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JUli  Streekgerechten
In de maand juli van het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staat het thema streekgerechten centraal. We staan met elkaar 
stil bij de voordelen van groenten en fruit uit de streek, van seizoensgroenten en oogst uit eigen tuin. Dat heeft allemaal de 
voorkeur boven groenten en fruit uit andere landen. Dit vooral vanwege de versheid en het milieu.

TIP 1: KOOP GROENTEN EN FRUIT VAN HET SEIZOEN
Seizoensgroenten en -fruit voldoen aan onze vitaminebehoefte van het moment. Zo werkt dat in de 
natuur, daar hoef je niets voor te doen. In wintergroenten zitten de vitamines en mineralen waar we 
in de winter extra behoefte aan hebben en voor zomerproducten geldt hetzelfde. Daarnaast is de prijs 
van seizoensgroenten en fruit lager omdat er op dat moment meer aanbod van is. 

TIP 2: KOOP GROENTEN EN FRUIT UIT DE STREEK
Bij groenten en fruit uit de streek weet je zeker dat het om verse producten gaat. Een vers product 
heeft meer smaak en voedingswaarde. Zodra een product is geoogst begint het afbraakproces van 
vitamines en bij producten uit de streek is daar, gezien de kortere tijd tussen oogst en consumptie, 
weinig gelegenheid toe. Je kunt je wel voorstellen dat bij een langere bootreis, maar ook bij een 
vliegreis dat al een heel stuk minder is.

TIP 3: LET BIJ HET KOPEN VAN GROENTEN EN FRUIT OP HET LAND VAN HERKOMST
Bij elk product is het verplicht om de oorsprong van het product op het etiket te vermelden. Producten 
die worden ingevlogen of per boot naar Nederland komen, zijn minder vers en vaak duurder en minder 
smaakvol. Het mag duidelijk zijn dat de brandstof die hiervoor nodig is het milieu ook niet ten goede 
komt. Het is goed om op het land van herkomst te letten. Of een product nu uit Spanje komt of uit 
Brazilie maakt qua reistijd en milieubelasting nogal uit.

TIP 4: VERBOUW JE EIGEN GROENTEN IN EEN MOESTUIN
Niets is verser, lekkerder en milieuvriendelijker dan je eigen groenten kweken en oogsten. Het geeft 
veel voldoening om je eigen groenten te zaaien, te planten, te zien groeien, te oogsten en vervolgens 
te eten. Daarnaast is het kweken van eigen groenten goedkoper dan groenten in de supermarkt kopen. 
Met een beetje geluk oogst je met twee tomatenplanten al ruim honderd tomaten.

TIP 5: BEREID JE EIGEN MOESTUIN GOED VOOR
Het onderhouden van een eigen moestuin is gemakkelijk. Het is echter wel van belang je
vooraf goed in te lezen waardoor je beginnersfouten voorkomt. Op het internet zijn veel bronnen
te vinden die je helpen bij het opzetten van een moestuin, bijvoorbeeld kalenders waarop staat
wanneer je wat moet zaaien of planten. Om de grond gezond te houden,is het belangrijk de groenten 
af te wisselen qua plaats in de moestuin.
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