
1

WINKELGIDS
Wegwijzer voor BUDGETVRIENDELIJKE
EN GEZONDE AANKOPEN
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De voedingsdriehoek,  
de basis

Veel mensen zien het bos door de bomen niet meer als het 
over − vaak tegenstrijdige – voedingsadviezen gaat. Dat kan 
verwarrend zijn voor jouw klanten, maar ook voor jou als 
medewerker. Daarom heeft het Vlaams Instituut Gezond 
Leven richtlijnen ontwikkeld die sociale voedselinitiatieven 
ondersteunen om tot een gezond(er) en milieuverantwoord 
voedings- en drankenaanbod te komen.

Deze winkelgids is gemaakt voor sociale voedselinitiatieven 
zoals sociale kruideniers en initiatieven die voedselpakketten 
aanbieden. Daarnaast is er ook een maaltijdgids voor sociale 
restaurants en andere sociale voedselinitiatieven die maaltij-
den serveren. 

De richtlijnen zijn gebaseerd op de voedingsdriehoek.

De voedingsdriehoek geeft de basisprincipes van gezond en 
milieuverantwoord eten eenvoudig weer. Drink vooral (kraan)
water, eet liefst voedingsmiddelen uit de donkergroene en 
lichtgroene zones. Mijd zo veel mogelijk producten uit de 
rode bol buiten de driehoek.  

Wil je weten welke andere materialen er bestaan voor sociale 
voedselinitiatieven? Neem dan zeker een kijkje achteraan in 
deze brochure.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
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GROENTEN EN FRUIT

wat, waarom en hoeveel? tips om groenten en fruit te promoten

Wat? 
Alle soorten groenten en fruit: vers, diepvries, 
groenten in blik of bokalen zonder toevoegingen, 
fruitmoes (bv. appelmoes)

Waarom?
Bron van vitaminen, mineralen, voedingsvezels, 
water en koolhydraten. Staan in de 
donkergroene zone van de voedseldriehoek.

Hoeveel?
Groenten: 300 g/dag
Fruit: 2 - 3 stuks/dag 

Onze dagelijkse portie groenten krijgen we vooral 
binnen via de lunch en de warme maaltijd.

Dankzij de seizoenen is het altijd variatie troef met groenten en 
fruit! Bovendien zijn seizoensgroenten en -fruit goedkoper. Deze 
groente- en fruitkalender laat je de oogst in elk seizoen zien.

Bij groenten en fruit mag je de sticker met groen hart kleven om te 
tonen dat dit een gezonde keuze is. Het is een van de materialen 
om klanten een subtiel zetje richting gezond te geven.

Je klanten inspireren om fruit en groenten te eten, doe je met de 
recepten op Zeker Gezond. Zo zijn er ontbijt- en dessertrecepten 
met fruit. En groentenrecepten zijn er onder meer voor 
tussendoortjes en beleg op de boterham. Je drukt ze af met het 
printicoontje naast ‘bereiding’.  

Ook met een zo laag mogelijke prijs maak je groenten en fruit 
aantrekkelijk. 

Mensen met een andere cultuur zijn soms niet vertrouwd 
met Belgische groenten zoals witloof. Met onze groente- en 
peulvruchtenfiches en de recepten op Zeker Gezond geef je lokale 
groenten meer bekendheid.

Waar staat soep? 
 × donkergroene zone: 

 × verse groentesoep, matig gezouten 
(max. 1 bouillonblokje of 5 g zout/liter), 
zonder room of vlees 

 × soep in blik of brik (max. 5 g zout/liter), 
zonder room of vlees

 × grijze zone: 
 × verse groentesoep met meer dan 1 

bouillonblokje of 5 g zout/liter en met 
room en/of vlees 

 × soep in blik of brik met meer dan 5 g 
zout/liter en met room en/of vlees

Tip: gebruik andere smaakmakers in de plaats 
van zout

Soep is een onweerstaanbaar groentebommetje. Deze tips zullen 
je klanten zeker weten te smaken: 

 × Soep is ideaal om restjes van groenten, pasta of andere 
maaltijden in te verwerken. Heerlijk, en je moet geen eten 
weggooien. 

 × Soep invriezen, altijd handig. 
 × Saaie soep bestaat niet: ze is anders in elk seizoen (zie 

seizoensgroenten hierboven).

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf
https://www.gezondleven.be/materialen/tussendoortjes-aanbod
https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten/hoe-weet-je-welke-voedingsmiddelen-in-de-grijze-zone-zitten
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bewaar- en budgettips groenten en fruit

Je verlengt de levensduur van groenten en fruit door ze correct te bewaren. Tips vind je achteraan onder bewaaradvies 
fruit en groenten en in onze reeks fiches over groenten. Ook bij het Nederlandse Voedingscentrum vind je beknopte 
bewaar- en bereidingsinstructies. 

 × Je helpt geldverspilling en voedselverlies te voorkomen door klanten te inspireren om restjes te verwerken. 
 × Resten van groenten zijn ideaal voor soep, pastasaus, ovenschotels, quiches, wraps, broodbeleg, omelet … Bekijk dit 

recept voor omelet met groenterestjes. 
 × Resten van fruit worden gesmaakt in smoothies, milkshakes, water-met-een-smaakje, fruitdesserts, fruitsla …
 × Een tip om je klanten energiezuinig (en dus budgetvriendelijk) te doen koken: groenten stomen, of ze in een klein 

laagje water koken. En met het deksel op de pot. 
 × Diepvriesgroenten en -fruit (zonder room of saus erbij) zijn even voedzaam als verse groenten en fruit. Bovendien 

zijn ze:
 × makkelijk te bewaren en te doseren
 × snel en eenvoudig te bereiden. Wist je dat diepvriesgroenten niet eerst hoeven te ontdooien? Voeg ze meteen 

toe aan andere warme ingrediënten en roer ze erdoor.
 × vaak goedkoper, bv. diepvriesbessen en exotisch fruit

https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten/kookhulp/hoelang-kook-ik-.aspx.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten/kookhulp/hoelang-kook-ik-.aspx.
https://www.zekergezond.be/detail/799570e2-45b7-47fb-88ca-da670b1a7904/omelet-met-groenterestjes
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Aardappelen, rijst, 
deegwaren en 
alternatieven 

wat, waarom en hoeveel? tips om aardappelen, rijst, deegwaren en 
alternatieven te promoten

Wat? 
Gekookte aardappelen, aardappelpuree, rijst, 
pasta, couscous, quinoa, bulgur …
Bij voorkeur de volkorenversies: bruine rijst, 
volkorenspaghetti, bruin brood (stokbrood, 
pistolets …)

Waarom?
Bron van zetmeel en voedingsvezels, 
vitaminen en mineralen. Staan in de 
donkergroene zone van de voedingsdriehoek.

Hoeveel?
Minstens 125 g volle granen of aardappelen per 
dag bij de hoofdmaaltijd.

Aardappelen zijn veelzijdig, budgetvriendelijk en een goede bron 
van koolhydraten. 

 × Gekookte of gestoomde aardappelen en puree staan in de 
donkergroene zone, zolang er geen room, ei of boter in zit. 

 × Gefrituurde aardappelproducten zitten in de rode bol buiten de 
voedingsdriehoek. Die hou je beter voor speciale gelegenheden 
(niet wekelijks). Bovendien zijn ze duurder. 

Afwisselen doe je met pasta of rijst. Kies je voor volkoren, dan betaal 
je meer dan voor wit, maar daarvoor heb je wel een goede bron van 
vezels in ruil. En die verzadigen meer, waardoor je er minder van 
nodig hebt. Volkoren en wit afwisselen is een goed begin. 

budget- en bewaartips aardappelen en granen

 × Aardappelen kan je lang bewaren. Je kookt ze energiezuinig door het deksel op de 
pot te houden. 

 × Volkorendeegwaren zoals pasta of rijst zijn ook lang houdbaar als je ze droog 
bewaart.

 × Heb je pasta of aardappelen over? Die warm je de volgende dag op in de microgolf of 
verwerk je in koude salade, groentepuree, soep …

 × Door brood(porties) in te vriezen, vermijden je klanten verspilling van geld en 
voedsel.

 × Meergranenbrood kan soms duurder zijn dan wit brood. Dat geldt niet voor 
volkorenbrood, dat is doorgaans niet duurder dan wit.

https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/aardappel/aardappelen-bewaren
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Vlees, vis, eieren, 
peulvruchten en 
alternatieven 

wat, hoeveel en waarom? tips ter promotie

Wit vlees: gevogelte zoals kip, kalkoen
 × lichtgroene zone
 × niet dagelijks 

Rood vlees: vlees van runderen, kalveren, varkens, 
lammeren …

 × oranje zone
 × Max. 300 g/week

Bewerkt vlees: gepaneerd, gefrituurd, 
charcuterie…

 × rode zone
 × Max. 30 g/week

Eieren: gekookt, gebakken …
 × lichtgroene zone
 × Max. 6/week (cake, puree en andere 

bereidingen tellen mee)

Vis: vers, uit blik, diepvries, gerookt, schaal- of 
schelpdieren

 × lichtgroene zone
 × rode zone: gepaneerde/gefrituurde vis
 × 1 tot 2 keer per week

Peulvruchten: witte, bruine of rode bonen, linzen, 
kikkererwten en producten op basis hiervan.

Tofu, tempé, mycoproteïne, seitan, sojastukjes
 × donkergroene zone
 × grijze zone: gepaneerde (groente)burgers
 × Min. 1/week, meer mag!

Waarom? 
Bron van dierlijke of plantaardige eiwitten. 
Dierlijke producten zijn ook een bron van 
vitamine B12, ijzer en zink.

Afwisselen is gezond en hoeft niet duur te zijn, want er bestaan 
heel veel verschillende eiwitbronnen.

Kies voor wit vlees boven rood vlees en vers boven bewerkt. 
Ook voldoende variatie in vetgehalte is belangrijk. Wissel 
daarom af tussen magere, onbewerkte vleessoorten (bv. kipfilet, 
varkensmignonette ...) en (half)vette vleesbereidingen (bv. worst, 
boomstammetje, gepaneerd vlees).

Wissel ook eens tussen vette en magere vis. Gebruik daarvoor 
de viswijzer van WWF of de viskalender van VLAM. Voor 
professionals is er ook de vis- en zeevruchtengids. 

Ook vleesvervangers zijn een warm aanbevolen afwisseling:
 × Eieren zijn een prima vleesvervanger op de boterham of bij 

de warme maaltijd.
 × Dat geldt ook voor peulvruchten: die zijn niet duur, 

voedzaam en vooral: veelzijdig. Deze brownies zijn het 
bewijs.

 × Ook tofu, tempé, mycoproteïne en seitan zijn volwaardige 
plantaardige vleesvervangers. Dat kunnen we niet zeggen 
van gefrituurde (groente)burgers: die zitten in de grijze zone 
van de driehoek. 

Niet iedereen is vertrouwd met vleesvervangers, maar je verleidt 
hen met subtiele hints in je winkelinrichting, zoals proevertjes, 
de peulvruchtenfiches of eenvoudige recepten voor wok-, oven- 
of eenpansgerechten op Zeker Gezond. Want niemand zegt nee 
tegen chili sin carne, toch? 

Verder vallen niet alle vleessoorten in de smaak bij alle religieuze 
of culturele minderheden: 

 × Rundsvlees: geen optie voor hindoes
 × Kalfsvlees: geen optie voor hindoes
 × Varkensvlees: geen optie voor joden en moslims
 × Paardenvlees: geen optie voor joden

https://www.vlam.be/public/uploads/products/f53fb2e7394bf23.77648803_NL_viskalender.pdf
http://www.zeevruchtengids.org/nl
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten/hoe-weet-je-welke-voedingsmiddelen-in-de-grijze-zone-zitten


9

budget- en bewaartips vlees, vis, eieren,  
peulvruchten en alternatieven

 × Vis uit blik of diepvries (zonder toevoegingen) is vaak goedkoper dan 
verse vis en is even voedzaam. En makkelijk te bewaren en te doseren 
bovendien. Gepaneerde/gefrituurde vis is vaak goedkoper dan verse vis, 
maar toch te mijden (wegens in de rode zone van de voedingsdriehoek).

 × Heb je restjes vlees, vis of ei? Verwerk ze in broodbeleg, salades, 
ovenschotels of geef ze gratis mee aan klanten indien de 
houdbaarheidsdatum in zicht komt.

 × Peulvruchten zijn zeer budgetvriendelijke vleesvervangers die bovendien 
lang houdbaar zijn. Peulvruchten in blik of bokaal behouden hun kleur 
en textuur, zelfs na enkele jaren. Gedroogde peulvruchten bewaar je 
het best droog, donker en koel in een goede verpakking. Bereide porties 
invriezen is ook een goed idee. 

 × Met restjes peulvruchten maak je spreads voor op de boterham 
of voeg je toe aan soep. Recepten vind je op Zeker Gezond of in de 
peulvruchtenfiches.

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/peulvruchten.aspx#blok13
https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
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BELEG
Voor belegde broodjes of boterhammen is het advies: 
variatie, variatie en variatie. Wissel af tussen notenpasta, fruit, 
groenten, peulvruchtenspreads, eieren, kaas, vis, gebakken 
kip of kalkoen... Zet charcuterie zoals gekookte ham of salami 
niet dagelijks op het menu: bewerkte vleeswaren zijn minder 
gezond.

4 TIPS VOOR
EEN GEZONDE LUNCH

2. VARIEER VOLOP MET PLANTAARDIG 
BELEG EN EET ZO WEINIG MOGELIJK 

BEWERKT VLEES

4. VOEG GROENTEN TOE

eetlepel olie mespunt 
zachte margarine

eetlepel
mayonaise

groentesoepgegrilde groenten
op je boterham

rauwe groenten 
als snack bv. kerstomaatjes 

in de brooddoos

fris slaatje
fris slaatje

1. KIES VOOR VOLKOREN 
GRAANPRODUCTEN

3. KIES VOOR GEZONDE VETSTOF

?

KIP OF KALKOEN
GEBAKKEN

FRUIT
BANAAN, AARDBEI, PERZIK, ...

GROENTEN
RAUW, GEGRILD OF 
ALS SPREAD

NOTENPASTA
BV. 100% PINDAKAAS

PEULVRUCHTENSPREAD
BV. HUMMUS

EIEREN
BV. HARDGEKOOKT

KAAS
ZOALS  

COTTAGECHEESE, 
MOZZARELLA,  

PLATTEKAAS

VIS
BV. HARING OF 

SARDIENTJES
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wat en waarom? tips

Ga bij voorkeur voor:

 × Spreads en pasta op basis van noten of 
zaden zoals honderd procent pindakaas, 
zonnebloempasta …

 × Spreads op basis van peulvruchten 
zoals hummus (kikkererwten), tofu-
tomatenspread, paté van linzen …

 × Kaas: cottage cheese, mozzarella, 
plattekaas, sneetje kaas …

 × Eieren: hardgekookt ei, omelet, roerei
 × Vis: gekookte zalm, vis uit blik, opgelegde 

haring, sardientjes of makreel in blik, 
garnalen

 × Vers gevogelte: gebakken reepjes kipfilet, 
dunne gebakken sneetjes kalkoenfilet

 × Vers rood vlees: sneetjes varkensgebraad, 
rosbief, carpaccio …

Waarom?
Bron van dierlijke of plantaardige eiwitten 
(uitgezonderd zoet beleg). Dierlijke producten 
zijn ook een bron van vitamine B12, ijzer en 
zink.

Dit beleg laat je beter (wat vaker) links liggen: 

 × Magere bewerkte vleeswaren: gekookte 
ham, kippenwit, kalkoenham …

 × Vette bewerkte vleeswaren: salami, 
ontbijtspek, préparé, vleessalade, kip 
curry…

 × Zoet beleg: confituur, stroop, honing, 
chocopasta of speculaaspasta, chocolade 
of hagelslag …

Gebruik liefst broodbeleg op basis van ingrediënten uit de 
donkergroene en lichtgroene zone van de voedingsdriehoek.

De samenstelling van die voedingsmiddelen kan sterk variëren. Dan 
kies je best voor producten met de hogere Nutri-Score1.

Kazen met een vetgehalte van hoogstens 20 gram vet per 100 gram 
kaas, genieten de voorkeur.

Kiezen tussen verschillende vissoorten, doe je met de viswijzer van 
WWF of de viskalender van VLAM. Voor professionals is er ook de vis- 
en zeevruchtengids. 

Vlees als beleg op de boterham? Bij voorkeur vers gevogelte. Pas 
daarna komen bereide vleeswaren op basis van gevogelte, zoals 
kippenham of kalkoensalami.

Ook al staat vers rood vlees in de oranje zone van de 
voedingsdriehoek, het geniet toch de voorkeur boven bereide 
vleeswaren op basis van rood vlees zoals salami of ham.

Magere en vette vleeswaren zijn ‘bewerkt vlees’ en zitten dus in de 
rode zone (restgroep) van de voedingsdriehoek. Beperk daarom 
je aanbod van vleeswaren of bouw het stap voor stap af. De 
samenstelling van die producten varieert bovendien sterk, daarom 
neem je best die met de betere Nutri-Score1.

Ook zoet broodbeleg dat rijk is aan suiker en/of vet staat in de rode 
zone van de voedingsdriehoek. Bied het dus liever niet aan, of beperk 
je aanbod. Er zijn heel wat alternatieven, zoals spreads op basis van 
tomaten, paprika of andere ‘zoetere’ groenten.

1 ~ De Nutri-Score is een label waarmee je de betere keuze kan nagaan binnen een voedingsmiddelencategorie, bijvoorbeeld vleeswaren en ander 
broodbeleg. Staat er geen Nutri-Score op het product? Bereken zelf de Nutri-Score met deze tool. Of vraag je leverancier om de score van hun producten mee 
te geven. Lees meer over de Nutri-Score.

budgettips beleg

 × Restjes vlees, vis, peulvruchten, 
ei … kan je makkelijk verwerken 
tot broodbeleg zoals salades of 
spreads.

 × Zachte witte kazen zoals 
mozzarella, plattekaas, cottage 
cheese, smeerkaas, verse kaas en 
jonge kazen zijn goedkoper dan 
harde/gerijpte kazen.

https://www.vlam.be/public/uploads/products/f53fb2e7394bf23.77648803_NL_viskalender.pdf
http://www.zeevruchtengids.org/nl
http://www.zeevruchtengids.org/nl
https://www.health.belgium.be/nl/hulpmiddel-voor-berekening-van-nutri-score
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/voedingslabels/nutri-score-label
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Sauzen, smeer- en 
bereidingsvet

wat, hoeveel en waarom? tips

Bereidingsvet
 × Olie (bv. olijfolie, koolzaadolie, maisolie of 

een mengeling). 
 × Margarine rijk aan onverzadigde 

vetzuren.

~ 1 eetlepel vloeibaar bereidingsvet 

Smeervet 
 × Olie 
 × Margarine of minarine, rijk aan 

onverzadigde vetzuren. 

~ 1 mespunt op boterham 

Sauzen
 × Sauzen zoals mayonaise of dressing
 × Olie 

Waarom?
Bron van essentiële vetzuren en vetoplosbare 
vitaminen (A, D en E).

Vetten zijn essentiële voedingsstoffen, dus goede smeer- en 
bereidingsvetten gebruiken is belangrijk.

Goede vetten zijn olie en margarine rijk aan onverzadigde vetzuren 
en arm aan verzadigde vetzuren. Dat wil zeggen: maximaal een derde 
verzadigde vetzuren op de totale hoeveelheid vet. Voorbeelden 
daarvan zijn smeermargarine, -minarine, vloeibare bakvetstof en 
plantaardige olie. Uitzonderingen op dat laatste zijn palmvet, 
cacaoboter en kokosolie: die plantaardige vetstoffen bevatten juist 
veel verzadigde vetzuren. 

Gebruik boter met mate of als afwisseling. Boter en halfvolle boter – 
hard op koelkasttemperatuur – zijn dierlijke vetstoffen en afkomstig 
van melkvet. Ze zijn rijk aan verzadigde vetzuren die de slechte 
cholesterol (LDL) verhogen en hebben een grotere milieu-impact dan 
plantaardige vetten. Boter is wel een bron van vitamine A en D.

In dit overzicht zie je of een vetstof rijk is aan onverzadigde 
vetzuren.

Mosterd, pickles en ketchup zijn zoutrijk. Daarom promoot je die 
best minder, ze zijn er om af te wisselen. Andere fantasiesauzen (bv. 
samurai, andalouse, bickysaus …) worden liefst zo weinig mogelijk 
gebruikt omdat ze sterk bewerkt en rijk aan vet, zout en suiker zijn.

Hoe promoot je die goede vetten? Met een duidelijk 
prijsverschil, bijvoorbeeld. En met het groene hartje op dit 
communicatiemateriaal. 

Sommige vetstoffen zijn geschikt voor warme bereidingen, andere 
hou je beter voor koude gerechten. Ontdek hier de verschillen.

mayo

budgettip sauzen, smeer- en bereidingsvet

Huismerken van supermarkten zijn tot drie keer goedkoper dan A-merken. Ze zijn even 
lekker en worden soms door eenzelfde voedingsbedrijf geproduceerd. 

https://www.gezondleven.be/files/vetten2.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
https://www.gezondleven.be/files/welke-vetsof-voor-welke-bereiding.jpg
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Smaakmakers

wat en waarom? tips

Extra´s voor een smaakvolle, lekkere maaltijd 
zoals kruiden, specerijen en sauzen.

 × donkergroene zone: verse en gedroogde 
kruiden (oregano, rozemarijn, tijm …) en 
specerijen (kaneel, kruidnagel, peper…)

 × rode zone: 
 × zout, keukenzout, 

kruidenmengelingen en bouillon op 
basis van zout

 × bakpoeder (zoutrijk)
 × pudding- en cacaopoeder waar suiker 

aan is toegevoegd 
 × vanillesuiker, agavesiroop, 

kokosbloemsuiker, honing … zijn 
suikerrijk

Zout is geen must om een maaltijd op smaak te brengen: dat 
kan je ook met (seizoens)kruiden en specerijen zoals selderij, 
peterselie, laurier, bieslook, peper, tijm, basilicum, salie, dragon, 
komijn, gember, ui, chili, citroensap, lavas (‘maggikruid’), marjolein, 
geroosterd paprikapoeder, kruidnagel …

Nog meer tips over originele (verse) kruiden, specerijen en 
smaakmakers kan je ongetwijfeld sprokkelen bij klanten met een 
andere culturele achtergrond. 

Vegetariërs en moslims maak je blij met groentebouillon in je 
aanbod.

Vermijd liever zoutrijke smaakmakers zoals ketjap, soeparoma, 
sambal, bouillonpoeder, kruidenmengelingen met zout (zoals 
kippenkruiden), sojasaus, worcestersaus, tabasco, mosterd, ketchup…

budget- en bewaartips smaakmakers  

 × Gedroogde kruiden bewaar je op een koele, droge en donkere 
plaats. Zo geniet je het langst van hun smaak. 

 × Verse kruiden zijn duurder, maar als je ze in vochtig 
keukenpapier of in een vochtige handdoek wikkelt, zijn ze nog 
enkele dagen houdbaar in de koelkast. 

 × Sommige verse kruiden, zoals peterselie, munt en bieslook, 
kan je invriezen en dan tot 12 maanden bewaren. Daarna 
verliezen ze grotendeels hun smaak en geur.

 × Kruiden met stevige blaadjes, zoals oregano, rozemarijn, 
munt, salie en tijm zijn ideaal om te drogen. Gedroogd 
behouden kruiden beter hun smaak dan in de diepvries. 

 × Lees meer tips om kruiden te bewaren.
 × Heb je een tuin, terras of vensterbank? Met enkele 

bloempotten heb je goedkoop verse kruiden. Ze kunnen 
bovendien jouw winkel opfleuren.

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kruiden-en-specerijen.aspx#blok12
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DRANKEN

wat en waarom? tips

Basisaanbod om altijd beschikbaar te hebben:

 × Water: plat, bruisend, gearomatiseerd (zonder 
toegevoegde suiker of zoetstoffen)

 × Thee, koffie (zonder toegevoegde suiker of 
zoetstoffen)

 × Melk natuur of met calcium verrijkte 
sojadrank natuur (zie zuivel)

 × Verse groentesoep (zie groenten en fruit)

Water drinken is heel belangrijk, daarom staat het bovenaan 
in de blauwe zone van de voedingsdriehoek. En liefst veel water 
drinken: anderhalve liter per dag is de aanbevolen hoeveelheid.

Hoe verleid je klanten tot (meer) (kraan)water drinken? 
 × Geef water wat peps door een handvol (diepvries)fruit, 

groenten, (verse) kruiden of specerijen in de karaf te doen. 
 × Heb je uitzonderlijk veel munt of citroenen in het 

winkelaanbod? Zet ze bij het water om je klanten te 
inspireren tot hun eigen water-met-een-smaakje.

 × Plaats gratis kraanwater (met of zonder smaakje) bij de 
kassa of aan de ingang, samen met een flyer over kraanwater. 

 × Hebben je klanten last van de chloorsmaak van kraanwater? 
Geef hen de tip om hun glas of karaf een paar minuten te 
laten staan zodat de chloor vanzelf verdampt.

Je helpt je klanten om minder suiker in hun koffie of thee te doen 
door het aanbod van suiker en andere zoetstoffen in je winkel te 
beperken. 

Lees ook de tips over soep. 

Breid het basisaanbod eventueel uit met:

 × Fruitsap (versgeperst of honderd procent sap, 
zonder toegevoegde suiker of zoetstoffen) 
(grijze zone)

 × Groentesap (grijze zone)
 × Gezoete melkdranken en met calcium 

verrijkte sojadranken (bv. met fruit of 
chocoladesmaak)

 × Dranken op basis van noten, zaden of granen 
(bv. amandeldrank)

 × Lightfrisdranken

Onder fruitsap verstaan we honderd procent sap, zonder 
toegevoegde suiker of zoetstoffen.

Dranken op basis van noten, zaden of granen bevatten niet 
evenveel hoogwaardige eiwitten als melk of met calcium verrijkte 
sojadrank. Ze zijn dus geen volwaardig alternatief daarvoor.

De categorieën in de linkerkolom zijn vooral van toepassing 
in organisaties die maaltijden aanbieden, zoals een bedrijfs- 
of schoolrestaurant of een sociaal restaurant. Ook al is 
de context erg verschillend in je winkel, toch kunnen die 
categorieën nuttig zijn. Bijvoorbeeld om in je rekken eens te 
kijken naar de verhouding tussen frisdrank (‘te beperken’) 
en water of melk (‘basisaanbod’). Belangrijke kanttekening 

daarbij: een uitgebreid aanbod aan watersoorten is niet 
nodig en zelfs niet wenselijk, omdat kraanwater perfect 
drinkbaar en veilig is in België. Geef aan de kassa eventueel 
een aantal takjes verse munt mee, samen met een flyer over 
gearomatiseerd kraanwater om je klanten op de goede weg 
te helpen.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten/hoe-weet-je-welke-voedingsmiddelen-in-de-grijze-zone-zitten
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten/hoe-weet-je-welke-voedingsmiddelen-in-de-grijze-zone-zitten
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Beperk liefst je aanbod van:

 × Frisdranken (met toegevoegde suiker)
 × Fruitdranken en nectars (met toegevoegde 

suiker)
 × Sportdranken
 × Energiedranken (met cafeïne en/of taurine)
 × Instantsoep
 × Alcoholische dranken

Beperk je aanbod van frisdrank en laat je klanten kennismaken 
met water-met-een-smaakje (zie hoger). Zet liever ook geen 
energie- en sportdranken in de rekken: ze bevatten net als 
frisdrank heel veel suiker. 

Instantsoep mijd je het best omdat die heel veel zout bevat.
 
Ook het aanbod van alcoholische dranken hou je het best 
beperkt.

Alles over dranken en hun plaats in een gezond voedingspatroon vind je bij Gezond Leven.

budgettips dranken

 × Kraanwater is 200 keer goedkoper dan flessenwater. Het is beter voor het milieu, want het 
zorgt voor minder afval. En je hoeft niet te sleuren met flessen. Maar niet iedereen weet dat 
kraanwater in België veilig is om te drinken. Kraanwater promoot je met bv. een poster of flyer 
over de vele voordelen: gezond, goedkoop, milieuvriendelijk. 

 × De dranken uit het basisaanbod bied je het best goedkoper aan dan die uit de andere 
categorieën, want ook zo spoor je klanten aan tot de gezonde keuze.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/dranken
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ZUIVEL

wat en waarom? tips

Melk
Met calcium verrijkte sojadrank

 × lichtgroene zone

Yoghurt natuur
Kefir en skyr (natuur)
Plantaardige yoghurt natuur
Ayran 

 × lichtgroene zone
 × 250 – 500 ml/dag

Desserten op basis van melk
 × grijze zone

Kazen

Room
 × rode zone

Dranken op basis van noten, zaden of granen bevatten niet evenveel 
hoogwaardige eiwitten als melk of met calcium verrijkte sojadrank. Ze zijn 
dus geen volwaardig alternatief daarvoor. Wel zitten ze net zoals melk in de 
lichtgroene zone indien hun gehalte aan toegevoegde suiker niet hoger is dan 
het natuurlijke lactosegehalte in melk. 

Yoghurt natuur is gezonder dan yoghurt waaraan fruit of suiker is toegevoegd. 
Plantaardige alternatieven voor yoghurt zitten ook in de lichtgroene zone, 
zolang hun gehalte aan toegevoegde suiker niet hoger is dan het natuurlijke 
lactosegehalte in melk. Ayran is een gezoute yoghurtdrank die populair is in 
Turkije, Armenië en Libanon. 

In melkproducten met fruit en melkdesserts zit vaak veel toegevoegde suiker. 
Bied je vooral yoghurt natuur aan, dan kiezen je klanten zelf of ze er bv. stukjes 
seizoensfruit in doen. En vaak valt dat goedkoper uit. Win-win! 

Zachte witte kazen zoals mozzarella, plattekaas, cottage cheese, smeerkaas, 
verse kaas en jonge kazen zijn minder vet en dus gezonder dan gerijpte kazen.

budgettips zuivel

 × Magere en halfvolle melk zijn vaak goedkoper dan volle 
melk. Zeker als je kiest voor de huismerken en de onbewerkte 
varianten. 

 × Plantaardige melk (met calcium verrijkte sojadrank) van het 
huismerk kost ongeveer evenveel als magere of halfvolle melk. 

 × Yoghurt in een grote pot of in brik is goedkoper dan in kleine 
potjes, als je de prijs per kilo of liter vergelijkt. Yoghurt natuur is 
goedkoper dan yoghurt met fruit of suiker erin.

 × Plantaardige alternatieven voor yoghurt zijn duurder dan 
yoghurt natuur. Dat geldt ook voor de yoghurtsoorten kefir 
natuur en skyr natuur. 

 × Zachte witte kazen zijn niet alleen gezonder, maar ook 
goedkoper dan gerijpte kazen.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten/hoe-weet-je-welke-voedingsmiddelen-in-de-grijze-zone-zitten
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DESSERTEN EN 
TUSSENDOORTJES
Alle desserten en gebak staan in principe in de rode zone van 
de voedingsdriehoek. Maar alleen fruit en melkproducten bij 
wijze van dessert? Dat is niet hetzelfde. Bovendien verschillen 
desserten sterk in samenstelling: het ene is gezonder dan het 
andere. Dit zijn onze tips: 

 × Maak je de nagerechten zelf ? Gebruik dan 
volkorengraanproducten (bloem, havermout …) en 
vetstoffen rijk aan onverzadigde vetzuren. Seizoensfruit 
is dé zoete, gezonde smaakmaker. Vermijd zoveel 
mogelijk smaakmakers uit de rode bol, zoals suiker en 
honing. Gezonde recepten vind je ook op Zeker Gezond.

 × Koop je desserten aan, laat je dan leiden door hun 
Nutri-Score. Dat is een label waarmee je de betere keuze 
kan nagaan binnen een voedingsmiddelencategorie, 
bv. desserten en gebak. Staat er geen Nutri-Score op het 
product? Bereken zelf de Nutri-Score met deze tool. Of 
vraag je leverancier of zij de score van hun producten 
kunnen meegeven. Lees meer over de Nutri-Score.

 × Laat je niet misleiden door ‘light’. Sommige 
lightproducten bevatten geen suiker, maar wel veel vet. 
Zo zijn lightchips nog altijd calorierijk en bovendien 
rijk aan zout. Ook lightproducten met een alternatieve, 
suikervrije zoetstof beschouw je beter niet als gezondere 
dagelijkse tussendoortjes of gezondere desserten. Let 
dus altijd goed op het etiket.

Op de website van Gezond Leven kom je meer te weten over 
de plaats van nagerechten in een gezond voedingspatroon.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/gezonde-recepten?gclid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0_AnHfpABXNGmQScAsrN-H4ztf69mA4EnyvJ7G2KklLyzP5_GeyTA3lvBoC9aoQAvD_BwE
https://www.health.belgium.be/nl/hulpmiddel-voor-berekening-van-nutri-score
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/voedingslabels/nutri-score-label
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
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NOTEN EN ZADEN
 × Noten en zaden zijn gezond, daarom zitten ze in de 

donkergroene zone van de voedingsdriehoek. Noten en 
zaden zijn vleesvervangers. We bevelen 15 tot 25 gram 
noten en zaden per dag aan. 

 × Hoe maak je ze budgetvriendelijker? Door ze aan te 
bieden in hun onbewerkte vorm. Vermijd voorbereide 
en/of bewerkte versies in mooie en opvallende 
verpakkingen. Die verpakkingen hebben namelijk een 
prijs, net zoals élke bewerking: pellen, suiker/vet/zout 
toevoegen, verpakken … 

 × Hoe krijgen je klanten zin in noten en zaden? Met de 
groene-hart-sticker laat je zien dat ze gezond zijn. En 
op Zeker Gezond vind je allerlei recepten met noten, 
van ontbijt over warme maaltijd tot dessert. Gebruik de 
zoekterm ‘noten’ en print ze uit voor je klanten met het 
icoontje naast ‘bereiding’. 

https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
https://www.zekergezond.be/search?query=noten
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VOEDING EN DRANKEN 
OM TE MIJDEN
Een aantal voedingsmiddelen en dranken zitten in de rode 
bol buiten de voedingsdriehoek. Ze zijn niet gezond en dus 
hou je hun aanbod het best beperkt. In de mate van het 
mogelijke, want uit respect voor je klanten wil je natuurlijk 
zo veel mogelijk het aanbod van een reguliere supermarkt 
benaderen. 

 × Over welke producten gaat het? Alcoholische dranken, 
suikerrijke dranken (bv. frisdranken), suikerrijke of 
zoutrijke en/of vetrijke etenswaren (bv. koekjes of chips). 
Vaak zijn ze ultrabewerkt. 

 × Hoeveel is nog oké? Geniet, maar met mate: spring dus 
zuinig om met deze producten.

 × Het aanbod beperken, hoe pak je dat aan? Door de 
verhouding in de rekken in het oog te houden. Als je 
het aanbod van bv. koekjes en chips terugbrengt van 
15 soorten naar 5, dan hou je meer budget over voor 
gezonde voedingsproducten. Verwacht je daarbij grote 
weerstand van je klanten? Verminder het aanbod dan 
geleidelijk aan. 
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2.
ZO VERLEID JE 
JE KLANTEN 
TOT GEZONDE 
KEUZES

Hoe geef je klanten een duwtje in de rug om voor de gezonde 
keuze te gaan? Er bestaat een waaier aan technieken! Een goed 
begin is zorgen voor een (uitgebreid) assortiment van gezonde 
voeding. Ook met je winkelinrichting kan je mensen tot gezond 
verleiden. Door gezonde producten een opvallende plaats te geven. 
En door kleine aanpassingen te doen in de communicatie. Daarvoor 
ontwikkelde Gezond Leven een aantal materialen die gezonde 
keuzes aantrekkelijker maken, zonder de ongezonde opties te 
schrappen (een techniek die ‘nudging’ heet). 

Speciaal voor je sociale kruidenierszaak 
of voedselbedeling zijn er de groente- en 
peulvruchtenfiches. Die zetten je klanten 
op weg om te koken met de groenten en 
peulvruchten die op dat moment in de 
handel zijn. Op de fiches staan tips over hoe 
je die groenten en peulvruchten bewaart, 
voorbereidt (schillen, wassen, snijden …) en 
klaarmaakt. Op de achterkant staat telkens 
een budgetvriendelijk recept. Tip: leg je ze bij 
minder gekende seizoensgroenten, dan weten 
klanten meteen wat ze ermee kunnen doen. 

Deze fiches en andere communicatie-
materialen kan je bestellen op gezondleven.be.

https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
https://www.gezondleven.be/
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2. voorbereiden

3. bereiden

4. restjes?

1. bewarenpastinaak

TIP!  Verpak pastinaak 
in een papieren zak

4°

-18°

OF

eet rauw 4-6 min. 10-20 min. 10-25 min. 25-40 min.

TIP! Kruid met 
peper, zout, 
citroensap 

en/of olijfolie 

TIP! Met 
olijfolie en/of

peper

TIP! Met 2 eet-
lepels water + 
gebruik deksel

TIP! Alle stukjes 
pastinaak moe-
ten onder water 

staan

Puree van pastinaak
en aardappelen

Soep

TIP! Met lepel 
olijfolie 

700 
watt

OF OF

OF

OF OF

200°

2-5 min.

zie 
2. voorbereiden

kaartjes-3.indd   1kaartjes-3.indd   1 5/02/20   11:565/02/20   11:56

winterse groentenwok

Basisingrediënten 

bereidingswijze

meer recepten?

... als je dit in huis hebt

• 1/4 knolselder
• 1 prei
• 2 lente-uien
• 1/2 pastinaak

• 1 bakje champignons
• 2 eetlepels olie
• 1 teentje knoflook
• 1 snede (volkoren) brood

• Sojasaus
• Sap van citroen

1. Maak alle groenten grondig schoon.

2. Snij de prei en de lente-uien in ringen.

3. Snij de pastinaak in plakjes, de knolselder in 
reepjes en besprenkel ze met citroensap.

4. Snij de champignons in vier.

5. Hak de knoflook fijn.

6. Verhit de olie in een grote pan of wok.

7. Doe de pastinaak en de knolselder in de pan  
en roer goed om.

8. Voeg nu ook de look, prei en champignons 
toe en laat het geheel verder bakken op een 
matig vuur. Breng op smaak met sojasaus.

9. Toast het brood en snij het in kleine blokjes.

10. Serveer het gerecht op een (warm) bord      
   en strooi er de broodkorstjes over.

www.zekergezond.be

15 tot 30 
min.

2 
personen

Gebaseerd op een recept van NICE.

kaartjes-3.indd   2kaartjes-3.indd   2 5/02/20   11:565/02/20   11:56

Voorbeeld van een groentefiche: pastinaak
Bestel de groente- en peulvruchtenfiches bij jouw Logo (vlaamse-logos.be) of in 
onze webshop (gezondleven.be/materialen).

https://www.gezondleven.be/materialen
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3.
MEER 
INSPIRATIE 
VOOR JE 
KLANTEN 
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Budgettips vóór, 
tijdens en na het 
winkelen

Hoe kunnen je klanten budget-
vriendelijk en gezond winkelen en 
koken? Met de volgende kant-en-klare 
tips help je hen op weg om voor minder 
centen gezonde keuzes te maken. In 
het reguliere winkelaanbod en in jouw 
sociale voedingszaak. Meer uitgebreide 
tips en informatie vind je in de brochure 
‘Gezonde en betaalbare voeding’.

Tips vóór je gaat winkelen

Maak een plan. Als je weet wat je wel en niet nodig hebt, zal je in de winkel minder 
snel onnodige dingen kopen. Zo vermijd je een dure rekening én voedselverlies. 
Dus: probeer te plannen! Zo’n plan is ook handig in de sociale kruidenier, want dan 
kan je daar de beste keuze maken. Zodat je zo min mogelijk moet aanvullen met 
duurdere voedingsmiddelen uit de reguliere supermarkt.

 × Een weekmenu is handig: zo moet je wekelijks maar één keer plannen en 
hoef je niet vaak naar de winkel. Kijk wat je nog in huis hebt wanneer je je 
weekmenu opmaakt. En hou rekening met wat je kan bewaren (Hoe groot is je 
koelkast/diepvries?) en met je keukengerief en apparaten. Hou ook rekening 
met wat er in je voedselpakket van die week zit.

 × Maak een boodschappenlijstje (met hoeveelheden) op basis van je 
weekmenu en vul het aan met wat je nog extra nodig hebt. Trek met je 
lijstje naar de sociale kruidenier en probeer je eraan te houden. Of maak je 
boodschappenlijst nadat je je voedselpakket ontvangen hebt, en noteer de 
voedingsmiddelen die je bijkomend in de sociale kruidenier of je reguliere 
supermarkt nodig hebt.

 × Pluis aanbiedingen uit: wie weet staat er iets dat je lekker vindt in promo. 
Om te vermijden dat je dingen moet weggooien, koop je best alleen wat je 
nodig hebt en/of waarvan je weet dat je het tijdig kan opeten en/of goed kan 
bewaren voor later.
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Nog wat tips om voedselverlies te 
voorkomen:

 × Zet de dagen na het winkelen 
gerechten op je menu met verse 
producten en ingrediënten die niet 
superlang houdbaar zijn. Vries 
overschotten in om te eten op 
‘restjesdag’.

 × Ga creatief aan de slag met restjes: 
overschotjes van groenten kan je 
makkelijk verwerken in een soep, 
stoofpotje of in pastasaus. Heb je 
nog een tomaat of wortel over? 
Gebruik die als aanvulling bij je 
broodbeleg. Overrijp fruit kan 
je verwerken in een smoothie of 
milkshake, of je kan er kraanwater 
mee op smaak brengen.

Dankzij je boodschappenlijstje weet je 
wat je nodig hebt. Maar in de winkel zelf 
moet je ook kiezen. Met de volgende 
tips hou je die keuzes budgetvriendelijk:

 × Kijk op de onderste en/of hoogste 
rekken in de winkel. Producten 
die op ooghoogte staan, zijn 
dikwijls duurder dan minder 
zichtbare producten. Meestal 
staan merkproducten net voor je 
neus, terwijl huismerken of witte 
producten lager of hoger staan.

 × Vergelijk producten op basis van 
hun prijs per kg/liter. Een potje 
natuuryoghurt van 100 gram en 
eentje van 250 gram moet je niet 
vergelijken op basis van prijs: 
normaalgezien is het eerste het 
goedkoopste. Maar misschien 
is de tweede yoghurtsoort wel 
goedkoper per kilo. Het bekijken 
waard! Hoeveel een product per 
kilo/liter kost, vind je in kleine 
lettertjes op het etiket in het rek. 

 × Véél in één keer kopen is vaak 
goedkoper, maar zorg dan dat 
je alles zeker kan bewaren of 
verwerken. 

 × Zit je toch met restjes, zoals van 
groenten? Voeg die dan toe in een 
soep, pastasaus of stoofpotje. Fijne 
recepten om met restjes aan de 
slag te gaan vind je ook op Zeker 
Gezond, online of via de app.

 × Gaan winkelen net voor de 
winkel sluit of de markt stopt, kan 
voordelig zijn. Want dan vind je 
de producten die bijna vervallen 
meestal in ‘snelverkoop’, tegen 
zachte prijzen. Interessant is dat. 
Maar koop alleen die producten 
waarvan je weet dat je ze vóór de 
vervaldatum kan opeten.

 × Ga winkelen met een volle maag. 
Zo zal je superaanbiedingen op 
snoeprepen, chips of andere zoute 
en zoete snacks makkelijker links 
kunnen laten liggen. Ga je toch voor 
iets ongezonds? Kies dan voor een 
kleinere verpakking.

 × Winkelen is leuker als dat op 
het gemak kan. Als je alléén je 
boodschappen doet, zonder (klein)
kinderen, kan je rustiger nadenken 

Tips voor tijdens 
het winkelen 

over wat je wel of niet moet kopen. 
Dus ga alleen winkelen als dat kan.

 × Waar winkel je het best? Verken de 
winkels in je buurt. Vergelijk hun 
assortiment en prijzen. Neem eens 
een kijkje in een buurtsupermarkt, 
bij de plaatselijke kruidenier of op 
de wekelijkse markt: vaak zijn verse 
groenten en fruit daar goedkoper. 
Benut ook alle mogelijkheden die 
sociale voedselinitiatieven in jouw 
buurt je bieden: kan je maandag 
bij de voedselbedeling een pakket 
gaan ophalen en donderdag 
langsgaan in de sociale kruidenier? 
En misschien is er ook een leuk 
sociaal- of buurtrestaurant in je 
buurt waar je aan een betaalbaar 
tarief uit eten kan gaan?

 × Blijf op je hoede voor superpromo’s. 
Megakortingen op chocolade, 1 kilo 
vlees kopen = 1 kilo vlees gratis ... 
Misschien interessant op het eerste 
gezicht: maar heb je die producten 
wel nodig in zo’n grote hoeveelheid? 
Kan je ze gebruiken, bewaren? 
Bulkpromo’s op vlees kunnen 
voordelen bieden, maar alleen als 
je genoeg plaats in het diepvriesvak 
hebt. En de promo op die koeken 
die je (klein)kinderen graag lusten, 
is inderdaad mooi meegenomen. 
Maar alleen als je de voorraad 
kan bewaren op een plek waar die 
koekjesfans ze niet zien.

Tips na het 
winkelen

https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.zekergezond.be/tabs/home
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Domino- of 
kettingkoken voor 
kleine huishoudens of 
wie alleen woont

Klanten die alleen wonen of een klein huishouden hebben, vermijden misschien 
bepaalde voedingsmiddelen, zoals pompoen of kool, omdat die te groot zijn om in 
één maaltijd te verwerken. Om ze toch op het menu te zetten, kan je het principe 
van kettingkoken uitleggen aan jouw klanten. Dit wordt ook ‘dominokoken’ of 
‘budgetkoken’ genoemd. 

Je bereidt een grote hoeveelheid 
ingrediënten die je daarna als basis 
voor verschillende gerechten gebruikt. 
Zo kan je een grote hoeveelheid 
aardappelen koken om ze op dag 1 als 
gekookte aardappelen te eten, op dag 
2 als puree en op dag 3 als gebakken 
aardappelen. Gekookte bloemkool kan 
je op dag 1 serveren met witte saus, 
op dag 2 in soep en op dag 3 kan je de 
overschot nog koud serveren bij een 
salade. De term ‘kettingkoken’ wordt 
ook breder gebruikt als synoniem voor 
restjeskoken, waar je de restjes van de 
dag ervoor meeneemt in een ander 
gerecht. 

Je kan met kettingkoken best wel 
wat geld én tijd besparen, want je 
koopt én kookt grote hoeveelheden 
ineens. Bovendien kan je zo toch die 
pompoen, kool of andere grote(re) 
voedingsmiddelen eten. En doordat je 
de restjes telkens meeneemt, gooi je 
minder weg. 

Wel moet je uitkijken dat je niet 
eenzijdig gaat eten, en extra opletten 
voor bederf.

Extra tips en inspiratie i.v.m. 
kettingkoken vind je op de foodblog 
‘Jonge Sla’ van journaliste Dorien 
Knockaert. Kijk ook zeker op onze Zeker 
Gezond-app of website. Daar kan je 
de groente die je wil verwerken als 
zoekterm ingeven om kookinspiratie 
te vinden voor de volgende dagen. Tip: 
met de filter ‘budgetvriendelijk’ hou je 
het voordelig. 

Zo werkt het

Voor- en nadelen

Inspiratie 
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voedselverlies 
tegengaan

Voedselverlies is een bedreiging voor de gezondheid én 
het milieu. Hoe kan je daar iets aan doen met je sociale 
voedselinitiatief ? 

 × Je kan de prijs verlagen van voedingsmiddelen die bijna 
hun houdbaarheidsdatum bereiken. Of je geeft ze gratis 
mee. 

 × Je plaatst die producten in de kijker door er bv. een rek 
voor te reserveren. Of door er recepten bij te leggen 
die klanten inspireren. Komt de houdbaarheidsdatum 
van de kip in zicht? Zoek een kipgerecht op het 
receptenplatform Zeker Gezond, online of via de app, en 
geef een afdruk mee aan je klanten.

 × Je kan je klanten tips meegeven om weggooien 
te vermijden bij hen thuis. Éénmaal per week een 
restjesdag inlassen, is zo’n tip. Want met restjes kan je 
nog heel creatief zijn, zonder dat het veel tijd of moeite 
moet kosten:

 × Heb je restjes van verschillende soorten 
groenten? Maak er soep of een ovenschotel van. 
Ook een omelet of wrap met groenten is een 
budgetvriendelijke oplossing. 

 × Heb je na je maaltijd aardappelen, pasta of andere 
deegwaren over? Maak voor de volgende dag een 
frisse koude salade met deze restjes. 

 × Restjes van ei, kip of vis? Daarmee maak je zelf eens 
beleg voor op de boterham. 

 × Ook invriezen kan een mogelijkheid zijn. 
 × Ander ideeën voor restjes vind je in de groente- 

en peulvruchtenfiches. Die kan je in de winkel 
ophangen bij het product in kwestie.

 × Ook dominokoken is een manier om te koken met 
restjes.

https://www.zekergezond.be/search?query=kip
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept?x-craft-preview=Dg1Zu5U4kY&token=uH9OuhCob90JWS4ntNqLP3J8u7zWNm42
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zeker gezond, 
meer dan recepten

Budgetvriendelijke en gezonde recepten vind je terug op het 
receptenplatform Zeker Gezond, online of via de app. 

Met deze tips vind je er wat je zoekt: 

 × De filter budgetvriendelijk toont je recepten voor een 
hoofdmaaltijd van maximaal € 2 per persoon of een 
lunch voor maximaal € 1 per persoon. 

 × Andere filters laten je recepten zien op basis van het 
seizoen, zodat je budgetvriendelijke seizoensgroenten 
en -fruit kan klaarmaken. 

 × Restjes verwerk je makkelijk door bepaalde 
ingrediënten aan te vinken. Op die manier kan je ook 
vegetarische recepten selecteren.

Je drukt de recepten af via het printicoontje naast ‘bereiding’. 
Maar je kan je klanten ook de weg wijzen naar Zeker Gezond 
zelf door hen deze gratis kaartjes mee te geven die je kan 
bestellen in de webshop van Gezond Leven. 

Dat is niet alles. Op de Zeker Gezond-app kunnen ze een 
gratis account aanmaken, waarmee ze hun eigen weekmenu 
en boodschappenlijstje kunnen samenstellen. Handig, want 
door een weekmenu te maken, hoef je maar één keer per 
week te plannen. En het boodschappenlijstje heb je ook 
meteen op zak tijdens het winkelen.

https://www.zekergezond.be/tabs/recipes
https://www.gezondleven.be/materialen/kaartjes-zeker-gezond
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4.
INSPIRATIE 
VOOR JE ZAAK

TH
T

TGT onmiddellijk
verbruiken

na ontdooiing
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Op welke voeding

Producenten zijn verplicht om een houdbaarheids-
datum op verpakte voedingsmiddelen te zetten. 
Maar zoek niet naar de datum op wijn, dranken 
met meer dan 10% alcohol, kauwgom, keukenzout, 
suiker of azijn: daarvoor geldt een uitzondering.

ALLES OVER DE 
HOUDBAARHEIDSDATUM

Op de meeste voorverpakte voedingsmiddelen vind je een houdbaarheidsdatum terug. Maar 
wat betekent die houdbaarheidsdatum nu precies? Welke uitzonderingen mogen sociale 
voedselwinkels maken? Is het nog veilig om een voedingsmiddel te eten of te drinken als het 
over datum is? En wat met producten die al geopend zijn? Ken je het antwoord op die vragen, 
dan kan je je klanten informeren zodat zij ook voedselverlies en geldverspilling tegengaan.

Op verpakkingen van voedingsmiddelen vind 
je twee soorten datums terug: ‘te gebruiken tot’ 
(TGT) of ‘ten minste houdbaar tot’ (THT). Wat is het 
verschil?  

‘Te gebruiken tot’ (TGT) 

 × Vind je op producten die snel bederven, zoals verse 
(rauwe) vis en vers (rauw) vlees. Daarin kunnen snel 
bacteriën groeien, wat gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt. 

 × Het is de uiterste consumptiedatum: tot die 
datum kan je het product veilig gebruiken, zonder 
gezondheidsrisico’s. 

 × Is het voedingsmiddel over de datum? Dan mag het niet 
meer verkocht worden in jouw winkel. 

 × Zit je met een product dat bijna zijn TGT-datum bereikt 
en waarvan de verpakking nog niet geopend is? Vries 
het dan in, ten laatste op de TGT-datum, en geef het 
mee aan de klant. Is de verpakking wel al geopend, 
dan is de houdbaarheidsdatum niet meer geldig en 
moet je het product nog diezelfde dag verbruiken om 
gezondheidsrisico’s te voorkomen. 

 × De diepgevroren voedingsmiddelen mag je na de TGT-
datum alleen verdelen of verkopen in jouw winkel onder 
de volgende voorwaarden: 

 × Onderbreek nooit de koudeketen van gekoelde 
voedingsmiddelen, tenzij tijdens het inzamelen en 
het transport. Dat is liefst zo kort mogelijk, vooral 
bij hoge buitentemperaturen. Bij voorkeur gebeurt 
het vervoer met een koelvoertuig, minimaal in een 
koelbox. 

 × Wanneer je de voeding in ontvangst neemt, dien je 
de temperatuur steekproefsgewijs te controleren. 
Daarbij gelden de temperatuurvoorschriften 
van het KB van 13 juli 2014 betreffende 
levensmiddelenhygiëne. 

 × Op de verpakking van de producten moet duidelijk 
‘onmiddellijk verbruiken na ontdooiing’ staan.

 × De ingevroren producten mag je tot 2 maanden na 
het invriezen verkopen, niet langer. 

 × Ze moeten minstens 48 uur vóór verkoop  
ingevroren zijn. 

Wat is een 
houdbaarheidsdatum 
precies? 

http://www.favv-afsca.fgov.be/legislation/hygiene/denreesalimentaires/_documents/2014-07-13_AR_hygiene_DE.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/legislation/hygiene/denreesalimentaires/_documents/2014-07-13_AR_hygiene_DE.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/legislation/hygiene/denreesalimentaires/_documents/2014-07-13_AR_hygiene_DE.pdf
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‘Ten minste houdbaar tot’ (THT)

 × De THT-datum is een garantie van de kwaliteit. Je 
vindt die datum onder meer op melk, droge koekjes, 
sinaasappelsap, pasta, rijst en conserven.

 × Als de THT-datum van producten verstreken is, kan de 
kwaliteit minder zijn. Maar het is wel nog altijd veilig 
om ze te verdelen aan klanten, zonder enig risico voor de 
volksgezondheid. Op 2 voorwaarden: dat de producten 
in goede omstandigheden bewaard werden en dat de 
verpakking niet beschadigd is. 

 × Van zodra de verpakking is geopend, geldt de 
houdbaarheidsdatum niet meer. 

Steeds dienen de bewaaromstandigheden (vnl. temperatuur) zoals vermeld op het etiket te worden gerespecteerd in het 
bijzonder bij te koelen of diepvriesproducten.

product nadere omschrijving bederfkenmerken richtlijn houdbaarheid

zeer lang houdbaar

zout, suiker, bloem Mits droog bewaard geen 
bederf. Na zeer lange tijd 
mogelijk muf. Ook letten op 
hardheid, vochtabsorptie, 
aanwezigheid van insecten, 
mijten, ranzigheid, 
schimmels, ...

Tot 1 jaar (en mogelijk 
langer) na THT, mits 
product de kenmerkende 
eigenschappen nog heeft 
en geen gebreken aan 
product of verpakking 
waarneembaar zijn.

Bij diepvriesproducten de 
temperatuur respecteren 
(-18°C of minder).

droge pastaproducten mie, macaroni, spaghetti, ...

couscous, griesmeel

koffie, thee

rijst

instant poeder (vetarm) koffie, kruidenmix, pudding

water, frisdrank en UHT 
behandelde dranken (bv. 
melk, vruchtensappen)

Smaak kan achteruit 
gaan ‘kleurverandering’ 
(cf. enzymatische 
bruinkleuring).

volconserven (blik/glas) groenten, fruit, soep, vlees, 
vis, koffiemelk, jam, ...

Roestvorming blik/
doppen. Gasvorming 
(bol staan), kleur- of 
geurveranderingen.

siroop, stroop, honing Versuikering.

snoep (hard) lollies, zuurtjes

diepvriesproducten Uitdroging, ranzig worden 
van vet.

De tabel hieronder geeft weer welke producten je wel en 
niet mag verdelen eens hun houdbaarheidsdatum bereikt of 
overschreden is. Er zijn vier categorieën van producten, van 
(zeer) lang houdbaar (THT) tot kort houdbaar (TGT). Je ziet 
waarop je moet letten in de kolom met de bederfkenmerken. 
En in de laatste kolom zie je onder welke voorwaarden je de 
producten toch mag verdelen of verkopen in je winkel – op 
voorwaarde dat er geen bederfkenmerken zijn. 
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product nadere omschrijving bederfkenmerken richtlijn houdbaarheid

lang houdbaar

droge koekjes Muf, smaakverlies, 
smaakverandering, 
uitdrogen, verandering van 
textuur, aanwezigheid van 
mijten en insecten.

Tot 2 maanden (en mogelijk 
langer) na THT, mits 
product de kenmerkende 
eigenschappen nog heeft 
en geen gebreken aan 
product of verpakking 
waarneembaar zijn.

muesli, ontbijtgranen, 
cornflakes

broodbeleg (pindakaas, 
hagelslag, pasta’s)

Ranzig worden van het 
vet, geurveranderingen, 
kleurveranderingen, 
oxydatie, schimmelvorming, 
aanwezigheid van insecten.

chips, zoutjes, pinda’s

olie, frituurvet

instant poeder (vet) soep, melkpoeder

margarine, boter

harde kazen bv. Gouda, Emmenthaler, 
Parmesan

snoep (zacht) met vulling, chocolade, drop

sauzen bv. frietsaus, mayonaise, 
ketchup

in flessen gesteriliseerde 
melk en melkproducten

Smaakverandering of 
smaakverlies

beperkt houdbaar

brood, afbakbrood Muf, schimmelvorming, 
ranzig worden van vet, 
aanwezigheid van insecten.

THT-datum aanhouden, 
uitzonderingen mogelijk, 
maar dan goed beoordelen!  
Dagvers brood kan worden 
ingevroren, liefst binnen de 
2-3 weken consumeren.
Bij diepvriesproducten 
temperatuur respecteren 
ttz. - 18°C of minder.

zachte kaassoorten

cake, koek met vulling, 
zachte koek

Gisting

halfconserven (haring, 
mosselen, ...)

Koeling vereist

kort houdbaar

vers vlees, kip, vis, 
vleeswaren

Deze producten hebben 
vaak “te gebruiken tot 
datum” (TGT) en vrijwel 
altijd is koeling (onder 7°C) 
vereist. In aantal gevallen 
is zelfs koeling vereist van 
onder de 4°C of lager (vb. 
vis)

Bacteriegroei (evt. 
schimmelvorming) en 
bederf.

NOOIT na TGT/THT-datum 
aanvaarden of verdelen. 
Consument moet product 
uiterlijk op TGT/THT 
nog kunnen gebruiken. 
Belangrijk is gesloten 
koelketen (opslag, vervoer, 
distributie): als dat niet 
gewaarborgd is, deze 
producten NIET uitleveren!

gebak

gekoelde maaltijden, 
salades

vers geperst vruchtensap

eieren

desserten op basis van 
zuivel

yoghurt

gesneden verse groenten 
en fruit

Bron ~ http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2017-09-14_circ-ob_Voedselbanken_NL_V4_clean.pdf

http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2017-09-14_circ-ob_Voedselbanken_NL_V4_clean.pdf


32

Veilige voeding

Voor sociale voedselinitiatieven gelden 
andere richtlijnen rond traceerbaarheid 
en etikettering. Het volstaat om een 
lijst bij te houden met inkomende 
producten en de vestiging waarvan ze 
afkomstig zijn. Omgekeerd moeten 
winkels of bedrijven ook een lijst 
bijhouden van de producten die ze aan 
jou leveren. 

Op het etiket van de producten in je 
rekken moeten de volgende gegevens 
staan: 

 × de verkoopsbenaming van  
het product

 × de houdbaarheidsdatum  
(behalve als er een uitzondering is) 

 × de naam en het adres van jouw 
winkel

Meer informatie vind je in deze 
omzendbrief van het FAVV.

Stel je vast dat je huidige aanbod sterk 
afwijkt van de adviezen? Dan pas je dat 
het best stapsgewijs aan. Drastische 
maatregelen kunnen namelijk 
weerstand oproepen bij de klanten. 
Omdat ze bijvoorbeeld niet vertrouwd 
zijn met bepaalde voedingsmiddelen 
zoals vis, peulvruchten of bepaalde 
soorten groenten. 

Minstens even belangrijk: je klanten 
betrekken bij de aanpassingen. Dat doe 
je door hen te informeren en te vertellen 
waarom. Waarom je bijvoorbeeld 
andere voedingsmiddelen of kleinere 
verpakkingen wil aanbieden. Of 
waarom je het aanbod groenten wil 
uitbreiden en de keuze in zoete snacks 
wil beperken. 

Hou rekening met de voorkeuren van 
je klanten en voer de veranderingen 
niet plots of tegelijkertijd door. Stuit 
je op weerstand? Pas dan het aanbod 
geleidelijk aan. Evalueer regelmatig: 
vallen de nieuwe producten in de smaak 
of blijven ze net in de rekken staan? 
Probeer hierover ook voorzichtig te 
polsen bij je klanten. 

Bekijk het ruimere 
plaatje

Misschien stel je vast dat het tijd is om 
het voedingsaanbod van je organisatie 
eens in vraag te stellen. Om te kijken 
naar je klanten en hun wensen, zonder 
vooroordelen. En zo je volledige manier 
van werken onder de loep te nemen en 
alle veronderstellingen los te laten. 

Wie weet kan je minder soorten zoete 
en zoute snacks in de rekken leggen 
zonder dat je klanten er last van 
hebben? Vraag hen eens wat ze daarvan 
zouden vinden. Dat kan gerust op een 
informele manier. Krijg je bepaalde – 
minder gezonde – producten gratis en 
wil je ze minder of helemaal niet meer 
aannemen? Wie weet kan je met de 
schenker zoeken naar manieren om dit 
gratis aanbod diverser en gezonder te 
maken voor jullie klanten …

Aanbod stapsgewijs 
aanpassen 

http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2017-09-14_circ-ob_Voedselbanken_NL_V4_clean.pdf
http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2017-09-14_circ-ob_Voedselbanken_NL_V4_clean.pdf
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5.
MEER WETEN? 
ADRESSEN, 
BROCHURES EN 
VORMING
Lokale 
ondersteuning

Ken je Logo al, kort voor het ‘LOkaal 
GezondheidsOverleg’? Zij helpen 
jullie graag verder. Want zij werken 
vaak al samen met andere sociale 
voedselinitiatieven in jouw buurt 
en ondersteunen hen wanneer het 
gaat over gezonde voeding én andere 
gezondheidsthema’s. Bovendien 
kunnen ze samenwerking en 
uitwisseling met initiatieven in je buurt 
faciliteren. En: er is altijd wel een Logo 
in je buurt. Benieuwd waar? Hier vind je 
alle contactgegevens.

IN
FO

?

https://www.vlaamse-logos.be/
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Hoe maak je gezonde voeding 
bespreekbaar in jouw sociale 
voedselvoorziening? Er is keuze uit 
tal van ondersteunende materialen 
over de voedingsdriehoek: van posters 
over placemats tot een filmpje. Een 
affiche van de voedingsdriehoek is 
bijvoorbeeld een ideale gespreksstarter 
om het met je klanten te hebben 
over hun eetgewoonten, welke 
voedingsmiddelen ze vaak en minder 
vaak eten, hoe ze hun eetgedrag kunnen 
veranderen ... Via de webshop van 
Gezond Leven bestel je gratis gedrukte 
materialen over de voedingsdriehoek − 
je betaalt alleen de verzendkosten.

Deze drie brochures kunnen jou  
van pas komen:

Brochure ‘Gezonde en 
betaalbare voeding’ 
Deze brochure richt zich tot 
alle medewerkers van sociale 
voedselinitiatieven. Ze staat boordevol 
tips om je klanten op weg te helpen naar 
gezondere en betaalbare eetgewoonten.

Brochure ‘Superdiverse en gezonde 
voeding – wegwijzer voor een 
maaltijdaanbod’
Werk je in een sociaal restaurant of 
ander sociaal voedselinitiatief dat 
maaltijden aanbiedt? Aan de hand 
van deze brochure maak je je aanbod 
gezonder en zo toegankelijk mogelijk 
voor iedere klant. Bijvoorbeeld met de 
tips in om je aanbod halalvriendelijker 
te maken.

Brochure ‘Superdiverse en gezonde 
voeding – wegwijzer voor een 
winkelaanbod’ 
Werk je in een sociale kruidenier of 
ander sociaal voedselinitiatief dat 
voedingsmiddelen aanbiedt? Aan de 
hand van deze brochure maak je je 
aanbod gezonder en zo toegankelijk 
mogelijk voor iedere klant. Bijvoorbeeld 
met de tips in om je aanbod 
halalvriendelijker te maken.

Wil je weten welke andere 
materialen er bestaan voor sociale 
voedselinitiatieven? Neem dan zeker 
een kijkje op deze pagina.

Andere brochures 
voor sociale 
voedselinitiatieven

Aan de slag met de 
voedingsdriehoek

De Vorming Gezonde Kost is er 
voor koks, logistiek medewerkers 
of begeleiders uit de welzijnssector, 
die lekker gezond willen koken voor 
verschillende leeftijdsgroepen en 
mensen met verschillende noden. 
Uitgangspunt is de voedingsdriehoek. 
Deelnemers kunnen rekenen op 
inspiratie en leren hoe ze een 
evenwichtig en gevarieerd weekmenu 
kunnen opstellen.

Vorming  
Gezonde Kost

https://www.gezondleven.be/materialen
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezonde-en-betaalbare-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezonde-en-betaalbare-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Superdiverse-en-gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen-RESTAURANTS.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Superdiverse-en-gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen-RESTAURANTS.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Superdiverse-en-gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen-RESTAURANTS.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Superdiverse-en-gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen-WINKELAANBOD.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Superdiverse-en-gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen-WINKELAANBOD.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Superdiverse-en-gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen-WINKELAANBOD.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/gezonde-voeding-in-sociale-voedselvoorzieningen
https://www.gezondleven.be/projecten/gezonde-gasten/getuigenis
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6.
BIJLAGES
Bewaaradvies 
groenten en fruit

groenten
Hier een overzicht van de groenten waar we een fiche van hebben gemaakt met 

bewaar- en bereidingstips:

prei

3 weken 

1 jaar1 jaar 1 jaar

pompoen knolselder

TIP!  Maak de prei 
vochtig en bewaar ze 
in plastic zak.

 Alleen als het 
vruchtvlees al 
aangesneden is.

 Alleen als het 
vruchtvlees al 
aangesneden is.

TIP!  Leg stukken 
pompoen 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. 
Vries daarna in.

TIP!  Leg stukken 
prei 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

TIP!  Leg stukken 
knolselder 3 min. 
in kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

2 maanden op koele 
en droge plek (10 à 15°C)

2 maanden op koele 
en droge plek (10 à 15°C)

https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept
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witloof

knolraap

7-10 dagen 

2 dagen 2 dagen1 maand

1 week 

1 jaar

1 jaar 1 jaar1 jaar

1 jaar

zoete aardappel

andijvie venkel

koolrabi

TIP!  Bewaar in 
papieren zak.

TIP! Bewaar andijvie 
niet bij appelen, 
kiwi’s of peren.

TIP! Bewaar in 
plasticfolie.

TIP! Bewaar in 
papieren zak.

TIP!  Bewaar in 
plasticfolie.

TIP! Leg stukken 
witloof 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

TIP! Leg stukken 
andijvie 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

TIP! Leg stukken 
venkel 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

TIP! Leg stukken 
knolraap 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

TIP!  Leg stukken 
koolrabi 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

3 tot 5 dagen 
bij kamertemperatuur

1 dag
bij kamertemperatuur

2 dagen
bij kamertemperatuur

1 maand
bij kamertemperatuur

3 weken
bij kamertemperatuur

Bewaar op een donkere en droge 
plaats (bv. keukenkast). 

4 tot 5 dagen op een koele 
en droge plek (10 à 15°C)
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pastinaak

2 weken2 weken

1 jaar1 jaar

rode biet

TIP! Bewaar in 
papieren zak.

TIP! Leg stukken 
rode biet 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

TIP! Leg stukken 
pastinaak 3 min. in 
kokend water en 
spoel af met koud 
water. Vries daarna 
in.

3 dagen
bij kamertemperatuur
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fruit

Het meeste fruit blijft het langst goed in je koelkast. 

Je kan fruit ook bij kamertemperatuur bewaren, maar dan is het minder lang houdbaar.
Het meeste exotische fruit kan niet goed tegen kou en bewaar je

 ook best bij kamertemperatuur:

appels en peren banaan perziken en nectarines 

ananas 

guave

Ook citrusvruchten bewaar je best bij kamertemperatuur. 
Bij warm weer kan je ze eventueel in de koelkast 

bewaren: sinaasappel, mandarijn, pompelmoes, citroen 
en limoen (1-2 weken). kiwi’s 

mango druiven  meloen  

2-4 weken 1 week3-7 dagen

3-7 dagen

2 dagen1-3 weken

8 dagen7 dagen 1-7 dagen

Opgelet! 

Bananen,appels, peren en 
perziken verspreiden een 
gas (ethyleen) als ze rijpen. 
En dat versnelt ook de 
rijping van ander fruit. 
Wil je dit voorkomen, 
bewaar ze dan apart.
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Hierbij nog een overzichtstabel met 
bewaaradvies voor fruit: Aardbeien

Cranberries

Banaan

Kersen

Appel

Frambozen

Bramen

Kruisbessen

Ananas

Druiven 

Bosbessen

Kiwi

Ananas

Guave

Citroen

Limoen

Meloen

Nectarine

Perzik

Pompelmoes

Sinaasappel

Rode of witte 
aalbessen

Peer

Mandarijn

Mango

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 week bij kamertemperatuur

1 tot 3 dagen in koelkast

2 tot 4 weken in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

7 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 weken in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

2 dagen bij kamertemperatuur

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

1 tot 7 dagen bij kamertemperatuur

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

3 tot 7 dagen in koelkast

3 tot 7 dagen in koelkast

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

8 dagen bij kamertemperatuur

3 tot 7 dagen bij kamertemperatuur

2 tot 4 weken in koelkast

Op de website van het 
Nederlandse Voedingscentrum 
(www.voedingscentrum.nl )vind 
je nog meer informatie over het 
bewaren van fruit.

http://www.voedingscentrum.nl
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/waar-fruit-beste-bewaren-koelkast-fruitschaal.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/waar-fruit-beste-bewaren-koelkast-fruitschaal.aspx
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