
MAG VAKER PER DAG

hummus

volkoren

volkoren

mag uit blik

kruiden

havermout
of muesli

ongezouten 
noten

max 300 tot 600 ml zuivel

groente- of 
fruitspread

of notenpasta

DAGKEUZE 4 t/m 10 jaar max 2 keuzes 
11 t/m 18 jaar max 4 keuzes 

witte pasta en rijst

jam met 

minder suiker

vleeswaren

vers fruitsap

(vega) smeerworst

verse smoothie

BETER NIET NEMEN

WAT IS GEZOND ?
Voor 4 t/m 18 jaar



• Groene groenten beschermen tegen   
ziek worden. Elke soort groente en   
fruit bevat andere vitaminen, daarom is  
variatie heel goed!

• Niet te vaak eten (3x per dag plus twee  
tussendoortjes) zorgt voor genoeg   
rust in de buik.

• ‘s Avonds na 20.00 uur niet meer eten  
helpt om lekker te slapen.     

• Kinderen die ontbijten kunnen zich   
beter concentreren en hebben minder  
kans op overgewicht.

• Het is niet makkelijk om je eigen 
leefstijl, of de leefstijl van je kind te 
veranderen. Aarzel niet en vraag om  
hulp bij je huisarts of de jeugdarts van  
jouw CJG.

• Voorbeeld hoeveelheden:

TIPS EN WEETJES

De kleinste hoeveelheden gelden voor de jongste kinderen

HOEVEEL HEB JE NODIG?

4 t/m 8 jaar:

Volwassene:

© 2014 - 2019 Floor Volker

Meer tips en informatie vind je op www.voedingscentrum.nl

Dit is een uitgave van:

Productgroep

Volkoren of 
bruin brood

Aardappelen,
zilvervliesrijst of 
volkoren pasta

Groente

Fruit

Zuivel

14 t/m 18 jaar9 t/m 13 jaar4 t/m 8 jaar

5 - 6 sneetjes2 - 4 sneetjes 4 - 5 sneetjes

3 - 5 aardappels of
opscheplepels
rijst/pasta (150 - 200 gram)

2 - 3 aardappels of
opscheplepels
rijst/pasta (100 - 150 gram)

4 - 5 aardappels of
opscheplepels
rijst/pasta (200 - 250 gram)

250 gram 
(5 groentelepels)

100 - 150 gram 
(2 - 3 groentelepels)

150 - 200 gram 
(3 - 4 groentelepels)

2 stuks (200 gram)1,5 stuks (150 gram) 2 stuks (200 gram)

600 ml melk (product) en 
40 gram kaas (2 plakken)

450 ml melk (product) en 
20 gram kaas (1 plak)

300 ml melk (product) en 
20 gram kaas (1 plak)

Vlees(waren),
vis, kip, ei, of 
peulvruchten

Smeer- en 
bereidingsvetten

Ongezouten 
noten of pinda

Vocht (zuivel 
telt ook mee)

100 gram100 gram 100 gram

55 gram30 gram 45 gram

25 gram25 gram 25 gram

1,5 - 2 liter1 - 1,5 liter1 - 1,5 liter

In het eten en drinken in de oranje kolom zitten weinig 
bouwstoffen, maar vaak wel ongezonde stoffen zoals 
suiker, zout of slecht vet. We adviseren om zoetstoffen 
met mate te gebruiken, omdat je hiermee went aan zoete 
smaken.

DAGKEUZE 4 t/m 10 jaar max 2 keuzes 
11 t/m 18 jaar max 4 keuzes 

In dit eten en drinken zitten bijna alleen maar slechte 
stoffen waardoor je ongezond opgroeit. Het is daarom 
het beste als je dit niet eet of drinkt. Van suikers in 
vloeibare vorm blijkt steeds meer hoe schadelijk het is. 
Daarom zijn vers sap en smoothies ook niet zo gezond; 
door het persen blijft er vooral suiker over. 
Gefrituurd voedsel, bewerkt vlees, witmeel en zout zijn 
schadelijk voor de gezondheid. 

BETER NIET NEMEN

We adviseren je om zo veel mogelijk te eten en drinken 
uit de groene kolom. Deze voeding is puur en onbewerkt. 
Het bevat belangrijke bouwstoffen zoals vezels, eiwitten, 
vitaminen en mineralen. Daarmee groeien je lichaam en 
je hersenen. Deze voeding beschermt je tegen ziekten en 
voorkomt obstipatie. Doordat je met deze voeding minder 
suikers binnenkrijgt kun je je beter concentreren. 

Neem ook als tussendoortje vooral water, thee, groente 
en fruit. En kies zo min mogelijk bewerkte, lang houdbare 
producten uit de supermarkt. Voor ouders: geef zelf het 
goede voorbeeld; kinderen kopiëren het eetgedrag van 
hun ouders.

Voor leuke broodbeleg-tips kun je Googelen op 
‘broodbeleg‘ en ‘Voedingscentrum.‘
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