Voeding bij KombinoCare
Wat gaat er veranderen?

Eiwitten
• Eiwitten geven een vol gevoel.
• Worden niet opgeslagen.

Koolhydraten
• Brood, aardappelen, rijst, muesli, zoet beleg,
koekjes, snoep, frisdrank, vruchtensap.
• Worden in ons bloed omgezet in suikers.
• 60-70% calorieën in onze voeding.

E-nummers
• Weet wat je eet. We hebben ze niet nodig.

Vitamines, mineralen, vezels
• Belangrijke bouwstoffen, zo veel mogelijk aan
de kinderen aanbieden.

Voedingscentrum
Vanaf 1 jaar
Drinken


Water (kraanwater);



(Vruchten)thee zonder suiker;



Halfvolle melk, karnemelk of magere yoghurtdrank zonder

Productgroep

1 tot 4 jaar

Groente

1-2 opscheplepels
(50-100 gram)

Fruit

1-2 stuks (150 gram)

Brood en beleg

Brood

2-3 sneetjes



Volkorenbrood of bruinbrood;

Aardappels of

1-2 stuks of



Zachte (dieet)margarine of halvarine (zie aandachtspunt);



Rijst/ pasta/ peulvruchten

1-2 opscheplepels

Zoet beleg, zoals appelstroop, halvajam, honing of (seizoens)fruit*,

toegevoegde suikers.

(50-100 gram)

geprakt of in kleine stukjes (seizoensfruit*);


Hartig beleg (mager), zoals 20+ en 30+ kaas, ham, kipfilet, 20+ of 30+

Melk(producten)

(300 ml)

smeerkaas met minder zout, light zuivelspread, vegetarische
smeerworst;


(Seizoens)groente*, zoals tomaat, worteltjes en komkommer;



Ei.

Tussendoor



2-3 bekertjes

Kaas

½ plak (10 gram)

Vlees(waren), vis, ei en

60-80 gram

vleesvervangers

Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei,

Margarine/halvarine voor op

5 g/sneetje (dieet)margarine

mandarijn (seizoensfruit);

brood

(10-15 gram)

(Seizoens)groente*, zoals worteltjes, komkommer, paprika,

Vloeibare bak- en

1 eetlepel

snoeptomaatjes, radijsjes;

braadproducten/olie

(15 gram)

Drinken

750 ml (inclusief melk)

Extra’s

100 kcal



Rijstwafel, volkoren knäckebröd, krentenbol;



Ontbijtkoek, lange vinger, kaneelbeschuitje.

Wat gaat er veranderen?
• In de ochtend fruit .
• Tijdens het brood magere producten met zo min mogelijk
toegevoegde suikers.
• Op donderdag vaker soep.
• ’s Middags na het slapen:
- Rijstwafels of volkoren cracottes met gezond beleg,
- Gesneden groenten, zoals wortels, komkommer, paprika,
tomaatjes.
- Een bakje magere yoghurt met fruit.
- Bij speciale gelegenheden kan hier vanaf geweken worden.
• Rond half 5 soepstengel

•
•
•
•

Naast (zwaar verdunde) limonade ook thee.
Proberen 1 koekje of snoepje per dag te geven.
Zo veel mogelijk volkoren producten.
Er komt een mapje met gezonde hapjes om
met/voor de kinderen te maken.
• We vragen aan ouders om kleine traktaties met
weinig calorieën (verzadigde vetten en suikers) te
maken. Of juist een niet-eetbare traktatie.

Heeft u nog goede ideeën of tips?

Een beleid maken we samen,
dus hoe denkt u hierover?
Hoe gaat het bij u thuis?

