Gezond eten… moet dat?

vaak frieten, hamburgers, zoete tussendoortjes… Ook
hebben ze dikwijls slechte voedingsgewoonten: te veel
vetten en suikers, te weinig groenten en fruit, veel vlees en
weinig vezelrijk voedsel. Ook zijn er jongeren die dagelijks of
zelfs meermaals per dag zoete frisdrank drinken.
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Opletten dus met je voeding, want onze voedingsgewoonten liggen
op lange termijn aan de basis van ziektes zoals o.a. hart- en vaatziekten,
osteoporose en diabetes (suikerziekte).

Door dat ideaalbeeld dat door de media gepropageerd wordt, zijn heel
wat jongeren overdreven met hun gewicht en hun figuur bezig. Ze zijn
bezeten door de weegschaal. Daardoor kan je een eetstoornis krijgen en
dat is gevaarlijk!
Als je bijvoorbeeld steeds maar wil vermageren en daarom ook steeds
minder eet, word je zo zwak dat je zelfs kan sterven. Je hebt dan
anorexie of anorexia. Of als je je beheersing over je eetgedrag verliest,
daardoor veel meer eet dan je wil, en daarom het eten nadien zo
snel mogelijk uit te braken. Je hebt dan boulimie of boulimia.
Het kan natuurlijk ook dat je gezond eet, maar toch nog vrij
mager bent of dat je gewoon een paar overtollige kilo’s
kwijt wil raken. In zo’n geval is er natuurlijk geen sprake
van een eetstoornis.
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Maar…
terwijl de één te veel en te ongezond eet, lijnt de ander.
Veel jongeren willen zo slank zijn als hun idool, met een ‘perfect’ lichaam.
Op papier en op een televisiescherm zien ze er inderdaad perfect uit. Maar
zijn het wel normale figuren? Vroeg je je wel al eens af of ze wel gezond zijn?
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Bespreek samen met je klasgenoten de inhoud van de tekst op de vorige bladzijde.
Noteer hieronder wat je uit deze tekst vooral moet onthouden.

Waarom moeten we eten?

or

Een mens heeft behoefte aan allerlei dingen.
Om je te beschermen tegen de koude, draag je kleren. Als het donker is, doe je de
verlichting aan. Als je moe wordt, wil je slapen. En... soms heb je eten nodig. Omdat je
honger hebt, of omdat je het lekker vindt, of voor de gezelligheid, maar vooral omdat je
lichaam de stoffen die in voedsel zitten nodig heeft. Die stoffen heten voedingsstoffen.

Elk kind heeft bouwstoffen nodig voor de opbouw (groei
en ontwikkeling) van het lichaam. Je moet groeien van
baby tot volwassene, je haar moet groeien en ook je
nagels. En als je een wond hebt, dan moet die ook weer
kunnen dichtgroeien.
De belangrijkste bouwstoffen zijn eiwitten, water en
mineralen (kalk en ijzer). Die zitten vooral in melk, kaas,
ei, vis en vlees.

Elk kind heeft beschermende stoffen nodig
om de weerstand tegen ziekten te verhogen.
Zij zorgen ervoor dat je niet snel ziek wordt.
De belangrijkste beschermende stoffen
zijn vitaminen, mineralen, vezels en water.
Die zitten vooral in groenten, fruit en bruine
broodsoorten.
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Dé piramide

Volhouden,
’t is goed voor je gezondheid!

Je kent hem ongetwijfeld al, die beroemde piramide.
Nee, ik heb het niet over de piramide van Cheops! Wel over de actieve voedingspiramide
of de actieve voedingsdriehoek. We gaan hem toch nog eens bekijken, want hij is echt
wel heel belangrijk voor een gezond voedingspatroon.
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Elk kind heeft brandstoffen nodig voor energie om te werken en te spelen, om te staan,
te zitten en zelfs om te slapen. Maar ook om de lichaamstemperatuur op peil te houden
en om hart, maag en longen goed te laten werken. De belangrijkste brandstoffen zijn
koolhydraten en vetten. Koolhydraten zitten vooral in brood, aardappelen, deegwaren,
peulvruchten. Vetten zitten vooral in boter, olie, kaas, eieren, gebak.
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www.vigez.be

In de actieve voedingsdriehoek vind je 7 groepen terug die elk hun aandeel leveren in
de samenstelling van een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding.
Evenwichtig eten betekent dat we dagelijks iets uit de 7 voedselgroepen van de actieve
voedingsdriehoek eten.
De grootte van de lagen laat zien in welke mate je de verschillende groepen nodig hebt.
We nemen dus in verhouding meer uit de grote groepen en minder uit de kleine. Enkel
aan het topje van de driehoek, de zogenaamde restgroep (met bijvoorbeeld snoep,
frisdrank,...) heeft je lichaam geen behoefte. Dat topje zit dus niet voor niets los…
Verder is het ook belangrijk dat we afwisseling brengen in onze voeding. Wanneer we
elke dag hetzelfde voedingsmiddel uit elke groep zouden eten, bijvoorbeeld elke dag
gehakt (uit de vleesgroep) en elke dag een banaan (uit de fruitgroep) is dat natuurlijk
ook niet gezond.
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We bekijken even de
verschillende lagen van dichtbij.
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Vul op de stippellijnen zelf de namen van de voedingsgroepen in.

_______________________________

: alles wat zoet is, snoepjes, chocolade, drankjes met

alcohol, frisdranken, mayonaise….

Hoeveel? Zijn helemaal niet nodig in een evenwichtige voeding.
•

_______________________________ :

margarines, minarines, boter, olie.

Levert energie.

Hoeveel? Matig gebruiken: een mespunt boter op de boterham, één eetlepel olie per
persoon bij een warme maaltijd.
•

_______________________________ : of vervangproducten als soja, peulvruchten en noten.

Zorgen voor eiwitten.

Hoeveel? 75-100 gram per dag.
•

_______________________________ : melk, karnemelk, yoghurt, kaas…

Leveren calcium (nodig voor sterke botten!), eiwitten en vitamine B.
Hoeveel? 1-2 sneden kaas, 3 tot 4 glazen melk per dag.
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_______________________________________

Zorgen voor vitaminen, mineralen en vezels.
Hoeveel? fruit (liefst vers) 2 à 3 stuks per dag - groenten: 300 gram per dag.
•

_______________________________________

: brood, ontbijtgranen, beschuit, pasta, rijst,
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aardappelen.

Deze producten vormen de basis van een gezonde voeding.
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Hoeveel? 3-5 aardappelen en 5-12 sneden brood per dag.
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Is onmisbaar!

Hoeveel? 1,5 liter water per dag.
•

_______________________________________

Dit is het grootste vak in de actieve voedingsdriehoek. (Daarom staat er ook het
woordje actieve bij!)
Dagelijks bewegen is noodzakelijk voor onze gezondheid en ontwikkeling .
Hoeveel? Voor een goede gezondheid moeten volwassenen minstens 30 minuten
per dag lichaamsbeweging nemen. Dit mag verspreid worden over de dag, met
minimaal 10 minuten bewegen na elkaar.
Voor kinderen en jongeren luidt de aanbeveling om minstens 60 minuten of een uur
per dag te bewegen.
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Hoe zit het met jouw piramide?
Bedenk in je hoofd alles wat je gisteren gegeten hebt.
Denk ook aan de beweging die je nam.
Noteer alles hieronder.
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Teken nu hieronder je eigen actieve voedingsdriehoek.
Noteer de namen van de voedingsmiddelen van gisteren op de juiste plaats.
Vergeet de laag van de lichaamsbeweging niet in te vullen.
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Heb je gisteren uit alle vakken van de voedingsdriehoek gegeten of zijn er voedingsgroepen leeg gebleven? Waarom? (niet lekker, vergeten ...)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Heb je veel producten uit de restgroep gegeten?
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Eerlijk antwoorden nu!

______________________________________________________________________________________________________
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Uit welke vakken at je het meest? En uit welke het minst?
Is dat zoals het moet? Waarom?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Dronk je genoeg water? Zoniet, wat heb je dan wel gedronken?

______________________________________________________________________________________________________

En hoe zit het met de lichaamsbeweging?

______________________________________________________________________________________________________
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Nog een extraatje!

Ontcijfer de rebus.
Zoek daarna de verklaring van de gevonden uitdrukking.
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Betekenis:
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Crea-opdracht

Maak voor jezelf een mooie placemat.
Die kan je verder tijdens dit thema vast en zeker nog gebruiken.
Wat heb je nodig?
- een vel A3-papier
- kleurpotloden, stiften, verf…
- een schaar en plakplastic of een lamineermachine

Hoe ga je te werk?
Versier het vel papier naar eigen fantasie. Laat je tekening wel aansluiten bij het thema
‘Een lekkere mondvol’.
Vraag iemand om je te helpen om je tekening te bekleven met plakplastic of om het te
lamineren.

