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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: 

- De groente rubriek. Tips om gemakkelijk groente te eten. 

- Tip van de maand. 

- November groenten & fruit. 

- Voordelen van gezond bewegen. 

- Recept voor als je ‘s ochtends geen brood door je keel krijgt. 

-  

November Groente   

Andijvie, bloemkool, boerenkool, champignons, chinese kool, groene kool, koolraap, pastinaak, pompoen, prei, rode kool, 

savooiekool, schorseneren, spruitjes, uiten, rode bieten, venkel, witlof, witte kool, wortel. 

 

Fruit 

         Ananas, appel, avocado, banaan, citroen, druiven, kiwi, mandarijn, peer, sinaasappel. 

 

De groente rubriek  

Het advies luidt: ‘Eet 200 gram groente per dag’. Door 

groente te eten krijg je vitamines, mineralen, en 

antioxidanten binnen. Groente bevat ook veel 

voedingsvezels die zorgen voor een goede darmwerking. En 

een ander voordeel van het eten van groente: ‘waar groente 

in je buik zit, zit niet iets anders’. Groente bevat ten opzichte 

van ander voedingsproducten veel minder kcal. Zo bevat 100 

gram worteltjes maar 14 kcal. 

Tips om gemakkelijk groente te eten 

Hoe krijgen we op een makkelijke en lekkere manier 200 

gram groente per dag binnen? 

 Groente soep (gekookte groente pureren met een 

beetje water, kruiden, bouillonblokje, peper, etc). 

 Beleg je brood met tomaat en komkommer. 

 Eet groentes als snack: worteltjes, stukjes komkommer 

(met kruiden), cherry tomaatjes, gele of rode paprika. 

 Tijdens het koken al groente snacken. 

 Verstop de groente door ze door de saus te pureren. 

 Roerbak de groente in een saus of ketjap. 

 Als je weinig tijd hebt, gebruik dan groenten uit de 

diepvries of uit blik, deze zijn vaak ook goedkoper en 

zijn snel te bereiden. Diepvries groente en groente uit 

blik bevatten even veel voedingsstoffen als verse 

groente. 

 

 

Tip van de maand 

Ga elke dag enkele minuten op één been staan.   

Dat kan gemakkelijke tijdens het tandenpoetsen, 

wachten op de bus, koken, afwassen of afdrogen. 

Deze balansoefening verkleint de kans op een 

enkelblessures en maakt ook de spieren rondom je 

knie en in de voeten sterker. Dit is ook 

wetenschappelijk bewezen. 

Voor mensen die ooit een enkelverstuiking gehad 

hebben kan de dagelijkse balansoefening het risico op 

terugkeren met 50 procent verlagen.  

 

 

 

http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/bloemkool_recepten.php
http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/recepten_peer.php
http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/kerrie-pompoensoep.php
http://service.bfast.com/bfast/click?bfmid=1821541&siteid=39455830&bfpid=9789058975423&bfmtype=B&PrdId=1001004002819429


 

 

Voor als je ‘s ochtends geen brood door je keel krijgt 

 

Roodfruitsmoothie 

(2 glazen) 

 

Ingrediënten 

1 sneetje bruinbrood of volkorenbrood, in blokjes 

250 g aardbeien* 

125 g frambozen of rode bessen* 

250 ml cranberrysap of sinaasappelsap  

 

Bereiding 

Pureer de aardbeien en frambozen in de blender of keukenmachine. Voeg de blokjes brood en het 

cranberrysap toe en meng alles op de hoogste stand tot een schuimige drank. Schenk de smoothie in 

2 glazen. 

 

* Ook lekker met rood fruit uit de diepvries, laat het wel even (in de magnetron) ontdooien voordat 

Voordelen van gezond bewegen: 

 

 sterker hart en sterkere bloedvaten, ook als die al 

verzwakt zijn;  

 meer uithoudingsvermogen;  

 meer longcapaciteit. Je kunt dieper ademhalen; 

 een fitter gevoel; 

 houdt ‘t gewicht op peil; 

 verbetert de conditie; 

 geeft meer energie; 

 meer kracht;  

 zorgt voor soepele en sterke spieren en gewrichten; 

 heeft een positieve invloed op het cholesterolgehalte; 

 minder nadelig effect van ongezond gedrag als roken, 

drinken en snacken;  

 een betere weerstand waardoor je minder gauw ziek 

wordt; 

 meer incasseringsvermogen, ook geestelijk;  

 minder somberheid, angst en spanningen; 

 meer zelfvertrouwen; 

 beter slapen; 

 alerter zijn; 

 helpt osteoporose (botontkalking) voorkomen; 

 vertraagt het geestelijke verouderingsproces. 

 

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag? 

Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 


