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Beste sporter,

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Graag helpen wij je op allerlei manieren om gezond te blijven. 
Door lekker te blijven bewegen en door gezonde voeding.

In dit cursusboek wordt ingegaan op gezonde voeding en het streven naar een gezond lichaams-
gewicht. Het cursusboek bevat veel informatie over gezond afvallen, inclusief een 
basisdieetlijst. Maar ook als je geen kilootjes kwijt hoeft, maar wel een gezonder voedings-
patroon wilt, vind je in dit online cursusboek veel handige tips en weetjes.

We wensen je een heel gezond 2021! Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij zijn er voor jou!

Team TH Sport & Fitness

0252-232657
info@theahoogervorst.nl
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Om goed te kunnen functioneren heeft ons lichaam dagelijks vele verschillende
voedingsstoffen nodig. Een gezonde, gevarieerde voeding levert het lichaam voldoende eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen, spoorelementen, voedingsvezel en vocht.

Eiwitten

De belangrijkste bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft, zijn eiwitten. Eiwitten zorgen voor de 
opbouw van nieuwe cellen en de instandhouding van bestaande lichaamscellen. Ons lichaam 
kan geen reservevoorraad eiwit aanleggen. Er zal dus iedere dag genoeg eiwit via de voeding 
opgenomen moeten worden.

Eiwitten komen zowel in dierlijke als in plantaardige voedingsmiddelen voor. Onze grootste 
eiwitleveranciers zijn: 
- Melk en melkprodukten;
- Vlees, vleeswaren en gevogelte; 
- Brood, graanprodukten, peulvruchten;
- Eieren en kaas;
- Vis, schaal- en schelpdieren.

Vetten

Vet is voor ons lichaam een belangrijke bron van energie. Het vetweefsel onder de huid is niet 
alleen belangrijk als energievoorraad, de isolerende functie is minstens zo belangrijk. Verder 
hebben we vet nodig als leverancier van essentiële vetzuren en voor ons dagelijkse portie 
vitaminen A, D, E en K. Vet komt in onze voeding in goed zichtbare maar ook in onzichtbare 
vorm voor. 

Zichtbare vetten    Onzichtbare vetten
Boter      Vet vlees en vette vleeswaren
Margarine      Vette vis
Halvarine      Volle melkprodukten
Olie      48+ kaas
Bak-en braadvet    Koffiewitmakers
Frituurvetten     Vette snacks
      Chocolade
      Gebak en koek
      Zoutjes, chips en noten
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Koolhydraten

Naast vetten zijn koolhydraten een belangrijke bron van energie voor ons lichaam. Koolhydraten 
komen in onze voeding met name voor in de vorm van suikers en zetmeel. Voor de meeste 
mensen zijn koolhydraten (met name de industrieel aan voedingsmiddelen toegevoegde suiker) 
de grootste energieleverancier in de voeding. 

De belangrijkste bron van koolhydraten in onze voeding is zetmeel. We consumeren zetmeel 
vooral in de vorm van brood en graanproducten, aardappelen, rijst, pasta, bloem, maïzena en 
peulvruchten. 

Suikers komen van nature voor in melk (lactose of melksuiker) en fruit (fructose of vruchtensui-
ker). Onze grootste opname van suiker (sacharose ofwel de suiker uit de suikerpot) komt echter 
via industrieel bereide voeding als snoep, koek, gebak, frisdrank, kant-en-klare toetjes en zoet 
beleg.

Vitaminen

Vitaminen zijn stoffen die in kleine hoeveelheden nodig zijn om ons lichaam goed te kunnen 
laten functioneren.

Vitamine A en D
Vitamine A is nodig voor de vorming en instandhouding van de huid en voor het zien in het 
(schemer)donker. Vitamine D kan calcium uit het voedsel vastleggen in de botten.
Vitamine A en D komen voor in melk(producten), ei, kaas,  vette vis, lever en dankzij wettelijke 
bepalingen worden ze toegevoegd aan (dieet)margarine en (dieet)halvarine.

B-vitaminen
De B-vitaminen spelen een belangrijke rol bij de spijsvertering en het vervoer en de omzetting 
van koolhydraten en eiwitten. Het is noodzakelijk dagelijks voldoende B-vitaminen met de
voeding in te nemen, omdat het lichaam hiervan geen reserves kan opslaan.
Vitaminen B komen voornamelijk voor in graanproducten, donkere broodsoorten,
peulvruchten, noten, vlees en melk.

Vitamine C
Vitamine C speelt een rol bij de weerstand tegen infecties en bij de aanmaak van het bloed. Ook 
van vitamine C kan het lichaam geen reserve opslaan, hierdoor heeft het lichaam minimaal 2 
stuks fruit per dag nodig. Voornamelijk citrusfruit bevat veel vitamine C. Hierbij kun je denken 
aan: sinaasappel, citroen, grapefruit, mandarijn, maar ook kiwi, ander vers fruit en groente.



Mineralen en spoorelementen

Mineralen zijn elementen die een belangrijke functie in de stofwisseling vervullen. Een aantal 
mineralen komt in relatief grote hoeveelheden in de voeding voor. De elementen die in veel 
geringere hoeveelheid in de voeding voorkomen noemen we spoorelementen.
Mineralen en spoorelementen hebben zeer uiteenlopende functies in het lichaam.
Hieronder wordt een aantal belangrijke elementen genoemd.

Calcium
Calcium, beter bekend als kalk, heeft als belangrijkste functie de opbouw van het skelet en het 
gebit. De belangrijkste voedingsmiddelen die rijk zijn aan calcium zijn melk, melkproducten en 
kaas. Bij een tekort aan calcium kunnen stoornissen in de bloedstolling en op langere duur
botontkalking (osteoporose) ontstaan.
 

IJzer
IJzer is onmisbaar voor de vorming van het bloed. Het komt voornamelijk voor in vlees, groente, 
volkorenproducten (bv. zilvervliesrijst, volkoren macaroni, volkorenbrood), peulvruchten, 
appelstroop, abrikozen en noten. Er zijn een aantal risicogroepen die sneller een ijzertekort heb-
ben dan de meeste mensen. Tot deze risicogroepen behoren: zwangere vrouwen en vrouwen 
die borstvoeding geven, meisjes en vrouwen die menstrueren en vegetariërs. Vooral voor deze 
personen is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat de voeding voldoende ijzer bevat.

Jodium
Jodium is belangrijk voor de werking van de schildklier. Brood is verreweg het belang-rijkste 
voedingsmiddel waar jodium in voorkomt. De meeste Nederlandse bakkers
bakken het brood namelijk met bakkerszout, waar jodium meestal aan toegevoegd is.
Verder bevatten jodiumhoudend zout (JoZo zout), melk- en melkproducten, zeevis en schaal- en 
schelpdieren ook een minimale hoeveelheid jodium.

Wist je dat…
...bij een vitamine D-tekort calcium moeilijk door het lichaam kan worden opgenomen en 
vastgelegd in de botten? Mede hierom is het belangrijk om brood te besmeren met halva-
rine/margarine.

Wist je dat…
...de opname van ijzer uit plantaardige producten kan worden bevorderd door het eten van 
vitamine C-rijke voedingsmiddelen? 
Verwerk daarom in iedere maaltijd groente of fruit.



Voedingsvezel

Voedingsvezel is de verzamelnaam voor onverteerbare stoffen die in plantaardige producten 
voorkomen. Voedingsvezels worden niet of nauwelijks verteerd door het lichaam. Zij zijn belan-
grijk voor een goede darmfunctie en een probleemloze stoelgang.

Vocht

Het lichaam bestaat voor ruim 60% uit water. Dagelijks gaat er een hoeveelheid vocht verloren 
via bijvoorbeeld de urine of via transpiratie. Het verloren vocht moet weer worden aangevuld. 

Vooral bij het afvallen is het belangrijk voldoende te blijven drinken. De afvalstoffen die het 
lichaam uitscheidt bij het verbranden van vetten worden op deze manier snel uit het lichaam 
verwijderd.  Ook voor een goede stoelgang is het van belang veel te drinken.
Probeer minimaal anderhalf tot twee liter vocht per dag te drinken. Bijvoorbeeld in de vorm van 
melk, koffie, thee, water, bouillon, light frisdrank of pure (ongezoete) vruchtensappen.

Om een idee te krijgen hoeveel vocht er in een glas of beker gaat, hebben we het onderstaande 
lijstje gemaakt:
Mok   250 cc
“Mosterdglas”  200 cc
Pickwick theeglas 130 cc
Koffiekopje  130 cc
Blikje   330 cc

DRINKTIPS
- Vul een anderhalve literfles met water, zet deze op het aanrecht en spreek met  
 jezelf af dat hij ‘s avonds leeg moet zijn;
- Zet een glas bij het fonteintje op de wc. Steeds als je naar het toilet gaat drink je
 weer een glas water;
- Leng vruchtensap aan met water om de calorieën te beperken;
- Geef water iets meer smaak door er een klein beetje citroen- of limoensap door te doen;
- Als je aan het eind van de middag een beetje ‘flauw’ bent, maak dan een mok
 heldere bouillon: weinig kcal en weer 250 cc vocht erbij;
- Er zijn veel verschillende smaken thee verkrijgbaar. Probeer ze eens uit, ook kruidenthee 
 kan voor een welkome afwisseling zorgen;
- Drink bij het tandenpoetsen standaard een glas water;
- Zet ook bij de warme maaltijd een glas water op tafel;
- Neem vanaf nu een grotere beker of een groter glas dan je gewend bent.

Let op: meer dan 3 liter water per dag is af te raden!



Brood

Aardappelen, rijst,
macaroni of
peulvruchten

Groente

Fruit

Melk

Kaas

Vlees, vis, kip en ei

Halvarine, margarine en 
(room)boter

Donkere broodsoorten bevatten meer ijzer, vitamine B en
voedingsvezels dan lichtere soorten. 
De luxe soorten bevatten veel vet en/of suiker.

Aardappelen bevatten o.a. vitamine B en ijzer. Zilvervliesrijst en 
volkorenmacaroni bevatten meer ijzer en vitamine B dan witte of 
“gewone” macaroni. Peulvruchten bevatten veel ijzer en vitamine B 
en zijn rijk aan voedingsvezels.

Een flinke portie wordt aanbevolen.
Groente bevat ijzer (vooral groene groente), vitamine C en
voedingsvezels. Bovendien geeft veel groente of rauwkost sneller 
een vol gevoel.

Aanbevolen wordt minimaal 2 porties per dag.
Fruit is een belangrijke vitamine C-bron, vooral citrusfruit. 
Daarnaast bevat fruit voedingsvezels.

Aanbevolen wordt 2 tot 3 glazen melk of melkproducten per dag te 
gebruiken. Melk, karnemelk en yoghurt bevatten kalk, eiwit en vi-
tamine B. In het vet van melk zitten vitamine A en D. Karnemelk en 
magere melk bevatten deze vitaminen niet, omdat er geen vet in zit.

Aanbevolen wordt 1 keer als broodbeleg per dag. 
Kaas levert veel kalk en eiwit. De magere soorten, bijvoorbeeld 20+ 
of 30+ kaas, bevatten minder vet dan de volvette soorten.

Aanbevolen wordt 100 gram kip of vlees(waren), 150 gram vis of 
maximaal 2 maal per week 2 eieren als vleesvervanging. 
Vlees en kip bevatten ijzer, vitamine B en eiwit. Vis bevat eiwit en 
jodium. Ei bevat eiwit, ijzer en cholesterol.

Aanbevolen wordt ongeveer 30 gram per dag.
Deze vetten bevatten vitamine A en D. Halvarine bevat 40% vet. 
(Dieet)margarine en (room)boter bevatten 80% vet. 

Om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen is het noodzakelijk bepaalde
voedingsmiddelen dagelijks te gebruiken. Deze basisvoeding bestaat uit de volgende
producten:

WELKE VOEDINGSMIDDELEN HEBBEN WE DAGELIJKS NODIG?



De hoeveelheden brood en aardappelen hebben we bewust niet vermeld, deze zijn namelijk 
afhankelijk van de energiebehoefte. Dikwijls worden deze voedingsmiddelen beschouwd als 
dikmakers maar de echte dikmakers moeten echter worden gezocht in het dik smeren van 
broodbeleg en de jus die over de aardappels gaat.

Producten en voedingsmiddelen die niet genoemd zijn, zoals bijvoorbeeld suiker, 
alcoholische dranken, koek en zoutjes behoren niet onder de noemer verantwoorde
voeding. Het is aan te raden het gebruik van deze producten tot een minimum te beperken, 
omdat ze over het algemeen veel vet en/of suiker bevatten. Maar als je eens iets lekkers neemt, 
neem er de tijd voor en geniet er dan ook van!

Achterin dit cursusboek vind je kort en bondig de Spelregels Gezonde Voeding. Deze richtlijnen 
gelden bij een voedingspatroon waarin de juiste hoeveelheden voedingstoffen aanwezig zijn.



Vrouwen:
16 – 20 jaar  2300 kcal
20 – 35 jaar  2000 kcal
35 – 55 jaar  1900 kcal
> 55 jaar  1850 kcal

Mannen:
16 - 20 jaar  3200 kcal
20 - 35 jaar  2600 kcal
35 - 55 jaar  2400 kcal
> 55 jaar  2200 kcal

slapen, liggen
rustig zitten
staan
eten, drinken
schrijven
aan-en uitkleden
conditietraining
trappen lopen

55
60
80
80
80

140
465
490

tennis
dansen
wandelen 4 km/uur 
wandelen 5,5 km/uur
zwemmen 1,2 km/uur
fietsen 10 km/uur
fietsen 20 km/uur

425
325
210
325
300
265
655

Voor elke activiteit die het lichaam verricht, is energie nodig. Energie wordt ook wel uitgedrukt 
in kilocalorieën (kcal) of kilojoules (kJ). Het lichaam haalt energie uit eiwitten, vetten en kool-
hydraten. Bijna ieder voedingsmiddel bestaat uit één of meer van deze energiebronnen.

Hoeveel energie er per dag nodig is, verschilt per individu en is onder andere afhankelijk van 
leeftijd, geslacht en de lichamelijke activiteit. Wordt er meer energie opgenomen dan op dat 
moment nodig is, dan wordt deze opgeslagen in de vorm van lichaamsvet. Hierdoor neemt het 
lichaamsgewicht toe. Wordt er te weinig energie opgenomen of wordt er meer verbruikt, 
bijvoorbeeld door sporten, dan wordt het (reserve)lichaamsvet gebruikt als energiebron. Het 
lichaamsgewicht neemt hierdoor af.

In de tabel hieronder staat hoeveel energie (kcal) volwassenen per dag nodig hebben.
De hoeveelheden zijn berekend voor mensen met een geringe activiteit. Is men meer of minder 
actief, dan is de energiebehoefte vanzelfsprekend ook respectievelijk hoger of lager.

Energiebehoefte per dag

In het volgende schema kunt u vinden hoeveel energie gemiddeld per uur nodig is voor de di-
verse activiteiten.

Verbruik per uur in kcal

HET DAGELIJKS ENERGIEVERBRUIK



Opdracht

Reken uit hoeveel energie wordt verbruikt als iemand:

    kcal
7 uur slaapt   ....
2 uur eet/drinkt  ....
8 uur werkt   ....
3 uur schrijft   ....
2 uur staat   ....
2 uur loopt (4 km/uur) ....
1 uur rustig zit  ....
1 uur aan- en uitkleedt ....
1 uur autorijdt  ....
3 uur tv kijkt    .... 
1 uur conditie traint  ....
1 uur doucht   ....
    _______

Totaal    ....   kcal

Na het maken van deze opdracht zie je dat sport een grote invloed heeft op het energieverbruik 
en hierdoor dus ook op het afvallen.

Zoals je in het tabelletje op de vorige pagina kunt zien, neemt onze energiebehoefte bij het ouder 
worden af. Het lichaam verbruikt dan voor 1 uur rustig zitten geen 60 kcal per uur meer, maar 
bijvoorbeeld 55 kcal per uur. Hoe sterk het energieverbruik bij jou af zal nemen is afhankelijk 
van de spiermassa. Hoe groter de spiermassa, des te minder zal het energieverbruik afnemen. 
Je kunt je spiermassa alleen in stand houden (of vergroten) door voldoende te bewegen. Het is 
belangrijk om je eigen energie-inname bij het ouder worden te beperken. Je hebt immers niet 
zoveel meer nodig. 



Ontbijt: 1 portie brood
dun besmeerd met halvarine
1 portie broodbeleg
thee zonder suiker

In de loop van de ochtend: Koffie zonder suiker
evt. met halfvolle (koffie)melk
1 portie fruit

Lunch 2 porties brood
dun besmeerd met halvarine
2 porties broodbeleg
1 portie melkproducten

In de loop van de middag thee zonder suiker
1 portie fruit
1 portie melkprodukten

3 porties brood
15 gram halvarine
3 porties broodbeleg
3 porties melkprodukten
2 porties fruit
1 portie vlees/vis
10 gram margarine
1 portie aardappelen
1 portie groente
Voedingsmiddelen met weinig energie
1 portie versnaperingen
Totaal ongeveer

240 kcal
  60 kcal
  95 kcal
240 kcal
100 kcal
150 kcal
  80 kcal
105 kcal
  50 kcal

0-15 kcal
  65 kcal

1200 kcal

In het volgende schema staat een basisdieetlijst. Wanneer je elke dag de volgende
hoeveelheden voedingsmiddelen nuttigt, zullen er geen tekorten ontstaan. 
De totale hoeveelheid energie in deze basisvoeding is ongeveer 1200 kcal.

Met bovenstaande basisdieetlijst kunnen vele voorbeelddagmenu’s gemaakt worden. Iedereen is 
echter anders, heeft andere gewoonten en een ander ritme. Onderstaand voorbeelddagmenu is 
één van de vele manieren om de voeding van de basisdieetlijst over de dag te verdelen.

BASIS DIEETLIJST



Warme maaltijd 1 portie vlees
gebakken in 10 gram margarine
1 portie aardappelen
1 portie groenten, evt. rauwkost
1 portie melkprodukten

In de loop van de avond Koffie zonder suiker
evt. met halfvolle (koffie)melk
1 portie versnaperingen



Op de volgende pagina’s vind je een lijst, waarmee je kunt variëren met de basisdieetlijst en het 
voorbeelddagmenu.  

1 portie brood

• 1 snee (volkoren) brood;
• 2 sneetjes knäckebröd;
• 2 beschuiten;
• 1 sneetje donker roggebrood;
• 2 sneetjes licht roggebrood;
• 1 klein bordje pap zonder suiker;
• 2 dunne sneetjes stokbrood;
• 2 creamcrackers;
• 3 kleine of 2 grote matses;
• 1 dun sneetje krentenbrood, zonder spijs;
• 1 eierkoek;
• 1 dun sneetje suikerbrood, zonder boter;
• 1 flensje, dun besmeerd met jam;
• 1/2 portie poffertjes met weinig boter en suiker;
• 1/2 krentenbol, dun besmeerd met boter;
• 1 schaaltje magere yoghurt of halfvolle melk met:
 -  1 1/2 eetlepel ongezoete muesli;
 - 3 eetlepels cornflakes;
 - 4 eetlepels rice crispies;
 - 1 beschuit.

VARIATIELIJST



1 portie broodbeleg

Hartig beleg
- Kaas, zoals:
 20+ kaas, Linera smeerkaas, Slankie smeerkaas, 30+ light kaas (bv. Milner, West
 light, Tessa, Zaanlander), Vital Gourmet, St. Môret light, Paturain light, Zwitserse  
 strooikaas en Hüttenkäse;
- Vleeswaren, zoals;
 rookvlees, lever zonder spek, rosbief, tong, achterham, schouderham, fricandeau,   
 kip- of kalkoenrollade, casselerrib, cornedbeef, filet Américain, kalfsberliner, kalfs  
 gehakt en kipfilet;
-  Ei. Koken of bakken in een pan met antiaanbaklaag zonder boter te gebruiken.
 Gebruik liever niet meer dan 3 eieren per week;
- Overig broodbeleg, zoals Yogospread, Sandwichspread, piccalilly, marmite, plakjes 
 fruit, plakjes tomaat/komkommer/radijs/paprika/ appel of banaan, geraspte wortel 
 met rozijnen, rauwe zuurkool met barbecuesaus.

Zoet beleg
- Halvajam, jam, (appel/peren)stroop, honing;
- Bij chocoladepasta, pindakaas en andere notenpasta’s kunt u beter dun smeren en 
 de halvarine weglaten;
- Dun strooien met vruchten- en chocoladehagelslag en vlokken.

1 portie melkproducten

- 150 ml halfvolle melk (1 klein glas);
- 150 ml chocolademelk, zelf gemaakt van halfvolle melk, cacao en zoetstof;
- 200 ml karnemelk;
- 200 ml magere yoghurt ( 1 schaaltje);
- 150 ml magere chocolademelk kant en klaar;
- 100 gram magere kwark;
- 75 ml magere vla uit pak;
- 200 ml vruchtenyoghurt light;
- pap gemaakt van 100 ml halfvolle melk met:
- 1 1/2 eetlepel havermout, zonder suiker;
- 1 eetlepel griesmeel, zonder suiker;
- 200 ml Optimel drink,kwark of yoghurt, alle smaken;
- 150 ml Optimel vla, alle smaken;
- 250 ml Mona Yoki Drink perzik-banaan of aardbei-framboos; 
- 200 ml Mona magere yoghurt, geen suiker toegevoegd, diverse smaken; 
- 200 ml Vifit drink light;



1 portie fruit

1 appel
1 sinaasappel
1 grapefruit
3 pruimen
1 schijf verse ananas
2 schaaltjes verse aardbeien
2 schaaltjes aalbessen
2 kiwi’s
1 klein glas ongezoet vruchtensap
1 avocado
1 schaaltje bramen
2 schaaltjes frambozen
1 kleine mango
2 schaaltjes papaja
4 passievruchten

1 peer
2 perssinaasappels
2 mandarijnen
1 perzik/nectarine
1 flinke schijf watermeloen
1 schaaltje kersen
1 schaaltje vruchten op water
1/2 banaan
5 verse abrikozen
2 schaaltjes bosbessen
1 klein trosje druiven
10 kumquats
1 schaaltje kruisbessen
10 lychees

1 portie vlees/vis

- 100 gram mager vlees, zoals mager rund-, kalfs-, paarden- of lamsvlees, biefstuk, 
 bieflap, ossenhaas, rosbief, tartaar, lever, mager runder- of kalfsgehakt, kalfsfrican-
 deau, kip (zonder vel), wild konijn, haas en kalkoen;
- 150 gram magere vis, zoals kabeljauw, schol, schelvis, tong, wijting, schar, snoek, 
 stokvis, garnalen, kreeft, krab, oesters, mosselen, baars, poon, rog en tarbot.

Wanneer je andere vlees- of vissoorten wilt gebruiken kun je beter een kleiner portie
nemen.

10 gram margarine

Je kunt je vlees gewoon braden zoals je dat gewend bent. Wanneer je gaat eten, neem je het 
vlees uit de pan, het vet dat eraan zit (= het aanhangend vet) is ongeveer 10 gram. 
Je kunt je vlees ook eens op een andere manier klaarmaken, bijvoorbeeld door het te grillen, 
stomen of in de magnetron te bereiden. Wanneer je een pan met antiaanbaklaag gebruikt, kun je 
met minder margarine toe.



1 portie aardappelen

- 3 kleine aardappelen;
- 2 opscheplepels (90 gram) gare macaroni, spaghetti of mie
 (ongekookt gewogen 30 gram);
- 1 1/2 opscheplepel (75 gram) gare (zilvervlies)rijst;
- 2 opscheplepels aardappelpuree zonder boter of margarine;
- 2 opscheplepels (100 gram) peulvruchten;
- 2 opscheplepels maïs;
- 3 kleine aardappelkroketjes;
- 1 1/2 opscheplepel Rösti;
- 1 kleine opscheplepel gebakken aardappelen.

1 portie groente

- Minimaal 200 gram groente. Groente kan onbeperkt worden gebruikt, mits er geen 
 saus of boter aan is toegevoegd. Breng zoveel mogelijk variatie aan in de groente, 
 probeer ook eens de wat onbekendere soorten. 
 Let op: appelmoes, stoofperen, tutti-frutti en peulvruchten zijn géén groenten;
- Behalve gekookte groente kun je ook rauwkost nemen. Rauwkost vult de maag en 
 houdt het hongergevoel tegen. Je kunt bijna alle soorten groenten tot salade
 verwerken;
- Maak de rauwkost aan met een dressing op basis van azijn i.p.v. olie. Ook magere    
 yoghurt, cottage cheese of kwark kun je in je rauwkost gebruiken als dressing. Gebruik s
 sambal, zout, peper, mosterd, paprikapoeder, kerrie, worchestershiresaus of 
 andere kruiden om de dressing op smaak te brengen.

Voedingsmiddelen met weinig energie

Dranken
- Koffie zonder suiker, evt. met halfvolle (koffie)melk of magere melkpoeder;
- Thee zonder suiker (Er zijn vele smaken verkrijgbaar dus probeer bijvoorbeeld ook 
 eens kruidenthee.);
- Magere bouillon (met verse groenten), Opkikker of Cup-a-soup helder;
- (Koolzuurhoudend) mineraalwater, eventueel met citroen;
- Kraanwater;
- Alle light frisdranken; 
- Limonade van suikervrije limonadesiroop 
- Limonade van Lessini;
- 1/3 Jus d’orange (of ander vruchtensap) en 2/3 mineraalwater;
- Groentesap/tomatensap.



Tussendoortjes
- Bouillon met verse groente;
- Augurk/zilverui;
- Komkommer/paprika/tomaat/wortel/radijs;
- Handje popcorn;
- 1 Soepstengel;
- 3 Zoute stokjes/pepsels (zonder kaas- of pindakaasvulling);

1 portie versnaperingen
- 4 soepstengels;
- 20 olijven;
- 1 mini Nuts, Mars, Bros, Bounty, Milky Way;
- 1 portie fruit;
- 4 asperges in ham gewikkeld;
- 2 kleine toastjes, besmeerd met smeerkaas of zoet beleg;
- 1 zoute biscuit (bijv. Tuc);
- 3 lichte biscuits;
- 1 Allerhande koekje;
- 1 Evergreen;
- 1 bitterbal;
- 6 pepermuntjes;
- 3 zuurtjes;
- 4 dropjes;
- 3 Engelse dropjes;
- 1 (gekookt) ei;
- 1 beschuit/matse/knäckebröd met smeerkaas of zoet beleg;
- 1 plak ontbijtkoek (niet besmeerd);
- 3 (zoete) spekjes;
- 2 toffees;
- 1 ijslollie (waterijs);
- 4 gewone kauwgums;
- 12 suikervrije kauwgums;
- 1 bonbon.



Alcohol

Alcoholische dranken kun je (met mate) gebruiken in plaats van een product uit het
voorbeelddagmenu.
- 1 glas alcoholarm bier  40 kcal
- 1 glas light bier   55 kcal
- 1 glas sherry    55 kcal
- 1 glas rode wijn   80 kcal
- 1 glas whisky    85 kcal
- 1 glaasje likeur   85 kcal
- 1 glas bier    90 kcal
- 1 glas droge witte wijn 100 kcal
- 1 glas zoete witte wijn 160 kcal

Breng zo veel mogelijk variatie aan in de producten die je kiest. 
Kijk eens goed rond in de supermarkt en bij de groenteboer. Er is tegenwoordig zo veel keus dat 
je echt niet elke dag hetzelfde hoeft te eten. Staat het nieuwe product niet in de variatielijst, kijk 
dan op de verpakking naar de voedingswaarde en het aantal kcal, zoek het op internet op of 
vraag het bij het volgende bezoek.

Gebruik minimaal 3 maaltijden per dag. 
Elke maaltijd is belangrijk, maar toch even wat extra aandacht voor het ontbijt. Uit onderzoek 
is gebleken dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders niet of niet altijd ontbijt. Het ontbijt overslaan 
kan leiden tot meer snoepen, verminderde concentratie en een lagere voorziening van noodza-
kelijke voedingsstoffen.

Drink minimaal 1,5 liter per dag. 
Voldoende drinken is belangrijk voor het snel verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam. 
Tijdens het afvallen komen er meer afvalstoffen vrij dan normaal, dit maakt voldoende drinken 
dus extra belangrijk! Drink minimaal 1,5 liter, maar overdrijf niet.

Eet bewust, met smaak en neem er de tijd voor.
Weet wat je eet, kauw goed en leg na iedere hap even je bestek neer. Neem de tijd voor je maal-
tijd en vermijd de snelle hap aan het aanrecht in de keuken of met het bord op schoot voor de 
televisie. Op deze manier ben je je meer bewust van het feit dat je aan het eten bent en zul je ook 
eerder het gevoel hebben verzadigd te zijn.

Probeer te eten op vaste tijden en op een vaste plaats.
Eten op vaste tijden helpt je lichaam in een ritme te komen. Een vaste plaats, bijvoorbeeld de 
eettafel in de huiskamer, kan je ervan weerhouden op andere plaatsen een snelle hap te nemen.

ALGEMENE RICHTLIJNEN



Gebruik zoveel mogelijk volkoren producten.
Volkoren producten bevatten veel vezels. Vezels geven het lichaam langer een verzadigd gevoel. 
Bovendien bevatten volkoren producten meer vitaminen en mineralen dan de ‘witte’ versies van 
de producten.

Neem tussendoor fruit, rauwkost of een melkproduct.
Gebruik bij flinke trek tussendoor liever fruit, rauwkost of een melkproduct dan een stuk choco-
lade of koek.

Let goed op de verborgen vetten!! 
(zie pagina 3)

Wees matig met alcohol!
Alcohol levert een heleboel kcal op. Dit zijn zogenaamde “loze kcal”, dat wil zeggen dat het 
lichaam er niets mee kan, deze kcal zijn dus nutteloos voor het lichaam.

Voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden:
- Luxe en gevulde broodsoorten;
- Vette kaas en buitenlandse kaassoorten, vette vleeswaren (zoals vlees met
 vetranden en stukjes vet), worst- en patésoorten en boterhamsalades;
- Volle melk, volle chocolademelk, volle yoghurt, Bulgaarse yoghurt, roomkwark, 
 yoghurt en kwark met vruchten (tenzij zelf vers gemaakt), vla, instand pudding,  
 klop-klop, kant en klaar nagerechten, volle koffiemelk en -room, slagroom en zure 
 room;
- Limonadesiroop en frisdranken met suiker;
- Vette bouillon, vette en/of dikgebonden soep;
- Alle soorten vet vlees, worstsoorten, gepaneerd vlees, het vel van kip en kalkoen, 
- gebakken en/of gepaneerde vis (bijvoorbeeld een lekkerbekje), vette vis 
 (bijvoorbeeld haring, paling, makreel, zalm en sardines);
- Vette jus en sauzen;
- Groente à la crème, groente met suiker en/of boter bereid, kant en klare warme 
 maaltijden, bami- en nasischotels;
- Slagersvet (reuzel en dergelijke) en mayonaise;
- Alcoholische dranken. 

Wist je dat…
... vooral in zoete alcoholische dranken veel energie (= kcal) zit? 
... een flesje alcoholarm bier al 3 keer zo weinig kcal bevat als een biertje met
alcohol?



SUIKER EN ZOETSTOF

Suiker eten we eigenlijk alleen voor de smaak. Het lichaam heeft het niet echt nodig. Ook niet, 
zoals velen denken, voor de spieren. De brandstof die nodig is voor de spieren haalt het lichaam 
voldoende uit de gewone basisvoeding: aardappelen, brood, fruit, melk, kaas, vlees en 
margarine.

Bent je een echte zoetekauw, dan kun je zoetstof gebruiken in plaats van suiker. Zoetstoffen zijn 
stoffen die wel voor een zoete smaak zorgen, maar niet tot de suikers behoren. Er is een 
belangrijk onderscheid te maken tussen zoetstoffen die geen energie leveren en zoetstoffen die 
dat wel doen.

Zoetstoffen die geen energie leveren: Zoetstoffen die wel energie leveren:
Saccharine
Cyclamaat
Aspartaam

Sorbitol
Xylitol
Maltitol
Lacitol
Mannitol

Wist je dat…
... alle zoetstoffen onschadelijk zijn voor het gebit. Van xylitol is zelfs bekend dat het bes-
chermt tegen gaatjes!
... het gebruik van grote hoeveelheden zoetstof kan leiden tot diarree en winderigheid. 
... er ook ‘suikerklontjes’ te koop zijn die voor de ene helft uit suiker en voor de
andere helft uit zoetstof bestaan. Zij worden ‘slimmetjes’ genoemd en zijn te vinden in het 
schap met de suikervarianten. Op deze manier heb je toch de smaak van echte suiker én 
minder calorieën!



Uit een landelijk voedingsonderzoek is gebleken dat de Nederlander teveel vet, suiker, alcohol 
en zout gebruikt. Daarentegen gebruiken we te weinig voedingsvezels. De voedingsmiddelen-
fabrikanten zijn hierop ingesprongen door zogenaamde light producten op de markt te brengen.

Een product mag zich ‘light’ noemen, wanneer het 33 % minder van de geclaimde stof bevat dan 
een vergelijkbaar product. Een voorbeeld hiervan: de vruchtenyoghurt light bevat 33 % minder 
suiker dan de gewone magere vruchtenyoghurt.

De light-producten kunnen een hulpmiddel zijn bij het afslanken, maar..... let op!! Deze 
producten bevatten vaak nog wel (veel) calorieën!!

Voorbeelden van producten met minder vet:

Kaas 
Hoe kleiner het getal voor de “+”, hoe minder vet de kaas is.
- 20+ (smeer)kaas
- 30+ light-kaas
Een aantal merknamen van kazen met minder vet: Milner, Tessa, Westlight, Zaanlander,
St. Moret, Slankie,  Zilverkuipje en Paturain-Light.

Saus
- Halvanaise en yogonaise;
- Fritessaus;
- Rode sauzen als barbecuesaus of ketchup.

Vlees- en vleeswaren
- Magere/light rookworst;
- Magere/light knakworst;
- Rookvlees;
- Gebraden kipfilet;
- Rosbief;
- Cornedbeef;
- Fricandeau;
- Light-vleeswaren.

LIGHT PRODUCTEN

Wist je dat…
... er ook light-chocolademelk bestaat? Deze bevat echter meer kcal dan magere chocolade-
melk. Een beetje misleidend dus!
(Chocomel light = 53 kcal, ‘magere’ Optimel Chocolademelk = 45 kcal.)



Een leuk calorieën voorbeeld:

Een gemiddelde warme maaltijd bevat ongeveer 600 kcal. Een gezinszak chips bevat 1350 kcal. 
Dat is dus ruim 2 keer een warme maaltijd! En om nog een stapje verder te gaan: die gezinszak 
chips bevat meer kcal dan het gehele voorbeelddagmenu, genoemd in dit cursusboek.

Let op!!

- Light producten zijn vaak duurder dan traditionele producten. 
- Een aantal producten bevat meer water, zodat ze sneller bederven. Het is daarom 
 beter de light-varianten jams, halvarine en halvanaise in de koelkast te bewaren.
- Fabrikanten van light producten voegen vaak extra geur-, kleur- en smaakstoffen 
 toe om dezelfde reuk en smaak te krijgen als het traditionele product.
- In reclames wordt de indruk gewekt dat men slank wordt van het gebruik van light 
 producten. Om af  te slanken zullen echter de voedingsgewoonten moeten
 veranderen!
- Ongebonden soep en knäckebröd bevatten al weinig tot zeer weinig vet. 
 Light-soep en light-knäckebröd zijn in die zin overbodige producten.

Tot slot

- Koop zoveel mogelijk dagverse producten en zie light-producten als een variatie op 
 de basisvoeding. Laat ze geen groot aandeel in de dagvoeding innemen.
- De fabrikant is wettelijk verplicht om op de verpakking van light producten te 
 vermelden hoeveel kcal een product per 100 gram levert. Hierdoor kun je
 producten met elkaar vergelijken.



Een moeilijke stoelgang, ook wel obstipatie genoemd, komt vaak voor bij mensen die gaan 
afslanken. Enkele redenen hiervoor zijn:
- Je bent minder gaan eten;
- Je bent anders gaan eten;
- Je bent minder vet gaan eten. En vet zorgt voor een soepele doorgang van voedsel 
 door de darmen.
Het lichaam moet wennen aan deze veranderingen.

Waar moet je met je voeding op letten om je stoelgang zo optimaal mogelijk te houden:
- Probeer minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. Bijvoorbeeld in de vorm van 
 thee, koffie, water, bouillon, light-frisdrank of vruchtensap.
- Probeer voldoende voedingsvezels te gebruiken. In de dikke darm - het eindstation 
 van de vertering - trekken de vezels vocht aan, waardoor de ontlasting zachter 
 wordt. Ook stimuleren de vezels de darmbeweging, waardoor de ontlasting
 gemakkelijker en sneller wordt verplaatst. De tijd dat de ontlasting in het lichaam 
 verblijft, is dan korter, zodat de kans op darmklachten en/of verstoppingen
 afneemt.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsvezels

- Volkorenbrood, roggebrood, bruin brood, krenten- en rozijnenbrood,
 bruin knäckebröd;
- Volkoren producten, zoals: havermout, tarwezemelen, muesli;
- Zilvervliesrijst, volkoren macaroni;
- Peulvruchten  zoals: bruine en witte bonen, kapucijners, linzen, groene erwten, 
 maïs, kidney beans;
- Groente, en dan met name rauwkost en koolsoorten;
- Vers of gedroogd fruit (met schil), tutti-frutti, pruimen, krenten, rozijnen, dadels
 en vijgen;
- Noten.

Luister naar je darmen!

De dikke darm maakt een speciale beweging als hij voedselresten kwijt wil raken. Dat voel je als 
een “lichte aandrang”. Geef er gehoor aan en ga naar het toilet als je deze aandrang voelt. Gun 
jezelf de tijd (lees er bijvoorbeeld een tijdschrift bij). Wie vaak niet luistert naar deze lichte aan-
drang, loopt de kans dat deze zogenaamde ontlastingsreflex op den duur verdwijnt, waardoor de 
kans op verstoppingen wordt vergroot. 

PROBLEMEN MET DE STOELGANG



Over het algemeen wordt in restaurants en hotels bij de bereiding van maaltijden meer vet en 
suiker gebruikt. Hierdoor bevatten de gerechten meestal meer energie dan de maaltijden die je 
thuis gewend bent te gebruiken. Indien je meerdere malen per week buiten de deur eet, is het 
aan te raden om ook bij deze gelegenheid bewust te kiezen wat je wel en niet wilt eten en drink-
en.

Algemene richtlijnen

- Zorg ervoor dat je maag ‘gevuld’ is als je aan tafel gaat, bijvoorbeeld door 1 of 
 meerdere glazen water te drinken;
- Laat je tijdens de maaltijd niet tweemaal opscheppen;
- Vermijd gerechten die verborgen zijn in en onder sauzen of mayonaise. Vraag de 
 ober of gastvrouw/-heer de jus en de sauzen apart te serveren. Je kunt dan zelf 
 bepalen hoeveel je wilt gebruiken;
- Vermijd zoveel mogelijk de gefrituurde gerechten;
- Vraag, indien je een plateservice hebt besteld met erg veel jus of saus, een extra 
 bord waarop je datgene over schept dat je werkelijk wilt eten;
- Neem kleine porties.

Kiezen voor de lunch

- Een (bruin) broodje, zonder margarine of boter, belegd met tartaar, rookvlees, lever 
 zonder spek, rosbief, tong, achterham, schouderham, fricandeau, kip- of kalkoen
 rollade, casselerrib, cornedbeef, filet américain, kalfsberliner, kalfsgehakt, kipfilet, 
 één haring en een glas halfvolle melk;
- Een uitsmijter gemaakt van één ei met achter- of schouderham, rosbief of
 fricandeau, brood zonder boter of margarine met koffie of thee;
- Een frisse groentesalade met weinig dressing;
- Een kop heldere soep, een belegde boterham of een broodje zonder boter of margarine
 met koffie of thee. Als de soep erg gevuld is met vet vlees of vermicelli, dan kun je beter
 een deel van de vulling laten staan.

ETEN BUITENSHUIS



Kiezen voor de warme maaltijd

Dranken
Kies bij voorkeur voor mineraalwater, light-frisdrank, thee of koffie zonder suiker. Probeer het 
gebruik van alcoholhoudende dranken, frisdrank en vruchtensap te beperken tot 1 à 2 glazen.

Voorgerechten
- Heldere of dun gebonden soep (bijv. bouillon of consommé);
- Fruitcocktail (bijv. grapefruitcocktail);
- Plakjes rauwe Ardenner ham met meloen;
- Groentesalade met weinig dressing;
- Een salade met mager vlees of magere vis (zie variatielijst).

Vlees, wild en gevogelte
Kies bij voorkeur voor mager vlees (zie variatielijst). Neem gegrild, gestoofd of gebakken vlees, 
eventueel met een eetlepel saus. Kies liever niet voor gepaneerd of gefarceerd (gevuld) vlees.

Vis
Kies ook bij vis voor de magere soorten (zie variatielijst). Over het algemeen bevat 100 gram vis 
minder calorieën dan 100 gram vlees. Neem gekookte, gegrilde of gestoofde vis, eventueel met 
een eetlepel saus.

Eiergerechten
Bij een spiegelei, uitsmijter en omelet kun je om bruin brood zonder boter of margarine vragen.

Groenten
Het maakt niet uit welke groente je kiest. Let echter op de eventuele toevoeging van saus, boter 
of olie. Wanneer boter of olie is toegevoegd, glimt de groente. Gebruik liever geen appelmoes of 
compote.

Aardappelen, peulvruchten, rijst, macaroni en spaghetti
Neem van deze producten een kleine portie. Vermijd het gebruik van gebakken en gefrituurde 
gerechten.

Nagerechten
Over het algemeen zit in nagerechten veel suiker en vet. Toetjes als roomijs, taart, pudding, 
flensjes, kaasplateau en Irish coffee leveren veel energie. Het is beter om voor koffie, een verse 
fruitsalade of sorbetijs (zonder slagroom) te kiezen.



Eten of drinken weigeren op een feestje kan lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat je alles zo lekker 
vindt of omdat je bang bent de gastvrouw/heer te beledigen. Wanneer je bang bent meer te eten 
dan je wilt, probeer dan van te voren een tactiek te bedenken. Kies bijvoorbeeld voor:

Tactiek 1 Je eet niets, drinkt alleen koffie, thee zonder suiker, mineraalwater of 
light frisdrank.

Tactiek 2 Je drinkt als bij 1, maar eet alleen dingen die weinig tot geen calorieën 
bevatten, zoals bijvoorbeeld groenten, augurken en uitjes.

Tactiek 3 Je neemt wel calorierijke hapjes en drankjes, maar je bepaalt van te 
voren hoeveel, bijvoorbeeld 3 drankjes en 2 hapjes.

Tactiek 4 Je drinkt als bij 1, maar je eet niets tot een bepaald tijdstip, bijvoor-
beeld 11.00 uur. Na dit tijdstip ga je over op tactiek 2 of 3.

Tactiek 5 Je stelt van te voren momenten vast waarop je iets eet of drinkt, 
bijvoorbeeld ieder uur of iedere derde ronde.

Wanneer je de verschillende tactieken uitprobeert, ontdek je vanzelf welke tactiek het beste bij
je past.

TIPS

- Ga nooit met een lege maag naar een verjaardag of feestje;
- Als je ‘s avonds een feestje hebt en je hebt van te voren besloten om alleen de 
 hapjes mee te doen (tactiek 3, 4 of 5), neem dan bij de maaltijden of tussen-
 doortjes overdag iets minder. Sla liever géén maaltijden over. Eventueel kun je de 
 dag erna ook wat strenger zijn;
- Zorg ervoor dat je ergens gaat zitten of staan waar de schalen met ‘lekkers’ buiten 
 handbereik staan;
- Laat wat op je bordje liggen en drink je glas niet meteen leeg. Men vult het dan 
 minder snel aan;
- Neem steeds kleine slokjes en zet je glas steeds terug;
- Als je bij het presenteren een hapje weigert, zeg het dan duidelijk en met
 overtuiging. Het is beter dat de omgeving weet dat je achter uw keuze staat.
 Gebruik eventueel trucjes als ‘ik heb net gegeten’ of ‘nee bedankt, ik wacht nog 
 even’;
- Als de gastvrouw/heer toch blijft aandringen, zeg dan rustig en beslist dat je
 niets wilt en dat je het jammer vindt om te moeten weigeren, terwijl er zoveel zorg 
 aan is besteed. Als je weigering tegelijkertijd een compliment is, wordt hij
 gemakkelijker geaccepteerd.

VERJAARDAGEN EN FEESTJES



Dipsausjes en dips

Basisrecept dipsausje:
Neem 125 gram magere kwark (naturel) en 2 eetlepels slasaus.
Voeg desgewenst een zeer fijngesneden ui, knoflook(poeder) en wat citroensap toe.

Variaties op het basisrecept:
- Tuinkruidensaus: meng door de basissaus fijngesneden verse tuinkruiden als 
 bieslook, peterselie, basilicum, lavas, selderij of gedroogde kruiden;
- Mosterdsaus: voeg aan de basissaus een halve eetlepel mosterd toe;
- Paprikasaus: voeg fijngesneden paprika, wat paprikapoeder en wat tomaten-
 ketchup toe aan de basissaus;
- Ananassaus: meng de basissaus met 1 1/2 eetlepel geraspte, pittige 20+ kaas, vier 
 schijven kleingesneden ananas en 1 eetlepel kerrie;
- Kerriesaus: voeg 2 bolletjes fijngesneden gember, 1 eetlepel gembersiroop en 1 
 theelepel kerrie toe aan de basissaus.

Geschikte dips:
- Reepjes komkommer
- Reepjes paprika (alle kleuren)
- Kerstomaatjes
- Wortelen
- Bloemkoolroosjes
- Reepjes bleekselderij
- Champignons
- Reepjes aubergine
- Plakjes appel (even met citroensap besprenkelen)
- Diptoastjes/kleine crackertjes
- Roggebroodrondjes
- Stokbrood
- Ciabatta

TIPS VOOR HAPJES



Bijzondere kleine hapjes

- Stukje meloen in rauwe ham gewikkeld;
- Asperges in achterham gerold;
- Tomaat of komkommer uitgehold en gevuld met Hüttenkäse of mager smeerkaas 
 met kruiden als peterselie, bieslook, dille of gemengde Italiaans kruiden. Of gevuld 
 met garnalen en een beetje zure room. Of gevuld met tonijn in groentesaus
 (uitgelekt);
- Grapefruitpartjes of 1/4 ei in plakjes rookvlees gerold;
- Augurken gerold in een plakje achterham of rookvlees;
- Grapefruitpartjes in een plakje tong gerold;
- Amsterdamse uitjes;
- Stukje ananas in een plakje kipfilet gerold;
- Een stuk bleekselderij gevuld met een mengsel van tartaar, ui, peper en eventueel 
 een beetje tomatenketchup;
- Een toastje, een-haps-crackertje of een stukje casinobrood met ananasspread, 
 gemaakt van ananas, bleekselderij, kwark, kerrie, zout, peper en citroensap. Of met
 komkommerspread, gemaakt van komkommer, zilveruitjes, kwark, gedroogde 
 munt, zout en peper.

Bijzondere drankjes

- Doe het sap van 1 sinaasappel, 1 eetlepel vermout en ijsblokjes in een limonadeglas 
 en vul dit aan met mineraal- of sodawater;
- Doe het sap van een 1/2 grapefruit, 1 eetlepel gin en ijsblokjes in een limonadeglas 
 en vul dit aan met mineraal- of sodawater;
- Maak een glas tomatensap op smaak met bijvoorbeeld een beetje ketjap, een klein 
 beetje Madeira, peper, zout, tabasco en/of wat peterselie;
- Vul een glas ongezoet vruchtensap aan met mineraal- of sodawater.

 



Het basisdieet in dit cursusboek bevat ongeveer 1200 kcal. Mensen die lang niet of heel weinig 
hebben gesport en nu minimaal 2 maal per week fanatiek sporten en een voeding van ongeveer 
1200 kcal gebruiken, kunnen ongeveer 1 kilo per week afvallen.

Bij sommige mensen werkt deze manier niet of niet snel genoeg. Vooral bij mensen die al hun 
hele leven lang ‘lijnen’ (waardoor hun stofwisseling is gedaald) en bij vrouwen in de menopauze 
(wanneer hormonen een rol spelen) kan het afvallen best moeilijk zijn. Wel je best doen en geen 
resultaat zien, werkt erg demotiverend. Het 1 of maximaal 2 maal per week volgen van een 
yoghurt- of fruitdag kan het lichaam net een extra duwtje in de goede richting geven.

Wanneer je een yoghurtdag houdt, eet dan het volgende:

- 1 tot 2 liter magere yoghurt, eventueel met zoetstof. Je kunt ook een halve liter 
 vervangen door een halve liter magere vruchtenyoghurt zonder toegevoegde 
 suiker;
- 1 gekookt of gebakken ei;
- 100 gram mager vlees of vleeswaar, 150 gram vis (het liefst gekookt);
- minimaal 2 liter vocht, zoals; bouillon, koffie, thee, mineraalwater, light frisdrank 
 (dus géén melk of vruchtensap).

Wanneer je een fruitdag houdt, eet dan het volgende:

- 6 porties fruit (zie voor 1 portie de variatielijst);
- 1 portie melkproduct (zie voor 1 portie de variatielijst);
- 1 lichte warme maaltijd.

YOGHURT- EN FRUITDAGEN



In dit hoofdstuk komen onderwerpen over voeding aan bod die niet altijd direct een
duidelijk verband hebben met afvallen maar met gezonde voeding in het algemeen.
Gezond eten is altijd belangrijk, niet alleen tijdens een afslankperiode! 

De Spelregels voor een Gezonde Voeding

We hadden het al eerder over de Spelregels Gezonde Voeding, we zullen even kort
uitleggen wat hiermee wordt bedoeld en wat het nut ervan is om deze te volgen.

Een leidraad voor voedingsvoorlichting zijn de Spelregels Gezonde Voeding.
Deze richtlijnen, opgesteld door de Voedingsraad, zijn erop gericht een gevarieerd
voedselpakket met een optimale voedingsstoffenvoorziening samen te stellen.

Door de Spelregels Gezonde Voeding te volgen kun je de kans op het krijgen van
welvaartsziekten als bijvoorbeeld suikerziekte, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en ernstig 
overgewicht verkleinen.

De Spelregels voor een Gezonde voeding zijn:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eet gevarieerd
Let op Vet
Eet ruimschoots brood en aardappelen
Eet volop groente en fruit
Houd je gewicht op peil
Wees zuinig met zout
Drink veel, maar wees voorzichtig met alcohol
Eet niet de hele dag door
Ga hygiënisch en veilig met voedsel om
Lees wat er op de verpakking staat

EXTRA INFORMATIE



Meer over vet…

Een hoog vetgebruik verhoogt het cholesterolgehalte van het bloed en dit is een risicofactor voor 
het krijgen van hart- en vaatziekten. Het daadwerkelijk krijgen van hart- en vaatziekten is afhan-
kelijk van vele factoren. Sommige factoren kunnen we echter zelf beïnvloeden, zoals onze vet-
inname. Ook te weinig lichaamsbeweging en een te hoog lichaamsgewicht behoren tot de 
factoren die we zelf kunnen beïnvloeden en waaraan al gewerkt wordt bij het volgen van deze 
cursus.

De opbouw van vetten
Vetten zijn opgebouwd uit verschillende vetzuren, net als een kralenketting is opgebouwd uit 
afzonderlijke kralen. Ons lichaam kan zelf een aantal vetzuren maken maar sommige vetzuren 
moeten we dagelijks met onze voeding binnenkrijgen omdat we die zelf niet kunnen maken. Dit 
worden de zgn. essentiële vetzuren genoemd. Zij zijn nodig voor de groei en het goed 
functioneren van onze organen. Een voorbeeld van een essentieel vetzuur is linolzuur. 

Verzadigde en onverzadigde vetzuren
De vetzuren waaruit vetten zijn opgebouwd, kunnen we verdelen in verzadigde en onverzadigde 
vetzuren. Hiermee wordt niet het verzadigde gevoel na het eten bedoeld maar de chemische 
structuur van de vetzuren. 

Verzadigde vetzuren verhogen het cholesterolgehalte in het bloed en zijn dus niet goed. Onverza-
digde vetzuren verhogen het cholesterolgehalte niet maar helpen dit juist te verlagen.

Grofweg kunnen we zeggen dat verzadigde vetzuren met name voorkomen in dierlijke producten 
als vlees, melk en melkproducten. Een uitzondering hierop is vis. In vis komen juist veel onverza-
digde vetzuren voor. 

Onverzadigde vetzuren kunnen we verder vinden in plantaardige producten als plant-
aardige oliën, noten, zaden en granen. Een belangrijke uitzondering is kokos, kokosvet bevat 
juist veel verzadigde vetzuren.

Wat nu te doen?
Als eerste is het belangrijk dat we minder vet gaan eten. Daarnaast moeten we proberen het 
aandeel van verzadigde vetten in onze voeding zoveel mogelijk te vervangen door onverzadigde 
vetten. De voedingsindustrie speelt hierop in door producten aan te bieden met een hoog ge-
halte aan onverzadigde vetzuren. Op het etiket op de verpakking van margarine, halvarine, oliën, 
frituurvetten, sommige soorten koffiemelk en smeerkaas en mayonaise en halvanaise staat het 
percentage onverzadigde vetzuren of het percentage linolzuur weergegeven. 
Neem bij het volgende bezoek aan de supermarkt even de tijd om wat etiketten te
bekijken, schrijf eventuele onduidelijkheden op en vraag het de volgende keer!



Een begrijpelijk foutje

Het gebeurt weleens dat mensen die af willen vallen dieetmargarine (gaan) gebruiken omdat 
ze denken dat dit beter is voor de lijn. Helaas staat het woordje ‘dieet’ ditmaal niet voor minder 
calorieën maar voor een hoog gehalte aan (meervoudig) onverzadigde vetzuren en/of linolzuur. 
Deze margarine wordt speciaal aanbevolen aan mensen met een verhoogd cholesterolgehalte 
van het bloed. Het is voor iedereen goed om dit soort margarines te gebruiken maar als je op 
de calorieën wilt letten is een halvarine met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren een 
betere oplossing. 

Op internet zijn veel lekkere en gezonde recepten te vinden. Probeer bijvoorbeeld eens de lek-
kere recepten van Chicks love Food. Een echter aanrader!

RECEPTEN

Wij wensen je een heel gezond en sportief 2021!

Indien je vragen hebt, schroom niet!
Wij helpen je graag bij het bereiken van je doel.

https://chickslovefood.com/wp-content/uploads/2020/06/Chickslovefood-Het-Super-Skinny-summer-e-book.pdf?mc_cid=3d86d21405&mc_eid=07e6971498

