
GEZOND EN FIT Gezond eten zo doe je dat

INHOUD 

 Gewoon tot 5 tellen

 Wat heb je nodig op een dag?

Je eet gezond als je iedere dag alle voedingsstoffen 
binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft. Maar hoe 
weet je dat? ‘De Schijf van Vijf’ kan je daarbij helpen. 
Als je namelijk iedere dag iets eet uit alle vakken van 
‘De Schijf van Vijf’, weet je zeker dat je gezond eet.  
Je krijgt dan alle voedingsstoffen binnen die je nodig 
hebt om te kunnen groeien, bewegen en leren. En om 
gezond te blijven natuurlijk.

Lees hier alles over ‘De Schijf van Vijf’. 

Gewoon tot 5 tellen

Zo simpel is het. Als je de volgende 5 regels aanhoudt 
en eten kiest uit alle 5 vakken dan eet je gezond.  

Regels van ‘De Schijf van Vijf’
1. Eet gevarieerd
Wanneer eet je gevarieerd genoeg? Als je elke dag 
iets eet uit alle vakken van ‘De Schijf van Vijf’. En als  
je niet elke dag hetzelfde product uit een vak kiest. 
Als je je daaraan houdt, krijg je alles binnen wat je 
nodig hebt.

2. Eet niet te veel
Om gezond te blijven moet je genoeg eten. Niet 
teveel. Eigenlijk is het heel simpel. Als je vaak meer 
eet en drinkt dan je nodig hebt, word je zwaarder.  
Dat is vervelend, want als je echt te zwaar bent, wordt 
de kans groter dat je bepaalde ziektes krijgt. Hart- en 
vaatziekten bijvoorbeeld.

3. Eet minder verzadigd vet
Verzadigd vet is slecht voor je bloedvaten. Als je fit 
wilt blijven is het dus belangrijk zo weinig mogelijk 
verzadigde vetten te eten.

4. Eet veel groente, fruit en brood
Groente, fruit en brood zorgen ervoor dat je veel 
belangrijke voedingsstoffen binnen krijgt. Vitamines 
en mineralen bijvoorbeeld. Maar wist je dat ook je 
darmen erg blij zijn met groente, fruit en brood?  
Zij kunnen goed hun werk doen doordat er veel vezels 
in zitten!

5. Eet veilig
Veilig eten; wat is dat eigenlijk? Met veilig eten 
bedoelen we onder andere dat je erop let of het 
voedsel dat je wilt eten niet bedorven is. Bijvoorbeeld 
door eraan te ruiken of naar de datum op het etiket te 
kijken. Maar we bedoelen ook dat je je handen moet 
wassen voor het eten of het koken. En dat de keuken 
schoon is natuurlijk. Als je zo met je eten omgaat, heb 
je minder kans om ziek te worden. 



Gezond eten zo doe je dat  -  2

De vakken van ‘De Schijf van Vijf’
‘De Schijf van Vijf’ is verdeeld in vijf vakken. Dat 
 verbaast je vast niet. In alle vakken zitten verschil-
lende soorten eten. Je hebt iedere dag iets nodig uit 
ieder vak.

Dit zijn de vakken van ‘De Schijf van Vijf’ 

Groen  Alle groente en fruit
  Nodig voor de dagelijkse vitamines en 

mineralen.

Bruin  Alle brood, aardappels, rijst, pasta en 
peulvruchten

  Nodig voor energie. Maar ook voor 
 vezels, eiwitten, vitamines en mineralen.

Blauw  Drinken als water, thee, limonade en sap
 Nodig om je lichaam te laten werken.

Geel Vetten als olie en margarine
 Nodig voor vitamines en vetten.

Rood  Vlees, vis, (halfvolle) melk, kaas en soja
  Nodig voor eiwitten om het lichaam op 

te bouwen. Maar ook voor mineralen en 
vitamines.

 

Wat heb je nodig op een dag?

Ben jij tussen de 9 en 13 jaar? Dan zie je in de tabel 
hieronder hoeveel eten en drinken je per dag nodig 
hebt.

Drie maaltijden per dag
Wist je al dat het belangrijk is om iedere dag drie keer 
een echte maaltijd te eten? En dat vier tussendoortjes 
per dag echt het maximum is? Belangrijk dus om je 
ontbijt, lunch of warme maaltijd nooit over te slaan. 
Alleen al omdat de kans anders groot is dat je gaat 
snacken en snoepen. En snacks en snoep bevatten 
vaak veel calorieën en weinig voedingsstoffen. Niet 
zo gezond dus.



Niet zonder ontbijt de deur uit! 
Als je wakker wordt, heb je geen energie meer om  
te verbranden. Daarom is je lijf echt toe aan een goed 
ontbijt. Dat ontbijt zorgt voor de broodnodige 
energie en bevat ook veel belangrijke vitamines en 
mineralen. Als je goed ontbijt, ga je bovendien niet  
zo makkelijk snacken. En dan nog iets. Wist je datje 
ontbijt er ook voor zorgt dat je je op school goed kunt 
concentreren. Belangrijk dus: goed ontbijten!

Een gezond ontbijt bestaat uit (volkoren) brood 
besmeerd met halvarine en beleg naar keuze. Ben  
je geen broodeter? Pap (Brinta, Havermout, ...) of 
muesli met (magere) yoghurt is ook heel gezond.  
Met halfvolle of magere melk, karnemelk, thee 
zonder suiker of vers vruchtensap erbij maak je je 
gezonde ontbijtje helemaal af. 

Tussendoortjes
Waarom heten tussendoortjes zo? Omdat je ze eet 
tussen de drie grote maaltijden in. Ze vervangen je 
maaltijden dus niet. Tussendoortjes zijn echt niet 
verboden hoor. Maar houd ze wel klein en neem er  
niet meer dan vier per dag. En maak daarbij een 
gezonde keuze!

Hieronder zie je een paar voorbeelden van kleine 
tussendoortjes die niet zoveel calorieën bevatten. 

Zin in snoep?
Neem een stukje kauwgom, een dropje,  
een pepermuntje of een zuurtje

Zin in koek?
Neem een biscuitje, een rijstwafel of een plak 
ontbijtkoek

Zin in een snelle snack?
Neem een appel, een mueslireep of een 
krentenbol

Zin in chips?
Kies eens voor Japanse mix, zoute stokjes of 
popcorn

Zin in ijs? 
Neem lekker een waterijsje

Drinken
Als je dorst hebt, kun je het beste water of thee 
zonder suiker drinken. Maak van het drinken van 
water een gewoonte. Neem bijvoorbeeld een flesje 
water mee naar school voor in de pauze of tijdens de 
gymles. Frisdranken, melkdrankjes en vruchten-
sappen bevatten veel meer energie. Bovendien zijn de 
suikers en zuren die erin zitten slecht voor je tanden.
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