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Eten naar hartenlust

Lekker en gezond eten is niet moeilijk
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De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en 

vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet

nóg verder omlaag, want ruim 1 miljoen Nederlanders zijn

hart- of vaatpatiënt. Daarom blijven we permanent investeren

in baanbrekend onderzoek, preventie en patiëntenzorg.

Help ook mee, met uw donatie of als vrijwilliger.
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Daarom strijdt de Hartstichting voor een toekomst waarin minder 

mensen een hart- of vaatziekte krijgen, er minder mensen aan 

dood gaan en patiënten zich zo min mogelijk beperkt voelen door 

hun ziekte. 

Dit kunnen we niet alleen. Maar doen we samen met iedereen die 

geconfronteerd wordt met hart- en vaatziekten en zich in wil 

zetten voor een beter leven. Voor patiënten, voor hun naasten, 

voor een gezonde samenleving.

De Hartstichting

In Nederland lijdt bijna een miljoen mensen aan een hart- of 
vaatziekte. Eén op de vier Nederlanders sterft eraan. 
Dat vinden wij onacceptabel.
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Gezond en lekker eten, betekent bijvoorbeeld kiezen voor gezonde 

producten. Maar welke zijn dat? Naar welke informatie op 

verpakkingen moet u kijken? U leest het in deze brochure. Ook ziet 

u hoe eenvoudig gezond en lekker eten is. Met een paar kleine 

aanpassingen kunt u een gezonder leefpatroon hanteren. Als u 

maar weet waarop u moet letten. 

In deze brochure krijgt u tips waarmee u meteen kunt starten, en u 

leert kritisch te kijken naar etiketten van producten. Naast gezond 

eten, is het ook verstandig om gezond te leven. Dat doet u 

bijvoorbeeld door niet te roken, voldoende te bewegen (minimaal 

dertig minuten per dag) en door stress te vermijden. Wees ook 

matig met alcohol.

 

Heeft u nog vragen over gezonde voeding of over gezond leven? 

Bel of mail dan met onze Infolijn Hart en Vaten: 0900 - 3000 300, 

e-mail: infolijnAhartstichting.nl.

In deze brochure

Gezond eten is belangrijk. Het draagt bij aan een goede conditie 
van uw hart en bloedvaten. Maar hoe eet u nu gezond? Zorg 
voor de juiste vetten, voldoende vitamines en niet te veel zout 
en calorieën. In deze brochure leest u hoe u dat doet. En hoe 
u bovendien ook nog lekker eet. De Hartstichting vindt het 
belangrijk om u goed te informeren over gezond eten en u op die 
manier een steuntje in de rug te geven.
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Rick Vlassak (39): Sinds de geboorte van onze 
kinderen maken we bewust tijd voor onze maaltijden. 
Samen eten en de belevenissen van de dag bespreken 
zijn inmiddels dierbare gezinsmomenten. En we leren 
onze kinderen daardoor ook hoe belangrijk een 
gezonde maaltijd is.  
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Waarom eten we?

Omdat het lekker is
We eten niet alleen omdat we het nodig 

hebben, maar ook omdat we het lekker 

vinden. En we vinden het gezellig om 

lekker lang te tafelen. Het is belangrijk om 

lekker en gezond te combineren.

Voor de energie
Ons lichaam heeft energie nodig om te 

kunnen werken. Deze energie halen we uit 

onze voeding. De toevoer en het verbruik 

van energie moeten met elkaar in even-

wicht zijn. Als u veel eet en weinig 

beweegt, kunt u aankomen. Eet u weinig 

en beweegt u veel? Dan kunt u afvallen. 

Voor de bouwstoffen vitamines
Ons lichaam heeft niet alleen energie 

nodig om gezond te blijven, maar ook 

bouwstoffen en vitamines. Deze neemt ons 

lichaam op uit voeding. Als u gevarieerd 

eet, krijgt u alle bouwstoffen en vitamines 

binnen die u nodig heeft. 

We eten elke dag. Maar waarom eigenlijk? 
Er zijn verschillende redenen: 

Voor de gezondheid
Eetgewoonten kunnen invloed hebben op 

bepaalde ziekten. Te veel verzadigde 

vetten verhogen bijvoorbeeld het choleste-

rolgehalte en daarmee de kans op hart- en 

vaatziekten. Het eten van veel zout zorgt 

voor een hoge bloeddruk. En met een hoge 

bloeddruk heeft u weer meer kans op een 

beroerte. Veel groenten en fruit eten 

verlaagt juist de kans op hart- en 

vaatziekten.
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Een gezonde leefstijl

•	 Gezond en gevarieerd eten. Goede 

voeding is een van de belangrijkste 

voorwaarden om uw hart en vaten 

gezond te houden. U voelt zich het best 

als u op gewicht bent, als u een gezond 

hart en gezonde vaten heeft en als uw 

spijsvertering goed werkt. 

•	  Niet roken. De conditie van uw hart en 

vaten is beter als u niet rookt. Roken 

zorgt er namelijk voor dat uw vaten 

vernauwen en uw hartslag omhooggaat. 

•	  Voldoende bewegen. Beweeg minimaal 

een half uur per dag matig intensief. Uw 

hart, bloedvaten, longen en spieren 

raken dan gewend aan bewegen. 

Daardoor voelt u zich fit en energiek. 

Bovendien verbrandt u de nodige 

energie. 

•	  Vermijd stress. Tijdelijk wat extra 

spanning is niet erg. Maar langdurige 

stress zorgt ervoor dat u een grotere 

kans heeft op hart- en vaatziekten.

Een gezonde leefstijl helpt hart- en vaatziekten voorkomen.  
Bij een gezonde leefstijl horen verschillende leefgewoonten: 

Hart en bloedvaten
Een volwassen hart klopt - in rust 
- ongeveer zestig tot zeventig keer 
per minuut en pompt dan vier tot 
vijf liter bloed door uw bloedvaten. 
Als u te veel eet of ongezond eet, 
worden uw bloedvaten nauwer. 
Het hart moet dan onnodig hard 
werken. Eet u gevarieerd en 
gezond, dan is de kans groot dat 
het cholesterolgehalte in uw 
bloed op een normaal niveau 
blijft. Daarmee heeft u minder 
kans op slagaderverkalking. 
Bovendien zorgt gezonde voeding 
in combinatie met minimaal dertig 
minuten bewegen per dag voor 
een gezond lichaamsgewicht. De 
kans op een hoge bloeddruk is dan 
minder groot, dus uw hart wordt 
niet onnodig belast. 
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Een gezond gewicht
Een gezonde leefstijl draagt bij aan een 

gezond gewicht. In de figuur hieronder 

kunt u aflezen of u een gezond gewicht 

heeft.

Hoe werkt het?
1. Zoek uw lengte op de linker lijn. Zet 

daar een punt. 

2.  Zoek uw lichaamsgewicht op de 

middelste (schuine) lijn. Zet ook daar 

een punt. 

3.  Verbind de twee punten met een liniaal 

en trek de streep door naar de 

rechterbalk. 

4.  Beoordeel uw lichaamsgewicht aan de 

hand van de rechterbalk. 

De figuur geldt voor personen ouder dan 

18 jaar. De beoordeling van uw lichaamsge-

wicht wordt onnauwkeurig als u ouder 

bent dan 70 jaar, kleiner bent dan 1.58 m 

en langer dan 1.90 m. Ook als u een grote 

spiermassa heeft (atletische bouw), een 

andere lichaamsbouw heeft (bijvoorbeeld 

Aziatische bouw), of als u zwanger bent, 

kan de figuur geen nauwkeurige indicatie 

geven.

Let op: ook als u een gezond gewicht 
heeft, is gezond eten belangrijk voor de 
conditie van uw hart en vaten.

Afvallen
Als u graag wilt afvallen, kijk 
dan eerst eens kritisch naar uw 
eetgewoonten en de mate waarin u 
beweegt. Als u uw eetgewoonten 
en beweeggedrag aanpast, is een 
bijzonder dieet meestal overbodig. 
Voedingsmiddelen met veel vet en 
suiker - en ook alcohol -  leveren 
veel calorieën.
Kies vooral de magere en halfvolle 
varianten en neem bij voorkeur de 
volkorensoorten.
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Goede voeding

1. Eet vooral lekker
Eet geen ‘verstandige’ voeding die u 

eigenlijk niet lekker vindt. Dat is namelijk 

lastig vol te houden. Bovendien hoeft het 

niet; u kunt altijd heerlijk eten op een 

gezonde manier. En als u over het alge-

meen goed eet, mag u best een keertje 

snacken.

2. Eet gevarieerd
Om alle noodzakelijke voedingsstoffen 

binnen te krijgen, neemt u dagelijks 

verschillende porties uit elk van de 

volgende vier groepen:

•	 brood, aardappelen, rijst, pasta, 

peulvruchten.

•	 groente en fruit.

•	 halfvolle of magere melk en melkpro-

ducten, kaas (40+, 30+ of 20+), mager 

vlees, (vette) vis, kip zonder vel, ei, tahoe, 

tempé of vegetarische vleesvervangers.

•	 dieetmargarine, halvarine en andere 

smeersels voor op brood  (kies altijd voor 

een product met in verhouding het 

hoogste gehalte aan onverzadigd vet, 

vaak wordt dit met dieet aangeduid), 

olie, vloeibare bak- en braadproducten 

of vloeibare margarine.

Verderop in de brochure vindt u een lijst 

met voorkeursproducten.

U eet gezond als u elke dag alle voedingsstoffen binnenkrijgt 
die uw lichaam nodig heeft. Maar hoe weet u dat? Het is heel 
eenvoudig: houd de volgende zes punten aan: 

3. Vervang verzadigd vet door  
onverzadigd vet

Verzadigd vet verhoogt het cholesterolge-

halte in uw bloed. Door een hoog choleste-

rolgehalte kunnen uw bloedvaten nauwer 

worden. Als u minder verzadigde vetten 

eet, is de kans daarop kleiner. 

Onverzadigde vetten verlagen het choles-

terolgehalte in uw bloed. Meer daarover 

leest u in het hoofdstuk ‘Vetten’ op pagina 

13.

            

4. Eet veel groente (2 ons per dag), 
fruit (2 stuks per dag) en 
voedingsvezels 

Groente en fruit zorgen ervoor dat u veel 

belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Vitamines en mineralen bijvoorbeeld. 

Maar wist u dat deze producten ook 

boordevol vezels zitten? Net als bruin- en 

volkorenbrood, aardappelen, volkoren-

pasta en zilvervliesrijst. Voedingsvezels 

zijn goed voor uw spijsvertering en 

stimuleren de darmwerking. 

11
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5. Wees zuinig met zout
Heeft u een hoge bloeddruk? U kunt deze 

verlagen door minder zout te eten. Voeg 

geen zout toe aan uw eten, maar kies juist 

voor kruiden en specerijen. Bijvoorbeeld 

peper, peterselie, basilicum, tijm, paprika-

poeder of kerrie. Daarmee zet u een 

smaakvolle maaltijd op tafel. 

6. Drink voldoende
Zorg voor minstens anderhalve liter vocht 

per dag. Alles telt mee: water, melk, koffie, 

thee, yoghurt, soep, sappen. Wees matig 

met alcohol (vrouwen maximaal één glas 

per dag en mannen maximaal twee glazen 

per dag). Te veel alcohol kan onder andere 

uw bloeddruk verhogen. 

12
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Vetten

Verzadigd en onverzadigd
We hebben vetten nodig om gezond te 

blijven. Maar het is wel belangrijk dat u 

weet welke vetten u eet. Verzadigde vetten 

verhogen het cholesterolgehalte in uw 

bloed. Door een hoog cholesterolgehalte 

kunnen uw bloedvaten vernauwen. Dit 

vergroot de kans op hart- en vaatziekten. 

Onverzadigde vetten verlagen juist het 

cholesterolgehalte in uw bloed. Daarom 

zijn deze vetten beter dan verzadigde 

vetten. 

Uw lichaam heeft elke dag vet nodig. Vet levert namelijk in 
compacte vorm flink wat calorieën, en dus energie. Bovendien zijn 
voedingsmiddelen die vet bevatten vaak een bron van vitamine A, 
D, E en K. Deze vitamines zitten alleen in producten met vet. Vet is 
daarnaast een belangrijke smaakmaker in ons eten. Kies wel voor 
de juiste vetsoorten.

Cholesterol
Cholesterol is een vetachtige stof 
die uw lichaam nodig heeft als 
bouwstof voor lichaamscellen en 
hormonen. Zonder cholesterol kan 
uw lichaam niet goed functioneren. 
Maar een teveel ervan is schadelijk. 
Het meeste cholesterol in uw 
bloed, maakt uw lichaam zelf aan 
in de lever. Normaal gesproken is 
dat precies voldoende cholesterol 
om goed te kunnen functioneren. 
Wanneer u veel verzadigd vet 
eet of als uw gewicht te hoog is, 
kan het cholesterolgehalte in uw 
bloed te hoog worden. Kies dus 
voor onverzadigd vet en let op uw 
gewicht.
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Vetten in voedingsmiddelen
Bij uw keuze voor producten is het vooral 

belangrijk om te letten op het soort vet. 

Tegenwoordig staat de hoeveelheid 

verzadigde vetten op elke verpakking. 

Vaak wordt ook de hoeveelheid onverza-

digde vetten vermeld.

In onderstaande tabel ziet u welke 

producten welke vetten bevatten.

Omegavetten
Omegavetten zijn gezonde, onverzadigde 

vetten. Ze zijn onmisbaar voor uw 

gezondheid; deze vetten zijn namelijk 

goed voor hart- en bloedvaten en vormen 

een belangrijke bouwstof voor de herse-

nen. We maken een onderscheid tussen 

omega 3- en omega 6-vetten. Omega 

6-vetten staan ook wel bekend als linol-

zuur. U vindt ze vooral in plantaardige 

oliën. Omega 3-vetten zijn visvetzuren 

(EPA en DHA) en plantaardige omega 

3-vetten (alfalinoleenzuur of ALA). De 

beste manier om voldoende omega 

3-vetten binnen te krijgen, is elke week 

twee keer vis eten, waarvan ten minste één 

keer vette vis. Zaden, noten en olie zijn een 

belangrijke bron van de plantaardige 

omega 3-vetten. 

Soort vet Producten

Onverzadigd vet • Dieetmargarine
• Halvarine (Light)
• Vloeibare margarine
• Vloeibare bak- en 

braadproducten
• Alle soorten olie
• Gele en witte sauzen 

op basis van olie 
(bijvoorbeeld 
fritessaus en 
halvanaise)

• Vette vis
• Noten

Verzadigd vet • Roomboter
• Margarine in een 

pakje/wikkel
• Kokosvet
• Volvette kaas
• Volle 

melkproducten
• Vet vlees
• Vette vleeswaren en 

worst
• Koekjes en koeken
• Gebak 
• Snacks
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Minder vette alternatieven
Sommige producten bevatten veel 

verzadigd vet. Veel van deze producten 

hebben ook een alternatief waar in 

verhouding veel minder verzadigd vet in 

zit. Deze producten zijn een gezondere 

keuze en vaak net zo lekker. Een paar 

voorbeelden:  

•	 30+ kaas 

Kaas bevat veel verzadigd vet. Het 

percentage vet wordt aangegeven met 

een getal en een plusteken. Vervang 48+ 

kaas daarom eens door 30+ of 20+ kaas. 

Wees ook zuinig met buitenlandse 

kazen, zoals brie, camembert, roquefort, 

mozzarella en geitenkaas. Dit zijn 

meestal 50+ of 60+ kazen. Kies liever 

voor magere kaassoorten als hüttenkäse 

of ricotta. U kunt ook kiezen voor een 

magere smeerkaas of kruidenkaas. 

Daarmee kunt u een boterham dunner 

beleggen dan wanneer u kiest voor kaas 

in plakken.  

Het ene verzadigde vet is het andere niet.
Verzadigd vet bestaat uit meerdere soorten vetzuren. De ene soort beïnvloedt het 
cholesterolgehalte in het bloed net weer iets anders dan de andere soort. 
Tropische oliën zoals kokosolie (en kokosvet) en palmolie bevatten veel verzadigde 
vetten. Er is nog weinig bekend over het effect van deze tropische oliën op het 
ontstaan van hart- en vaatziekten. De Hartstichting raadt het gebruik van deze oliën 
niet aan.                  
Ook chocolade bevat veel verzadigde vetten; de samenstelling daarvan is net 
weer iets dan die van kokosvet. Daarnaast bevat chocola ook flavonoïden. Dat 
zijn antioxidanten die ook in appels, uien en thee te vinden zijn. Onderzoek heeft 
aangetoond dat één blokje pure chocolade per dag een gunstig effect heeft op de 
bloeddruk. Chocola bevat echter ook veel calorieën en is dus een dikmaker. 

•	 Smeersels voor op brood 

Voor op brood kunt u kiezen uit 

margarine, halvarine en andere produc-

ten. Halvarine heeft de voorkeur; daarin 

zit minder vet en vooral minder 

verzadigd vet. Dit product wordt ook 

wel Light genoemd. Er zijn ook smeer-

sels te koop die nog minder vet bevatten. 

Ze worden ‘product voor op brood’ 

genoemd. Kies altijd voor een product 

met in verhouding het hoogste gehalte 

aan onverzadigd vet. Vaak wordt dit met 

‘dieet’ aangeduid. Dit zijn altijd de 

zachte soorten die in een kuipje worden 

verkocht.  

•	 Vloeibare bak- en braadproducten 
Kies bij voorkeur voor vloeibare bak- en 

braadproducten en vloeibare margari-

nes. Deze bevatten namelijk meestal veel 

onverzadigde vetten. U kunt ook bakken 

en braden met olie. Bijvoorbeeld met 

olijfolie, zonnebloemolie, maïsolie, 

sojaolie of saffloerolie (verkrijgbaar in de 

reformwinkel). Hierin zitten veel 
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gezonde vetten. Neem één eetlepel vet of 

olie per persoon bij de bereiding van uw 

warme maaltijd. 

•	  Vis 

Kies in plaats van vlees vaker voor vis. Bij 

voorkeur twee keer per week, waarvan 

tenminste één keer vette vis. Vis bevat 

meer onverzadigde vetten dan vlees. Er 

zijn veel magere vissoorten, zoals 

kabeljauw, schelvis, koolvis en wijting. 

Vette vis, zoals makreel en zalm, bevat 

veel gezonde, onverzadigde vetten.  

•	  Rode sauzen 

Er zit een groot verschil in het vetge-

halte van verschillende sauzen. Bij de 

keuze voor een saus kunt u zich het best 

houden aan de regel: witte sauzen zijn 

vet, rode niet. Mayonaise is veel vetter 

dan tomatenketchup en kaassaus is veel 

vetter dan tomatensaus. Mayonaise 

bevat wel overwegend goede onverza-

digde vetten. Pas vooral op met witte 

sauzen op basis van melk, room en boter. 

Deze sauzen bevatten veel verzadigde 

vetten.

16
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Te veel zout kan de bloeddruk verhogen. 

En met een hoge bloeddruk wordt de kans 

op hart- en vaatziekten groter. U kunt uw 

bloeddruk verlagen door minder zout te 

eten en op een gezond gewicht te blijven.

Waar komt dat zout vandaan?
Eén kwart van het zout dat u op een dag 

binnenkrijgt, is het zout dat u toevoegt 

tijdens het koken en aan tafel. De overige 

driekwart is afkomstig van bewerkte 

voedingsmiddelen die u in de supermarkt 

koopt. Het meeste zout krijgt u binnen via 

Zuinig met zout

Zout is een belangrijke smaakmaker die verwerkt is in tal van 
producten. Uw lichaam heeft zout nodig om de hoeveelheid vocht 
en de samentrekking van uw spieren te regelen. Per dag heeft u 
hiervoor één tot drie gram zout nodig. Maar Nederlanders eten 
gemiddeld negen tot tien gram zout per dag. De Gezondheidsraad 
raadt maximaal zes gram per dag aan.

Zout en natrium
Zout bestaat uit twee delen: 
natrium en chloride. Op de 
verpakking van voedingsmiddelen 
staat meestal de hoeveelheid 
natrium aangegeven. 1 Gram 
natrium komt overeen met 2,5 gram 
zout. U kunt de hoeveelheid zout 
berekenen door de hoeveelheid 
natrium op de verpakking met 2,5 te 
vermenigvuldigen.

brood, vleeswaren, kaas, soepen in blik of 

pak, kant-en-klaarmaaltijden, pizza’s, 

nasi, bami en snacks. Verse groenten en 

fruit bevatten nauwelijks zout. Bekijk en 

vergelijk het zout- en natriumgehalte op 

de verpakking van voedingsmiddelen.

Zout minderen
Via bewerkte voedingsmiddelen krijgen 

we dus al meer dan genoeg zout binnen. 

Voeg daarom zelf zo min mogelijk zout toe 

aan uw eten. Enkele tips:

•	  Gebruik geen zout bij het koken, (roer)

bakken en braden. Voeg pas een beetje 

zout toe als u het eten op uw bord heeft. 

U gebruikt dan minder zout. 

•	 Kies voor zoutsoorten die minder 

natrium bevatten, zoals JOZO Bewust of 

LoSalt. Hierin is een deel van het 

natrium vervangen door kalium. Kalium 

verhoogt de bloeddruk niet. Een nadeel 

is wel dat u niet went aan een minder 

zoute smaak. Gebruikt u kaliumspa-

rende medicijnen, bijvoorbeeld omdat u 

nierpatiënt bent? Vraag dan eerst aan uw 

arts of u zoutsoorten met kalium mag 
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gebruiken. Zeezout en mijnzout 

bevatten veel natrium en hebben daarom 

niet de voorkeur. 

•	 Maak uw eten smakelijk met verse en 

gedroogde kruiden en specerijen in 

plaats van zout. Dat kunnen de soorten 

zijn die u toch al gebruikte, zoals peper, 

peterselie, basilicum, tijm, paprikapoe-

der en kerrie.

•	 Gebruik niet te veel smaakmakers, zoals 

aromazout, ketjap, maggi, bouillonblok-

jes, mosterd, sambal en gemengde 

specerijenmixen zoals vis- en gehakt-

kruiden. Deze producten bevatten veel 

zout.

 

Even wennen
Bedenk vooral dat minder zout eten een 

kwestie van wennen is. Doe dit stapsgewijs. 

De meeste mensen zijn na een paar weken 

gewend aan een minder zoute smaak. 

18
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Annemarie 
Rijkevoort (56): 
Met verse kruiden 
en specerijen is 
het heerlijk koken. 
Ik vind het leuk 
om kruiden en 
specerijen bij de 
diverse gerechten 
uit te proberen. Het 
resultaat is vaak 
echt verrassend en 
bovenal smakelijk.   
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Zout op het etiket
Op de verpakking van voedingsmiddelen 

staat meestal aangegeven hoeveel zout erin 

zit. Op een etiket mag sinds 2015 alleen de 

hoeveelheid zout staan. Fabrikanten 

hebben tot december 2016 de tijd om hun 

etiketten aan te passen. U kunt dus nog 

etiketten tegenkomen waar de hoeveelheid 

natrium op staat. Natrium is niet precies 

hetzelfde als zout. Zout bestaat namelijk 

uit twee delen: natrium en chloride. 

Natrium is dus maar een deel van het zout. 

Een gram natrium komt overeen met 2,5 

gram zout. Wanneer een verpakking alleen 

de hoeveelheid natrium vermeldt, kunt u 

de hoeveelheid zout berekenen door de 

hoeveelheid natrium te vermenigvuldigen 

met 2,5. 

Zoutbewust shoppen
Het is verstandig om producten te kiezen 

met zo min mogelijk zout. Helaas voegen 

fabrikanten zout toe aan heel veel produc-

ten. Niet alleen vanwege de smaak, maar 

ook vanwege de structuur en houdbaar-

heid. Minder zout eten is daarom niet 

altijd gemakkelijk. U kunt wel kiezen voor 

producten die minder zout bevatten dan 

vergelijkbare producten. 

•	  Zelfgebakken brood 

Brood is een belangrijke bron van 

jodium en vezels. Maar brood bevat ook 

veel zout. Als u zelf brood bakt, bepaalt 

u zelf hoeveel zout u toevoegt. Op dit 

moment is ongeveer een kwart van het 

zout dat u binnenkrijgt afkomstig van 

brood. De komende tijd wordt het 

zoutgehalte in brood door bakkers 

stapsgewijs verlaagd. 

U ziet dat deze crackers 0,7 x 2,5 = 1,75 

gram zout per 100 gram bevatten. 

Vergelijk bij het kopen de verschillende 

producten en kies voor de producten met 

het minste natrium. Daarbij is het goed 

om in de gaten te houden of de vermelding 

per 100 gram of per portie vermeld staat.

Minicrackers
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie 1850J/440kcal
Eiwit 11 g
Koolhydraten 68 g
waarvan suikers 1 gr
Vet 14 g
waarvan verzadigd 7 g
Voedingsvezels 4 g
Natrium  700mg (0,7 g)
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•	  Minder zoute kaas 

Kaas bevat veel zout, omdat het bij de 

bereiding in een zoutbad wordt gelegd. 

Het maakt niet heel veel uit of u jonge of 

oude kaas kiest; het zoutgehalte is in 

beide hoog. Het is verstandig om te 

kiezen voor minder zoute kaassoorten, 

zoals Maaslander of Kees kaasproduct. 

Deze kaassoorten bevat vaak ook minder 

verzadigd vet.  

•	 Zoutarme vleeswaren 

Worst, rookvlees, ham en bacon zijn 

gezouten vleeswaren. Ze bevatten 

daarom relatief veel zout. Kies liever 

voor verse vleessoorten met zo min 

mogelijk toegevoegd zout, zoals rosbief 

en fricandeau.  

•	  Verse, onbewerkte vis 

Veel bewerkte vissoorten bevatten veel 

zout. Bij de bereiding wordt er namelijk 

veel zout toegevoegd. Dit is vaak het 

geval bij rolmops, zure en zoute haring 

en gerookte vissoorten. Vissticks en 

gepaneerde vis bevatten ook veel zout. 

Kies liever voor verse, onbewerkte vis. 

Het maakt niet uit of deze vis in de zoute 

zee heeft gezwommen of in zoet water.   

•	  Weinig kant-en-klaarmaaltijden 

Kant-en-klaarmaaltijden bevatten heel 

veel zout. Dat geldt ook voor pizza’s, 

kant-en-klare sauzen, sausmixen en 

soepen uit blik of pak. Ook smaakma-

kers als bouillonblokjes, kruidenmixen, 

ketjap en maggi zitten vol zout. Kijk 

daarom goed op de verpakking en kies 

varianten met zo min mogelijk zout. 

Maar het best kunt u kiezen voor verse 

producten.  

•	  Ongezouten snacks 

Kroketten, frikandellen, chips en 

zoutjes: ze zitten allemaal vol met zout. 

Kies liever voor ongezouten snacks, 

zoals ongezouten noten, ongezouten 

popcorn en rauwkostknabbels.  

•	  Verse groenten 

Verse groenten en onbewerkte diepvries-

groenten worden zonder zout bereid. U 

kunt daarom beter voor deze groenten 

kiezen dan voor groenten in blik of pot. 

Let op: diepvriesgroenten à la crème 

bevatten wel weer veel zout.  

•	  Geen drop  

Zowel in zoute als zoete drop zit zout. 

Daarnaast bevat drop ook de stof 

glycyrrhizinezuur. Deze stof werkt ook 

bloeddrukverhogend. Als u een hoge 

bloeddruk heeft, kunt u beter helemaal 

geen drop eten. 
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Het aantal voedingsmiddelen in de supermarkt wordt steeds 
groter. Dat maakt het moeilijk om te kiezen. Gelukkig heeft u bij 
verpakte producten een houvast: het etiket. Daarop staat uitge-
breide informatie over de inhoud, ingrediënten en voedingswaar-
de van producten (per 100 gram of 100 ml en meestal ook per por-
tie). Daarnaast kan er een gezondheidslogo op de etiketten staan. 
Al deze informatie helpt u bij het maken van de juiste keuze. U 
moet alleen wel even weten hoe u de informatie moet lezen. 

Eten kopen

Ingrediënten op volgorde
Bij de ingrediënten staat precies vermeld 

welke voedingsmiddelen er in het product 

zitten. De volgorde is niet willekeurig. Het 

ingrediënt dat het meest gebruikt is, staat 

bovenaan. Wat er het minste in zit, staat 

als laatste in de rij. Onderaan vindt u 

meestal ook de hulpstoffen, zoals aroma’s 

en kleur- en smaakstoffen. Deze stoffen 

worden vaak aangeduid met een 

E-nummer. De E wil zeggen dat de 

hulpstoffen door de Europese Unie zijn 

goed gekeurd.

Champignoncrèmesoep
Ingrediënten: water, champignons, 
plantaardige olie, tarwebloem, 
gemodificeerd zetmeel, magere 
melkpoeder, zout, gistextract, 
smaakversterker E621, champignon-
extract, stabilisator E450, plantaardig 
vet, specerijen, kleurstof E160.

Deze soep bestaat voor een groot deel uit 
water. De kleurstof E160 is het minst 
aanwezig in de soep.
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Voedingswaardetabel 
De voedingswaardetabel op de verpakking 

vertelt u precies hoeveel calorieën en 

voedingsstoffen er in een product zitten. U 

vindt de voedingswaardetabel op steeds 

meer levensmiddelen. Daarin staat de 

hoeveelheid calorieën, eiwit, vet en 

koolhydraten die in het voedingsmiddel 

zitten. Soms staan ook nog natrium/zout, 

vitamines, mineralen of vezels vermeld. De 

informatie wordt als volgt weergegeven:

Voedingswaarde per 100 g:
Energie 596kJ (141 kcal)
Eiwit 3,7 g
Koolhydraten 28,4 g
waarvan suikers 0,0 g
Vet 0,7 g
waarvan verzadigd 0,2 g
waarvan enkelvoudig 
onverzadigd 0,2 g
waarvan meervoudig
onverzadigd 0,3 g
Voedingsvezels 2,7 g
Zout 0,025 g

Voedingswaarde per 150 gram
(portie rijst)
Energie 894kJ (211 kcal)
Eiwit 5,6 g
Koolhydraten 42,6 g
waarvan suikers 0,0 g 
Vet 1,1 g
waarvan verzadigd 0,2 g
waarvan enkelvoudig   
onverzadigd 0,4 g
waarvan meervoudig
onverzadigd 0,5 g
Voedingsvezels 4,1 g
Zout 0,025 g

•	 de voedingswaarde per 100 g of 100 ml;

•	 de voedingswaarde per portie (niet 

altijd);

•	 de dagelijkse behoefte van een voedings-

stof (niet altijd), als percentage van de 

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 

(ADH).

Hieronder ziet u de weergave van de 

voedingswaarde van meergranenrijst.

Een portie van 150 g  gekookte rijst bevat:
Kcal Suikers Vet Verzadigd Natrium
211 0,0 g 1,1 g 0,2 g 10 mg

11% 0% 2% 2% < 1%
Van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn
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Gezondere keuze
Steeds meer producten bevatten een 

zogenaamd vinkje. Zo’n vinkje wil zeggen 

dat een product past binnen een gezonde 

voeding. Er zijn twee varianten: 

•	 Het vinkje met de groene cirkel (groen 

logo) bevat de tekst ‘Gezondere keuze’ 

en staat voor de gezondere keuze binnen 

de groep basisproducten, zoals melk, 

brood, groente en fruit. 

•	 Het vinkje met de blauwe cirkel (blauw 

logo) bevat de tekst ‘Bewuste keuze’ en 

helpt bij het maken van een juiste keuze 

uit producten die niet tot de basisvoe-

dingsmiddelen horen, zoals sauzen, 

soepen en tussendoortjes. 

Op een pot mayonaise of een blik soep 

kunt u dus alleen een blauw logo aantref-

fen. Op een pak diepvriesgroenten, een 

pak yoghurt of een zak krentenbollen kan 

juist alleen een groen logo staan.

Een logo mag alleen op de verpakking 

staan als het product aan bepaalde criteria 

voldoet, zoals een laag gehalte aan 

verzadigd vet, suiker en zout. Zo kan op 

een pot mayonaise een blauw ‘Bewuste 

keuze’-logo staan. Dit wil echter niet 

zeggen dat u dit product onbeperkt kunt 

eten. Maar als u een keer mayonaise 

gebruikt, is deze mayonaise een bewustere 

keuze dan een mayonaise zonder dit logo. 

Het groene ‘Gezondere keuze’-logo staat 

bijvoorbeeld op halfvolle melk of op een 

magere drinkyoghurt zonder suiker. Deze 

producten zijn daarom een gezondere 

keuze dan volle melk of een drinkyoghurt 
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met suiker. Op die producten staat 

namelijk geen logo. 

Blijf kritisch kijken wat er op de verpak-

king staat, want het is mogelijk dat een 

fabrikant niet mee doet aan het Vinkje.

Stoplicht
Er zijn initiatieven om voedingsstoffen te 

beoordelen in de vorm van een stoplicht. 

Daarbij wordt per voedingsstof aangege-

ven tot welke categorie het gehalte 

behoort: voorkeur (groen), middenweg 

(oranje) of uitzondering (rood). Deze 

variant wordt door de Britse fabrikanten 

op producten toegepast.

Referentie-inname (RI)
(voorheen: Dagelijkse Voedingsrichtlijn 

(GDA))

Tegenwoordig staat vaak op de voorkant 

van de verpakking een icoon met  de 

hoeveelheid energie, vet, verzadigd vet, 

suikers  en zout per portie vermeld. Direct 

daaronder staat per voedingsstof het 

percentage van hoeveel u daarvan binnen-

krijgt als u een portie eet. De RI geldt voor 

een gemiddelde volwassene (2000 calo-

rieën (kcal) per dag). 

met suiker. Op die producten staat 

namelijk geen logo. 

Blijf kritisch kijken wat er op de verpak-

king staat, want het is mogelijk dat een 

fabrikant niet mee doet aan het Vinkje.

Stoplicht
Er zijn initiatieven om voedingsstoffen te 

beoordelen in de vorm van een stoplicht. 

Daarbij wordt per voedingsstof aangege-

ven tot welke categorie het gehalte 

behoort: voorkeur (groen), middenweg 

(oranje) of uitzondering (rood). Deze 

variant wordt door de Britse fabrikanten 

op producten toegepast.

Referentie-inname (RI)
(voorheen: Dagelijkse Voedingsrichtlijn 

(GDA))

Tegenwoordig staat vaak op de voorkant 

van de verpakking een icoon met  de 

hoeveelheid energie, vet, verzadigd vet, 

suikers  en zout per portie vermeld. Direct 

daaronder staat per voedingsstof het 

percentage van hoeveel u daarvan binnen-

krijgt als u een portie eet. De RI geldt voor 

een gemiddelde volwassene (2000 calo-

rieën (kcal) per dag). 

Bron: FNLI
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Het is een goede gewoonte om de informatie op etiketten te lezen 
voordat u beslist welk product u koopt. U kunt de soort en hoe-
veelheid vet vergelijken en kiezen voor producten met weinig 
zout. Om het kiezen makkelijker te maken, kan het volgende lijstje 
met voorkeursproducten u helpen. 

Voorkeursproducten

Categorie Voorkeur Met mate
Brood- en ontbijt - Volkorenbrood

- Roggebrood
- Muesli
- Brinta, Bambix, All Bran
- Graanproducten zonder 

suiker 

- Croissants
- Luxe broodjes (bijvoorbeeld 

pizzabroodje, 
hamkaasbroodje)

Smeersel op brood - Halvarine (Light)
- Dieetmargarine*

- Roomboter
- Harde margarine in wikkel

Kaas - 20+ kaas**
- 30+ kaas**
- Kaasproducten op basis van 

plantaardige olie
- Kaas met minder zout

- 48+ kaas**
- Kaas met een hoger 

vetpercentage

48+ kaas (analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 100 g:
Energie 1526 kJ (368 kcal)
Eiwit 23 g
Koolhydraten 0 g
waarvan suikers 0 g
Vet 30 g
waarvan verzadigd 20 g
waarvan meervoudig
onverzadigd 0,8 g
Zout 1,9 g

30+ kaas (analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 100 g:
Energie 1205 kJ (289 kcal)
Eiwit 30 g
Koolhydraten 0 g
waarvan suikers 0 g
Vet 19 g
waarvan verzadigd 12 g
waarvan meervoudig 
onverzadigd 0,5 g
Zout 1,8 g
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Categorie Voorkeur Met mate
Zoet beleg - Appelstroop

- Sandwichspread
- Groentespread
- Pindakaas*

- Chocoladehagelslag
- Chocoladevlokken
- Kokosbrood

Vleeswaren - Rosbief
- Licht gezouten rookvlees
- Achterham
- Fricandeau
- Kipfilet
- Filet americain 

- Paté 
- Worstsoorten
- Salami
- Ontbijtspek 

Melk(producten) - Magere melk
- Halfvolle melk
- Karnemelk
- Halfvolle koffiemelk 
- Magere yoghurt en vla

- Volle melk(producten)
- Koffieroom
- Slagroom
- Zure room
- Crème fraîche 

Dranken - Water en bronwater
- Thee
- Koffie
- Vruchtensappen (ongezoet)
- Lightdranken

- Vruchtendranken
- Frisdranken

Volle melk (analyses 
NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 
100 ml:
Energie 258 kJ 
 (62 kcal)
Eiwit 3,3 g
Koolhydraten 4,5 g
waarvan suikers 4,5 g
Vet 3,4 g
waarvan
verzadigd vet 2,2 g

Karnemelk (analyses 
NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 
100 ml:
Energie 131 kJ 
 (31 kcal)
Eiwit 3,0 g
Koolhydraten 3,6 g
waarvan suikers 3,6 g
Vet 0,2 g
waarvan
verzadigd vet 0,2 g

Halfvolle melk (analyses 
NEVO-tabel)
Voedingswaarde per  
100 ml:
Energie 192 kJ
 (46 kcal)
Eiwit 3,4 g
Koolhydraten 4,6 g
waarvan suikers 4,6 g
Vet 1,5 g
waarvan
verzadigd vet 1,0 g

Een plak kaas (20 gram) van gewone 

Goudse 48+ kaas voor een snee brood  

levert 6 gram vet, waarvan 4 gram verza-

digd vet. Neemt u 30+ kaas, dan krijgt u 

met één plak kaas slechts 4 gram vet 

binnen, waarvan 2,4 gram verzadigd vet is. 

Dat scheelt bijna vijftig procent aan 

verzadigd vet.
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Categorie Voorkeur Met mate
Aardappelen, rijst en pasta - Gekookte aardappelen

- Aardappelen gebakken in 
olie of vloeibare margarine

- Zilvervliesrijst
- Volkorenpasta
- Couscous
- Alle soorten peulvruchten

- Aardappelen gebakken in 
harde margarine of 
roomboter

- Witte rijst
- Naturel pasta 

Groente en fruit - Alle soorten - Diepvriesgroenten à la 
crème

Vlees, vis en vleesvervangers - Minder vette vleessoorten, 
zoals tartaar, magere 
hamlappen, biefstuk, kip 
zonder vel, kalkoen

- Bijna alle soorten (vette) vis
- Tahoe
- Tempé
- Vegetarische vlees- 

vervangers (naturel)

- Worstsoorten
- Spek
- Lever
- Nier
- Paling***
- Garnalen***

Rookworst 
(analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 100 g:
Energie 1372 kJ (331 kcal)
Eiwit 15 g
Koolhydraten 2 g
waarvan suikers 2 g
Vet 29 g
waarvan verzadigd 11 g
Zout  2,2 g

Kipfilet (analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 100 g:
Energie 465 kJ (110 kcal)
Eiwit 23 g
Koolhydraten 0 g
waarvan suikers 0 g
Vet 1,8 g
waarvan verzadigd 0,5 g
Zout 0,001 g 

Het verzadigd vetgehalte van melkproduc-

ten verschilt behoorlijk. Bij volle melk 

krijg u veel meer verzadigd vet binnen dan 

wanneer u karnemelk drinkt.

Het is duidelijk dat rookworst veel 

calorieën, verzadigd vet en zout bevat. 

Kipfilet is een veel gezondere keuze.
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Categorie Voorkeur Met mate
Bakken en braden - Alle soorten olie

- Vloeibaar bak- en 
braadproduct

- Vloeibare margarine
- Vloeibaar frituurvet 

- Hard bak- en braadvet
- Harde blokken frituurvet

Sauzen - Rode sauzen (bijvoorbeeld 
barbecuesaus en 
tomatenketchup)

- Sauzen op basis van olie 
(slasaus, fritessaus en 
mayonaise*)

- Bechamelsaus van halfvolle 
melk

- Chutney

- Roomsauzen 
- Kaassauzen

Hartige lekkernijen - Japanse mix
- Ongezouten noten*
- Zoute stokjes
- Wokkels
- Studentenhaver
- Naturel popcorn
- Olijven
- Rijstcrackers 

- Chips*
- Zoutjes
- Zoute koekjes
- Borrelnootjes 

Zoete lekkernijen - Kauwgom
- Pepermunt 
- Zuurtje 
- Biscuit
- Rijstwafel
- Café noir
- Ontbijtkoek (volkoren)
- Vruchtenvlaai
- Marsepein*

- Candybars
- Koekjes
- Appeltaart
- Slagroomtaart
- Crèmetaart
- Kwarktaart 

*  Dit product bevat naar verhouding veel onverzadigd vet, maar is wel een dikmaker.  
 Gebruik het product met mate als u op gewicht wilt blijven of wilt afvallen.
**  Het getal voor de + geeft het vetgehalte aan.
***  Dit product bevat veel cholesterol. 
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Gezond snacken
Een toastje bij de borrel, een stuk gebak bij een verjaardag, chips bij de tv of een 
kroketje zomaar tussendoor. Allemaal snackmomenten die u vast wel kent. Heel 
lekker, maar helaas zijn dit wel de momenten - ook in combinatie met een glas 
fris of een alcoholische drank -  waarop u veel calorieën binnenkrijgt. Veel snacks 
zitten namelijk boordevol zout en vet, en dat vet is overwegend verzadigd. Snack 
daarom bewust en kies ongezouten snacks met weinig verzadigd vet. Kijk in de lijst 
met voorkeursproducten. En kies vaker voor groente en fruit als tussendoortje of 
traktatie.

Bakken en braden
Groente, vlees en vis smaken gebakken 

vaak heerlijk. Voorkeursproducten om in 

te bakken en braden zijn:

•	 alle soorten olie 

•	  vloeibare margarine (in knijpfles)

•	  vloeibare bak- en braadproducten (in 

knijpfles).

In de vloeibare producten is het aandeel 

onverzadigde vetten het grootst.

Tip voor de overstap
Vindt u het moeilijk om van uw oude 

product naar een voorkeursproduct over te 

stappen? Meng dan in het begin uw oude 

product met het vloeibare product en 

gebruik in verhouding telkens wat meer 

van het vloeibare product (bijvoorbeeld 

olie). 

Alle producten om in te bakken en braden 

bevatten 80 tot 100 gram vet. Het gehalte 

verzadigd vet kan sterk variëren. Op de 

etiketten leest u dat margarine in een 

wikkel 42 gram onverzadigd vet bevat. 

Vloeibare margarine in een spuitfles bevat 

maar liefst 72 gram onverzadigd vet en olie 

85 gram.
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Smeren
Op brood is halvarine een betere keus dan 

margarine. Halvarine bevat minder vet en 

dus minder calorieën. Hierdoor blijft u 

makkelijker op een 

gezond gewicht. Bovendien bevat halva-

rine naar verhouding meer onverzadigd 

vet. Halvarine wordt ook wel met ‘Light’ 

aangeduid.

Margarine in een 
wikkel
Voedingswaarde per 
100 g:
Energie 2930 KJ
 (710 kcal)
Eiwit 0,1 g
Koolhydraten 0,4 g
waarvan suikers 0,4 g
Vet 79 g
waarvan
verzadigd 36 g
trans 1 g
enkelvoudig
onverzadigd 30 g
meervoudig
onverzadigd 12 g

Margarine uit een 
kuipje
Voedingswaarde per 
100 g:
Energie 2960 KJ
 (730 kcal)
Eiwit 0,4 g
Koolhydraten 0,4 g
waarvan suikers 0,4 g
Vet 80 g
waarvan
verzadigd 26 g
trans < 1 g
enkelvoudig
onverzadigd 28 g
meervoudig
onverzadigd 25 g

Zonnebloemolie 
(analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 
100 g:
Energie 3690 KJ
 (898 kcal)
Eiwit 0,3g
Koolhydraten 0,2 g
Vet 99,5 g
waarvan
verzadigd 12 g
enkelvoudig
onverzadigd 22 g
meervoudig
onverzadigd 63 g

Halfvol boterproduct 
(analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per 
100 g:
Energie 1385 kJ
 (337 kcal)
Eiwit 0,3 g
Koolhydraten 0,7 g
Vet 37 g
waarvan
verzadigd  24 g
trans 0,7 g
enkelvoudig
onverzadigd 8 g
meervoudig
onverzadigd 1 g
Zout 0,4 g

Vloeibare margarine 
(analyses NEVO-tabel)
Voedingswaarde per  
100 g:
Energie 3035 KJ
 (738 kcal)
Eiwit 0 g
Koolhydraten 0 g
Vet 82 g
waarvan
verzadigd 8 g
trans 1 g
enkelvoudig
onverzadigd 44 g
meervoudig
onverzadigd 25 g
waarvan  
omega 3 (alfalino-
leenzuur) 6 g
omega 6 19 g

Halvarine (analyses 
NEVO-tabel)
Voedingswaarde per  
100 g:
Energie 1480 KJ
 (360 kcal)
Eiwit 0 g
Koolhydraten 0 g
Vet 40 g
waarvan
verzadigd 11,5 g
trans 0,5 g
enkelvoudig
onverzadigd 11,5 g
meervoudig
onverzadigd 14 g
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Eten bereiden

•	 Roerbakken 

Heel gezond, omdat u maar een beetje 

olie hoeft te gebruiken en (bijna) geen 

zout hoeft toe te voegen. En het is lekker. 

De smaak van de afzonderlijke ingredi-

enten komt helemaal tot zijn recht en de 

groente blijft knapperig. Snijd vlees, vis, 

kip of groenten in kleine reepjes en bak 

ze al roerend op hoog vuur om. Na een 

paar minuten is uw maaltijd klaar. 

•	 Antiaanbakpan 

Met een pan die een antiaanbaklaag 

heeft, heeft u maar een klein beetje olie 

of vloeibaar bakproduct nodig voor een 

goed en lekker resultaat. Als het te 

bakken product van zichzelf al een 

beetje vet is, zoals gehakt of saucijsjes, 

kunt u soms zelfs helemaal zonder.  

•	 Grill 

Bij grillen maakt u gebruik van het vet 

dat van nature in vlees, vis of kip 

aanwezig is. Daarom hoeft u geen of 

weinig vet te gebruiken. Zout de 

producten niet van tevoren; een beetje 

Als u allerlei lekkere en gezonde producten heeft gekocht, kunt 
u aan de slag in de keuken. Kies dan eens voor een andere manier 
van bereiden, bijvoorbeeld met vloeibare margarine of olie, en 
met verse kruiden in plaats van zout. Ook andere manieren van 
koken, bakken en braden zijn erg lekker, omdat ze het maximale 
uit de oorspronkelijke smaak van de ingrediënten halen: 

achteraf is voldoende. U kunt wel verse 

kruiden toevoegen, zoals knoflook, tijm 

en peper.  

•	  Magnetron 

De magnetron is niet alleen handig voor 

opwarmen en ontdooien. Ook voor het 

koken van aardappelen en groente voor 

één of twee personen is het een ideale 

manier van bereiden. Doordat u geen 

extra water nodig heeft, blijft de smaak 

en kleur behouden. De kooktijden zijn 

bovendien heel kort, waardoor de 

vitamines beter bewaard blijven. De 

magnetron is ook heel geschikt om vis in 

te bereiden.
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Gemakkelijk eten

•	 Kant-en-klaarmaaltijden 

Er zit vaak maar weinig groente in 

kant-en-klaargerechten. Hierdoor laat 

de voedingswaarde - bijvoorbeeld het 

vitamine C-gehalte - te wensen over. Eet 

daarom verse groente of rauwkost bij uw 

maaltijd. Kant-en-klaarmaaltijden 

bevatten vaak veel zout en vet. U vindt 

deze informatie op de verpakking; u 

kunt dus eenvoudig diverse maaltijden 

met elkaar vergelijken. 

•	 Afhaalmaaltijden 

Chinese maaltijden en pizza’s bevatten 

vaak veel zout en vet en maar weinig 

groente. Neem er rauwkost bij, of neem 

een dessert of voorgerecht met fruit.

Zelf lekker en gezond eten bereiden is niet moeilijk. Maar soms 
wilt u het zichzelf nog makkelijker maken door koken aan een 
ander over te laten. Hieronder een paar tips: 

•	 Bedrijfsrestaurants 

Bedrijfsrestaurants bieden over het 

algemeen een gevarieerde keuze. 

Gezond en lekker eten hoeft dus geen 

enkel probleem te zijn. Maar wie elke 

dag voor de gangbare warme snacks 

kiest, krijgt meer vet en zout binnen dan 

nodig is. Kies daarom vooral gerechten 

op basis van groente, fruit en mager 

vlees. 

•	  Buiten de deur eten  

Uit eten gaan is een feest. Als u geregeld 

buiten de deur eet, is het goed om op een 

aantal dingen te letten. U maakt een 

lekkere en gezonde keuze met de 

minder vette vleessoorten en vis, 

bijvoorbeeld van de grill. Vraag bij 

gerechten met sauzen of de saus apart 

kan worden geserveerd; dan kunt u zelf 

de hoeveelheid bepalen. Neem als 

dessert bijvoorbeeld vers fruit, vruchten-

ijs of koffie.
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Hier vindt u het antwoord op zes veelge-

stelde vragen over gezonde voeding.

1.	 Halfvolle	melk	is	minder	vet.	Maar	

krijg	ik	dan	ook	minder	eiwit	en	

calcium	binnen?	

Magere en halfvolle melkproducten zijn 

een goede keuze. Ze bevatten minder 

vet, maar wel evenveel eiwit en calcium 

als volle melkproducten. Als u sojamelk 

kiest, let er dan op dat deze met calcium 

verrijkt is. 

2.		Is	Yogonaise	of	halvanaise	minder	vet	

dan	fritessaus? 

Fritessaus bevat 25% of 35% vet, 

Yogonaise 25% en halvanaise 40% vet. 

Yogonaise bevat dus net zoveel of 

minder vet dan fritessaus. Halvanaise is 

juist weer vetter. U maakt deze produc-

ten minder vet als u er een paar eetlepels 

magere yoghurt of kwark aan toevoegt. 

U kunt ze dan extra smakelijk maken 

met groene kruiden en een fijngehakt 

uitje. 

3.		Is	brood	een	dikmaker?	

Het is een fabeltje dat brood een 

dikmaker is. Met name het smeersel en 

het beleg zijn daarvoor verantwoorde-

lijk. Een dikke of dubbele snee brood is 

juist een uitstekende basis voor een 

gezond leefpatroon. Besmeer het brood 

dun en kies voor niet-vette belegsoorten. 

Volkorenbrood heeft de voorkeur; 

daarin zitten vezels, B-vitamines en 

jodium.  

4.		Ik	gebruik	koffiecreamer	in	plaats	van	

koffiemelk.	Is	dat	minder	vet? 

Koffiecreamer - een andere naam is 

koffiewitmaker of instant creamer - is 

net zo vet als gewone koffiemelk. 

Bovendien bevat het product verzadigd 

vet. Een goed alternatief is halfvolle 

koffiemelk. 

5.		Ik	eet	graag	een	kop	kant-en-klare	

soep	tussendoor.	Krijg	ik	dan	te	veel	

zout	binnen? 

Kant-en-klare soep bevat naar verhou-

ding veel zout. Als u regelmatig soep 

tussendoor gebruikt, kan uw voeding 

gemakkelijk te zout worden. Als u zelf 

soep maakt, met bouillon die getrokken 

is van vlees, kunt u die bereiden met 

minder zout. Vries de soep per portie in. 

Bouillonblokjes of -poeder bevatten veel 

zout. 

6.		Zijn	alleen	light-producten	goed?	

Nee. Light-producten bevatten wél een 

derde minder calorieën, suiker of vet 

dan vergelijkbare producten. Maar vaak 

zijn er ook magere varianten die nog 

minder calorieën of vet bevatten. Lees 

het etiket, kijk en vergelijk. Light-

frisdranken bevatten bijna geen 

calorieën.

Veelgestelde vragen
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Eet smakelijk!

In deze brochure heeft u gelezen dat gezond eten 
heel lekker kan zijn. En dat u geen gerechten of 
voedingsmiddelen hoeft te gaan eten die u niet 
kent of lust. Heel anders koken is ook niet nodig. 
In veel huishoudens zijn een roerbakpan, grill 
en/of magnetron  al bij de hand. Een keertje 
snacken is ook prima, als u verder maar goed en 
gevarieerd eet. Kook en eet lekker gezond naar 
hartenlust.

35
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Alexandra (10): mijn oma kan heel 
lekker koken. Dat wil ik ook leren 
en daarom let ik altijd op hoe zij 
eten klaarmaakt.
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Infolijn Hart en Vaten
Bij de Infolijn Hart en Vaten kunt u terecht 

met vragen over een gezonde leefstijl, 

risicofactoren, maar ook over hart- en 

vaatziekten. Het telefoonnummer is: 0900 

3000 300. Onze voorlichters zijn bereik-

baar van maandag tot en met vrijdag van 

9.00 tot 13.00 uur. E-mailen kan ook:   

infolijnAhartstichting.nl.

Brochures
De Hartstichting geeft brochures uit over 

gezonde voeding, meer bewegen, stoppen 

met roken, hoog cholesterol, hoge 

bloeddruk, overgewicht en over diverse 

hart- en vaatziekten. Download of bestel 

de brochures via onze website: 

www.hartstichting.nl/brochures

www.hartstichting.nl
Op uw gemak een filmpje bekijken over de 

werking van het hart? En wetenschappe-

lijk getoetste informatie lezen over hart en 

vaten? Of inspiratie opdoen rondom 

gezond leven? Ga dan eens naar onze 

website. Hier vindt u informatie over 

hart- en vaatziekten, factoren die het 

krijgen van hart- en vaatziekten beïnvloe-

den, gezond leven en natuurlijk over de 

Hartstichting zelf. 

Waar vindt u meer informatie?

Bel ons met uw 
vragen over hart- 
en vaatziekten.
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Stoppen met roken
Wilt u stoppen met roken en kunt u 

daarbij hulp gebruiken? Of heeft u vragen? 

Bij het Trimbos-instituut krijgt u informa-

tie en advies. U kunt bijvoorbeeld begelei-

ding krijgen bij het stoppen met roken. 

Dat kan met telefonische ondersteuning, 

persoonlijke coaching of in een groepstrai-

ning. Op de website van het Trimbos-

instituut vindt u een sociale kaart, waar u 

uw woonplaats kunt invullen. U ziet dan 

welke begeleiding bij u in de buurt 

mogelijk is. Ook leest u daar onder 

‘Vergoedingen’ welke begeleiding door de 

verschillende zorgverzekeraars wordt 

vergoed. Toch is het verstandig om uw 

zorgverzekeraar eerst te vragen welke 

kosten precies worden vergoed.

Trimbos-instituut

Website: www.rokeninfo.nl
Roken Infolijn: 0900 - 1995 (0,10 p.m.)

E-mail: vraagbaakArokeninfo.nl

Gezonde voeding
Het Voedingscentrum informeert u op 

verschillende manieren over voeding en 

gezond eten. Zo hebben ze bijvoorbeeld de 

uitvouwfolder Gezond eten met de schijf van 

vijf en de Eettabel. Op de website vindt u 

veel informatie en u kunt daar via de 

webshop brochures bestellen. 

Voedingscentrum

Website: www.voedingscentrum.nl

Meer bewegen
•	 Wilt u informatie over sportverenigin-

gen bij u in de buurt? Kijk dan in uw 

gemeentegids.

•	 Alle sportverenigingen bij u in de regio 

vindt u op www.sportwijzer.nl
•	 Houd ook de huis-aan-huisbladen in de 

gaten. Daarin worden regelmatig 

activiteiten aangekondigd, zoals 

wandelingen, fietstochten en activiteiten 

via wijk- of buurtverenigingen.

•	 Op de site van de Atletiekunie vindt u 

adressen bij u in de regio waar u zich 

kunt aanmelden voor de trainingen 

Sportief Wandelen of Nordic Walking: 

www.atletiekunie.nl

Meer weten over gezond leven 
en eten? 

Uiteraard informeert de Hartstichting u op www.hartstichting.nl 
uitgebreid over gezond eten en leven. Maar we werken ook nauw 
samen met andere partijen die u uitstekend kunnen helpen. 

http://www.sportwijzer.nl
http://www.atletiekunie.nl
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•	 Houdt u van wandelen of fietsen in de 

natuur? Op www.ivn.nl  vindt u natuur-

wandelingen en -fietstochten in uw 

regio. U kunt ook kijken op  

www.natuurmonumenten.nl
•	 Vindt u het leuk om samen met iemand 

een beweegactiviteit te starten? Zoek 

dan een maatje bij u in de buurt op 

www.jouwbeweegmaatje.nl
•	 Beweegt u liever in uw huiskamer? Elke 

ochtend is op televisie het beweegpro-

gramma ‘Nederland in Beweging’. 

Raadpleeg uw omroepgids of de website 

www.omroepmax.nl voor de 

uitzendtijden.

•	 Allerlei informatie over sport en 

gezondheid, bewegen met een chroni-

sche aandoening, sportblessures of 

sportmedische onderzoeken, vindt u op 

www.sportzorg.nl

http://www.natuurmonumenten.nl
http://www.jouwbeweegmaatje.nl/pages/algemeen/startpagina.php
http://www.omroepmax.nl
http://www.sportzorg.nl
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De Hart&Vaatgroep

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Heeft u al een hart- of vaataandoening of een verhoogd risico 

daarop? Dan is het ook voor u belangrijk om een goede leefstijl te 

kiezen. De Hart&Vaatgroep is dé patiëntenvereniging van en voor 

mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten en kan u 

hierbij helpen. De vereniging richt zich zowel landelijk als 

regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, 

lotgenotencontact en leefstijlmanagement.

 

Kijk voor meer informatie op www.hartenvaatgroep.nl 
of bel 088 1111 600.

 

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting behartigen samen 

de belangen van hart- en vaatpatiënten.

http://www.hartenvaatgroep.nl
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De Hartstichting heeft deze informatie met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld, met medewerking van externe 

deskundigen. Het gaat om algemene informatie, waaraan niet 

zonder meer medische conclusies voor een individuele situatie 

kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw 

eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of een 

andere professionele hulpverlener.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Wij vinden het belangrijk dat onze brochures duidelijk voor u 
zijn en uitnodigen om te lezen. Daarom zijn wij benieuwd naar 
uw reactie op deze uitgave. U kunt uw e-mail sturen naar: 
reactiesbrochures@hartstichting.nl

Colofon
Oorspronkelijke tekst: Anneke Geerts 

Hertaalde tekst: Tekstschrijvers.nl, Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam

in samenwerking met de Hartstichting

Vormgeving: Studio 66

Foto’s:  Dorien van der Meer Fotografie, Amsterdam 

 Shutterstock

Druk:  G3M, Zoetermeer

Copyright: Hartstichting

Uitgave: maart 2015 (versie 3.1)
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 
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www.hartstichting.nl

Hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag
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