JOGG-weetje februari 2022:
Get a snack!
Dit schooljaar delen wij iedere maand tips om je zo fit mogelijk te voelen!
We weten allemaal dat gezond eten
belangrijk is en zeker voor opgroeiende
kinderen. Als er langere tijd tussen de
maaltijden zit is een tussendoortje
welkom, een kindermaag is kleiner dan
die van volwassenen.
Het begint bij de basis
Als vuistregel kunt u aanhouden dat
onbewerkte of minimaal bewerkte
voeding meestal gezonder is dan
bewerkte voeding. Zo kunt u beter een
appel en een glas water aanbieden dan
een glas appelsap. Of een volkoren
rijstwafel in plaats van een koekje.
Portiegrootte snacks
Een grote snack in de middag kan ervoor
zorgen dat uw kind ’s avonds minder eet.
Wilt u toch een snack aanbieden, kijk dan
goed op de verpakking hoeveel calorieën
het product bevat. Groente of fruit is
altijd een verantwoorde snack.
Vanaf 4-8 jaar kunt u ongeveer 75-100
calorieën per snack aanhouden. Geef
kinderen onder de 4 jaar liever geen
grote snacks. Houd het bij fruit, groente
of een kleine cracker met gezond beleg.
Vanaf 9 jaar kan er iedere dag 3 keer iets
kleins gekozen worden zoals een klein
koekje of een handje noten.
Vet lekker
Een product met relatief veel vet (zoals
chips, maar ook noten) bevat meer
calorieën dan een rijstwafel of een stukje
fruit. Dat komt omdat vet ruim twee keer
zo rijk is aan energie als koolhydraten en
eiwitten. Zo kunnen gezonde producten
energierijk zijn zonder dat u het direct

merkt. Denk dan aan noten en zaden
(zoals walnoten of sesamzaad). Een
handje noten (25 gram) is erg gezond,
maar bevat al snel 125 calorieën. Voor u
als volwassene is dat geen probleem,
maar geef een kind daarom altijd een
kinderportie, bijvoorbeeld een paar
nootjes of één cracker met notenpasta of
pindakaas.
Welke gezonde snack kan ik geven?
1-3 jaar
4-8 jaar
9-13 jaar
Paar druiven
Appel in partjes
Volkoren cracker
met plakjes
gekookt ei, fruit,
notenpasta
Paar doorgesneden
cherrytomaten
Een schaaltje
(100ml) yoghurt
(met fruit)

Stuk fruit
Volkoren cracker
met pindakaas,
gekookt ei, fruit,
groente
Schaaltje yoghurt
met fruit
Paar plakjes
komkommer
Klein handje
rozijnen

Een handje
ongezouten
noten
Twee volkoren
crackers met
pindakaas of
kaas
Een stuk fruit
Groente zoals
wortel of radijs
met zuivelspread

Ongezond met mate
Producten die gezond lijken zijn dat niet
altijd. Denk dan aan kinderkoekjes,
zuiveldranken en gedroogd fruit waar
suiker aan toegevoegd is. Meestal zitten
er te weinig vezels en te veel suiker in
om als gezonde snack te eten.
Geef deze producten dus liever niet of
met mate, bijvoorbeeld één keer per
week. Geef van grote koeken een klein
stukje zoals een kwart stroopwafel en
beperk chips tot een paar chipjes voor
jonge kinderen.
Kijk voor meer informatie over dag- en
weekkeuzes op www.voedingscentrum.nl

