaten van een 

voedings middelengroep.

• Vervang de vetten door 

eiwit rijke producten en kool

hy draatbronnen van goede 

kwaliteit. Zorg ervoor dat de 

inname van geraffineerde 

koolhydraten niet stijgt.

Als iemand met diabetes wil 

afvallen, kan het aanhouden van 

een vetbeperkt voedingspatroon 

daarbij helpen. 

Er lijkt geen reden te zijn om 

een vetbeperkt voedingspatroon 

te verkiezen boven een ander 

voedingspatroon dat leidt tot 

gewichtsverlies.

‘Het ene voedingspatroon is niet 
beter dan het andere. Welke je kiest 

hangt af van jouw persoonlijke 
voorkeuren, wensen en gewoonten.’
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Mediterraan

Voedingspatroon Aandachtspunten Wat zegt de literatuur?
Bevat veel plantaardige, 

weinig bewerkte voedings

middelen, beperkte hoeveel

heid zoetig heid, onverzadigde 

vet zuren, geringe hoeveel

heid zuivel, weinig rood vlees 

en eieren, redelijk veel vis, 

kruiden in plaats van zout.

Neem producten als (rode) 

wijn of geraffineerde 

producten zoals pizza’s 

en pasta’s zeer beperkt. 

Deze producten kunnen als 

Mediterraan worden gezien, 

maar passen niet in een 

gezond voedingspatroon.

Als iemand met diabetes wil 

afvallen, kan het volgen van een 

Mediterraan voedingspatroon 

daarbij helpen. Daarnaast heeft 

een Mediterraan voedingspatroon 

gunstige effecten op hart en 

bloedvaten vanwege de gezonde 

vetzuursamenstelling.

Vegetarisch/Veganistisch

Voedingspatroon Aandachtspunten Wat zegt de literatuur?
Bevat minder of geen 

dierlijke producten, meer 

of uitsluitend plantaardige 

varianten.

Pescotariërs eten geen vlees, 

maar gebruiken wel vis, ei en 

zuivel.

Lactoovovegetariërs eten 

geen vlees en vis, maar 

gebruiken wel ei en zuivel. 

Veganisten gebruiken geen 

vlees, vis, ei, zuivel en alle 

andere dierlijke producten of 

materialen.

• Eet je helemaal geen 

dierlijke producten? 

Gebruik dan vervangers 

met toegevoegd calcium, 

ijzer, vitamine B1, B2 en B12 

en met weinig zout en geen 

toegevoegde suikers.

• Eet je veganistisch? 

Kies dan voor een goed 

vitamine B12 supplement.

Het volgen van een vegetarisch 

voedingspatroon is geassocieerd 

met een lager risico op het ontwik

kelen van diabetes type 2 in  

vergelijking met een voedings

patroon dat wel vlees bevat.

Door de algemene gezondheids

voordelen kan een vegetarisch 

voedings patroon of het verlagen 

van de vleesconsumptie een goede 

optie zijn voor mensen met (een 

hoog risico op) diabetes type 2 

die hun voedingspatroon willen 

verbeteren. Voor een veganistisch 

voedingspatroon is te weinig bewijs, 

maar hier kan op individueel niveau 

wel voor worden gekozen onder 

goede begeleiding van een diëtist.

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Voedingspatroon Aandachtspunten Wat zegt de literatuur?
Bevat een beperkte 

hoeveelheid natrium, rood 

en bewerkt vlees, snoep, 

suikerhoudende dranken, 

totaal vet, verzadigde 

vetzuren en cholesterol 

en meer kalium, calcium, 

magnesium, voedingsvezels 

en eiwitten dan een 

gemiddelde Nederlandse 

voeding.

Bij het DASH voedings

patroon staat het gebruik 

van veel groenten en fruit, 

volkoren granen en vezels, 

gevogelte, vis en noten en 

magere zuivelproducten 

centraal.

De aanbevolen hoeveelheden 

en productkeuzes van DASH

komen in grote lijnen overeen 

met de Schijf van Vijf.

Een voedingspatroon volgens DASH 

komt overeen met de ‘richtlijnen’ 

goede voeding en is daarmee in het 

algemeen gezond en verlaagt het 

risico op diabetes type 2.

Door de algemene gezondheids

voordelen kan het DASHvoedings

patroon ook een goede optie zijn 

voor mensen met diabetes type 1 of 

2 die hun voedingspatroon willen 

verbeteren.

Schijf van Vijf

Voedingspatroon Aandachtspunten Wat zegt de literatuur?
Is bedoeld voor de algemene 

Nederlandse bevolking. 

Het voedings patroon 

bestaat uit veel groenten 

en fruit, ruim volkoren

producten, minder vlees en 

meer plantaardig, magere 

en halfvolle zuivel producten, 

een handje ongezouten 

noten, zachte of vloeibare 

smeer en bereidings vetten, 

voldoende vocht zoals water, 

koffie of thee.

Aanvullend en praktisch 

advies over de Schijf van Vijf 

is te vinden op de website 

van het Voedingscentrum.

Een voedingspatroon volgens de 

Schijf van Vijf komt overeen met 

de ‘richtlijnen’ goede voeding en is 

daarmee in het algemeen gezond 

en verlaagt het risico op diabetes 

type 2.

Door de algemene gezondheids

voordelen kan de Schijf van Vijf ook 

een goede optie zijn voor mensen 

met diabetes type 1 of 2 die hun 

voedingspatroon willen verbeteren.

‘De basis van een gezond 
voedingspatroon is voor iedereen 

hetzelfde. Maar binnen deze 
basis heeft iedereen weer eigen 

voorkeuren en behoeften’
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Fruit
Het advies is om 2 stuks fruit per dag te eten. Voor 

fruit geldt niet ‘hoe meer, hoe beter’. In fruit zitten 

namelijk ook fruitsuikers. Als je twee stuks fruit 

per dag eet, dan krijg je voldoende vitaminen en 

mineralen binnen, maar niet te veel fruitsuikers. 

Als je al fruit bij je ontbijt of lunch eet, kies dan 

voor een ander tussendoortje uit dit artikel. Goed 

om te weten: een portie fruit staat gelijk aan 1 

stuks, zoals bij een appel of banaan, of 100 gram 

zoals bij vruchten als druiven en blauwe bessen.

Groente
Iedere dag 250 gram groenten eten: dat kan soms 

best een uitdaging zijn. Gemiddeld eten Neder

landers dagelijks slechts 131 gram groente. Vind 

je het lastig om tijdens de avondmaaltijd aan de 

aanbevolen hoeveelheid groente te komen, denk 

dan eens aan groente als tussendoortje. Tegen

woordig worden veel soorten groente verpakt en 

verkocht als zogeheten ‘snackgroente’. Denk aan 

kleine komkommers, paprikareepjes en snoep

tomaatjes. Ook wortels, radijsjes en bleekselderij 

zijn lekker als tussendoortje. Zeker in combina

tie met een dip van hummus, 100% pindakaas of  

zuivel met groene kruiden.

Ongezouten noten
Een handje (25 gram) ongezouten noten: heel  

gezond en dus prima als tussendoortje. Noten  

leveren ijzer, vitamine E en vitamine B1 en be

schermen tegen bepaalde hart en vaatziekten. 

Alle soorten zijn goed (gebrand, ongebrand of 

geroosterd), zolang ze maar ongezouten zijn. Tip: 

noten zijn gevoelig voor schimmels. Bewaar ze 

daarom goed afgesloten en droog.

Geroosterde peulvruchten
Je hoort het misschien niet vaak, maar ook peul

vruchten kun je prima gebruiken als tussendoortje. 

Je kunt bijvoorbeeld kikkererwten of sojaboon

tjes heel lekker knapperig maken door ze 20 – 25  

minuten in een hete oven (200 graden) te rooste

ren. Kruid ze vooraf met je favoriete kruiden zoals 

paprikapoeder, cajunkruiden, kaneel of kerrie

poeder. Let op: gebruik hiervoor alleen gewelde 

kikkererwten.

Zuivel
Neem gerust een schaaltje (plantaardige) yoghurt 

of kwark als tussendoortje. Voeg er eventueel een 

handje ongezouten noten of een stuk fruit aan toe. 

Let op: kantenklare yoghurt/kwark met smaakje 

of de bakjes met fruit er al in zitten vaak boorde

vol toegevoegde suikers. Liever een plantaardige  

variant? Let er dan op dat er voldoende eiwit 

(>1,4 g/100 ml), calcium (>80 mg/100 ml) en vita

mine B12 (>0,24 mcg/100 ml) aan is toegevoegd. 

Wat als je zin hebt in wat anders?
Alle eerder genoemde voorbeelden zoals groen

te, fruit en noten passen in een gezond voedings

patroon. Ook zijn er tussendoortjes die je af en 

toe best kunt nemen. Als je dagelijks gezond eet 

dan passen deze prima in jouw voedingspatroon. 

Zo kun je af en toe variëren met een rijst, maïs 

of speltwafel, popcorn (naturel of met kruiden),  

olijven of een gekookt eitje.

Zin om zelf een gezonde snack te maken? Ga dan 

naar pagina 114 voor receptinspiratie!

Veel tussendoortjes die door fabrikanten 

en supermarkten worden aangeprezen als 

‘verantwoord’ zijn vaak niet zo gezond als 

ze lijken. Veel van dit soort ‘verantwoorde’ 

snacks bevatten namelijk te veel suiker, 

zoet en verzadigd vet en zijn daardoor rijk 

aan calorieën. Kies voor de tussendoortjes 

uit dit artikel of kijk achterin dit magazine 

voor receptinspiratie en je weet zeker dat 

je goed zit.

Inspiratie voor  
gezonde 
tussendoortjes

Als je ontbijt, lunch en avondeten voldoende 
voedzaam zijn, dan heb je in principe geen 
tussendoortjes nodig. Toch hebben we tussen 
de drie hoofdmaaltijden door allemaal 
weleens behoefte aan iets lekkers. En dat iets 
lekkers niet meteen iets ongezonds hoeft te 
zijn, bewijzen we met deze voorbeelden van 
gezonde snacks.

t e k s t  K i m  B r o uwe r s  &  R i c o  H o p
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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Maak er een feestje van
Ziet het eten er aantrekkelijk uit, dan is een kindje 

sneller geneigd om zijn of haar bord leeg te eten. 

Heeft je kind moeite met het eten van groente en 

fruit, dan kun je met een koekvorm leuke figuurtjes 

snijden uit een appel of wortel. Vrolijke lunch

trommels werken ook goed. Maak het feestje com

pleet met vrolijke lunchbakjes, kleurrijke bordjes 

en kommetjes. Varieer met voldoende groenten 

en fruit als tussendoortje, maar denk ook aan 

variatie van beleg op de boterham. Verras je kind 

ook eens met een gezonde salade, (groente)wrap, 

minipannenkoek of omelet in de lunch trommel.

Bedenk samen wat je gaat eten
Geef je kind inspraak in het boodschappen

lijstje. Vraag bijvoorbeeld welke groente je kind 

vanavond wilt eten. Of welk fruit hij of zij lekker 

vindt. Laat oudere kinderen een lekker en gezond 

recept uitkiezen uit een kookboek, tijdschrift of 

van internet. Samen bepalen jullie dan welke 

ingre diënten je hier voor in huis moet halen. 

Geef het goede voorbeeld
Uiteraard is het goede voorbeeld geven één van 

de belangrijkste dingen. Jij bent het belangrijkste 

voorbeeld voor je kind. Wat jij doet, doet je kind 

vaak ook. Laat dus zien dat jij voor water kiest als 

je dorst hebt en een stuk fruit neemt wanneer je 

trek hebt. Het is niet nodig om hier de nadruk op te 

leggen of om elke stap te benoemen. Je kind pikt 

namelijk onbewust ook de subtiele gedragingen 

op. 

Maak de hoeveelheid suiker inzichtelijk
Wat weet jouw kind al over suiker? Afhankelijk 

van hoe oud je kind is, kun je vertellen wat te veel 

suiker met je lichaam kan doen. Lees samen een 

etiket en vertel hoeveel suiker er in de producten zit 

die jullie regelmatig eten en drinken. Tip: maak het 

visueel en leg suikerklontjes naast de producten 

die je bespreekt. Een suikerklontje staat gelijk aan 

vier gram suiker.

Verleg de nadruk
Blijft het lastig om je kind voldoende groente te 

laten eten? Verleg de nadruk en praat over andere 

dingen. Vraag je kind bijvoorbeeld wat hij of zij 

heeft gedaan op school en neem, terwijl je luistert, 

steeds een hap van je eten. Vervolgens is het jouw 

beurt om wat te vertellen. Vergeet je kind om, net 

als jij, een hap te nemen? Vraag dit dan subtiel en 

ga vervolgens verder met je verhaal. Door de focus 

te verleggen, voelt je kind minder druk om te eten. 

 

Het eten hoeft trouwens niet altijd op. Leer je 

kind te luisteren naar zijn of haar lichaam. Tegen 

je zin eten heeft weinig nut, daarom is het soms 

verstandiger om een restje in de koelkast te be

waren. Kinderen die gewend zijn om hun bord 

leeg te eten zullen op latere leeftijd namelijk vaker 

te veel eten. Heeft je kind na het eten nog trek? 

Beloon dan niet altijd met een toetje, maar geef 

een stuk fruit of een bakje snoepgroenten.

Laat je kind zelf eten
Kinderen zijn heel sensorisch ingesteld. Ze gebrui

ken hun handen, ogen, smaak en reuk om eten 

te ontdekken. Daarom spelen peuters vaak met 

hun eten. Geef ze de vrijheid om groente en fruit 

te ontdekken, dan zullen ze sneller geneigd zijn 

om hier ook een hapje van te proeven. Lusten ze 

het de eerste keer niet, blij dan proberen: smaak

ontwikkeling heeft soms tijd nodig.

6 tips om 
gezond te eten 
met je kinderen

Gezond eten is voor kinderen heel belangrijk. 
Toch krijgen kinderen in Nederland nog te 
weinig gezonde voeding binnen, en is juist de 
suikerconsumptie erg hoog. Daarom 6 tips 
om gezond te eten met je kinderen. 

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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Het is tijd 
voor gezonde 
voeding

Ongezond eten en drinken: we kunnen er 
nog steeds niet omheen. De schappen in 
de supermarkt staan bomvol producten 
die te veel toegevoegd suiker, zout en 
verzadigd vet bevatten. Ongezonde voeding 
is, na roken, de belangrijkste vermijdbare 
oorzaak van sterfte in Nederland. Dat moet 
veranderen. Niet alleen voor huidige, maar 
ook voor toekomstige generaties.

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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Te veel suiker, zout en vet
Hoewel ongezond eten en drinken vaak leidt tot 

ernstige gezondheidsproblemen en een verhoog

de kans op onder andere hart en vaatzieken en 

diabetes type 2, hebben fabrikanten de afgelopen 

jaren te weinig gedaan om producten gezonder te 

maken. Ondanks beloftes van de industrie bevat

ten producten nog te veel toegevoegd suiker, zout 

en verzadigd vet. Ongezond voedsel is daarnaast 

vaak goedkoper dan gezond eten en op veel meer 

plekken verkrijgbaar. Bovendien mogen fabrikan

ten nog altijd kindermarketing gebruiken om on

gezonde producten te verkopen. Mede hierdoor 

heeft inmiddels de helft van de volwassen Neder

landers overgewicht en daarmee een verhoogde 

kans op het krijgen van diabetes type 2. Ook een 

toenemend aantal kinderen tussen de 2 en 18 jaar 

is te zwaar: minimaal 1 op de 8, zo blijkt uit cijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gezond eten en drinken als standaard
Drastische maatregelen zijn nodig om een ge

zonde voedselomgeving voor iedereen te creëren, 

zodat minder mensen ziek worden van ongezond 

voedsel. Vanuit het programma Gezonde Genera

tie, een initiatief van vierentwintig gezondheids

fondsen, hebben daarom het Diabetes Fonds, 

de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting 

en de Nierstichting de handen ineengeslagen en 

de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie 

(AVGG) opgericht. Deze Alliantie zet zich in voor 

een maatschappij waarin gezond eten en drinken 

de standaard is. Want door de omgeving nu ge

zonder te maken, heeft straks in 2040 ieder kind in 

Nederland een gezond voedingspatroon.

Binnen de AVGG neemt het Diabetes Fonds het 

voortouw op het thema minder suiker, en dat is 

niet voor niets. Al jaren maken we ons sterk voor 

minder suiker in producten en proberen we de ge

zonde keuze makkelijk te maken. Dit doen we niet 

alleen met landelijke bewustwordingscampagnes 

als de Suiker Afkickkliniek en de Nationale Suiker 

Challenge, maar we gaan ook in gesprek met de 

politiek. Want als fabrikanten hun producten niet 

gezonder willen maken, dan moeten er maatrege

len komen die zorgen voor een gezond voedsel

aanbod.

Overheid moet nu maatregelen nemen
Een goed voorbeeld van zo’n maatregel is de 

suiker taks op frisdrank. In andere landen zoals 

GrootBrittannië wordt deze suikertaks al enige 

tijd ingezet. Met succes: dit Britse trapsgewijze 

model heeft ervoor gezorgd dat veel frisdrankfa

brikanten minder suiker toevoegen aan hun pro

ducten. Het resultaat: minder suiker in de helft van 

alle frisdranken. Een oplossing waarmee we veel 

mensen in Nederland kunnen beschermen tegen 

een te hoge suikerinname en diabetes type 2. Een 

blikje suikerrijke frisdrank (330 ml) per dag ver

hoogt namelijk de kans op het krijgen van diabe

tes type 2 al met 20%.

Naast suiker vormen ook zout en ongezond vet 

een probleem. Bewerkte voedingsmiddelen zijn 

vaak nog erg ongezond. Daarom vindt de AVGG 

dat fabrikanten moeten worden verplicht om eten 

en drinken gezonder te maken, door steeds de 

hoeveelheid suiker, zout ongezond vet in produc

ten te verlagen. Gaat het om kindermarketing op 

ongezonde voeding, dan wil de AVGG een omslag: 

niet langer kindermarketing op ongezonde pro

ducten, maar juist op gezonde producten.

Het kabinet kan hierin een belangrijk verschil 

maken. In het regeerakkoord wordt, dankzij druk 

vanuit de AVGG, onder andere gesproken over de 

invoering van een suikertaks, maar alles valt of 

staat met een goede uitwerking. Wat gaan de af

spraken met de voedingsindustrie om producten 

gezonder te maken precies inhouden? De nieuwe 

nationale aanpak op het gebied van productver

betering voldoet in ieder geval nog niet aan de ei

sen van de AVGG en sluit bovendien niet aan op de 

gemaakte afspraak in het coalitieakkoord. En hoe 

gaat de belasting op frisdrank werken en wanneer 

wordt deze ingevoerd? Het kabinet heeft haar am

bities uitgesproken. Nu is het tijd voor actie. Want 

alles wat we nú doen voor een gezonde voedse

lomgeving, draagt bij aan een gezonde generatie. 

Meer weten? Ga naar  
tijdvoorgezondevoeding.nl 
voor meer informatie.
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Water met een smaakje
Vooral tijdens de zomermaanden is water met 

een smaakje een heerlijk alternatief voor water 

zonder smaak. Het is bovendien heel eenvoudig 

klaar te maken. Vul een kan met kraanwater, voeg 

fruit, groente en/of een kruid toe en zet de kan 

een uurtje of twee in de koelkast. Er zijn verschil

lende combinaties die een heerlijke smaak aan je 

water geven, zoals citroen en munt, sinaasappel 

en blauwe bessen, komkommer en munt of peer 

en citroen. Je kunt ook kiezen voor alleen een kan 

water met munt of met een paar plakjes gember. 

Liever wat meer prik? Kies dan gerust eens voor 

bruisend water.

Variëren met thee
Je kunt koud water met een smaakje maken, maar 

ook aan warme dranken kun je een lekkere smaak 

toevoegen. Drink je vaak zwarte of groene thee, 

kies dan eens voor een thee met gember en ci

troen, of een verse muntthee. Let op: in veel hore

cagelegenheden krijg je honing bij je gember of 

muntthee, honing is niet gezonder dan suiker. Het 

bestaat zelfs bijna helemaal uit suiker. Goed om 

tijdens de week van de challenge te vermijden dus. 

Tip: voor extra smaak kun je verse kruiden als 

munt even kneuzen voor je ze toegevoegd aan je 

theewater. Neem het bosje met muntblaadjes in 

je hand en knijp en zachtjes in. Hierdoor laten de 

blaadjes wat vocht los, dit zorgt voor extra smaak.

Koffie kan natuurlijk ook
Naast water en thee is ook zwarte koffie een prima 

drank om te drinken. Door een flinke toename van 

koffiesmaken kun je tegenwoordig ook nog eens 

makkelijk variëren. Toch kun je koffie niet onbe

perkt drinken. Bij koffie gezet met filter, pads, een 

perculator en bij oploskoffie wordt aangeraden 

om niet meer dan vier kopjes per dag te drinken. 

Dit vanwege de cafeïne. Voor espresso en cups 

geldt: liever niet meer dan twee á drie kopjes per 

dag om ervoor te zorgen dat je niet te veel cafestol 

binnenkrijgt. Dit kan slecht zijn voor je bloedvaten.

Goed om te weten: hoe beter je de koffie filtert, 

hoe minder cafestol en dus hoe gezonder je kof

fie. In koffie gemaakt met een papierenfilter zit de 

minste cafestol.

Hoe zit het met zuivel?
Zuiveldranken als melk en karnemelk passen 

binnen een gezond voedingspatroon. Zuivel is 

namelijk een bron van calcium en vitamine B12. 

Drink dus gerust een glas melk, maar wel zonder 

smaakje. Vaak wordt er door fabrikanten name

lijk suiker toegevoegd om een vruchtensmaak te 

creëren, zoals bij melk en yoghurtdrinks. Heb je 

een lactoseintolerantie of drink je liever geen zui

vel? Neem dan een plantaardige variant met vol

doende eiwitten en waar voldoende vitamine B12 

en calcium aan zijn toegevoegd, zoals ongezoete 

sojadrink.

En light- of zero-frisdrank dan?
Light en zerofrisdranken zijn vaak laag in ca

lorieën en bevatten weinig tot geen suikers. De 

zoetstoffen zorgen ervoor dat de frisdrank zoet 

smaakt. Hoewel deze zoetstoffen goedgekeurd 

zijn om toe te voegen, raden we light en zerofris

dranken liever niet aan als gezond alternatief voor 

water, koffie of thee zonder suiker. Het is namelijk 

goed om te wennen aan een minder zoete smaak, 

en daar dragen light en zerofrisdranken door de 

zoete smaak natuurlijk niet aan bij. Bovendien zijn 

de zuren in deze dranken niet goed voor je gebit. 

Wist je trouwens dat de term ‘light’ op frisdrank 

betekent dat er minimaal 30% minder suiker in zit 

in vergelijking met de gewone variant? Het is dus 

niet altijd zo dat er in lightvarianten helemaal 

geen toegevoegde suikers zitten. Goed het etiket 

checken dus!

Inspiratie voor  
gezonde dranken

Het is goed om iedere dag 1,5 tot 2 liter 
vocht te drinken. Water, thee en koffie zonder 
suiker zijn gezonde keuzes. Toch kun je soms 
ook zin hebben in iets anders. Maar hoe 
kies je een gezond alternatief? We bieden je 
graag wat inspiratie.

t e k s t  K i m  B r o uwe r s
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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Hoe een  
gezond voedingspatroon 

‘gewoon’ wordt 

Het aanbod van eten en drinken is de laatste decennia enorm 
gegroeid. Op steeds meer plekken kun je voedsel de hele dag door 
kopen. Daarom is er juist in deze tijd goede voorlichting nodig over 
wat gezond eten is. Iris Groenenberg van het Voedingscentrum is 
expert op het gebied van voeding en gezondheid. Zij geeft zoal 

praktische tips over suikerconsumptie, welke stapjes je kunt zetten 
richting een gezonder voedingspatroon en hoe je die gezonde 

gewoontes kunt vasthouden.

t e k s t  S e v a n  B a r s am o g l u
b e e l d  Vo e d i n g s c e n t r u m

interview

Iris Groenenberg

59



Waarom is het zo belangrijk om minder 

toegevoegde suikers te consumeren?

‘Omdat je ze niet nodig hebt. Toegevoegde sui

kers zijn suikers die toegevoegd worden tijdens de 

bereiding van een product. Deze suikers zitten in 

producten die weinig toevoegen aan onze gezond

heid en naast suiker vaak veel calorieën, zout en 

verzadigd vet bevatten. Bijvoorbeeld suikers in de 

fabriek die aan sauzen zoals ketchup worden toe

gevoegd, maar ook thuis als je honing in je thee 

doet. Vaker kiezen voor producten binnen de Schijf 

van Vijf is goed voor je lichaam, omdat je minder 

toegevoegde suikers, verzadigde vetten en zou

ten binnenkrijgt. De helft van alle suikers die we 

in Nederland binnenkrijgen komt uit productgroe

pen die niet in de Schijf van Vijf staan. De meeste 

toegevoegde suikers krijgen we binnen met suiker 

en snoepgoed, nietalcoholische dranken, koek en 

gebak, gezoete zuivel en sauzen en smaakmakers.’ 

Zijn alle suikers slecht? Of gaat het om 

producten waar suiker aan is toegevoegd?

‘Je lichaam maakt geen onderscheid tussen sui

kers die van nature aanwezig zijn en toegevoeg

de suikers. Maar het maakt wel uit welk product 

met suikers je kiest. In melk en fruit zit van nature 

suiker. Dit zijn producten die goed zijn voor je ge

zondheid. Melk verkleint de kans op darmkanker 

en fruit verkleint de kans op bijvoorbeeld diabetes 

type 2. In melk en fruit zitten goede voedingsstof

fen zoals vitamines en mineralen. Koek en snoep 

bevatten daarentegen ook suikers, maar ze leve

ren geen gezondheidswinst op en bevatten ook 

nauwelijks nuttige voedingsstoffen.’

Zijn natuurlijke suikers zoals honing beter 

dan geraffineerde suiker?

‘Nee, honing is gewoon suiker: een mengeling van 

glucose en fructose. Er is weinig verschil met an

dere vormen van suiker, zoals kristalsuiker en riet

suiker. In je lichaam worden alle soorten suikers op 

dezelfde manier afgebroken en verteerd. Je hoort 

weleens dat honing gezonder is, omdat het vita

mines en mineralen bevat. Maar die hoeveelheden 

zijn zo klein, dat ze geen bijdrage leveren aan wat 

je in totaal aan deze voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Een ander argument is dat honing wordt gemaakt 

door bijen en het dus een natuurlijk product is. 

Maar suiker komt ook uit de natuur, bijvoorbeeld 

van suikerbieten en suikerriet.’

Hoeveel suiker mag je per dag?

‘Er is geen aanbeveling in Nederland voor de 

hoeveelheid suiker per dag. De Gezondheidsraad 

geeft wel een advies voor koolhydraten als ge

heel. Volgens de raad is zetmeel een gezondere 

bron van koolhydraten dan suikers. Een ander ad

vies van de Gezondheidsraad is om zo min mo

gelijk suikerhoudende dranken te drinken. Het 

Voedingscentrum baseert haar adviezen op de 

Gezondheidsraad. We adviseren vooral te kiezen 

voor producten uit de Schijf van Vijf. Op die ma

nier beperk je automatisch de inname van pro

ducten met veel toegevoegde suikers.’

Mag je dan nooit meer iets eten met 

toegevoegde suikers? 

‘Jawel hoor. Als je volgens de Schijf van Vijf eet, 

kan het wel, maar liever af en toe en in kleine 

porties. De meeste producten waaraan suiker is 

toegevoegd bevatten veel calorieën, maar weinig 

voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en ve

zels. Het Voedingscentrum adviseert om elke dag 

maximaal drie tot vijf keer iets kleins buiten de 

Schijf van Vijf te nemen (dagkeuze) en hooguit drie 

keer per week wat groters (weekkeuze). 

Voorbeelden van een dagkeuze zijn: een klein 

koekje, een waterijsje, een stukje chocolade, ho

ning voor in de yoghurt of een eetlepel tomaten

ketchup. Bij een weekkeuze moet je bijvoorbeeld 

denken aan een croissant, een stuk taart, een zak

je chips, een glas frisdrank, een diepvries pizza of 

een bakje gezoete ontbijtgranen. Voor kinderen is 

er minder ruimte voor keuzes buiten de Schijf van 

Vijf. Op voedingscentrum.nl/schijfvanvijf staat  

meer informatie over dagkeuzes, weekkeuzes en 

een gezond voedingspatroon volgens de Schijf 

van Vijf.’

Wat is eigenlijk een ‘gezond 

voedingspatroon’?

‘Een gezond voedingspatroon bevat producten 

die gezondheidswinst opleveren. Bijvoorbeeld 

omdat ze de kans op hart en vaatziekten en di

abetes type 2 verkleinen. En het levert voldoen

de energie op met voedingsstoffen die je nodig 

hebt, zoals eiwitten, gezonde vetten, koolhydra

ten, vitamines en mineralen. De Schijf van Vijf is 

zo’n voedingspatroon met gezonde producten en 

voldoende voedingsstoffen. Het is hierbij belang

rijk om op maat te eten, te variëren en vooral te 

kiezen voor producten binnen de Schijf van Vijf. 

Of je nu houdt van Hollands eten, helemaal thuis 

bent in de Surinaamse keuken, vegetarisch kookt 

of graag een stukje vlees eet: de Schijf van Vijf is 

er voor iedereen. Gezond en lekker eten gaan heel 

goed samen, want je kiest zelf welke producten je 

eet en welke gerechten je daarvan maakt. Let ook 

op het etiket voor de voedingswaarde. Daar kun 

je bijvoorbeeld zien of er suiker of zout aan het 

product is toegevoegd.’

‘Je lichaam maakt geen onderscheid 
tussen suikers die van nature 

aanwezig zijn en toegevoegde 
suikers. Maar het maakt wel uit welk 

product met suikers je kiest’
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Hoe zit het eigenlijk met bewerkt eten? 

‘Kiezen voor onbewerkt eten en koken met verse 

producten is een goede basis voor een gezond 

eetpatroon. Dat betekent dat je bijvoorbeeld ge

varieerd kookt zonder pakjes en zakjes en dus met 

minder toegevoegde suikers en zout. Maar het is 

ook goed om te beseffen dat bewerkt eten niet al

tijd ongezond is. Daar wil ik een paar voorbeelden 

van geven. Zo zijn bijna alle producten (een beet

je) bewerkt. Groente, fruit en peulvruchten worden 

ingemaakt, bevroren of gedroogd, melk gepas

teuriseerd, kraanwater gefilterd en noten gebrand. 

En ook kaas en brood zijn bewerkte producten. 

Stoffen om producten langer houdbaar te maken, 

voorkomen voedselverspilling en dat je ziek wordt 

van bedorven eten. Producten van dieren zoals 

melk en kaas zitten van nature vol verzadigde 

vetten. Door het te bewerken verdwijnen deels de 

natuurlijke ongezondere voedingsstoffen en blij

ven meer van de goede eigenschappen over. Tot 

slot zijn er producten zoals halvarine en marga

rine. Hier zitten minder verzadigde vetten in dan 

bij dierlijke vetten, en er is extra vitamine A en D 

aan toegevoegd. Hetzelfde geldt voor jodium dat 

wordt toegevoegd aan het bakkerszout in brood, 

waardoor minder mensen een jodiumtekort heb

ben in Nederland.

Dan heb je ook nog sterk bewerkt eten, oftewel 

‘ultraprocessed foods’. Deze producten bevatten 

per portie veel calorieën, suiker, verzadigd vet en 

zout en hebben weinig vitamines, mineralen en ve

zels. Het is gemaksvoedsel wat overal verkrijgbaar 

is en vaak in de aanbieding is. Voorbeelden zijn: 

ijs, koekjes, zoete (zuivel)dranken, snoep, choco

lade, gebak, kantenklare toetjes, pizza, gezoete 

ontbijtgranen, hartige snacks en chips. Deze vor

men van bewerkt eten zijn bedoeld om consumen

ten te plezieren. Er zijn smaken, kleuren en geuren 

toegevoegd waardoor we producten aantrekkelij

ker vinden.’

Welke tips wil je aan ouders en kinderen 

geven die meedoen aan de Nationale Suiker 

Challenge?

‘Als je kind gewoon gezond eet volgens de Schijf 

van Vijf, kan af en toe snoepen best. Het is goed 

als je zelf ontspannen met snoep omgaat. Roep 

niet steeds dat snoep en snacks zo slecht zijn en 

geef zelf het goede voorbeeld door niet te veel en 

te vaak te snoepen.'

 

Tips om gezond gedrag ‘gewoon’ 
gedrag te laten zijn:

Geef het goede voorbeeld

Je kind kijkt naar wat jij eet en wanneer jij 

eet. Neem je bijvoorbeeld regelmatig fruit 

en snackgroente tussendoor, dan wil je 

kind dat ook eerder. Eet je zelf de hele dag 

door, dan wil je kind dat ook. Hij ziet jou 

eten, dus waarom mag hij dat niet? 

Maak je huis gezond

Verleid je kind thuis vooral met gezonde 

keuzes. Zorg dat gezonde keuzes 

makkelijk te nemen zijn. 

• Zet bijvoorbeeld partjes fruit op tafel

• Las een vast fruitmomentje in

•  Geef bij lekkere trek vaker wat 

snackgroente

•  Bied standaard thee zonder suiker of 

water aan bij dorst.

Heb je nog tips om een gezond 

voedingspatroon vol te houden?

‘Gezond eten kan best een uitdaging zijn. Grote  

veranderingen houd je moeilijk vol, zet daar

om kleine stapjes richting de Schijf van Vijf. Als 

je gezonder wil eten betekent dit dat je gezonde 

nieuwe gewoontes aanleert en ook volhoudt. Met 

realistische voornemens maak je gezonder eten 

haalbaar. Bij het aanleren van gezonde gewoon

tes helpt het om mild voor jezelf te zijn en kleine 

stappen te nemen.

Maak een Eetwissel

Ruil iets ongezonds om voor iets gezonds. 

• Ruil bijvoorbeeld eens je frisdrank om voor 

water 

• Kies een keer voor volkoren in plaats van  

witte pasta of witte couscous 

Als je elke keer een kleine stap zet, is het makkelij

ker vol te houden en wordt het sneller een nieuwe 

gewoonte. Een handige tip is om te beginnen met 

een product waarvan je het gevoel hebt: ‘dat gaat 

me lukken’.

Neem kleinere porties

Wil je toch een keer chips, een ijsje of iets anders 

ongezonds? Zoek naar manieren om er minder 

van te eten. 

• Doe wat in een schaaltje en berg de rest weer op. 

• Doe minder beleg op je boterham.

• En kies voor small als je de keuze hebt uit 

small, medium en large. Small is vaak al groot 

genoeg.’

‘Kiezen voor onbewerkt eten 
en koken met verse producten 
is een goede basis voor een 

gezond eetpatroon’
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Havermout uit de oven

Eiwit 11,9 g

Vezels 5,5 g

Groente 0 g

Zout 0,14 g

Ingrediënten
• 40 g havermout

• 150 ml halfvolle melk

• 50 g blauwe bessen

• ½ eetlepel amandelschaafsel

• ½ theelepel kaneel

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Doe de havermout, melk en blauwe bessen in 

een ovenschaal en meng.

Strooi het amandelschaafsel bovenop en bak 

20 minuten in de oven.

Voeg de kaneel toe en serveer.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 303 kcal

Koolhydraten 38,1 g

waarvan suikers 12,1 g

Vet 10,3 g

waarvan verzadigd 2 g

 Tip 1
Vervang de melk door een plantaardige 

melk voor een veganistische en lactosevrije 

versie.

 Tip 2
Liever wat minder koolhydraten?  

Vervang dan de havermout voor  

amandelmeel.

1 persoon

5 minuten + 20 minuten oven

vegetarisch
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 Tip
Je kunt de omelet al voor meerdere dagen 

bakken en de mango al snijden. Zo hoef je het 

’s ochtends alleen nog samen te voegen.

Zoete omelet met 
kwark en passievrucht Ingrediënten

• 2 eieren

• 2 eetlepels halfvolle melk

• ½ eetlepel olijfolie

• 50 g mango

• 1 passievrucht

• 2 eetlepels magere kwark

• 1 takje munt

Bereidingswijze
Klop de eieren samen met de melk los.

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de 

omelet gaar. 

Leg de omelet op een bord en vouw dubbel.

Schil de mango en snijd in kleine blokjes. Halveer 

de passievrucht.

Schep de magere kwark op de omelet en verdeel 

de mango erover. 

Haal met behulp van een lepel het vruchtvlees uit 

de passievrucht en verdeel over de omelet. Maak 

af met de blaadjes munt. 

Voedingswaarde per persoon 
Energie 251 kcal

Koolhydraten 11,2 g

waarvan suikers 10,7 g

Vet 14,6 g

waarvan verzadigd 4 g

Eiwit 17,4 g

Vezels 1,5 g

Groente 0 g

Zout 0,46 g

1 persoon

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch
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 Tip 1
Varieer zoveel je wilt met het soort fruit 

of met andere ongezouten noten, dit is 

namelijk een gezonde basis om iedere dag 

mee te starten!

 Tip 2
Liever nog minder koolhydraten? Vervang 

dan de spelt voor wat pitten en zaden.

Ingrediënten
• 1 perzik 

• 20 g pistachenoten ongezouten 

• 200 g magere kwark

• 2 eetlepels gepofte spelt

Bereidingswijze
Was de perzik. Halveer de perzik, verwijder de pit 

en snijd in dunne partjes. Hak de pistachenoten 

grof.

Doe de magere kwark in een kommetje. 

Verdeel de perzik, pistache en de gepofte spelt 

over de kwark.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 267 kcal

Koolhydraten 17,3 g

waarvan suikers 13,4 g

Vet 10,1 g

waarvan verzadigd 1,2 g

Eiwit 23,6 g

Vezels 3,6 g

Groente 0 g

Zout 0,19 g

Kwark met  
perzik en pistache 1 persoon

5 minuten

vegetarisch
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 Tip 1
Voeg eens een beetje Parmezaanse kaas 

toe of besmeer de binnenkant van de to

maat met harissa voor wat extra smaak.

 Tip 2
Ook lekker met een volkoren cracker of 

getoaste snee volkorenbrood of kluts het ei 

en voeg eens wat extra groenten toe!

Tomaat gevuld  
met ei uit de oven Ingrediënten

• 2 grote tomaten

• 2 kleine eieren

• 1 theelepel Italiaanse kruiden 

• Snufje zwarte peper

• 3 g rucola

Bereidingswijze
Verwarm de hetelucht oven voor op 200 graden.

Was de tomaat, snijd 1 cm van de bovenkant en 

haal het vruchtvlees eruit. Zet de tomaat in een 

ovenschaal. 

Strooi de helft van de Italiaanse kruiden in het ei. 

Breek het ei boven de tomaat en strooi de rest 

van de kruiden bovenop.

Bak de tomaat 25 minuten in de oven.

Maak de gevulde tomaat af met versgemalen 

peper en serveer met rucola.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 180 kcal

Koolhydraten 6,9 g

waarvan suikers 5,4 g

Vet 10,1 g

waarvan verzadigd 3,4 g

Eiwit 13,9 g

Vezels 2,8 g

Groente 180 g

Zout 0,40 g

1 persoon

5 minuten + 25 minuten oven

koolhydraatarm, vegetarisch
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 Tip
Liever wat minder koolhydraten? Vervang dan de 

havermout voor amandelmeel.

Ingrediënten
• 50 g courgette 

• 125 ml groentebouillon minder zout 

• 40 g havermout

• 1 eetlepel olijfolie

• 1 ei 

• Snufje peper

• 1 theelepel Parmezaanse kaas

• 1 takje tijm

• Snufje chili flakes

Bereidingswijze
Was de courgette en rasp grof. 

Doe de bouillon en de geraspte courgette in 

een pannetje en breng aan de kook. Voeg de 

havermout toe en kook 1 minuut.

Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan. 

Breek het ei boven de pan en bak het spiegelei 

tot de gewenste gaarheid. Breng op smaak met 

peper.

Doe de havermout in een bakje, voeg geraspte 

Parmezaanse kaas toe en meng. 

Schep het spiegelei bovenop en maak af met 

blaadjes tijm en chili flakes.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 342 kcal

Koolhydraten 26,3 g

waarvan suikers 2,1 g

Vet 19,2 g

waarvan verzadigd 4,8 g

Eiwit 14,5 g

Vezels 3,4 g

Groente 50 g

Zout 0,45 g

Hartige havermout 1 persoon

10 minuten

vegetarisch
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Eiwit 10,7 g

Vezels 6,7 g

Groente 0 g

Zout 0,35 g

 Tip
Liever wat minder koolhydraten? Kies dan eens 

voor koolhydraatarm brood!

Boterham met pindakaas, 
banaan en walnoten Ingrediënten

• 1 volkoren boterham

• 1 kleine banaan

• 10 g walnoten

• 1 eetlepel pindakaas 100%

• ½ theelepel kaneel

Bereidingswijze
Rooster de boterham in een broodrooster.

Pel de banaan en snijd in plakjes. Hak de 

walnoten grof.

Besmeer de boterham met de pindakaas. Verdeel 

de plakjes banaan, walnoten en kaneel over de 

boterham.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 346 kcal

Koolhydraten 37,6 g

waarvan suikers 17,4 g

Vet 15,4 g

waarvan verzadigd 2 g

1 persoon

5 minuten

veganistisch
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 Tip 1
Liever nog wat minder koolhydraten? 

Kies dan eens voor een koolhydraatarme 

cracker, bijvoorbeeld die van TastyBasics. 

Deze zijn vrij groot, dus neem er dan een in 

plaats van twee.

 Tip 2
Vervang de zuivelspread door een plant

aardige spread voor een veganistisch en 

lactosevrije versie.

Ingrediënten
• 1 kleine tomaat

• 2 volkoren crackers 

• 15 g zuivelspread light

• 1 theelepel Provençaalse kruiden

• Snufje peper

• 3 g rucola

Bereidingswijze
Was de tomaat en snijd in dunne plakken. 

Besmeer de crackers met zuivelspread.

Verdeel de plakjes tomaat, Provençaalse kruiden, 

peper en de rucola over de crackers. 

Voedingswaarde per persoon 
Energie 152 kcal

Koolhydraten 21,6 g

waarvan suikers 3,2 g

Vet 3,9 g

waarvan verzadigd 1,7 g

Cracker met tomaat en 
Provençaalse kruiden

Eiwit 5,2 g

Vezels 5,4 g

Groente 0 g

Zout 0,40 g

1 persoon

5 minuten

minder koolhydraten, vegetarisch
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Tosti met  
spinazie en feta

 Tip
Liever minder koolhydraten? Vervang dan het brood 

eens voor een gebakken omelet, vul deze met de 

kipfilet, spinazie en feta en rol het geheel op.

Ingrediënten
• 2 volkoren boterhammen

• 10 g margarine

• 2 plakjes kalkoenfilet

• 15 g verse spinazie

• 10 g feta

• 10 g pijnboompitten

Bereidingswijze
Besmeer de sneetjes volkorenbrood met 

margarine.

Neem een volkoren boterham en leg hier de  

kalkoenfilet op. 

Verdeel hier vervolgens de spinazie en de pijn

boompitten over en verkruimel de feta erboven.

Plaats de andere boterham erop en bak enkele 

minuten in een tostiijzer, contactgrill of pan.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 364 kcal

Koolhydraten 29,5 g

waarvan suikers 2,4 g

Vet 18,8 g

waarvan verzadigd 6,2 g

Eiwit 16,8 g

Vezels 5,1 g

Groente 15 g

Zout 1,69 g

1 persoon

5 minuten
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Salade met komkommer  
en kikkererwten

 Tip 1
Deze salade is ideaal om mee te nemen. 

Je kunt deze salade ’s ochtends of de 

avond van tevoren maken en mee naar het 

werk nemen als lunch.

 Tip 2
Liever minder koolhydraten? Gebruik dan 

wat minder kikkererwten en gebruik wat 

meer groenten.

Ingrediënten
•  1/3 komkommer 

• 1 stengel bleekselderij

• 130 g kikkererwten

• 1 rode paprika

• 4 takjes platte peterselie

• 1 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel citroensap

• 1 theelepel mosterd

• Peper

Bereidingswijze
Was de komkommer. Snijd in de lengte in vieren 

en snijd vervolgens in plakjes. 

Was de bleekselderij, verwijder de uiteindes en 

snijd in dunne plakjes. 

Was de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd 

in kleine blokjes. Was de peterselie en hak de 

blaadjes grof.

Laat de kikkererwten uitlekken en spoel schoon 

met water.

Meng de olijfolie, citroensap, mosterd en breng 

op smaak met peper.

Meng de komkommer, bleekselderij, kikkererwten, 

paprika en de peterselie met de dressing.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 422 kcal

Koolhydraten 31,4 g

waarvan suikers 6 g

Vet 24,3 g

waarvan verzadigd 3,6 g

Eiwit 12,8 g

Vezels 12 g

Groente 230 g

Zout 0,49 g

1 persoon

10 minuten

veganistisch
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 Tip 1
Neem je deze salade mee naar het werk? 

Voeg de dressing dan later toe, zo blijven 

de ingrediënten knapperig.

 Tip 2
Geef een crunch aan je salade met een 

handje grof gehakte ongezouten noten!

Zomerse salade  
met meloen Ingrediënten

• 60 g Galia meloen

• 35 g snack komkommer

• 30 g feta

• 1 eetlepel citroensap

• 2 eetlepels olijfolie

• Snufje peper

• 25 g veldsla

• 10 g kiemgroente

• 5 g basilicum

Bereidingswijze
Halveer de meloen, verwijder de pitten en schep 

met een meloenbolletjeslepel mooie bolletjes. 

Heb je geen meloenbolletjeslepel? Snijd dan 

blokjes van de meloen.

Was de snack komkommer en snijd met behulp 

van een kaasschaaf of dunschiller in dunne 

linten. Snijd de feta in blokjes.

Meng de olijfolie met het citroensap en breng op 

smaak met peper.

Meng de veldsla, meloenbolletjes, komkommer, 

feta, kiemgroente en blaadjes basilicum met de 

dressing.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 286 kcal

Koolhydraten 6,2 g

waarvan suikers 4,9 g

Vet 25,8 g

waarvan verzadigd 6,7 g

Eiwit 6,7 g

Vezels 1 g

Groente 70 g

Zout 1 g

1 persoon

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch
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Heldere  
champignonsoep

 Tip
Eet de soep samen met een volkoren boterham of 

cracker voor een meer vullende lunch, bijvoorbeeld 

de “cracker met zuivelspread” op pagina 78.

Ingrediënten
• 75 g kastanjechampignons

• 40 g prei

• 1 sjalot

• 1 klein teentje knoflook

• 1 eetlepel olijfolie

• 150 ml groentebouillon minder zout

• Snufje peper

Bereidingswijze
Maak de champignons schoon en snijd in 

plakjes. Maak de prei schoon en snijd in dunne 

halve ringen. Snipper de sjalot en snijd de 

knoflook fijn.

Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de ui. 

Voeg vervolgens de champignons, prei en de 

knoflook toe en bak kort mee.

Voeg de bouillon toe en kook de soep 2 á 3 

minuten. 

Breng op smaak met peper.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 162 kcal

Koolhydraten 10,6 g

waarvan suikers 3,9 g

Vet 11 g

waarvan verzadigd 1,8 g

Eiwit 3,5 g

Vezels 4 g

Groente 190 g

Zout 0,44 g

1 persoon

15 minuten

koolhydraatarm, veganistisch
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Krokante wrap  
met kip en paprika

 Tip
Liever minder koolhydraten? Vervang dan de 

volkorenwraps voor een dunne omelet. Of neem 

een wrap in plaats van twee en eet de rest van 

de vulling ernaast als salade.

Ingrediënten
• ½ ui

• ½ paprika

• 100 g kipfiletreepjes

• ½ eetlepel olijfolie

• Snufje peper

• ½ theelepel paprikapoeder

• ½ theelepel gedroogde rozemarijn

• 2 volkoren wraps

• 2 eetlepel magere yoghurt

• 2 takjes platte peterselie

Bereidingswijze
Maak de ui schoon en snijd in halve ringen. Was 

de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd in 

reepjes.

Meng de kipreepjes met de olijfolie, peper, 

paprikapoeder en de rozemarijn.

Verhit een koekenpan en bak de kip gaar. Voeg 

vervolgens de ui toe en bak kort mee.

Verdeel de kip, paprika en de ui, verticaal in een 

rechte lijn, over de wraps. Vouw de onder en 

bovenkant van de wrap een klein stukje over de 

vulling heen. Rol de wrap vervolgens op.

Bak de wraps enkele minuten tussen een 

contactgrill totdat de wrap een beetje krokant is. 

Snijd vervolgens de wrap doormidden. 

Hak ondertussen de peterselie fijn en meng met 

de magere yoghurt. Breng op smaak met peper. 

Serveer het sausje bij de wraps.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 490 kcal

Koolhydraten 55,7 g

waarvan suikers 8,1 g

Vet 12,1 g

waarvan verzadigd 2,3 g

Eiwit 35 g

Vezels 11,1 g

Groente 115 g

Zout 1 g

1 persoon

15 minuten
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 Tip 1
Wil je de portie wat groter maken? Vul deze 

eiwrap dan aan met een halve avocado.

 Tip 2
Dit recept is ook ideaal om je groenterest

jes op te maken. Je kunt namelijk met de 

vulling van de eiwrap makkelijk variëren.

Ingrediënten
• 2 eieren

• 2 eetlepels halfvolle melk

• 1 eetlepel olijfolie

• 50 g gekookte rode bieten

• 2 bladeren kropsla

• 1 eetlepel yoghurt

• 1 theelepel mosterd

• Peper

• 30 g julienne wortel

Bereidingswijze
Klop de eieren samen met het scheutje melk los.

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de 

omelet op laag vuur gaar. 

Snijd de bieten in blokjes. Was de slabladeren en 

verwijder de harde kern. 

Meng de yoghurt met de mosterd en breng op 

smaak met peper.

Verdeel de sla, bieten, julienne wortel en de 

mosterdsaus over de eiwrap. Rol de wrap op.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 274 kcal

Koolhydraten 6 g

waarvan suikers 5,4 g

Vet 20,4 g

waarvan verzadigd 2,6 g

Eiwit 15 g

Vezels 2,6 g

Groente 90 g

Zout 0,53 g

Kleurrijke eiwrap 1 persoon

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch
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 Tip
Een omelet is ideaal om groenterestjes op te 

maken. Snijd de groente fijn en voeg het toe aan 

het eimengsel.

Ingrediënten
• 60 g cherrytomaten

• 2 zongedroogde tomaten

• 2 eieren

• 1 theelepel paprikapoeder 

• Snufje peper

• 1 eetlepel olijfolie

• 35 g tuinerwten 

• 2 takjes platte peterselie

Bereidingswijze
Was de cherrytomaten en halveer. Snijd de zon

gedroogde tomaat in dunne reepjes.

Breek de eieren in een bakje en klop ze los. Voeg 

de paprikapoeder en de peper naar smaak toe.

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de 

tuinerwten kort zodat ze niet meer bevroren zijn.

Giet de eieren in de koekenpan. Verdeel de  

cherrytomaten en de zongedroogde tomaat over 

de pan.

Bak de omelet op laag vuur, met een deksel op 

de pan, totdat deze gaar is.

Snijd in punten en garneer met blaadjes verse 

peterselie.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 339 kcal

Koolhydraten 18,9 g

waarvan suikers 10,5 g

Vet 20,2 g

waarvan verzadigd 4,8 g

Eiwit 17,8 g

Vezels 5,4 g

Groente 100 g

Zout 1,42 g

Boerenomelet  
met tuinerwten 1 persoon

15 minuten

minder koolhydraten, vegetarisch
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Dinerrecepten
b e e l d  S h u t t e r s t o c k
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 Tip 1
Vervang de kipdrumstick door bijvoorbeeld 

falafel voor een veganistische versie.

 Tip 2
Liever minder koolhydraten? Vervang dan 

de couscous eens voor wortel, broccoli of 

bloemkoolrijst.

Couscous met geroosterde 
groenten en kip

Ingrediënten
• 200 g bloemkool

• 250 g cherrytomaten

• 1 winterpeen (á 170 g)

• ½ citroen

• 4 kipdrumsticks

• 1 eetlepel olijfolie

• 1 theelepel gemalen komijn

• 1 theelepel gemalen korianderzaad

• 2 theelepels paprikapoeder

• Snufje peper

• 100 g volkoren couscous

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 220 graden.

Snijd de bloemkool in roosjes. Was de cherry

tomaten, winterpeen en citroen. Snijd de 

winterpeen en de citroen in plakjes.

Meng de kipdrumsticks met de olijfolie, komijn, 

koriander, paprikapoeder en peper. 

Verhit een koekenpan en braad de kip 

rondom aan.

Leg de groenten, citroen en kipdrumsticks op 

een met bakpapier beklede bakplaat en bak 

20 minuten in de oven. Schep halverwege om.

Bereid ondertussen de couscous volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. Serveer samen 

met de geroosterde groenten en kip.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 567 kcal

Koolhydraten 47,3 g

waarvan suikers 11,4 g

Vet 21 g

waarvan verzadigd 4,9 g

Eiwit 40,8 g

Vezels 12,7 g

Groente 310 g

Zout 0,46 g

2 personen

15 minuten + 20 minuten oven

9998



 Tip
Inspiratie nodig voor een lekkere dressing? 

Lees dan eens het artikel “Stel zelf een gezonde 

lunchsalade samen” op pagina 24.

Ingrediënten
• 200 g tempeh

• 1 eetlepel olijfolie

• ½ theelepel cayenne peper

• 1 theelepel paprikapoeder

• 2 stuks baby romaine sla

• 200 g cherrytomaten

• 80 g mini mozzarella

• 1 avocado

• 80 g edamame bonen

• 1 eetlepel sesamzaad

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Snijd de tempeh in dunne plakjes. Leg op een 

met bakpapier beklede bakplaat en meng met 

de olijfolie, cayennepeper en paprikapoeder. Bak 

30 minuten in de oven en schep halverwege om.

Was de romaine sla en de cherrytomaten. Snijd 

de sla grof, halveer de cherrytomaten en de mini 

mozzarella en snijd de avocado in blokjes.

Meng de romaine sla met de cherrytomaten, 

mozzarella, avocado en edamame bonen. Breng 

eventueel op smaak met wat peper. 

Schep de tempeh bovenop de salade en garneer 

met sesamzaad. 

Voedingswaarde per persoon
Energie 571 kcal

Koolhydraten 10,5 g

waarvan suikers 9,2 g

Vet 39,4 g

waarvan verzadigd 8,9 g

Eiwit 35,2 g

Vezels 16,4 g

Groente 300 g

Zout 0,30 g

Salade met tempeh 2 personen

10 minuten + 30 minuten oven

koolhydraatarm, vegetarisch
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Oosterse rijstmix

 Tip
Liever wat minder koolhydraten? Vervang de 

zilvervliesrijst door extra broccolirijst. 

Ingrediënten
• 200 g tofu

• 15 g gember

• 1 rode peper

• 1 teen knoflook

• Snufje peper

• 2 eetlepels sojasaus minder zout 

• 1 rode paprika

• 100 g babymais

• 80 g zilverliesrijst

• 200 g broccolirijst

• 1 eetlepel olijfolie 

• 30 g cashewnoten, ongezouten

Bereidingswijze
Laat de tofu uitlekken en snijd in blokjes van 1 bij 

1 cm. Schil de gember en rasp fijn. Verwijder de 

pitjes van de rode peper en snijd de peper zo fijn 

mogelijk. Pers de knoflook teen.

Meng de tofu met de gember, rode peper, 

knoflook, peper en sojasaus. Laat minstens 10 

minuten marineren. 

Was de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd 

in blokjes. Laat de babymais uitlekken.

Kook de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen 

op de verpakking en kook de laatste 2 minuten 

de broccolirijst mee. 

Verhit een koekenpan op middelhoog vuur met 

de olijfolie en bak de tofu 4 minuten. Voeg de 

paprika en de babymais toe en bak nog 3 á 4 

minuten.

Verdeel de rijstmix over de borden, schep de 

groenten bovenop en garneer met de cashew

noten.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 469 kcal

Koolhydraten 53,8 g

waarvan suikers 16,3 g

Vet 16,6 g

waarvan verzadigd 2,8 g

Eiwit 22,6 g

Vezels 7,4 g

Groente 200 g

Zout 0,23 g

2 personen

20 minuten

veganistisch
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 Tip
Ook lekker met zalm in plaats van kip!

Vergeten groenten  
uit de oven Ingrediënten

• 350 g snijbonen, ongesneden

• 280 g pastinaak

• 1 rode ui

• 4 eetlepels olijfolie 

• 200 g kipfilet

• Snufje peper

• 15 g verse basilicum

• 30 g amandelen, ongezouten

• 1 teentje knoflook

• 3 eetlepels citroensap

• 2 eetlepels water

• Peper naar smaak

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Was de snijbonen en de pastinaak. Verwijder de 

uiteinden van de snijbonen en halveer. Snijd de 

pastinaak in plakjes. Maak de ui schoon, halveer 

en snijd iedere helft in 4 partjes.

Leg de groenten op een met bakpapier beklede 

bakplaat en rooster 15 minuten in de oven. Schep 

halverwege om.

Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan en bak de 

kipfilet gaar. Kruid met peper naar smaak. 

Doe de basilicum, amandel, knoflook, citroen

sap, water, peper en de overige olijfolie in een 

keuken machine en maal tot een gladde pesto. 

Snijd de kipfilet in reepjes. Verdeel de groenten 

over de borden, plaats de kipfilet bovenop en 

maak af met de pesto.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 602 kcal

Koolhydraten 26,2 g

waarvan suikers 11,4 g

Vet 33,8 g

waarvan verzadigd 5,1 g

Eiwit 39,4 g

Vezels 16,5 g

Groente 360 g

Zout 0,18 g

2 personen

20 minuten + 15 minuten oven

koolhydraatarm
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 Tip 1
Liever wat minder koolhydraten? Vervang 

dan de pasta voor een koolhydraatarme 

variant of ga voor extra veel groenten.

 Tip 2
De volgende dag kun je een restje pasta

salade prima meenemen als lunch.

Ingrediënten
• 150 g sperziebonen 

• 150 g volkoren fusilli

• 100 g gerookte kip

• 120 g rode appel

• 80 g gemende salade

• 100 g wortel julienne

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel balsamico azijn

• Snufje peper 

• 30 g walnoten

Bereidingswijze
Was de sperziebonen, verwijder de uiteinden en 

halveer. 

Kook de sperziebonen 4 minuten. Kook de pasta 

volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Snijd de gerookte kip in plakjes en snijd de appel 

in dunne partjes.

Meng de pasta met de gemende salade, julienne 

wortel, gerookte kip, appel, olijfolie, balsamico 

azijn en peper.

Garneer de salade met walnoten.

Voedingswaarde per persoon
Energie 625 kcal

Koolhydraten 65,2 g

waarvan suikers 12 g

Vet 24,3 g

waarvan verzadigd 3,2 g

Eiwit 30,2 g

Vezels 11,7 g

Groente 165 g

Zout 0,14 g

Pastasalade met appel 
en walnoten

2 personen

15 minuten
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 Tip 1
Vervang de geraspte kaas door  

bijvoorbeeld edelgistvlokken voor een  

veganistische versie.

 Tip 2
Liever wat minder koolhydraten? Vervang 

dan de quinoa voor 100 gram (vegetarisch) 

gehakt.

Gevulde paprika  
met quinoa Ingrediënten

• 2 paprika’s

• 80 g quinoa

• 120 g zwarte bonen

• 150 g champignons

• 1 ui

• 1 eetlepel olijfolie

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 1 theelepel komijn

• 2 theelepels paprikapoeder 

• Peper naar smaak

• 50 g geraspte kaas 30+

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Was de paprika, halveer in de lengte en verwijder 

de zaadlijsten. Bak 10 minuten in de oven.

Bereid ondertussen de quinoa volgens de 

aanwijzingen op de verpakking.

Laat de bonen uitlekken en spoel ze schoon. 

Maak de champignons schoon en snijd in 

plakjes. Snipper de ui.

Verhit de olijfolie in een hapjes pan en fruit de 

ui. Voeg de champignons toe en bak kort mee. 

Voeg de zwarte bonen, tomatenpuree, komijn, 

paprikapoeder, peper en de quinoa toe en bak 

kort mee.

Vul de paprika’s met het quinoa mengsel, strooi 

de kaas bovenop en bak 15 minuten in de oven.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 412 kcal

Koolhydraten 44,7 g

waarvan suikers 12,6 g

Vet 13,5 g

waarvan verzadigd 4,3 g

Eiwit 22,6 g

Vezels 10,4 g

Groente 200 g

Zout 0,87 g

2 personen

15 minuten + 15 minuten oven

vegetarisch
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Paella van bloemkool-
rijst met garnalen

 Tip
Lekker met een groene salade ernaast!

Ingrediënten
• 1 ui

• 2 tenen knoflook

• 1 rode paprika

• ¼ citroen

• 1 eetlepel olijfolie

• 225 g cocktail garnalen (diepvries)

• 150 g tuinerwten

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 2 theelepels paprikapoeder

• ½ theelepel chilipoeder

• 1 theelepel komijnpoeder

• 200 ml groentebouillon minder zout

• 400 g bloemkoolrijst

• Peper naar smaak

Bereidingswijze
Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Was de 

paprika en snijd in blokjes. Snijd de citroen in 

partjes.

Verhit de olijfolie in een hapjes pan en fruit de ui. 

Voeg vervolgens de garnalen, tuinerwten,  

knoflook, paprika, tomatenpuree en de kruiden 

toe en bak kort mee. Voeg de bouillon toe en 

breng aan de kook.

Voeg de bloemkoolrijst toe en kook 2 á 3 minuten 

zonder deksel op de pan. Schep regelmatig om. 

Breng op smaak met peper.

Serveer de paella met een partje citroen.

Voedingswaarde per persoon 
Energie 343 kcal

Koolhydraten 28,4 g

waarvan suikers 12,6 g

Vet 8,3 g

waarvan verzadigd 1,4 g

Eiwit 32,5 g

Vezels 11,1 g

Groente 365 g

Zout 2,02 g

2 personen

15 minuten

koolhydraatarm, vis
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Tussendoortjes
b e e l d  A d o b e  S t o c k
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Hartige  
quinoaballetjes

 Tip
Maak de koekjes in een grote portie, zo heb je 

voor de hele week een gezonde snack. Bewaar in 

een afgesloten trommel.

Ingrediënten
• 1 banaan 

• 60 g havermout

• ½ eetlepel citroenrasp

• ½ eetlepel maanzaad

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 graden.

Pel de banaan en prak met behulp van een vork.

Meng de havermout, citroenrasp en maanzaad 

door de geprakte banaan.

Vorm koekjes van het mengsel en leg ze op een 

met bakpapier beklede bakplaat. Bak 15 minuten 

in de oven en keer halverwege om.

Liever knapperige koekjes? Maak ze dan wat 

dunner en/of bak wat langer in de oven.

Eiwit 1,8 g

Vezels 1,5 g

Groente 0 g

Zout 0 g

Voedingswaarde per koekje
Energie 65 kcal

Koolhydraten 10,7 g

waarvan suikers 3,6 g

Vet 1,3 g

waarvan verzadigd 0,2 g

Voedingswaarde per balletje
Energie 38 kcal

Koolhydraten 5,1 g

waarvan suikers 0,8 g

Vet 1,5 g

waarvan verzadigd 0,2 g

Eiwit 0,9 g

Vezels 0,6 g

Groente 0 g

Zout 0,01 g

Ingrediënten
• 80 g zoete aardappel

• 50 g quinoa

• Snufje cayennepeper

• Snufje paprikapoeder

• 1 eetlepel olijfolie

Bereidingswijze
Schil de zoete aardappel en snijd in kleine  

blokjes.

Breng water aan de kook en kook de quinoa 

samen met de zoete aardappel 10 minuten  

totdat het gaar is. Giet af, laat goed uitlekken  

en afkoelen. 

Prak de zoete aardappel met behulp van een 

vork.

Breng de quinoa en zoete aardappel op smaak 

met cayennepeper en paprikapoeder. Vorm  

balletjes van het mengsel. 

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de 

balletjes totdat ze rondom krokant zijn. Eet de 

balletjes koud of warm.

 Tip 1
Bewaar de balletjes tot 2 dagen in de koelkast. 

 Tip 2
Ook lekker met een fris yoghurtsausje.

 9 balletjes  20 minuten  koolhydraatarm, veganistisch 6 stuks  5 minuten + 15 minuten oventijd  veganistisch

Citroen- 
maanzaadkoekjes
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 1 persoon  5 minuten  koolhydraatarm, vegetarisch

Voedingswaarde per persoon
Energie 33 kcal

Koolhydraten 2,1 g

waarvan suikers 2,1 g

Vet 2,0 g

waarvan verzadigd 1,2 g

Eiwit 1,5 g

Vezels 0,6 g

Groente 30 g

Zout 0,16 g

Ingrediënten
• 1 snackpaprika 

• 1 eetlepel zuivelspread light

• ½ theelepel Italiaanse kruiden

• Snufje peper

• 1 theelepel tuinkers

Bereidingswijze
Was de snackpaprika, halveer in de lengte en 

verwijder de zaadlijsten.

Meng de zuivelspread met de Italiaanse kruiden 

en de peper. 

Vul de snackpaprika met de zuivelspread en  

garneer met tuinkers.

 Tip
In een luchtdicht bakje kun je deze geroosterde 

noten nog lang bewaren!

 6 personen  5 minuten + 8 minuten oven  koolhydraatarm, veganistisch

Voedingswaarde per handje (25 g)
Energie 180 kcal

Koolhydraten 3,6 g

waarvan suikers 1,1 g

Vet 15,6 g

waarvan verzadigd 2,2 g

Eiwit 5,5 g

Vezels 1,7 g

Groente 0 g

Zout 0 g

Ingrediënten
• 150 g gemengde, ongezouten noten

• 1 eetlepel olijfolie

• ½ eetlepel cacao

• ½ eetlepel kaneel

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 175 graden.

Meng de noten met de olijfolie, cacao en de 

kaneel.

Verdeel de noten over een met bakpapier  

beklede bakplaat en bak 8 minuten in de oven. 

Schep halverwege om.

Gevulde snackpaprika
Geroosterde noten  
met cacao en kaneel
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 6 personen  10 minuten  koolhydraatarm, veganistisch

Voedingswaarde per persoon
Energie 100 kcal

Koolhydraten 6,7 g

waarvan suikers 1,4 g

Vet 5,7 g

waarvan verzadigd 0,8 g

Eiwit 3,5 g

Vezels 3,4 g

Groente 60 g

Zout 0,20 g

Ingrediënten
• 200 g kikkererwten

• ½ citroen

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 teentje knoflook

• 1 eetlepel tahin

• Peper naar smaak

• 2 takjes verse tijm

• 1 rode paprika

• ½ komkommer

• 2 stengels bleekselderij

Bereidingswijze
Laat de kikkererwten uitlekken. Was de citroen 

en rasp de schil. 

Doe de kikkererwten, olijfolie, knoflook, tahin, 

3 eetlepels citroensap en 2 eetlepels water in een 

keukenmachine en blend tot een glad geheel. 

Breng de hummus op smaak met citroenrasp en 

peper. Garneer met verse tijm.

Was de groente en snijd in reepjes. Serveer de 

groenten met de hummus.

Frisse hummusdip  
met groenten

 Tip
Hummus over? Bewaren kan nog 2 á 3 dagen in 

een afgesloten bakje in de koelkast.

 1 persoon  5 minuten  veganistisch

Fruitsalade met water-
meloen en komkommer

Voedingswaarde per persoon
Energie 50 kcal

Koolhydraten 10,1 g

waarvan suikers 9,5 g

Vet 0,2 g

waarvan verzadigd 0 g

Eiwit 0,9 g

Vezels 1,8 g

Groente 50 g

Zout 0 g

Ingrediënten
• 50 g watermeloen

• ¼ komkommer

• 2 takjes munt

• 50 g blauwe bessen

Bereidingswijze
Snijd de watermeloen in blokjes. Was de 

komkommer, snijd in de lengte in vieren en snijd 

vervolgens in plakjes. Hak de blaadjes munt grof.

Meng de watermeloen, komkommer, blauwe 

bessen en de munt.
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 12 personen  10 minuten + 45 minuten oven  vegetarisch

Eiwit 3,7 g

Vezels 3,7 g

Groente 0 g

Zout 0,10 g

Ingrediënten
• 3 rijpe bananen

• 2 eieren

• 100 ml (plantaardige) melk

• 1 zakje bakpoeder

• ½ eetlepel gemalen kardemom

• ½ theelepel gemalen kruidnagel

• 1 eetlepel kaneel

• 150 g kikkererwtenmeel

• 50 g walnoten

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 170 graden.

Pel de bananen en prak met behulp van een vork 

of staafmixer.

Doe alle ingrediënten behalve de walnoten in een 

kom en mix tot een glad beslag. 

Bekleed de cakevorm met bakpapier en giet het be

slag er in. Verdeel de walnoten over de bovenkant.

Bak het bananenbrood 45 minuten in de oven. 

Haal vervolgens uit de cakevorm en laat  

afkoelen. De cake bevat 12 porties.

Voedingswaarde per plakje
Energie 126 kcal

Koolhydraten 15 g

waarvan suikers 6,9 g

Vet 4,7 g

waarvan verzadigd 0,7 g

Bananenbrood met 
kardemom en walnoten

 Tip 1
Je kunt het bananenbrood invriezen per plakje.  

 Tip 2
Liever minder koolhydraten? Gebruik dan 

amandelmeel in plaats van kikkererwtenmeel.

 Tip
Geen appelboor? Snijd dan voorzichtig met een 

aardappelschilmesje het klokhuis eruit, zonder 

de appel te halveren.

 6 personen  5 minuten  koolhydraatarm, vegetarisch

Versierde appelplakjes

Voedingswaarde per plakje
Energie 62 kcal

Koolhydraten 4,2 g

waarvan suikers 3,1 g

Vet 4,0 g

waarvan verzadigd 0,7 g

Eiwit 1,7 g

Vezels 1,1 g

Groente 0 g

Zout 0,05 g

Ingrediënten
• 1 rode appel

• 1 eetlepel zuivelspread light

• 1 eetlepel 100% pindakaas

• 10 g pecannoten

• 10 g pistachenoten

• 1 eetlepel granaatappelpitjes

Bereidingswijze
Was de appel, verwijder het klokhuis met een 

appelboor en snijd ongeveer 6 plakken van 1 cm 

dik. Hak de pecannoten en pistachenoten grof.

Besmeer de plakken appel met pindakaas of 

zuivelspread.

Beleg naar keuze met de pecannoten, pistache

noten of granaatappelpitjes.
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