
deze week

gezond

Gezond kopen, gezond eten
Wie gezond wil leven, let ook op zijn voeding. Maar voeding kan best een grote hap uit je budget

nemen. Met deze nuttige tips kies je in de winkel voor gezond én houd je tegelijkertijd de vinger

op de knip. Twee vliegen in één klap!
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Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional
organizer, mediator en auteur

van ‘Het handboek voor de 
spitsuurvrouw’, ‘Het slimme

budgetboek’, ‘Het slimme 
organizing boek’ en ‘Rust in je

huis en je hoofd’. Met haar 
bedrijf Barking Dogs coacht ze
je naar een gezond, gelukkig en 

succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

MEER GEZOND IN JE WINKELKAR VOOR MINDER GELD

HET KAN MET DEZE 15 SLIMME TIPS

G Denk twee keer na voor je een product in je

(kleine) winkelkar laadt. Heb je het nodig, is het

gezond of koop je het enkel omdat je er op dat mo-

ment zin in hebt?

G Vergelijk de kiloprijs en koop het goedkoop-

ste product.

G Ga in de supermarkt eens wat vaker door de

knieën, want onderaan in de rekken vind je de

goedkoopste producten.

G Maak gebruik van de snelverkoop. Heel wat

verse producten moeten op zaterdagnamiddag

de deur uit omdat de winkels op zondag gesloten

zijn. Hou de snelverkoop in de gaten, misschien

zit er wel iets gezonds tussen wat op je weekmenu

staat.

G Weet dat bereide producten en kant-en-klaar-

maaltijden doorgaans ongezonder en duurder

zijn dan verse basisvoedingsmiddelen.

G Laat je niet verleiden door getallen en per-

centen die je veel beloven, of door het woord

‘GRATIS!’. Voor dat woord ga je steevast door

de knieën, maar besef wel dat aan ‘gratis’ vaak

een verborgen prijskaartje hangt en dat je zo ook

makkelijker ongezonde producten koopt en er

meer van gaat eten.

G Koop seizoensproducten, die zijn goedkoper

omdat de aanvoer dan groter is. Bovendien zijn

ze verser en hebben ze een grotere voedingswaar-

de. Hang een groente- en fruitkalender op in de

keuken, zo weet je het hele jaar door met welke

(seizoens)groenten en -fruit je gezonder en goed-

koper af bent. Q

G Slim shoppen begint al voor je in de winkel

bent: stel thuis een gezond weekmenu op. Dat

helpt om gezonder te eten én om niet te veel te ko-

pen. Ga in je voorraadkast en diepvriezer na

wat je nog kunt opgebruiken. Hou alle weekme-

nu’s bij in een boekje – handig als je het druk hebt

of een keer geen inspiratie hebt.

G Op basis van je weekmenu stel je een bood-

schappenlijst op en in de supermarkt koop je en-

kel wat op je lijst staat. Dit is een afdoend middel

tegen (veel) impulsaankopen.

G Doe je boodschappen vroeg op de dag. Met een

fris en leeg hoofd zul je gezondere en goedkopere

keuzes maken en makkelijker aan de verleiding

van het impulsieve kopen kunnen weerstaan.

G Ook tijdsdruk kost geld. Snel snel snel door de

supermarkt hollen, is een grote centenvreter. Op

zulke momenten laad je je winkelkar (bom)vol

zonder er bij na te denken en komt ook ongezonde

voeding makkelijker in je winkelkar terecht.

G Beperk het aantal winkelbezoeken, want hoe

vaker je naar de winkel gaat hoe meer je zal kopen

en uitgeven.

G Vermijd afleidingen: ga niet met een lege

maag shoppen, laat je kinderen thuis, loop niet

te telefoneren terwijl je je inkopen doet.

G Spreek met je kinderen af dat ze geen (onge-

zonde) extra’s krijgen als ze mee boodschappen

doen – even doorbijten is de boodschap.

G Neem een kleinere winkelkar of een winkel-

mandje, daar ga je minder makkelijk van alles en

nog wat in verzamelen.

Door op een aanbod met korting in

te gaan, heb je vaak een ander pro-

duct dat gezonder of goedkoper is,

niet gekocht. En hoe meer je van een

(ongezond) product in huis hebt, hoe

meer je er ook van gaat eten (én des

te sneller je dus terug naar de win-

kel moet om je voorraad weer aan te

vullen).

3 halen, 2 betalen: 

niet zo gezond

3. WATER

Deze is misschien ook voor de hand liggend,

maar wordt toch door velen vergeten: drink ge-

noeg water. Dehydratatie is een oorzaak van ver-

moeidheid. Vind je het moeilijk om veel te drin-

ken? Zet dan een fles op je bureau en voeg er

eventueel een smaakje aan toe (komkommer, ci-

troen...) . Zo zal je er sneller aan denken dat je nog

eens moet drinken.

4. BEWEGING

Sport maakt je fit en het geeft je ook energie. Het

is dus een goed idee om je lichaam gezond te hou-

den als je wakker de dag wil doorkomen. 

5. BEGIN UITGERUST

Je kan natuurlijk niet verwachten dat je de hele

dag wakker kan blijven als je geen goede nacht-

rust hebt. 

6. ZIT JE AL IN DE DIP?

Probeer dan iets actiefs te doen. Ga even wande-

len, sla een praatje met een collega of doe ander

werk. Je kan ook iets eten of drinken om je weer

op te peppen. Q (ms)

1. GOED ONTBIJT

Je hebt het waarschijnlijk al duizend keer ge-

hoord maar we zeggen het nog maar eens: een

goed ontbijt is heel belangrijk. Het zal je energie

geven en je zal minder snel vermoeid raken.

2. LICHTE LUNCH

Van een zware maaltijd word je moe, dus ga voor

een lichte lunch. Je zit misschien al enkele uren

uit te kijken naar dat belegde broodje, die kom

soep en een dessertje, maar ga liever voor iets an-

ders. Een voedzaam slaatje geeft je minstens

evenveel energie en is bovendien nog lekker ook. Zit je al in een dipje? Verjaag de vermoeidheid door iets actiefs te doen.
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Na de lunchpauze wil je er

graag weer invliegen, maar je

ogen vallen dicht? Met onder-

staande tips vermijd je de 

fameuze namiddagdip en ben

je helemaal klaar voor nog een

halve dag werk.

Last van een namiddagdip?
Zo raak je ervan af!


