
Warme 
maaltijd

Wist je dat?
- Kinderen sneller iets willen eten als ze hebben gezien 

hoe het groeit of waar het vandaan komt.

- Groenten die fel van kleur of donkergroen zijn, vaak 
meer vitamines en mineralen bevatten dan andere 
groenten die minder kleurrijk zijn. Verschillend ge-
kleurde groenten bevatten ook verschillende voedings-
stoffen. Het is belangrijk om kinderen één of meerdere 
keren per dag verschillende soorten felgekleurde 
groenten te geven.

Waarom is de warme 
maaltijd belangrijk?
Een warme maaltijd biedt de perfecte gelegenheid om 
kinderen aan allerlei soorten eten te laten wennen. Dat 
helpt hen om hun smaak te ontwikkelen. Kinderen die op 
jonge leeftijd wennen aan gevarieerd eten, maken later 
vaak gezondere keuzes. Bovendien is een warme maal-
tijd een belangrijke bron van voedingsstoffen. Omdat 
kinderen een groot deel van de dag op je kinderdagver-
blijf doorbrengen, kun je hen helpen deze voedingsstof-
fen binnen te krijgen.

Checklist
De warme maaltijd bevat altijd groente.

De warme maaltijd bevat vaak magere 
producten uit vak 3 zoals: mager gehakt, kip, 
kalkoen, vis of vleesvervangers. 

De warme maaltijd bevat vaak 
volkorenproducten. 

Wij serveren weinig gefrituurde of gebakken 
producten.

Wij bakken, braden of frituren met vloeibare 
olie.K
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Ezelsbruggetje 
Er is een ezelsbruggetje dat je helpt bij het uit elkaar 
houden van goede en slechte vetten. Onverzadigd begint 
met de O van oké, verzadigd met de V van verkeerd. 

Voedingsvezel opbouwen
Voor kinderen tot één jaar geldt:
als je pap of brood geeft, begin dan altijd met de fijne 
soorten granen. Dus pap van rijstebloem of -meel en 
lichtbruin brood. Bouw de hoeveelheid voedingsvezel 
daarna langzaam op. Meng bijvoorbeeld eerst rijstebloem 
met licht volkoren groeimix.



Meer informatie
Folder ‘Gezond eten met de Schijf van Vijf’ en 
Folder ‘Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voor-
beeld’ voor baby’s, dreumesen en peuters van het 
Voedingscentrum
Folder ‘Gezonde voeding’ van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin
Zie ook www.voedingscentrum.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)

Stel gevarieerde en gezonde menu’s samen en vraag 
hiervoor eventueel advies aan een diëtist of gebruik de 
Lekker Fit! recepten voor de kinderopvang.

Als kinderen niet gewend zijn volkorenproducten te 
eten, kun je de helft van de volkorenpasta of bruine rijst 
vervangen door gewone pasta of rijst.
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 te serveren die aan 
dat thema voldoen.

Kinderen accepteren nieuwe etenswaren het beste als 
je ze samen met bekende etenswaren aanbiedt. Geef 
nieuwe groenten een voor een met bekende favorieten. 
Houden de kinderen van mais? Combineer dan een keer 
mais met doperwten. 

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

De meeste mensen kennen de Schijf van Vijf. De vijf vak-
ken met daarin:

1. groente en fruit
2. brood, granen, aardappelen, rijst, pasta en 
 peulvruchten
3. zuivel, vlees, vis, ei en vleesvervangers
4. vetten en olie
5. drinken

Dit zijn de basisproducten die je nodig hebt om je lichaam 
gezond te houden. Kinderen hebben dit nodig om zich te 
ontwikkelen en te groeien.

Kies voor een gezonde maaltijd met de groenten uit vak 
één, aardappelen, rijst, pasta of peulvruchten uit vak 
twee, zuivel, vlees, vis, ei of een vleesvervanger uit vak 
drie en wat vet uit vak vier.
- Kinderen van één tot drie jaar hebben dagelijks vijftig 

tot honderd gram groente nodig. Dagelijks voldoende 
groente eten is belangrijk om genoeg voedingsvezels 
binnen te krijgen. Voedingsvezels zorgen voor een 
gezonde darmwerking.  

- Veel aardappelen eten is prima want er zitten veel 
vezels en vitaminen in. Kies in plaats van aardappelen 
ook eens voor rijst, pasta of peulvruchten. Als een kind 
hier eenmaal aan gewend is, kies dan voor producten 
met meer vezels, zoals zilvervliesrijst en volkorenpasta. 
Vezels zijn goed voor de darmen en zorgen voor een 
vol gevoel.

- In vlees zit ijzer en dat is belangrijk voor het kind. Kies 
de soorten met weinig verzadigd vet. Bijvoorbeeld 
kipfilet, een hamlapje, goed doorbakken tartaar en 
varkenshaas. 

- Geef kinderen bij voorkeur twee keer per week vis, 
waarvan één keer vette vis zoals haring, zalm, makreel 
of sardines. Vis is belangrijk, onder meer vanwege de 
visvetzuren. Die hebben op latere leeftijd een bescher-
mende invloed op hart- en vaatziekten en vooral op 
hartritmestoornissen. 

- Er bestaan goede vetten en slechte vetten. In goede 
vetten zitten belangrijke stoffen voor jonge kinderen. 
Goede vetten zijn onverzadigde vetten, slechte vetten 
zijn verzadigde vetten. 

 Hoe herken je het goede vet? De regel is: hoe zachter, 
hoe beter. Hoe zachter het vet bij kamertemperatuur 
is, hoe minder verzadigd het is. Op het etiket staat 
vaak informatie over verzadigd of onverzadigd vet. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vet (bak-, braad- en 
frituurproducten) is één eetlepel. 

Een gezonde warme maaltijd


