
8 TIPS VOOR EEN GEZOND ONTBIJT 

  

Het is 7 april. Wereldgezondheidsdag. De dag om u te realiseren dat het mogelijk is om in een mum 

van tijd een volledig en gezond ontbijt te bereiden. In plaats van een te zoet ontbijt, zal deze maaltijd 

gevuld zijn met fruit, volkoren granen en kleurrijke producten om uw dag goed te beginnen. Hier 

volgen 8 tips voor een gezond ontbijt! 

1. Sla het ontbijt nooit over en neem uw tijd 

We horen vaak dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Waarom dan? Na een nacht 

slapen, zonder eten, vraagt uw lichaam om nieuwe voedingsstoffen. Het is belangrijk om uw lijf te 

voorzien van  een voedzaam ontbijt, zodat u met nieuwe energie uw dagelijkse taken kunt gaan 

vervullen.  

2. Drink na het opstaan meteen een glas water 

Bent u het nog niet gewend om vrijwel meteen na het opstaan een glas water te drinken? Ga ervoor. 

Een glas water helpt bij het elimineren van giftige stoffen en andere stoffen die uw lichaam niet meer 

nodig heeft. Het vervult ook een belangrijke taak bij het activeren van de stofwisseling voor de rest 

van de dag. 

3. Eet biologisch en lokaal voedsel 

Hebt u het ook gehad met producten zonder enige smaak die met pesticiden zijn behandeld? Kies 

dan voor biologische en lokale producten! Er zijn uitstekende Belgische merken van biologische 

porridges op de markt, zoals Turtle en Felix Venter’s. Biologische en lokale producten zijn beter voor 

uw gezondheid en voor onze planeet. U zult tevreden zijn met het aanbod in de winkels in uw 

omgeving. 

4. Geef de voorkeur aan volkoren granen over geraffineerde granen 

De volkoren granen, die worden gebruikt in de porridges van Turtle, bieden een interessante vezel 

inname. Dit helpt met een goede spijsvertering. Volkoren granen staan er ook om bekend een langer 

gevoel van verzadiging te geven dan geraffineerde granen. 

5. Vermijd suikerrijke producten en kies voor producten zonder toegevoegde suikers 

Suikers in sommige ontbijtgranen geven je wel de onnodige calorieën, maar verzadigen niet! Uw 

lichaam zal constant blijven vragen naar suiker. Het is echt een vicieuze cirkel. Als je 's morgens nog 

wel graag zoetigheid wilt, geef dan de voorkeur aan vers fruit uit het seizoen met bijvoorbeeld 

agavesiroop. 

6. Eet fruit om vitamines aan te vullen 

Voor een gezond en zoet ontbijt kiest u fruit. Dankzij fruit krijgt u vitamines en antioxidanten binnen 

die nodig zijn om uw dag te beginnen. U kunt ze op verschillende manieren eten. In blokjes of 

schijfjes op uw porridge, maar ook in muesli's, als vers geperst sap of gepureerd tot moes. Vermijd 

echter industriële sappen, zoals frisdranken. 

7. Voeg superfoods en zaden toe 

Superfoods zijn natuurlijk voedingsmiddelen die hun naam danken aan hun uitzonderlijke 

voedingswaarde.  Heeft u ooit gehoord van chiazaden, hennepzaden of gogibessen? Dit zijn 
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geweldige producten die van nature  rijkelijk gevuld zijn met antioxidanten, vitamines en andere 

goede voedingsstoffen. Verschillende merken biologische ontbijtgranen voegen superfoods en zaden 

toe aan hun melanges. 

8. Maak het uzelf makkelijk met porridge 

Wilt u een gezond ontbijt, maar heeft u weinig tijd? De melanges van Turtle en Felix Venter’s zijn er 

voor u! U hoeft alleen maar water of melk toe te voegen. Dit geheel kookt u 5 minuten. Nu heeft u 

een ontbijt dat alles bevat om uw lichaam een gezonde start te geven! 
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