
Lunch
Brood

Wist je dat?
- Het gezonder is om volkorenproducten te eten. Ze be-

vatten meer voedingsvezels, vitaminen en mineralen. 
Voedingsvezels geven een vol gevoel en helpen bij een 
goede darmwerking. Wel moet je het eten van volko-
renproducten bij jonge kinderen geleidelijk opbouwen. 
Het Voedingscentrum adviseert om vanaf zes maanden 
kleine stukjes lichtbruin brood, wit brood of andere pro-
ducten van wit meel aan te bieden. De darmen kunnen 
dan wennen aan de voedingsvezels. Als dit goed gaat, 
kun je geleidelijk overgaan op volkorenproducten.

- De term ‘bruin brood’ kan staan voor wit brood met een 
bruin kleurtje. Het gaat hier dan niet om volkoren- of 
meergranenbrood met voldoende voedingsvezels. Kijk 
op de lijst met ingrediënten of het echt om volkoren-
brood gaat. De lijst met ingrediënten is zo opgesteld 
dat het ingrediënt waarvan het meeste in het product 
zit, het eerste vermeld staat. Bij brood zou dus volko-
renmeel bovenaan moeten staan.

Beleg

Wist je dat? 
- Hartig beleg niet gezonder is dan zoet beleg. In veel 

kaas en vleeswaren zitten vooral  ongezonde vetten. 
Dit is ongezonder dan een beetje suiker. Kinderen mo-
gen volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid een 
halve plak kaas.

- Het een gezonde gewoonte is om kinderen op elke 
boterham boter, margarine of halvarine te geven. Zo 
krijgen ze voldoende gezonde vetten en vitamines 
binnen (A, D en E). Voor de jongste kinderen volstaat 
alleen een beetje boter vaak al als beleg.

- Jonge kinderen maximaal twee à drie keer per week 
smeerkaas mogen. Gebruik liever een smeerkaas die 
minder vet en zout (natrium) bevat, zoals La Vache qui 
rit, Slankie of een zuivelspread.

- Te veel vitamine A schadelijk kan zijn voor kinderen. 
Vitamine A kan zich ophopen in het lichaam. Dat kan 
allerlei klachten geven, zoals duizeligheid en misselijk-
heid. Leverworst en smeerleverworst bevatten veel 
vitamine A. Geef kinderen daarom maximaal twee 
boterhammen per week met leverworst. 

Waarom is de lunch 
belangrijk?
Kinderen hebben een goede lunch nodig. Het helpt hen 
om de hele middag te kunnen spelen en leren. Bovendien 
is de lunch belangrijk om voldoende voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Kinderen van één tot drie jaar hebben 
twee tot drie sneetjes brood met wat beleg per dag nodig. 
Maar wat is gezond beleg? Lekker Fit! beleg bevat weinig 
verzadigde vetten, weinig zout en weinig suiker. Daar 
kiezen we voor omdat kinderen al snel teveel ‘slechte’ 
vetten, zout en suiker binnen krijgen. Als pedagogisch 
medewerker is het belangrijk om voldoende basiskennis 
van gezonde voeding te hebben. Dan kun je makkelijker 
een gezonde lunch serveren en het goede voorbeeld 
geven. 

Checklist
Wij geven kinderen vanaf zeven maanden 
volkorenbrood.

Wij geven de kinderen beleg dat weinig 
verzadigd vet en zout bevat.

Wij smeren een klein laagje beleg.

Wij wisselen de belegsoorten af zodat de 
kinderen gevarieerd eten.  

Wij smeren op elke boterham een laagje 
boter.K
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Meer informatie
Overzichtkaart Lekker Fit! beleg
www.voedingscentrum.nl
www.rotterdamlekkerfit.nl
Folder ‘Gezond eten met de Schijf van Vijf’, 
Voedingscentrum

Tips

Colofon
Dit is een uitgave van 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Lekker Fit!

De informatie in deze hand-out is gebaseerd op informatie van: NAP SACC 

(www.napsacc.org), Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)

Kies voor de magere belegsoorten, bijvoorbeeld 20+ of 30+ kaas, kipfilet, of 
sandwichspread. Als zoet broodbeleg kun je appelstroop, jam of (geprakt) fruit geven. 

Geef ook eens fruit en groente op brood. Zoals appel, worteltjes, aardbeien, plakjes 
banaan, schijfjes tomaat of plakjes komkommer. 

Maak eens een appeltosti met kaneel en een beetje suiker.

Geef zo weinig mogelijk vette tussendoortjes zoals een stukje kaas of worst.

Praat met ouders over het broodbeleg dat de kinderen thuis eten. Alleen dan weet je 
welke hoeveelheid kinderen op een dag van een bepaald product binnen krijgen.

Lunch
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl


