
Menu’s en 
variatie

Wist je dat?
- Kinderen soms tien keer of vaker eten moeten probe-

ren, voordat ze het lusten. Wees dus geduldig en begin 
met kleine porties.

- De Schijf van Vijf een handig hulpmiddel is om gevari-
eerd te eten. Je kunt variëren door elke dag iets te eten 
uit alle vakken van de Schijf van Vijf. Om goed te varië-
ren hoeft je menu er niet elke dag compleet anders uit 
te zien. Let wel op dat je niet weken achtereen dezelfde 
producten kiest.

Waarom is gevarieerd eten 
belangrijk?
Variatie is gezond. Voedingsmiddelen hebben allemaal 
een andere samenstelling. Er is niet één voedingsmid-
del dat alle voedingsstoffen in voldoende mate bevat. 
Daarom is het belangrijk dat kinderen veel verschillende 
dingen eten. Zo is de kans het grootst dat ze alle be-
langrijke voedingsstoffen binnen krijgen. Ook stimuleert 
gevarieerd eten de smaakontwikkeling van kinderen. 
Als kinderen op jonge leeftijd wennen aan gevarieerd 
eten, dan is de kans groot dat ze dit als volwassenen ook 
doen. Je kunt helpen door het aanbieden van menu’s die 
nieuwe smaken en etenswaren introduceren. 

Checklist
Wij werken met een menuplan.

Wij serveren wisselende producten en 
gerechten.

Wij serveren een combinatie van bekende en 
nieuwe etenswaren.K
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Multiculti
Eten uit andere culturen serveren is een leuke manier om 
nieuwe smaken te introduceren. 
- Vraag de kinderen hun favoriete gezonde eten uit hun 

cultuur mee te nemen. 

- Vraag de ouders om hun gezonde recepten. 

- Houd eens een Antilliaanse, Marokkaanse of Turkse 
themadag.

- Vraag ouders om deel te nemen aan de themadag door 
spulletjes van hun land of cultuur mee te nemen.



Meer informatie
Eetlijstje Centrum voor Jeugd en Gezin
Menuplan Nutricia
Folder ‘Gezond eten met de Schijf van Vijf’, 
Voedingscentrum
www.voedingscentrum.nl
www.rotterdamlekkerfit.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)

Het introduceren van nieuwe etenswaren hoeft geen extra werk of stress te geven. Je 
kunt binnen een recept heel makkelijk een ingrediënt vervangen. Probeer bijvoorbeeld 
mager rundergehakt in plaats van half-om-half- of varkensgehakt bij spaghetti, 
vervang erwten door tuinbonen of meng witte rijst en zilvervliesrijst. 

Bedenk met het team een maandelijks menuplan en denk na over de voeding die je 
aanbiedt. Zo zie je ook of kinderen op bijvoorbeeld vrijdag vaker ongezonde extra’s 
aangeboden krijgen dan kinderen die er op andere dagen zijn.

Werk vooral met vers fruit en groenten van het seizoen. Raadpleeg voor het aanbod 
de seizoenskalender.

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.

Laat de kinderen helpen bij het klaarmaken van (nieuw) eten.

Let er op dat je geen restjes kaas en vlees als snack opmaakt. Kinderen krijgen dan 
ongemerkt te veel vet en zout binnen.
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl


