
Tips bij etentjes & feestjes

Als je naar een restaurant gaat, eet je vaak
later dan je gewend bent. Om teveel honger
(en teveel eten) te voorkomen, neem dan thuis
vooraf een klein tussendoortje, zoals een
schaaltje yoghurt of een cracker met beleg. 
Gekookte, gegrilde of gestoomde gerechten
zijn vaak gezonder, omdat ze minder calorieën
bevatten.
Bestel extra groente in plaats van patat. Let
op dat er geen boter over de groente zit.
Neem niet meer dan twee gangen. Ga
bijvoorbeeld voor een voor- en hoofdgerecht
en neem als 'toetje' thee of koffie. 

Af en toe ongezond eten bij een etentje of een
feestje is helemaal geen probleem. Maar als je dit  
vaak doet (elke week of nog vaker), zijn tips om
gezonde én lekkere keuzes te maken handig. 

Uit eten



Vraag of dressings en sauzen apart
geserveerd kunnen worden. Zo kun je zelf
letten op de hoeveelheid die je neemt.
Kies caloriearme dranken (in frisdrank en
vruchtensappen zitten veel calorieën) en vraag
bijv. een kan met (bruisend) water.
Kies voor magere vleessoorten, zoals kip,
kalkoen, magere runderlappen, hamlap,
rosbief of biefstuk. Vermijd hamburgers,
worstjes, karbonades, speklapjes, lamsvlees en
bijvoorbeeld slavinken. Af en toe kan dit
natuurlijk best!
Check tijdens het eten hoe vol je zit. Voel je je
prettig verzadigd? Stop dan met eten. Dat
mag, ook als de anderen nog dooreten of als
het nog niet op is. Neem een extra
(caloriearm) drankje of een lekkere espresso
toe.



Wat zijn gezondere keuzes in het restaurant?
Bijvoorbeeld:

Overleg eventueel van tevoren met de
gastheer/gastvrouw of er ook gezonde hapjes
zullen zijn. Bied aan zelf iets te maken.

 
Voorgerecht: (volkoren)brood met een beetje

tapenade, groentesalade of carpaccio.
 

Hoofdgerecht: een vegetarisch gerecht met
bijvoorbeeld peulvruchten (zoals linzen,

kikkererwten, bruine bonen), vis, mager vlees (zoals
biefstuk, kip of kalkoen) of wild. Bestel liever geen
extra porties friet. Als je friet apart moet bestellen,

kun je ook een portie delen. Bestel groente als
bijgerecht.

Nagerecht: fruit, vruchtensorbetijs, koffie of thee. 
Of deel een toetje.

Hapjes op een feestje



Beleg plakjes komkommer met een frisse dip,
zoals hummus of light roomkaas, en strooi er
kruiden zoals paprikapoeder overheen
Crackertjes met groente- of fruitspread,
(20+/30+) (smeer)kaas, hüttenkäse,
zuivelspread light, mozzarella, ei (gekookt) en
vis (tonijn, makreel, gerookte zalm).
Ongezouten noten, zoals amandelen, walnoten,
hazelnoten, pecannoten, pinda's (officieel geen
noot maar worden hier wel toe gerekend).
Schaaltje olijven (vers of op water)

Bepaal vooraf wat en hoeveel je gaat eten en
drinken. Schrijf het ook op, zoals: “Ik neem 2
stukjes stokbrood met kruidenboter, mager
vlees met 1 eetlepel saus (ik vraag of de saus
apart kan), groente en 2 eetlepels friet. Ik
drink 1 glas wijn en verder water en frisdrank
zonder suiker. Als toetje neem ik een espresso."

Gezonde keuzes op een feestje zijn:

Handige tips voordat je naar een feestje of
etentje gaat:



Bepaal vooraf na welk tijdstip je niets meer
neemt waar calorieën in zitten. Bijvoorbeeld:
"Na 22.00 uur schakel ik over op bronwater."
Neem alleen eten dat je minstens het cijfer 8
geeft. Kies dus niet iets omdat het er nu
eenmaal staat, maar eet wat je écht heel
lekker vindt en geniet daar ook met al je
aandacht van!
Schep kleine porties op.
Laat je niet verleiden of overhalen om meer te
eten dan je van plan was. Het blijft je eigen
keuze, jij bepaalt zelf wat je in je mond stopt!
Anderen mogen andere keuzes maken.

Zo onthoud je het makkelijker en maak je
bewust de keuze om iets wel en iets anders
niet te eten. Bij het etentje of feestje zelf is het
dan makkelijker om je aan jouw keuze te
houden.



Het kan handig zijn om van te voren te
bedenken hoe je op een aardige manier nee
kunt zeggen tegen drankjes en hapjes die je
aangeboden krijgt. Zoals.: 

“Dat ziet er lekker uit, misschien neem
straks nog een hapje.”
“Je hebt weer lekkere dingen gemaakt! Ik
ga eerst eens even kijken wat er allemaal
is.”
“Ik heb net wat gegeten, dus ik wacht nog
even.”
“Ik heb nog niet zo’n honger, mag ik het
vragen als ik iets wil nemen?”

Eet niet te snel. Neem de tijd en probeer alles
goed te proeven en 30 keer te kauwen op elke
hap. Zo merk je beter wanneer je verzadigd
raakt.
Neem ook af en toe tussendoor een glas water
zodat je langer over je eten doet. Als de rest
nog niet is uitgegeten, kom je anders toch
steeds in de verleiding om ook nog iets te
nemen.


