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OOK JIJ KUNT
EEN GEZONDE
SALADE
MAKEN! 

 Makkelijker gezegd dan gedaan, de
boterhammen vervangen door iets
anders, en dan ook nog iets anders
dat uit veel groentes bestaat!

Veel mensen missen de inspiratie om
iedere dag een heerlijke, verrassende
salade klaar te maken. Het moet vaak
ook nog eens snel te bereiden zijn. 

De bedoeling van een salade is niet
alleen ervoor zorgen dat je meer
groenten binnen krijgt. Het voorkomt
ook een opgezette buik, middag dip
maar het is ook veel minder belastend
voor je spijsvertering. Tevens krijg je
een minder heftige
bloedsuikerspiegel piek waardoor je
ook geen energie dip meer krijgt.

Hoe ziet dan zo'n gezonde salade
eruit? Een salade moet verzadigd zijn
en bestaat uit een combinatie van
verschillende kleuren groenten,
gezonde vetten, eiwitten en zaden,
noten en pitten. 

MAAK NU MAKKELIJK
EN SNEL EEN
GEZONDE,  GOED
GEVULDE SALADE
VOOR MEER ENERGIE ,
MINDER KILO'S  EN EEN
BETERE
SPIJSVERTERING!  



STAPPENPLAN 
 VOOR GEZONDE
SALADES! 

Stap 1
1 of 2 soorten sla

Stap 2
Alle kleuren van de regenboog
groenten

Stap 3
Af en toe peulvruchten voor nog
meer vezels

Stap 4
Eiwitten!

Stap 5
Gezonde vetten

Stap 6
Gezonde kruiden

Stap 7
Zaden, noten en pitten

Stap 8
Fruit

IN 8 STAPPEN ZET OOK 
JIJ TOP SALADES OP TAFEL!



8 STAPPENPLAN
Stap 1
Kies een sla soort of combineer
2 slasoorten:

veldsla
romeinse sla
ijsbergsla
rucula
eikenblad slamelange
gemengde sla
sla melange rode biet

Stap 2
Kies minimaal 2 soorten groenten
en ben niet te zuinig dus bijv 5
snackkomkommers en paprika's:

wortel
rode biet
paprika
bleekselderij
komkommer
tomaat
witlof
bietjes
radijsjes
stukjes ui
gebakken champignons
geroosterde courgette

Stap 3
Kies af en toe peulvruchten (3
eetlepels) (max 3x per week):

linzen 
kikkererwten
kidneybonen
zwarte bonen
edamamebonen
witte bonen

Stap 4
Kies eiwitten:

eieren (1 a 2 stuks)
kipfilet (75/100 gram)
tofu, tempeh (75 gram)
sojabonen (50 gram)
feta (50/75 gram)
mozzarella (50 gram)
tonijn (1/2 blikje)
zalm (50 gram)
ansjovis (1/3 potje/blikje)
sardientjes (1/2 blikje)
garnalen (50 gram)
falafel balletjes (4 stuks)

Stap 5
Kies voor gezonde vetten:

avocado (1/2)
ongebrande noten (20/25 gram)
zaden en pitten(1 eetlepel totaal) 
olijven (6 stuks)
vette vis (75 gram) 
1 eetlepel olie: bijv extra vierge olijfolie,
walnootolie, avocado olie (1 eetlepel)

Stap 6
Pimp je salade met gezonde kruiden:

basilicum
Italiaanse kruiden
peterselie
munt 
kiemen (bijv gemende en broccolikiemen)
tuinkers



8 STAPPENPLAN

gerookte kipfilet, mango,
geitenkaas, walnoten

zalm/sardientjes/tonijn, kappertjes,
feta, gesnipperd rood uitje

gerookte kipfilet, peer, geitenkaas,
walnoten 

bieten, feta, walnoten 

Extra om toe te voegen!

zongedroogde tomaatjes
kappertjes
zilveruitjes
augurken
rozijntjes
gedroogde abrikozen
zout
peper

Gezonde dressings

Maak een dressing van bijvoorbeeld:

* olie, azijn, peper en zout
* olie, azijn, mosterd, honing, uitje
* yoghurt, kruiden, peper en zout
* yoghurt, limoensap, peper en zout
 
Wat zijn lekkere combinaties?

Er zijn maar weinig maaltijden waarmee  je zo veel kunt variëren als met een
salade. Je zorgt er zo voor dat je voldoende vitaminen, mineralen, vezels,
koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten binnenkrijgt.

Zet met een paar simpele stappen iedere dag een andere gezonde en
gevarieerde salade op tafel! 

Stap 7
Kies voor 1 grote lepel pitten en zaden:

sesamzaadjes
pijnboompitjes
ongebrande noten
pompoenpitten
zonnebloempitten
chiazaadjes
lijnzaad

Stap 8
Kies ook eens voor wat fruit!

appel - granaatappelpitjes
mango - bosbessen
perzik - peer

MAALTIJDSALADE TIPS!

Wil je er een maaltijdsalade van maken?
Voeg dan het volgende toe:

gekookte zoete aardappel blokjes
quinoa
zilvervliesrijst
zwarte rijst
linzenpasta 



SMAKELIJK
ETEN!
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