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De nieuwsbrief van SL!M eten & bewegen komt één keer per maand uit.  

In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Deze keer in de nieuwsbrief: 

- Nieuws van SL!M       -   Spieren wegen zwaarder dan vet 

- Tip van de maand: Gezond snacken begint bij de boodschappen -   Januari groenten & fruit 

- Nederlander eet te weinig voedingsvezels    -    Recept: Witlofsalda met peer 

- Fabels & Feiten       -    Steken in de zij 

Tip van de maand 
 
Gezond snacken begint bij de boodschappen 
 
Haal alleen voedingsproducten in huis die je ook wilt opeten. Zorg 

dat je lekkere gezonde dingen koopt voor als je zin hebt in wat 

lekkers. Eiwitten geven een verzadigd gevoel dus een glas melk, 

yoghurt of kwark zijn ook zeer geschikt om tegemoet te komen 

aan je lekkere trek. Maar je kunt natuurlijk ook een boterham 

pakken als je trek hebt. Heb je al eens een boterham of cracker 

geprobeerd met schijfjes tomaat en/of komkommer en wat 

kruiden? Je kunt er ook wat yoghurtdressing overheen doen. 

 

Ideetjes voor lekkere gezonde hapjes: 

- Fruit, je kunt het ook vast in stukjes snijden; dat ziet er 

uitnodigend uit 

- Worteltjes, Cherrytomaatjes, Rode en gele paprika 

- Schijfje/staafjes komkommer of bloemkool met 

yoghurtdressing  

- Augurk of asperge gerold in een dun plakje kipfilet 

- Rolletjes rauwe ham met rucola 

- Popcorn met paprikapoeder 

- Gerookte kip met mango 

- Stukje gekookt ei in rookvlees gerold 

- Noten 

Nieuws van SL!M 
 

SL!M Conditietraining 

SL!M verzorgt vanaf januari 2011 op elke 

donderdagavond een leuke conditietraining. De 

training vindt plaats in de gymzaal op de 

Heidebloemstraat 75 en is van 20:30 tot 21:30 

uur. SL!M Conditietraining staat in teken van het 

versterken van de belangrijke spiergroepen voor 

het verbeteren van het figuur en de conditie. De 

oefeningen zijn speels en afwisselend. De kosten 

zijn €3,- per training en je kan meedoen wanneer 

je wilt. Klik op deze link voor meer informatie. 

 

SL!M Actief Hardlopen 

In maart start SL!M met SL!M Actief Hardlopen. In 

deze training wordt hardlopen afgewisseld met 

spierverstevigende oefeningen net zoals bij SL!M 

Actief Wandelen. In maart zal de eerste training 

starten of eerder als er genoeg aanmeldingen zijn. 

De trainingstijden zijn op maandag en donderdag 

van 8:30 tot 9:30 uur. Klik op deze link voor meer 

informatie. 

 

 

 

 
Nederlander eet te weinig voedingsvezels 
 
Uit onderzoek van de Gezondheidsraad (2006) blijkt dat 90% van de Nederlanders te weinig vezels eet. Op 
www.vezeltest.info kunnen mensen testen of zij voldoende vezels binnenkrijgen. Vezelrijke en gevarieerde voeding zijn van 
groot belang voor een gezonde spijsvertering en ontlasting. 
 
De Vezeltest 
Uit recent publieksonderzoek van de Maag Lever Darm Stichting blijkt dat 68.2% van de mensen denkt dat ze voldoende 
vezels binnenkrijgen. In werkelijkheid eet maar 10% van de Nederlanders voldoende vezels. Met de digitale Vezeltest 
kunnen mensen achterhalen of zij daadwerkelijk voldoende vezels eten. Binnen vijf minuten is de test ingevuld en wordt 
direct een advies op maat gegeven. Het doel is om mensen bewust te maken van het belang van vezels en dat zij alert 
worden op het eten van voldoende vezels. Daarnaast biedt de Vezeltest meer informatie over de werking van vezels en 
worden feiten en fabels over vezelrijke voeding besproken. 
Bron: MLDS 

 

 

http://www.eten-bewegen.nl/index.php?p=bewegen&s=conditie
http://www.eten-bewegen.nl/index.php?p=bewegen&s=hardlopen
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.healthy-green-lifestyle.com/image-files/veggiesanddip.jpg&imgrefurl=http://www.healthy-green-lifestyle.com/healthy-snack-ideas.html&usg=___ixwAmIwEhq8-u4mGjOTAQevQ9s=&h=219&w=300&sz=52&hl=nl&start=153&sig2=-73dcfd8wAAC3O12IWdKwg&zoom=1&tbnid=NNiUzVPzFsfkIM:&tbnh=163&tbnw=222&ei=QOEkTfKXFYKSOvGB9c8C&prev=/images?q=healthy+snacks&um=1&hl=nl&biw=1579&bih=1031&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=374&oei=EOEkTYftGMeb8QOd5tWEBw&esq=5&page=5&ndsp=35&ved=1t:429,r:29,s:153&tx=173&ty=94
http://www.vezeltest.info/


  

 

Fabels en Feiten 
Van bananen krijg je verstopping. 
In bananen zitten veel vezels. Vezels zitten vooral 
in groente, fruit, volkorenbrood en 
peulvruchten. Vezels worden niet verteerd in de 
dunne darm; ze komen onveranderd aan in de 
dikke darm. Daar worden ze door de 
darmbacteriën bewerkt. Hierbij komen stoffen vrij 
die de darmbeweging stimuleren. Bananen zijn 
dus, net als andere soorten fruit, goed voor de 
spijsvertering en stoelgang. Het is een hardnekkige 
fabel dat bananen verstopping veroorzaken.  
 
Ontbijtkoek werkt laxerend. 
Dit is een hardnekkige fabel. Gewone ontbijtkoek 
bevat weinig voedingsvezels en heeft zeker geen 
laxerende werking. Het aantal vezels in ontbijtkoek 
is ongeveer gelijk aan het aantal vezels in 
witbrood. Voedingsvezels stimuleren de 
darmbeweging en werken bovendien als een soort 
spons. Ze nemen vocht op, waardoor de ontlasting 
soepel wordt.  
 

Januari  
Groenten  

Boerenkool, 

groene kool, 

knolselderij, 

koolraap, 

pastinaak, 

pompoen, 

postelein, 

prei,  

rammenas, 

rode bietjes, 

rode kool, 

savooiekool, 

schorseneren, 

spruitjes, 

veldsla,  

witlof,  

witte kool, 

wortel. 

 

Fruit 

Ananas, 

appel, 

banaan, 

citroen, 

grapefruit, 

kiwi, 

mandarijn, 

peer, 

sinaasappel.  

 

 

Spieren wegen zwaarder dan vet 
 

Eindelijk heb je besloten iets aan dat buikje te doen. Dus maal je 

al een paar maanden de kilometers weg en je vindt het nog leuk 

ook. Gefeliciteerd. Alleen een probleem: in plaats van af te vallen 

ben je een paar kilo zwaarder geworden. Dat kan toch niet de 

bedoeling zijn. 

 

Wees gerust, de ponden die je erbij kreeg bestaat waarschijnlijk 

uit spiermassa. Door te trainen spreek je je spieren meer aan. De 

spier reageert, wordt sterker en neemt daardoor in omvang toe. 

Aangezien spierweefsel zwaarder is dan vet is deze puzzel snel 

opgelost.  

 

Spieren hebben de aardige gewoonte aan een soort van 

naverbranding te doen. Zelfs in betrekkelijke rust (na een zware 

training of wedstrijd) worden er nog calorieën verbrand. 

Aangezien je meer spiermassa hebt, verbrand je dus meer en 

vanzelfsprekend ook vet. Op termijn ga je wel degelijk afvallen. 

Geduld is een schone (verbrandings)zaak. 
Bron: Runner's World 

Steken in de zij 

Wie heeft er af en toe geen last van (gehad). Links, rechts of rondom.  

 

Links in de buikholte zitten maag en milt. Vlak na het eten intensief gaan lopen kan maag en/of milt 

dusdanig beïnvloeden dat ze verkrampen. Dat komt omdat bij inspanning de grote spieren meer bloed 

vragen dan normaal. Bloed is de Van Gendt & Loos van ons lichaam. Aangezien we er maar een liter of 

zes van hebben kan dat bloed niet overal tegelijk zijn. Daar waar het minder hard nodig is komt de 

doorbloeding in het geding. Het lichaam maakt keuzes. Bloedvaatjes krimpen, weefsel raakt minder 

doorbloed en dat voelt als kramp.  

 

Rechts zit de lever, die kan om dezelfde reden opspelen. Net als je darmen, waarvan je er vele 

tientallen meters hebt. Tenslotte kan het middenrif, een pezige spierplaat tussen borstkas en 

buikholte die ook bij de ademhaling een belangrijk rol speelt, opspelen en verkrampen. Gas 

terugnemen en diep in- en uitademen helpt. Net als tijdig en niet te veel eten voor je gaat lopen. 
Bron: Runner's World 

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag? Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 

Recept: Witlofsalsa met peer (2 personen) 

Ingrediënten  
-   2 eetlepels magere slasaus -   1 eetlepel yoghurt -   Citroensap -   Peper  
-   mespunt gemberpoeder -   2-3 struikjes witlof -   1 grote rijpe peer (en/of appel) 
 
Bereiding  

1. Maak een sausje van de slasaus, de yoghurt, wat citroensap, peper en het gemberpoeder. 
2. Maak het witlof schoon en snijd de struikjes in smalle repen. 
3. Meng het sausje er direct door. 
4. Schil de peer, verwijder het klokhuis en snijd de peer in blokjes. 
5. Meng de peer door de groente. 

Lekker met een rundervink en aardappelen.  
Totale voedingswaarde incl. vlees met een sauslepel jus en 3 kleine aardappelen: 480 kcal, 27 g eiwit, 
23 g vet, waarvan 7 g verzadigd vet, 41 g koolhydraten, 9 g vezel, 200 g groente. 

 

 
 
 

Bevat per persoon:   80 kcal, 3g eiwit, 14g 

koolhydraten, 2g vet, 0 vvet, 5g vezels 

 


