Het Nieuwe Eten
Stap voor stap gezonder eten

Eten volgens de Schijf van Vijf, hoe doe je dat?
Het Nieuwe Eten helpt je om steeds een stapje meer volgens de Schijf van Vijf te gaan
eten. Maar wat is dat eigenlijk, de Schijf van Vijf? En waarom is het belangrijk om zo te
eten?
Eet je gezond, dan krijgt je lichaam alle voedingsstoffen die het nodig heeft. Zorg ook
dat je veel varieert. In elk voedingsmiddel zitten namelijk weer andere voedingsstoffen,
dus veel afwisseling zorgt dat je van alles genoeg binnenkrijgt.
De Schijf van Vijf kan je hierbij helpen. Eet elke dag uit alle vakken.
Let ook eens op de vijf regels in het midden van de Schijf. Deze laten zien waar je extra
op moet letten als je eten koopt, kookt en bewaart.

Gezonde basis
Eet je gezond en beweeg je voldoende? Dan heb je een fundament gelegd voor een
gezond lichaam en gewicht. Daarmee loop je minder kans op chronische ziekten, zoals
hart- en vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker.

Schijf van Vijf voor jou
Kijk op de site van het Voedingscentrum hoeveel je moet eten om alle voedingsstoffen
binnen te krijgen: www.voedingscentrum.nl/schijfvanvijf.
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Wees je eigen personal coach
Jij bent de baas. Maak gezonde voornemens die passen bij jouw smaak en tempo. Houd
ze klein en haalbaar en vier je successen. Zo leer je jezelf langzaam nieuwe gewoontes
en een gezonder eetpatroon aan.
Zo doe je dat:
1. Kies een vaste eetgewoonte die je wilt veranderen
2. Bedenk waarom je die gewoonte hebt, wat is jouw aanleiding
3. Bedenk een vervangend gedrag dat bij je past
4. Schrijf je verbeterstap heel precies op: wat ga je doen en wanneer?
5. Zorg voor een geheugensteuntje
Gaat het een tijdje goed en hoef je er eigenlijk niet meer aan te denken? Gefeliciteerd!

Je bent toe aan een nieuwe verbeterstap.

Iedereen doet mee
We hebben allemaal wel een reden om mee te doen met Het Nieuwe Eten. Omdat
je gezond bent en dat wil blijven. Maar ook als je problemen hebt met je gewicht,
bloeddruk of diabetes. De stappen verzin je zelf, daarom kan iedereen meedoen met
Het Nieuwe Eten.

Welke verbeterstap past bij jou?
Gooi niet ineens je hele eetpatroon om. Kies liever een kleiner doel. Om je te helpen een
verbeterstap te kiezen, hebben we een test ontwikkeld.
Ga naar www.voedingscentrum.nl/HetNieuweEten en kijk welke van de vijf stappen het beste bij jou past. Op de volgende pagina’s vind je uitleg bij de vijf verschillende
stappen en praktische handvatten.
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Ik ga gevarieerder eten
Om alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen is het belangrijk dat je veel afwisselt. Eet niet alleen aardappelen, maar kook ook eens zilvervliesrijst, volkorenpasta,
couscous; wat jij wil. Gevarieerd eten is nodig om je lichaam gezond te houden. Eet je
steeds hetzelfde, dan is het lastig om alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen.
Zoals vitamines en mineralen.
Variëren is eenvoudig. Kies elke dag iets uit alle vakken van de Schijf van Vijf. Om goed
te variëren hoeft je menu er niet elke dag compleet anders uit te zien, zolang je niet
dagen achtereen dezelfde producten kiest. Kweek nieuwsgierigheid naar onbekende
groente en fruit en verras jezelf met een compleet nieuw menu. Wissel ook af tussen
vlees, vis en vleesvervangers en tussen diverse dranken.

Ik ga kleinere porties kiezen
Deze verbeterstap gaat over ‘extra’s’, zoals sauzen, snacks, koek, snoep en gebak. Ze
staan niet in de Schijf van Vijf, omdat je ze niet nodig hebt voor de belangrijke voedingsstoffen. Bovendien zitten in deze producten relatief veel calorieën.
Iets tussendoor eten is geen must, je kunt jezelf prima aanwennen om alleen drie hoofdmaaltijden per dag te eten. Toch zin in iets? Kies het liefst iets uit de Schijf van Vijf. Een
(belegde) volkoren boterham, groente of fruit. Ook wat yoghurt of een toastje met mager beleg kan je een verzadigd gevoel geven. Wil je ‘echt’ wat snacken? Kies dan klein.
Zo’n 110 kcal per portie. In de tabel hiernaast vind je voorbeelden.
Als je slim kiest, kun je gezond genieten van alle soorten eten en drinken die je lekker
vindt. Deel die sorbet dus met je partner, neem een kinderglaasje frisdrank en eet niet
het hele pakje tussendoorbiscuits in één keer op. Zo blijft het in balans.
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Meest geschikt voor een tussendoor eetmoment
product

Portie

Gram/Portie

Kcal/Portie

Appel

1 stuk

135

81*

Peer

1 stuk

130

72*

Banaan

1 stuk

100

95*

Sinaasappel

1 stuk

120

61*

Kiwi

1 stuk

75

51*

Druiven

1 trosje

125

98*

Tomaat

1 stuk

70

16*

Wortel

1 schaaltje

70

23*

Cherrytomaatjes

5 stuks

10

15*

Mentos

3 stuks

9

30

Lolly

1 stuk

10

40

Dropje

3 stuks

15

45

Snoepje suikervrij

3 stuks

15

33

Zuurtje

3 stuks

15

57

Volkoren ontbijtkoek

1 plak

20

60*

Ontbijtkoek

1 plak

25

75*

Evergreen

1 koek

20

75*

Biscuitje

1 kleine

5

20

IJswafeltje

2 stuks

10

40

Lange vinger

2 stuks

10

40

Café noir

1 stuk

10

41

San Fransisco biscuit (volkoren)

1 koek

10

46

Sultana naturel

1 koekje

15

57

Eierkoek

1 stuk

30

86

Milkbreak

1 stuk

20

90

Energiereep met muesli

1 stuk

25

98

Rolletje ham met asperge/augurk

1 stuk

35

25*

Garnalen met magere dressing

schaaltje

50

40*

Toastje met zalm

2 stuks

30

80*

Olijven

5 stuks

10

10

Yoghurtijs

1 bolletje

50

66

Pistachenootjes (gepeld)

handje

10

60*

Zoute stokjes

10 stuks

10

38

Japanse mix

handje

10

42

Popcorn

handje

10

40

Kroepoek

schaaltje

10

51

Nibbits

handje

10

48

* Producten met een sterretje zijn aanraders. Ze zijn niet alleen lekker, maar leveren ook nuttige voedingsstoffen.
Gegevens gebaseerd op de NEVO 2011.
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Ik ga gezondere producten kiezen
Waaruit bestaat je menu eigenlijk? Kijk eens of je wat vet en zout uit je menu kan halen,
kies eens voor vis en schroef langzaamaan de hoeveelheid groente en fruit wat op.
Het Voedingscentrum heeft voedingsmiddelen opgedeeld in verschillende categorieën,
zodat je kan zien hoe gezond je keuze is: ‘voorkeur’, ‘middenweg’ en ‘uitzondering’. Kijk
voor de tabel op pagina 8 en 9.
Eet je vaak uit de categorie ‘uitzondering’, dan is het een stap in de goede richting om
wat vaker te kiezen voor producten uit de categorieën ‘middenweg’ en ‘voorkeur’.
Maar er zijn geen ‘verboden’ producten. Alles draait om balans. Als je vaak eet uit de
categorie bij voorkeur, kun je best eens iets kiezen uit de categorie ‘uitzondering’.

Hulpmiddel
Kun jij wel wat meer uit de categorie ‘voorkeur’ eten? De online Kies Ik Gezond-tool
helpt je. Vul in wat je normaal eet en deze tool laat je in één oogopslag zien in welke
categorie een voedingsmiddel valt, maar ook wat de gezondere optie is.
Doe de check op www.kiesikgezond.nl.

Tip:
Meer weten? Bestel het boek ‘Het Nieuwe Eten’
op www.voedingscentrum.nl/webshop.
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Ik ga regelmatiger eten
Eet jij de hele dag door? Boterhammen achter de computer, of neem je geen tijd om te
eten? Kies dan eetmomenten waarop je bewust en met aandacht je maaltijd kan nuttigen. Neem tijd om te koken, dek de tafel en zet de televisie uit.
Wil je gezond eten, dan biedt regelmaat in je eetpatroon houvast. Dat betekent drie
hoofdmaaltijden en maximaal drie of vier keer iets tussendoor. Neem er de rust en de
tijd voor en geniet ervan. Verspreid de drie hoofdmaaltijden goed over de dag, hoe je
planning er ook uit ziet.

Ik ga mijn kinderen het goede
voorbeeld geven
Een gezond kind begint bij een gezond voorbeeld. Kinderen kijken hoe jij iets doet en
wat je eet. En apen dat vaak na. Neem je regelmatig fruit en tomaatjes tussendoor, dan
wil je kind dat waarschijnlijk ook. Drink jij standaard water of koffie en thee zonder suiker, dan ziet je kind dat water de standaard is.
Maak van eten een vaste routine. Eet op vaste tijden samen aan tafel. Dit helpt om je
kind te laten wennen aan vaste eetmomenten en een gezond eetpatroon. Zo weet je
kind dat je niet de hele dag door iets hoeft te eten. Maak de eetmomenten leuk. Laat je
kind bijvoorbeeld op zijn eigen, originele manier de tafel dekken of laat hem een handje
helpen in de keuken, bijvoorbeeld met een eitje pellen.
Hulpmiddel
Meer tips en informatie over het gezonde voorbeeld geven vind je op de site van het
Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl/hetgezondevoorbeeld.
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Gezonde keuze tabel
Categorie

voorkeur

Groente

Alle soorten verse groente, ook uit diepvries, blik of glas

Fruit

Vers, diepvries, blik/glas zonder toegevoegde suikers

Vruchtensappen
Brood

Volkorenbrood, roggebrood, volkoren knäckebröd, mueslibrood

Graanproducten

Bambix naturel, brinta, all bran

Aardappelen,
rijst, pasta

Gekookte aardappelen, volkorenpasta, couscous, zilvervliesrijst

Peulvruchten

Alle soorten peulvruchten

Vlees

Mager rundvlees, mager varkensvlees, kipfilet, biefstuk, ribkarbonade

Eieren

Gemiddelde consumptie van drie eieren per week past in een gevarieerd
voedings-patroon

Vleeswaren

Kipfilet, rosbief, beenham, magere knakworst

Vleesvervangers

Vegetarische producten met voldoende ijzer en vitamine B12 zoals Tivall,
Valess

Sojaproducten

Tahoe, tempé

Vis

Alle soorten verse vis, zoute en zure haring, gerookte en gestoomde vis

Melk,
melkproducten

Magere melk, karnemelk, magere yoghurt, magere vruchtenyoghurt
en magere vla zonder toegevoegde suikers

Kaas

20+ en 30+ kaas, Hüttenkäse, light verse kaas

Vetten

Halvarine, vloeibare bak- en braadproducten, olie, vloeibaar frituurvet

Dranken

(Mineraal) water, koffie en thee zonder suiker en melk
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middenweg

uitzondering

Bewerkte groente, zoals gepureerde groente

Groente à la crème

Vruchtenpuree

Fruit in blik/glas met toegevoegde suikers

Sinaasappelsap met vruchtvlees, grapefruitsap

Appelsap, (versgeperst) sinaasappelsap,
druivensap, ananassap

Bruin brood, bruin pistoletje, meergranenbrood
met zaden, tarwebrood, rozijnenbrood, krentenbol

Wit brood, beschuit, croissant, knäckebröd
(vezelrijk, goudbruin), krentenbrood

(Vruchten)muesli, havermout, fruit ’n fibre

Cornflakes, chocopops, frosties,
rijstcrispies, cruesli

Aardappelpuree, meergranenrijst

Frites, gebakken aardappelen, witte rijst,
pasta, aardappelkroket

Kip met vel

Gehakt, runderriblappen, worst

Rauwe ham, rookvlees, knakworst,
schouderham, worst, bacon, paté,
varkensfricandeau
Vegetarische producten zonder voldoende
ijzer en vitamine B12

Lekkerbekje, kibbeling, vissticks
Halfvolle melk, halfvolle yoghurt,
magere vruchtenkwark

Volle melk, chocolademelk en yoghurtdranken met toegevoegd suiker, yoghurt
en vla, (half)volle kwark

45+ camembert, mozzarella

Volvette (smeer)kaas zoals Goudse kaas,
Maasdammer, Gruyère, 60+ roombrie,
rookkaas

Zachte margarine

Roomboter, harde margarine,
hard bak-, braad- en frituurvet
Koffie met volle koffiemelk en suiker
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“Chips? Ja hoor, ik eet wel eens een handje. Op een feestje ofzo.”

Jasper [29] ging kleinere porties eten
“Mijn oude studentenvrienden gaven me de bijnaam ‘kliko’, omdat ik alles at. Erg eigenlijk, hè? Destijds was ik er nog trots op ook.” Maar zoveel jaar ongezond eten begonnen
Jasper op te breken. “Balletje trappen in het park vond ik echt zwaar. Ik zorgde meestal
dat ik kon keepen, dan raakte ik niet zo buiten adem.” Kortom: tijd voor actie.
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Via zijn vriendin hoorde Jasper over Het Nieuwe Eten. Vulde de test in op de site van het
Voedingscentrum en daaruit kwam de stap Ik ga kleinere porties eten. “Zo, daar werd ik
even met mijn neus op de feiten gedrukt, zeg. Blijkbaar is het toch niet zo normaal dat
ik zo vaak chips en snacks at.” Nu kan hij er om grinniken. Want in het afgelopen jaar
is er een hoop veranderd.
Allereerst keek Jasper naar zijn eetpatroon. Hoeveel extra’s at hij eigenlijk? Dat viel best
tegen. Overdag ging het prima, maar ’s avonds kroop hij vaak achter de computer en
at hij standaard chips, soms wel een hele zak. Voor hem hoorden chips en computer
gewoon bij elkaar.
Zijn eerste stap schreef hij op een briefje en plakte hem op de keukenkast: “Als ik achter
de computer ga zitten, dan doe ik wat chips in een bakje.”
Telkens als hij een zak wilde pakken, zag hij dat briefje en vulde een klein schaaltje.
“Dat was goed vol te houden. Op is op, of dat nou een zak is, of een bakje.” Na twee
weken dus meteen de volgende stap ingevoerd: Geen chips achter de computer op
maandag, dinsdag en woensdag. “De eerste weken baalde ik wel van mijn eigen regels.
Was het maar donderdag, dacht ik dan. Maar zo raar, uiteindelijk blijkt ook dat te wennen. Na anderhalve maand wist ik eigenlijk niet beter.”
Langzaamaan schroefde hij zo het chips eten terug. Nog een dag er af, alleen in de
weekenden en later helemaal niet meer achter de computer. “Ik heb me voorgenomen
dat als ik nu trek heb achter de computer, dat ik dan fruit eet. Wat druiven, of een banaan. Mandarijnen zijn tegenwoordig ook niet aan te slepen. Een vriend riep laatst: jij
bent geen kliko meer, je bent een gft-bak! Ik vond dat echt een compliment.”
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Aan de slag
Vandaag zet je de eerste stap naar een gezonder eetpatroon. Gebruik het geheugensteuntje op de achterkant om je voornemens niet te vergeten. Vul in, knip uit en hang
op een goed zichtbare plek, zoals de koelkast, voorraadkast, je spiegel of de voordeur.

Bedenk Wat je wilt veranderen.
Bijvoorbeeld het eten van koekjes tussendoor of chips tijdens televisie kijken.
Wat is voor jou de Aanleiding voor
deze gewoonte? Is het bijvoorbeeld altijd
’s avonds laat?
Wanneer je met vrienden bent of juist
wanneer je alleen bent en je je verveelt?
Of misschien de plaats waar je bent?
Of misschien komt het wel door de geur
van bepaald eten.

Tip:
Denk goed na over de struikelblokken. Wat zou je plannetje
in de weg kunnen staan?
Bijvoorbeeld een collega die
voorstelt pizza’s te halen?
Of om samen patat te halen?
Wat doe je dan?

Vul de Wat en de Aanleiding in bij ‘Als’.
Bijvoorbeeld: ‘Als ik zin heb in koekjes [Wat] als ik me verveel [Aanleiding]’
Of: ‘Als ik zin heb in chips [Wat] tijdens televisie kijken [Aanleiding]’.
Schrijf achter ‘Dan’ wat je voortaan gaat doen.
Je kunt je voornemen om dan minder te eten, iets gezonder of juist iets te doen wat
helemaal niets met eten te maken heeft.
Bijvoorbeeld: dan eet ik één koekje en leg de rest weer in de kast, dan eet ik fruit, dan
leid ik mezelf af door iemand te bellen, etc.

Tip:
Maak het makkelijk voor jezelf en zorg dat je het positief opschrijft. Zeg niet: als
ik moet overwerken en ik wil wat eten, dan ga ik niet langs bij een snackbar. Dan
weet je namelijk nog niet wat je moet doen. Maar zeg: als ik moet overwerken en
ik wil wat eten, dan wacht ik met eten tot ik thuis ben en warm ik daar een maaltijd
op uit de diepvries.
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Ik doe mee met Het Nieuwe Eten!
Waarom wil je gezonder eten? Bijvoorbeeld omdat je je fitter wil voelen,
of omdat je gezond wil blijven? Schrijf het hier kort op:
Ik wil gezonder eten, omdat

Wat komt er uit de test op www.voedingscentrum.nl/HetNieuweEten?
Ik ga gevarieerder eten
Ik ga kleinere porties kiezen
Ik ga gezondere producten kiezen
Ik ga regelmatiger eten
Ik ga mijn kinderen het goede voorbeeld geven

Wat wordt jouw eerste stap?
Vandaag,

-

-

begin ik met deze stap:

Als

Dan

?
Tevreden
op
even hard
Lees hem
je
helpt
voor. Dat
te
ornemen
aan je vo
houden.

> Lees de uitleg bij ‘Aan de slag’ (zie pag. 12) voor je gaat invullen.
> Hou het positief, dat is makkelijker te onthouden.
> Is de stap klein en haalbaar?
> 	Gaat dit al een paar weken goed? Hoef je er nauwelijks moeite meer voor te doen? Neem dan
een volgende stap.

✃

Inspiratie nodig? Kijk voor voorbeelden op:

www.voedingscentrum.nl/HetNieuweEten

