




Ontbijt en lunch
Magere kwark 
Havermout 
Fruit 
Volkoren brood 
Volkoren bolletjes  
Volkoren knäckebröd   
Volkoren krentenbrood 
Volkoren muesli brood 
Volkoren beschuit  
Muesli en andere ontbijtgranen zonder suiker en weinig zout 
Brinta 
Eieren 
Fruit

Alle broden en crackers waar ‘volkoren’ op staat is de gezondste keus. Volkorenbrood bevat veel 
voedingsvezels, vitamines en mineralen die belangrijk zijn voor het lichaam. 
Brood is een bron van koolhydraten en jodium. Volkorenbrood vermindert het risico op bepaalde ziekten. 
Staat er op de verpakking  dat het brood voor 100% gemaakt is uit volkorenmeel dan weet je dat de hele 
graankorrel met daarin alle vezels, vitamines en mineralen in het brood zitten. 

Heel veel mensen denken dat hoe donkerder het brood hoe beter. De kleur van het brood zegt alleen niks 
over de voedingsstoffen die erin zitten, dat doen alleen de ingrediënten. Soms wordt het brood namelijk 
donkerder gemaakt met moutextract of gekaramelliseerde suiker. Die geven brood wel een donkere kleur 
en een specifieke smaak, maar bieden weinig extra voedingsstoffen.  Zolang je spelt- of meergranenbrood 
niet van volkorenmeel is gemaakt zegt het nog niets over de voedingswaarde. Als je echt wil weten waar 
het van gemaakt is kijk dan op het etiket. Staat er als eerste ingrediënt volkorenmeel op, dan weet je dat je 
goed zit. 

Witbrood bevat alleen de kern van de graankorrel en dus het minste vezels, vitamines en mineralen. Het 
advies is ook om witbrood zoveel mogelijk te vervangen voor volkorenbrood. 



Broodbeleg 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
40 gram 
40 gram 
40 gram 
40 gram 
40 gram 
15 gram

Kipfilet 
Kalkoenfilet 
Rookvlees 
Magere achterham, schouderham, beenham 
Runderrollade 
Filet americain 
Rosbief 
Lever 
Tong 
Zalm 
Tonijn 
Forel 
Haring 
Makreel 
Frikandeau

18 kcal 
17 kcal 
14,2 kcal 
19 kcal 
23,6 kcal 
36 kcal 
23,4 kcal 
24,2 kcal 
11,4 kcal 
74 kcal 
101 kcal 
56 kcal 
98 kcal 
126 kcal 
19 kcal

Vleeswaren: 

Overig beleg: 20 gram 
15 gram 
20 gram 
20 gram 
15 gram 
15 gram 
20 gram 
20 gram 
20 gram 
15 gram 
15 gram 
20 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
1/2 stuks 
70 gram 
50 gram 
1 stuks 
1 stuks 
25 gram 
100 gram 
1 stuks 
20 gram 
15 gram 
15 gram 
20 gram

100% pindakaas 
Vruchtenhagel 
20+ 
30+ kaas 
20+ smeerkaas 
30+ smeerkaas 
Appelstroop 
Appel/perenstroop 
Gemengde notenspread 
Groentespread 
Zuivelspread light 
Hummus 
Philadelphia light  
Philadelphia bieslook 
Mozzarella 
Avocado 
Paprika  
Komkommer 
Tomaat 
Radijs 
Sla 
Aardbeien 
Gekookt ei 
Hüttenkäse  
Sandwichspread naturel, 
Sandwichspread komkommer 
Zachte geitenkaas

123,2 kcal 
58,9 kcal 
49,2 kcal 
61,2 kcal 
28,8 kcal 
33,2 kcal 
56 kcal 
59 kcal 
123,4 kcal 
13,2 kcal 
24,9 kcal 
56 kcal 
22,8 kcal 
21,9 kcal 
39,3 kcal 
179,1 kcal 
17,5 kcal 
6,5 kcal 
16,1 kcal 
1,8 kcal 
3,8 kcal 
29 kcal 
64 kcal 
18,4 kcal 
27,9 kcal 
31,8 kcal 
40 kcal



200 gram 
200 gram 
200 gram 
200 gram 
200 gram 
200 gram

Magere kwark naturel en met een smaakje 
Griekse yoghurt 0% 
Skyr kwark naturel en met een smaakje 
Optimel Griekse stijl naturel en met een smaakje 
Lindahl kvarg 
Magere yoghurt

116 kcal 
86 kcal 
110 kcal 
108 kcal 
114 kcal 
74 kcal

Kwark en yoghurt

Waarom je alleen mager leest? Magere kwark bevat tegenover volle yoghurt veel meer eiwitten. Hoe magerder je 
product hoe meer eiwitten je binnen krijgt en hoe minder vet. Dit zal je langer een verzadigd gevoel geven en zo 
krijg je minder calorieën binnen. En dat wil je als je wilt afvallen. 

Kaasproducten
20 gram 
20 gram 
20 gram 
15 gram 
15 gram 
20 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram 
15 gram

20+  
 30+ kaas 
Hüttenkäse  
20 + smeerkaas 
30+  smeerkaas 
Feta 
Zuivelspread light 
Philadelphia light 
Philadelphia bieslook 
Mozzarella 

49,2 kcal 
61,2 kcal 
18,4 kcal 
20,8 kcal 
33,2 kcal 
47,6 kcal 
24,9 kcal 
22,8 kcal 
21,9 kcal 
39,3 kcal

Halvarine omega 3 of zachte margarine voor op brood  
Olijfolie of zonnebloem olie voor de bereiding van warme maaltijden 
Vloeibare margarine 
Vloeibaar bak en braadvet

Vetten

Vet is een bouwstof en brandstof voor ons lichaam en levert vitamines A, D, E en K. Het bestaat uit verzadigd en 
onverzadigd vet. Vloeibare bak en braadolie bestaat voornamelijk uit gezonde onverzadigde vetten. Als je 
producten met veel verzadigd vet vervangt door producten met veel onverzadigd vet heb je minder kans op hart- 
en vaatziekten.



1 portie fruit

1 stuks 
1 stuks 
1 stuks 
1/2 stuks 
2 stuks 
2 stuks 
1/4 stuks 
1 stuks 
2 stuks 
2 stuks 
100 gram 
100 gram 
100 gram 
100 gram 
1 stuks 
20 gram

Banaan 
Peer (100 gram) 
Appel 
Mango 
2 kiwi’s 
2 mandarijntjes 
Kwart ananas 
(Hand)sinaasappel 
Abrikozen 
Perziken 
Aardbeien 
Frambozen 
Bessen 
Druiven 
Grapefruit 
Kersen

124 kcal 
52 kcal 
60 kcal 
67 kcal 
92 kcal 
54 kcal 
71,2 kcal 
66,3 kcal 
21,1 kcal 
90,2 kcal 
29 kcal 
35 kcal 
52 kcal 
95 kcal 
55,5 kcal 
10,8 kcal

Door fruit te eten krijg je vitamine C, foliumzuur, kalium, koolhydraten en vezels binnen. Elke stuk fruit heeft weer een 
andere samenstelling van vitamines en mineralen. Om alle vitamines en mineralen binnen te krijgen is het belangrijk om 
lekker te variëren met fruit. Eet dagelijks 2 stuks fruit. 

Groente
In principe is elke groente gezond. Eet 250 gram groente per dag. Groente levert weinig calorieën en veel 
voedingsstoffen. Groente geeft veel voordelen voor de gezondheid en hangt samen met een lager risico op 
chronische ziekten.  Kies je voor groente uit de diepvries of uit blik zorg er dan voor dat er geen toegevoegd suiker, 
zout of room/crème in zit. De kans dat er geen sprake is van toegevoegd zout is bij verse groente en groente uit de 
diepvries.



Aardappelen, rijst, pasta en peulvruchten

3 kleine 
1 stuks 
90 gram 
60 gram 
75 gram 
100 gram 
70 gram 
70 gram 

60 gram 
60 gram 
50 gram 
60 gram 
60 gram 
55 gram 
30 gram

Rauw 
Gekookte, gestoomde, gepofte aardappelen  
Zoete aardappel 
Zilvervliesrijst 
Wilde rijst 
Pasta volkoren 
Quinoa 
Couscous volkoren 
Bulgur volkoren 

Uit blik 
Bruine bonen 
Witte bonen 
Tuinbonen 
Kikkererwten 
Linzen 
Kapucijners 
Mais

132 kcal 
127,4 kcal 
321,3 kcal 
213 kcal 
261 kcal 
375,2 kcal 
242,2 kcal 
245 kcal 

65,4 kcal 
63 kcal 
36,5 kcal 
576,2 kcal 
46,8 kcal 
52,8 kcal 
25,5

Het vervangen van witte producten zoals witte rijst, witbrood en witte pasta door zilvervliesrijst, volkorenbrood en 
volkoren pasta geeft winst voor de gezondheid. Als je voldoende volkoren graanproducten eet, dan profiteer je van 
deze gezondheidseffecten en van de voedingsstoffen die ze leveren. 

125 gram 
125 gram 
100 gram 
90 gram 
100 gram 
100 gram 
140 gram 
100 gram 
100 gram 
100 gram 
100 gram

Onbereid 
Kipfilet  
Kalkoenfilet 
Biefstuk 
Tartaar 
Sukadelap 
Varkenshaas 
Haaskarbonades 
Magere varkenslappen 
Varkensfiletlapjes 
Hamlap  
Mager lamsvlees

136,2 kcal 
137,5 kcal 
108 kcal 
133,2 kcal 
136 kcal 
105 kcal 
218,4 kcal 
135 kcal 
128 kcal 
129 kcal 
158 kcal

Vlees producten



Vis producten
105 gram 
1 stuks 
120 gram 
40 gram 
100 gram 
120 gram 
100 gram

Zalmmoot (onbereid) 
Haring (gerookt) 
Tonijn (onbereid) 
Makreel (gerookt) 
Heilbot (gerookt) 
Sardine (gegrild) 
Mosselen (gekookt)

188 kcal 
269,5 kcal 
121,2 kcal 
120,4 kcal 
211 kcal 
205,2 kcal 
125 kcal

75 gram 
75 gram 
1 stuks 
1 stuks 
90 gram 
90 gram 
100 gram 

75 gram

Tempé (bereid) 
Tofu (bereid) 
Vegetarische burgers (onebreid) 
Vegetarische balletjes (onbereid) 
Vegetarische stukjes (onebreid) 
Quorn 
Gekookt eitje 
Peulvruchten zoals kikkerewten (zie peulvruchten) 
ongepaneerde vleesvervanger

112,5 kcal 
84,8 kcal 
144 kcal 
25,3 kcal 
102,6 kcal 
90 kcal 
64 kcal 

100 kcal

Vlees- en vis vervangers

Vleesvervangers:

Check vooraf voor het etiket van je vleesvervanger en zorg er voor dat het: 
Niet meer dan 2,5 gram/100 gram verzadigd vet; 
Niet meer dan 1.1 gram/100 gram zout; 
Geen toegevoegde suiker bevat. 

Visvervangers: 
Visolie-capsules 
Omega 3 uit: 
Lijnzaad olie, sojaolie, raapzaadolie, walnoten en plantaardige (dieet)margarine 
Omega 6 uit: 
Zonnebloemolie, maisolie, sojaolie, margarine, halvarine en bak- en braadvetten



Tussendoortjes

Groente 
Fruit 
Noten 
Kwark 
Cracker 
Brood 
Repen

Water 

Ter afwisseling op water kun je het volgende drinken: 

Water met citroen, komkommer, munt, limoen, gember, sinaasappel of basilicum. 
Thee zonder suiker 
Zwarte koffie zonder suiker 
Spa rood 
Cola light (of andere light frisdranken) 
Smaakwater 
Bruiswater met een smaakje 
Aanmaak limonade met 0% suiker 
50% sap naar keuze 50% water 

Vocht is belangrijk bij de opname van voedingsstoffen in de darm, het transport van voedings- en afvalstoffen in het 
lichaam, en het regelen van de lichaamstemperatuur. Vocht zit in eten en drinken. Het meeste vocht krijgen we binnen via 
drinken.  

Een volwassene heeft gemiddeld 1,5 tot 2 liter per dag aan vocht nodig in de vorm van dranken. 

Drink in de basis niet te veel calorieën. Laat sapjes, frisdranken en alcoholhoudende dranken zoveel mogelijk staan. 

Vocht





Ontbijt en lunch variaties

Je weet nu uit welke producten je kunt kiezen voor een gezond voedingspatroon. 
Nu gaan we het hebben over welke variaties je zou kunnen maken. Hieronder een aantal voorbeelden:

Magere kwark of yoghurt 
met fruit en ontbijtgranen zoals muesli zonder toegevoegd suiker of homemade granola.  

Havermoutpap of brinta  
Havermoutpap met peer uit de oven 
Overnight oats met appel en kaneel 
Brinta met fruit. 
Havermout mugcake met pure chocolade 

Brood, crackers, wraps of beschuit  
Broodje met kaas, kipfilet, ham, rookvlees, appelstroop, 100% pindakaas etc. 
Combinaties van beleg zoals plakje kaas met tomaat en komkommer of    
    avocado met ei.  
Volkoren wrap met zalm, philadelphia light, avocado en spinazie. 

Gekookt ei of omelet 
Groente omelet 

Smoothie of smoothie bowl 
Fruit smoothie of bowl  
Groentesmoothie of bowl  

Rijkgevulde salade met avocado , kipfilet, 20+ of 30+ kaas, zongedroogde tomaten en een magere sladressing 
(bijvoorbeeld wat olijfolie en citroensap of balsamicoazijn). Met peper en zout  en/of andere kruiden is je salade 
heerlijk op smaak te brengen.



Brood variaties

2 stuks 
2 stuks 
1 snee 
1 snee 
2 snee 
1 stuks

Volkoren crackers  
Volkoren beschuiten  
Roggebrood 
Krentenbrood (zonder spijs) 
Bruin stokbrood 
Meergranen pannenkoek (zonder (poeder) suiker of stroop)

75,2 kcal 
78,8 kcal 
68,9 kcal 
95,6 kcal 
25,8 kcal 
299,3 kcal

Je kunt 1 snee volkoren brood vervangen door:

Je kunt 2 sneetjes volkoren brood vervangen door:

40 gram 
40 gram 
1 stuks  
1,5 snee 
1 stuks 
1 stuks 
1 stuks 
45 gram 
40 gram 
1 stuks 
1 stuks

Het dubbele wat hierboven staat 
Havermout  
Brinta  
Meegranen wrap (40 gram) 
Muesli brood 
bruine pistolet 
Hard meegranenbroodje 
Zacht puntje bruin 
Muesli  
All bran  
Krentenbol 
Mueslibol

149,2 kcal 
137,6 kcal 
124 kcal 
154,9 kcal 
139 kcal 
146 kcal 
129 kcal 
160,6 kcal 
143,6 kcal 
134 kcal 
174 kcal

Probeer zoveel mogelijk in je  avond eten te variëren van producten. 

Aardappelen:  ongekookt 100 gram = gekookt 110 gram  
Pasta:               ongekookt 100 gram = gekookt 250 gram 
Rijst:               ongekookt 100 gram = gekookt 295 gram  

Kies voor: 
3 gekookte aardappelen  
3 opscheplepels volkoren pasta (75 gram ongekookt) 
1,5 opscheplepel zilvervlies rijst (75 gram ongekookt) 

met 
250-500 gram groente naar keuze 

Avond eten



Variaties van tussendoortjes

Groente 
Snackgroente zoals cherrytomaten,paprika, komkommer, radijs, wortel, edamame boontjes. Evt met een hummus of 
yoghurt dip. 
Rauwkostsalade 
Cherrytoaatje met bolletje mozzarella en blaadje basilicum  
Tomaatjes of komkommerschuitjes gevuld met huttenkase en kruiden 

Fruit 
fruitsalade, fruitspiesjes,  
4 gedroogde vruchten als dadels, pruimen of abrikozen  
Een handje rozijnen 
Stukje dadel-vijgenbrood met oude 30+ kaas 
Appel uit de oven met kaneel en rozijnen 
Plakjes banaan of appel met daarop een beetje 100% pindakaas 

Noten 
handje ongezouten & ongebrande noten (25 gram) 

Kwark 
Bakje magere kwark/yoghurt. Evt met wat fruit of homemade granola 

Cracker 
Wasa vezelrijkcracker, rijstwafel of een volkoren matze cracker met broodbeleg 

Brood 
Volkoren boterham met broodbeleg, plakje bananencake 

Repen 
Van de merken: Nakd, Nature valley, Eat natural, Zonnatura, Trek,  Sultana 

Een ander merk let er dan op dat de reep minder dan 250 kcal, minimaal 5 gram eiwitten en 1,5 gram vezels bevat. 

Gekookt eitje 
Glas drink bouillon 
Bakje popcorn 
Groentechips appel of peer 
Mini loempiatjes uit de oven 
Mini pizza van courgette plakjes, tomatenpuree en geraspte kaas 
Olijven op water basis 
Bakje geroosterde kikkerewten 
Fruitijsjes 
Pure chocolade


