
 

 Gezonde tussendoortjes  
 
Wij geven de voorkeur aan verse, basisproducten als tussendoor eetmoment. Denk aan 
fruit, snackgroente en een volkoren cracker met jam. De lijst bevat ook een aantal niet-
basisproducten. Dit zijn middenwegproducten die ook nog voedingsstoffen leveren. Deze 
producten worden meer gezien als snack. Denk hierbij aan een volkoren biscuit, rijstwafel 
en een muesli reep. Bij sommige producten staat een merknaam. Deze producten kun je in 
de supermarkt kopen. We worden niet gesponsord door deze merken. We hebben deze 
producten gekozen op basis van de voedingswaarde en omdat we ze lekker vinden!       

 

Waar moet een gezond tussendoortje aan voldoen?  
De producten in de lijst zijn suggesties voor een gezond tussendoortje. Er zijn natuurlijk veel 
meer gezonde tussendoortjes! Je kunt hier zelf achter komen door het etiket erop na te 
lezen. Dit kan lastig zijn.. Om het je wat makkelijker te maken hebben we een aantal richtlijn 
voor je opgesteld: 

 
o 0 – 150 calorieën is een goede, algemene richtlijn. Bevat je tussendoortje meer dan 

150 kcal?  Eet het dan niet te vaak en houd rekening met je totale energie-inname. 
o Bevat in verhouding weinig suikers. Check het etiket en kies voor het tussendoortje 

met het minste aantal gram suikers per 100 gram. 
o Het tussendoortje bevat bij voorkeur eiwitten en vezels. Dit zorgt ervoor dat je langer 

vol zit.  
o Bevat weinig zout. Check het etiket en kies voor het tussendoortje met het minste 

aantal gram zout per 100 gram. 
 

 
Heb je meer hulp nodig bij gezond snacken en het beoordelen van de verpakking? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een lijst met gezonde hartige en zoete snacks voor je op een rijtje! 
Tip: klik op de onderstreepte woorden om het recept of product te zien 
 
 

 

https://www.samengezond.nl/gezond-snacken-zo-doe-je-dat/
https://www.samengezond.nl/laat-je-niet-foppen-door-de-verpakking/


 

Hartige snacks Aantal calorieën per portie 
Een beker bouillon (150 ml) 36 kcal (bevat wel veel zout, dus niet dagelijks doen) 
Snackgroente (100 gram) 
Bijvoorbeeld wortelen, radijs, komkommer, 
tomaten, paprika (lekker met dip) 

20 kcal 

Tzatziki dip (20 gram) 40 kcal 
Hummus dip (20 gram) 64 kcal 
1 Rijstwafel, naturel (10 gram) 38 kcal 
1 rijstwafel met hüttenkase en kipfilet (plak à 15 
gram) 

84 kcal 

1 rijstwafel met 20+ smeerkaas (10 gram) 56 kcal 
Dunne maiswafels paprika (AH) (3 stuks)  110 kcal 
Gekookt ei  64 kcal 
Gebakken ei (in 1 eetlepel vloeibare margarine of 
olijfolie) 

110 kcal 

Cocktailprikker met cherrytomaatje, bolletje 
mozzarella en blaadje basilicum (2 stuks) 

30 kcal 

Volkoren cracker met 100% pindakaas (15 gram) 161 kcal 
Volkoren cracker met mager vleesbeleg 73 kcal  
Volkoren cracker met 20+ kaas 110 kcal 
Toastje met gerookte makreel (10 gram) 54 kcal 
Groentewrap met hummus (20 gram) en paprika  133 kcal 
Groentewrap met zuivelspread (20 gram), rucola 
en tomaat  

137 kcal 

Plak roggebrood met 20+ smeerkaas 80 kcal 
Soepstengel volkoren (3 stuks) 75 kcal 
Hartige popcorn, zelfgemaakt van maïs (50 
gram) 

20 kcal 

Olijven (6 stuks) 11 kcal (bevat wel veel zout, dus niet dagelijks doen) 
Japanse mix (handje á 25 gram) 105 kcal 
Zure haring 156 kcal 
Zoute haring 129 kcal (bevat wel veel zout, dit is een week-keuze) 
Geroosterde kikkererwten 50 kcal 
Portie ongezouten noten (20 gram) 128 kcal 
Verse groentesoep, zelfgemaakt  70 kcal 
Falafel (3 stuks) met magere yoghurtdip (50 ml) 143 kcal 
Crostini met tonijn,  zelfgemaakt  150 kcal 
Zalmrolletjes,  zelfgemaakt (2 stuks) 50 kcal 
Edamame/gekookte sojaboontjes (60 gram) 
(eventueel geroosterd) 

149 kcal (bevat veel eiwit) 

Augurken (50 gram) 5 kcal 
Zoetzure paprika (50 gram) 8 kcal 

https://www.ah.nl/producten/product/wi456379/ah-maiswafel-paprika-portie
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/popcorn.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/geroosterde-kikkererwten.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/groentesoep.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/crostini-met-tonijn.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/zalmrolletjes.aspx


 

 

Bron: Voedingscentrum 

Zoete snacks Aantal calorieën per portie 
Aardbeien (100 gram)  32 kcal 
Bosbessen en frambozen  (100 gram) 57 kcal 
Peer (middelgroot)  96 kcal 
Appel (middelgroot) 72 kcal 
Banaan (middelgroot) 120 kcal 
Fruitsalade of fruitspiesjes  (100 gram) 60 kcal 
Chai latte (zelfgemaakt) 35 kcal 
Volkoren biscuit (10 gram)  46 kcal 
Bitterkoekje (10 gram) 41 kcal 
Volkoren beschuit met aardbeien 50 kcal 
Volkoren beschuit met Bosvruchten Jam Minder 
Zoet (Hero)  (20 gram) 

70 kcal 

Volkoren beschuit met Abrikozen Jam Minder 
Zoet (Hero)  (20 gram) 

69 kcal  

Volkoren beschuit met margarine (1 eetlepel) en 
gestampte muisjes  (portie à 6 gram) 

126 kcal (gestampte muisjes bevatten veel suikers, 
let op portiegrootte) 

Rijstwafel met pindakaas 100% (15 gram) 129 kcal 
Magere yoghurt (150 ml) en fruit (50 gram) 105 kcal 
Magere yoghurt (150 ml) en muesli (handje à 25 
gram) 

145 kcal 

Rijstepap (150 ml) met kaneel 132 kcal 
Optimel Magere Kwark Citroen/Vanille/ Appel 
kaneel/ Aardbei (150 ml) 

75 kcal (zonder toegevoegde suikers) 

Breaker High Protein Bosbes Banaan (Melkunie) 108 kcal (zonder toegevoegde suikers) 
Breaker High Protein Framboos Granaatappel 
(Melkunie) 

106 kcal (zonder toegevoegde suikers) 

Appel (heel) met 100% pindakaas (10 gram) 136 kcal 
Fruitsoep van gepureerd fruit met yoghurt 
(zelfgemaakt) 

75 kcal  

Appel uit de oven met kaneel en rozijnen (handje 
à 25 gram) 

145 kcal 

Snee vijgenbrood  118 kcal 
Gedroogd fruit, zoals pruimen, abrikozen of 
rozijnen (handje à 25 gram) 

75 kcal (bevat snel veel suikers) 

Abrikozen- dadelballetjes  (zelfgemaakt) (1 
portie) 

65 kcal (dadels bevatten snel veel suikers) 

Bananenbrood (1 portie) (Koopmans)  103 kcal 
Krokante Graanreep Waldkorn  (Bolletje) 99 kcal 

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Voedselvoorlichting/05_visie%20tussendoor%20eetmomenten.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/chai-latte.aspx
https://www.hero.nl/fruit/search?keywords=jam%20minder%20zoet
https://www.hero.nl/fruit/search?keywords=jam%20minder%20zoet
https://www.optimel.nl/nl/c/kwark/
https://www.melkunie.nl/producten/breaker-hp-bosbes-banaan/#nutritional-information
https://www.melkunie.nl/producten/breaker-hp-framboos-granaatappel/
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/fruitsoep.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/abrikozen-dadelballetjes.aspx
https://www.koopmans.com/product/bananenbrood/
https://bolletje.nl/producten/id-3171/krokante-graanrepen-waldkorn/

