
GEZOND EN FIT Eten = Energie + gezondheid

INHOUD 

 Eten? Broodnodig

 Energie voor je motor

 Voedingsstoffen op een rijtje

Je hart is de motor van je lichaam. Daarom is het 
belangrijk dat je goed voor je hart zorgt. Want alleen 
dan blijft je motor in topvorm. En jijzelf ook! Maar 
hoe doe je dat eigenlijk? Door gezond te leven! En dat 
begint met gezond eten en veel bewegen.

Hier lees je alles over de energie die je kunt halen uit 
je dagelijkse voeding en welke voedingsstoffen je 
nodig hebt om gezond te blijven. 

Eten? Broodnodig! 

Een auto heeft benzine nodig om te kunnen rijden en 
jij hebt eten nodig om te kunnen bewegen, groeien en 
denken. Alle voedingsstoffen die je nodig hebt, haal je 
uit je eten. Met elkaar zorgen ze ervoor dat je lichaam 
gezond blijft. Elke stof heeft daar een eigen taak in. 
Sommige voedingstoffen geven je energie (brand-
stoffen), andere laten je lichaam groeien (bouwstof-
fen) en weer andere zorgen ervoor dat je niet zomaar 
ziek wordt (beschermstoffen).

Voedingsstoffen op een rijtje

Eiwitten? Je eigen bouwstenen
Eiwitten zijn bouwstoffen. Je gebruikt eiwitten vooral 
om te groeien: je lijf maakt er spieren, botten, bloed 
en huid van. Wist je dat eiwitten ook zorgen voor 
mooi haar, een mooie huid en sterke nagels?

Koolhydraten? Snelle energie
Koolhydraten zijn brandstoffen. Het zijn voedings-
stoffen die je snel energie geven. Goede koolhydraten 
zitten bijvoorbeeld in fruit, groente, brood en rijst. 

Maar er zijn ook slechte koolhydraten. Die vind je 
bijvoorbeeld in suiker, gebak, koekjes en frisdrank. Ze 
leveren wel energie, maar ze bevatten weinig andere 
voedingstoffen.

Vetten? Reserve-energie
Vetten zijn net als de koolhydraten een brandstof. 
Maar vetten bevatten ook nog belangrijke vitamines. 
Je hebt iedere dag een beetje vet nodig, maar niet te 
veel. Wist je trouwens dat er twee soorten vetten 
zijn? Onverzadigde en verzadigde vetten.  
Onverzadigd vet is wel oké, maar verzadigd vet niet. 
Dat is slecht voor je bloedvaten. Als je fit wilt blijven, 
kun je er maar het beste zo weinig mogelijk van eten. 
Ze zitten bijvoorbeeld in croissants, koekjes, taart, 
volle melk en roomboter. Het vet in ontbijtkoek, 
 margarine of halvarine uit een kuipje, vis, olie en  
noten is wel oké.

Vezels, vitamines, mineralen? De ‘regelneven’ 
 van je lijf
Vezels zijn hulpstoffen, vitamines zijn beschermstof-
fen en mineralen zijn beschermstof én bouwstof 
tegelijk. Het zijn alle drie echte regelaars. Ze 
bemoeien zich echt overal mee! 
Vezels helpen je bijvoorbeeld om je eten goed te 
verteren. Vitamines zorgen dat alles in je lichaam 
gesmeerd loopt. De bekendste vitamine is vitamine C. 
Dat zit bijvoorbeeld in sinaasappels, kiwi’s en paprika. 
Als je genoeg vitamine C gebruikt, word je minder 
makkelijk ziek en genezen wondjes gemakkelijker. 
Twee veelvoorkomende mineralen zijn calcium en 
ijzer. Calcium zorgt er voor dat je botten groeien en 
ijzer heb je nodig voor de opbouw van je bloed.
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Voedingsstoffen
WAT? WAARIN? WAARVOOR?

Eiwitten Vooral in  vlees, vis, kaas,  eieren, melk en soja Bouwstenen, om te groeien dus

Koolhydraten Brood, aardappelen, pasta, rijst, bonen en fruit Energie

Vetten Olie, boter, margarine, kaas, vlees, koek, 
 chocolade, chips en noten

Reserve-energie

Vezels In volkorenbrood, zilvervliesrijst, vis en fruit Zorgen ervoor dat de darmen goed 
werken

Vitaminen In alle producten uit de Schijf van Vijf Beschermen tegen ziektes en bacteriën

Calcium Melk, kaas en zuivel Sterke botten en gebit

IJzer Vooral in vlees Opbouw van het bloed

Energie voor je motor

Als je een hap van je eten neemt, begint er voor je 
lichaam een ingewikkelde klus: de spijsvertering. 
Tijdens die spijsvertering haalt je lichaam de bouw-, 
brand- en beschermstoffen uit je eten. Je eten maakt 
daarvoor in een paar uur tijd een spannende reis door 
het binnenste van je lichaam. En als er aan het eind 
van die reis stoffen overblijven, dan verdwijnen die in 
de wc.

Zo wordt je eten energie
1. Je kauwt je eten fijn in je mond en voegt  

speeksel toe
2. Je vervoert het mengsel via je slokdarm  

naar je maag
3. Daar maakt het maagzuur het mengsel nog fijner
4. Je kneedt het mengsel en geeft het langzaam door 

aan de dunne darm
5. Je lijf voegt nu gal toe om het mengsel te 

ontvetten
6. Je haalt de bouw-, brand en beschermstoffen uit 

het mengsel en vervoert ze via je bloed en je lever 
naar de rest van het lichaam

7. Het mengsel gaat nu naar de dikke darm.  
Daar haal je het vocht eruit

8. Je hebt nu alle nuttige stoffen uit je eten gehaald. 
Wat er overblijft is poep. Dat verlaat via je 
 endeldarm je lichaam

Tips om minder vet te eten
Je eet minder vet als je bijvoorbeeld:
  halfvolle in plaats van volle melk drinkt
  halvarine in plaats van margarine of roomboter 

gebruikt
  ham in plaats van salami op je brood doet
  ketchup in plaats van mayonaise gebruikt
   jam op je brood smeert in plaats van 

 chocoladepasta
   drop eet in plaats van chocola
  van zoute stokjes of popcorn smult in plaats  

van chips

  ‘Vitamine’ is Latijn voor ‘levens-
stof’. Kun je nagaan hoe belangrijk 
vitamines zijn!

   Elke vitamine heeft een eigen taak. Maar 
ze helpen elkaar ook. Zo zorgt vitamine E 
ervoor dat vitamine A niet in de darmen wordt 
afgebroken. 

   In een mensenlichaam zit genoeg ijzer om een 
spijker van te maken!!
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Hoeveel energie zit er in je eten?
Op bijna alle verpakte etenswaren zit een etiket.  
Op het etiket staat hoeveel er van de verschillende 
voedingsstoffen in dit eten zit en hoeveel energie  
dat levert. Kijk maar eens.

In 100 gram pindakaas zitten 660 kilocalorieën 
(kcal). Kilocalorieën zijn een maat voor de hoeveel-
heid energie. Op dezelfde manier zijn meters een 
maat voor de lengte en liters een maat voor de 
hoeveelheid vloeistof. Wist je trouwens dat calorie 
van het Latijnse woord ‘calor’ komt? En calor bete-
kent warmte.

Op het etiket zie je dat er in pindakaas best veel vet 
zit. Gelukkig is het meeste vet wel ‘oké’. Misschien 
vind je het wel leuk om te weten dat een boterham 
met halvarine en pindakaas 195 kcal bevat. Een 
 boterham met halvarine en jam levert maar 140 kcal. 
Dit komt omdat er in jam geen vet zit.

Hieronder zie je van nog een paar producten hoeveel 
energie ze leveren 
Bruine boterham 80 kcal
Wit bolletje  130 kcal
Glas cola  60 kcal
Glas water 0 kcal
Gevulde koek  260 kcal
Plak ontbijtkoek  65 kcal
Appel  60 kcal
Lolly  60 kcal

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk hoeveel 
energie een voedingsmiddel geeft. Je moet ook kijken 
naar de voedingsstoffen die in een product zitten. Een 
voorbeeld: 
In een appel en een lolly zit evenveel energie. Toch is 
de appel veel gezonder dan de lolly. Waarom? 
Doordat er in de appel veel goede koolhydraten en 
vitamines zitten. En een lolly bevat alleen maar 
‘slechte’ koolhydraten. 
Bij de vergelijking tussen een plak ontbijtkoek en een 
gevulde koek gaat het al net zo. De plak ontbijtkoek is 
veel gezonder dan de gevulde koek. Simpelweg 
omdat er in ontbijtkoek veel minder ‘verkeerde’ 
vetten zitten. 

Hoeveel energie heb je nodig?

WIE LEEFTIJD AANTAL KCAL  
PER DAG

Jongens 9 tot 13 jaar tussen de 1800 en 
2700

Meisjes 9 tot 13 jaar tussen de 1650 en 
2400

‘Het water loopt me in de mond’

Als je iets lekkers ziet of ruikt, maakt 

je lichaam zich vast klaar voor het verwer-

ken. Voor het verwerken van voeding is 

allereerst speeksel nodig. 

Het water loopt je in de mond.
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Pindakaas per 100 g  660 kcal
Eiwit 25 g
Koolhydraten 11 g -> waarvan suikers 4,5 g
Vet 57 g -> waarvan verzadigd 13 g
Voedingsvezel 6 g
Natrium 0,4 g
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