
 

Meer vitaminen op je bord: 5 tips om meer groenten en fruit te eten 
 

BRUSSEL, 26 SEPTEMBER 2016 – In de aanloop naar de herfst en wisselvallige weersomstandigheden 

zijn vitaminen nodig voor een goede weerstand. Regelmatig bewegen, gevarieerde voeding en 

voldoende groenten en fruit eten is daarbij essentieel. Toch maakt een druk leven het soms moeilijk 

om genoeg vitaminen in ons eetpatroon op te nemen. Na het werk nog boodschappen doen en 

gezond koken is een hele uitdaging voor iedereen onder ons. HelloFresh biedt vijf gemakkelijke tips 

om de dagelijkse inname van groenten en fruit op een eenvoudige manier te bevorderen. Met deze 

suggesties begin je fit aan je nieuwe werkdag én ontdek je nieuwe, verrassende manieren om van 

groente en fruit te genieten.  

5 originele tips voor meer groenten en fruit: 

1. Spiesjes: Of je het nu in de oven of pan klaarmaakt, een brochette met garnalen, kip of 

rundsvlees met daartussen wat paprika, ajuin of ananas is niet alleen gemakkelijk, maar heel 

efficiënt om meer groenten in je dieet op te nemen. Of maak lekkere falafelspiesjes, gemaakt 

van kikkererwten.  

2. Recht uit de pan: zo easy! Snijd je lievelingsgroente in stukjes, doe een beetje olijfolie in een 

wokpan en kruid de groentjes naar smaak. Kort aanbakken en je hebt een eenvoudige en 

gezonde maaltijd zonder stress op tafel getoverd. 

3. Blend: Na een sportsessie is een groene smoothie van spinazie perfect. Ze zitten boordevol 

gezonde koolhydraten en voedingsstoffen. Andere groenten die je gemakkelijk kunt 

gebruiken in je smoothie: selderij, broccoli, andijvie, boerenkool en avocado (hoewel dit 

officieel een vrucht is). 

4. Bak plantaardig: eentje voor de gevorderden - bij het bakken kan je olie en boter ook door 

fruit of groenten vervangen en zo het vetgehalte drastisch verlagen. Voor elke theelepel 

boter kan je ook een theelepel geplette avocado toevoegen. Olie vervang je dan weer 

eenvoudig met geprakte banaan- of pompoenpuree. Een kleine hoeveelheid zwarte bonen 

geven de volgende portie brownies een extra dosis gezonde eiwitten. 

5. Fruit- en groentesnack: Aardbeien, kiwi, mango, ananas, appel, framboos… Deze fruitsoorten 

lenen zich er perfect toe om te drogen, zodat je een gezonde snack op kantoor hebt of als 

tienuurtje kan meegeven naar school. Je snijdt het fruit in schijfjes en plaats het vervolgens 

in de oven om te drogen. En wist je dat bloemkool ook heel lekker is als rauwe snack? Neem 

ze mee naar het werk of geef het de kids mee naar school. Vitaminen gegarandeerd! 

Jamie Oliver’s favoriete tip:  zoete aardappel! “Zoete aardappel is voedzaam, lekker en ongelooflijk 

divers. Ik vervang er vaak de gewone aardappel mee. Wat ook niet mag ontbreken zijn chilipepers. 

Mijn persoonlijke favoriet!” 

Wil jij graag meer informatie, beeldmateriaal of zelf een maaltijdbox van HelloFresh eens uittesten, 

geef dan een seintje via hellofresh@lvtpr.com.  
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