
Fruit en 
Groenten

Wist je dat?
- Kinderen rauwkost vaak lekkerder vinden dan gekookte 

groenten. Geef de kinderen wat tomaatjes, reepjes 
paprika of stukjes komkommer als tussendoortje.

- Kinderen soms tien keer of vaker met etenswaren in 
aanraking moeten komen, voordat ze deze proberen. 
Wees dus geduldig en begin met kleine porties.

- Kinderen sneller iets willen eten als ze hebben gezien 
hoe het groeit of waar het vandaan komt.

- Kinderen ontbijten vaak beter, als ze ’s ochtends alleen 
fruit eten.

- Groenten die fel van kleur of donkergroen zijn, vaak 
meer vitamines en mineralen bevatten dan groenten 
die minder kleurrijk zijn. Verschillend gekleurde groen-
ten bevatten ook verschillende voedingsstoffen. Het is 
belangrijk om kinderen verschillende soorten felge-
kleurde groenten te geven.

- Je vers fruit niet zomaar kunt vervangen door vruch-
tensap, knijpfruit of fruit uit blik. Bij de bereidingswijze 
gaan voedingsstoffen en vezels verloren. Vruchten-
sappen bevatten van nature suiker en dus energie. 
Kinderen drinken er snel te veel van. Aan fruit in blik is 
vaak suiker toegevoegd.

- Fruit en zuivel prima samengaan. De combinatie beïn-
vloedt de opname van voedingsstoffen niet. 

- Bij kinderen tussen vier en zes maanden de melkvoe-
ding de belangrijkste voeding is. Groente en fruithapjes 
zijn alleen maar bedoeld om aan de smaak te wennen.

- Als je kinderen voorleest over groenten, ze eerder 
bereid zijn deze te eten.

Waarom zijn groenten en 
fruit belangrijk?
Fruit en groenten vormen de basis van gezonde voeding. 
Ze bevatten in verhouding weinig calorieën, veel voe-
dingsstoffen en voedingsvezels. Voedingsvezels zorgen 
voor een gezonde darmwerking. 
Kinderen van één tot drie jaar hebben elke dag 150 gram 
fruit (anderhalf stuk) en vijftig tot honderd gram groenten 
nodig. Omdat kinderen een groot deel van de dag op 
het kinderdagverblijf doorbrengen, kun je hen helpen 
voldoende fruit en groenten binnen te krijgen. 

Door fruit elke dag op een vast moment aan te bieden, 
vergroot je de kans dat de kinderen dagelijks voldoende 
fruit eten. Als je de kinderen allerlei soorten fruit en 
groenten laat uitproberen, helpt je ze om hun smaak en 
voorkeuren te ontwikkelen. 

Checklist
Wij geven kinderen minstens één keer per 
dag fruit.

Wij geven kinderen elke ochtend vers fruit.

Wij geven kinderen minstens één keer per 
dag rauwkost (groenten).K
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Meer informatie
www.voedingscentrum.nl
www.degroenteman.nl
www.rotterdamlekkerfit.nl
www.kookrubriek.nl

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)

Werk vooral met vers fruit en groenten 
uit het seizoen. Raadpleeg voor het 
aanbod de seizoenskalender (zie www.
kookrubriek.nl).

Diepvriesfruit is een eenvoudig 
alternatief voor vers fruit en is in 
sommige gevallen goedkoper.

Kinderen houden van kleurrijk en 
‘grappig’ eten. Snijd bijvoorbeeld eens 
een meloen of een tomaat in een leuke 
vorm. Hiervoor kun je ook bestaande 
vormpjes gebruiken.

Praat met de kinderen over wat ze eten: 
de smaak, geur, textuur, vorm, kleur en 
waar het vandaan komt. Zo leren de 
kinderen ook nieuwe woorden. Is het 
rond, zacht, knapperig, zoet of sappig?

Probeer van het eten van groenten een 
spelletje te maken door de kinderen uit 
te dagen zoveel mogelijk verschillende 
kleuren in één maaltijd te eten. Applaus 
voor de kinderen die meer dan drie of 
vier kleuren eten.

Probeer elke week een kleur of letter 
als thema te gebruiken en verschillende 
groenten en fruit te serveren die aan dat 
thema voldoen.

Lees boeken voor over groenten en fruit. 
Bijvoorbeeld Anna en haar groentetuintje, 
en Anna eet graag fruit van Kathleen 
Amant en de tuin van Nijntje.

Laat ouders op de haalmomenten fruit 
en groenten uit de Smakelijke Moestuin 
proeven.

Bespreek met ouders dat je ‘s ochtends 
fruit geeft, en dat het belangrijk is dat 
kinderen voldoende ontbijten.

Geef ouders recepten mee van de fruit- 
en groentesnacks die je met de kinderen 
maakt

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


