
Ouderavond 
Gezonde Voeding voor Peuters  

&  
nieuwe voedingsbeleid 

 
Door Kim van Leeuwen 

Diëtist Voeding in de Praktijk 



Agenda: 
- Behoefte peuters (1-4 jaar) 
- Moeilijke eter? 
- Belang gezonde voeding 
- Vernieuwd voedingsbeleid 
- Traktatiebeleid 



Voedingsbehoefte peuters (1-4jaar): 

Brood 2-3 sneetjes 
Fruit 1,5 stuk (150g) 
Zuivel 300ml  
Kaas 10g (1/2 broodbelegging) 

Margarine 5g/sneetje Æ 10-15g 

Groente 50-100g 



Aardappelen/rijst/pa
sta 

50-100g (1-2 opscheplepels) 

Vlees(waren)/vis/ei/
vleesvervangers 

60g 

bak-, braad- en 
frituurproducten  

15g (1 eetlepel) 

Voedingsbehoefte peuters (1-4jaar): 



Algemene tips 
 

- Let op zout 
- Liever geen pakjes/zakjes/ kant en klaar 
- Gebruik verse producten 
- 1x per week een ongezondere maaltijd 

moet kunnen 
 

U bepaalt wat uw kind eet, uw kind 
bepaalt hoeveel het eet 

 



Jong geleerd is oud gedaan 
 
Preventie overgewicht op 
volwassen leeftijd 



Extra vitamine D tot 4 jaar 
 
10ug /dag 



Moeilijke eter? Lust ik niet-fase? 
 
- 10-15x iets nieuws proeven! 
- niet dwingen 
- niet bang zijn dat hij/zij te 

weinig binnenkrijgt 
 
 



Tips om eten leuk en lekker te 
maken 
 
- Vaker geven wat hij/zij wel lust  

Æ Daarnaast andere smaken aanbieden 
- Op andere manier klaarmaken; bijv groenten door 

pastasaus 
- Bord mooi opmaken; leuk bestek 
- Laten helpen in de keuken 
- Negatief gedrag negeren 
- Kleine porties opscheppen 
- Eetmoment = eetmoment 

 



Voedingsbeleid Rozengeur & 
Maneschijn 
 
Uitgangspunten: 
- Gezond 

- Zout 
- Vet 
- Suiker 

- Gevarieerd 
- Praktisch haalbaar 
- Lekker  



Huidig dagpatroon R&M: 
 

10uur  fruit 
  roosvicee, water 
  rozijntjes  
11.30uur warme maaltijd:  
  groenten 
  aardappelen 
  vlees (kipburger, hamburger, ei, vissticks,  
  gehakt) 
  vla of yoghurt toe 
 
12.30uur (3+ klasje) 
  water, rozijntjes of zoutjes 
 

 



Huidig dagpatroon R&M: 
 
15uur: snack: komkommer, kaas, tomaat, paprika, augurk  
 roosvicee, water 
 extra: rijstwafel of soepstengel met kaas of worst 
 
17uur: halve boterham met (smeer)kaas, appelstroop, 
 smeerworst 
 water of roosvicee 
 
18uur: indien er behoefte aan is nog een soepstengel, zoutjes, 
 rijstwafel en drinken 

 
 

 



Valt u iets op? 
Wat vindt u van dit schema? 



Wat mij opvalt: 
 

- Veel eetmomenten; veel ‘onnodige’ extra’s 
- Hoeveelheid zoete dranken Æ tot 4x per dag 
- Bereiding warme maaltijd 
- Feestjes/traktaties 
 

 
 



Veranderingen: 
 

- 4 eetmomenten bij R&M: 
- 9.30 fruit 
-  11.30 warme maaltijd (zonder toetje) 
- 15uur tussendoortje (fruit, yoghurt) 
- 17uur rauwkost 
Æ Dus geen brood’maaltijd’ meer 

- 1 bekertje roosvicee/dag 
- Geen extra tussendoortjes 
- Gezondere bereiding en variatie in warme 

maaltijd 
- Traktatiebeleid 

 



Nieuwe dagpatroon: 
 
9.30uur fruit, 1x roosvicee 
11.30uur warme maaltijd 
  daarna evt bekertje water 
15uur  yoghurt, fruit 
  water, lauwe thee 
17uur  rauwkost 
  water, lauwe thee 
 
Æ Uw zoon/dochter heeft dan dus thuis nog een 
(brood)maaltijd nodig 



Traktaties: 
 

- Vaak traktaties (verjaardag, geboorte 
broertje/zusje, afscheid etc etc) 

- Gemiddeld heeft peuter 1100kcal per dag nodig 
 
Cupcake met marsepein:  230kcal   
     30g suiker 
Doosje rozijntjes:    40kcal  
     8g suiker 

 



Traktatiebeleid: 
 

 
Eetbare traktaties; klein, gezond, niet te 
calorierijk 
 
 



Vragen? 
 
Neem gerust contact op: 
 
info@voedingindepraktijk.nl 
Kim    06 - 83 24 24 10 
Shan 06 - 83 25 25 23 
 

mailto:info@voedingindepraktijk.nl

