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DE EXPERT

Michaël Sels, voedingsdeskun-
dige en hoofddiëtist van het UZA 

CHALLENGE:  
500 GRAM  
GROENTEN EN 
FRUIT PER DAG
Meer dan de helft van de Belgen 
heeft overgewicht en moet dringend 
meer fruit en groenten eten. Michaël 
Sels: ‘Probeer er voor jezelf een uit-
daging van te maken om een maand 
lang elke dag 500 gram groenten en 
fruit te eten. Het succes van veertig 
dagen zonder vlees en Tournée Mine-
rale (een maand zonder alcohol, red.) 
bewijst dat challenges werken. Eén 
kanttekening: je moet het effect van 
een aangepast voedingspatroon altijd 
op lange termijn bekijken. Van een 
verandering in gedrag heb je pas na 
een paar weken effect.’

Slechts 10 procent van de Belgen 
eet genoeg fruit. Voor groenten 
zitten we zelfs nog onder dat 

percentage’, vult voedingsdeskundige 
Michaël Sels aan. ‘Het moet dus niet onze 
hoofdbekommernis zijn of we fruit en 
groenten nu wel of niet met de schil eten. 
Méér groenten en fruit eten, dat is wat 
we moeten doen. Dàt  levert gezondheids-
winst op.’  
Maar heeft het eten van de schil dan geen 
enkel voordeel? Michaël Sels: ‘Van vita-
minen wordt weleens beweerd dat die 
net onder de schil zitten, maar dat 
klopt niet. Vitaminen zijn ver-
deeld over de hele vrucht.’ 
De schil bevat dan weer wel 
meer vezels dan het vrucht-
vlees. ‘Als je bijvoorbeeld 
een appel schilt, verlies je 
40 tot 50 procent van de vezels 
van de vrucht, en hetzelfde geldt 
voor tomaat, komkommer, wortel of 

zoete aardappel’, aldus Sels. 
‘Algemeen geldt: hoe stugger 

de schil, hoe meer vezels. Maar 
aan de schil van een ananas 

moet je natuurlijk niet beginnen. 
(lacht)’  

En dan is er nog het voordeel voor 
het milieu. Michaël Sels: ‘Naar voedsel-
verspilling  toe is het goed om fruit en 
bijvoorbeeld komkommers of wortelen 
grondig te wassen en met de schil  
op te eten.’
Een argument om fruit en groenten net 

wél te schillen, is je spijsvertering. 
‘Zeker bij groenten als komkom-

mer, courgette, tomaten of 
paprika’s. Verdraag je die 
niet goed, kwel jezelf dan 

Eet je fruit en groenten beter mét of zonder 
schil? ‘Een kwestie van smaak’, zegt Michaël Sels, 
 hoofddiëtist van het UZA. ‘Hoe je ze eet is niet zo 

belangrijk, hoeveel je ervan eet wél.’ 

WAT IS GEZONDER:

‘Vitamines zitten  
niet alleen net 
onder de schil, 
maar in heel de 
vrucht’

ZO WAS JE  
GROENTEN EN 

FRUIT HET BEST
Voedingsexpert Michaël Sels:  
‘Onder koud water. En je hoeft 

geen schrik te hebben dat je door 
hard te schrobben essentiële 

 voedingsstoffen verliest,  
dat is niet het geval.’

3 WEETJES  
OVER SCHILLEN

ZESTE
Citroenzeste is in! Niet onlogisch, 

want de schil van citroenen en 
andere citrusvruchten geeft een 
bom smaak, zeker als je ze niet 

meekookt in je gerecht. 

BIO
Ook biogroente en -fruit moet je 
goed wassen (of schillen)! Het is 

een misvatting dat bio onbespoten 
is. De wetgeving laat ook daar heel 

wat sproeimiddelen toe. En die 
kunnen evengoed giftig zijn. 

POMPOEN
Als je pompoen in de oven be-

reidt of het door de soep draait, 
geeft de schil je gerecht een veel 
intensere smaak. Het maakt de 

voorbereiding ook een stuk mak-
kelijker - want een pompoen schil-
len is geen eenvoudige klus - én je 

 verliest geen enkel vezeltje.
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niet door ze ongeschild te eten.’

BRUINE VLEKJES
Wat met kinderen, die een bruin vlekje 
op een banaan of appel aangrijpen als 
reden om hem niet te moeten opeten? 
Michaël Sels: ‘Wat het gezondheidseffect 
en de voedingsstoffen betreft, maken die 
vlekjes geen verschil, ook niet als je ze 
eruit snijdt. Doe gewoon wat nodig is om 
jou en je kinderen genoeg fruit te laten 
eten. Camoufleer groenten als een spread 
om ze op brood te smeren, prik fruit op 
een satéstokje. Pas zulke trucjes toe zodat 
je kinderen op het einde van de dag vol-
doende fruit en groenten binnen hebben.’
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