
 

 

1 Tips voor slimme keuzes 

 
Algemene tips voor ontbijt en lunch 
 

> Vlees en vooral vet en bewerkt vlees (allerlei soorten worst, saucijs, speklappen, 
gepaneerde schnitzel) bevatten vaak de meeste calorieën van de warme maaltijd. 
Bovendien bevatten de vette varianten veel verzadigd vet. Kies voor de magere 
varianten (kip of kalkoenfilet, biefstuk, tartaar, varkenshaas) en bereid maximaal 100 
gram per persoon per maaltijd. 

> De bak- en braadproducten waar het vlees en eventueel de jus mee bereid worden 
bevatten veel calorieën. Gebruik maximaal 1 eetlepel en kies voor olie, vloeibare 
margarine of halvarine. Roomboter en bak- en braadproducten bevatten ook veel 
verzadigde vetten. 

> Een andere dikmaker zijn de sauzen uit pakjes of op basis van room, mayonaise en de 
kaas of room die aan de maaltijd worden gevoegd. Als je het gebruikt kies dan voor de 
magere varianten of de rode sauzen. 

> Maak de porties groenten nog groter in je warme maaltijd. Houdt rekening met 
minimaal 250 gram per persoon. Lukt dat niet? Neem dan in ieder geval wat rauwkost 
extra of gebruik in plaats van rijst eens bloemkoolrijst, broccolirijst of 
courgettespaghetti. Of voeg deze als extra groente toe aan een stamppot of 
pastasaus. Deze zijn tegenwoordig zowel in het koelvak als in de diepvries van iedere 
supermarkt te koop. 

 
 
Brood 
 

> Kies gewone boterhammen bij voorkeur volkoren, maximaal 2-3 per maaltijd. De 
gewone boterhammen, roggebrood en knäckebröd bevatten nauwelijks vet en leveren 
daarom ook minder calorieën. ‘Luxe’ broodsoorten zoals krentenbrood, witte-, bruine- 
of mueslibolletjes en croissantjes zijn gebakken met extra vet.  

> Kies voor halvarine op je brood. Het levert minder calorieën dan margarine, maar bevat 
wel de benodigde vitamine A en D. Bij een broodmaaltijd wordt het meeste vet en de 
meeste calorieën geleverd door de dikte en het soort smeersel (de boter) en het beleg. 
Sterker nog: de boter en het beleg bevatten vaak meer calorieën dan de boterham 
zelf!  

> Een dubbele boterham kun je goed beleggen met enkel beleg. Extra rauwkost als beleg 
is altijd goed of kies eens fruit of humus als beleg. 

> Boterham met een gebakken ei, ui, paprika of champignons in een pan met 
antiaanbaklaag is lekker warm en geeft een voller gevoel.  

> Maak eens een tosti van volkorenbrood. Besmeer dun met halvarine en beleg met een 
halve plak magere achterham en 1 plak dun gesneden (pittige) magere kaas voor 2 
boterhammen. Lekker met plakjes tomaat, courgette of rucola. 

 
Kijk & vergelijk: 1 snee volkoren 80 kcal) met (dieet-)margarine (40 kcal) en belegd met Goudse 
kaas (80 kcal) levert totaal 200 calorieën. Terwijl 1 snee volkorenbrood (80 kcal) besmeerd met 
(dieet-)halvarine (20 kcal) en met magere smeerkaas (20 kcal) als beleg totaal 120 calorieën 
oplevert. Dat scheelt 80 calorieën. 
 
 
Yoghurt 
 

> Kies voor magere yoghurt of magere Griekse yoghurt, Skyr of magere kwark. Dit 
scheelt vet, maar vooral de verzadigde vetten waar we niet teveel van binnen moeten 
krijgen. 



 

 

2 Tips voor slimme keuzes 

> Kies voor muesli in plaats voor cruesli, dat bevat weer meer vezels. 
> Voeg wat (diepvries)fruit toe en een klein beetje (10 stuks) ongezouten noten. Tenzij je 

geen noten meer gebruikt die dag dan kun je er ook een klein handje van maken. 
Pindakaas zonder toegevoegde suikers telt ook mee voor je dagelijkse noten inname.  

 
Salades 
 

> Let er bij de salades op dat het zoveel mogelijk uit groenten bestaat. Voeg in plaats 
van pasta voor de vulling wat peulvruchten toe. Linzen, edamame bonen of 
kikkererwten zijn lekker, gezond en zorgen voor een goede vulling. Wil je toch graag 
pasta of rijst toevoegen, kies dan voor de volkoren variant. 

> Kant- en klare salades in supermarkten en bedrijfskantines zoals bijvoorbeeld waldorf 
salade bevatten vaak veel calorieën door de dressings die er gebruikt worden. Kies 
voor de varianten zonder dressings. 

> Maak je eigen dressing. Als je slasaus, mayonaise of fritessaus gebruikt, gebruik er dan 
niet teveel van en meng dit bijvoorbeeld met magere yoghurt of magere kwark. Neem 
als toevoegingen bijvoorbeeld tomatenketchup, groene kruiden, geraspte ui, verse 
knoflook of knoflookpoeder, kappertjes, kerrie, paprikapoeder met chilipoeder en een 
scheutje whisky of cognac.  

> Of maak je eigen vinaigrettesaus van 1 eetlepel olie met 2 eetlepels citroensap of 
(balsamico)azijn, mosterd en eventueel kruiden als dille, bieslook, peper. 
 

 
Algemene tips voor de warme maaltijd 
 

> Vlees en vooral vet en bewerkt vlees (allerlei soorten worst, saucijs, speklappen, 
gepaneerde schnitzel) bevatten vaak de meeste calorieën van de warme maaltijd. 
Bovendien bevatten de vette varianten veel verzadigd vet. Kies voor de magere 
varianten (kip of kalkoenfilet, biefstuk, tartaar, varkenshaas) en bereid maximaal 100 
gram per persoon per maaltijd. 

> De bak- en braadproducten waar het vlees en eventueel de jus mee bereid worden 
bevatten veel calorieën. Gebruik maximaal 1 eetlepel en kies voor olie, vloeibare 
margarine of halvarine. Roomboter en bak- en braadproducten bevatten ook veel 
verzadigde vetten. 

> Een andere dikmaker zijn de sauzen uit pakjes of op basis van room, mayonaise en de 
kaas of room die aan de maaltijd worden gevoegd. Als je het gebruikt kies dan voor de 
magere varianten of de rode sauzen. 

> Maak de porties groenten nog groter in je warme maaltijd. Houdt rekening met 
minimaal 250 gram per persoon. Lukt dat niet? Neem dan in ieder geval wat rauwkost 
extra of gebruik in plaats van rijst eens bloemkoolrijst, broccolirijst of 
courgettespaghetti. Of voeg deze als extra groente toe aan een stamppot of 
pastasaus. Deze zijn tegenwoordig zowel in het koelvak als in de diepvries van iedere 
supermarkt te koop. 

 
Kijk & vergelijk: Een vleesrijke pasta maaltijd: 100 gram macaroni (350 kcal), 1 scheut olie (225 
kcal), 125 gram rundergehakt (295 kcal), ui en 1 eetlepel tomatenpuree (20 kcal), 2 eetlepels 
geraspte kaas, 48+ (80 kcal) is totaal 970 kcal 
Het kan ook zo: 50 gram volkorenmacaroni (160 kcal), 1 eetlepel olie (135 kcal), 100 gram 
rundertartaar (125 kcal) ui, paprika, prei, gepelde tomaten (35 kcal), 1 eetlepel geraspte kaas, 30+ 
(30 kcal) is totaal 550 kcal  
 

 


