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Betere bordindeling
Een gouden tip: maak er een uitda-

ging van om in élke maaltijd groenten
of fruit te verwerken. Als je deze regel

invoert, dan krijg je al meteen de vijf
onmisbare porties groenten en fruit

per dag binnen en houd je jezelf en de
planeet gezond. Nog een checkpoint:

als je bord voor de helft vol ligt
met groenten en voor een kwart

met volle granen, dan heb je al een
dikke streep voor om gezond te blij-

ven. Wie een bord zo samenstelt,
kiest automatisch minder voor fast-

food en andere voorbewerkte voeding,
rijk aan veel vet, zetmeel of suiker.

Groente bij elke maaltijd
Op het vlak van fruit en groenten

kunnen we een tandje bijsteken. In
tegenstelling tot suiker, vet en vlees

consumeren we ze alle drie veel te wei-
nig. De aanbevolen hoeveelheid groen-

ten per dag voor een volwassene is
minstens 300 gram, voor fruit is dat

2 tot 3 stuks, maar we zitten daar nog
ver vanaf. Meer groenten eten zou
nochtans op jaarbasis 1.650 sterf-

gevallen in België kunnen voor-
komen. Dat blijkt uit een onder-

zoek dat midden 2019 in het
gerenommeerde weten-
schappelijke tijdschrift

The Lancet verscheen.

drink Meer water
De Belg drinkt ook te weinig 
water. Dat is nochtans van groot 
belang voor een goede werking van 
het lichaam. Dat bestaat zelf namelijk 
voor 50 tot 70 procent uit water. Water 
speelt een cruciale rol bij de regeling van heel 
wat metabole processen. Probeer anderhalve 
liter water per dag te drinken, dan zit je 
goed. Tip: zet een herbruikbare waterfles op 
een werkdag binnen handbereik.

Gezond verstand
Bij gezond eten en gezond leven draait 
alles om balans, het evenwicht vinden 
tussen dat stuk rodebietenbrownie op 
een zondagochtend of een glas cham-
pagne op je verjaardag en een salade of 
kom soep tijdens de week op kantoor. 
Een recept moet niet én met weinig zout 
én zonder suiker én niet te vettig én, én, én 
zijn. Zoek een middenweg die werkt voor 
jou. Als je een pokébowl met grijze garnalen en 
veel groenten eet, mag er heus wel wat mayonaise 
in de dressing. Besmeer je een volkorenboterham 
met homemade chocopasta, dan mag er best wat 
suiker in dat smeersel. Staar je niet blind op 
een ingrediënt dat aan- of afwezig is. Gezond 
eten is gewoon een kwestie van gezond ver-
stand. Let wel: te veel van het goede is 
ook slecht. Probeer steeds, bij welk 
dieet ook, naar het volledige plaatje te 
kijken. Als je meer energie opneemt
dan je verbruikt, ben je jouw ge-
zondheid niet positief aan het 
beïnvloeden.

Onze relatie met voeding is helemaal ontwricht. We eten met z’n allen te veel suiker, 
te veel vet, te vaak ongezonde tussendoortjes en ga zo maar door. Het overheidsbeleid 
probeert daar iets aan te veranderen door ons vooral minder te doen eten: minder 
suiker door de suikertaks, minder tussendoortjes bij kinderen door televisiereclame 
voor snacks te verbieden tijdens kinderprogramma’s, minder vet, minder zout. Maar 
verbodslijstjes zijn vaak erg resoluut en dus ook niet makkelijk vol te 
houden. Deze kleine aanpassingen zijn dat wel, en maken je 
dagelijkse menu meteen al een pak gezonder.

Gezonder eten, hoe begin je daaraan? 

Maar eerst een
gezond gewicht 

Voor je de knop omdraait en beslist
om gezonder te gaan eten, probeer 
eerst te streven naar een gezond 

gewicht. Vandaag is een op de twee 
Belgen te zwaar. Als je een gezond ge-

wicht hebt bereikt, bijvoorbeeld door 
elke dag een half uurtje met matige

intensiteit te bewegen, kun je je
focussen op het eten van ge-

zonde voedingsmiddelen
in normale porties.
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