
Gezonde tussendoortjes
Fruit: alles kan, diepvriesfruit ook. Eet het los
of maak een fruitsalade door verschillende
stukjes fruit in een schaaltje te doen. 
Ook lekker: stukjes appel 1 minuut in de
magnetron doen, strooi er daarna kaneel of
koek- en speculaaskruiden overheen. Eventueel
kun je er een lepel yoghurt of kwark bij doen. 
Plakjes appel met bosbessenkwark (bijv. van
Optimel) en bosbessen erop. Haal met een
appelboor het klokhuis uit de appel, snijd hem
zijwaarts in dikke plakken, besmeer met de
kwark en versier met bosbessen of ander fruit
en eventueel granaatappelpitjes.
Snackgroente, zoals komkommer, tomaatjes,
paprika, wortels etc. Kleed het ook leuk aan:
doe stukjes groente op een cocktailprikker met
een stukje 30+ kaas en een olijf.



Beleg plakjes komkommer met een frisse dip,
zoals hummus of light roomkaas, en strooi er
kruiden zoals paprikapoeder overheen
Volkoren of vezelrijke crackers
Volkoren boterham
Roggebrood
Beleg voor op brood of je cracker: groente,
fruit, (20+/30+) (smeer)kaas, hüttenkäse (of
cottage cheese, zuivelspread light, mozzarella,
ei (gekookt), vis (tonijn, makreel, gerookte
zalm), dun laagje 100% pindakaas, halvajam,
jam van Céréal
Schaaltje yoghurt of kwark (mager of halfvol,
af en toe vol): naturel of met smaakje van bijv.
Optimel of huismerk (zonder suiker)
Een ei (bij voorkeur gekookt)
Vis (tonijn, makreel, gerookte zalm. Vers of op
water.)
Schaaltje olijven (vers of op water)



Ongezouten noten, zoals amandelen, walnoten,
hazelnoten, pecannoten, pinda's (officieel geen
noot maar worden hier wel toe gerekend).
Schaaltje kikkererwten: strooi er eventueel
kruiden overheen (bijv. paprikapoeder) en
rooster dan 10 minuten roosteren in de oven
zodat ze knapperig worden.

Water. Ja, saai ;). Maak water nóg 
 aantrekkelijker door er vers fruit en ijsblokjes
in te doen. En maak dan meteen een hele kan
klaar en drink uit een mooi glas. Dat nodigt uit
tot drinken! 
Koffie zonder suiker
Thee zonder suiker
Max. 2 glazen light frisdrank per dag.

Drinken:


