JOGG-weetje december 2021:
Feestelijk verantwoord

Dit schooljaar delen wij iedere maand tips om je zo fit mogelijk te voelen!
Feest voor iedereen
In december komen er nogal wat feesten
voorbij: Sinterklaas en kerst, maar ook
Oudejaarsdag wordt meestal goed gevierd.
Hoe houd je de weegschaal in deze maand
tevreden?
Balans
Vandaag een beetje ongezonder, morgen
weer wat gezonder: balans is een
sleutelwoord. In een gezond en gevarieerd
voedingspatroon past bij uitzondering
prima een (kleine) portie pepernoten en
een diner met de kerstdagen.
Houd de regelmaat er tussen de
feestdagen door zo veel mogelijk in, dus
drie hoofdmaaltijden en twee of drie
(kleine) tussendoortjes.
Verleidingen weerstaan
Strooigoed, kerstkransjes, kerstkoekjes,
kerstijs, kersttaart… het aanbod is reuze
en er is verleiding alom! Maak een
boodschappenlijst en zet er een paar extra
dingen op die u écht graag wilt eten dit
jaar. Vries eventueel een deel in zodat u er
ook in januari nog van kunt genieten.
Portiegrootte
Niet alleen is het belangrijk wát we eten,
ook de hoeveelheid die we eten met de
feestdagen voorspelt of we aankomen in
deze feestmaand. Als het gezellig is eten
we meer en zeker als er een glaasje wordt
gedronken is het best moeilijk om maat te
houden. Probeer overal een klein beetje
van en geniet extra door rustig te eten.

Wist u dat alcohol ook relatief veel energie
bevat? Kijk maar eens hoeveel energie (in
calorieën) er in een glas wijn of bier zit.

Wie fit is krijgt lekkers
Door de drukte schiet beweging er nog wel
eens bij in, terwijl we dat juist in deze
maand goed kunnen gebruiken. Maak er
een actieve maand van door
beweegspelletjes rondom de feestdagen te
bedenken. Verstop de pakjes met
Sinterklaas of kerst door het huis heen (of
nog beter: buiten als dat kan!), zet een
speurtocht uit en bak bij terugkomst je
eigen gezonde kruidnoten (recept in de
bijlage).

Wist u dat…
Pepernoten en kruidnoten niet hetzelfde zijn?
Kruidnoten lijken het meest op speculaas,
pepernoten meer op kleine stukken taaitaai.
Lichte kost
Het kerstdiner kan best zwaar vallen als er
meer vlees gegeten wordt dan anders. Kies
daarom eens voor vis of vegetarisch. De
meeste supermarkten bieden een
magazine voor kerstdiners aan en steeds
vaker staan daar alternatieven voor vlees
in. Maak waar mogelijk de gerechten zelf,
in kant-en-klaar maaltijden zit vaak te veel
zout, suiker en verzadigd vet.

