
Alles wat je wilt 
weten over eten

Wist je dat groene groentes over het algemeen 
de meeste gezonde voedingsstoffen beva�en? 
Als je dus extra op je voeding wilt le�en, kun 
je rekening houden met deze groene energie- 
bommen:

Broccoli bevat een stofje dat bacterie-
dodend werkt en beschermt tegen 
bepaalde vormen van kanker
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Spinazie ondersteunt je geheugen 
en een goede darmwerking3

Peulvruchten (zoals snĳ- en sperzie-
bonen) verlagen je cholesterol4

Boerenkool is de winnaar onder alle 
koolsoorten, want het bevat de 
meeste voedingsstoffen en -vezels

5

De groene motor 
groen, groener, groenst

Zes tips over voeding

Fit met fruit
Eet twee stuks per dag, kiwi, appel, 
banaan, mandarĳn of sinaasappel: 

er is volop keuze.

Ve�en
(Biologische) roomboter ondersteunt de 
opname van calcium. Olĳfolie is geschikt 

om mee te bakken, of in salades.

Voorkom een dip
Door te kiezen voor langzame suikers, 
zoals havermout. De langzame afgifte 

zorgt ervoor dat je geen insulinedip krĳgt.

Vooral volkoren
Volkoren producten (brood, zilvervlies-

rĳst, volkorenpasta) zorgen ervoor dat je 
niet zo snel strek krĳgt.

Volop groente
250 gram groente wordt aangeraden. 

Dat is bĳvoorbeeld twee stronkjes broccoli.

En drie tips voor iedere dag

1 Avocado zit boordevol met gezonde ve�en

Dorstlessers zonder suiker
Dat lest je dorst én is beter voor lĳf: 

water, (kruiden)thee, en koffie 
bĳvoorbeeld.

Ook met een beperkt budget kan het
Gezond eten hoeft niet duur te zĳn. 

Seizoensgroenten zĳn vaak in de 
aanbieding en lokaal geproduceerd. 
Daar word jĳ én je portemonnee blĳ 

van. Groente en fruit uit het vriesvak 
zĳn doorgaans lager geprĳsd en als je 
een keer wat extra kookt, bespaar je 

naast tĳd óók geld.

Vriezer voor de slimme kiezer
In het vriesvak vind je hartstikke 
veel groente en fruit. Dit is vaak 
minder duur dan wanneer je het 
vers koopt, maar bevat ook alle 
benodigde vitamines. Spinazie, 
sperziebonen of erwten. Extra 

handig: je vindt er ook pompoen in 
stukjes. Dat scheelt heel wat werk 

in de keuken. Slim!

Genoeg groen moet je doen
Om 250 gram groente per dag te 

eten, heb je heel wat groente nodig. 
Je maakt het jezelf makkelĳker als 

je wat groente als tussendoortje eet 
(rauwkost zoals wortel, paprika en 

komkommer) of het ook gebruikt op 
je boterham (zoals tomaat). 

Smaakvolle tip: kiemgroenten op 
een boterham met kaas!
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Samen gezond vooruit
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