
Vraag het aan

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

Als je een gezond eetpatroon wil ontwikkelen, kan je bepaalde voeding beter vermijden. 
Wat precies? Dat lijsten we hier even op.

• Vermijd rood vlees, zeker als het bewerkt is (bv. salami of gerookte ham).
• Kies niet voor gerookte of gepaneerde vis, of voor vis in blik op olie of saus. Al 

die bereidingen zitten boordevol calorieën die geen extra voedingswaarde creëren. 
• Ook gefrituurde voeding (frietjes, gefrituurd vlees of gefrituurde vis) bevat heel wat 

calorieën zonder extra voedingswaarde.
• Door de grote hoeveelheid suiker drink je best zo weinig mogelijk frisdrank. Ook 

lightfrisdranken laat je beter staan. Die bevatten minder suiker, maar ze nemen de 
zin in zoet niet weg.

• Haal geen kant-en-klare producten in huis. Denk aan sauzen, maaltijden, salades, 
koekjes … Daarin zitten vaak bestanddelen die geen voedingswaarde hebben, maar 
wel calorieën leveren.

• Beperk wit brood, witte pasta en witte rijst. Ze leveren snelle koolhydraten, die 
een minder verzadigd gevoel geven dan volkorenproducten.

• Fruityoghurt bevat vaak smaak- en kleurstoffen en toegevoegde suikers. Kies daarom 
voor natuuryoghurt en voeg zelf vers fruit toe.

• Fruitsappen en smoothies lijken gezond, maar er zitten best veel suikers in. Door 
het mixproces gaan er ook redelijk wat vitaminen verloren. Beschouw fruitsap en 
smoothies daarom als ‘gezond’ snoepmoment, maar niet als gezonde voeding.

• Als je eens chocolade eet, kies dan voor donkere chocolade. Die bevat in verhou-
ding meer cacao en minder cacaoboter. Het is voornamelijk die cacaoboter (en sui-
ker) die chocolade ongezond maakt.

• Vermijd snoepgoed. Dat zit vol suiker, kleur- en smaakstoffen. Het is ook heel slecht 
voor je tanden.

• Er is niets mis met koffie, maar veel koffiedranken hebben ook een smaakje (bv. va-
nille-extract en veel suiker).

• Beperk je inname van verzadigde vetten, zoals in boter en palmolie. Die verhogen je 
slechte cholesterol.

• Drink geen alcoholische dranken. Alcohol is namelijk calorierijk, slecht voor de lever 
en gelinkt aan bepaalde hart- en vaatziekten en kankers. Kan je echt niet zonder je 
glaasje wijn? Drink dan maximaal tien glazen per week of twee glazen per dag.

Ongezonde voedingsmiddelen


