
Tussen-
doortjes

Waarom is letten op tussen-
doortjes belangrijk?
Tussendoortjes zijn vaak extra’s. Extra’s zijn producten 
die je voor je gezondheid niet nodig hebt. Denk aan 
snoep, gebak, koek, chips, chocola en zoutjes. Er zitten 
weinig goede voedingsstoffen in en vaak veel calorieën. 
Als een kind regelmatig extra’s eet, krijgt het snel te veel 
koolhydraten en vet binnen. Vaak heeft het kind dan geen 
zin meer in gezond voedsel. Het is dus belangrijk dat 
kinderen niet te veel ongezonde tussendoortjes krijgen. 
Zo houden ze voldoende trek voor de hoofdmaaltijden: 
ontbijt, lunch en avondeten. 

Het beste is om een tussendoortje te geven dat valt 
onder de basisproducten van de Schijf van Vijf. Denk aan 
fruit, zoals een mandarijntje of stukjes appel, rauwkost 
zoals een paar kerstomaatjes of een stukje komkommer, 
of cracker. Andere goede tussendoortjes zijn een volko-
renbiscuitje, soepstengel, plakje ontbijtkoek, rijstwafel en 
rozijntjes. 

Als je gewoon gezond eet volgens de Schijf van Vijf, is af 
en toe snoepen en snacken geen probleem. Ontspannen 
omgaan met eten, daar hebben kinderen ook veel aan. 
Af en toe wat zoute stengels of een stukje muffin bij een 
bijzondere gelegenheid, is dus niet erg. Let dan wel op 
de hoeveelheid. Laat zien dat je er zelf niet te veel van 
neemt en geef kinderen kleine porties.

Checklist
Wij geven niet vaker dan twee keer per dag 
een tussendoortje.

Wij geven minstens één keer per dag fruit als 
tussendoortje.

Wij geven gezonde tussendoortjes zoals 
rauwkost, volkorenproducten, rijstwafels of 
rozijntjes.K
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Meer informatie
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)

Op een cracker of rijstwafel hoeft geen beleg. Als je het wel wilt beleggen, dan 
liever geen smeerkaas en smeerworst. Daarmee krijgen de kinderen alsnog te 
veel vitamine A, verzadigd vet, zout en koolhydraten binnen.

Serveer eens een rijstwafel met een beetje (verse) appelmoes en kaneel als 
tussendoortje.

Ook lekker: een bakje magere yoghurt met vers of gedroogd fruit.

Speciale baby of kinderkoekjes zijn meestal niet nodig. Een gewoon biscuitje 
voldoet voor baby’s en peuters.

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


