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spijsvertering
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meer vezels
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Je spijsvertering is een verzameling organen die je eten 
verteert en ervoor zorgt dat jij je fit en energiek voelt. Alles wat 
jij eet, heeft grote invloed op dat proces. Of het nu gaat over 
het nut van vezels of de sterk bewerkte voeding die je beter 
kunt laten staan; een goede gezondheid begint in je darmen. 

Een goede leefstijl houdt je spijsvertering gezond. Vezels zijn 
daarin onmisbaar. Ze geven een boost aan je microbioom, 
zodat de miljarden bacteriën die daar leven, goed kunnen 
functioneren. Per dag heb je zo’n 30 tot 40 gram vezels nodig. 
Gelukkig is vezelrijk eten niet zo ingewikkeld én erg lekker.
 
We geven je graag een paar handige tips om wat extra vezels 
aan je dieet toe te voegen. 

Probeer ook zeker de recepten eens te maken, die we 
met kookboekenschrijfster Vanja van der Leeden hebben 
ontwikkeld. Samen met haar willen we je inspireren om (nog)
gezonder én vezelrijker te eten. 

Je spijsvertering 
vertelt je alles over 

je gezondheid
Wist je dat een gezonde spijsvertering net zo cruciaal
is als de goede werking van je hart, longen en 
hersenen? Daarom zeggen wij: Listen to your guts. 
Neem je buik serieus door vezelrijk én gezond te eten. 
Lees snel verder hoe je dat doet. 
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‘En laten zien dat dit 
allesbehalve saai of 
belerend hoeft te zijn. 
Als ik een tijdje wat 
ongezonder leef, gaat 
mijn lijf onmiddellijk 
protesteren. 

Gelukkig weet ik nu dat 
gezond eten helemaal 
niks af hoeft te doen 
aan smaak. Ik blij, mijn 
guts blij. Als kok en 
receptenschrijver ben 
ik daarom zeer bewust 
bezig met wat ik in mijn 
mond stop. Dat moet 
lekker zijn, maar ook 
gezond!’

Vanja van der Leeden
Kookboekenschrijfster

‘Ik wil heel 
Nederland 
inspireren 

om gezond 
te eten!’

Dus ga jij ook aan de slag met 
  mijn recepten uit deze gids?
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Wat zijn vezels eigenlijk?
Vezels zijn ontzettend klein en kun je helaas 
niet zien, voelen of ruiken. De verschillende 
soorten miniplantendeeltjes hebben 
allemaal hun eigen unieke eigenschappen. 
Vezels komen uit de celwand van planten 
en zitten daarom veel in plantaardige 
producten, zoals groenten, fruit en 
volkorenproducten. Onze dunne darm kan 
deze plantendeeltjes niet verteren, waardoor 
ze in de dikke darm terechtkomen.

Wat doen vezels voor je gezondheid? 
1. Ze voeden je microbioom 
In je darmen wonen miljarden bacteriën die 
samen dat eerdergenoemde microbioom 
vormen. Een gezond microbioom bestaat 
uit zoveel mogelijk verschillende soorten 
bacteriën, die leven van al het eten wat 
voorbijkomt. Als zij goed gevoed worden, 
houden ze jouw spijsvertering gezond. 
Vezels geven je microbioom een boost, 
zodat de miljarden bacteriën goed kunnen 
functioneren.

waarom
meer vezels?

Voedingsvezels zijn miniplanten-
deeltjes die niet worden verteerd in de 
dunne darm. Ze zijn onmisbaar voor 
een gezonde spijsvertering. 
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2. Verlaagt de kans op aandoeningen
Wist je dat het eten van veel vezels 
de kans op het krijgen van bepaalde 
aandoeningen verkleint? Dat blijkt uit 
onderzoek. Mensen die veel vezels eten 
hebben bijvoorbeeld een kleinere kans 
om darmkanker te krijgen. Maar ook 
bij andere aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, een beroerte en diabetes 
type 2 zien onderzoekers een verband. 
Wie genoeg vezels eet, verkleint het 
risico op die aandoeningen met 15-30%.

3. Helpt om klachten te verminderen
Spijsverteringsklachten of problemen 
met de stoelgang, kunnen door 
vezels minder worden. Bestaande 
klachten kunnen zelfs verdwijnen als 
je meer vezels gaat eten. Ze helpen 
bijvoorbeeld bij verstopping of diarree.

4. Je bent sneller verzadigd
Vezels zorgen ervoor dat je je sneller 
vol voelt, zodat je minder snel gaat 
snacken. Op volkorenbrood kauw 
je namelijk langer dan op wit brood, 
probeer dat maar eens uit! Je hersenen 
krijgen bij het volkorenbrood daardoor 
meer tijd om te registeren dat er 
voedsel binnenkomt. Dat remt je 
hongergevoel, waardoor je eerder 
merkt dat je verzadigd bent. Zo zul je 
minder snel gaan snacken!
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Hoeveel 
vezels hebben 
we nodig?

hoeveel 
vezels heb ik 

nodig?
Dat ligt er een beetje aan. Het hangt 
af van je leeftijd en gender. Over het 
algemeen hebben volwassen vrouwen 
30 gram vezels per dag nodig. Voor 
mannen ligt dit op 40 gram. Helaas 
krijgen de meeste mensen nog veel te 
weinig vezels binnen. Gemiddeld maar 
20 gram per dag. Er is dus werk aan de 
winkel!

30 gram 40 gram

18 gram 22 gram

Hoeveel 
vezels
eten we?

Luister naar je spijsvertering
Wat vertelt die van jou? Doe de test op 
www.mlds.nl/spijsverteringstest

https://www.mlds.nl/spijsverteringstest/
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vezeltoppers
Vezels zitten alleen in plantaardige producten 

zoals groenten, fruit, aardappels, noten, 
peulvruchten en volkoren granen. Een aantal 

echte vezel-uitblinkers zijn:

 Knolselderij
4,9 g vezels
  per 100 g

  Pruimen
2,2 g vezels
  per 100 g

Groene kool
3,0 g vezels
  per 100 g

   Bulgur
4,5 g vezels
  per 100 g

 Bruine bonen

   7,5 g vezels

  per 100 g

    Kiwi

   2,3 g vezels

    per 100 g

 Pistachenoten

   9,5 g vezels

  per 100 g

Volkorenbrood

   6,7 g vezels

  per 100 g

Op www.mlds.nl/
vezelmeter zie je per 

groep waar de meeste 
vezels in zitten

https://www.mlds.nl/hoe-gezond-is-jouw-buik/artikelen/vezelmeter-vezelrijk/
https://www.mlds.nl/hoe-gezond-is-jouw-buik/artikelen/vezelmeter-vezelrijk/
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Wat is precies de rol van vezels?
“Er zijn fermenteerbare en niet-
fermenteerbare vezels. Fermen-
teerbare vezels zijn heel belangrijk 
voor een gezonde darmflora en 
een goede afweer. Daartegenover 
staan de niet-fermenteerbare vezels. 
Deze verzamelen zich uiteindelijk in 
de dikke darm, waar ze samen met 
vocht bijdragen aan een soepele en 
zachte ontlasting. Goede ontlasting 
geeft minder spijsverteringsklachten 
en een betere stoelgang.”

Hoe krijg ik die verschillende 
vezels binnen?
Variatie is het sleutelwoord. Door 
steeds andere soorten vezelrijke 

vezels 
volgens de 

expert
Waarom zijn vezels eigenlijk 
belangrijk voor een gezonde 
spijsvertering? Daarover gingen 
wij in gesprek met MDL-arts 
en hoogleraar voeding & 
darmgezondheid Prof. Dr. Ben 
Witteman.



lekker meer vezels  |  vezelgids 11

voeding te kiezen, krijg je alle soorten 
binnen die je nodig hebt. Diversiteit op 
je bord betekent diversiteit in je buik!

Waarom zijn je darmen zo 
belangrijk?
“De darmen zijn de poortwachters 
van het lichaam. Onze darmen laten 
goede voedingsstoffen door en 
houden tegelijkertijd de schadelijke 
stoffen tegen. Wanneer je voldoende 
vezels eet, dan houd je jouw darmen 
gezond. Bij te weinig vezelinname, is 
het mogelijk dat de darmen minder 
goed hun werk kunnen doen. Het 
kan dan zijn dat de darmen dan meer 
schadelijke stoffen doorlaten.”

Hoe werkt dat in je buik?
“Vezels kun je eigenlijk vergelijken 
met een spons. Vooral de niet-
fermenteerbare vezels die zich in de 
dikke darm verzamelen, nemen vocht 
op. Hierdoor zwellen de vezels en krijg 
je een zachtere ontlasting waardoor 
je makkelijker kunt poepen. Het is 
dus ook belangrijk om voldoende de 
drinken, zodat je vezels nog beter 
kunnen werken.” 

‘’Gezonde voeding en goed 
bewegen maken je spijs-

vertering én jezelf een stuk 
gezonder en gelukkiger.’’
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Hoe maak je een 
vezelrijke  keuze? Vervang 
vezelarm voor vezelrijk!

Witbrood of
bruinbrood

Volkorenbrood

Witte pasta, 
spaghetti en 
lasagnebladen

Volkorenpasta, 
-spaghetti en 

-lasagnebladen

Witte/bruine 
crackers en 
beschuit

Witte rijs Zilvervliesrijst

Cruesli / krokante 
ontbijtgranen

Volkoren muesli 
of havermout

Stop met... Ga voor...

100% volkoren 
crackers en 

beschuit
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Een gezondere leefstijl begint in de winkel. 
Het helpt om voor het boodschappen doen 
te bedenken dat groente en fruit (zowel 
vers als diepvries), peulvruchten zoals 
linzen en kikkererwten (gedroogd of in 
blik), noten, pinda’s, zaden en pitten (kies 
wel de ongezouten variant) en aardappelen 
allemaal vezels bevatten. Als je daarvoor 
kiest, zit je dus altijd goed. Al verschilt 
de hoeveelheid vezels wel per product. 
Dierlijke producten bevatten geen vezels.

Etiketten checklist 
Voor alle andere producten is het slim om 
naar het etiket te kijken. Natuurlijk heeft 
niet iedereen tijd om alles uitgebreid te 
lezen, daarom wat tips voor een snelle 
check.

check je 
etiket en kies 

vezelrijk
Wil je vezelrijker eten, maar weet je 
niet precies hoe? Met deze tips maak je 
snel de juiste keuze.
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1. Check de verpakking en laat je niet 
verleiden
Laat je niet afleiden door mooie foto’s 
of plaatjes, maar bekijk vooral de 
ingrediëntenlijst en voedingswaardetabel. 
Deze is vaak op de achter- of zijkant van de 
verpakking te vinden.

2. Check de ingrediëntenlijst op 
leesbaarheid
Staan er veel ingrediënten op de verpakking 
die je niet kunt herleiden? Bedenk dat 
dit vaak bewerkte en minder gezonde 
producten zijn. Kies voor producten met 
zoveel mogelijk vezels en zo min mogelijk 
suikers, verzadigd vet en zout.

3. Check wat het eerste product is op 
de ingrediëntenlijst
Wist je dat het eerste product op de 
ingrediëntenlijst het grootste bestanddeel 
is? De eerste paar ingrediënten zijn dus het 
belangrijkst. Over het algemeen geldt: hoe 
minder ingrediënten, hoe beter. 

Tip!
Vergelijk soortgelijke producten 
met elkaar. Je ziet dan als snel 
welke producten je beter kunt 
laten staan en wat de gezondere 
keuze is. 
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Slim kiezen bij graanproducten

Als het gaat om brood, broodvervangers, rijst en 
pasta zijn er vezelarme en vezelrijke varianten. Zo 
staat op veel producten ‘volkoren’. Maar dat betekent 
dus niet automatisch dat alle volkoren producten 
even gezond zijn. Om de juiste keuze te maken, kun 
je het beste dus ook hier zowel de ingrediëntenlijst 
als de voedingswaardetabel checken.

Tips bij graanproducten 
Brood
Als er op een brood ‘volkoren’ staat, dan is het van 
100% volkorenmeel gemaakt. 

Tip!
Check de ingrediëntenlijst om zeker te 
weten of er volkorenmeel is gebruikt.

Broodvervangers
Staat er op broodvervangers zoals crackers het 
woord 'volkoren'? Dan werkt het net wat anders. Hier 
betekent het woord ‘volkoren’ dat minstens de helft 
van het meelbestanddeel volkoren is. Dat kan dus 
50% zijn, maar ook 100%. De rest van het meel kan 
bijvoorbeeld bloem zijn.  

Daarom is het bij broodvervangers extra belangrijk 
dat je het etiket even checkt. In de ingrediëntenlijst 
kun je zien hoeveel procent volkorenmeel erin. Hoe 
meer, hoe beter!
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Pasta
Bij pasta wordt soms in plaats van 
‘volkoren’ het woord ‘integrale’ 
gebruikt om aan te geven dat het 
om een volkoren variant gaat. 

Zilvervliesrijst
‘Zilvervliesrijst’ is de officiële naam 
voor volkoren rijst.

Muesli, havermout en 
papsoorten
Hier zijn geen vaste regels voor. 
Let daarom op het eerste 
ingrediënt in de ingrediëntenlijst. 
Als dat volkoren tarwemeel of 
volkoren haver- of tarwevlokken 
zijn, dan zit je goed. 

Vergelijken kan ook via de voed-
ingswaardetabel op de verpakking. 
Daar staat het vezelgehalte per 
100 gram vermeld, naast bijvoor-
beeld het aantal gram 
koolhydraten, vetten en eiwitten.

Hoeveel vezels is goed?
Volkorenbrood
Volkoren crackers
Ontbijtgranen
Volkorenpasta
Volkoren couscous
Quinoa
Zilvervliesrijst
Volkorentarwemeel

Claims op de 
verpakking
De mooie termen 
‘vezelrijk’ of ‘bron van 
vezels’ sieren veel 
verpakkingen, maar wat 
zegt dat eigenlijk?

Bron van vezels
Het vezelgehalte van 
het product is minimaal 
3 gram/100 gram.

Vezelrijk
Het vezelgehalte van 
het product is minimaal 
6 gram/100 gram. En 
hoewel een vezelrijke 
keuze belangrijk is, is het 
natuurlijk slim om ook 
verder te kijken dan naar 
vezels alleen. Soms zit er 
bijvoorbeeld onverwacht 
veel suiker in een product.

Meer tips bij 
etiket lezen?
Check www.mlds.nl/
spijsvertering/vezelrijk-
boodschappen-doen

6,7 gr
10 gr
8 gr

6,9 gr
7,2 gr

7 gr
3 gr

10,3 gr

https://www.mlds.nl/spijsvertering/vezelrijk-boodschappen-doen/
https://www.mlds.nl/spijsvertering/vezelrijk-boodschappen-doen/
https://www.mlds.nl/spijsvertering/vezelrijk-boodschappen-doen/
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aan de slag met
de vezelrijke recepten 

van Vanja! 
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Deze rijk gevulde mediterrane 
stoof is met voorgekookte 
bonen zo gemaakt. Heb je meer 
tijd, maak het gerecht dan bij 
voorkeur met gedroogde bonen 
die je zelf van tevoren kookt. 
Dan kun je zelf het zoutgehalte 
bepalen en daarnaast smaak-
makers als knoflook, tijm en 
laurier toevoegen. Het kook-
vocht van de bonen is dan al 
een lekkere bouillon op zich.

Voor 4 personen
Bereidingstijd: 35 minuten
Benodigdheden: stoofpan

groentestoof
met witte bonen, 
kip en peterselie-

citroentopping

18 gram 
vezels per 
persoon
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Ingrediënten

• 4 biologische 
kippendijen (zonder 
bot en vel)

• zout en peper 
• 5 el olijfolie
• 3 flinke preien          

(zo’n 400 gram)
• 3 knoflooktenen
• 1/2 bosje verse tijm
• 1 grote winterwortel 

(zo’n 150 gram)
• 600-700 ml 

biologische kippen-
bouillon (met minder 
zout)

• 400 gr witte bonen 
(met lekvocht)

• 1 bosje platte 
peterselie (15 gr)

• 1 biocitroen
• 1 eetl. venkelzaadjes 
• 1 blik artisjokharten 

(240 gram), uitgelekt

lekker meer vezels  |  vezelgids 19
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Tip!
Als je met gedroogde bonen werkt, 
reken dan op 60-75 gram rauwe bonen 
per persoon. Zet de bonen de avond 
van tevoren in de week. Zet ze de 
volgende dag op met hun bewaarvocht 
en eventueel extra water als ze het 
water hebben opgenomen. Voeg 
smaakmakers toe zoals knoflook, 
laurier, tijm of rozemarijn en kook de 
bonen op zacht vuur in circa een uur 
gaar (de exacte kooktijd hangt af van de 
leeftijd van de bonen en verschilt per 
soort boon). 

20
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Bereiding

1. Breng de kippendijen op smaak met zout 
en peper. 

2. Verhit een stoofpan en voeg als de pan 
heet is 2 eetlepels olijfolie toe. Bak de 
kippendijen aan beide kanten bruin en 
neem uit de pan – je gaart ze straks nog 
verder. Haal de pan even van het vuur. 

3. Snij de preien in ringen en was ze. Hak 
de knoflooktenen fijn. Zet de pan weer 
op het vuur, voeg nog 2 eetlepels olijfolie 
toe en voeg de prei toe samen met de 
fijngehakte knoflook. Smoor de groenten 
onder af en toe roeren. Ris ondertussen 
de blaadjes tijm van de takjes en voeg toe 
aan de pan. 

4. Schrap de winterwortel, snijd overdwars 
doormidden en snij in plakjes. Voeg toe 
aan de pan. Schenk de bouillon erop, leg 
de kippendijen er weer in en stoof op 
zacht vuur nog 20 minuten. 

5. Maak intussen de topping. Hak de 
peterselie fijn en doe in een kom. Hak de 
venkelzaadjes ook fijn en voeg toe aan de 
kom. Rasp met een scherpe rasp de schil 
van de bio-citroen boven de kom. Breng 
op smaak met zout en peper, 1-2 eetlepels 
citroensap en de laatste eetlepel olijfolie. 

6. Voeg vlak voor het einde van de kooktijd 
de bonen met lekvocht toe en de 
uitgelekte artisjokken. 

7. Serveer de stoof met de peterselietopping 
en eventueel een snee volkorenbrood.
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Deze pasta boordevol 
groenten valt ook bij 
kinderen in de smaak. 
De smaakmakers van 
pesto combineer je in dit 
gerecht met groene kool 
en doperwtjes waardoor 
je ongemerkt een hele 
bups groenten eet. En 
het is nog snel klaar 
ook, perfect voor een 
doordeweekse avond.

Voor 4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Benodigdheden: keuken-
machine 

volkorenpasta 
met pesto van 
groene kool en 

doperwtjes

13 gram 
vezels per 
persoon
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Ingrediënten

• 300 gr groenekool-
bladeren

• Zout
• 350 gr volkoren 

spaghetti (of andere 
volkorenpasta)

• 300 gr doperwtjes 
(diepvries)

• 150 gr amandelen  
met vlies 

• 100 gr geraspte 
Parmezaanse kaas

• 15 gr (1 bos) basilicum 
• 1 flinke bio-citroen 

(sap en rasp)
• 2 tenen knoflook
• 5 el olijfolie                     

(+ eventueel wat extra)
• gedroogde chili-

vlokken (optioneel)

lekker meer vezels  |  vezelgids 23
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Tip!
In plaats van groene kool kun je
ook boerenkool nemen, daar zitten 
zelfs nog meer vezels in. Is er geen 
verse boerenkool in het seizoen?
Met diepvries is ook niks mis!

24
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Bereiding

1. Zet een ruime pan met water op, breng aan de 
kook en zout het water. 

2. Verwijder intussen de nerf van de koolbladeren.
3. Kook de koolbladeren een paar minuten, schep 

ze uit de pan met een schuimspaan en doe 
over in de keukenmachine. Maal het blad fijn 
(als je geen keukenmachine hebt, snij het blad 
dan grof en gebruik een staafmixer om het fijn 
te malen). 

4. Voeg 2/3 van de doperwtjes toe aan het 
kokende water, kook een minuut en schep 
weer met een schuimspaan uit de pan in de 
keukenmachine. Bewaar het kookvocht voor 
de pasta. 

5. Verhit de laatste eetlepel olijfolie in een ruime 
koekenpan (je mengt hier straks ook de pasta 
in) en laat de knoflooktenen goudbruin worden. 
Voeg de knoflook toe aan de keukenmachine 
met de resterende olijfolie, de geraspte 
Parmezaan, de basilicum, de amandelen (hou 
een handje achter voor de garnering), de rasp 
van de citroen en 2 eetlepels van het sap. Maal 
tot een fijne pasta. 

6. Kook de volkorenpasta al dente in het 
kookvocht van de groenten, neem met een 
tang uit het water en doe over in de koekenpan. 
Schep de pesto erbij, de resterende doperwtjes 
en twee kleine soeplepels pastakookvocht. 
Meng alles goed door elkaar tot een smeuïg 
geheel. 

7. Maak op het bord af met nog wat grof gehakte 
amandelen, eventueel chilivlokken en nog wat 
olijfolie. 
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Linzen, zoete aardappel en broccoli 
zijn een goede bron van vezels. In 
deze traybake combineren we ze 
met Indiase smaakmakers, kruidige 
zalm en korianderyoghurt. Laat 
je niet afschrikken door het 
aantal ingrediënten, het zijn 
grotendeels specerijen die 
je waarschijnlijk wel in je 
keukenkastje hebt staan. Voor 
dit gerecht heb je een grote 
ovenschaal nodig. Heb je die niet, 
verdeel de ingrediënten dan na het 
garen van de broccoli en de zoete 
aardappel over twee ovenschalen.

Voor 4 personen
Bereidingstijd: 60 minuten
Benodigdheden: een grote 
ovenschaal of tree

traybake van 
linzen, broccoli en 

zoete aardappel 
met koriander-yoghurt en 

gekruide zalm

17 gram 
vezels per 
persoon
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Ingrediënten

• 240 gr ongekookte 
groene linzen* 

• 1 rode ui 
• 500 gr zoete aard   

met schil
• 300 gr broccoli
• 2 eetl. garam masala 

(1,5 +0,5)
• 2 theel. chilipoeder
• 2 tl. gerookte paprika-

poeder
• zout en peper 
• 800 ml cherrytomaten 

uit blik
• 3 el plantaardige olie 
• 4 cm verse gember, 

geschild
• 1 tl. geelwortelpoeder
• 2 eetl. limoensap
• 250 ml halfvolle 

yoghurt (+ 3 eetl. extra)
• 300 gr zalmfilet 
• 1 granny smith appel 

met schil
• 1 bos (15 gr koriander)

*je kunt eventueel 
voorgekookte linzen 
gebruiken, hoewel die 
vaak al toegevoegd zout 
bevatten. Het is beter om 
je linzen zelf te koken. 
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Bereiding

1. Was de linzen en zet ze op met zoveel water tot ze 
ruim onderstaan, ongeveer een vingerkootlengte. 
Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat de 
linzen afgedekt en op laag vuur in circa 30 minuten 
beetgaar koken. 

2. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij de rode 
ui in halveringen. Was de zoete aardappel en snij in 
blokjes. Was de broccoli en snij deze in roosjes. 

3. Doe de uiringen met de zoete aardappel en de 
broccoli in een ruime ovenschaal samen met de olie, 
1,5 eetlepel garam masala, 1 theelepel chilipoeder 
en 1 theelepel gerookte paprikapoeder. Breng op 
smaak met zout en peper en meng alles goed door 
elkaar. Schuif in de oven en gaar 20 minuten. 

4. Rasp intussen de helft van de gemberwortel boven 
een diep bord. Meng met de resterende garam 
masala, het chilipoeder, de gerookte paprikapoeder, 
het geelwortelpoeder, het limoensap en 2-3 
eetlepels yoghurt. Smeer hier de zalm mee in en zet 
apart. 

5. Doe de overige yoghurt in een kom en rasp er de 
resterende gember door. Was de appel en rasp deze 
door de yoghurt. Hak de koriander (inclusief de 
steeltjes) fijn en meng door de yoghurt. Breng op 
smaak met peper en zout en zet apart tot gebruik. 

6. Giet de linzen af indien nodig. Haal de ovenschaal 
uit de oven, voeg de blikken tomaten toe en de 
gegaarde linzen. Meng alles goed door elkaar en 
breng eventueel nogmaals op smaak met zout en 
peper.  Zet de ovenstand nu op de grill en leg de 
zalmfilets in de ovenschaal. Gaar nog 8-10 minuten 
in de oven. 

7. Serveer de traybake met de koriander-yoghurt.
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Wil je beginnen met vezel-
rijker eten? In het begin is dat 
misschien even zoeken. Daarom 
hebben we voor jouw vliegende 
start alvast een lekker en 
gevarieerd dagmenu bedacht.  

Ontbijt

Yoghurt met banaan en 
havermout
150 ml halfvolle of magere yoghurt, 
20 gram havermout (4 eetlepels), 1 
banaan in stukjes, 25 gram (diepvries) 
fruit, blauwe bessen, frambozen en 1 
handje ongebrande noten.

Met dit vezelrijke ontbijt, maak je 
een goede start. Lekker gevuld de 
dag beginnen. Je kunt variëren met 
dit ontbijt. Kies bijvoorbeeld voor 
verschillende fruitsoorten of andere 
noten en zaden.

vezelrijke 
dag, zo 

gaat het je 
lukken!

6,1 gram 
vezels per 
persoon
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13,7 gram 
vezels per 
persoon

Tussendoortje

Appel of ander stuk fruit
2,7 gram vezels per persoon

Lunch

Twee volkorenboterhammen
Eén met; 
Hummus (of groentenspread naar 
keuze), 3 cherrytomaatjes, 4 plakjes 
komkommer, sla en peper.

Eén met; 
Cottagecheese, paar aardbeien (of 
ander fruit naar keuze) en optioneel 
een paar muntblaadjes.

Schaaltje met kleine salade
Sla, 4-5 plakjes komkommer, kwart 
puntpaprika, 4 tomaatjes, handje 
walnoten, 2 zongedroogde tomaatjes, 
besprenkelen met olijfolie (of 
gebruik de olie van de zongedroogde 
tomaatjes), 2 plakjes verse geitenkaas 
45+ en peper. 

Varieer lekker met dit menu. Kies 
bijvoorbeeld voor verschillende 
groentespreads, beleg je boterham 
rijk met allerlei soorten groenten 
(radijs! tuinkers!) en wissel die groene 
salade soms in voor een fruitsalade. 
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Tussendoortje

Groente snacks
Kwart komkommer, halve 
punt-paprika en worteltjes 

1 vezelrijke cracker
Met pindakaas 100% noten

5,1 gram vezels per persoon

Diner

Vezelrijke couscous met 
kikkererwten 
75 gram volkorencouscous 
(p.p.), 1 paprika, 1 aubergine 
(gegrild), 1 ui, 2 tomaten, 
1 teentje knoflook, 250 
gram kikkererwten (uit blik, 
uitgelekt), bosje platte peter-
selie, 1 tl paprikapoeder, 
1 tl kerriepoeder en 1,5 el 
olijfolie

Tussendoortje

Handje nootjes
1,5 gram vezels per persoon

14,1 gram 
vezels per 
persoon
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Totaal vezels 
= 43 gram 
– ongeveer 
2.000 kcal.

Je kunt de porties 
vergroten door 
meer yoghurt, extra 
boterhammen, 
meer opscheplepels 
couscous of 
kikkererwten toe te 
voegen. 

Tip!
Vergeet niet om 
iedere dag 1,5-2 liter 
te drinken! Daar 
houden je vezels van. 
Drink het liefst water, 
thee, koffie of zuivel.

33
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Tip!
Pak bij het ontbijt, de lunch 
en tussendoor lekker een 
(extra) stuk komkommer, 
een paprika of wat tomaatjes. 
Het is namelijk best lastig 
om aan die 250 gram 
groenten per dag te komen 
als je ze alleen eet bij de 
warme maaltijd. Een bakje 
geschrapte worteltjes met 
wat hummus is ook een 
heerlijk tussendoortje.

vezelweetjes en 
extra tips  voor een 
vezelrijke lifestyle

Bananen zorgen voor 
verstopping, wordt 
weleens gezegd. Dat is 
een fabeltje, weten wij. 
Bananen zijn vezelrijk 
fruit en in combinatie met 
voldoende vocht helpen 
ze juist om de ontlasting 
soepel en zacht te 
houden. Ook bevatten 
ze veel vitamines en 
mineralen. Een prima 
tussendoortje dus!

Hoe donkerder het brood, hoe gezonder? 
De kleur van brood zegt niet zoveel over 
het vezelgehalte. Dat wordt bepaald door de 
grondstof waar het brood van is gemaakt. Let 
daarom goed op de term volkoren. Het lichte 
volkorenbrood bevat meer vezels en is gezonder 
dan bijvoorbeeld donker meergranen brood.
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Door vezelrijk te 
eten zorg je goed 
voor je spijsverte-
ring en microbioom. 
De bacteriën in je 
microbioom zijn dol 
op vezels. Bedenk 
dat wat jij eet daarna 
ook bij je bacteriën 
op het menu staat. 
Door gezonde 
keuzes te maken 
zorg jij voor de goede 
bacteriën en kunnen 
zij goed voor jou 
zorgen. 

Als je last hebt van diarree of dunne ontlasting is het beter om 
volkorenbrood te eten dan witbrood of beschuit. In volkorenbrood 
zitten veel vezels. Deze vezels komen onveranderd aan in de dikke 
darm. Daar werken ze als een soort spons: ze nemen vocht op. Hier-
door wordt harde ontlasting zacht en soepel, terwijl dunne ontlasting 
juist indikt door de sponswerking.

Tip!
Noten leveren goede onverzadig-
de vetten en zitten vezels. Ook in 
gedroogd fruit zitten veel vezels, 
dus prima om dat in kleine porties 
als tussendoortje te nemen. 
Studentenhaver is een mooie mix.

Wist je dat noten veel goede 
onverzadigde vetten leveren, 
en volop vezels bevatten? 
Lekker als tussendoortje, door de 
salade of door je yoghurt.
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je spijsvertering
vertelt je alles over

je gezondheid
Listen to your guts. Een goede gezondheid begint in je darmen. Luister 

ernaar en neem je buik serieus. Door goed naar je spijsvertering 
te luisteren weet je precies wat jouw lijf nodig heeft. Net als je hart, 
longen en hersenen is je spijsvertering van levensbelang. Daarom 

zeggen we: Listen to your guts! Neem je buik serieus, eet gezonder 
en check je poep.

Disclaimer
Deze minigids is uitdrukkelijk niet bedoeld als dieetboek. De recepten, tips en adviezen uit dit boekje zijn 
bedoeld om een breed publiek bewust te maken dat het eten van gezonde, vezelrijke voeding bijdraagt aan 
een gezonde spijsvertering. Deze minigids is gericht op de gezonde bevolking. Voor specifieke adviezen bij 
(spijsverterings)aandoeningen, verwijzen wij je graag door naar www.mlds.nl/ziekten-klachten. Ondanks 
dat de informatie uit deze minigids met de grootste zorg tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat de 
informatie die hierin wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie.

Colofon
De minigids over vezels is een uitgave van de Maag Lever Darm Stichting.
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