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februari  gezonde voeding 
In februari gaan we het binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ hebben over gezonde voeding. Welke producten zijn 
gezond en welke juist niet? We onderzoeken hoe de voedingsindustrie ons verleidt tot het kopen van ongezond eten 
en bespreken hoe we dit kunnen voorkomen. We gaan aan de slag in de keuken en zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk 
vitaminen en mineralen behouden blijven tijdens het koken. 

TIP 1: WEES JE BEWUST VAN DE GEVAREN VAN VET, SUIKER EN ZOUT 
De belangrijkste oorzaak van overgewicht is een overschot aan verzadigde vetten en
suikerrijke producten. Deze producten geven een verhoogde kans op een te hoog cholesterol, wat het risico op 
hart- en vaatziekten verhoogt. Daarnaast geven suikerrijke producten een verhoogde kans op diabetes en kan 
te veel zout de kans op een hoge bloeddruk vergroten. Lees etiketten en bekijk in de voedingswaarde tabel de 
hoeveelheid vet, suiker en zout.

TIP 2: EET SEIZOENSGROENTEN EN FRUIT UIT DE STREEK OF VERBOUW JE EIGEN GROENTEN
Seizoensgroenten en fruit uit eigen tuin bevatten de meeste vitaminen, mineralen en natuurlijke 
antioxidanten. Een andere mogelijkheid is groenten kopen via de streekboer of op de markt. Groenten en fruit 
uit de supermarkt worden tijdig geplukt, getransporteerd en staan meerdere dagen in de schappen. Hierdoor 
is het minder van kwaliteit en bevat het minder voedingsstoffen. 

TIP 3: STOOM EN BLANCHEER DE GROENTE TODAT HET BEETGAAR IS
Bij het stomen maak je eten gaar in de damp van kokend water. Dit doe je door een bovenstel met gaatjes 
in de pan te leggen. Dit kan een hittebestendig vergiet zijn of een metalen mandje. Het is belangrijk dat de 
groenten het water niet raken. Bij blancheren doe je de groente een aantal minuten in een pan met kokend 
water en spoel je het daarna af met koud water. Stoom en blancheer de groente totdat de groente beetgaar is.

TIP 4: MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJST EN DOE JE BOODSCHAPPEN NA HET ETEN
De voedingsindustrie verleidt ons helaas vaak tot het kopen van ongezonde producten. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het snoepgoed aan de kassa’s of de verleidelijke verpakkingen van kinderkoekjes. Je kunt dit 
voorkomen door een boodschappenlijstje te maken en niet met een hongerig gevoel boodschappen te doen. 
Daardoor maak je bewustere keuzes en wordt je minder verleid tot het kopen van ongezondere 
producten. 

TIP 5: GENIET
Het gaat erom dat je algemene dagelijkse voedingspatroon gezond is. Van een zomeravond
barbecueën, met vrienden uit eten of tijdens oudejaarsavond een paar oliebollen eten mag je 
genieten! Voel je vooral niet schuldig als je een dag wat minder op de inname van suikers, vetten 
en zout let. 
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