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Op uw gezondheid! 
 
U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere 
verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt heeft een invloed op het 
mechanisme. U bent wat u eet, is een gezegde dat nog steeds actueel is.  
 
Een baas kan zijn functie pas uitoefenen als hij of zij goed luistert – in dit geval naar het 
lichaam – en de juiste informatie krijgt om beslissingen te kunnen nemen. Maar in de media 
verschijnen vaak tegenstrijdige berichten rond voeding en hun invloed op het lichaam. Ons 
gezondheidscharter “Het smaakt goed, het doet goed” wordt niet alleen als leidraad gebruikt 
om een gezonde en evenwichtige voeding aan te bieden, maar dient ook om onze 
consumenten te informeren over deze thematiek.  
 
Sodexo informeert u via affiches over de samenstelling van de maaltijden, over 
voedingsmiddelen, over Body Mass Index (BMI) en beweegtips. Daarnaast houden wij ook 
een Vitality corner in uw bedrijf: een diëtiste die met een infostand in uw restaurant uw 
voedingsvragen beantwoordt. De brochure ‘Voedingsaanbevelingen ter preventie van kanker’ 
maakt deel uit van een reeks handige boekjes die elk een thema aanhalen uit de 
voedingsleer. Geschreven in duidelijke taal, met de nodige cijfers en doorspekt van handige 
tips en weetjes die u onmiddellijk in de praktijk kan omzetten.  
 
De brochure ‘Voedingsaanbevelingen ter preventie van kanker’ geeft geen uiteenzetting over 
het ziektebeeld maar wil de preventieve aanpak toelichten. Voeding kan een niet te 
onderschatten rol spelen in het voorkomen van kankers. Antioxidanten zijn bijvoorbeeld een 
dankbare bondgenoot in deze strijd. In deze brochure leert u welke voedingsstoffen uw 
handlanger zijn en welke uw vijand.  
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AANBEVELINGEN TER PREVENTIE VAN KANKER. 

1/ Streef naar een gezond gewicht maar vermijd ondergewicht. 

2/ Neem iedere dag minimaal een half uur lichaamsbeweging. 

3/  Beperk de consumptie van calorierijk voedsel (met name van bewerkt voedsel met 
veel toegevoegde suikers, met een laag vezelgehalte of met een hoog vetgehalte). 

4/ Kies voor veel groenten, fruit, volkoren producten en peulvruchten en varieer zoveel 
mogelijk. 

5/ Beperk de consumptie van rood vlees en vermijd bewerkt vlees. 

6/ Als u al alcohol drinkt, beperk het aantal glazen alcohol per dag dan tot 2 voor 
mannen en 1 voor vrouwen. 

7/ Beperk de consumptie van zout en met zout (natrium) bewerkt vlees. 

8/ Vertrouw niet op voedingssupplementen om u tegen kanker te beschermen. 

9/ Geef baby’s de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding.  Dat is het beste voor 
moeder en baby.  Vul daarna aan met andere vloeibare en vaste voeding. 

10/ Als u kanker heeft gehad en de behandeling is beëindigd, volg dan de 
aanbevelingen ter preventie van kanker op. 

11/ En natuurlijk….niet roken. 

Op basis van aanbevelingen van Wereld Kanker Onderzoek Fonds.  De informatie richt zich op de algemene bevolking en is niet 
bedoeld als advies voor personen die op doktersvoorschrift een di eet volgen of speciale behoeften op het gebied van voeding en 
beweging.  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds geeft geen medisch advies; schakel hiervoor uw arts in. 
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AANBEVELING 1 : 
STREEF NAAR EEN GOED GEWICHT MAAR VERMIJD ONDERGEWICHT. 

Het verkrijgen of behouden van een gezond gewicht is één 
van de belangrijkste manieren om het risico op kanker te 
verlagen.  Probeer daarom altijd aan de onderkant van de 
gezonde Body-Mass-Index te blijven. 

Hoe meet u uw BMI? 

a. Bepaal uw gewicht en uw lengte 
b. Deel uw gewicht door het kwadraat 

van uw lichaamslengte.   
Dat getal is uw BMI. 

Resultaten :

 Minder dan 18.5  ondergewicht 
 Tussen 18.5-24.9  gezond gewicht 
 Tussen 25-29.9  overgewicht 
 30 of meer   zwaar overgewicht 

Voorbeeld :  

a. Ik weeg 55 kg en meet 1m64 
b. 55 kg = 20,4 → gezond gewicht 

1,64²
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AANBEVELING 2 : 
NEEM IEDERE DAG MINIMAAL EEN HALF UUR LICHAAMSBEWEGING. 

Lichaamsbeweging, in welke vorm dan ook, verlaagt het risico op kanker.  
Probeer uw dagelijks leven zo in te delen, dat u meer beweging krijgt. Maak bijvoorbeeld 
elke dag een stevige wandeling. 
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AANBEVELING 3 : 
BEPERK DE CONSUMPTIE VAN CALORIERIJK VOEDSEL.

Kies voor gezond voedsel in plaats van voedsel met veel vet en suiker.  Zo voorkomt u 
overgewicht en obesitas en vermindert u het risico op kanker. 
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AANBEVELING 4 : 
KIES VOOR VEEL GROENTEN, FRUIT ,VOLKORENPRODUCTEN EN 
PEULVRUCHTEN EN VARIEER ZOVEEL MOGELIJK. 

Als we ons voedingspatroon voornamelijk baseren op plantaardig voedsel 
dat rijk is aan vezels en andere voedingsstoffen, kunnen we ons risico op 
kanker verlagen. Voor een goede gezondheid raadt het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds daarom aan uw maaltijden te baseren op plantaardig 
voedsel. Zorg bij elke maaltijd dat ten minste 2/3 van uw bord gevuld is 
met plantaardig voedsel, zoals groenten, rijst, pasta, linzen of 
graanproducten en kies waar mogelijk voor de volkoren variant van een 
product.  
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AANBEVELING 5 : 
BEPERK DE CONSUMPTIE VAN ROOD VLEES EN VERMIJD BEWERKT VLEES. 

Om het risico op kanker te verlagen, wordt er geadviseerd om wekelijks niet meer dan 500 
g. (gewicht na bereiding) rood vlees te eten. Vermijd het eten van bewerkte 
vleesproducten, zoals pastei, salami, hespenworst,…
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AANBEVELING 6 : 
ALS U AL ALCOHOL DRINKT, BEPERK HET AANTAL GLAZEN ALCOHOL PER DAG 
DAN TOT 2 VOOR MANNEN EN 1 VOOR VROUWEN. 

Om kanker te voorkomen, kan men het best geen alcohol drinken. Het wetenschappelijk 
rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds erkent dat een matig gebruik van alcohol 
een beschermend effect kan hebben op coronaire hartziekten, maar de voordelen wegen 
alleen op tegen de nadelen bij mensen met een verhoogd risico op hartaandoeningen. 
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AANBEVELING 7 : 
BEPERK DE CONSUMPTIE VAN ZOUT EN MET ZOUT (NATRIUM) BEWERKT 
VOEDSEL. 

Te veel zout kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. Het verhoogt de kans op 
maagkanker en kan leiden tot een verhoogde bloeddruk. 
. 
Vijf stappen om de zoutinname te beperken:  

• Eet meer groenten en fruit in plaats van bewerkte producten. 
• Kook zo vaak u kunt met verse producten of onbereide 

diepvriesproducten. 
• Controleer de etiketten op de levensmiddelen die u koopt en kies voor 

producten met een lager zoutgehalte. 
• Verminder geleidelijk aan uw zoutgebruik tijdens het koken en aan 

tafel, tot u het helemaal niet meer nodig hebt. 
• Gebruik kruiden, specerijen, knoflook en citroen in plaats van zout. 
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AANBEVELING 8 :    
VETROUW NIET OP VOEDINGSSUPPLEMENTEN OM U TEGEN KANKER TE 
BESCHERMEN 

Om het risico op kanker te verlagen, kunt u beter kiezen voor een evenwichtig en 
gevarieerd voedingspatroon dan voor voedingssupplementen. 
Het wetenschappelijk rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is tot de 
overtuigende conclusie gekomen dat supplementen met een hoge dosis van bepaalde 
voedingsstoffen het risico op verschillende vormen van kanker kunnen beïnvloeden. Het 
wetenschappelijk panel oordeelde dat een gezond en gevarieerd voedingspatroon meer 
goede voedingsstoffen oplevert dan voedingssupplementen. 
(Raadpleeg uw huisarts als u een persoonlijk advies wenst over het nemen van 
voedingssupplementen)
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AANBEVELING 9 : 
GEEF BABY’S DE EERSTE 6 MAANDEN UITSLUITEND BORSTVOEDING. DAT IS 
HET BESTE VOOR MOEDER EN BABY. VUL DAARNA AAN MET VLOEIBARE EN 
VASTE VOEDING. 
           
Misschien wist u al dat borstvoeding uitstekend is voor de gezondheid  van zowel moeder 
als kind. En nu is er bewijs dat borstvoeding ook helpt om het risico op kanker van moeder 
en baby te verlagen.             De adviezen 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds sluiten aan op de richtlijnen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) en UNICEF : het is het beste om baby’s tot de 
leeftijd van 6 maanden uitsluitend borstvoeding te geven. 
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AANBEVELING 10 : 
ALS U KANKER HEEFT GEHAD EN DE BEHANDELING IS BEEINDIGD, VOLG DAN 
DE AANBEVELINGEN TER PREVENTIE VAN KANKER OP. 

Iedereen bij wie de diagnose kanker is gesteld, doet er goed aan de hulp in te roepen van 
een deskundige voor voedingsadvies.  
Wanneer de behandeling is voltooid, probeer dan zo veel mogelijk te leven volgens de 
richtlijnen op het gebied van voeding, gewicht en lichaamsbeweging tenzij dit fysiek 
onmogelijk voor u is of uw arts anders adviseert. 
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AANBEVELING 11 : 
EN NATUURLIJK … NIET ROKEN 

Tabak kan kanker veroorzaken. Roken is extra schadelijk in combinatie met alcohol. 
Onderzoek wijst uit dat ook passief roken schadelijk is. 
Roken veroorzaakt 90% van de gevallen van longkanker en speelt een rol bij kanker in de 
mond, keel, strottenhoofd, slokdarm, alvleesklier, baarmoederhals, nieren en blaas.  
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TEST UW KENNIS 

WAT WEET U AL OVER GEZOND ETEN? 

Bekijk onderstaande meerkeuzevragen en omcirkel het antwoord. 

1. Hoeveel porties groenten en fruit moet men iedere dag eten om gezond en fit te 
blijven? 

a) Eén als het lukt 
b) Vijf  
c) Ongeveer 3 

2. Welke van onderstaande producten bevat het meeste vitamine C per 100 gram? 

a) Kiwi 
b) Sinaasappel 
c) Rode paprika 

3. Wat is de beste manier om groenten te bereiden 

a) Koken totdat ze zacht zijn 
b) Stomen 
c) Bakken in olie 

4. Een gezond voedingspatroon bevat geen vetten en oliën 

a) Juist 
b) Onjuist 
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5. Een gezond, gevarieerd voedingspatroon bestaat uit…

a) Rood of wit vlees en zuivelproducten 
b) Groenten, fruit, granen, vezels en peulvruchten 
c) Vetten en suikers: te vinden in onder andere cake en koekjes 

6. Naast gezond eten is het belangrijk om…

a) Voldoende te bewegen 
b) Te zorgen voor een gezond lichaamsgewicht 
c) Niet te roken 
d) Al het bovenstaande 

7. Een gevarieerd voedingspatroon is beter dan het nemen van voedingssupplementen 

a) Juist 
b) Onjuist 

8. Voeding en leefstijl hebben invloed op het risico op kanker 

a) Juist 
b) onjuist 
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ANTWOORDEN TEST 

1b 
We moeten allemaal streven naar vijf of meer porties verschillende soorten groenten en fruit per dag.  Hierdoor verkleint 
u de kans op bepaalde soorten kanker en hart- en vaatziekten, en verhoogt u uw welzijn in het algemeen. 

2c 
Verrassend, rode paprika’s bevatten het meest vitamine C per 100 gram.  Ook kiwi’s en sinaasappelen zijn goede 
bronnen. 

3b 
Over het algemeen kunt u groenten het beste kort stomen nadat u ze heeft schoongemaakt. Op deze manier behouden 
ze hun smaak en voedingswaarden. Kort koken of roerbakken zijn ook goede manieren om groenten te bereiden. 

4b 
Onjuist. Vet is in kleine hoeveelheden noodzakelijk voor ons lichaam. Beperk u tot onverzadigde vetten en oliën zoals 
olijfolie, raapzaadolie en omega 3 vetzuren die in vette vis te vinden zijn. Probeer het eten van verzadigde vetten (te 
vinden in vlees, kaas, cake, koek en gebak) te beperken tot een minimum. 

5b 
Onze maaltijden moeten voor een groot deel uit plantaardig voedsel bestaan, zoals volkorenbrood, rijst, pasta, groenten, 
fruit en peulvruchten. Dit is niet alleen gezond, maar plantaardig voedsel zorgt er ook voor dat u minder trek heeft in 
ongezonde (vette en suikerrijke) tussendoortjes. Probeer iedere dag zeven porties plantaardig voedsel te eten voor een 
goede gezondheid. 

6d 
Allemaal! Door alle richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te volgen, kunt u uw risico op kanker verlagen. 
Daarnaast bouwt u zo een goede afweer op voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes en osteoporose. 

7a 
Juist. Wetenschappers geloven dat een gevarieerd voedingspatroon het beste is voor onze gezondheid. 
Voedselcombinaties kunnen bepaalde goede effecten teweeg brengen. Er is geen bewijs dat voedingssupplementen 
dezelfde effecten kunnen realiseren. Laat u daarom niet verleiden groenten en fruit te vervangen door 
voedingssupplementen. 

8a 
Juist! Voeding en leefwijze spelen een grote rol bij het risico op kanker. Door goede keuzes te maken, zoals gezond 
eten, voldoende bewegen, een gezond lichaamsgewicht behouden en niet roken, zouden we langer en gezonder kunnen 
leven. 
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DE KRACHT VAN VOEDING 

GEZONDE VOEDINGSBRONNEN 

Welke voedingsmiddelen zijn goed voor de gezondheid? Het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds heeft twintig gezonde producten op een rijtje gezet. Ze versterken het 
immuunsysteem en helpen het lichaam te beschermen tegen kanker en hart- en 
vaatziekten. De voedingsmiddelen vormen geen definitieve lijst en staan niet gerangschikt.  

ONTDEK DE VERBORGEN VOORDELEN 

Groenten, fruit, andere plantaardige producten en vette vis zijn goed voor de gezondheid. 
De voedingsstoffen in deze producten ondersteunen veel van de lichaamsfuncties. Ze 
hebben bijvoorbeeld een goede invloed op de spijsvertering en het immuunsysteem. 
Daarnaast versterken deze voedingsstoffen de botten en helpen ze het risico op kanker te 
verlagen. 
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ANTIOXIDANTEN 

De term antioxidant wordt gebruikt om een groep vitaminen, mineralen en bepaalde 
fytochemicaliën aan te duiden die in voedsel te vinden zijn. Fytochemicaliën zijn bio-
actieve verbindingen, met andere woorden stoffen die een bepaalde biologische (of 
fysiologische) activiteit of functie hebben en voor de mens een ‘gezondheidsbevorderend’ 
effect hebben, maar niet essentieel zijn.  
Antioxidanten helpen ons lichaam te beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije 
radicalen. Ons lichaam maakt deze vrije radicalen zelf aan. Daarnaast kunnen ze ontstaan 
als we worden blootgesteld aan ‘giftige’ stoffen, zoals tabak en alcohol. Ook door straling 
van de zon en radioactief materiaal kunnen vrije radicalen ontstaan. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen deze radicalen en verschillende 
ziekten, waaronder kanker. Antioxidanten helpen ons lichaam te beschermen tegen 
aanvallen van vrije radicalen. Ze kunnen de schade beperken en zelfs repareren. 

Antioxidanten zijn onder andere: 
• Vitamine C 
• Vitamine E 
• Vitamine K 
• Foliumzuur 
• Bèta-caroteen 
• Selenium 
• Magnesium 
• Flavonoïden, o.a quercetine 
• Sommige carotenoïden, o.a. lycopeen 
• Carbolzuur 
• Allyl sulfide  
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NATUURLIJKE BESCHERMING 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een overwegend plantaardig voedingspatroon 
met genoeg variatie het meest gunstige effect heeft op onze gezondheid. 
Voedingssupplementen kunnen nooit hetzelfde effect bereiken. Sommige onderzoeken 
tonen zelfs aan dat een hoge dosering van bepaalde supplementen schadelijk kan zijn 
voor onze gezondheid. 
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RODE EN GELE PAPRIKA’S 

Wist u dat een halve paprika al uw dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 
vitamine C bevat? Paprika’s zijn daarnaast rijk aan de antioxidanten 
bètacaroteen (vitamine A) en flavonoïden. Flavonoïden vormen een grote 
familie van plantaardige stoffen. Ze bepalen in groenten en fruit de grote 
variatie in kleuren, van geel tot rood en donkerpaars.  

KIWI’S 

Dit vitamine C-bommetje uit Nieuw-Zeeland bevat per gram meer vitamine C dan een 
sinaasappel. De kiwi heeft een pittige, zoete smaak en zit ook boordevol vitamine K, 
kalium en magnesium.  

PARANOTEN 

Paranoten zijn rijk aan het mineraal selenium. Dit mineraal heeft een beschermende 
werking, omdat het zorgt voor een goed immuunsysteem en een antioxidatieve werking 
heeft. Hierdoor verlagen paranoten mogelijk het risico op kanker. Als u iedere dag een 
paar paranoten eet, krijgt u voldoende selenium binnen. 

BROCCOLI 

Broccoli is een kruisbloemige groentesoort en bevat veel sulforafaan (dit is een 
fytochemische stof). Sulforafaan activeert enzymen die kankerverwekkende stoffen 
afbreken. In broccoli zit ook foliumzuur, vitamine C en andere antioxidanten. 
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TOMATEN 

De tomaat is rood dankzij de antioxidant lycopeen. Lycopeen is een helderrood 
carotenoïde (carotenoïden omvatten een omvangrijke groep van gele tot roodachtige 
kleurstoffen, deze kunnen omgezet worden in vitamine A of een antioxidatieve werking 
hebben). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het eten van veel tomaten (met name 
gekookt, uit blik of verwerkt in sauzen) het risico op kanker en hart- en vaatziekten kan 
verlagen. Het bewijs is het sterkst voor prostaatkanker. Tomaten bevatten veel 
antioxidanten: vitaminen C en E, flavonoïden en ook kalium dat de bloeddruk helpt 
reguleren. 

UIEN 

Uien bevatten chemische verbindingen die het risico op bepaalde soorten kanker kunnen 
verlagen. Uien zijn ook rijk aan de flavonoïde quercetine (vooral rode uien). Deze stof 
werkt als antioxidant. Uien dragen daarnaast bij aan een goede bloedsomloop en 
bloeddruk. 

ZOETE AARDAPPELEN 

Zet eens zoete aardappelen in plaats van gewone aardappelen op het menu. Ze zijn een 
rijke bron van voedingsstoffen en zitten vol met carotenoïden als alfa- en bètacaroteen en 
vitamine E. Door de aardappelen te koken, kan het lichaam de carotenoïden beter 
opnemen. Eet zoete aardappelen daarom gekookt, gepureerd, verwerkt in een 
eenpansgerecht of soep. 

WORTELEN 

Geen andere soort groente is zo rijk aan de anti-oxidant bètacaroteen als 
wortel. Ons lichaam kan bètacaroteen omzetten in vitamine A en zorgt 
voor een gezonde huid, een sterk immuunsysteem en goed zicht in het 
donker. Het is dus waar wat ze over wortelen zeggen: ze zijn echt goed 
voor onze ogen! 
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MANGO’S 

De exotische mango zit boordevol vitamine C.  Daarnaast bevat de mango in mindere 
mate vitamine E en carotenoïden (waardoor het vruchtvlees oranje is).  Geniet van 
mango’s in fruitsalades, smoothies, sorbets, vruchtensappen of sauzen. 

AARDBEIEN 

Deze sappige, zoete zomerkoninkjes verdienen een speciale plek in deze lijst. De 
beschermende werking danken zij aan de hoge concentratie vitamine C en flavonoïden. 
Het geheime wapen van de aardbei is de fytochemische stof ellaginezuur die volgens 
wetenschappelijk onderzoek de groei van kankercellen remt. 

WATERKERS 

Wetenschappers zeggen dat waterkers van nature een helende werking heeft. Daarnaast 
zit de groente vol met vitamine C, E, B en mineralen, zoals ijzer en calcium. Ook 
flavonoïden, bètacaroteen en glucosinolaten (dit zijn toxische stoffen die van nature in de 
voeding voorkomen) zijn in waterkers te vinden waarvan wetenschappers vermoeden dat 
ze ons tegen kanker kunnen beschermen. 

ZONNEBLOEMPITTEN 

Geen pit bevat zoveel goede voedingsstoffen als de zonnebloempit (met name vitamine 
E).  Meng zonnebloempitten met pompoenzaden voor een gezonde mix van plantaardige 
omega 6 en omega 3 vetzuren (essentiële vetzuren). Eet deze pitten bij uw ontbijt, of 
geniet ervan als tussendoortje. 
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ZALM 

Net als iedere vette vis is zalm rijk aan omega 3 vetzuren. Door het immuunsysteem te 
versterken, helpen deze vetzuren waarschijnlijk kanker te voorkomen en zorgen ze voor 
een goede werking van het hart. Daarnaast bevat zalm selenium. Probeer twee keer per 
week vette vis op het menu te zetten. U kunt ook kiezen voor haring, makreel, forel of 
sardines. 

SPRUITJES 

Of u ze lekker vindt of niet, spruitjes zijn heel gezond. Negen spruitjes voorzien al in een 
flinke portie vitamine C en foliumzuur. De fytochemische stof sinigrin veroorzaakt de 
aparte geur. 

VERGINE OLIJFOLIE 

Vergine olijfolie (in het bijzonder de variant extra vergine) is rijk aan de antioxidant 
carbolzuur. Deze stof geeft de olie een groengouden tint. Andere gezonde voordelen van 
olijfolie zijn vitamine E en de enkelvoudige onverzadigde vetten. Gebruik olijfolie met mate, 
want het bevat veel calorieën. 

KOOL 

Kool is lid van de kruisbloemfamilie en een bron van goede voedingsstoffen. De groente 
bevat bijvoorbeeld vitamine C en foliumzuur. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
het eten van kruisbloemige groenten het risico op kanker kan verlagen. Dit geldt met name 
voor soorten kanker die voorkomen in het spijsverteringsstelsel, zoals maag- en 
darmkanker. U kunt kool rauw in salades toevoegen of kort koken, stomen en smoren. 
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VOLKORENBROOD 

Kies voor volkorenbrood in plaats van wit brood. Volkorenbrood zit vol met vezels die 
zorgen voor een goede werking van de darmen. Daarnaast bevat het verschillende 
fytochemische stoffen, vitamine B voor energie en belangrijke mineralen. Ongeraffineerde 
natuurlijke voedingsproducten als bruine rijst, volkorenbrood en granen kunnen het risico 
op darmkanker verlagen. 

KNOFLOOK 

Wist u dat knoflook al eeuwenlang als medicijn wordt gebruikt? Wetenschappelijk 
onderzoek wijst uit dat knoflook een rol speelt bij het verlagen van het risico op kanker. 
Knoflook bevat de fytochemische stof allyl sulfide. Deze stof werkt als antioxidant en heeft 
een beschermende werking. 

SINAASAPPELS 

Iedereen weet dat sinaasappelen vitamine C bevatten. Maar dat is niet het enige waar ze 
goed voor zijn. Sinaasappelen zijn ook rijk aan vezels en foliumzuur. Nog een belangrijk 
voordeel van deze citrusvrucht is dat u er sap van kunt maken. Een glas sinaasappelsap 
telt als één portie van de dagelijkse aanbevolen vijf porties groente en fruit. 

SPINAZIE 

Het is Popeye’s favoriet en dat is ook niet zo gek, want spinazie zit boordevol foliumzuur. 
Foliumzuur zorgt voor een gezonde bloedsomloop en een goed zenuwstelsel en is 
belangrijk tijdens de zwangerschap. Verder bevat spinazie vitamine C. Groene 
bladgroenten (zoals spinazie, groene kool en verschillende voorjaarsgroenten) zijn rijk aan 
carotenoïden. Deze fytochemicaliën kunnen het risico op hart- en vaatziekten, en 
bepaalde soorten kanker verlagen. 
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