
hoi allemaal, 

ik ben Jeannette, diëtiste  

 

 

 

Voedingsadviesbureau Veghel/Erp 

Jeannette van den Bogaard, diëtiste 

Antoniusstraat 12, 5469 EW Keldonk 

www.dietistenveghelerp.nl 

 



 

voeding :  wat is gezond   /  niet gezond  
 

 

dieet       :   bij ziekte of  bij allergie 
 

 

gezond leven :    sporten en bewegen  

                             niet roken 
 

Diëtiste helpt mensen met : 



   gezond eten = 

 

Gezond eten =  

• goed groeien  

• gezond lichaam  

• sterk lichaam  

• energie hebben 

• goede weerstand 

• fit en actief zijn  

• gezonde tanden  

• goed gewicht  

   bouwen aan 

een sterk lichaam 

 fit en gezond blijven 



          

Schijf van vijf : voor iedereen de gezonde basis  



BOUWSTOFFEN om te groeien 

 

elke dag  

- een stukje vlees (50 gram) 

- 2 glaasjes melk 

- 1 plak kaas  

- boterham met pindakaas 

 

elke week 1x vis eten 

 

2-3 eieren per week  

  



  groenten 

  fruit 

Vitamines om 

alles gesmeerd  

te laten lopen 
 



Voor energie :        

brood en aardappelen  
 

 

 

 

2-4 bruine of volkoren  

boterhammen per dag 

 

en 

 

2-3 aardappelen per dag 

of rijst of pasta  

 

 

 

 



 

Vetten :   brandstof  en  bouwstof      

  

Boter op je brood  

Vis : 50-60 gram per week    

1x pindakaas per dag 



Voor goed transport            

drinken : 1 – 1 ½ liter per dag  
 

naast 2 glaasjes melk nog  

 

5 glaasjes water of thee per dag  

 

veel drinken is gezond 

 

dranken zonder suiker zijn top ! 



    dranken zonder suiker 



dranken met suiker 
 



 

Suiker  

Gaatjes in je tanden  

te zwaar worden 

geen eetlust hebben 

snoep en koek: 1x per dag iets kleins 

dranken : zonder suiker  

zoet beleg: 1x per dag  



 

Ontbijten : een goed begin van de dag  
 

 

Lunch : gezonde broodtrommel  
 

 

Gezond tussendoor : fruit en groenten 
 

 

Warm eten : veel groenten  
 

 

Gezond drinken: water, thee, melk   
 

eet  

lekker  

en  

gezond  



BEWEGEN IS SUPER GEZOND 
 

 

 

Voor kinderen: 
 

1 uur per dag bewegen 

2 uur per week sporten 

 

fit voelen 

lekker in je vel voelen 

energie hebben 

minder kans op te zwaar worden 

minder snel ziek  

 

 


