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Hand out 1. Toepassing van eiwitrijke voeding 
 
Het is belangrijk om dagelijks voldoende eiwitten binnen te krijgen. Het lichaam kan echter niet 
meer dan 25- 30 gram eiwit per keer opnemen. Het is de kunst om de eiwitten niet alleen uit 
dierlijke maar vooral ook uit plantaardige bronnen te halen. Verdeling: 70% plantaardig – 30% 
dierlijk. De eiwit-inname goed verdelen over 3 hoofdmaaltijden op een dag.  
 
 
Dierlijke eiwitten 
 
• Vis  
Vis is licht verteerbaar en afhankelijk van het soort vis bevat het gemiddeld 20 en 30 gram eiwit 
per 100 gram. Bijvoorbeeld zalm, haring, makreel, tonijn, zeetong en schol. 
 
• Schaal- en schelpdieren 
Eet schaal- en schelpdieren niet vaker dan 1 keer per twee weken i.v.m. het te hoge 
cholesterolgehalte. Bijvoorbeeld garnalen, kreeft, krab, mosselen, coquilles, oesters, kokkels. 
 
• Vlees, wild en gevogelte 
Eet bij voorkeur mager en onbewerkt vlees. Bijvoorbeeld rund, kalf, lam, kip, kalkoen en wild. 
 
• Zuivel 
Melk, vla, kaas (bij voorkeur 20+ of 40+), hüttenkäse (±13 gram eiwit per 100 ml) 
De zure producten genieten echter de voorkeur: karnemelk, biogarde yoghurt, kwark, kefir. 
Neem niet meer dan 500 ml zuivel per dag en neem geen melk (producten) bij de 
avondmaaltijd, want dit belemmert de opname van ijzer. 
 
• Eieren 
Kippenei, kwartelei, kaviaar(viseieren) en zalmkuit. 
 
 
Plantaardige eiwitten  
 
• Granen 

Volkoren, rogge, spelt, boekweit, quinoa en haver. 
Granen bevatten echter ook veel koolhydraten, waardoor de bloedsuikerspiegel sneller 
stijgt.  
 

• Noten 
Ongezouten amandelen, walnoten, cashewnoten, macadamia noten, hazelnoten, kastanjes. 

 
• Zaden 

Zonnebloempitten, pinboompitjes, pompoenpitten en chai-zaden. 
 

• Peulvruchten 
Kikkererwten, kapucijners, bruine bonen, witte bonen, tuinbonen, linzen, pinda’s, 
kievitsbonen, limabonen, spliterwten en sojabonen. Peulvruchten zijn goede 
vleesvervangers. Je kunt een portie 100 gram vleesproduct vervangen door 75 gram 
peulvruchten. 
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Voorbeelden van het toepassen van eiwitrijke voeding in een dagelijks schema: 
 

 
Eiwitrijke ontbijtsuggesties: 

 
• Biogarde yoghurt met biologische muesli en vers fruit 
• Kwark met diverse zaden en noten en vers fruit 
• 2 spelt boterhammen waarvan een met 20+ kaas en een met kipfilet en glas verse 

sinaasappelsap. 
• 2 spelt crackers waarvan één met gekookt ei en één met avocado en tomaat 
• Soja of amandelmelk met havermout, geraspte appel en kaneel. 
 
Eiwitrijke tussendoortjes: 
 
• 3 plakjes kipfilet ingesmeerd met Philadelphia light en rucola oprollen 
• Stuk komkommer uithollen en vullen met hüttenkäse 
• Tomaat vullen met garnalen 
• Gekookt ei met rookvlees 
• Handje ongezouten noten 
• Schaaltje van 150 ml magere kwark met vers fruit 
• Schaaltje van 150 ml magere kwark met een paar fijngesneden walnoten en geraspte appel 
• Appel met 15 gram ongezouten walnoten 
• 3 gedroogde abrikozen met 15 gram ongezouten amandelen. 
• 25 gram gemengde ongezouten noten 
• Spelt cracker met gerookte zalm en verse dille 
• Schaaltje tonijn (op waterbasis) met kappertjes, tomaat en ijsbergsla 
• Plak roggebrood met 20+ kaas 
• Plak roggebrood met zoute haring 
 
Eiwitrijke lunchsuggesties: 
 
3 of 4 boterhammen (bij voorkeur spelt- of zuurdesembrood) met bijvoorbeeld: 
• Geitenkaas en plakjes tomaat en tuinkers 
• Kipfilet, rucola en pijnboompitjes 
• Gerookte zalm, mierikswortel en sla. 
• Gekookt ei met rookvlees 
• Gekookt ei met avocado 
• Pastrami en zuurkool 
• Hüttenkäse met tomaat 
• Tonijn op waterbasis met paprika, ui en olijven 
 
• Omelet van 3 eieren met verse groente en paddenstoelen 
• Maaltijdsalade van gerookte kip, mango, pijnboompitjes, dadels, komkommer en 

cherrytomaat 
• Maaltijdsalade van geitenkaas, peer, walnoten, jonge bladsla en druiven 
• Verse kippensoep met volop groente en ruim kip 
• Kwark met fijngesneden walnoten en roodfruit 
• 3 plakken roggebrood met:  

- 1 of 2 zoute haring en ui 
- 1 of 2 met 20+ kaas en geraspte wortel en fijngesneden peterselie  
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Dierlijke eiwitten 

 
Eiwit *per 100 gr/ml 

 
Vis 
 
Vis is licht verteerbaar en afhankelijk van het 
soort vis bevat het gemiddeld tussen de 20 
en 30 gram eiwit per 100 gram. 
Bijv. zalm, haring, makreel, tonijn, zeetong, 
schol, .. 
 

 
 
 

20 – 30 gram 

 
Schaal- en schelpdieren 
 
Bijv. garnalen, kreeft, krab, mosselen, 
coquilles, oesters, kokkels,.. 
Eet schaal- en schelpdieren niet vaker dan 
1 x per twee weken i.v.m. het te hoge 
cholesterolgehalte. 
 

 
 
 

Garnalen 20 gram 
Kreeft 16 gram 

Mosselen 17 gram 
Oesters 6 gram 

 
Vlees wild en gevogelte 
 
Rund, kalf, lam, varken, kip, kalkoen, wild, .. 
Eet bij voorkeur mager en onbewerkt vlees. 
 

 
 
 

Rund 20 gram 
Kreeft 16 gram 

Mosselen 17 gram 
Oesters 6 gram 

 
Zuivel 
 
Melk, vla, kaas (bij voorkeur 20+ of 30+), 
hüttenkäse. De zure producten: genieten 
de voorkeur: karnemelk, yoghurt, kwark, 
kefir,.... 
Neem echter niet meer dan 500ml 
melkproduct per dag. Neem geen 
melk(producten) bij de avondmaaltijd, want 
dit belemmert de opname van ijzer. 
 

 
 

Melk 3 gram 
Lam 30 gram 

Varken 18 gram 
Kip/kalkoen 20 gram 

 
Eieren 
 
Kippenei, kwartelei, kaviaar (viseieren), 
zalmkuit 
 

 
 

Per ei 7 gram 

 
 
 
* Het eiwitgehalte is afhankelijk van merk en meetmoment. Natuurlijke producten kunnen     
  wisselen van samenstelling. 
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Plantaardige eiwitten 
 

 
Eiwit *per 100 gram 

 
Granen  
 
Volkoren tarwe, rogge, spelt, boekweit, 
quinoa, haver, ... 
Granen bevatten echter ook veel 
koolhydraten, waardoor de suikerspiegel 
sneller stijgt. Hierin is de volkorenvariant de 
beste keuze. 
 

 
 
 

Granen 11 gram 
Boterham 3 gram 

 
Noten 
 
Amandelen, walnoten, macadamia, 
hazelnoten, kastanjes, .. 
Cashewnoten en pinda’s bevatten in 
verhouding meer verzadigde vetzuren en 
koolhydraten, waardoor de andere noten 
de voorkeur genieten. 
 

 
 

Amandelen 19 gram 
Walnoten 15 gram 

Macadamia 9 gram 
Hazelnoten 14 gram 

Kastanjes 4 gram 

 
Zaden 
 
Zonnebloempitten 
Zonnebloempitten, pijnboompitjes, 
pompoenpitten, chai-zaden 
 

 
 

27 gram 

 
Peulvruchten 
 
Kikkererwten, kapucijners, bruine bonen, 
witte bonen, tuinbonen, linzen, pinda’s 
kivitsbonen, limabonen, erwten, sojabonen, 
.. 
Peulvruchten zijn goede vleesvervangers. 
Je kunt een portie van 100 gram 
vleesproduct vervangen door 75 gram 
product. 
 

 
 
 

Bonen 7 gram 
Limabonen 21 gram 

Erwten 6 gram 
Sojabonen 25 gram 

Pinda’s 25 gram 

 
*Het eiwitgehalte is afhankelijk van merk en meetmomenten. Natuurlijke en plantaardige 
producten kunnen wisselen van samenstelling. 


