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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: 

- Oktober groente & fruit 

- Twee recepten 

- Nieuwe voedingsproducten & ontwikkelingen 

- In het nieuws 

Appeltosti 

- 1 appel 

- 2 sneetjes wit brood (kan ook met bruin brood) 

- boter 

- kaneel 

- suiker (eventueel honing) 

  

Besmeer de buienkanten van de boterhammen met boter. Schil de appel en snijdt 

de appel in plakjes. Je kunt ook een appelboor gebruiken en de appel in ringen 

snijden. Beleg de boterham met de appel, voeg naar smaak wat kaneel en/of 

suiker toe en leg tot slot de andere snee er boven op. Leg het in een tosti-ijzer of 

onder de gril tot ze bruin zijn.  

Oktober  

Groente & Fruit 

Aardappelen 

Andijvie 

Artisjok 

Aubergine 

Bleekselder 

Bloemkool 

Broccoli 

Chinese kool 

Courgette 

Groene selder 

Knolselder 

Koolrabi 

Kropsla 

Paddenstoelen 

Paprika 

Pastinaak 

Pompoen 

Prei 

Prinsessenbonen 

Raap 

Raapstelen 

Radijs 

Rammenas 

Rode biet 

Rodekool 

Savooikool 

Schorseneren 

Snijbonen 

Spinazie 

Spitskool 

Spruiten 

Tomaat 

Uien 

Veldsla 

Venkel 

Warmoes 

Witlof 

Witte kool 

Wortelen 

 

Fruit 

Appelen 

Bananen 

Bramen 

Druiven 

Frambozen 

Kiwi 

Mandarijnen 

Mango 

Meloenen 

Pompelmoes 

Peren 

Sinaasappelen 

Bloemkoolsoep (4-6 personen) 

  

 1 bloemkool, in roosjes + het zachte deel van de stronk in stukjes 

 1 3/4 l kippenbouillon 

 80 g boter 

 150 g bloem 

 1 tl nootmuskaat 

 125 ml kookroom of melk 

 peterselie voor de garnering 

  

Breng de bouillon aan de kook, voeg de bloemkool toe en laat 8 minuten koken. 

Verhit in de tussentijd de boter in een pan. Voeg beetje voor beetje de bloem toe en laat 5 

minuten op zacht vuur staan onder constant roeren. Voeg dan telkens kleine beetjes 

bouillon to . Blijf roeren en bouillon toevoegen tot het bloemmengsel helemaal is opgelost 

en het mengsel zo dik is dat je het kan schenken.  

Als de bloemkool zacht is voeg je het bloemmengsel aan de rest van de bouillon en 

bloemkool toe. Voeg de nootmuskaat toe en roer de melk of room erdoor.  

Garneren met peterselie. 

 

Variatie:  Je kunt variëren door de nootmuskaat te vervangen door een paprikapoeder. Je 

kunt ook 100 g geraspte kaas door het bloemmengsel mengen. 

 



Slankie: minder vet en minder zout 

Slankie heeft een uitgebreid assortiment 20+ smeerkazen, 

plakken kaas en geraspte kazen. Al deze kaasvarianten bevatten 

minder vet en minder zout dan vergelijkbare kazen. Zo bevat de 

Slankie 20+ smeerkaas 70% minder vet dan volvette smeerkaas 

en 25% minder zout dan standaard 20+ smeerkaas. De 

voorgesneden plakken bevatten 60% minder vet dan de 

gemiddelde Goudse kaas. Daarnaast zijn deze Slankie kazen een 

natuurlijke bron van calcium, vitamine B2 en B12.  

Meer informatie: www.slankie.nl (er staan ook lekkere gezonde 

recepten op deze site). 

Nieuwe voedingsproducten & ontwikkelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAK 0% toegevoegd zout 

Sinds vorige maand is er een assortiment 

groenten en peulvruchten van HAK te koop, 

waaraan geen zout is toegevoegd. Deze 

groenten zijn te herkennen aan de vermelding 

“0% toegevoegd zout” op de verpakking. 

Speciaal voor consumenten heeft HAK de 

website www.minderzoutpuresmaak.nl 

gelanceerd met onder andere een 

zoutcalculator. 

Wist je dat kaas,…  

In Nederland wordt het 

vetgehalte van kaas aangegeven 

met een percentage. 40+ kaas is 

dus vetter dan 30+ en 20+ kaas. 

Dit percentage drukt het 

vetgehalte in de zogenaamde 

droge stof uit. Dit is het totale 

gewicht van de kaas min het 

vocht. Dit vochtpercentage kan 

namelijk schommelen, omdat de 

kaas tijdens het bewaren vocht 

verliest. Volvette kaas is 60+, 

50+, 48+ of 45+. Magere kaas 

mag niet meer dan 10% vet in 

de droge stof bevatten. 

In het nieuws, klik op de link 

Minder hartfalen door bewegen op het werk 

Zuivel helpt bij afvallen 

'Glas wijn per dag juist ongezond' 

Gember helpt tegen spierpijn  

'Eetgewoonten houden Fransen slank' 

 

Wist je dat zout goed vervangen kan worden? 

 

Om minder zout binnen te krijgen, is het in de eerste plaats belangrijk geen zout 

toe te voegen bij de bereiding van maaltijden. In plaats van zout kunnen anders 

smaakmakers gebruikt worden, zoals: 

- groene kruiden (o.a. basilicum, bieslook, dille, lavas, oregano, peterselie, 

rozemarijn)  

- specerijen (o.a. kaneel, kerrie, kruidnagel, nootmuskaat, peper en 

cayennepeper)  

- gember, ui, knoflook en mosterdzaad  

- pijnboompitten, sesamzaad en zonnebloempitten  

- azijn, wijn 

Wist je dat er veel zout in bewerkte voedingsmiddelen zit?  

 

We krijgen het meeste zout (ongeveer 70 procent) binnen door industrieel bereide 

of bewerkte voedingsmiddelen. Zo zit in kant-en-klaarmaaltijden vaak veel zout, 

maar ook in brood, vlees(waren), soepen en kaas. Het ministerie van VWS wil het 

zoutgehalte in deze en andere industrieel bereide of bewerkte voedingsmiddelen 

met 30 procent terugbrengen. Het ministerie van VWS maakt hierover afspraken 

met de producenten. Het streven is om de zoutconsumptie in kleine stappen te 

verlagen. Zo kunnen we langzaam maar zeker wennen aan een minder zoute 

smaak. 

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, laat het 

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

http://www.slankie.nl/
http://www.minderzoutpuresmaak.nl/
http://www.nu.nl/gezondheid/2342704/minder-hartfalen-bewegen-werk.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2340228/zuivel-helpt-bij-afvallen.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2339925/glas-wijn-per-dag-juist-ongezond.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2338201/gember-helpt-spierpijn.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2337585/eetgewoonten-houden-fransen-slank.html

