
 

  

Gelukkig lijf, gezond lijf 
HelloFresh tipt manieren voor gebalanceerde voedingsstijl 

 

De meest gezochte recepten in Google sinds de corona-uitbraak liegen er niet om: we zochten massaal 
troost in zoet. De ontelbare keren dat bananenbrood op onze Instagramfeed voorbijflitste, bevestigen die 
trend. Zelf zag HelloFresh dat heel wat klanten ervoor kozen om recepten voor comfortfood in hun 
maaltijdbox te stoppen. Het onderzoeken waard, zo dacht HelloFresh en ze namen daarbij onze 
eetgewoonten van onder de loep in een grootschalig onderzoek. Wat blijkt? 83% van de Belgen geeft aan 
gezonder te willen eten*. Maar wat is dat dan, gezonder eten? En hoe gaan we aan de slag? HelloFresh 
tipt je daarom, samen met diëtiste Healthy Habits Celien, enkele manieren om een gebalanceerde 
levensstijl aan te houden! 

Gezond vs. ongezond   

 

Celien: "Om te beginnen, goed of slecht eten bestaat 
niet! Het allerbelangrijkste is om een balans te vinden. 
Wanneer klanten in mijn praktijk in de 
'goed-of-slecht-spiraal' terechtkomen, gaan ze zich vaak 
onnodig schuldig voelen terwijl dat helemaal niet nodig 
is. Probeer daarom neutraal te kijken naar voeding 
zonder daarbij te oordelen of het al dan niet gezond is. 
En daarbij: 100% gezond eten, is helemaal niet nodig 
om een gezond lijf te hebben; want daar word je niet 
gelukkig van!" 

  

Eetgewoonten veranderen: hoe dan?   

De respondenten die gezonder willen eten, geven aan 
dat ze het moeilijk vinden om hun huidige eetpatroon te 
doorbreken. Celien ziet dat ook in haar praktijk: 
"mensen zien gewoon door het bos de bomen niet 
meer. Er wordt te veel informatie verspreid die niet altijd 
correct is, waardoor mensen vaak niet meer weten waar 
te starten. Bovendien is de valkuil dat ze vaak ineens te 

  

https://www.instagram.com/healthyhabits.celien/


veel willen, maar ze dat niet kunnen volhouden op lange 
termijn." 

"Ik raad mijn klanten dan ook altijd aan om stap voor 
stap kleine veranderingen in hun patroon door te 
voeren. Ga bijvoorbeeld niet meteen 3 keer per week 
sporten, maar start met één keer. Als het meer lukt, is 
dat alleen maar een bonus!"  

Balans 

  

 

Celien: "Onder gezond eten en een gezonde levensstijl versta ik: eten met de juiste balans. Dat betekent: 
voldoende groenten, voldoende fruit, volkoren graanproducten, peulvruchten & noten. Maar ook: trakteer 
jezelf regelmatig dat bakje chips! Gebalanceerd eten zorgt er net voor dat je een gezonde relatie met 
voeding gaat ontwikkelen. Het mentale effect weegt namelijk ook door: een gezond lijf is een gelukkig lijf! 
"  

Gebalanceerd eten hoeft heus niet saai te zijn, op de website van Healthy Habits Celien vind je een 
heleboel recepten om zelf mee aan de slag te gaan. Voor zij die het graag makkelijk houden, staan er 
wekelijks 3 ‘balansrecepten’ op de menu van HelloFresh. Die bevatten minsten 250 gram groente en 
maximaal 650 calorieën per portie. Lekker eenvoudig dus! "De balansrecepten van HelloFresh kunnen je 
helpen om voldoende groenten binnen te krijgen op een leuke, gevarieerde manier. We moeten al 
genoeg keuzes maken overdag, waardoor we 's avonds vaak niet meer de fut hebben om na te denken 
over wat de koken. Dan kan HelloFresh een leuk alternatief zijn om het lekker makkelijk te houden", vult 
Celien aan. 



 

Dé 4 tips van Healthy Habits Celien:  

● Eet gebalanceerd: 80% evenwichtige, onbewerkte voeding, 20% ruimte voor onze guilty 
pleasures ; 

● Laat je geluk niet bepalen door het getal op de weegschaal ; 
● Leg jezelf geen verboden voedingsmiddelen op: je zal alleen maar meer willen!  
● Beweeg regelmatig en zoek iets dat je leuk vindt.  
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* Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd bij 1000 respondenten in België 

 

https://healthyhabitscelien.be/
https://userfiles.mailswitch.nl/c/97e4ddc243ec38c02fd64f99123b0ec9/3683-cc974838b38cfa162bffb9017c85070c.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/c/97e4ddc243ec38c02fd64f99123b0ec9/3683-cc974838b38cfa162bffb9017c85070c.jpg

