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Terug naar Smaaklessen

Frisdrank - omschrijving

Er zijn heel veel verschillende soorten frisdranken. Voorbeelden van frisdranken zijn cola, sinas, 7-up, cassis, tonic en bitter
lemon. Ook dranken als ijsthee en sportdranken waar suiker aan toegevoegd is, vallen onder de frisdranken.

Er bestaan ook light-frisdranken. Hierbij is als het suiker of een deel van het suiker vervangen door een zoetstof. Dit zorgt
dat het toch een zoete smaak heeft maar hierdoor bevat de frisdrank geen tot weinig calorieën.

Calorie is een maat voor de hoeveelheid energie. De hoeveelheid energie in eten en drinken wordt dus berekend in
calorieën. Op een verpakking van eten of drinken staat altijd hoeveel calorieën er in zitten.

Frisdrank - gezondheid

Frisdrank bevat vaak veel suiker en dus ook veel calorieën. Als je veel frisdrank drinkt, neemt de kans om dik te worden toe.
Gemiddeld zitten er in een glas van 250 ml frisdrank ongeveer 6.5 suikerklontjes. Ook is frisdrank slecht voor de tanden. Dit
komt doordat er zuren in zitten die het tandglazuur beschadigen.  Het tandglazuur is het bovenste laagje van je tanden. Als
er vaak zuur tegen je tandglazuur komt, heb je meer kans op gaatjes.

Naast gewone frisdrank, bestaat er dus ook light-frisdrank. Hier zit geen suiker in maar ook light- frisdrank bevat zuren.
Hierdoor is het dus slecht voor je tanden.

Het advies is om zo min mogelijk frisdrank te drinken. Als je toch zin hebt in een glaasje frisdrank is het beter om het op 1
moment te drinken dan de hele dag door een slokje of een klein beetje. Zo komen je tanden maar 1x in aanraking met het
zuur uit frisdrank en niet de hele dag door.

http://www.smaaklessen.nl/lesmateriaal
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Frisdrank - Schijf van Vijf

In de Schijf van Vijf staan allerlei producten die goed zijn voor je gezondheid. De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken vol
goede producten om uit te kiezen. Kies elke dag genoeg uit elk vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het nodig
heeft.

Voor je lichaam heb je elke dag drinken nodig, maar extra suiker? Nou nee. Daarom staan in de Schijf van Vijf de
dorstlessers zonder calorieën.

Hoeveel drinken heb je nou per dag nodig? Iemand uit groep 5-6 heeft ongeveer 1 tot 1,5 liter vocht per dag nodig.

Deze soorten drinken staan IN de Schijf van Vijf:

Water
Zwarte en groene thee
Kruidenthee (beperkt)
Koffie (beperkt)
Magere en halfvolle melk, karnemelk (beperkt)
Drinkyoghurt zonder toegevoegde suiker
Sojadrink met toegevoegd vitamine B12 en calcium

Deze soorten drinken staan NIET in de Schijf van Vijf:

Dranken met suiker, zoals frisdrank, vruchtensap, groentesap, siroop, diksap, gezoete zuiveldrank, sportdrank en
energiedrank.
Light-frisdrank
Dranken met alcohol
Zuivel- en sojadrank met te veel suiker
Volle melk

Deze producten staan dus niet in de Schijf van Vijf omdat er vaak te veel suiker, zuren of vet in zit.

Meer lezen over de Schijf van Vijf? Ga naar de website van het Voedingscentrum.

http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Vruchtensap - omschrijving

Vruchtensappen zijn gemaakt van fruit. Je kunt het kopen in een pak maar ook zelf maken door fruit uit te persen.
Vruchtensap kan allerlei soorten fruit bevatten, denk aan sinaasappels, aardbeien, ananas, mango etc.

Vruchtensap - gezondheid

Vruchtensappen zijn niet zo gezond als gewoon fruit. In fruit zitten namelijk meer vezels. Als je vruchtensap maakt van fruit,
gaan de vezels weg. Vezels zijn goed voor je, omdat ze je een vol gevoel geven, wat ook wel verzadiging genoemd wordt.
Ook zetten ze je darmen aan het werk en zorgen ze dat je goed kunt poepen.

Ook zit in vruchtensappen veel suiker. In sappen zit net zoveel suiker als in frisdrank. Er zitten bijvoorbeeld wel 7
suikerklontjes in 1 glas sinaasappelsap. Als je dus veel vruchtensappen drinkt vergroot je de kans om dik te worden.
Ook in vruchtensappen uit een pak zit niet alleen maar fruit. Ook hier wordt suiker, water en nog andere stofjes toegevoegd
om het meer smaak te geven.

Het drinken van vruchtensap is ook niet goed voor je tanden. In vruchtensap zitten zuren die het tandglazuur beschadigen.
Het tandglazuur is het bovenste laagje van je tanden. Als er vaak zuur tegen je tandglazuur komt, heb je meer kans op
gaatjes.
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Vruchtensap - Schijf van Vijf

In de Schijf van Vijf staan allerlei producten die goed zijn voor je gezondheid. De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken vol
goede producten om uit te kiezen. Kies elke dag genoeg uit elk vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het nodig
heeft.

Voor je lichaam heb je elke dag drinken nodig, maar extra suiker? Nou nee. Daarom staan in de Schijf van Vijf de
dorstlessers zonder te veel calorieën.

Hoeveel drinken heb je nou per dag nodig? Iemand uit groep 5-6 heeft ongeveer 1 tot 1,5 liter vocht per dag nodig.

Deze soorten drinken staan IN de Schijf van Vijf:

Water
Zwarte en groene thee
Kruidenthee (beperkt)
Koffie (beperkt)
Magere en halfvolle melk, karnemelk (beperkt)
Drinkyoghurt zonder toegevoegde suiker
Sojadrink met toegevoegd vitamine B12 en calcium

Deze soorten drinken staan NIET in de Schijf van Vijf:

Dranken met suiker, zoals frisdrank, vruchtensap, groentesap, siroop, diksap, gezoete zuiveldrank, sportdrank en
energiedrank.
Light-frisdrank
Dranken met alcohol
Zuivel- en sojadrank met te veel suiker
Volle melk

Vruchtensap staat dus niet in de Schijf van Vijf. Dit komt doordat er vaak veel suiker in zit en het slecht is voor je tanden. Je
kan er dus beter niet te veel van drinken.
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Meer lezen over de Schijf van Vijf? Ga naar de website van het Voedingscentrum.

Zuivel - omschrijving

Melk komt van de koe. Er zijn veel boeren in Nederland die koeien hebben en melk leveren. Van melk kun je veel
verschillende dingen maken. Voorbeelden zijn kaas, karnemelk, yoghurt en boter.

Zuivel is een andere naam voor melk en melkproducten.

Er zijn verschillende soorten melkproducten die je kan drinken. Voorbeelden zijn:

Melk: er zijn verschillende soorten melk te koop, namelijk magere, halfvolle en volle melk. In magere melk zit het minst
vet en in volle melk het meeste vet. Magere en halfvolle melk zijn daarom het beste om te drinken.
Karnemelk: is eigenlijk een soort zure melk.
Chocolademelk: is gemaakt van volle, halfvolle of magere koemelk. Dit wordt gemengd met chocola, suiker en nog wat
andere stofjes.
Yoghurtdrink: ook yoghurtdranken zijn gemaakt van melk. Vaak hebben ze een lekker fruitig smaakje. Maar let op: ze
bevatten vaak meer suiker dan gewone melk en daardoor zijn ze dus ook minder gezond.

Naast melk van dieren bestaat er ook melk van planten: van sojabonen. Dit noemen we een melkvervanger. Van deze
sojabonen wordt sojadrink gemaakt. Ook dit staat in de supermarkt bij het zuivelvak.

http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Zuivel - gezondheid

In melk zitten gezonde stofjes die goed zijn voor je spieren, botten en tanden.

Een kind mag elke dag 2-3 bekers melkproducten (dus ook yoghurt). Dit verschilt per leeftijd. Het beste is dan wel om
melkproducten te kiezen die in de Schijf van Vijf staan. Deze zijn goed voor je gezondheid. In de andere producten die niet in
de Schijf van Vijf staan, zit vaak veel suiker. Dat is minder goed voor je gezondheid.

Wil jij weten hoeveel jij per dag mag drinken? Vul dan bij deze tool je geslacht en leeftijd in.

Let er ook goed op hoe je melkproducten bewaart. Ze bederven namelijk snel en moeten bijna altijd in de koelkast bewaard
worden.

Zuivel - Schijf van Vijf

In de Schijf van Vijf staan allerlei producten die goed zijn voor je gezondheid. De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken vol
goede producten om uit te kiezen. Kies elke dag genoeg uit elk vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het nodig
heeft.

Voor je lichaam heb je elke dag drinken nodig, maar extra suiker? Nou nee. Daarom staan in de Schijf van Vijf de
dorstlessers zonder calorieën.

Hoeveel drinken heb je nou per dag nodig? Iemand uit groep 5-6 heeft ongeveer 1 tot 1,5 liter vocht per dag nodig.
Daarvan mogen ongeveer 2 tot 3 bekers een melkproduct zijn.

Deze soorten drinken staan IN de Schijf van Vijf:

Water
Zwarte en groene thee
Kruidenthee (beperkt)

http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Koffie (beperkt)
Magere en halfvolle melk, karnemelk (beperkt)
Drinkyoghurt zonder toegevoegde suiker
Sojadrink met toegevoegd vitamine B12 en calcium

Deze soorten drinken staan NIET in de Schijf van Vijf:

Dranken met suiker, zoals frisdrank, vruchtensap, groentesap, siroop, diksap, gezoete zuiveldrank, sportdrank en
energiedrank.
Light-frisdrank
Dranken met alcohol
Zuivel- en sojadrank met te veel suiker
Volle melk

Meer lezen over de Schijf van Vijf? Ga naar de website van het Voedingscentrum.

Thee - omschrijving

Thee is gemaakt van gedroogde bladeren. Deze gedroogde bladeren komen van de theeplant. De theeplant groeit niet in
Nederland maar alleen in warmere landen. Er zijn verschillende soorten thee te koop, zoals zwarte thee, groene thee,
kruidenthee en vruchtenthee. Thee geeft je lichaam op een gezonde manier vocht

http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Thee - gezondheid

Thee drinken is goed voor de gezondheid. Je lichaam heeft iedere dag wel 1 tot 1.5 liter drinken nodig.
Thee kan dus goed helpen om genoeg drinken binnen te krijgen. Het gaat dan natuurlijk wel om thee zonder suiker.
Voor een kind onder de 13 jaar is het het beste om per dag ongeveer 2 kopjes thee te drinken. Als de thee heel slap is gezet,
of verdund is met water kan je meer kopjes drinken.

Om aan 1 tot 1.5 liter drinken te komen kan je dus het beste afwisselen met water.

Thee - Schijf van Vijf

In de Schijf van Vijf staan allerlei producten die goed zijn voor je gezondheid. De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken vol
goede producten om uit te kiezen. Kies elke dag genoeg uit elk vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het nodig
heeft.

Voor je lichaam heb je elke dag drinken nodig, maar extra suiker? Nou nee. Daarom staan in de Schijf van Vijf de
dorstlessers zonder te veel calorieën.

Hoeveel drinken heb je nou per dag nodig? Iemand uit groep 5-6 heeft ongeveer 1 tot 1,5 liter vocht per dag nodig.

Deze soorten drinken staan IN de Schijf van Vijf:

Water
Zwarte en groene thee
Kruidenthee (beperkt)
Koffie (beperkt)
Magere en halfvolle melk, karnemelk (beperkt)
Drinkyoghurt zonder toegevoegde suiker
Sojadrink met toegevoegd vitamine B12 en calcium
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Deze soorten drinken staan NIET in de Schijf van Vijf:

Dranken met suiker, zoals frisdrank, vruchtensap, groentesap, siroop, diksap, gezoete zuiveldrank, sportdrank en
energiedrank.
Light-frisdrank
Dranken met alcohol
Zuivel- en sojadrank met te veel suiker
Volle melk

Thee (zonder suiker) staat dus in de Schijf van Vijf en is een goede dorstlesser.

Meer lezen over de Schijf van Vijf? Ga naar de website van het Voedingscentrum.

Water - omschrijving

Water is belangrijk voor je lichaam. Door water te drinken krijg je genoeg vocht binnen. En wist je dat ons lichaam voor 60%
uit water bestaat?

In Nederland kun je drinkwater uit de kraan drinken of water uit een fles kopen.
Het kraanwater in Nederand is van goede kwaliteit en doordat er geen verpakking voor nodig is, is het ook nog beter voor
het milieu.

Als je onderweg water bij je wilt hebben, kun je het best je eigen flesje gebruiken. Het is beter voor het milieu als je je eigen
flesje vult met water. Wel kan je flesje vies worden en kunnen er bacteriën in gaan groeien. Het is dan ook belangrijk dat je
het flesje regelmatig afwast. Spoel hem om met warm water en afwasmiddel en laat hem drogen. Ook kun je het flesje bij de
rest van de afwas in de vaatwasser zetten. Ziet het er nog steeds vies uit? Koop dan een nieuw flesje.

http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Water - gezondheid

Water heb je dagelijks nodig. Omdat er in water geen calorieën zitten is het een goede dorstlesser. Je mag er dus veel van
drinken! Iemand uit groep 5-6 heeft gemiddeld 1 tot 1.5 liter vocht nodig. Water is dan dus een goede optie.

Zonder water kan een mens maar een paar dagen in leven blijven. Het is voor heel veel dingen belangrijk. Zoals je
ademhaling. bloeddruk, stoelgang, huid, hersenen en het vervoeren van stoffen door het lichaam. Als je te weinig water
drinkt krijg je al gauw last van hoofdpijn, vermoeidheid, een verminderde concentratie of duizeligheid

Water is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens goedkoop en goed voor het milieu. Ook kan je het makkelijk
meenemen en het is ook nog eens overal in Nederland uit de kraan te halen!

Water - Schijf van Vijf

In de Schijf van Vijf staan allerlei producten die goed zijn voor je gezondheid. De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken vol
goede producten om uit te kiezen. Kies elke dag genoeg uit elk vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het nodig
heeft.

Voor je lichaam heb je elke dag drinken nodig, maar extra suiker? Nou nee. Daarom staan in de Schijf van Vijf de
dorstlessers zonder te veel calorieën.

Hoeveel drinken heb je nou per dag nodig? Iemand uit groep 5-6 heeft ongeveer 1 tot 1,5 liter vocht per dag nodig.

Deze soorten drinken staan IN de Schijf van Vijf:

Water
Zwarte en groene thee
Kruidenthee (beperkt)
Koffie (beperkt)
Magere en halfvolle melk, karnemelk (beperkt)
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Drinkyoghurt zonder toegevoegde suiker
Sojadrink met toegevoegd vitamine B12 en calcium

Deze soorten drinken staan NIET in de Schijf van Vijf:

Dranken met suiker, zoals frisdrank, vruchtensap, groentesap, siroop, diksap, gezoete zuiveldrank, sportdrank en
energiedrank.
Light-frisdrank
Dranken met alcohol
Zuivel- en sojadrank met te veel suiker
Volle melk

Water staat helemaal bovenaan het lijstje. Het staat dus in de Schijf van Vijf en is een goede dorstlesser.

Meer lezen over de Schijf van Vijf? Ga naar de website van het Voedingscentrum.

http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx

