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Gezonde snacks

Extra:
6 manieren om 
voor gezondere 
snacks te kiezen

Snacks
die passen
bij een gezondere 
levensstijl



“Snacks die passen bij een 
gezondere levensstijl”

Je besluit staat vast; je gaat gezonder eten! De recepten voor een gezond 
ontbijt, lunch en diner heb je. Maar wat eet je tussendoor? Snacken klinkt 

ongezond, het doet denken aan de snackbar. Natuurlijk zijn er ook gezonde 
snacks te vinden. 

Wij krijgen energie van een gezonde levensstijl en dat gunnen we jou ook! 
Daarom delen we graag onze tips met je voor gezonde tussendoortjes én manie-

ren om de keuze voor gezonde snacks gemakkelijker te maken.

https://viteau.nl


Extra:
6 manieren om voor

gezonde snacks
te kiezen
BEKIJK

10 gezonde snacks
en tussendoortjes 

Het is een beetje een open deur, maar fruit 
staat met stip op nummer één als het gaat 
om gezond snoepen. Lees wat er zo gezond 
aan is >>

Als je hebt besloten om gezonder te 
eten kan het lastig zijn om te 
bedenken wat je tussen de maaltijden 
door kunt snacken. Daarom 10 tips!

Groenten bevatten weinig calorieën en 
zijn supergezond. Een ideaal tussendoortje 
dat past bij een gezondere levensstijl!  
Lees meer >>

Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om in 
een handomdraai een heerlijke en gezonde 
smoothie klaar te maken. Check de beste 
recepten >> 

Zoete popcorn zit natuurlijk boordevol 
slechte suikers. Zoute popcorn is zo slecht 
nog niet, maar veel beter nog...maak je 
eigen popcorn. Lees onze tips >>
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Bij het eten van een mueslireep denken 
mensen vaak dat ze gezond bezig zijn. Maar 
tegenwoordig zitten er ook veel 
toegevoegde...Lees verder >>

Yoghurt en kwark zijn een gezonde keuze als 
tussendoortje en je kan zoveel variëren  als 
je zelf wilt. Er zijn veel varianten maar let 
goed op welke je koopt...Lees verder >> 

Een rijstwafel “you love it or you hate it’’, 
maar feit is wel dat het een prima gezonde 
snack voor op het werk is. Hou je niet van een 
droge rijstwafel? Zo kleed je hem aan >>

Noten zijn al eeuwen een belangrijk 
voedingsmiddel over de hele wereld. Ze zijn 
super gezond en zijn heerlijk om te eten als 
tussendoortje.  Lees meer >>

Er zijn wat verschillende meningen over het 
eten van eieren. Toch is het eten van eieren  
gezond. Lees waarom >>

Geen normaal brood, nee bananenbrood is 
perfect te eten als snack op het werk. 
Goed als vervanging voor zoete snacks. 
Maak het gemakkelijk zelf...>>



1. fruit
Het is een beetje een open deur, maar fruit staat met stip op nummer één als het gaat om ge-
zond snoepen.  Fruit bevat suikers, deze suikers zijn veel minder slecht voor je dan tafelsuiker, 
zoals bietsuiker, rietsuiker, basterdsuiker, etc. Daarnaast zit er in fruit veel aan andere 
voedingsstoffen die goed voor je zijn. 

Ga je op pad, dan is er genoeg fruit dat je makkelijk mee kunt nemen en onderweg kunt eten. 
Het handigst zijn bananen en appels, die je zo in je tas kunt doen. Maar ook druiven, aardbeien 
frambozen en bessen kun je makkelijk onderweg eten als je van tevoren een bakje klaarmaakt. 
Door regelmatig fruit te eten, wordt je drang naar ongezonde suikers (snoep, koek, ijs, etc.) ook 
minder. 

Wil je eens iets anders dan anders proberen? Koop dan een keer gojibessen, incabessen, 
moerbeien of andere uitheemse vruchten en varieer!

In principe zijn alle soorten fruit goed voor je. Maar welke fruitsoorten zijn het gezondst? 
We hebben op een rijtje gezet welke voedingswaarden het meest of het minst zitten in bepaalde 
soorten fruit.

Calorieën
Een calorie is de eenheid die gebruikt wordt om energie weer te geven. Je lichaam heeft energie 
nodig om te kunnen functioneren. In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel calorieën 
volwassen mannen en vrouwen gemiddeld nodig hebben.

Aantal calorieën per dag Normaal Energiebeperkt dieet
Mannen 2.500 1.800
Vrouwen 2.000 1.500

Bron: Voedingscentrum

Veel calorieën: kersen, banaan, mango.
Weinig calorieën: passievrucht, abrikoos.

Koolhydraten
Suikers, zetmeel en vezels zijn vormen van koolhydraten in onze voeding. Suikers en zetmeel zijn 
koolhydraten die een belangrijke bron van energie zijn voor het lichaam. De Gezondheidsraad advi-
seert dat wie gezond wil eten, 40 tot 70% van zijn energie uit koolhydraten haalt.

Veel koolhydraten: kersen, mango, druiven
Weinig koolhydraten: passievrucht, abrikoos, mandarijn, bosbessen, aarbeien

Voedingsvezels
Voedingsvezels (vezels) zijn belangrijke stoffen voor een gezonde spijsvertering. Ze dragen bij aan 
een verzadigd gevoel na het eten. Vezels zijn er in verschillende soorten en maten. Per dag wordt 
geadviseerd zo’n 30 tot 40 gram vezels te eten.

Veel voedingsvezels: bosbessen, frambozen
Weinig voedingsvezels: passievrucht, abrikoos, meloen, mandarijn



Natrium
Natrium is een mineraal dat onderdeel uitmaakt van zout (natriumchloride). 0,4 gram natrium is 
gelijk aan 1 gram keukenzout. Natrium is nodig voor de vochtbalans van je lichaam en vervult een 
belangrijke rol bij het regelen van je bloeddruk. Het is niet goed om te veel natrium binnen te krijgen. 
Dit zorgt voor een hoge bloeddruk. In Nederland krijgen de meeste mensen te veel natrium met de 
voeding binnen. 

Veel natrium: meloen
Weinig natrium: abrikoos, druiven, ananas, kersen, sinaasappel, frambozen

Kalium
Kalium is een mineraal dat samen met chloor en natrium betrokken is bij het regelen van de vocht-
balans en bloeddruk in het lichaam. Kalium heeft daarbij een gunstig effect op de bloeddruk, omdat 
het het bloeddrukverhogend effect van natrium tegenwerkt. Daarnaast zorgt kalium er samen met 
natrium voor dat zenuwprikkels goed geleid worden en spieren zich samentrekken. 

Veel kalium: kersen, banaan
Weinig kalium: passievrucht

Vitamine A
Vitamine A of retinol is een vitamine die oplosbaar is in vetten. Vitamine A zit in dierlijke pro-
ducten en komt vooral in lever voor. Het lichaam maakt ook zelf vitamine A aan uit plantaardige 
producten. Vitamine A is goed voor de huid, ogen, de groei en de weerstand. Een teveel aan vita-
mine A kan schadelijk zijn voor kinderen en zwangere vrouwen.

Veel vitamine A: mango, mandarijn, abrikoos
Weinig vitamine A: aardbeien, bosbessen, ananas

Vitamine C
Vitamine C of ascorbinezuur is de bekendste vitamine. Vitamine C heeft een functie als antioxidant 
in het lichaam en is nodig voor de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer en het in stand 
houden van de weerstand. Bij een tekort kan verminderde weerstand, vertraagde wondgenezing en 
uiteindelijk scheurbuik ontstaan. Een teveel aan vitamine C kan leiden tot darmklachten of diarree.

Veel vitamine C: kiwi, sinaasappel, aardbeien
Weinig vitamine C: abrikoos, passievrucht, druiven

Varieer!
Zoals je hierboven kunt zien, heeft iedere fruitsoort veel of weinig van bepaalde voedingsstof-
fen. Het is daarom belangrijk om goed te variëren en af te wisselen, zo krijg je alle belangrijke 
vitaminen en mineralen binnen!



Seizoensfruit
Maak bij je keuze voor fruit gebruik van het fruit van het seizoen. De kwaliteit van dat fruit is op 
dat moment het beste en vaak nog voordeliger ook. In het volgende overzicht zie je per maand 
welk fruit het beste verkrijgbaar is. 

Maand Fruitsoorten
Januari Ananas, appels, mandarijnen, sinaasappels
Februari Ananas, appels, sinaasappels
Maart Ananas, appels, sinaasappels
April Ananas, rabarber, sinaasappels
Mei Aardbeien, rabarber
Juni Aardbeien, abrikozen, kruisbessen, meloen, 

nectarine, perzik, rabarber, rode bessen
Juli Aardbeien, abrikozen, kersen, kruisbessen, 

meloen, Nectarine, perzik, rode bessen, 
zwarte  bessen

Augustus Abrikozen, blauwe bessen, bramen, druiven, 
meloen, Necatrine, perzik, pruimen, rode bes-
sen, zwarte bessen

September Ananas, appels, blauwe bessen, bramen, 
druiven, meloen, Necatrine, peren, perzik, 
pruimen

Oktober Ananas, appels, sinaasappels
November Ananas, appels, mandarijnen, druiven, 

sinaasappels
December Ananas, appels, mandarijnen, sinaasappels

Viteau Tip:
Voorkom dat je 

gesneden fruit bruin 
wordt door het met wat 

citroensap te 
besprenkelen



Viteau Tip:
Heb je smoothie over? 
Vries het in ijsvormpjes 
in en je hebt heerlijke én 

gezonde ijsjes!

Het is tegenwoordig heel makkelijk om in een handomdraai een heerlijke en gezonde smoothie 
te maken. Er zijn veel verschillende blenders en juicers te koop, keuze genoeg! 
Neem wat magere, suikervrije yoghurt. Kies het fruit dat je lekker vindt en gooi alles in de 
blender. Binnen enkele minuten heb je een heerlijke smoothie! In principe kun je alle fruitsoor-
ten gebruiken voor je smoothie, maar pas wel op met pitten, zoals in een perzik, en velletjes van 
bijvoorbeeld druiven. 
De meeste mensen gebruiken alleen fruit voor een smoothie, maar ook groenten smaken heer-
lijk in een smoothie. Combineer het fruit met bijvoorbeeld kool, spinazie of bleekselderij. Zo hou 
je het aantal calorieën van je smoothie laag.

Ga je aan de slag met smoothies? Gebruik onze tips om probleemloos smoothies te maken!

1. Voeg de vaste ingredienten één voor één toe in de blender tijdens het pureren.
2. Snijd groot fruit eerst in stukken, dan pureren ze gemakkelijker en wordt de uiteindelijke  
 substantie egaler.
3. Smoothies kun je in grote hoeveelheden maken en per portie invriezen.
4. Gebruik bevroren fruit. Als je op voorhand je fruit ingevroren hebt, zal je smoothie dikker  
 en kouder blijven aanvoelen.
5. Grote stukken fruit zoals banaan of meloen kan je beter in stukken snijden voor je ze in  
 de vriezer plaatst, zo kan je ze gemakkelijker bewerken achteraf. Als het fruit bevroren  
 is, kan je het allemaal samen in een vrieszak doen.
6. Plaats liefst eerst de vloeistoffen in de blender, zodat hij niet blokkeert als je grote 
 stukken fruit mixt.
7. Smoothies zijn op hun best wanneer ze vers worden opgediend. Als je ze toch op voor- 
 hand moet maken, zal je zien dat sommige smoothies na 20 minuutjes al beginnen te  
 schiften. Als dat gebeurt, roer je even in de smoothie of plaats je het terug in de blender  
 (1 minuut) zodat hij zijn smeuïge, gladde structuur weer terugkrijgt.

Ga snel aan de slag met onze 4 snelle smoothierecepten!

Fabulous Fresh!
Ingrediënten: 10 cm komkommer, 1 appel geschild en in stukjes

Orange delight!
Ingrediënten: 1/2 banaan, sap van 3 sinaasappels, 1 el chiazaad

Coco loco
Ingrediënten: 1 handjevol mangostukjes, 
1 handjevol verse ananas, 250 ml kokoswater

Berrylicious
Ingrediënten: handjevol rood fruit (aardbeien, 
frambozen, blauwe bessen), beker yoghurt, scheutje melk

2. smoothies



3. groentesnacks
Groenten bevatten weinig calorieën en zijn supergezond. Een ideaal tussen-
doortje dat past bij een gezondere levensstijl! Rauwkost is natuurlijk ideaal, 
ook voor onderweg. Denk aan worteltjes, een stuk bleekselderij, komkom-
mer, snoeptomaatjes, asperges en ga zo maar door. Met rauwkost in je tas 
kom je moeiteloos de dag door!

Niet iedereen is gek op groenten, maar ze zijn echt het perfecte gezonde 
tussendoortje. Ze zijn nagenoeg vetvrij en zitten bomvol goede 
voedingsstoffen. 

Wist jij dat groenten soms tot wel 90 % uit water bestaan?  Aangezien water 
geen calorieën heeft, laat het daardoor al zien hoe weinig calorieën groenten 
hebben. Toch bevatten ze heel veel vitaminen, vezels, mineralen en 
enzymen. Ook hebben bijna alle groenten een erg lage 
glycemische index, waardoor groenten erg gezond zijn!

Maak thuis een bakje met verschillende soorten 
rauwkost door elkaar. Varieer met bijvoorbeeld 
paprika, komkommer, selderij, wortel, 
asperge en tomaat. Snacken wordt een feestje!

Viteau Tip:
Maak een frisse dip bij je

rouwkost: 4 el kwark, 
1/2 el olijfolie en 1 tot 2 
el fijngehakte kruiden 
(biesloos en peterselie 

of dille)



4. suikervrije 
popcorn
Zoete popcorn zit natuurlijk boordevol slechte suikers. Zoute popcorn is zo slecht nog niet. In 
de bioscoop een grote bak zoute popcorn wegwerken past natuurlijk niet bij een gezondere 
levensstijl, maar een of twee handjes gepofte mais voor ’s avonds is een prima snack. Een klein 
schaaltje popcorn als afwisseling van andere gezonde tussendoortje, daar is helemaal niks mis 
mee.

Wil je het echt gezond maken? Pof dan zelf je popcorn en breng het op smaak met wat chilipoe-
der en knoflookpoeder. 

Bekijk de video hieronder en maak je eigen popcorn

Viteau Tip:
Is je popcorn te droog 
en blijven de kruiden 
niet goed plakken? 

Gebruik een oliespray 
om een klein plaklaagje 

op jouw ontplofte
maïs aan te brengen.

https://youtu.be/1MSNyUDmaBg


5. Mueslirepen
Bij het eten van een mueslireep denken mensen vaak dat ze gezond bezig zijn. Het zit natuurlijk 
boordevol noten die inderdaad gezond zijn. Maar tegenwoordig zitten er ook veel toegevoegde 
suikers en geharde transvetten in. Wil je een gezonde mueslireep, zoek dan goed in de winkel 
naar repen zonder toegevoegde suikers, zoetstoffen, verzadigde vetten en transvetten. Lees de 
verpakking goed en kies het liefst voor een mueslireep van hele granen. 

Nog gezonder is het natuurlijk om zelf mueslirepen te maken! 
Bekijk de video hieronder en maak je eigen gezonde mueslirepen.

Viteau Tip:
Heb je een

glutenallergie?
Let bij de havermout 

goed op of je
 gecertificeerde 

glutenvrije havermout 
hebt. Dit staat op de 

verpakking.

https://youtu.be/GvhoJ4HUv2w


6. yoghurt 
en kwark
Yoghurt of kwark is een gezonde keuze als tussendoortje. Let wel goed op bij het kopen, want 
sommige bevatten bijna net zoveel suiker en vet als een bak roomijs. Kies voor yoghurt of kwark 
zonder toegevoegde suiker, dan heb je een uitstekend gezond tussendoortje. 
Kwark en yoghurt bevatten veel goede eiwitten, waardoor je voor langere tijd voldaan bent. 
Gewone volle yoghurt en kwark bevatten natuurlijk wel vet, maar alleen natuurlijke melkvetten. 

Wil je niet alleen gezonder leven, maar ook afvallen, kies dan voor de magere variant. Maak het 
extra lekker met stukjes vers gesneden fruit.

Yoghurt wordt gemaakt van opgewarmde melk (ongeveer 35 graden) waar melkzuurbacteriën, 
Lactobacillus Bulgaricus en Streptococcus Thermophilus, aan toegevoegd worden. Deze bacte-
riën zetten een gedeelte van het melksuiker (lactose) om in melkzuur. Dit heet fermenteren en 
geeft yoghurt zijn zure smaak. Dit proces duurt ongeveer 12 uur en daarna is de yoghurt klaar 
voor consumptie.

WELKE SOORTEN YOGHURT ZIJN ER?
Bij gewone yoghurt varieert het vetgehalte tussen de 0,5 en 3%. Magere yoghurt bevat 0,5% 
vet en wordt gemaakt van afgeroomde melk. Volle yoghurt bevat 3% vet en wordt gemaakt van 
volle melk. Welke andere soorten zijn er?

KWARK
Kwark is een soort verse kaas. In België wordt dit platte kaas 
genoemd. Net als bij yoghurt worden melkzuurbacteriën 
toegevoegd. Om kwark te maken wordt er ook stremsel 
toegevoegd. Het mengsel blijft 24 uur op kamertemperatuur 
staan. Er vormt zich in die tijd een dik zuur mengsel. 
Kwark is van nature mager. Aan volle kwark wordt vaak 
achteraf room/melkvet toegevoegd. 
De magere variant is hier dus het puurst. 
De eiwitten in kwark (anders dan in yoghurt) 
zorgen voor een lange verzadiging.

SOJAYOGHURT
Dit is yoghurt op basis van sojabonen. Dit is geschikt 
voor mensen die niet tegen lactose kunnen, minder 
dierlijke producten willen nuttigen of gewoon 
willen afwisselen. Soja is van nature caloriearm 
en bevat nagenoeg geen verzadigd vet. 

Viteau Tip:
Gebruik bevroren fruit 

door je yoghurt en maak 
er een heerlijk 

yoghurtijsje van!



7. rijstwafels
Rijstwafels zijn een prima gezond tussendoortje, maar ook hierbij moet je goed de verpakking 
lezen. Er zijn gezonde rijstwafels te koop, maar ook hele ongezonde. Kijk goed op de verpakking 
of er geen toegevoegde vetten, suikers of hulpstoffen in zitten. Rijstwafels met gesuikerde gla-
zuurlagen of kaaspoeder zijn geen gezond tussendoortje! Gezonde rijstwafels bevatten alleen 
gepofte rijst en een snufje zout.
Hou je niet van een droge rijstwafel? Kleed hem aan met gezond beleg, zoals:

 • Avocado, tomaat en kruiden naar keuze
 • Humus en komkommer
 • Kaas en augurk
 • Geitenkaas en appel, vooral warm erg lekker!  
 • Kipfilet en een beetje pesto, ook heerlijk met een tomaatje erop
 • (Light) kruidenkaas en gerookte zalm
 • Filet americain met een klein beetje fijngehakte ui

Viteau Tip:
Bij sommige winkels heb 

je tegenwoordig zelfs 
volkorenrijstwafels! 

Deze vullen beter
dan de normale variant



8. noten
Noten bevatten relatief veel calorieën. Toch is een handje 
noten een heerlijke gezonde snack. Ze bevatten essentiële 
eiwitten, vetzuren, vitamines, mineralen, spoorelementen 
en vezels. Kies bij voorkeur voor noten die ongebrand en 
ongezouten zijn. Maak een lekkere mix met amandelen, 
pecannoten, hazelnoten, walnoten, pistachenoten en 
cashewnoten en geniet! Let wel op, ook hierbij geldt 
natuurlijk dat je wel met mate eet.

Om de beste keuze te maken, hebben we een top 5 gemaakt met de gezondste noten.

1. Amandelen
Amandelen zijn rijk aan onder andere vitamine E, calcium en magnesium. Vitamine E zorgt 
ervoor dat je spieren, huid en je hart gezond blijven. Dagelijks een handje amandelen verlaagt je 
cholesterol en maakt kans op hart- en vaatziekten kleiner.

2. Walnoten 
Walnoten zijn ook erg gezond. Ze bevatten veel omega-3 vetzuren en antioxidanten. Deze 
dragen bij aan de verlaging van je cholesterolgehalte en zorgen voor bescherming van het hart. 
Walnoten zitten ook vol vezels en eiwitten die een verzadigd gevoel geven. Een portie walnoten 
is dus ideaal om je ‘snackbehoefte’ te verminderen.

3. Pecannoten
Familie van de walnoot is de pecan. Ook deze noot draagt bij aan de verlaging van je cholesterol. 
De pecannoot zit ook vol vitaminen en mineralen, zoals vitamine A, B1, E, calcium en zink. Dank-
zij vitamine B1 kan je lichaam koolhydraten omzetten in energie.

4. Cashewnoten
Cashewnoten bevatten minder vet dan andere noten. Ze bevatten ook nog eens veel vitamine B, 
ijzer, magnesium, calcium en zink. Cashewnoten kun je ook goed verwerken in gerechten. 

5. Hazelnoten
Als laatste: hazelnoten. Deze noten bevatten naast gezonde vetten en vitaminen ook veel fosfor 
en calcium. Deze stoffen versterken je botten en gaan veroudering tegen. Door de hoeveelheid 
B11 (foliumzuur) in hazelnoten zijn deze extra goed voor zwangere vrouwen. 

 

Viteau Tip:
Ben je vegetarisch? 

Noten bevatten veel ijzer 
en gezonde vetten en 
zijn daarom bij uitstek 
geschikt als gezonde,
goede vleesvervanger. 



9. een gekookt 
eitje
Er zijn verschillende meningen over het eten van eieren. Toch is het eten van eieren gezond. Eet 
maximaal drie eieren per week en je zit goed. Een gekookt eitje is lekker én een gezond tussen-
doortje. Het bevat essentiële aminozuren, waardoor je een langdurig voldaan gevoel krijgt. Ook 
voor onderweg is een eitje een prima snack. Kook hem van tevoren en eet hem zo koud uit je 
hand.
Een gebakken ei mag ook op zijn tijd. Kies dan wel voor ‘droog’ bakken of kokosolie. Kokosolie 
is erg gezond namelijk. Kies wel voor de geurloze variant, dat voorkomt dat je eitje naar kokos 
smaakt. 

Voedingswaarde
Eieren bevatten vooral eiwit en vet, en een kleine hoeveelheid koolhydraten. De dooier bevat 
het grootste deel van het eiwit en vetten. Er zit vooral onverzadigd vet in de dooier. Eieren zijn 
rijk aan vitamine B12 en vitamine D en mineralen als fosfor en seleen. Ze vormen daarnaast een 
bron van vitamine A, vitamine B2 en foliumzuur en van mineralen zoals ijzer en zink. 

Door het eiwit, ijzer en vitamine A, B2, B12 zijn eieren een goede vegetarische keuze.

 Viteau Tip:
Doe tijdens het koken 

van je eitje een 1/2 
theelepel baking

soda in het water en het 
pellen van je eitje gaat
een stuk makkelijker!



10. bananenbrood
Heb je wel eens bananenbrood gegeten? Het is een heerlijk gezond en verantwoord tussen-
doortje én je kunt het nog gemakkelijk zelf maken ook! We delen graag een gezond recept voor 
bananenbrood met je, zonder suiker, lactose en gluten!

Ingrediënten gezond bananenbrood
• 3 (rijpe) bananen
• 50 gram ontpitte dadels
• 3 eieren
• 100 gram amandelmeel
• 1 ½ theelepel bakpoeder
• Handje ongebrande noten 
 (walnoten/amandelen/pecan/hazelnoten, etc.)
• Zout

Bereiding
Verwarm je oven voor op 175 graden.

Meng de bananen met de dadels in je keukenmachine tot een glad beslag. Dit kan ook met een 
staafmixer. Klop in een andere kom de eieren luchtig op en voeg wat zout toe. Meng dit met de 
bananenpuree.

Voeg het amandelmeel toe aan het beslag en roer het goed door.
Voeg ook het bakpoeder toe en meng tot een glad beslag.

Roer tot slot de ongebrande noten erdoor.
Giet het mengsel in de cakevorm en zet in de oven. Bak je bananenbrood in 45-50 minuten af.

Als de bovenkant van de cake te donker wordt, dek dit dan af met bakpapier.

Check of je bananenbrood gaar is door er een satéprikker in te prikken. Is deze schoon en 
droog als je ‘m er uit haalt? Dan is je brood klaar.

Laat de cake afkoelen op een rooster.
Voila! Klaar is je gezonde bananenbrood. Eet smakelijk!

 

Viteau Tip:
Vries overgebleven 

bananenbrood in kleine 
porties in en je hebt 
altijd een voorraad 

gezonde snacks bij de 
hand!



 6 manieren om voor 
gezonde snacks te kiezen
1. HAAL DE JUISTE DINGEN IN HUIS
Het lijkt misschien een open deur, het in huis hebben van 
ongezond eten is een van de grootste problemen als je gaat 
voor een gezondere levensstijl. 
Als je alleen producten koopt die aansluiten bij je nieuwe 
gezondere levensstijl, kun je ook geen ongezonde snacks 
eten. Af en toe genieten van een stukje chocolade is natuurlijk 
niet erg. Bescherm jezelf en koop in plaats van de grote reep 
gewoon voor een verpakking met één klein stuk.
.  

2. RICHT JE (KOEL)KAST IN NAAR JE GEZONDE LEVENSSTIJL
Als je trek hebt, pak je meestal het eerste wat je ziet in de 
koelkast. Zet daarom gezonde producten op ooghoogte. 

Ze trekken meteen je aandacht en zijn gemakkelijk te 
pakken. Zet je ongezonde producten achter in de koelkast 

of ergens bovenin een kastje, zodat ze niet makkelijk 
voor het grijpen liggen.

 

3. MAAK KLEINE PORTIES ETEN
De meeste mensen blijven eten totdat de schaal of zak leeg is. 
Neem je een grote zak chips op schoot, dan eet je vaak door 
totdat hij leeg is. Maak daarom een bakje met eten klaar en 
neem dat mee op schoot. Op deze manier zal je niet de hele 
zak chips wegwerken. Natuurlijk kun je dit ook doen met 
verantwoorde snacks zoals druiven of snoeptomaatjes. 
Maak van tevoren bakjes, dan kun je het later gemakkelijk 
meenemen voor onderweg.

4. VARIEER MET GEZONdE SNACKS
Steeds hetzelfde gezonde tussendoortje gaat snel vervelen. 

Probeer eens wat nieuws en wissel om de paar 
weken van snacks. Als de gezonde snacks gaan 

vervelen ben je namelijk sneller geneigd 
om de verkeerde dingen te pakken. 

Viteau Tip:
Koop geen grote reep 

chocola, maar kies voor 
een kleine verpakking 

met één stuk.

Viteau Tip:
Bescherm jezelf en 

pak een bakje chips in 
plats van de hele zak op 

schoot!

Viteau Tip:
Zet gezonde snacks 

vooraan in je (koel)kast 
en ‘verstop’ ongezonde 
snacks, zodat je keuze 

voor gezond 
makkelijker wordt.

Viteau Tip:
Varieer met gezonde 

snacks om te 
voorkomen dat ze gaan 

vervelen en je wordt
verleid tot ongezond

snacken. 



5. DRINK MEER WATER
Ons lichaam laat ons soms denken dat we honger hebben, 
terwijl we dan eigenlijk te weinig gedronken hebben. 
Na het drinken van water zit je ook sneller vol en 
heb je minder trek in snacks. Houd dus altijd een 
flesje water bij de hand. Heb je moeite met water 
drinken? Maak dan heerlijk fruitwater met een schijfje 
citroen, aardbei of ander fruit. Hierdoor krijgt je water 
een lekker smaakje én blijft het gezond zonder 
toegevoegde suikers. Gebruik de onderstaande tips 
voor heerlijk fris, gezond én lekker water!

Geef je water meer smaak met:
• Aardbeien en blaadjes basilicum
• Sinaasappel en koriander
• Watermeloen en een takje munt
• Munt en limoen
• Vers gesneden gember en ananas
• Komkommer, citroen, gember en munt
• Plakjes citrusvruchten, zoals grapefruit, sinaasappel, 
 limoen, citroen of een combinatie daarvan

6. NEEM GENOEG GEZONDE SNACKS MEE
Als je onderweg bent en je hebt trek, dan is het verleidelijk 

om ergens wat lekkers te kopen. In de winkel kiezen voor het
 banaantje in plaats van het stuk chocolade is moeilijk. 

Neem daarom genoeg gezonde snacks mee als je 
op weg gaat. Denk hierbij aan fruit, noten (het liefst 

ongezouten en ongebrand), snoeptomaatjes, 
noem het maar op. Neem genoeg mee, je kunt beter 

aan het einde van de dag snacks over hebben, 
dan weer te zwichten voor een muffin of 

chocoladereep omdat je eten op was.

 

Blijf gezond en drink 2 liter water 
en eet 2 stuks fruit per dag op je werk!

Viteau Tip:
Download een app op 

je telefoon zoals Water 
Daily, Waterlogged 
en Water your body 

om je te helpen genoeg 
water te drinken.

Viteau Tip:
Neem genoeg gezonde 

snacks mee voor 
onderweg, zodat je
niet in de verleiding 

komt wat ongezonds te 
kopen als ze op zijn.

https://viteau.nl

