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Etiketten

Claims

Neem claims zoals: ’bevat uitsluitend natuurlijke 

ingrediënten’ of ‘zonder suiker’ niet al te serieus. Bedenk dat 

producenten van voedingsmiddelen graag veel winst willen 

maken. Kijk door het mooie design heen en kijk of je de 

productnaam kan vinden. Die zo gezond lijkende fruitdrank 

heet ineens gewoon ‘water met een fruitsmaakje’.

De etikettering van levensmiddelen moet garanderen dat

consumenten beschikken over volledige informatie over de

inhoud en samenstelling van producten. Er zijn strikte regels

en wetten waaraan een etiket moet voldoen zoals:

• de benaming

• de lijst van ingrediënten in volgorde van de hoeveelheid 

zoals ze in het product voorkomen

• de ingrediënten die allergieën of intolerantie veroorzaken 

(pinda’s, melk, mosterd, vis, glutenbevattende granen, 

enzovoorts.)

• de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën 

ingrediënten

• de netto hoeveelheid product

• de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste 

consumptiedatum

• de bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden

• het land of de plaats van herkomst voor bepaalde catego-

rieën producten, zoals vlees, zuivel, fruit en groenten. Ook 

is vermelding verplicht als de merknaam of iets anders op 

het etiket de consument kan misleiden over de herkomst. 

• een gebruiksaanwijzing (indien gebrek hieraan een juist 

gebruik van de levensmiddelen zou bemoeilijken)

• het effectieve alcoholvolumegehalte voor dranken met een 

alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %

• voedingswaarde vermelding

• de naam van het product

• de naam van de leverancier, verpakker of importeur

• product barcode.
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Yes, we hebben vakantie

Vakantie staat synoniem voor genieten, lekker actief zijn of juist veel luieren en uitrusten. Wat we ook doen: in de 

vakantie gaan we vaker uit eten, halen we wat op bij de snackbar op de camping, eten we vaak ijsjes en drinken 

we meer alcohol.  Blijf vooral genieten maar breng het eetpatroon niet helemaal in de war. Realiseer je dat wat je 

momenteel leert over het veranderen van voeding- en eetpatroon niet alleen is om een gezond gewicht te bereiken.  

Het is een nieuwe leefstijl die je helpt aan een gezond gewicht en die noodzakelijk is om gezond te blijven. Ook 

op vakantie kun je gezond koken en hoef je niet terug te vallen op pakjes en zakjes. In de skottelbraai of op een 

kooktoestel kun je prima verschillende groenten wokken met verse kruiden. Maak gebruik van plaatselijke- of 

streekproducten in jouw vakantiegebied en doe inspiratie op! Ga je op stap, neem dan wat gezonds mee. Vakantie 

is een mooi moment om meer te wandelen, fietsen of wat je maar leuk vindt. Of doe mee met de sportactiviteiten 

van jouw vakantieverblijf.   

Vakantieactiviteiten

Op vakantie kun je lekker uitrusten en je batterij weer opladen voor de drukte die thuis wacht. Dit kun je aan de 

rand van het zwembad doen, maar er zijn ook andere manieren. Bewegen zorgt voor een voldaan gevoel en een 

leeg hoofd. Maak een wandeling in de bergen of kano over die mooie rivier op je vakantiebestemming.  In dit lijstje 

is uitgegaan van een persoon die 75 kilo weegt. Weeg je meer? Dan verbrand je ook meer calorieën.

Sport Calorieèn per uur / 75 kg

Badminton 338

Bergbeklimmen 630

Boogschieten 262

Dansen 338

Duiken 236

Aquagym 315

Fietsen 16 km per uur 300

Fietsen, racen 20/30 km per uur 900

Fitness 413

Frisbeeën gemiddeld 170

Golf 244

Hardlopen, 10 km per uur 750

Kayak 320

Mountainbiken 673

Nordic walking 375

Paardrijden 322

Squash 900

Surfen 225

Tafeltennis 300

Trampoline springen 545

Wandelen intensief 375

Zeilen 225

Zwemmen / baantjes trekken 300
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Tips voor een slanke picknick

Neem op vakantie of tijdens een dagje weg een picknickmand mee, hartstikke leuk en gezellig. 

Ben je aan de lijn of met je voeding en gezondheid bezig? Geen probleem. 

Maak slanke sandwiches

Die maak je van volkorenbrood met:

• Plakjes tomaat, kaas, ham en een blaadje sla

• Kipfilet, plakjes komkommer 

• Rookvlees, plakjes ei

• Smeerkaas, tuinkers

• Tonijn (op waterbasis) dun beleggen, blaadje sla

• Zalm (op waterbasis) dun beleggen 

Een zomerse fruitsalade hoort er ook bij

Een zomerse fruitsalade doet het altijd goed. Gebruik vers fruit, denk aan appels, aardbeien, kersen, bessen, 

kiwi’s, perziken, peren en watermeloenen.

Vergeet het drinken niet

Neem een grote kan met water mee. Mis je een smaakje? Doe een schijfje limoen, citroensap, muntblaadje of 

geprakte framboos in het water. 
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Aantekeningen
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Ons volgende thema:

•  Gezond gezin


