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Alles over gezond eten en bewegen samengevat in één fi guur? Het kan! De alom 
bekende actieve voedingsdriehoek is hét Vlaams model om evenwichtig te eten en 
voldoende te bewegen. 

In dit boek kom je te weten wat gezond eten volgens de actieve voedings-
driehoek precies inhoudt. Alvast een goed begin … Maar om een goede keuze 
te maken uit het grote gamma aan voedingsmiddelen in de winkel is er meer 
nodig! Daarom zoomen we ook in op het voedingsetiket. Hierop is een schat 
aan informatie te vinden, die helaas vaak niet gelezen of begrepen wordt. 
Termen als E-nummers, zoetstoff en en omega-3 vetzuren klinken voor velen als 
Chinees in de oren. Wat betekent het allemaal, en hoe onderscheid je de sluwe 
verkooptrucs van de wettelijk verplichte informatie? Deze gids helpt je om in 
de jungle van merken en producten een gezonde en bewuste keuze te maken. 
Tot slot komt ook het samenstellen van evenwichtige maaltijden aan bod.

Dit boek is een perfecte leidraad voor wie meer wil weten over gezonde voeding 
in het dagelijks leven.

Loes Neven is diëtiste en licentiaat in de voedings- en dieetleer. Ze werkt bij het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) als staf-
medewerker gezonde voeding voor het project Tutti Frutti. Ze geeft ook workshops 
waarin de consument leert omgaan met de informatie op het voedingsetiket. 

Erika Vanhauwaert  is diëtiste en licentiaat in de voedings- en dieetleer, en werkt 
als senior stafmedewerker gezonde voeding en lichaamsbeweging bij het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Ze heeft sinds 
1996 meegewerkt aan de ontwikkeling van de actieve voedingsdriehoek en het 
continu up-to-date houden van dit model.

Krista Morren is (sport)diëtiste en Master of Science Physical Activity and Health, 
specialization “Energy, Metabolism and Nutrition”. Krista werkt bij het VIGeZ 
als projectmedewerker voor het project Jobfi t. In haar privépraktijk geeft Krista 
voedingsadvies over gezonde voeding, vermagering, diabetes, …
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7Inleiding

INLEIDING

We willen gezond eten, maar wat is dat, gezond eten? Via de media krijgen we soms 
dubbelzinnige informatie. Maandelijks verschijnt er wel een onderzoek in de krant dat 
aantoont dat een bepaald voedingsmiddel ofwel schadelijk is ofwel net goed is voor 
onze gezondheid. Je hoort of leest elke week wel een theorie over gezond eten: eet 
geen fruit bij de maaltijd, ban koolhydraten uit je voeding, melk schaadt de gezond-
heid, ... Dan vergeten we nog de enorme keuze die we hebben wanneer we de super-
markt binnenstappen. Hoe moet je nu kiezen?

We kunnen er niet om heen dat gezonde voeding een veelzijdig begrip is. Van sigaretten 
kan je zonder enige twijfel zeggen dat ze ongezond zijn, maar bij voeding is het plaatje 
veel minder zwart-wit.

De tijd dat we enkel aten om te overleven, is in de westerse landen lang voorbij. Onze 
voeding moet ervoor zorgen dat we in topvorm zijn: een goed gewicht, voldoende 
energie, geen tekorten aan vitaminen of mineralen, ... Daarnaast moet ons voedsel ook 
veilig zijn. Bepaalde bacteriën zoals salmonella of een verontreiniging met bijvoorbeeld 
dioxines of pesticiden vormen een risico voor de gezondheid.

Dit boek wil de consument wegwijs maken in evenwichtige voeding. Wat ‘evenwichtige 
voeding’ precies inhoudt, bespreken we aan de hand van de actieve voedingsdriehoek. 
Die geeft aanbevelingen voor evenwichtig eten en voldoende bewegen aan iedereen 
vanaf 6 jaar.

Evenwichtig eten is dagelijks volgens je eigen behoefte voldoende voedingsstoffen en 
energie opnemen. Niet te weinig maar ook niet te veel. Daarna wordt bekeken hoe je 
met de voedingsmiddelen uit de actieve voedingsdriehoek je dagelijkse maaltijden kan 
samenstellen.

Het aanbod in de supermarkt is tegenwoordig enorm. Er komen voortdurend nieuwe 
producten bij en er verdwijnen er evenveel. Een handig hulpmiddel om toch door de bomen 
het bos te zien, is het voedingsetiket. In dit boek gaan we daarom na welke informatie je 
terugvindt op het etiket en hoe je deze kan gebruiken om een goede keuze te maken.

Gezonde voeding is een ruimer begrip. We staan ook even stil bij de voedselveiligheid: 
hoe kan je voeding op een veilige manier bewerken en bewaren?

Veel leesappetijt.
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GEWICHT IN BALANS

ENERGIEBALANS

Je kan een menselijk lichaam vergelijken met een auto: zonder benzine werkt het niet. 
Voor het functioneren van ons lichaam is er brandstof of energie nodig. Die energie 
halen we uit de koolhydraten, vetten en eiwitten in ons voedsel.

De hoeveelheid energie die voedsel bevat, wordt uitgedrukt in kilojoule of kilocalorieën. 
Hoewel in 1977 internationaal joule als maat voor energie werd afgesproken, wordt voor 
de energiebehoefte van de mens nog steeds de veel meer ingeburgerde eenheid (kilo)
calorie gebruikt, afgekort kcal.

1 kilocalorie (kcal) is gelijk aan 4,2 kilojoule (kJ)

De behoefte aan energie kan voorgesteld worden als een weegschaal (fi guur 1): de 
energie-inname en het verbruik moeten in evenwicht zijn. Als je meer energie inneemt 
via de voeding dan je verbruikt (bijvoorbeeld door te bewegen), dan zal je lichaamsge-
wicht stijgen (je verdikt). Neem je minder energie in dan je verbruikt, dan zal je gewicht 
afnemen (je vermagert). Wanneer je een gezond gewicht hebt, is het de kunst om je 
inname en je verbruik in evenwicht te houden.

Figuur 1. De energiebalans.

ENERGIE-INNAME
Calorieën uit voeding

ENERGIEVERBRUIK
Calorieën gebruikt voor 

de lichaamsfuncties
en fysieke activiteit 

ENERGIEBALANS

Het merendeel van de energie (calorieën) die je inneemt via je voeding, wordt 
besteed aan de werking van het lichaam in rust. Zelfs als je slaapt, verbruik je energie, 
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bijvoorbeeld om je hart te laten kloppen, voor je ademhaling en spijsvertering, of 
gewoon al om je lichaamstemperatuur rond 37°C te houden. De energiebehoefte 
van het lichaam in rust wordt ruststofwisseling of basaal metabolisme genoemd. Deze 
behoefte verschilt per persoon en hangt af van factoren als lengte, gewicht, leef-
tijd en geslacht. Zo hebben mannen een hogere stofwisseling dan vrouwen omdat 
mannen gemiddeld meer spieren hebben. Spierweefsel verbruikt meer energie dan 
vetweefsel.

Naast de ruststofwisseling is er een tweede factor die bijdraagt aan je energieverbruik: 
de verteringsprocessen. Het voedsel dat je eet, wordt verteerd en omgezet in energie, 
maar ook voor het verteren op zich verbruikt je lichaam energie.

Een derde factor is het energieverbruik door lichamelijke activiteiten. Hieronder verstaan 
we activiteiten waarbij het lichaam in beweging is: werken, stappen, sporten, zich 
wassen en aankleden, het huishouden doen, ...

Deze drie factoren samen – energieverbruik in rust, energieverbruik voor vertering en 
energieverbruik door bewegen – vormen de totale energiebehoefte van een persoon. 
Je basaal metabolisme en het energieverbruik voor vertering zijn vrij stabiel. Wat je 
verbruikt door lichamelijke activiteiten, is variabel en heb je grotendeels zelf in de hand. 
Door meer te bewegen of te sporten kan je je energieverbruik verhogen.

Om een idee te geven van de dagelijkse energiebehoefte: voor vrouwen wordt een 
gemiddelde behoefte van 2000 kcal per dag gehanteerd, voor mannen 2500 kcal.

GEZOND GEWICHT

Je gewicht is dus meestal een weerspiegeling van je eet- en beweeggewoonten. Bij 
volwassen personen zijn er twee maten om te bepalen of iemand een gezond gewicht 
heeft: de Body Mass Index en de middelomtrek.

Body Mass Index

De Body Mass Index (BMI) geeft de verhouding weer van je gewicht ten opzichte van 
je lengte.

BMI = gewicht (in kg) / lengte (in m) X lengte (in m)
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VOORBEELD

Een vrouw van 1m72 met een gewicht van 69 kg heeft een BMI van (69/(1,72 x 1,72)) 
= 23,3. Deze dame heeft volgens de referentiewaarden in de BMI-tabel een gezond 
gewicht voor haar lengte.

PRAKTISCHE INFO

REFERENTIETABEL BMI VOOR VOLWASSENEN

Ondergewicht: BMI < 18,5
Gezond gewicht: BMI = 18,5 tot 24,9
Overgewicht: BMI = 25 tot 29,9
Obesitas: BMI > 30

Zowel overgewicht als ondergewicht is ongunstig voor de gezondheid.

De BMI is slechts een indicatie om je gewicht te beoordelen. Deze berekening houdt 
namelijk geen rekening met je lichaamssamenstelling, met name je vetpercentage en 
waar het vet zich in je lichaam bevindt. Een persoon met een BMI onder de 25 kan een 
even hoog vetpercentage hebben als een persoon met een BMI boven de 25.

De BMI is enkel bruikbaar voor personen tussen 19 en 59 jaar. Voor kinderen en jongeren 
zijn er aparte BMI-tabellen en wordt er met groeicurven gewerkt. Ook voor ouderen 
is de BMI geen goede maatstaf, omdat de lichaamssamenstelling op oudere leeftijd 
verandert (Scafoglieri, 2009). Vraag bij twijfel steeds advies aan je huisarts.

Middelomtrek

De middelomtrek is een goede aanvulling op de BMI. Deze meting is een maat voor de 
vetophoping in de buikholte. Een grote hoeveelheid vet ter hoogte van de buik brengt 
een gezondheidsrisico met zich mee: wie een buikje heeft, loopt meer kans op hart- en 
vaatziekten, een te hoge cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes. Vetophopingen ter 
hoogte van de billen en dijen brengen minder risico met zich mee.

De middelomtrek wordt gemeten met een lintmeter op het smalste deel van de taille, ter 
hoogte van de navel. Je kan dit punt eenvoudig vinden door twee vingers net onder je 

PRAKTISCHE INFO

REFERENTIETABEL BMI VOOR VOLWASSENEN

Ondergewicht: BMI < 18,5
Gezond gewicht: BMI = 18,5 tot 24,9
Overgewicht: BMI = 25 tot 29,9
Obesitas: BMI > 30
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onderste rib te plaatsen. Span de lintmeter niet aan en lees het cijfer af aan het einde 
van een normale uitademing.

PRAKTISCHE INFO

REFERENTIEWAARDEN MIDDELOMTREK VOOR VOLWASSENEN

<80 cm: geen risico

Vrouwen

Mannen

80-88 cm: verhoogd risico >88 cm: sterk verhoogd risico

<94 cm: geen risico 95-102 cm: verhoogd risico >102 cm: sterk verhoogd risico

Voor een vrouw ligt de middelomtrek ideaal gezien lager dan 80 cm. Tussen 80 en 
88 cm is er een verhoogd risico. Vanaf 88 cm spreken we van een sterk verhoogd 
gezondheidsrisico.
Voor een man is de middelomtrek het best lager dan 94 cm. Tussen 94 en 102 cm is er 
een hoger risico en vanaf 102 cm een sterk verhoogd risico.

Uiteraard is een gezond gewicht nog geen garantie dat iemand evenwichtig eet en 
voldoende beweegt. Wie een BMI lager dan 25 heeft, heeft niet noodzakelijk een gezond 
eetpatroon. Andersom is het ook niet zo dat wie (licht) overgewicht heeft, per defi nitie 
ongezond eet.

Naast een gezond gewicht is het dus minstens even belangrijk dat je evenwichtig eet en 
voldoende beweegt. Maar wat is dat, evenwichtig eten? En bewegen, betekent dat dat 
je vanaf nu elke dag een uur aan fi tness moet doen? De antwoorden vind je allemaal in 
de actieve voedingsdriehoek.
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DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK

INLEIDING

Diëtisten krijgen vaak vragen zoals ‘Eet ik gezond?’ en ‘Is dit voedingsmiddel of dat merk 
gezond?’ Mensen beschouwen frieten als ongezond. ‘Ze bevatten veel vet en je wordt 
er dik van.’ Maar olijfolie is ook 100% vet en toch noemen we dit gezond? Of stel dat je 
dagelijks een cola drinkt en één keer per week frieten eet en verder genoeg groenten, 
fruit, bruin brood en water gebruikt. Ben je dan ongezond bezig?

Of een bepaald product een goede keuze is, is niet alleen een kwestie van de hoeveel-
heid energie (calorieën) die het aanlevert, maar ook van de essentiële voedingsstoffen 
die het voedingsmiddel in kwestie bevat (o.a. voedingsvezels, vitaminen en mineralen). 
We spreken dan van de voedingswaarde van het product. Noten bijvoorbeeld bevatten 
een aanzienlijke hoeveelheid vet en zijn daardoor calorierijk. Maar deze vetten zijn 
wel van de goede, onverzadigde soort die ons lichaam nodig heeft. Ondanks de goede 
samenstelling eten we ze toch beter met mate, ze blijven immers erg energierijk. Een 
ander voorbeeld is frisdrank: een leverancier van vocht maar ook van een grote hoeveel-
heid toegevoegde suiker. Die suiker is eigenlijk niet nodig voor ons lichaam. Producten 
die vooral calorieën aanleveren en daarnaast weinig of geen nuttige voedingsstoffen 
bevatten, noemen we aanbrengers van ‘lege calorieën’. Heb je een goed gewicht, dan is 
het uiteraard geen probleem om eens een glas frisdrank te drinken. Je gebruikt het als 
een extraatje omdat je het lekker vindt, niet omdat je lichaam het nodig heeft.

Je kan dus geen label ‘gezond’ of ‘ongezond’ op elk voedingsmiddel plakken, het is beter 
te oordelen op basis van een volledig eetpatroon. Je eetgewoonten moeten globaal 
gezien evenwichtig zijn. Bekijk dit over een dag of over een week.

PRAKTISCHE INFO

PAST EEN VOEDINGSMIDDEL IN EEN EVENWICHTIGE VOEDING?

Of een voedingsmiddel past in een evenwichtige voeding, kun je beoordelen 
op basis van:
• de voedingswaarde: welke en hoeveel essentiële voedingsstoffen levert 

het product mij?
• het energiegehalte: hoeveel calorieën levert het product mij?
Een evenwicht zoeken tussen beide waarden is de boodschap! In het 
hoofdstuk over ‘gezond kiezen’ wordt uitgelegd hoe je dit aan de hand van 
de informatie op het etiket kan beoordelen.
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PAST EEN VOEDINGSMIDDEL IN EEN EVENWICHTIGE VOEDING?
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de informatie op het etiket kan beoordelen.
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Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten (blauwe groep)

Wat?

Onder melkproducten verstaan we: melk, yoghurt, pudding, plattekaas, ... Gebruik bij 
voorkeur halfvolle of magere producten.

Desserts zoals roomijs, tiramisu, ... behoren niet tot de melkproducten omdat ze veel vet 
en suiker bevatten. Daarom worden ze in de restgroep geplaatst. Alle soorten room, dus 
ook de light- en de plantaardige soorten, worden beschouwd als een extraatje en horen 
daarom ook bij de restgroep.

Hoeveel?

We raden kinderen en volwassenen aan om dagelijks 450 ml melk- of calciumverrijkte 
sojaproducten en één snede magere kaas (20 g) te consumeren. Jongeren en ouderen 
worden aanbevolen om nog een extra melkproduct te nemen.

Je kan één glas (150 ml) melk vervangen door:
• 1 glas karnemelk
• 1 potje yoghurt
• 1 glas calciumverrijkte sojadrank
• 1 potje pudding van 150 g.

TEST JEZELF

Heb je gisteren voldoende melk en calciumverrijkte sojaproducten gebruikt? 
Doe de test op www.gezondheidstest.be (interactief of op papier).

Waarom?

Melkproducten zijn belangrijk voor de aanbreng van calcium, eiwitten en vitaminen van 
de B-groep (voornamelijk vitamine B12 en vitamine B2).

Samen met de groep vlees, vis, eieren en vervangproducten vormt deze groep de 
belangrijkste leverancier van eiwitten.
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TEST JEZELF

Heb je gisteren voldoende melk en calciumverrijkte sojaproducten gebruikt? 
Doe de test op www.gezondheidstest.be (interactief of op papier).
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VOEDINGSSTOF ONDER DE LOEP: EIWITTEN

Hoewel één gram eiwit evenveel calorieën levert als één gram   
koolhydraten (4 kcal/g), is het aanbrengen van energie niet hun belangrijkste 
functie. Ze vormen de bouwstoffen die onmisbaar zijn voor het lichaam in groei, 
voor het aanmaken van bloedcellen, enzymen en hormonen en voor het onder-
houd en herstel van de lichaamsweefsels. De behoefte bedraagt ongeveer 10 
tot 15% van onze dagelijkse energie-inname; dit komt overeen met 50 tot 80 g 
afhankelijk van je leeftijd, geslacht en activiteitsniveau.

Eiwitten vind je zowel in dierlijke als plantaardige producten terug. Dierlijke 
eiwitten vind je in vlees, vis, eieren en melkproducten. Bronnen van plantaardig 
eiwit zijn graanproducten (brood, rijst, deegwaren, ...), peulvruchten, noten en 
in mindere mate groenten en aardappelen.

Eiwitten kan je visueel voorstellen als een keten van verschillende blokjes: 
de aminozuren. In het maag-darmkanaal worden de eiwitten uit de voeding 
gesplitst in aminozuren om zo door het lichaam opgenomen te worden.

Het merendeel van de aminozuren kan ons lichaam zelf aanmaken, maar 
een aantal ervan moeten we uit onze voeding halen. Dit zijn de zogenaamde 
essentiële aminozuren. We eten dus het beste eiwitten die zo veel mogelijk van 
deze essentiële aminozuren bevatten. Dierlijke eiwitten bevatten alle essen-
tiële aminozuren in de goede verhouding, plantaardige eiwitten (uitgezonderd 
soja-eiwitten) niet. Vandaar dat je ze onderling of met dierlijke eiwitten moet 
combineren.

Is het dan niet beter om hoofdzakelijk dierlijke eiwitbronnen te consumeren? 
Een hoge consumptie van dierlijke eiwitten is niet aan te bevelen, omdat dit vaak 
gepaard gaat met een hoge consumptie van verzadigde vetten. De plantaardige 
bronnen zijn daarentegen ook goede bronnen van meervoudige koolhydraten, 
voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Het is daarom beter te kiezen voor 
magere dierlijke producten en voldoende af te wisselen met de plantaardige 
eiwitbronnen. Wie zich houdt aan de aanbevelingen van de actieve voedings-
driehoek en voldoende varieert, krijgt voldoende eiwitten en essentiële amino-
zuren binnen.

De groepen van de actieve voedingsdriehoek die gelden als de belangrijkste 
leveranciers van eiwitten, worden hierna besproken: melkproducten en 
calciumverrijkte sojaproducten enerzijds en de groep vlees, vis, eieren en 
vervangproducten anderzijds.
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De groep melkproducten is naast een bron van eiwitten ook de belangrijkste bron van 
calcium in onze voeding. Magere en halfvolle melk bevatten evenveel calcium als volle 
melk. Wie geen melk mag of wil drinken, moet de nodige hoeveelheid calcium halen uit 
andere bronnen, zoals calciumverrijkte sojaproducten. Calcium zit ook in donkergroene 
groenten zoals broccoli en spinazie, hazelnoten, vijgen, abrikozen, sommige mineraal-
waters rijk aan calcium. Het is wel veel moeilijker om de aanbeveling te halen zonder 
het gebruik van melkproducten of calciumverrijkte sojaproducten. De concentratie aan 
calcium is vaak lager in plantaardige voedingsmiddelen en daarenboven wordt het 
minder goed door het lichaam opgenomen.

Naast voldoende calcium is ook lichaamsbeweging, opname van vitamine D (uit 
zonlicht) en een evenwichtige totale voeding van belang voor gezonde botten.

Samengevat

In tabel 13 worden de praktische aanbevelingen samengevat voor de groep melkpro-
ducten en calciumverrijkte sojaproducten.

Tabel 13. Praktische aanbevelingen voor de groep melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten.

Groep melkproducten en calciumverrijke sojaproducten

Aanbeveling Kinderen (6-12 jaar) en volwassenen: 450 ml (bv. 3 glazen van 
150 ml) en 1 snede kaas (20 g)
Jongeren en ouderen: 600 ml (bv. 4 glazen van 150 ml of 3 
glazen van 200 ml) en 1 tot 2 sneden kaas (20-40 g)

Praktisch Voorkeur gaat naar halfvolle melk en magere kaassoorten

Wat? Voorkeur Middenweg

Melk Magere of halfvolle melk 
zonder toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen
Karnemelk zonder toege-
voegde suiker of zoetmiddelen

Volle melk
Melk met toegevoegde 
suikers of zoetmiddelen (bv. 
chocolademelk, melkdranken 
met fruitsmaak)
Karnemelk met toegevoegde 
suikers

Gefermenteerde 
melkproducten

Yoghurt: mager, halfvol en 
zonder toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen
Probiotische melkdranken: 
mager, halfvol en zonder 
toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen

Yoghurt: volle of met toege-
voegde suiker of zoetmiddelen
Probiotische melkdranken: 
volle of met toegevoegde 
suiker of zoetmiddelen
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Groep melkproducten en calciumverrijke sojaproducten

Calciumverrijkte 
sojadrinks

Zonder toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen

Met toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen

Calciumverrijkte 
gefermenteerde 
sojaproducten

Zonder toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen

Met toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen

Dessert Geen Pudding, fl an, rijstpudding, 
griesmeelpudding, calciumver-
rijkte sojadesserts

Kaas, inclusief 
plattekaas (als 
broodbeleg)

Minder dan 20 g vet per 100 g
Plattekaas: mager, halfvol of 
vol zonder toegevoegde suiker 
of zoetmiddelen
Light of magere harde kazen 
(20+ of 30+), mozzarella light, 
cottage cheese, ricotta, verse 
kaas light, magere smeerkaas

Meer dan 20 g vet per 100 g 
of met toegevoegde suiker of 
zoetmiddelen
Plattekaas met toegevoegde 
suiker of zoetmiddelen
Vette harde en zachte kazen, 
mozzarella, feta
Verse roomkaas
Volle of volvette smeerkaas 

ONDER DE LOEP: SOJAPRODUCTEN

Sojaproducten bevatten van nature geen calcium. Dit wordt  
eraan toegevoegd. Omdat het eiwitgehalte en het calciumgehalte bij deze 
producten overeenkomen met de gehaltes van melk, zijn ze als alternatief voor 
melk opgenomen in deze groep. Kijk steeds na op de verpakking of het wel 
degelijk gaat om een calciumverrijkt product.

Er zijn ook andere plantaardige dranken op de markt, op basis van rijst, haver 
of noten, en al dan niet verrijkt met calcium. Ze worden vaak gepositioneerd als 
vervangers voor melk maar kunnen dit niet op een volwaardige manier doen. 
Ze bevatten namelijk te weinig eiwitten en bovendien van een lage biologische 
kwaliteit. Om die reden worden deze dranken ondergebracht in de restgroep.

Vlees, vis, eieren en vervangproducten (rode groep)

Wat?

Alle soorten vlees en vis en eieren zijn ondergebracht in deze groep. Ook alternatieven voor 
vlees vind je erin terug: peulvruchten (kikkererwten, bonen, linzen), noten en zaden, myco-
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TIP

TIPS VOOR EEN EVENWICHTIGE WARME MAALTIJD

Soep kan gebruikt worden om de beginnende honger in de voormiddag te 
stillen. Voorzie soep met minimaal 20 tot 40 g groenten per 100 ml. Als de 
soep wordt bereid op basis van bouillon, gebruik dan één bouillonblokje per 
liter water.

Aardappelen zijn rijk aan vitamine C. Pasta en rijst bevatten geen vitamine 
C. Als je pasta of rijst eet, zorg dan steeds voor vitamine C-rijke groenten 
zoals paprika’s, spruiten, broccoli, groene kool of bloemkool. Of werk je 
gerechten af met kruiden die rijk zijn aan vitamine C, zoals peterselie en 
waterkers. Voorbeelden van vitamine C-rijke dessertjes zijn kiwi, pomelo, 
pompelmoes, sinaasappelen, aardbeien. In het seizoen zijn bessen (rode 
bessen, frambozen, ...) de vitamine C-toppers.

Aardappelen zijn rijk aan vitamine C. Om na het koken zo veel mogelijk vita-
mine C over te houden, breng je eerst het water aan de kook en voeg je dan 
pas de aardappelen toe. Laat de aardappelen niet langer koken dan nodig 
(ongeveer 20 minuten, afhankelijk van de grootte). Verwerk je aardappelen 
tot puree? Wees dan matig met toevoegingen zoals eieren, boter, room of 
zout. Kruid af en voeg wat halfvolle melk toe. Onder puree kan je ook extra 
groenten mengen, zoals knolselder, broccoli, wortelen of spinazie.

Gefrituurde of gepaneerde gerechten slorpen veel vet op en zijn hierdoor 
erg vetrijk. Serveer ze maximaal één keer per week en matig de portie. Zet 
de frituurpan nooit hoger dan 175°C en ververs na zes tot acht keer frituren 
om de vorming van schadelijke afbraakproducten te voorkomen. Verwijder 
restjes en kruimels zo veel mogelijk na elk gebruik.

Saus is vaak een bron van vetten en energie. Serveer saus apart en kies 
voor alternatieven met een lager vetgehalte, zoals sauzen op basis van 
tomaat of melk.
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TIPS

GROENTESMULTIPS

Zet voor het eten alvast een schaal op tafel met kerstomaatjes, schijfjes 
komkommer of wortelreepjes. Dit helpt de groenteconsumptie op te krikken.

Iedereen lust wel iets niet. Spreek met iedereen binnen het gezin (ook de 
volwassenen) af wat je echt niet lust. Beperk dit tot twee of drie voedings-
middelen waar je iets anders voor krijgt als het toch op het menu staat.

Proeven moet! Sommige voedingsmiddelen moet je acht tot tien keer 
gegeten hebben vooraleer je kan zeggen dat je het echt niet lust. Een 
nieuwe smaak is niet altijd meteen raak...

Schep niet te veel op je bord. Bijvragen kan altijd met groenten en gekookte 
aardappelen, rijst of pasta.

Echt slechte groente-eters? Varieer in soorten groenten. Serveer in de mate 
van het mogelijke twee soorten groenten, bijvoorbeeld wortelen en erwtjes, 
bloemkool en broccoli. Twee soorten doet meer eten.

Verdeel de groenteporties over de dag: wat kerstomaatjes vooraf of bij de 
boterham, een portie bereide groenten bij de warme maaltijd, groenten 
in de soep, groenten in de puree. Zorg er wel voor dat een deel van de 
groenten wordt gegeten als herkenbare groenten. Een gedeelte in de puree 
en in de soep mag best, maar liefst niet alles.

Korte checklist van een evenwichtige warme maaltijd

• Ga bij je recepten na of de bordverhouding klopt? Pas de verhouding aan. Voeg 
indien nodig extra groenten toe en beperkt de vleesportie tot maximaal 100 g per 
persoon.

• Serveer saus apart. Bij spaghettisaus kies je voor stevige groentesaus.
• Bereid niet meer dan eenmaal per week gefrituurde of gepaneerde gerechten.
• Serveer water bij de maaltijd.
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RECEPT

SPAGHETTI MET VEEL GROENTEN (VOOR 4 PERSONEN)

Ingrediënten: 1 courgette, 6 tomaten, 4 paprika’s, 2 uien, 300 g kalfs- of 
kippengehakt, 240 g droog gewogen (ongekookte) pasta (of 60 tot 100 g per 
persoon), tomatenpuree, 3 eetlepels bereidingsvet: zachte margarine of olie.

Bereiding: Stoof de uien in een beetje bereidingsvet op en bak het gehakt 
gaar. Was en snij de groenten in kleine schijfjes en heel fi jne reepjes. Kook 
de paprika’s apart tot ze bijtgaar zijn. Voeg al de groenten aan het gehakt toe. 
Voeg eventueel een beetje water toe en laat zacht gaar koken. De groenten 
mogen nog knapperig zijn. Laat ondertussen de pasta koken. Neem de saus 
van het vuur en werk af met een beetje olijven in stukjes en eventueel een 
paar blokjes fetakaas.

TIP: vervang het gehakt door vis, bijvoorbeeld kabeljauw. Voor vier personen 
is 350 g vis voldoende. Kook de vis apart en voeg hem op het einde toe.

RECEPT

NAGERECHT: RODEVRUCHTENSMOOTHIE OF BANANENSMOOTHIE

Rodevruchtensmoothie

Ingrediënten: 125 g aardbeien, 1/2 appel, 1/2 banaan, 125 g magere en onge-
suikerde vanilleyoghurt.
Bereidingswijze: Doe het fruit in de blender of sapcentrifuge. Meng in een 
kom de vanilleyoghurt met het vruchtensap. Serveer koel.

Bananensmoothie

Ingrediënten: 50 g magere yoghurt, 1 banaan, 1 kiwi. 
Bereidingswijze: Snij het fruit in stukken en mix ze met de yoghurt.
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Alles over gezond eten en bewegen samengevat in één fi guur? Het kan! De alom 
bekende actieve voedingsdriehoek is hét Vlaams model om evenwichtig te eten en 
voldoende te bewegen. 

In dit boek kom je te weten wat gezond eten volgens de actieve voedings-
driehoek precies inhoudt. Alvast een goed begin … Maar om een goede keuze 
te maken uit het grote gamma aan voedingsmiddelen in de winkel is er meer 
nodig! Daarom zoomen we ook in op het voedingsetiket. Hierop is een schat 
aan informatie te vinden, die helaas vaak niet gelezen of begrepen wordt. 
Termen als E-nummers, zoetstoff en en omega-3 vetzuren klinken voor velen als 
Chinees in de oren. Wat betekent het allemaal, en hoe onderscheid je de sluwe 
verkooptrucs van de wettelijk verplichte informatie? Deze gids helpt je om in 
de jungle van merken en producten een gezonde en bewuste keuze te maken. 
Tot slot komt ook het samenstellen van evenwichtige maaltijden aan bod.

Dit boek is een perfecte leidraad voor wie meer wil weten over gezonde voeding 
in het dagelijks leven.

Loes Neven is diëtiste en licentiaat in de voedings- en dieetleer. Ze werkt bij het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) als staf-
medewerker gezonde voeding voor het project Tutti Frutti. Ze geeft ook workshops 
waarin de consument leert omgaan met de informatie op het voedingsetiket. 

Erika Vanhauwaert  is diëtiste en licentiaat in de voedings- en dieetleer, en werkt 
als senior stafmedewerker gezonde voeding en lichaamsbeweging bij het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Ze heeft sinds 
1996 meegewerkt aan de ontwikkeling van de actieve voedingsdriehoek en het 
continu up-to-date houden van dit model.

Krista Morren is (sport)diëtiste en Master of Science Physical Activity and Health, 
specialization “Energy, Metabolism and Nutrition”. Krista werkt bij het VIGeZ 
als projectmedewerker voor het project Jobfi t. In haar privépraktijk geeft Krista 
voedingsadvies over gezonde voeding, vermagering, diabetes, …
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