
MODULE 2

Workshop
Eet je VOL(ume)
www.mrsqualitytime.nl

Know 
Your

Veggies



2.1
Veggies
&
Fruits

Er is natuurlijk een heel scala aan groenten

die je kunt toepassen in jouw voeding.

Maar niet alle groenten zijn even praktisch

als je kijkt naar volume. Zo zijn bijvoorbeeld

zetmeel houdende groenten (zoals bonen,

mais, erwten) weer wat hoger in kcal, zeker

ook gezond, maar dus minder handig om te

gebruiken als opvulling van jouw maaltijd.

Wat betreft fruit, is vooral rood fruit lager

in kcal. Fruit met de meeste kcal zijn

banaan, kersen, peren, sinaasappels,

ananas, mango etc. Absoluut ook heel

gezond, maar tikken wat sneller aan.

Hiervan adviseer ik om ze in kleinere porties

toe te voegen. Neem je bijvoorbeeld een

bakje kwark, doe er dan een halve of een

kwart banaan in, zodat het niet zo snel

aantikt qua

De groenten die laag zijn in kcal en jouw

maaltijd dus goed opvullen, noemen we

ook wel “fillers”. Op de  volgende pagina

volgt een lijst met voorbeelden van dit

soort groenten en fruit.

"Fillers zijn producten hoog in
volume en laag in kcal."

FOOD 
FILLERS



GROENTEN 
PER 100GR

Broccoli (27 kcal)

Pompoen (14 kcal)

Courgette (29 kcal

Wortel ( 33kcal)

Aubergine (24 kcal)

Komkommer (1 13 kcal) 

Bloemkool ( 25 kcal)

Champignons (22 kcal)

Spinazie (23 kcal)

Asperges (25 kcal)

Paprika (26 kcal)

Bimi  (27 kcal)

Chinese kool 17 kcal)

Rode kool (27 kcal)

Sperziebonen (32kcal)

Tomaten (18 kcal)

Rode bieten (38 gr)

Paksoi (14 kcal)

Spruitjes (28 kcal) 

Venkel (31 kcal)

Sugarsnaps (42 kcal)

FRUIT
PER 100GR

Aardbeien (36 kcal)  

Watermeloen (37 kcal) 

Abrikoos (48 kcal) 

Kiwi (46 kcal) 

Perzik (42 kcal)

Pruim (36 kcal)

Appel (53 kcal)

OPDRACHT
 Maak op de volgende pagina lijst met jouw favoriete fillers, zodat

je deze kunt gaan meenemen in jouw maaltijden.

 Maak een boodschappenlijst voor de komende week en neem deze

fillers daar in mee.

1.

2.

En begrijp me vooral niet verkeerd. Alle

groentes enfruit zijn gezond en bevatten

verschillende micronutriënten. Eet die ook

vooral! Maar dat zijn niet de groentes die je

wilt gebruiken als de zogenaamde fillers,

maar juist in wat kleinere hoeveelheden

door je maaltijd. Bovenstaande lijst zijn dus

juist de groentes waarmee je jouw

maaltijden wilt opvullen.



Favo
Fillers



Met deze boodschappen ben jij voorbereid op een

fitte en gezonde week!

 
NOTES

Mrs. Quality Time

Boodschappenlijst


