De producten jungle
Je hebt je plattegrond bij in de vorm van een lijstje, je bent
gewaarschuwd voor de agressieve chips die vanuit het snack schap
naar je zal loeren en je bent klaar om doelgericht enkel dat in je
karretje te gooien wat je nodig hebt. Vol vertrouwen stap je naar
binnen, de wilde supermarkt in. Nog voordat je naar je plattegrond
hebt kunnen kijken word je van alle kanten met felle kleuren en
schreeuwende acties besprongen. Verwarrende, misleidende teksten
fluisteren je toe vanuit de schappen en zoete geuren bedwelmen je
neusgaten. Je raakt verstrikt in het web van sausmixen en
ontbijtgranen. Voor je het door hebt ben je compleet verdwaald in de
producten jungle.
Om dit te voorkomen wil ik je meenemen op een supermarkt safari.
Veilig vanuit je scherm leer ik je alles over de verschillende
producten die hier huisvesten. Ik geef je duidelijke voorbeelden van
de grootste misleiders en laat je simpel zien waaraan je gezonde
producten kunt herkennen. Daarnaast leer je omgaan met de zoete
praatjes van de pakjes en zakjes, zodat je deze zelf effectief weet te
gebruiken en ik garandeer je dat je al mijn favorieten hebt gezien.
Klaar voor de reis door de wilde supermarkt? Kom maar mee!

@GIDICOACHING

GIDICOACHING.NL

GIDISACADEMY.NL

Voorbereiding
Een goede voorbereiding, is het halve werk. Zo ook bij een reisje door de supermarkt.
Loop je onvoorbereid of met haast een supermarkt binnen, dan liggen er overal lekkere
versnaperingen op de loer die jou proberen te verleiden. En hoe minder jij een idee hebt
wat je wilt gaan kopen, hoe groter de kans dat je thuiskomt met producten die je liever
niet had gekocht.
Ook honger speelt hier een grote rol bij. Hongerig de supermarkt inlopen is altijd een
slecht idee voor je portemonnee en gezondheid. Je brein is zo ontworpen dat het signalen
geeft wanneer het eten ziet. Hoe leger de buik, hoe serieuzer deze signalen worden
genomen: het is nu tijd voor eten. Dit zit zo diep in onze natuur dat jezelf bedwingen dan
haast onmogelijk is.
Afhankelijk van je behoefte krijg je zin in zoetigheid of vette voedingsmiddelen. Je begint
de broodjes te ruiken, die jam ziet er ineens veel aantrekkelijker uit en oh die koekjes! Hoe
harder je dit probeert te bedwingen, hoe harder je brein gaat schreeuwen. Mocht dit
gebeuren, kies dan heel bewust en overwogen één dingetje uit ter grootte van je handpalm
om je brein te bedaren. Leg het heel nadrukkelijk in je mandje. Je brein weet nu dat het
wat gaat krijgen, en jij kunt weer rustig door.

Zo ga je voorbereid de supermarkt in:
•
•
•
•

Inventariseer je koelkast: Wat heb ik nog in huis?
Inventariseer je voorraad: Heb ik voldoende gezonde opties?
Bedenk: wat wil je gaan eten vandaag en/of de komende dagen
Maak een boodschappenlijstje: probeer hierbij de route van de winkel
aan te houden, dit voorkomt op en neer lopen!
• Bekijk je lijstje: bestaat deze voor 80% uit gezonde keuzes en 20% uit
wat lekkers? Dan heb je een gezond lijstje opgesteld!
• Neem wat te eten en ga met je lijstje richting de supermarkt!
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De vloek van de groene zone
In de meeste supermarkten stap je binnen in de groenten en fruit afdeling. Heerlijk zo’n
goed begin! Vol trots laad je jouw mandje vol met alle groentes en fruit die op je lijstje
staan. En weet je wat, we doen er nog een paprika extra bij en wat fruit! Dat voelt goed
he? Je vervolgt je rondje door de winkel en komt uiteindelijk uit bij de koekjes. Hmm
stroopwafels! Maar… deze stonden niet op je lijstje. Wanneer je in je mandje kijkt zie je al
die gezonde keuzes die je al hebt gemaakt, daar mag wel een koekje bij!
Dat mag zeker. Maar let op dat het bij een paar lekkere dingen blijft. Hier zit de truc van
de winkel. Je krijgt honger van al die lekkere geuren en plaatjes om je heen. Je hebt een
goed gevoel omdat je al veel gezonds in je mandje hebt liggen. De groene kleuren geven
je onbewust een positief seintje. Alsof het stoplicht op groen gaat. Voor je het weet ligt dat
extra pak koekjes in je mandje.

Mijn tips:
1. Gebruik wanneer kan altijd een mandje in plaats van een winkelwagen. Een
winkelwagen geeft je het ruimtelijke gevoel dat je weinig aan het kopen bent. Er is
dan zeker nog wel een plekje vrij voor dat koopje aan het einde.
2. Kijk aan het einde van je ronde eens naar je mandje of wagen. Hoeveel van wat erin
ligt zijn echt gezonde, pure keuzes zoals groenten, fruit, noten en eieren? Hier wil jij
jouw mandje mee vullen! Hoeveel is licht bewerkt, zoals voorgesneden vers,
diepvriesgroenten, granen en ingeblikte/geweckte/ingevroren groenten? Dit zijn goede
bijproducten. Hoeveel is sterk voorbewerkt? Dit zijn alle pakjes, zakjes, potjes,
koekjes, snoep, chips en brood wat niet meer te herkennen is als een natuurlijk
product. Dit zijn de minder gezonde keuzes.

Een gezonde winkelwagen bevat
maximaal 20% sterk bewerkte producten

80%

20%

3. Zolang jouw boodschappen gemiddeld uit deze verhouding bestaan, weet je dat je
bewust gezonde keuzes hebt gemaakt! En dan kan een pakje stroopwafels echt geen
kwaad. Is deze verhouding wat uit balans, bijvoorbeeld 50/50, dan is er ruimte voor
meer gezondere keuzes. Kijk eens naar de producten die je hebt gekozen. Zou je er
misschien eentje kunnen terugleggen of vervangen voor een gezond alternatief?
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Starende verpakkingen
Na het vers komen de schappen vol met verpakkingen. Een chaos waar je in één
oogopslag niets van begrijpt. Je kijkt op ooghoogte, dat is prettig. Gericht en niet te
moeilijk. De plek waar iedereen automatisch als eerste naar kijkt! Maar hier staan precies
om die reden ook vaak de duurste merkproducten. Laten we eens een stapje achteruit
doen. Even kijken wat we nu écht willen.

Waar kun je rekening mee houden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merken
Prijs
Allergenen
Keurmerken
Ingrediënten & voedingswaarde
Gewicht per verpakking

Schreeuwende claims
Op verpakkingen staan een hele hoop leuzen en claims. ‘Vers bereid’, ‘ambachtelijk
gemaakt’, ‘natuurlijk en puur’, ‘vol met vezels’, ‘zonder geur- en smaakstoffen’, ‘zonder
geraffineerde suiker’ en ga zo maar door. De meeste daarvan zijn klinkklare onzin of maar
half van wat jij nu denkt dat het is. Echt waar. Hoewel je brein al deze dingen direct (vaak
onbewust) leest is het goed om deze niet serieus te nemen. Zelfs al die mooie plaatjes van
groenten, fruit en granen die je doen vermoeden dat iets gezond is, zijn er om jou te
misleiden.
Er is enkel één woord dat je wel serieus moet nemen: volkoren. Heel de rest mag je
negeren. Dat maakt het al een stuk makkelijker, toch!
Pastasoorten en brood mogen alleen volkoren heten wanneer ze bestaan uit 100%
volkorengranen. En dit zijn de vezels die jij wilt hebben. Maar let op! Regelmatig zetten
koek-, cracker- en repenfabrikanten ook ‘volkoren’, ‘met havermout’ of ‘vol van granen’ op
de verpakking terwijl het niet 100% volkoren is. Dus:

Skip de voorkant!
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Merken & prijzen
A-merk, B-merk of toch het huismerk? Je wilt jezelf en eventuele tafelgenoten natuurlijk
graag iets goed voorschotelen, maar wat is goed? Wanneer je voor kwaliteit wilt gaan
lijken de A-merken de juiste keuze. De mooie verpakkingen, de bekende reclames en de
populariteit geven zo’n product al snel aanzien. Ook de prijs laat je denken dat je meer
waarde voor je geld krijgt. Daar kun je mee thuiskomen!
Toch blijkt dit in de praktijk vaak niet zo te werken. De huismerken die je tegenwoordig in
de supermarkt vindt zijn meestal van prima kwaliteit, soms zelfs een gezondere keuze dan
een A-merk! Daarnaast zijn de producenten vrij om een product aan meerdere bedrijven te
verkopen. Het kan dus zijn dat je huismerk pastasaus precies dezelfde is als de merkpastasaus die ernaast staat! Je betaalt in dat geval enkel meer geld voor een luxe
verpakking en de reclames.

Goed eten tegen een eerlijke prijs:
•

Probeer: Het prijsverschil tussen huismerk en A-merk kan groot zijn, terwijl het
kwaliteitsverschil maar klein is. Geef het huismerk altijd een kans! Proef het verschil
en vergelijk ze met elkaar.

•

Vergelijk de ingrediënten: Soms zit er een duidelijk verschil tussen producten, soms
niet. Vergelijk daarom je vaste merkproduct eens met het huismerk. Zo kan een potje
pesto cashewnoten in plaats van pijnboompitten bevatten, of is er een ander soort
olie gebruikt. Dit hoeft niet direct slechter te zijn, maar is wel minder authentiek.

•

Vergelijk de voedingswaarde: Waar zit de meeste suiker, zout of verzadigd vet in?
Hier kunnen grote verschillen in zitten. De ene keer in het voordeel van het A-merk,
de andere keer in het voordeel van het huismerk. Het is niet verkeerd om dit eens
goed te bekijken, want hier is veel gezondheidswinst op te halen!

•

Bekijk de herkomst: op een verpakking staat altijd waar of door welk bedrijf deze
geproduceerd is. Hier kun je dus terugvinden of de inhoud van de verschillende
verpakkingen uit dezelfde fabriek komen. Is dat het geval? Dan kun je zorgeloos voor
de goedkoopste variant kiezen.

•

Koop groot in! De makkelijkste manier om geld te besparen is houdbare producten
groot inkopen. Denk hierbij aan rijst, pasta, kruiden, diepvriesproducten, crackers
en blikvoer. Wacht tot jouw favoriete product in de aanbieding is en sla dan in.
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Keurmerken
Veel producten hebben tegenwoordig ook een keurmerk op de voorkant staan. Een
keurmerk geeft informatie over de productie van een product. Keurmerken zijn in te delen
in 3 categorieën:
•
•
•

Duurzaamheid: dierenwelzijn, eerlijke handel, natuur en milieu
Herkomst en kwaliteit: waar komt het vandaan en hoe is het geproduceerd
Gezondheid: helpen bij het maken van gezondere keuzes of bij intoleranties

Inmiddels zijn er al meer dan 100 duurzaamheidskeurmerken. De afgelopen jaren zijn er
steeds meer bijgekomen. Om nog een beetje wegwijs te worden tussen al deze
keurmerken heeft het Milieu Centraal samen met verschillende experts in 2019 de
keurmerk top 10 samengesteld. Uit deze beoordeling zijn 10 topkeurmerken naar voren
gekomen die het hoogste scoren op controle, transparantie, milieu, dierenwelzijn of
mensenwelzijn. En dit zijn die toppers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ASC: voor verantwoorde kweekvissen
Beter Leven keurmerk (2 en 3 sterren): voor dierenwelzijn
Demeter: voor dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel
EKO: producten van biologische landbouw
Europees keurmerk voor biologische landbouw
Fairtrade/Max Havelaar voor eerlijke handel
Milieukeur: milieubewust, weinig bestrijdingsmiddelen en zuinig met energie
MSC: duurzame visserij
Rainforest Alliance Bescherming van het regenwoud
RSPO Certified Sustainable Palm Oil palmoile met bescherming van regenwoud
UTZ: eerlijke handel
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ETIKETTEN

LEZEN
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Etiketten lezen
Als we de voorkant skippen moeten we, om écht te weten wat een gezonde keuze is, de
achterkant leren lezen. Ja, dit kost net wat meer moeite. Daarom doen producenten dit
ook. Maar dit levert jou uiteindelijk heel veel meer gezondheid en energie op. Met een
paar simpele stappen kun jij heel gemakkelijk een gezonde keuze maken. En onthoud: je
hoeft niet alles in een keer te veranderen, bekijk iedere boodschappen ronde één product.
De achterkant bestaat uit twee belangrijke onderdelen waar we gebruik van maken: Een
ingrediëntenlijst & een voedingswaardetabel.

Etiketten lezen in 3 stappen: pak-draai-kies
1. Pak: pak twee gelijkwaardige producten
2. Draai: Draai beide verpakkingen om, om te vergelijken:
•

Bekijk de ingrediëntenlijst
Is het eerste woord een belangrijk onderdeel van het product
(volkorenmeel in volkorenbrood)? Wat als eerste wordt vermeld zit er
het meeste in! Ingrediënten staan altijd op volgorde van hoeveelheid.

•

Bekijk de eerste 3 ingrediënten van de lijst.
Staat hier suiker, -ose of stroop in, dan is dit meestal geen gezonde
keuze. Dit valt waarschijnlijk binnen de 20%.

•

Bekijk de voedingswaardetabel ‘per 100 gram’
Vergelijk de hoeveelheid ‘waarvan suiker’, hoe minder hoe beter!
Een gezonde keuze bevat niet meer dan 5 gram suiker per 100 gram.

•

Vergelijk de hoeveelheid ‘zout’, hoe minder hoe beter!
Een gezonde keuze bevat zo min mogelijk zout. Probeer onder 1 gram
per 100 gram te blijven.

•

Vergelijk de vezels, hoe méér hoe beter!
Ga bij graanproducten voor meer dan 7 gram vezel per 100 gram

•

Producten erg gelijkwaardig?
Kijk dan naar de kcal en kies de laagste!

3. Kies: kies het product dat het beste bij je past.
Vergelijk eventueel met nog een andere uit het schap of met een biologische
variant als dit in je budget past. Kies vooral hetgeen waar jij je goed bij voelt!
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Voorbeeld
1. Neem van je product 2 verschillende merken in handen. Ik kies hier voor humus van
Jumbo eigen merk en Maza.
2. Loop de 3 stappen van het stappenplan af.
Zoals je op het etiket kunt lezen bevat de Jumbo eigenmerk humus meer kikkererwten
dan de Maza humus. Dit vind ik in dit geval belangrijk, want humus is een
kikkererwtenpasta. Daarnaast bevat de Jumbo humus wel wat meer suiker, maar
minder zout en minder kcal per 100 gram.
3. Kies wat het beste bij je past.
De Jumbo lijkt me qua samenstelling beter en is goedkoper. Deze gaat mijn mandje in!
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Er zijn meer dan 100 woorden die aangeven dat er
suiker aan een product is toegevoegd
Hierbij de meest voorkomende toegevoegde suikers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agavenectar
Agavesiroop
Basterdsuiker
Bietenstroop
Bietsuiker
Dadelstroop
Dextrose
Diksap
Druivensap
concentraat
10. Esdoornsiroop
11. Fruitextract
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12. Fruitsapconcentraat
13. Fructose
14. Galactose
15. Geraffineerde suiker
16. Glucose
17. Invertsuiker
18. Kandij
19. Kokosbloesemsuiker
20. Kristalsuiker
21. Maisstroop
22. Maltose
23. Melksuiker
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24. Moutextract
25. Rietsuiker
26. Sacharose
27. Siroop
28. Stroop
29. Sucrose
30. Suikerstroop
31. Vanillesuiker
32. Vruchtenextract
33. Vruchtenconcentraat
34. Zwarte
rietsuikermelasse
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Pakjes praatjes
Vooraf geen gerecht uitgekozen of ben je jouw boodschappenlijstje vergeten? De pakjes en
zakjes inspireren je graag met hun heerlijke plaatjes en mooie praatjes. Van een Hollands
stoofpotje tot Mexicaanse burritos. ‘Zonder smaakversterkers en kunstmatige kleurstoffen’,
‘met lekker veel groenten’ en alles in één klein doosje! Wat wil je nog meer? Het lijkt haast
te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Want in feite zijn deze doosjes en zakjes
helemaal niet sneller en niet gezond. Ze zitten namelijk vol met suiker en zout. Daarnaast
moet je alle groenten er toch nog los bijkopen. Hetgeen wat altijd het meeste tijd kost in
de keuken is snijden! Tijdbesparend is het dus ook niet.
Maar deze doosjes kun je wel heel handig in je voordeel gebruiken. Als inspiratiebron en
boodschappenlijstje, wanneer je niet weet wat je wilt eten. Maar dan zonder alle verborgen
suikers en zout. Dit is mijn kookgeheim dat ik keer op keer gebruik om de lekkerste
gerechten op tafel te zetten!

Mijn ultieme truc

1.
2.
3.
4.

5.

Ga voor het rek met de pakjes en zakjes staan en kies een gerecht uit dat je
wilt gaan koken. Neem deze even mee.
Kijk naar wat er in de doos zit. ‘Deze verpakking bevat…’. Haal hiervan de
ingrediënten die je nodig hebt zoals wraps, rijst of linzen, maar laat de
kruidenmixen even voor wat het is. Kies voor volkoren varianten waar
mogelijk! Dit is uiteindelijk ook veel goedkoper.
Houd het boodschappenlijstje aan van de verpakking en haal alle
ingrediënten zoals je normaal ook zou doen. Eet je met meer personen?
Neem dan wat meer van de graanproducten en (goedkopere) groenten.
Lees de ingrediënten lijst per mixzakje na op kruiden en specerijen. Vaak is
dit een kruidenmix en een sausmix. Neem de eerste 5 kruiden en specerijen
die je leest. Heb je deze al in huis of moet je deze nog kopen? Haal de
kruiden en specerijen die je nog niet in huis hebt. Maak een foto van de
ingrediëntenlijst en indien mogelijk de bereidingswijze op de verpakking en
zet het pak terug. De bereidingswijze is vaak ook op de site van het merk
terug te vinden.
Reken af, want het is tijd om te gaan koken!
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Voorbeeld
Nodig:
volkoren wraps

Kruidenmix:
Paprikapoeder, komijn, peper,
koriander, cayennepeper
+ 1 verse ui en knoflook
Sausmix
Cayennepeper, dille, peterselie,
lavas
+ verse knoflook en 1 citroen
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Zelf kruidenmixen maken
Een kruidenmix zelf samenstellen is de eerste keer even puzzelen, maar zodra je jouw
samenstelling hebt gevonden heb je deze in een paar seconden gemaakt!
In veel gevallen mag er voor 4 personen: het eerste kruid 3 tot 5 theelepels in, het tweede
2 tot 3 en de overige 1/2 tot 1. Peper mag naar eigen smaak. Schrijf altijd op hoeveel je van
welke kruiden hebt gebruikt, dan hoef je hier de volgende keer niet meer over na te
denken. Stop al je kruiden in een vijzel of schaaltje en maal het goed door elkaar. Je kunt
ook andere kruiden en specerijen toevoegen. Gebruik de kruidenwijzer uit het kookboek
Wereldse smaken voor bijpassende kruiden en specerijen!

Homemade burritos!
Boodschappen 2-3 personen:

1. Verwarm de oven voor op 220°C. Snij de
paprika's in reepjes en de grote tomaten in
blokjes. Snij als laatste de kipfilet in blokjes.
Verhit in een koekenpan 1 el olie en bak hierin
de kipfilet goudbruin en gaar. Voeg de
paprikareepjes en tomatenblokjes toe en bak
deze nog 1 à 2 min. mee.

300 gr. kipfilet of kidneybonen voor vega
1 avocado
1 rode paprika
1 gele paprika
2 tomaten
250 gr. cherrytomaten
125 ml crème fraiche
100 gram geraspte kaas 30+
1 ui
2 tenen knoflook
6 grote volkoren wraps

2. Voeg dan de kruidenmix (en tomatenpuree)
toe en roer het goed door elkaar.
3. Meng ondertussen de sauskruiden met de
crème fraîche in een schaaltje en zet apart.

Optioneel: blikje tomatenpuree

Mexicaanse kruidenmix:

4 theelepels paprikapoeder
3 theelepels komijn
1/2 theelepel peper (of een stuk rode peper)
2 theelepels koriander
½ tot 1 theelepel cayennepeper
Tot 1 theelepel zout

Sausmix:

Bereidingswijze (Knorr.com)

½ theelepel cayennepeper (indien gewenst)
½ theelepel dille
1 theelepel peterselie
½ theelepel lavas (optioneel)
Beetje knoflook
Optioneel: snufje zout

4. Maak een salade van gehalveerde
cherrytomaten gemengd met een in blokjes
gesneden avocado. Meng hier (verse) koriander
doorheen. Breng het geheel op smaak met
peper en eventueel een scheutje olijfolie.
5. Haal de tortilla’s uit de verpakking. Verwarm
ze 1 min. in een voorverwarmde oven (220ºC).
Verdeel de crème fraîche saus over de wraps,
beleg het midden met het kipmengsel en vouw
ze dicht. Leg de dichtgevouwen tortilla’s in een
ingevette ovenschaal en bestrooi ze met de
geraspte kaas. Zet de schaal ca. 8 min. in de
voorverwarmde oven.

Let op! Voeg geen water toe wanneer dit in de
bereidingswijze staat. Dit water bindt met het
zetmeel uit de pakjes waardoor de saus wat
dikker wordt. Gebruik indien nodig maïzena
met een klein beetje water om de saus te
binden of voeg een blikje tomatenpuree toe bij
het aanbakken.
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MIJN FAVORIETE PRODUCTEN
Plantaardig voor op brood
Het liefste top ik alles af met tomaten, paprikareepjes, olijven en een flinke hand rucola!

AH Humus naturel &
zongedroogde tomaat

Maza Baba Anoesch
& Esfenaj

Jumbo/Plus pastasaus
groenten (Ook voor
in pasta’s)

Jumbo houmous harissa & pompoen

Mister Kitchen. V-spread

Jumbo/Plus groene
pesto (ook voor pasta’s)

AH groenen olijven
met knoflook

Jumbo zoete paprika dip
Muhamara

Ajvar Burcu (jumbo) &
Ajvar Podravka (AH)

Jumbo / AH / Plus
100% pindakaas

Dierlijk voor op brood
Plantaardig heeft zeker de voorkeur als het gaat om gezondheid, maar van kaas kan ik nou eenmaal erg
genieten! Heel af en toe neem ik vleeswaren op brood, als ik er echt een keertje zin in heb. Dit zijn
mijn favorieten voor op brood:

Geitenkaas jong belegen
30+

Geitenkaas spreads

Rosbief bio beter leven
Plus 2 ster, AH 3 ster
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20+ kaas (Pan pan) komijn

Bio cottage cheese (hüttenkäse)

AH Bio kipfilet beter
leven 3 sterren
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AH & jumbo Jong
belegen 30+ kaas

Fishtales tonijn in olijfolie
& gerookte wilde zalm

Bio yorkham AH &
Jumbo beter leven 3
sterren
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Brood, wraps, crackers, wafels
Mijn favoriete gezonde sneetjes om al dat lekkere broodbeleg op te doen! Ik wissel graag af tussen
brood en goed gevulde wraps en crackers.

Desem volkoren

Volkoren desembol Ecoplaza

Volkoren vloerbrood

Afbak broodjes vokoren

Volkoren broodjes ovenvers

Soma Fries & volkoren
Roggebrood

Wasa volkoren & zuurdesem
meergranen crackers

Fjord volkoren rogge

Volkoren rijstwafels

Bakkerij Van Heeswijk

Leev linzen & kikkererwten
Wafels
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Volkoren tortilla’s
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No fairytales Wortel & bieten tortilla
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Ontbijtgranen & toppings
Mijn dagelijks ontbijtje bestaat uit haver of homemade granola en is rijkelijk afgetopt met zaden, pitten
en vers fruit. Maar ook pannenkoeken met yoghurt of vers fruit komen regelmatig langs!

Havermout geplet / grof

Jumbo/AH bio havermout

Muesli noten & zaden
Smaakt, AH, Bio+

Smaakt Boekweit vlokken

Gepofte spelt

(Ongebrande) ongezouten noten

Gebroken lijnzaad & Chiazaad

Kokos snippers
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Cacao nibs
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AH bio Gepofte quinoa
& boekweit

Goji bessen

Zaden en pitten mix

Volkoren pannenkoek
0% suiker
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Zuivel & plantaardige zuivelproducten
Koemelk en koemelkproducten zijn moeilijk te verteren, belasten de darmen en kunnen laaggradige
ontstekingen aanwakkeren. Daarom ga ik zoveel mogelijk voor plantaardige alternatieven. Wil je toch
dierlijke zuivel? Dan heeft zuivel van geitenmelk de voorkeur. Deze is makkelijker te verteren, belast
de darmen minder en bevat minder ontstekingsbevorderende stoffen.

Oalty Havermelk
Calcium

Soja yoghurt
Ongezoet

Nutco kokosmelk
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AH/Jumbo sojamelk ongezoet

Skyr ijslandse stijl

Haver en soja cuisine
Kookroom
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Betsie’s/Bettine
Geitenmelk

Betsie’s geitenyoghurt

Bio today Ghee &
kokosolie voor
Bakken en braden
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Pasta & granen
Heerlijk bij kruidige stoofpotten, pastasazen en curry’s. Maar ik gebruik ze ook graag in mijn salades of
lunchgerechten! Al deze producten werken hetzelfde: koken (verse groentepastas opbakken), even
uitstomen en klaar voor gebruik!

Volkoren pasta’s

Bio quinoa

Volkoren tarwe en rijst
noodles

Bio bulgur

Peulvruchten pasta’s
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Bio zilvervliesrijst

Smaakt bio boekweit,
Parel gierst & amaranth

Verse groentenpasta’s & -rijst
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Vegetarische vleesvervangers
Je vlees vervangen voor een vegetarische optie is heel gezond! Zelf eet ik nog amper vlees, maar vind
ik het wel fijn om goede alternatieven te hebben. Niet alle vervangers zijn gezond door het hoge zout
en vetgehalte. Dit zijn de gezonde opties naar minder vlees!

AH/Jumbo Vega gehakt

Meat Free Days (Aldi) balletjes

Meat Free Days (Aldi) en SoChicken burgers

Garden Gourmet Falafel diverse smaken

Vivera Shoarma en Jumbo Gyros
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Jumbo en AH naturel Tofu
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Kruidenmixen & smaakmakers
Een zakje kruidenmix uit de kant-en-klaar gang lijkt zo simpel. Maar wist je dat je op de
kruidenafdeling de meeste van deze melanges ook kunt vinden, zonder het toegevoegde zout en suiker?
Veel gezonder en net zo makkelijk! Om een sausje te maken kun je alle kruiden en specerijen
aanmaken met een blikje tomatenpuree, klein bekertje plantaardige kookroom, sojamelk, kokosmelk of
een scheutje sojasaus, afhankelijk van het gerecht. Gebruik een beetje maizena (zetmeel) om een
gerecht nog meer binding te geven.

Euroma kruidenmixen, gerecht-mixen &
kruidenmelanges zonder zout

ABC zoute sojasaus (AH)

Verstegen blends zonder toegevoegd zout
(te lezen op sluitingslipje)

Jumbo oestersaus

Bio today edelgist
(kaassmaak vervager)

Biotoday gistvrije
groentebouillon

Met suiker en zout

Wil je wennen aan minder zout en suiker? Of heb je écht geen tijd? Dan kun je deze producten
gebruiken die binnen deze categorie wat lager in suiker en zout zijn. Deze producten behoren binnen
de 80/20 verhouding tot de 20%. Probeer altijd verse kruiden te gebruiken!

AH boemboe’s

Inproba nasi & bami goreng

Conimex woksauzen
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Simpel en snel
Wanneer ik weinig tijd heb wil ik toch een snelle en redelijk voedzame maaltijd. Je kunt dan veel tijd
besparen op het boodschappen doen of snijden. Voorgesneden groenten zijn hiervoor ideaal en gezond!
De opties hieronder zijn snelle keuzes, laag in suiker, gematigd in zout vergeleken met andere kant-enklare gerechten en toch met redelijk wat voedingsstoffen. Vers is nog altijd gezonder. Blijf kijken en
vergelijken!

Vers pakketten AH

AH bio soep in zak

AH bonenmixen

HAK bonen- en groenteschotels

Fastfood
Omdat ieder mens wel eens een pizza en friet eet. Hierbij mijn gezonder alternatief fastfood favorieten!

Lekker & anders vegetarische
Turkse pizza. Vullen met rode
ui, geraspte wortel, paprika, sla
& knoflooksaus.
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Dr. Oetker spinach
base pizza

Veggie chef (jumbo)
Veggie chef
oven kroket,
champignon burger.
op een broodje
Op wit broodje met
met mayo en een Doorgebakken uien
portie friet ernaast
& mayonaise
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Koek, snoep & chips
Tot slot snacks waar ik zonder enige schuld of schaamte zo af en toe van geniet. Van een koekje bijna
dagelijks, tot een bakje chips zeker wekelijks. En soms wat meer. Als het om snoepen gaat kijk ik
nergens naar qua inhoud, dus ik zou hier alles neer kunnen zetten! Ik zorg er enkel voor dat ik eet
waar ik echt zin in heb en dat ik bewust geniet tot ik genoeg heb. Ik houd puur rekening met mijn
gevoel! Zo houd ik de controle en gaat stoppen moeiteloos. Kies vooral bewust hetgeen waar jij echt
van kunt genieten!

Chocolade
Ik hou van chocolade! Ik vind het heerlijk en mijn lichaam vraagt hier
regelmatig om. Pure chocolade vanaf 75% is nog niet eens zo ongezond.
Deze Seriously dark chocolate van Hands Off is mijn favoriet! Met 85%
cacaomassa en minder suiker dan gemiddeld is dit een prima reepje om
zorgeloos een stukje van te genieten.

Koeken
Deze koeken zijn mijn side cookies bij een kopje thee op de bank. Dit zijn de dingen die ik lekker vind,
maar kies vooral zelf! Dat mag dus ook gerust een grote appelkoek zijn.

Verkade knappertjes & kokos

Krakelingen

Cafe Noir

Farm Brothers koeken

Lotus Speculoos

Chocolade biscuit puur

Voor bij de film

Jimmy’s zoute popcorn
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Oven baked mediteraan &
Ribbelchips paprika
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