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GEZONDER MET VIS

FRUIT EN VRUCHTEN
WAAROM?

Een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon heeft positieve
gezondheidseffecten. De commissie van de Gezondheidsraad concludeert
dat overtuigend is aangetoond dat het eten van groente en fruit, het risico
op coronaire hartziekten en beroerte verlaagt. Ook sluit het gunstige
effect van groente en fruit op de bloeddruk aan bij het lagere risico
op beroerte. De consumptie van fruit hangt bovendien samen met
een lager risico op diabetes en darm- en longkanker. Fruit bevat
weinig calorieën en veel voedingsstoffen.

Gedroogd fruit heeft een gunstig effect op het cholesterol
in het lichaam. Dit komt door de antioxidanten, die
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ontstekingsremmende werking hebben.
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fruit per dag te eten en fruit niet te vervangen door sap. Dit bevat namelijk vaak minder voedingsstoffen en niet alle
goede bestanddelen van het fruit. Nederlanders eten het liefst appels, sinaasappels, bananen en mandarijnen. Aardbeien, kiwi’s
en druiven nemen in populariteit toe.

Het advies geldt om 1 keer per week vis te eten,
bij voorkeur vette vis.

Gedroogde vruchten, zoals pruimen, vijgen, abrikozen, druiven, bananen en dadels
zijn gezonde vervangers voor snoep. Door het drogen verdwijnt helaas wel alle
vitamine C uit het fruit. Maar er zitten nog genoeg voedingsstoffen in om gedroogd
fruit gezond te kunnen noemen. Het is rijk aan vitamine B1, vitamine B6, foliumzuur,
ijzer, magnesium, koper en kalium. Daarbij zijn veel gedroogde vruchten, zoals vijgen,
pruimen en abrikozen, rijk aan voedingsvezels.
Je kunt gedroogd fruit overal eten: tijdens het werk, in de auto en op de bank voor de
televisie. Gedroogde vruchtjes zijn ook heerlijk in een bakje magere yoghurt.

Let op: Gerookte vis (zalm, paling), vis in
het (zoet)zuur (haring, rolmops) en gezouten vis (haring, stokvis) bevat meer zout.
Ansjovis maar ook hom, kuit, en kaviaar
bevatten veel zout. Te veel zout verhoogt
het risico op een hoge bloeddruk.
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