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MAART  voedingsvoorlichting
De maand maart van het leefstijlproject ‘Zo Fit als je Kunt’ staat in het teken van de voedingsvoorlichting. Het gaat om 
bewustwording: weet wat je eet en hoeveel je van bepaald eten nodig hebt. Wat is gezonde voeding en wat juist niet? 
Hoe worden wij verleid tot het kopen van ongezonde producten?

TIP 1: VERANDER JE VOEDING OP EEN BLIJVENDE, PASSENDE EN HAALBARE MANIER
Als je graag zou willen afvallen dan is het belangrijk dat je dit op een blijvende, passende en
haalbare manier doet. Verander je eetgewoonte in kleine stapjes. Stel haalbare doelen voor
jezelf om het op lange termijn vol te houden. Eén kilo per maand afvallen is op termijn meestal 
verstandiger dan één kilo per week. Een tijdelijk dieet heeft een averechts effect. Vaak kom je 
hier zelfs door aan. Dit wordt ook wel het jojo-effect genoemd.
 
TIP 2: LEES DE ETIKETTEN ZODAT JE WEET WAT ER IN DE VOEDINGSPRODUCTEN ZIT
Als je bewust met voeding wilt omgaan, dan ontkom je er niet aan om de etiketten goed
te lezen. Let vooral op de hoeveelheid verzadigd vet, koolhydraten, suiker en zout. Van de
voedingsstof die als eerste wordt genoemd in de ingrediëntenlijst, is het meeste verwerkt in 
dat product. Let op: ingrediënten die eindigen op ‘-ose’ (zoals fructose) zijn een synoniem voor 
suiker. Vergelijk voedingsproducten en ontdek welke het gezondst is. 

TIP 3: EET SEIZOENGROENTEN EN FRUIT UIT DE STREEK OF VERBOUW JE EIGEN GROENTEN
Seizoengroenten en fruit uit eigen tuin bevatten de meeste vitamines, 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.
 
TIP 4: KIES BIJ VOORKEUR VOOR VEZELRIJKE PRODUCTEN
Vezelrijke producten geven een verzadigd gevoel, zijn goed voor de stoelgang en bevatten 
tragere suikers waardoor de bloedsuiker spiegel niet gauw zal stijgen. Vezelrijke producten vind 
je vooral in volkoren producten, groenten, fruit en peulvruchten. Kies bijv. ook bij voorkeur voor 
volkorenbrood, volkoren pasta en zilvervliesrijst.
 
TIP 5: GENIET!
Het gaat erom dat je algemene dagelijkse voedingspatroon gezond is. Van een zomeravond
barbecueën, met vrienden uit eten of tijdens oudejaarsavond enkele 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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