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Bereidingsvetten,
smeervetten,
pasta, brood,
rijst en beleg 

Welk bereidingsvet kies ik?
Welke pasta is het beste?
Welk beleg gebruik ik?



De eerste stap is het vervangen van boter, halfvolle boter en harde
margarine (niet meteen smeerbaar) door een alternatief zoals
vloeibare margarine in een fles, olijfolie, maïsolie,
zonnebloemolie,.... 
Een goede optie is bijvoorbeeld olijfolie in spray vorm (kan je zo
kopen of gemakkelijk zelf maken door olijfolie in een spray flesje
te gieten). Andere opties zijn bijvoorbeeld stomen, garen in de
oven of bakken in een anti aanbak pan. LET OP: Ook vetten
hebben we nodig, schrap ze dus niet helemaal uit je eetpatroon.

Kleine veranderingen 
kunnen het verschil maken!

Kleine veranderingen in je eetpatroon kunnen het verschil maken
tussen een gezonde en ongezonde levensstijl. In dit deel geven we
je handige tips om de juiste keuzes te maken in verband met
vetten, pasta, beleg,...

Bereidingsvetten

Smeervetten
Wanneer je graag boter op je boterham smeert kies dan
voor zachte, smeerbare margarine of halvarine. Hoe harder
de margarine, hoe meer verzadigd vet.



Bij pasta en brood is het simpel, kies voor de volkoren
variant! In calorieën verschilt dit niet zoveel maar de
voedingswaarden van volkoren producten zijn veel beter en
geven je langer een verzadigd gevoel. Let wel op, bruin
brood wil niet altijd zeggen volkorenbrood. Let dus goed op
dat je echt voor de volkoren variant gaat in de winkel, je kan
dit zien door op de ingrediëntenlijst te kijken of het wel
degelijk van volkorenmeel gemaakt is. Ook voor rijst geldt
hetzelfde, vervang dus witte rijst door zilvervliesrijst. Ook
voor wraps is dit uiteraard hetzelfde, hoewel je daarin nu
ook al veel verschillende varianten in hebt zoals wortel of
paprika wraps. 

Pasta, brood, wraps en rijst



We grijpen veel te vaak naar ongezond beleg op de boterham.
De meest voorkomende zijn: Kaas, salami, choco, .... Hoewel
het absoluut geen kwaad kan om dit af en toe te eten is het
toch beter om dit niet elke dag te doen. Andere opties zijn
bijvoorbeeld: Kipfilet, achterham, hummus, zuivelspread,
banaan of andere fruitsoorten, (bepaalde soorten) confituur,
groentenspread, cottage cheese,.... Wanneer je bijvoorbeeld
voor kaas kiest ga dan voor een magere kaas met minder
vetten.

Beleg



Ontbijtgranen,
muesli, granola

en crackers

Waar moet ik op letten bij het kiezen van
ontbijtgranen, muesli en granola?

Welke crackers zijn voedzaam?



Suikers
Vetten
Vezels 

Wanneer je op zoek bent naar gezonde ontbijtgranen, muesli
of granola kan het aanbod soms overweldigend zijn. Er zijn
een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

1.
2.
3.

Voor vetten zou dit minder dan 12g verzadigd vet/100g zijn, bij
vezels gaan we voor meer dan 6g vezels/100g. Suikers willen
we zo min mogelijk hebben. Deze tips gelden vooral voor
ontbijtgranen, muesli en granola. Een goede vervanger voor al
deze dingen is natuurlijk havermout! Dit kan je op veel
verschillende manieren maken, toppen met fruit en je hebt
een ideaal ontbijt! Granola kan je natuurlijk ook altijd zelf
maken. Dan weet je precies wat erin gaat! Recepten voor
havermoutpap varianten en triple chocolate granola vind je in
ons E-Book 'FT_FOOD'.

Wij zijn zelf grote fan van Mymuesli! Deze zijn goed van
voedingswaarden en verzadigend voor de geest, en daar moet
je natuurlijk ook rekening mee houden. Hier zijn wat gezonde
opties voor granola, ontbijtgranen en muesli die je in de
supermarkt kan vinden:

Waarop moet ik letten?

Delhaize Extra granola 
verschillende varianten 

 

GR'EAT granola
dark chocolate and cacao nib 

 

Ontbijtgranen, muesli en granola



Albert heijn geroosterde
muesli zaden 

 

Bolletje Krokante
ontbijtgranen met noten 

 

Albert heijn special flakes
naturel

 

Delhaize extra
original flakes

 

Gepofte quinoa gepofte spelt

 



Met crackers en rijstwafels kan je niet veel mis doen, maar niet
alle soorten zijn even voedzaam. Rijstwafels (zonder chocolade
of extra toevoegingen) zijn niet hoog in calorieën en hebben
ook geen 'slechte' voedingsstoffen maar ze leveren ook niet
veel 'goede' voedingsstoffen aan. Rijstwafels met chocolade op
bijvoorbeeld zijn dan wel verassend hoog in vetten en suikers.
Rijstwafels kunnen dus een goede optie zijn met je het juiste
beleg. 

Crackers zijn over het algemeen een gezonde keuze, bij
voorkeur nemen we volkoren crackers of een vezelrijke
variant. Hoe meer vezels hoe beter uiteraard! Ook moet je
letten op het aantal 'verzadigde vetzeuren' en suikers hoe
minder hiervan aanwezig zijn hoe beter. Crackers met extra
toevoegingen zoals LU tuc met paprika zijn een minder goede
optie.

Hier zijn enkele van mijn favorieten: 

Waarop moet ik letten?

WASA 
vezelrijk

 

WASA
volkoren

 

Crackers, rijstwafels,..

AH
volkoren knackebrod

 

AH
dunne volkorencrackers



Yoghurt, melk
en andere

zuivelproducten

Welke yoghurt kies is?
Is er een groot verschil tussen magere,

halfvolle en volle melk? 



Wanneer je opzoek bent naar de juiste yoghurt, moet je met
enkele zaken rekening houden. Want zeker niet iedere yoghurt
is een gezonde keuze. Over het algemeen kies je het best voor
magere of halfvolle yoghurt, en daar dan ook de naturel
variant van zonder toegevoegde suiker. We streven naar
minder dan 1.1g vet en max 6g suiker Per 100g. Dit zijn
richtlijnen, heeft je favoriete yoghurt net iets meer, dan is dit
geen ramp! Yoghurt met extra toevoegingen zoals vruchten
yoghurt of yoghurt potjes met muesli bij zijn meestal geen
goede keuze. Kies er dan liever voor om een magere yoghurt te
combineren met een gezonde muesli en vers fruit. 

Hier zijn enkele van onze favorieten:

Waarop moet ik letten?

ARLA 
skyr (vanille) 

 

BONI
 griekse yoghurt mager

 

Yoghurt

OPTIMEL
griekse stijl yoghurt mager 

 

AH
magere yoghurt

 



Het verschil tussen magere, halfvolle en volle melk zit hem in
de (verzadigde) vetten. Hier geldt dus hetzelfde advies als bij
yoghurt. Wel is het zo dat het verschil tussen magere en
halvolle melk niet extreem groot is. Kies dus eerder voor
halfvolle, dan volle melk. Magere melk is uiteraard ook een
goede keuze maar niet veel beter dan halfvolle melk. 

Het verschil tussen magere, halfvolle en volle melk

Melk

Ook bij kazen gaan we voor de magere, zachte optie. Deze
bevatten  minder (verzadigd) vet dan bijvoorbeeld een harde
Hollandse kaas. Eet je graag harde Hollandse kaas? Kies dan
voor 20+ of 30+ kazen. 

Deze kazen zijn een goede optie: 
- Mozarella
- Geitenkaas
- Ricotta
- Cottage cheese 

Welke kaas kies ik?

Kaas

Over het algemeen geldt de regel: 'kies voor de magere of
halfvolle variant'. Bij zuivelproducten spelen vetten een grote
rol. Let er op wanneer je zuivelproducten koopt, de verzadigde
vetzuren zo laag mogelijk te houden. Bij yoghurt let je ook nog
eens extra op de suikers. Zuivelproducten zijn een belangrijke
bron van calcium, eiwitten, vitaminen,... Kies dus de juiste
variant en neem deze zeker op in je dagelijkse
voedingspatroon.

Waarop let ik bij zuivelproducten?

Conclusie



Vlees, vis, eieren
en 

 vleesvervangers

Welk soort vlees is de beste keuze?
Zijn vleesvervangers en vegetarisch vlees

gezonder?



Geef de voorkeur aan wit vlees, rood vlees is een 2de optie en
mijd zoveel mogelijk bewerkt vlees!
Voorbeelden van wit vlees zijn kip, kalkoen en wild gevogelte.
Onder rood vlees verstaan we dan weer vers rundvlees, zoals
runderbiefstuk, stoofvlees,... Ook vers kalfsvlees, mager
varkensvlees zoals varkenslapje, mignonette en filetkotelet zijn
hierin goede keuzes. 
Bereid vlees is dan weer alles wat bewerkt is, zoals gepaneerd
vlees, ontbijtspek, gehakt, worsten, vleessalade,... 

Wil je toch graag bijvoorbeeld spaghetti bereiden met gehakt?
ga dan bij voorkeur voor 100% rundergehakt of filet americain
in plaats van varkens/kalfs gehakt.

Qua hoeveelheid raden wij aan zo'n 100g vlees per dag te eten
of ongeveer een klein handje vol. Dit zo'n 4x per week, 1 a 2
dagen per week vis (waarvan min. 1x vette vis) en 1 dag per
week vegetarisch. 

Welk soort vlees kies ik?
Vlees

Het is goed minstens 1x per week vis te eten, de meeste
vissoorten zijn gezond. Mijd wel de gepaneerde en gefrituurde
vissen en kant-en-klare visbereidingen en salades. Vette vis is
een bron van gezonde vetten en is dus heel belangrijk in een
gezond voedingspatroon, eet dit dus minstens 1x per week!
Voorbeelden van vette vis zijn: karper, forel, zeepaling, haring,
makreel, sardienen,... 

Welke vis? 

Vis

Eieren
Eieren zijn een bron van voedingsstoffen, zoals eiwitten en
gezonde vetten, per week mag u zo'n 6 eieren eten. Dit is met
eieren in bereidingen zoals gebak meegeteld. 



Vlees vervangen door vegetarisch vlees of andere
vleesvervangers is zeker een goede optie! Let wel op, niet elke
vorm van vegetarisch vlees is gezond. Wanneer je kiest voor
vegetarisch vlees is het belangrijk rekening te houden met de
vetten. Zo streven we ernaar onder de 10g vet/100g te zitten en
bij voorkeur boven 10g eiwit/100g. Ook is het belangrijk dat
vegetarisch vlees is verrijkt met vitamine B12 en ijzer, dit staat
meestal zo op de verpakking. Andere vleesvervangers zoals
tofu en tempé zijn zeker een goed alternatief! Deze zijn over
het algemeen zeer neutraal van smaak en kan je dus naar eigen
smaak bereiden. Ook peulvruchten, hummus en seitan zijn
goede vleesvervangers. Let wel op, wanneer je vegetariër of
veganist bent zal je met veel meer rekening moeten houden
dan enkel het vervangen van vlees om de juiste
voedingsstoffen binnen te krijgen. Ik raad je aan hierover
persoonlijk advies te vragen. 

Zijn vleesvervangers en vegetarisch vlees gezond?

Vleesvervangers

Eet zo'n 4 tot 5x per week 100g mager en/of wit vlees, ga
minstens 1 dag per week voor vegetarisch en nuttig die dag
geen vlees of vis. Probeer daarnaast 1 tot 2x per week vis te
eten, waarvan 1x vette vis. Je mag zo'n 6 eieren per week eten,
met de eieren die je gebruikt voor verschillende bereidingen
inbegrepen. Onthoud, balance is key, wil jij eens heel graag een
stukje 'ongezond' vlees eten, dan kan dat zeker! Zolang dit met
mate is en je over het algemeen de gezondere versies verkiest
(De 80/20 regel dus). 

Conclusie



Snacks en
sauzen

Welke snacks zijn gezond?
Wat zijn goede vervangers voor vette sauzen?



Als tussendoortje geven we de voorkeur aan groenten (zoals
snoepkomkommer, snoeptomaat, kleine paprika,..) en fruit.
Ook yoghurt en een handje ongezouten noten zijn een goede
keuze! Deze tussendoortjes geven je de juiste voedingsstoffen
en zorgen voor een verzadigd gevoel. Maar... ook wij weten dat
deze tussendoortjes niet altijd voldoen aan je 'mentale honger'.
Wil je dan toch graag een 'ongezond' tussendoortje? Dan kan je
rekening houden met de volgende adviezen: Max
150kcal/portie, minder dan 15g vet/100g en zo min mogelijk
suikers. Mueslirepen kunnen ook een goede optie zijn, maar let
op! De meeste mueslirepen bevatten veel vetten en suikers! Op
de volgende pagina vind je een paar van onze favoriete snacks
en mueslirepen die je in de supermarkt kan vinden.

Hier zijn enkele voorbeelden van andere gezonde
tussendoortjes: 
- Een bakje zelfgemaakt popcorn. Voeg hier bijvoorbeeld zelf
een kleine hoeveelheid honing aan toe, wat kaneel, paprika
poeder,... en breng zo je popcorn op smaak! Gebruik geen
suiker of boter, dit maakt je popcorn weer ongezond.
- Zelfgemaakte havermoutkoekjes of repen (bijvoorbeeld
recept uit FT_FOOD).
- Een appeltje met wat pindakaas.
- surimi sticks.
- Zelfgemaakte tortillachips (bijvoorbeeld recept uit
FT_FOOD)
- Eet je graag chocolade? Ga dan voor pure chocolade in plaats
van wit of melkchocolade.
- Radijsjes, worteltjes, olijven
-  crackers met cottage cheesee
- smoothie bowl met bevroren fruit op een warme dag. 

Wat eet ik als snack?
Snacks



Enkele van onze favorieten voor wanneer je toch zin
hebt in een koekje of iets anders!

Snacks

BONI
muesli reep met hazelnoten

 

DELHAIZE
muesli reep chocolade &

caramel

 

WEETABIX
original 

 

FULFIL
chocolate salted caramel

 

VERKADE
mariakoekjes

DELHAIZE
low sugar vanilleijs

 



Zoals je weet zijn de meeste sauzen zoals
mayonaise, cocktailsaus,... geen gezonde keuze!
Maar wat is dan wel een goed alternatief?
Wanneer je graag mayonaise eet, is een yoghurt
dressing een goed alternatief (voorbeeldrecept
uit FT_FOOD). Ketchup is een betere keuze dan
mayonaise, maar let op, in ketchup zitten veel
suikers. Ook in de supermarkt zijn enkele
gezondere opties dan de standaard mayo,zoals
deze halfvolle frietsaus van Remia. Ook
mosterd is een goede keuze. Een dressing op
basis van avocado met wat mosterd en verse
kruiden is bijvoorbeeld heerlijk bij een salade. 

Koude sauzen
Sauzen

Wanneer je bijvoorbeeld spaghetti maakt kies je ervoor je saus
zelf te maken. Kant en klare sauzen van de supermarkt
bevatten veel vetten. Geen zin om zelf met tomaten aan de slag
te gaan? Kies dan voor pasata, kruid naar smaak, voeg
volkorenpasta, 100% rundergehakt en een heleboel groentjes
toe en je hebt een gezondere variant op de kant-en-klare pasta
sauzen uit de winkel. Ook bechamelsaus is niet de beste keuze,
in plaats daarvan kan je beter bloemkoolsaus maken voor het
bereiden van je kaassaus of vol-au-vent (recepten vind je in
FT_FOOD). 

Bereide sauzen

Probeer vette sauzen zoals mayonaise dus zoveel mogelijk te
mijden en kies voor een gezonder alternatief! Experimenteer
met yoghurt en kruiden en maak zeker eens bloemkoolsaus als
alternatief voor bechamelsaus! 

Conclusie



Drink minstens 1.5L water per dag, dit is heel
belangrijk voor je gezondheid! 
Probeer 2 tot 3 stukken fruit te eten per dag.
Eet voldoende groenten, niet enkel bij je
avondmaal maar ook tijdens de lunch of als
tussendoortje! Zo kan je bijvoorbeeld
snoeptomaatjes, snoepkomkommer en
snoeppaprika eten als snack of bij je lunch.
Combineer je broodmaaltijd met rauwkost of
drink een verse tas soep bij je lunch!
Probeer je te beperken tot 1 stuk vlees per dag.
Wanneer je daar nood aan hebt, plan dan 1x
per week een gefrituurde maaltijd in. Het is
oke om eens ongezond te eten, zolang het in
balans blijft.
 Eet 1x per week vegetarisch.
 Vervang mayonaise door yoghurt dressing
(meer hierover in hoofdstuk 5).
Toch moeilijk om frisdrank te laten? Drink
dan 1x per dag een light of zero frisdrank,
maar hou dit beperkt.
Winkel je bijvoorbeeld bij Delhaize of colruyt?
Let dan op de nutri scores! 
Eet 1 dag per week vegetarisch of vegan. 

Verder zijn hier nog een paar praktische tips
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

5. Overige tips



Het idee van de 80/20 regel is dat je 80% gezonde
voeding eet en 20% ongezonde voeding eet. Op deze
manier eet je het grootste deel van de tijd gezond en
gun je jezelf af en toe iets ongezond, waar je dan ook
zonder schuldgevoel van kan genieten! De 80/20 regel
is een levensstijl, die (in tegenstelling tot een strikt
dieet) gemakkelijk vol te houden is.

Maar hoe doe je dat in de praktijk?
Je kiest ervoor om bijvoorbeeld de hele dag gezond en
‘clean’ te eten en je gunt je s’avonds een stukje
chocolade.
Een andere manier is om doordeweeks gezond te eten
maar toch te genieten van je vaste ‘Vrijdag frietjesdag’
of een ongezond ontbijtje op Zondag.

Maar let op! Het is niet de bedoeling om er een
‘Zondag zondigdag’ van te maken. En de hele dag
ongezond te eten.

Met de 80/20 regel ontzeg je jezelf dus ook niets, heb
jij echt zin in dat stukje chocolade? Neem dan een
klein stukje chocolade! Jezelf verbieden om dit te eten,
zal er alleen maar voor zorgen dat je er nog meer op
gefocust bent en de kans is groot dat je toch ‘bezwijkt’
en het hele pak opeet. Wanneer je gewoon een klein
stukje eet op het moment dat je er echt zin in hebt, zal
je voldaan zijn en niet de hele tijd aan die ene
‘restrictie’ denken!

En onthoud, alles kan! Zolang het maar met mate is.
BALANCE IS KEY 

De 80/20 regel



Tot slot
We streven naar een gezond en evenwichtig voedingspatroon,
waar gezonde voeding centraal staat en we gevarieerd en
gebalanceerd eten. Met deze adviezen kan jij zelf goede keuzes
maken in de supermarkt en je lichaam de liefde geven die het
verdient, met de juiste voedingsstoffen. MAAR, hier hoort ook
een grote disclaimer bij! Niet alles moet altijd 'gezond' zijn,
geniet jij af en toe eens van een pakje friet met mayonaise en
een vettig stuk vlees? Dan kan dat! Eet jij graag eens een lekker
stukje chocoladecake of een eclair van bij de bakker? dan moet
je dat zeker doen! Zolang je dit alles met mate eet... BALANCE
IS KEY! Ook deze 'ongezonde' dingen horen bij een gezonde
levensstijl, want enkel zo kan jij het volhouden! Hou de 20/80
regel in gedachten en vind die balans. 


