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December!

Doel:

Ouders informeren over waarom kinderen groente eten lastig vinden

En hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden om meer groente te eten



Groenteconsumptie welvaartsziekte

Vermindert risico op:

- Hoge bloeddruk

- Hart- en vaatziekten

- Beroerte

Mogelijke risicoverlaging van:

- Diabetes

- Kanker



Eten kinderen gezond?

https://www.youtube.com/watch?v=hP_zWQBWsh4


Waarom vinden kinderen groente vaak niet lekker?

Evolutie

- Zoet, zout en vet zijn lekker! 

- Zuur en bitter niet



Lage acceptatie door gebrek aan smaak?



Waarom zijn groente gezond?

250 gram groente per dag

- Rijk aan vezel

- Veel vitaminen en mineralen

- Handige mix

- Nog veel onbekend over gezondheid en inhoudsstoffen



Aanbevolen hoeveelheid 

groente en fruit voor kinderen



Fruit- en groenteconsumptie kinderen 



Effect bereiding op inhoudsstoffen broccoli



Hoe?

Baby’s en groente

Eén soort groente per keer ontdekken 
- Volhouden! (8 tot 10x)

- Elke dag een andere smaak proberen

- Prettige omgeving en positieve stimulatie 

Je kunt evt. makkelijk zelf een groentehapje maken: 
- Over het algemeen is stomen beter dan koken

- Groente zelf koken in niet te veel water en niet te lang 

(bron: HAB eat, 2013: Zeinstra, 2010)



(bron: HAB eat, 2013: Zeinstra, 2010)

Hoe?

Jonge kinderen en groente

Varieer! 
- Bekende en onbekende 

- In bereidingswijze

Betrek kind bij bereiding en keuze

Groente op andere momenten aanbieden (ook frequenter)

Prettige omgeving en wees een rolmodel 
- Niet te veel: ‘Het is gezond voor je dus je moet het eten’



Ga voor kleur

https://www.youtube.com/channel/UCY6mGfLYJaCjf57jQWLRtaA


www.veggipedia.nl



And the winner is….
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