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Smaakmakers

De basis leg je met het kiezen van een aantal belangrijke smaakmakers. Daarmee kun je aan de 
slag in de keuken. Het bereiden van een eigengemaakte bouillon of pastasaus staat en valt met een 

goede voorraad smaakmakers.
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Waterkers
(nasturtium officinale)

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 9 A

Water 96,1 B1 0,09

Eiwit 1,6 B2 0,15

Vet 0,3 B6

Verz. B12

EOV C 50

MOV Natrium 10

Chol Kalium 280

Koolh Calcium 180

Suiker Fosfor 65

Vezels Ijzer 3

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, nierpatiënt 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm 
Prijs: € 1,50 per bos
Wijze van gebruik: Waterkers heeft een frisse peperachtige smaak. Hij kan als smaakmaker worden toegevoegd 
aan salades en Aziatische roerbakgerechten. Altijd rauw gebruiken en op het laatste moment toevoegen, dan is 
waterkers op zijn lekkerst.
Bijzonderheden: Waterkers is een geslacht van kruidachtige planten die meestal op vochtige plaatsen groeien. 
Het geslacht bevat 
80-tal soorten. Door de hoeveelheid vitamines en mineralen is het een gezonde smaakmaker.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt, markt
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Zaanse mosterd
(grove maling)

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

water Energie ( kcal ) 80 A

mosterzaad Water 85 B1 0,09

azijn Eiwit 5 B2 0,15

zout Vet 4 B6

suiker Verz. 1 B12

specerijen EOV 2 C 50

conserveermiddel 
E211

MOV 2 Natrium 1200

Chol Kalium 130

Koolh 6 Calcium 80

Suiker Fosfor 70

Vezels Ijzer 1,8

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 1,89 per pot
Wijze van gebruik: Mosterd met zijn hete smaak kan gebruikt worden als smaakmaker van verschillende 
gerechten. Mosterd kan als vervanger van zout dienen. Een lik mosterd door de aardappelpuree smaakt heerlijk en 
maakt toevoeging van zout overbodig.
Bijzonderheden: Mosterd wordt gemaakt van zwart en wit mosterdzaad. Deze groeien aan een plant die familie 
is van de wortel. Mosterd en andere pittige sausen zoals sambal en curry stimuleren de vetverbranding en daarmee 
de stofwisseling.
Waar kun je het kopen: supermarkt
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Aceto Balsamico

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

druivenmost Energie ( kcal ) A

wijnazijn Water 100 B1

antioxidanten E220 Eiwit B2

Vet B6

Verz. B12

EOV C

MOV Natrium

Chol Kalium

Koolh Calcium

Suiker Fosfor

Vezels Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 3,99 per 500 ml
Wijze van gebruik: Deze azijn kan gebruikt worden in dressing voor salades. Ook kun je er vlees mee marineren 
waardoor je zacht vlees krijgt. Fruit en aceto balsamico vooral aardbeien is een goddelijke combinatie.
Bijzonderheden: Aceto Balsamico zit vol met antioxidanten. Dit is een stof die vrije radicalen kan afbreken. 
Vanwege de zoete smaak van de gecarameliseerde fructose uit de druivenmost is het niet alleen zuur maar er is 
juist een balans tussen zoet en zuur. Italianen geloven dat het eetlustopwekkend is en drinken Aceto Balsamico als 
aperitief.
Waar kun je het kopen: supermarkt, delicatesse winkel
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Knoflook
(allium sativum)

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 139 A

Water 62,9 B1 0,2

Eiwit 6 B2 0,08

Vet 0,1 B6 0,4

Verz. B12

EOV C 14

MOV Natrium 4

Chol Kalium 600

Koolh 28 Calcium 40

Suiker 22 Fosfor 130

Vezels 1 Ijzer 1,4

Koper 0,26

Zink 1

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 0,49 per 5 stuks
Wijze van gebruik: Knoflook wordt nooit als groente klaargemaakt maar dient als smaakmaker in veel 
verschillende gerechten en in veel verschillende culturen.
Bijzonderheden: Knoflook vindt zijn oorsprong in Azië. De Chinees en Egyptenaar waren de eersten die 
knoflook gingen gebruiken. Knoflook kent de stof allicine die helpt de bloeddruk te verlagen, en het verbetert de 
bloedsomloop en cholesterolniveau. Als je regelmatig knoflook verwerkt in je gerechten vermindert dit de kans op 
hart en vaat ziektes. Knoflook werk ook nog antiviraal en antibacterieel zodat je minder kans hebt op 
verkoudheden.
Waar kun je  het kopen: supermarkt, groenteboer, markt.
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Ui
(allium cepa)

datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 32 A

Water 87,9 B1 0,03

Eiwit 1,2 B2 0,03

Vet 0,3 B6 0,13

Verz. B12

EOV C 6,5

MOV Natrium 9

Chol Kalium 175

Koolh 6,1 Calcium 30

Suiker 6,1 Fosfor 42

Vezels 2,5 Ijzer 0,5

Koper 0,08

Zink 1,4

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 0,99 per kg
Wijze van gebruik: Ui wordt nooit als groente klaargemaakt maar dient als smaakmaker in veel verschillende 
gerechten en in veel verschillende culturen. Hij wordt rauw, gekookt, gestoomd, gebakken en gefrituurd gegeten.
Bijzonderheden: De ui wordt vaak de koning van de groentes genoemd vanwege zijn dominante smaak. Er is 
nergens een groenten te vinden die zo algemeen geaccepteerd is als de ui. Iedere cultuur kent de ui en gbruikt hem 
ook. Zijn oorsprong ligt in Azië en hij is door de Spanjaarden  meegenomen naar Europa. In Spanje is hij voor het 
eerst verbouwt op het land vandaar dat wij de normale ui kennen als de Spaanse ui. Ui bevat veel vitamine van het 
B complex vooral vitamine B6. Door zijn veelzijdig gebruik en de aanwezigheid van de vitamine B complex is hij 
onmisbaar in iedere keuken.
Waar kun je het kopen: supermarkt, groenteboer, markt
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Olijfolie

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Rijpe olijven uit 
middellandse 
zeegebied

Energie ( kcal ) 883 A 0,12

Water B1

Eiwit B2

Vet 99,8 B6

Verz. 14,5 B12

EOV 75,5 C

MOV 9,5 Natrium 0,5

Chol Kalium

Koolh 0,2 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: tussen  € 2,00 en € 4,00 per 0,75 L
Wijze van gebruik: Als smaakmaker; je kunt er in bakken en gebruiken in salade als dressing.
Bijzonderheden: Deze populaire olie wordt vooral geproduceerd in Griekenland, Frankrijk en Italië. Hij is 
verkrijgbaar in twee verschillende typen; extra vierge en pure olijf olie. Extra vierge is altijd gemaakt van de eerst 
oogst en de eerst koude persing. Pure olijfolie word gemaakt van meerdere oogsten en meerdere persingen. Pure 
olijfolie bestaat uit 85% olijfolie en 15% extra vierge. Olijf olie is een goede vervanger van boter of andere 
dierlijke vetten om in te 
bakken. Olijfolie is rijk aan essentiële verzuren die niet door het lichaam zelf kunnen worden gemaakt. Dat in 
combinatie met de vitamine A en E maakt dat olijf olie de meest evenwichtige samenstelling heeft van alle 
plantaardige oliën
Waar kun je het kopen: supermarkt, delicatesse winkel 
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Chili pepers

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 326 A

Water 15,5 B1 0,3

Eiwit B2 0,8

Vet 16 B6

Verz. 2,5 B12

EOV C 60

MOV Natrium 1100

Chol Kalium 2000

Koolh 33 Calcium 300

Suiker Fosfor 300

Vezels 21 Ijzer 15

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 7,95 per 500 g
Wijze van gebruik: Deze peper wordt bijna niet puur gegeten vanwege zijn hete smaak. Gebruik hem als 
smaakmaker van Aziatische gerechten. Vooral als je niet veel groente gebruikt in deze gerechten is dit een 
belangrijke ingrediënt vanwege zijn hoeveelheid vitamines en mineralen.
Bijzonderheden: Chili pepers kun je krijgen in groene en rode kleur. De groene is onrijp en nog heter dan de rode 
.Rode peper, chilipeper bevat veel antioxidanten die helpen beschermen tegen vrije radicalen De stof genaamd 
capsaïcine, die voor de hete, pittige sensatie zorgt zet de hersenen aan tot het aanmaken van endorfinen, een soort 
natuurlijke pijnstiller, om het brandje te blussen. Wat zorgt voor een prettig gevoel. Verder wordt de maag 
aangezet tot het produceren van stoffen die helpen tegen maagzweren. 
Waar kun je het kopen: supermarkt, groenteboer
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Tuinkruiden

Bij het voorbereiden van smaakmakers is deze productgroep ontstaan. Op de vraag waarom zou je  
verse tuinkruiden gebruiken heb ik ruimschoots antwoord gekregen.
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Basilicum
(ocimum)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 275 A 0,95

Water 17,1 B1 0,15

Eiwit 14,4 B2 0,3

Vet 4 B6

Verz. B12

EOV 2,0 C 60

MOV 2,0 Natrium 30

Chol Kalium 3400

Koolh 44,5 Calcium 2100

Suiker Fosfor 500

Vezels 18 Ijzer 4

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, nierpatiënt  
Dieet: gezonde voeding, zoutloos 
Prijs: € 1,75 per bos
Wijze van gebruik: Bacilicum is een echt tomatenkruid, maar past ook uitstekend bij knoflook, uien, 
pastagerechten en salades.
Ook gestoofde groentes zoals coutgette en aubergine smaken heerlijk met wat basilicum. Kook basilicum nooit 
mee maar voeg het op het laatste moment toe.
Bijzonderheden: In Italië en Roemenië staat basilicum bekend  als liefdeskruid, men geeft het soms aan verliefde 
mensen.Basilicum bevat vitamine C en calcium en past daarom uitstekend in een gezonde voeding. Basilicum 
stimuleert de spijsvertering en werkt verlichtend bij kramp.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt
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Bieslook
(alium schoenoprasum)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milliegram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 55 A

Water 83,4 B1 0,14

Eiwit 3,6 B2 0,15

Vet 0,7 B6

Verz. B12

EOV C 47

MOV Natrium 3

Chol Kalium 430

Koolh 8,5 Calcium 130

Suiker Fosfor 75

Vezels 1,8 Ijzer 1,9

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, nierpatiënt 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm  
Prijs: € 1,39 per bos
Wijze van gebruik: De bieslookpijpjes kun je versnipperen met een schaar. Deze bieslook snippers kunnen 
worden verwerkt in salades en dressings. Ook over de gekookte aardappelen en in aardappelpuree zijn ze heerlijk. 
Bieslook heeft een fijne, milde uiensmaak. Dit kruid mag nooit worden meegekookt en wordt op het laatste 
moment toegevoegd.
Bijzonderheden: Vroeger werd bieslook gebruikt als bloedstelpend middel en als tegengif voor diverse 
vergiftigingen.
Bieslook is de kleinste familielid van de ui. De stengels zijn lang smal en grasachtig en alleen de jonge dunne 
stengels van de bieslook worden gegeten. Bieslook bevat vitamine A en C en past daarom uitstekend in een 
gezonde voeding.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt.
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Kervel
(antriscus cerefolium)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 74 A

Water 81 B1

Eiwit 4,0 B2

Vet 1,0 B6

Verz. B12

EOV C 40

MOV 1,0 Natrium

Chol Kalium

Koolh 12 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,8 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, nierpatiënt 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm 
Prijs: € 1,10 per bos
Wijze van gebruik: Kervel is een zoet aromatische kruid dat doet denken aan het venkelkruid. Kervel heeft een 
zoete anijsgeur.
Bij dit kruid worden zowel de stengels als de blaadjes gebruikt. De stengels kunnen worden meegetrokken in 
bouillon. De blaadjes worden fijngesneden en pas op het laatste moment toegevoegd anders verliest kervel snel 
zijn smaak. De fijngesneden blaadjes smaken vooral lekker in wortel- en eier-gerechten.
Bijzonderheden: De Romeinen aten vroeger kervel op de wijze waarop wij spinazie eten. Kervel staat bekent om 
zijn bloedzuiverende werking. Kervel past goed in een gezonde voeding vanwege zijn hoeveelheid vitamine C.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt.
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Verse koriander
(coriandrum sativum)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 20 A 0,91

Water 83,9 B1 0,06

Eiwit 4,0 B2 0,3

Vet B6 0,12

Verz. B12

EOV C 125

MOV Natrium 25

Chol Kalium 700

Koolh 1,0 Calcium 40

Suiker Fosfor 30

Vezels 9,1 Ijzer 10

Koper

Zink 0,9

Doelgroep: algemeen, nierpatiënt 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm 
Prijs: € 1,39 per bos
Wijze van gebruik: Zowel de bladeren als de zaden worden gebruikt als smaakgevers. De smaak van beide is 
zeer verschillend. De blaadjes hebben een lichte zeepsmaak, wees voorzichtig met het gebruik van dit kruid want 
de smaak overheerst snel. Als korianderblaadje vlak voor gebruikt in koud water onderdompelt, behouden ze 
langer hun smaak. Je kunt koriander gebruiken in salades, soepen en sausen. Om gewone rijst wat smakelijker te 
maken kan je wat fijngehakte korianderblaadjes door de gekookte rijst mengen.
Bijzonderheden: Koriander is een kruid dat veel gebruikt wordt in de oosterse keuken en komt oorspronkelijke 
uit het midden oosten en landen rond de middellandse zee. Koriander bevat veel vitamine A en C en kan 
gewrichtspijn verlichten.
Waar kun je het kopen: groenteboer, toko, supermarkt
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Peterselie
(petroselium crispum)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 27 A 0,9

Water 87,2 B1 0,14

Eiwit 4,4 B2 0,3

Vet 0,4 B6 0,2

Verz. B12

EOV C 160

MOV Natrium 30

Chol Kalium 850

Koolh 1,5 Calcium

Suiker Fosfor 130

Vezels 4,5 Ijzer 7,5

Koper 0,5

Zink 0,9

Doelgroep: algemeen, nierpatiënt 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm 
Prijs: € 1,15 per bos
Wijze van gebruik: Peterselie blaadjes worden fijngehakt en dan kan je er alle kanten me uit. In sauzen, soepen, 
bij rauwkost , aardappelen, vis, vlees, eieren, kruidenboter en dressings. Je hebt gladde peterselie en 
krulpeterselie. De gladde peterselie of bladpeterselie genoemd smaakt verfijnder en wordt veel gebruikt in 
bouillon en soepen. De krulpeterselie heeft een sterkere smaak en dient vaak als garnering. Krulpeterselie mag 
niet worden meegekookt en moet op het laatste moment worden toegevoegd.
Bijzonderheden: Over de oorsprong van peterselie is weinig bekent. Wel weet men dat het door de Romeinse 
mannen werd gebruikt. Zij droegen kronen van peterselie op hun hoofd omdat ze dachten dat ze dan niet dronken 
werden. Tegenwoordig is het de meest geaccepteerde tuinkruid in de Europese keuken. Peterselie blijkt de 
afscheiding van urine te verhogen door het afremmen van de natrium/kalium pomp in de nieren. Ook werkt het 
goed tegen een hoge bloeddruk.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt
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Rozemarijn
(rosmarinus officinalis)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 342 A 0,32

Water 12,5 B1 0,5

Eiwit 4,5 B2

Vet 16 B6

Verz. B12

EOV C 60

MOV Natrium 50

Chol Kalium 1000

Koolh 45 Calcium 1300

Suiker Fosfor

Vezels 20 Ijzer 30

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, nierpatient 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm 
Prijs: € 1,29 per bos
Wijze van gebruik: De smaak van rozemarijn is doordringend, pittig en kamferachtig. Gebruik rozemarijn om 
die reden met mate, want de doordringende smaak overheerst snel andere ingrediënten. Rozemarijn is lekker bij 
vleessoorten met een sterke smaak en komt volledig tot zijn recht bij lamsvlees en in stoofschotels. Ook in soepen 
is rozemarijn een goede smaakmaker. Rozemarijn is een onmisbare barbecue kruid. Groenten zoals bloemkool, 
erwten, champignons en bonen worden lekkerder en beter verteerbaar van dit kruid. Rozemarijn wordt 
meegekookt, de smaak wordt daar alleen maar beter van.
Bijzonderheden: Rozemarijn is een oud middel voor de verterking van het geheugen, de Grieken deden tijdens 
examens een takje rozemarijn in hun haar. Rozemarijn is altijd een symbool voor vriendschap en trouw geweest. 
Het werkt vochtafdrijvend en thee getrokken van rozemarijn is goed tegen hoofdpijn.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt.
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Vergeten en weinig gegeten groentes
Deze productgroep is ontstaan uit een nieuwsgierigheid waarom deze eens zo belangrijke groentes  
uit de Nederlandse keuken zijn verdwenen. Vervlakking van onze eetcultuur? Het zijn stuk voor stuk 
groentes die iets toe te voegen hebben aan onze dagelijkse maaltijd. In ieder geval biedt het meer 

variatie in de keuken.
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Schorseneer
(scorzonera hispanica)

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 90 A

Water 72,8 B1 0,05

Eiwit 3,3 B2 0,02

Vet 0,2 B6 0,15

Verz. B12

EOV C 10

MOV Natrium 5

Chol Kalium 400

Koolh 18,5 Calcium 60

Suiker 18 (inuline) Fosfor 50

Vezels 3,2 Ijzer 1,5

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, suikerpatiënt, oudere mensen 
Dieet: gezonde voeding, suikerziekte en ouderdom 
Prijs: € 1,95 per kg
Wijze van gebruik: Je kunt ze als een warme groente gebruiken. Ze worden over het algemeen gekookt gegeten 
met een kaas sausje maar ook rauw en geraspt zijn ze verschrikkelijk lekker. De smaak van schorseneer kun je 
vergelijken met een noten boter. Vanwege zijn melkachtige kleverige sappen komt hij boterig over.
Bijzonderheden: De schorseneer is een vergeten groente. Je vindt ze nauwelijks terug in het assortiment van 
supermarkten. Een beetje vreemd want de schorseneer  is een typische wintergroente. Ze zijn winterhard en 
kunnen tot maart in perfecte vorm blijven. Als je de schorseneer schilt is de wortel die overblijft mooi wit, 
hierdoor lijkt hij op een asperge en wordt om die reden ook winterasperge genoemt. Schorseneren bevatten inuline 
wat als alternatief gebruikt kan worden voor vet en vezels bij een dieet om overgewicht tegen te gaan. Inuline 
wordt ook als suikervervanger gebruikt bij de behandeling van suikerziekte.
Waar kun je het kopen: supermarkt albert heijn, groenteboer, biologische winkel van november tot maart.
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Aardpeer
(helianthus tuberosus)

Datum: oktober 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 76 A

Water 78,01 B1

Eiwit 2 B2

Vet 0,01 B6

Verz. B12

EOV C 4,0

MOV Natrium 5

Chol Kalium

Koolh 17,44 Calcium 14

Suiker  (inuline) Fosfor

Vezels 1,6 Ijzer 3,4

Magnesium 17

Zink

Doelgroep: algemeen, suikerpatiënt, oudere mensen 
Dieet: gezonde voeding, suikerziekte, ouderdom  
Prijs: €1,65 per kg
Wijze van gebruik: Je kunt aardpeer als groente eten. Rauw in en salade of gekookt en gebakken. Let op dat ze 
niet te lang gekookt worden. De smaak van aardpeer is zoet en lijkt op de smaak van artisjok. 
Bijzonderheden: Aardpeer zijn knolletjes die groeien aan een plant die behoort tot de zonnebloem familie. 
Aardpeer knollen zijn voedzaam, licht verteerbaar en er is wetenschappelijk aangetoond dat aardperen goed zijn 
voor de gezondheid.
De knollen bevatten net als schorseneren inuline. Bij deze suiker komt er geen glucose vrij die juist voor 
suikerpatiënten moeilijk afbreekbaar zijn. Inuline wordt niet zoals zetmeel verteerd maar vormt in de dikke darm 
nuttige zuren die een positieve werking hebben op de darmflora. Obstipatie patiënten hebben veel baat bij het eten 
van aardperen.
Waar kun je het kopen: gespecialiceerde groenteboer, biologische winkel, supermarkt albert heijn van januari 
tot en met maart.
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Pastinaak
(pastinaca sativa)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 80 A 0,01

Water 74 B1 0,08

Eiwit 1,5 B2 0,09

Vet 0,5 B6 0,11

Verz. B12

EOV C 18

MOV Natrium 10

Chol Kalium 50

Koolh 17 Calcium 50

Suiker  Fosfor 80

Vezels 5 Ijzer 0,65

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, suikerpatiënt, oudere mensen
Dieet: gezonde voeding, suikerziekte, ouderdom
Prijs: € 1,49 per kg
Wijze van gebruik: Hij kan rauw gekookt of gestoofd gegeten worden. Pastinaken smaken met zijn zacht zoete 
anijsachtige smaak  heerlijk in soepen, stoofschotels en hutsepot. De pastinaak kan als vervanger van de aardappel 
worden gegeten.
Bijzonderheden: Voor de introductie van de aardappel was de pastinaak een belangrijk volksvoedsel. 
Tegenwoordig is deze groente echter in de vergetelheid geraakt. Pastinaak is rijk aan mineralen en geschikt voor 
suikerpatiënten  vanwege zijn hoeveelheid koolydraten. Ook gaan ze maagkramp tegen en hebben een 
vochtafdrijvende werking.
Waar kun je het kopen: gespecialiseerde groenteboer, biologische winkel, supermarkt albert heijn van oktober 
tot maart.
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Peterseliewortel
(petroselinum crispum var. tuberosum) 

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 22 A

Water B1 0,10

Eiwit 2,9 B2 0,09

Vet 0,6 B6

Verz. B12

EOV C 41

MOV Natrium

Chol Kalium

Koolh 2 Calcium 40

Suiker  Fosfor

Vezels Ijzer 0,6

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, oudere mensen 
Dieet: gezonde voeding, ouderdom 
Prijs: € 1,75 per kg
Wijze van gebruik: Je kunt de peterselie wortel serveren als groente in soepen en stamppoten. Hij is ook lekker 
als groente puree bij stoofgerechten.
Bijzonderheden: De groente is rijk aan caroteen, vitamines van het B-complex en vitamine C. Het past goed in 
een gezonde voeding. Doordat het rijk aan is aan calcium is het goed voor dagelijkse voeding van oudere mensen.
Waar kun je het kopen: gespecialiseerde groenteboer, biologische winkel van oktober tot maart.
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Postelein
(portulaca oleracea syn. portulaca sativa) 

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 13 A 0,03

Water 92,6 B1 0,06

Eiwit 1,2 B2 0,04

Vet 0,2 B6 0,06

Verz. B12

EOV C 25

MOV Natrium 30

Chol Kalium 800

Koolh 1,5 Calcium 130

Suiker 1,0 Fosfor 70

Vezels 2,5 Ijzer 3

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, nierpatiënten, ouder mensen 
Dieet: gezonde voeding, zoutarm, ouderdom
Prijs: € 1,00 per 100g
Wijze van gebruik: Postelein kan zowel rauw als gekookt en gestoofd gegeten worden. De groente hoeft niet 
lang gekookt te worden en heeft een zachte, zure smaak. De groente is van zichzelf redelijk zout en er hoeft 
weinig zout voor smaak aan toegevoegd worden. Postelein is erg lekker bij de bereiding van slaatjes.
Bijzonderheden: Postelein is een eenjarige plant die behoort tot de posteleinfamilie ( tweezaadlobige 
kruidfamilie). Hij komt van 
nature voor in India en het midden oosten. Postelein bevat van alle bladgroente de meeste omega 3 vetzuren. 
Postelein kent een medicinale werking voor onstekingen en verstoppingen van de urinewegen en werkt 
verlichtend bij brandend maagzuur.
Waar kun je het kopen: groenteboer, supermarkt van april tot augustus.
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Snijbiet
(beta vulgaris var. cicla)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 23 A 0,33

Water 90,5 B1 0,1

Eiwit 1,8 B2 0,15

Vet 0,2 B6 0,2

Verz. B12

EOV C 30

MOV Natrium 210

Chol Kalium 300

Koolh 3,5 Calcium 90

Suiker 3,0 Fosfor 40

Vezels 2,0 Ijzer 2,9

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 1,25 per bos 
Wijze van gebruik: Snijbiet kan zowel rauw als gekookt gegeten worden. De bladeren kunnen als spinazie bereid 
worden, de stengels zoals bleekselderij. De smaak komt overeen met spinazie. Door het hoge nitraatgehalte is het 
ten zeerste af te raden de groente opnieuw op te warmen.
Bijzonderheden: Het is een oud groente gewas dat nog weinig verbouwt wordt. Snijbiet is zeer rijk aan vitamine 
C en ijzer en werd vroeger gebruikt tegen menstruatiepijn. 
Waar kun je het kopen: gespecialiseerde groenteboer, biologische winkel van juli tot november.
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Kant en klare maaltijden
Want ook ik heb wel eens geen tijd om te koken. Vooral voor de doelgroep algemeen is het  

interessant te weten welke maaltijd nou wel en welke maaltijd nou niet kan.
Neem ze bij uitzondering maar kies ze bewust is mijn doelstelling.
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Iglo Italiaanse Risotto

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

paddestoelen Energie ( kcal ) 148 A

courgette Water B1

gekookte risotto rijst Eiwit 7,0 B2

zout Vet 8,0 B6

parmezaanse kaas Verz. 4,5 B12

melk EOV C

plantaardig vet MOV Natrium 0,51

olijfolie extra 
vergine

Chol Kalium

bacon Koolh 12 Calcium

peterselie Suiker 1.0 Fosfor

groenteboullion 
(glucose, groente-
extract en gist)

Vezels 1,0 Ijzer

porcinipoeder Koper

knoflookpoeder Zink

wittepeper 

kip

Doelgroep: algemeen 
Dieet: nvt 
Prijs: € 4,65
Wijze van gebruik: Pan op het vuur heet laten worden. Italiaanse Risotto toevoegen en 10 minuten opscheppen 
in de pan.
Bijzonderheden: Dit zijn de nieuwe wereld wok gerechten van Iglo. Italiaanse Risotto valt daar ook onder wat 
bijzonder is omdat risotto geen wokgerecht is. Deze maaltijden zijn ontwikkeld door Iglo omdat je soms geen tijd 
hebt om te koken , maar wel lekker en gezond wil eten.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Dr. Oetker Crossa Venetiana

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

fjngehakte tomaten Energie ( kcal ) 230 A

edammer kaas Water B1

rundergehakt Eiwit 9,0 B2

brocceliroosjes Vet 12 B6

plataardige olie Verz. B12

water EOV C

champignons MOV Natrium

gist Chol Kalium

uien stukjes, 
knoflook

Koolh 22 Calcium

gemodificeerd 
zetmeel

Suiker Fosfor

emulgator Vezels Ijzer

suiker Koper

peterselie, oregano, 
peper, basilicum en 
cayennepoeder

Zink

Verdikkingsmiddel 
(xanthaangom)

groente bouillon 
(zout, dextrosse, 
groente extract)

aroma's T-cystiene

Doelgroep: algemeen 
Dieet:nvt 
Prijs: € 2,39
Wijze van gebruik: Je moet de pizza enkele minuten opwarmen in een voor verwarmde oven.
Bijzonderheden: Dr Oetker was de eerste producent die diepvries pizza op de markt bracht.
Waar kun je het kopen: supermarkt

Productmap                                             26



Unox Boerenkoolstampot

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

aardappel Energie ( kcal ) 140 A

boerenkool Water B1

margarine Eiwit 6,0 B2

zout Vet 9 B6

peper Verz. 3 B12

room EOV C

rookworst 
(varkensvlees)

MOV Natrium 358

jus (runderfond) Chol Kalium

uitgebakken spekjes 
(varkensvlees) 

Koolh 9 Calcium

Suiker 0,7 Fosfor

Vezels 1 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet:nvt 
Prijs: € 3,99
Wijze van gebruik: Ze zijn kant en klaar en in zes minuten op te warmen in de magnetron. De maaltijden bestaan 
uit verschillende compenenten. Door op het laatste moment alle ingrediënten bij elkaar te voegen, komt de 
oorspronkelijke smaak volgens Unox het beste tot zijn recht.
Bijzonderheden: Ze hebben de maaltijden ontwikkeld als 1-persoons maaltijden. Niet alleen de traditionele 
stamppotten zijn verkrijgbaar maar ook nieuwe smaken zoals, witlofstampot en spinaziestampot.
Waar kun je het kopen: supermarkt
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Albert Heijn Stoommaaltijd
(kabeljauw florentine met courgette en aardappel gratin)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Aardappel gratin 
(aardappelen, room, boter, kaas, 
knoflook, specerijen en 
antioxidant E223)

Energie ( kcal ) 87 A

Groente, broccoli en 
courgette

Water B1

Kabeljauw perillade 
(22% kabeljauw, paneermeel, 
kruiden, zout, specerijen, 
zonnebloemolie

Eiwit 6,0 B2

Vet 3,0 B6

Verz. 0,8 B12

EOV C

MOV Natrium 0,17

Chol Kalium

Koolh 9 Calcium

Suiker 1,0 Fosfor

Vezels 0,4 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet: nvt 
Prijs: € 3,99
Wijze van bereiden: De gehele maaltijd moet 10 minuten in de magnetron op 750 watt. In de bovenkant van de 
verpakking moeten gaatjes worden geprikt.
Bijzonderheden: Albert heijn heeft dit product de stempel gezonde keuze gegeven.
Waar kun je het kopen: supermarkt
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Yam Yam to go
(foe yong hai)

Datum: november 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Gekookte rijst, ham 
(varkensvlees zout, 
aardappelzetmeel, sojameel, 
stabilisatoren: E 451 en E407, 
aroma, antioxidant: E301, 
conserveermiddel: E250)

Energie ( kcal ) 114,4 A

Prei Water B1

Witte kool Eiwit 9,3 B2

Ui Vet 5,5 B6

Wortel Verz. B12

Eiprodukt (ei, zout, 
antioxidant: citroenzuur)

EOV C

zonnebloemolie MOV Natrium

Zout, suiker, 
smaakversterker: 
E621, 
boullionpoeder

Chol Kalium

33% foe yong hai 
saus (water, suiker, tomaat, 
ui, specerijen, azijn, 
gemodificeerd maiszetmeel, 
smaakversterker: E621, 
verdikkingsmiddel: E412, 
stabilisator: E 415)

Koolh 7,0 Calcium

22% foe yong hai 
(gepasteuriseerd heelei, prei, ui, 
champignons, doperwten, 
wortel bamboescheuten, 
gebakken kip, zonnebloemolie, 
zout, knoflookpoeder, 
smaakversterker: E621)

Suiker Fosfor

Vezels 0,4 Ijzer

Doelgroep: algemeen 
Dieet: nvt 
Prijs: € 3,79
Wijze van gebruik: De verpakking moet 10 minuten in de magnetron op 750 watt. Na verwarming 2 minuten in 
gesloten verpakking laten staan voordat je gaat eten.
Bijzonderheden: Dit is een Japanse fastfood winkel met meerdere vestigingen in Nederland. Ze hebben hun 
gerecht nu ook als kant en klaar maaltijd aangeboden aan Konmar.
Waar kun je het kopen: Konmar supermarkt

Productmap                                             29



Albert Heijn Maaltijdsalade 
(Nicoice)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

25% tonijn  (tonijn, olie, 
zout en water)

Energie ( kcal ) 495 A

23% sla (ijsbergsla, lolla 
rosso)

Water B1

18% vinaigrette 
(water, plantaardige olie, 
azijn, ui, knoflookpuree, 
suiker, mosterd)

Eiwit 8,5 B2

Witte wijn Vet 37,5 B6

Zout Verz. 1,0 B12

Melkeiwit EOV C

Gemodificeerd 
maiszetmeel

MOV Natrium 0,25

Kruiden Chol Kalium

Verdikkingsmiddel 
(guarpitmeel)

Koolh 4,0 Calcium

Citroenconcentraat Suiker 1,5 Fosfor

Stabilisator 
(xanthaangom)

Vezels 1,5 Ijzer

Conserveermiddel 
(E202)

Koper

Aardappel, 9% 
haricots verts, 8% ei,
3% rode ui, 3% 
zwarte olijven   

Zink

Doelgroep: algemeen 
Dieet: nvt 
Prijs: € 5,40
Wijze van gebruik: Je haalt de folie eraf en dan ligt de dressing in de salade. Deze kun je open knippen en 
verdelen over de salade. Je moet de salade altijd goed door elkaar mengen.
Bijzonderheden: Albert Heijn geeft dit product de stempel een gezonde keuze
Allergie-informatie: bevat vis, mosterd, lactose, koemelkeiwit, ei en sulfiet
Waar kun je het kopen: Albert Heijn supermarkt.
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Albert Heijn ovenschotel 
(Moussaka)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

32% Aardappelen Energie ( kcal ) 455 A

Melk Water B1

18% Groenten (tomaat, 
aubergine, ui)

Eiwit 6,0 B2

16% rundergehakt 
(15% rundvlees, kruiden, 
voedingsvezel cichorei, 
tarwebloem, zout)

Vet 5,5 B6

Geraspte kaas ( 2,5% 
kaas, plantaardig vet, 
melkeiwit, water, 
gemodificeerd maiszetmeel, 
boter, zout)

Verz. 2,5 B12

Water EOV 3,0 C

Gemodificeerd 
maiszetmeel 
(emulgator, guarpitmeel, 
xanthaangom, suiker)

MOV Natrium 0,26

Magarine (plantaardige 
olie en vetten, water 
emulgatoren, zout, 
conserveermiddel E202)

Chol Kalium

Voedingszuur 
(citroenzuur)

Koolh 8,5 Calcium

Kleurstof (caroteen) Suiker 2,0 Fosfor

Aroma's (zout, kruiden 
en specerijen, plantaardige 
olie, gistextract, suiker, 
roux (tarwezetmeel, 
plantaardige olie)

Vezels 1,5 Ijzer

Kleurstof (paprike-
extract)

Koper

Natuurlijke aroma's Zink

Doelgroep: algemeen
Dieet: nvt 
Prijs: € 5,40
Wijze van gebruik: verwijder de plastic verpakking en plaats de schaal in het midden van een voorverwarmde 
oven en verwarm circa 30 minuten.
Bijzonderheden: Moussaka valt in het assortiment van oven gerechten. Dit assortiment zijn de nieuwste kant en 
klaar maaltijden van Albert Heijn. 
Allergie informatie: bevat lactose, koemelkeiwit, tarwe (gluten). Gemaakt in een bedrijf waar ook pinda's en 
noten worden verwerkt.
Waar te koop: Supermarkt Albert Heijn
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Albert Heijn Spaghetti bolognese

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

74% tomaten 
bolognese saus (water, 
14% tomaat)

Energie ( kcal ) 115 A

13% gehakt (12% 
rundergehakt, tarwe, zout)

Water B1

6% ui Eiwit 6,5 B2

3% wortel Vet 4,9 B6

Tomatenpuree Verz. 1,5 B12

Dexose EOV C

Plantaardige olie MOV Natrium 0,43

Mais Chol Kalium

zetmeel Koolh 13,9 Calcium

Smaakversterker 
(E621)

Suiker 3 Fosfor

Azijn Vezels 0,5 Ijzer

Gelantine Koper

Knoflookpuree Zink

Lactose 

Specerijen 

Peterselie 

Smaakverfijner (0,1% 
basilicum, 
verdikkingsmiddelen)

Doelgroep: algemeen 
Dieet: nvt 
Prijs: € 2,29
Wijze van gebruik: folie van plastic verwijderen en plaatsen in een voorverwarmde oven voor circa 30 minuten. 
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een magnetron bereiding.
Bijzonderheden: zijn er niet
Allergie informatie: lactose, koemelkeiwit, tarwe, gluten, ei, selerij en sulfiet
Waar te koop: Supermarkt Albert Heijn

Productmap                                             32



Verse soep Albert Heijn
(champignon)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Kippenbouillon Energie ( kcal ) 65 A

8%champignon Water B1

Gehard plantaardig 
vet

Eiwit 1 B2

3% room Vet 5,0 B6

Gemodificeerd 
zetmeel

Verz. 1,5 B12

Natuurlijke aroma's EOV 3,5 C

Lactose MOV Natrium 0,28

Tarwe bloem Chol Kalium

Boter Koolh 4 Calcium

Specerijen Suiker 0,5 Fosfor

Zout Vezels 0,5 Ijzer

Suiker Koper

0,3% bieslook Zink

Verdikkingsmiddele
n

Doelgroep: algemeen 
Dieet: nvt 
Prijs: € 2,40
Wijze van gebruik: je doet de inhoud van de zak in een pan. De pan zet je op hoog vuur tot de soep kookt. Door 
koken hoeft niet, de soep kan gelijk gegeten worden.
Bijzonderheden: Albert Heijn verse soep heeft een ik kies bewust logo
Allergie informatie: lactose, koemelkeiwit, tarwe, gluten, soja, sellerij. Gemaakt in een fabriek waar pinda,s en 
noten verwerkt worden.
Waar kun je het kopen: Albert Heijn Supermarkt 
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Tropische vruchten
Veel gegeten in Europa maar wat weten we er eigenlijk van. Kunnen deze vruchten geadviseerd 

worden in een dieet?
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Abrikoos
(prunis armeniaca)

Datum: december 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 56 A 0,26

Water 82,4 B1 0,04

Eiwit 1,4 B2 0,05

Vet 0,4 B6 0,06

Verz. B12

EOV C 9,4

MOV Natrium 0,1

Chol Kalium 280

Koolh 11,5 Calcium 16

Suiker 7,7 Fosfor 20

Vezels 2,3 Ijzer 0,7

Koper 0,15

Zink 0,07

Doelgroep: algemeen,vegetariërs, overgewicht niet voor nierpatiënt  
Dieet: gezonde voeding, vegetarisch, energie beperkt 
Prijs: €2,50 per 500 gram
Wijze van gebruik: Abrikozen kunnen zowel met als zonder schil gegeten worden. U kunt ze verwerken in frisse 
fruit salades, gbruiken voor het maken van jam of gebak of gebruiken voor vlees en gevogelte bereiding. Bij rijpe 
abrikozen kunt u de pit eenvoudig van de schil verwijderen.
Bijzonderheden: Abrikozen zijn rijk aan vitamine C en verschillende mineralen. Ze passen uitstekend in een 
gezonde voeding. Vanwege de hoge voedingswaarde van de abrikoos pas hij goed in een vegetarisch dieet, 
nierpatiënten daar en tegen moeten uitkijken met het eten van abrikoos vanwege het hoge kalium gehalte.
Waar kun je het kopen: verse vanaf juni, gedroogde het gehele jaar bij de groenteboer, toko en supermarkt.
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Kiwi
(actinidia chinensis)

Datum: december 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 52 A 0,06

Water 85,4 B1 0,02

Eiwit 1,0 B2 0,05

Vet 0,7 B6

Verz. B12

EOV C 65

MOV Natrium 4

Chol Kalium 300

Koolh 10,3 Calcium 40

Suiker 7,5 Fosfor 30

Vezels 0,7 Ijzer 0,8

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, cholesterol patiënt, overgewicht, niet voor nierpatiënt 
Dieet: gezonde voeding, cholesterol arm, vegetarisch , energie arm 
Prijs: € 1,99 per 500 gram
Wijze van gebruik: Vaak wordt de kiwi 'naturel' gegeten. Hij wordt in twee helften gesneden en uit gelepeld. 
Ook is hij heerlijk in fruit salades en desserts.
Bijzonderheden:  De kiwi is heel voedzaam. Hij bevat meer vitamine C dan veel andere fruitsoorten  en is een 
goede kaliumbron. Kiwi bevatten veel pectine wat cholesterol verlagend werkt. Ook bevat kiwi veel van de andere 
vitamines (vetarme bron van vitamine E) en mineralen. Kiwi kan wel gebruik worden in marinade, omdat het 
vlees al enigszins verteert door de pectine wordt het malser.
Oorspronkelijk komt de kiwi uit China, waar de vrucht al vele eeuwen bekent is. In 1900 werden er wat zaden 
naar Nieuw Zeeland gehaald en de eerste tuinders daar noemde het de Chinese kruisbes. Pas toen het een 
belangrijk export product werd is de vrucht genoemd naar de trots van het eiland. De kiwi vogel.
Waar kun je het krijgen: Het gehele jaar bij groenteboer en supermarkt.
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Sinaasappel
(citrus sinesis)

Datum: december 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 44 A 0,01

Water 85,2 B1 0,08

Eiwit 1,0 B2 0,04

Vet 0,2 B6 0,05

Verz. B12

EOV C 50

MOV Natrium 1

Chol Kalium 170

Koolh 9,5 Calcium 40

Suiker 8,3 Fosfor 25

Vezels 2,1 Ijzer 0,4

Koper 0,06

Zink 0,1

Doelgroep: algemeen 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: € 1,50 per kilo
Wijze van gebruik: Sinaasappel wordt gegeten of geperst tot sinaasappelsap. De vrucht is ook een grondstof voor 
limonade
Bijzonderheden:  De sinaasappel wordt ook wel de zoete sinaasappel genoemd om hem te onderscheiden van 
zijn broertje de zure sinaasappel. De boom werd vroegen in een kas gehouden vandaar de naam oranjerie. 
Tegenwoordig wordt hij geïmporteerd uit Spanje. De sinaasappel komt oorspronkelijk uit China, waar ook de 
naam vandaan komt china-appel.
Waar kun je het krijgen: Het gehele jaar bij groenteboer en supermarkt.
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Ananas
(ananas comosus)

Datum: december 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 58 A

Water 82,5 B1 0,08

Eiwit 0,5 B2 0,03

Vet 0,2 B6 0,07

Verz. B12

EOV C 23

MOV Natrium 2

Chol Kalium 170

Koolh 13,5 Calcium 16

Suiker 12,4 Fosfor 9

Vezels 1,4 Ijzer 0,4

Koper 0,08

Zink 0,26

Doelgroep: algemeen, obstipatie 
Dieet: gezonde voeding 
Prijs: €1,99 per stuk
Wijze van gebruik: Ananas is gevoelig voor lage temperaturen en mag dus niet in de koelkast bewaart worden. 
Op kamertemperatuur is de vrucht nog enkele dagen na aankoop houdbaar. Om een ananas te schillen kan een 
broodmes worden gebruikt of een speciale ananasschiller. Ananas kan zo gegeten worden of dienen als nagerecht.
Bijzonderheden:  Ananas werd oorspronkelijk verbouwt in Zuid Amerika en op de west Indische eilanden. 
Tegenwoordig vindt men de plant in vrijwel alle tropische en subtropische gebieden terug. de bekendste variëteit 
is de Smooth Cayenne met sappig en zoet goudgeel vruchtvlees en een gewicht van ruim 2 kg. De Queen is iets 
kleiner en heeft droger, minder zoet vruchtvlees en een zachte smaak. De Red Spanish weegt 1 à 1,5 kg en heeft 
een relatief laag suikergehalte. 
Dankzij de aanwezigheid van het  eiwitsplitsent enzym bromeline bevordert ananas de spijsvertering.
Waar kun je het krijgen: Het gehele jaar bij groenteboer en supermarkt met een topaanvoer van december tot 
april.

Productmap                                             38



Papaja
(carica papaya)

Datum : januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 44 A 0,04

Water 86,2 B1 0,04

Eiwit 0,6 B2 0,04

Vet 0,1 B6 0,04

Verz. B12

EOV C 55

MOV Natrium 2

Chol Kalium 150

Koolh 9,9 Calcium 20

Suiker 7,5 Fosfor 16

Vezels 1,2 Ijzer 0,3

Koper

Zink 0,3

Doelgroep: algemeen, obstipatie, vrouwen, overgewicht, cholesterol patiënt  
Dieet: gezonde voeding, engerie-arm, cholesterol-arm 
Prijs: €2,05 per stuk
Wijze van gebruik: De schil en pitten van deze vrucht moeten worden verwijderd voordat je hem gaat eten. Hij 
kan gebruikt worden als voorgerecht in combinatie met ham of als nagerecht. Het vruchtvlees van de papaja bevat 
geen vruchtzuren, met als gevolg een zeer zoete smaak. De papaja geurt enigszins naar abrikozen, is boterzacht en 
smaakt meloenachtig. Voordat je hem gaat eten kun er wat citroensap over doen, dat verhoogt de smaak.
Bijzonderheden:  In het midden van de papaja bevindt zicht een holle ruimte die gevuld is met gelei-achtige 
massa en zwarte pitjes. Deze pitjes kunnen gedroogd gebruikt worden als peper in bepaalde gerechten. In de 
tropen worden deze pitjes gebruikt als geneesmiddel tegen darm parasieten vanwege de laxerende werking. Net 
als andere oranje vruchten is de papaja rijk aan  beta caroteen. Papaja bevat agrimine, capraine en fibrine. 
Argimine zou de vruchtbaarheid bij vrouwen verbeteren, capraine is goed voor je hart en fibrine speelt bij de 
mens een rol bij de bloedstolling. De schil van de papaja is een goede behandeling voor wondjes op de huid die 
niet goed willen genezen.
Waar kun je het krijgen: Het gehele jaar bij gespecialiseerde groenteboer.
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Passievucht
(passiflora edulis forma flavicarpa)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 106 A 0,21

Water 65,2 B1 0,02

Eiwit 2,3 B2 0,1

Vet 0,7 B6 0,1

Verz. B12

EOV C 20

MOV Natrium 30

Chol Kalium 350

Koolh 22,3 Calcium 15

Suiker 12 Fosfor 60

Vezels 7,5 Ijzer 1,6

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen,vrouwen, vegetariër 
Dieet: gezonde voeding, vegetarisch 
Prijs: €3,99 per 500 gram
Wijze van gebruik: De schil van deze vrucht wordt niet gegeten. Je kunt het vruchtvlees uitlepelen en verwerken 
in yoghurt, gebak en jam. Het vruchtvlees kan ook zo gegeten worden.
Bijzonderheden:  De passievrucht komt van een plant, de passiebloem. De passiebloem kent veel verschillende 
soorten zoals een orchidee.  Door middel van kruisbestuiving met een ander soort krijgt de plant vruchten, 
passievruchten. De vrucht bevat en veel vitamines van het B-complex en is daarom geschikt voor vrouwen die de 
pil slikken. Passievrucht mag maar een keer per week gegeten worden door de grote hoeveelheid vitamine A die 
het bevat. Vegetariërs kunnen de vrucht vaker eten als vervanger van vlees. Bezwaar bij de passievrucht is de 
prijs.
Waar kun je het krijgen: Het gehele jaar bij gespecialiseerde groenteboer en sommige supermarkten

Productmap                                             40



Mango
(mangifera indica)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 56 A

Water 82 B1 0,05

Eiwit 0,6 B2 0,05

Vet 0,3 B6

Verz. B12

EOV C 38,7

MOV Natrium 5

Chol Kalium 190

Koolh 12,8 Calcium 12

Suiker Fosfor 13

Vezels Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: algemeen, vegetariër 
Dieet: gezonde voeding, vegatarisch 
Prijs: € 2,29 per stuk
Wijze van gebruik: De Mango kan zonder bereiding gegeten worden en gebruik worden in salades en chutneys. 
Het is een vrucht met in het midden een steen, het vruchtvlees wordt gegeten en smaak naar nectar en peer.
Bijzonderheden: Deze vrucht komt van oorsprong uit India en India is nog steeds de grootste leverancier. Hij 
wordt ook in andere tropische klimaten verbouwd. Mango is een bron van vitamine A en staat daar ook om 
bekent. Om die reden past hij goed in de voeding van een vegetariër. In welke voedingswaarde tabel je ook kijkt 
nergens kun je de gehalte vitamine A terug vinden.
Waar kun je het kopen: In supermarkten, biologische winkel, groenteboer en toko.
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Babyvoeding
Als je kind eenmaal toe is aan vaste voeding, moet je het dan zelf maken of kan een klant en klaar 

potje net zo goed.
Met andere woorden gebruik je de kant en klaar potje s bij uitzondering of dagelijks. Mijn 

zoektocht is begonnen bij voeding vanaf 4 maanden.
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Fijnproevertje
Duo Doperwtjes worteltjes
(Nestle kindervoeding vanaf 4 maanden)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Water Energie ( kcal ) 128 A

33% doperwten Water B1

25% wortelen Eiwit 5,4 B2

Aardappelen Vet 2,8 B6

Rijstebloem Verz. B12

Rijstezetmeel EOV C 9

MOV Natrium 0,26

Chol Kalium

Koolh 20,4 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 0,99 per potje
Wijze van gebruik: enkele minuten opwarmen in de magnetron
Bijzonderheden: Baby maaltijd met gescheiden laagjes ingredienten. Het zogenaamde duo-concept. Door Nestle 
ontwikkeld om zo verschillende authentieke smaken te herkennen en te waarderen. Bevat essentiele vetzuren voor 
een goede hersenontwikkeling en bevat zout voor een optimale smaakbeleving. Nestle heeft geen keuze in 
voeding vanaf 4 maanden Duo Doperwtjes Worteltjes is de enige voeding die te verkrijgen is.
Allergie informatie: koemelk en lactosevrij, gluten vrij, kippeneiwit vrij, vrij van kleurstoffen en 
conserveermiddelen.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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FrisFruitje
Appel Banaan Aardbei
( Nestle fruithapje vanaf 4 maanden )

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

62% appel Energie ( kcal ) 65 A

19% banaan Water B1

15% aarbeien Eiwit 0,4 B2

Geconcentreerde 
appels

Vet 0,3 B6

Vitamine C Verz. B12

EOV C 11

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 15,2 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 2,45 per 4 bekertjes
Wijze van gebruik: je koopt frisfruitje in een multipack van 4 bekertjes van 100 gram. Het zit in een gemakkelijk 
bekertje en je kan frisfruitje zonder verdere bereiding aan je kind geven.
Bijzonderheden: Juiste hoeveelheid als eerste hapje voor een baby van 4 maanden en als gezond tussendoortje 
voor een groter kind volgens Nestle. De fabrikant vindt het goed voor de ontwikkeling van het kind omdat het 
kind kan proberen het bekertje zelf vast te houden. Wederom heeft Nestle bij het fruithapje vanaf 4 maanden maar 
keuze uit twee smaken.
Allergie informatie: koemelk- en lactosevrij. Glutenvrij, kippeneiwitvrij, geen suiker toegevoegd, vrij van 
kleurstoffen en conserveermiddelen.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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FrisFruitje
Appel Banaan met opvolgmelk
( Nestle fruithapje vanaf 4 maanden )

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

Energie ( kcal ) 82 A

Water B1

Eiwit 0,9 B2

Vet 0,3 B6

Verz. B12

EOV C 11

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 15,3 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: €2,45 per 4 bekertjes
Wijzen van gebruik: je koopt frisfruitje in een multipack van 4 bekertjes van 100 gram. Het zit in een 
gemakkelijk bekertje en je kan frisfruitje zonder verdere bereiding aan je kind geven.
Bijzonderheden: aan deze variant van frisfruitje is opvolgmelk toegevoegd voor een romige smaak, daardoor zit 
er ook functioneel suiker in het fruit hapje.
Allergie informatie: koemelk- en lactosevrij, glutenvrij, kippeneiwitvrij, geen suiker toegevoegd, vrij van 
kleurstoffen en conserveermiddelen.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit groente en maaltijden
Bloemkool
( 1e hapje groente vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

60% bloemkool Energie ( kcal ) 29 A

23% rijst Water B1

17% water Eiwit 1,3 B2

Vet 0,2 B6

Verz. B12

EOV C

MOV Natrium 0,02

Chol Kalium

Koolh 16,6 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,9 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 0,85 per potje
Wijze van gebruik: enkele minuten verwarmen in de magnetron zoals aangegeven op de verpakking.
Bijzonderheden: Je kunt volgens Olvarit (nutricia) kun je het beste beginnen met een soort fruit of groente. 
Vandaar het product Olvarit 1e hapje. Je kind kan dan langzaam wennen aan nieuwe, milde smaken. Reageert je 
kind goed dan kan je een andere smaak of een combinatie van smaken geven. De structuur van Olvarit 1e hapje is 
heel fijn, omdat de ingrediënten onder hoge druk door een zeef zijn geperst (gehomogeniseerd). Hierdoor ontstaat 
een zeer fijne structuur, waardoor de bouwstoffen en vitamines beter door de darmen worden opgenomen. Deze 
maaltijd is in verschillende smaken verkrijgbaar: bloemkool, worteltjes en sperziebonen.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit bio maaltijden
wortel 
( Bio 1e hapje groente vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

90% wortel Energie ( kcal ) 29 A

10% water Water B1

Eiwit 1,3 B2

Vet 0,2 B6

Verz. B12

EOV C

MOV Natrium 0,02

Chol Kalium

Koolh 16,6 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,9 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 1,19 per potje
Wijze van gebruik: enkele minuten verwarmen in de magnetron zoals aangegeven op de verpakking.
Bijzonderheden: dit is precies hetzelfde hapje als eergenoemde van olvarit alleen bij deze maaltijd is de 
gebruikte groente 100% biologisch. Hierin is voor het 1e hapje groente vanaf 4 maanden maar een smaak.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit groente en maaltijden
Tuingroenten met rijst
( groente vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

25,5 rijst Energie ( kcal ) 43 A

20% wortel Water B1

20% bloemkool Eiwit 1,6 B2

12,5% aardappel Vet 0,09 B6

12,5% appelsap Verz. B12

9% water EOV C

MOV Natrium 0,02

Chol Kalium

Koolh 8,8 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 2,3 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 1,05 per potje
Wijze van gebruik: enkele minuten opwarmen in de magnetron zoals aangegeven op de verpakking.
Bijzonderheden: dit is het product wat aansluit op het 1e hapje groente of fruit. Als u kind gewent is aan vaste 
voeding kunt u proberen smaken te combineren. In deze potjes is ook een rijst of aardappel component 
toegevoegd omdat de behoefte naar vast voeding groeit volgens olvarit. Deze maaltijd is in verschillende smaken 
verkrijgbaar: worteltjes met aarappel, bruine bonen met appeltjes
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit bio maaltijden
broccoli en aardappelen
( Bio groente vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

27% broccoli Energie ( kcal ) 43 A

25% water Water B1

23% rijst Eiwit 1,6 B2

20% aardappelen Vet 0,09 B6

4% doperwten Verz. B12

EOV C

MOV Natrium 0,02

Chol Kalium

Koolh 8,8 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 2,3 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 1,39 per potje
Wijze van gebruik: enkele minuten verwarmen in de magnetron zoals aangegeven op de verpakking.
Bijzonderheden: dit is precies hetzelfde hapje als eerder genoemde van olvarit alleen bij deze maaltijd is de 
gebruikte groente 100% biologisch. Deze biologische maaltijd is te verkrijgen in de smaken: broccoli en aardappel 
en pompoen met rijst.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd.
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit fruit 
Peer
( 1e hapje fruit vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

63% peer Energie ( kcal ) 64 A

27% perensap Water B1

6% water Eiwit 0,6 B2

2,5% tapiocazetmeel Vet 0,1 B6

1,5 % rijstebloem Verz. B12

Vitamine C EOV C

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 14,9 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,6 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 0,85
Wijze van gebruik: kan gelijk vanuit het potje aan je kind gegeven worden.
Bijzonderheden: bij het 1e hapje fruit vanaf 4 maanden geldt dezelfde visie als bij het eerder vernoemde 1e hapje 
groente vanaf 4 maanden. Deze fruithapjes zijn verkrijgbaar in de smaken: banaan, peer en appel.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd. 
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit fruit 
appel, sinaasappel en banaan
( fruit vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

40,5% appelsap Energie ( kcal ) 72 A

31,5% appel Water B1

15% banaan Eiwit 0,6 B2

6% sinaasappelsap Vet 0,1 B6

4% tapiocazetmeel Verz. B12

3% rozenbotel EOV C

Vitamine C MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 17,1 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,2 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 1,05
Wijze van gebruik: kan gelijk vanuit het potje aan je kind gegeven worden.
Bijzonderheden: bij fruit vanaf 4 maanden geldt dezelfde visie als bij het eerder vernoemde groente vanaf 4 
maanden. Deze fruithapjes zijn verkrijgbaar in de smaken: gemengd fruit peer, banaan en druif, gemengd fruit 
appel, sinaasappel en banaan en fruitcocktail van gele vruchten.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd. 
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit Bio Fruit
puur peer
( Bio 1e hapje fruit 4 maanden)

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

85,5% peer Energie ( kcal ) 64 A

12,5% perensap Water B1

2%rijstebloem Eiwit 0,6 B2

Antioxidant: 
ascorbinezuur

Vet 0,1 B6

Verz. B12

EOV C

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 14,9 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,6 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: tussen de € 0,94 en de € 1,09 per potje
Wijze van gebruik: kan gelijk vanuit het potje aan je kind gegeven worden.
Bijzonderheden: bij het 1e hapje fruit vanaf 4 maanden geldt dezelfde visie als bij het eerder vernoemde 1e hapje 
groente vanaf 4 maanden. Dit fruithapje wordt gemaakt van 100% biologisch fruit, daarom is hij maar vekrijgbaar 
in een smaak.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd. 
Waar kun je het kopen: supermarkt.

Productmap                                             52



Olvarit Bio Fruit
Boomgaartfruit
( Bio fruit 4 maanden)

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

28,5% appel Energie ( kcal ) 72 A

28,5% perzik Water B1

28% appelsap Eiwit 0,6 B2

20% abrikoos Vet 0,1 B6

3% rijstebloem Verz. B12

Antioxidant: 
ascorbinezuur

EOV C

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 17,1 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1,2 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: €1,19
Wijze van gebruik: kan gelijk vanuit het potje aan je kind gegeven worden.
Bijzonderheden: bij fruit vanaf 4 maanden geldt dezelfde visie als bij het eerder vernoemde groente vanaf 4 
maanden. Dit fruithapje wordt gemaakt van 100% biologisch fruit en is verkrijgbaar in verschillende smaken: 
abrikoos en banaan, boomgaartfruit en banaan, peer en appel
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd. 
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit Dinkfruit
Peer, perzik
( vanaf 4 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

79% perensap Energie ( kcal ) 34 A

19% water Water B1

2% perziksap Eiwit B2

Vitamine C Vet B6

Verz. B12

EOV C 15

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 8,5 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 0,1 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 2,25 per flesje
Wijze van gebruik: u kunt dit via de fles uw kind laten drinken
Bijzonderheden: Je kind moet voldoende drinken voor een goede vochtbalans. De meeste vocht krijgt uw kind 
binnen via de moedermelk of flesvoeding. Ook kunt u afgekoelt gekookt water of slappe thee geven. Volgens 
Olvarit is dit een goed alternatief vanwege de gehalte vitamine C, geen toegevoegde suikers en het is handig mee 
te nemen. Denk eraan dat er in Olvarit drinkfruit meer kcal zitten dan in water. Voor drinkfruit vanaf 4 maanden is 
maar een smaak.
Allergie informatie: over dit product is geen allergenen informatie
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Olvarit Dinkfruit
Zomerfruit
( van 4-36 maanden )

Datum: april 2006

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

75% fruitsap
( 68,4% appelsap, 2,4% 
kersensap, 2,2% 
aardbeiensap, 1,8% zwarte 
bessensap, 0,2% 
frambozensap )

Energie ( kcal ) 31 A

25% water Water B1

Vitamine C Eiwit B2

Vet B6

Verz. B12

EOV C 15

MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 7,7 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 0,1 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden tot 36 maanden
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 2,25 per flesje
Wijze van gebruik: u kunt dit via de fles uw kind laten drinken
Bijzonderheden: Je kind moet voldoende drinken voor een goede vocht balans. De meeste vocht krijgt uw kind 
binnen via de moedermelk of flesvoeding. Ook kunt u afgekoeld gekookt water of slappe thee geven. Volgens 
Olvarit is dit een goed alternatief vanwege de gehalte vitamine C, geen toegevoegde suikers en het is handig mee 
te nemen. Denk eraan dat er in Olvarit drinkfruit meer kcal zitten dan in water. Dit product drinkfruit volgt de 
ander op als uw kind eenmaal gewent is aan de smaak. De is in verschillende smaken verkrijgbaar: zomerfruit, 
exotisch fruit en boomgaardfruit.
Allergie informatie: over dit product is geen allergenen informatie
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Bebirix fruithapjes
Gemengd fruithapje
(voeding vanaf 4 maanden)

Datum: januari 2007

Ingrediënten Voedingswaarde Gram per 100 gram Vitamines en 
Mineralen

Milligram per 100 
gram

30% appel Energie ( kcal ) 64 A

24% sinaasappel Water B1

23% rijst Eiwit 0,7 B2

10% banaan Vet 0,1 B6

water Verz. 0,01 B12

4% suiker EOV C 15

Vitamine c MOV Natrium 0,01

Chol Kalium

Koolh 15,8 Calcium

Suiker Fosfor

Vezels 1 Ijzer

Koper

Zink

Doelgroep: kinderen vanaf 4 maanden 
Dieet: n.v.t 
Prijs: € 0,69
Wijze van gebruik: kan gelijk vanuit het potje aan je kind gegeven worden.
Bijzonderheden: Ovarit is een merk babyvoeding met vrijwel de hoogste prijs, waarschijnlijk wilde de fabrikant 
daarom ook de onderkant van de markt domineren. Zo is het merk bebirix ontstaan. Babyvoeding met vrijwel de 
laagste prijs. De duurste voeding van Ovarit zijn de biologische maaltijden. Bijzonder genoeg zegt bebirix ook 
met biologische teelt te werken alleen zijn de prijzen een stuk vriendelijker. Ze bieden alleen fruithapjes aan als 
voeding vanaf vier maanden. Deze fruithapes zijn vekrijgbaar in de smaken: appel-aarbei, gemengd fruithapje, 
exotisch fruit en appel-abrikoos.
Allergie informatie: glutenvrij, koemelkeiwit-lactose vrij, vrij van kippeneiwit, vrij van soja-eiwit, geen 
varkensvlees, geen vlees, geen zout toegevoegd en geen suiker toegevoegd. 
Waar kun je het kopen: supermarkt.
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Begrippenlijst

Verz. verzadigd vet
EOV enkelvoudig verzadigd vet
MOV meervoudig verzadigd vet
Chol Cholesterol
Koolh Kolhydraten

Vrije radicalen zijn stoffen in onze voeding die kankerverwekkend zijn
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