
Vraag het aan

Gezond afvallen, hoe doe je dat?  
Anouk geeft tips! 

Gezonde voedingsmiddelen 

Een gezond eetpatroon zorgt ervoor dat je lichaam alle voedingsstoffen 
krijgt die het nodig heeft. Maar hoe ziet zo’n eetpatroon eruit?  
Wat is nu echt gezond?

• Zorg dat je elke dag zo’n 1,5 liter water binnenkrijgt. Dat kan door water te drinken, 
maar ook door soep, groenten en fruit te eten. 

• Verse groenten en fruit helpen je niet alleen aan de nodige hoeveelheid water, ze 
zitten ook boordevol koolhydraten, vezels, vitaminen en mineralen. Varieer gerust 
en wissel bijvoorbeeld gekookte of gestoomde groenten af met rauwe groenten en 
soep.

• Aardappelen, graanproducten, havermout, bruine rijst en volkorenbrood en 
-pasta bevatten niet alleen vezels en vitaminen, maar ook trage koolhydraten. Die 
bezorgen je lichaam heel wat energie.

• Probeer twee keer per week vis te eten, waarvan minstens één keer vette vis (bv. 
zalm, haring of makreel). Vis is namelijk een bron van eiwitten, vitaminen en mine-
ralen. Kies voor verse vis of vis uit blik in eigen nat.

• In vleesvervangers, eieren en vlees zitten veel eiwitten. Ga daarbij voor mager 
vlees, zoals kip of kalkoen. Wissel ook af met vleesvervangers (bv. tofoe) en peul-
vruchten (bv. witte bonen of linzen).

• Noten en zaden bevatten een stevige dosis gezonde vetten. Die spelen een be-
langrijke preventieve rol bij hart- en vaatziekten.

• Melkproducten zijn een belangrijke bron van calcium, eiwitten en vitaminen. Je 
kan koemelk vervangen door plantaardige melk (bv. sojamelk), maar let erop dat de 
voedingswaarde vergelijkbaar is met die van koemelk.

• Ook al zitten eieren boordevol eiwitten en onverzadigde vetzuren, toch beperk je je 
best tot zes eieren per week. Ook de eieren in mayonaise of een stukje cake tellen 
daarbij mee. 

• Plantaardige oliën (bv. arachideolie, sesamolie en olijfolie) bevatten veel onverza-
digde vetzuren.

• Mag je dan helemaal niet meer snoepen? Natuurlijk wel! Doe het gewoon met 
mate. Het is ook slim om bijvoorbeeld je koekjes en granola zelf te bakken. Zo weet 
je exact wat erin zit en vermijd je kunstmatige smaakstoffen, bewaarmiddelen …


