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Gezonde tussendoortjes

Zwangerschapsproef!



 

DE SNACK SPECIAL
Onderdeel van Vitaal Van Start

Inclusief 10 unieke recepten en een overzicht van snelle gezonde tussendoortjes voor als je 
haast hebt!

Auteur: Sanne Knijn 
Vormgeving: Mylène Franken - MYLENE media (www.mylenemedia.nl)

DISCLAIMER 

De auteur en de uitgever hebben hun uiterste best gedaan om dit document, De Snack Special, zo goed en 

duidelijk mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van deze bonus, het boek, de tips, adviezen, 

aanbevelingen en gerelateerde producten geheel op eigen risico. De auteur en de uitgever geven geen garanties 

voor de juistheid, volledigheid, waarheid of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal. 

De auteur en de uitgever zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet 

beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij enige twijfel wordt altijd geadviseerd 

een verloskundige, dokter of arts te raadplegen. Neem altijd contact op met je verloskundige, dokter of 

arts voordat je significante wijzigingen maakt in je voedingspatroon, bewegingspatroon en/of leefwijze. De 

informatie in dit boek is niet bedoeld voor diagnose en/of het genezen, behandelen of voorkomen van ziekten.

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud mag 

niet zonder schriftelijke toestemming van Vitaal Van Start worden gekopieerd of gebruikt. De auteur en uitgever 

maken gebruik van digitale ‘fingerprint’ software om illegale distributie tegen te gaan, met juridische stappen 

als gevolg.

www.vitaalvanstart.com

Facebook: Vitaal Van Start Instagram: vitaalvanstart         
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You don’t need a silver fork 
to eat good food

Zwangerschapsproef!
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INLEIDING
 

Vitaal Van Start is ontwikkeld om jou, als (toekomstige) moeder, gezonde keuzes voor 

jezelf en je baby(‘s) te laten maken. Hiermee vergroot je namelijk de kans op het 

volbrengen van een gezonde zwangerschap waarbij jij je gezond en vitaal voelt en je baby 

in staat is om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat je 

jezelf juist voedt. En hier ligt de uitdaging. Want we worden overladen met ongezonde 

voeding, prikkels, stress en sociale druk. Deze special is ontwikkeld om gezond te snacken.

Vaak lukt het nog wel om de hoofdmaaltijden gezond in te vullen. Het tussendoortje 

vormt vaker de uitdaging als het gaat om gezond eten. Dit ligt niet aan jou. Dit komt 

doordat er overal ongezonde tussendoortjes beschikbaar zijn. Daarnaast heb je naast de 

zwangerschap vaak te maken met onbeheersbare cravings.

Toch is het belangrijk om te weten dat het eten van ongezonde tussendoortjes nadelig kan 

werken voor jouw gezondheid en ook voor de ontwikkeling van je baby(‘s). Daarom geef ik 

je in deze special informatie over waar een gezond tussendoortje aan moet voldoen, hoe 

een craving ontstaat en krijg je 10 unieke gezonde recepten voor tussendoortjes cadeau. 

Deze recepten worden nergens anders gedeeld.

Deze special is gemaakt om jou extra inzichten te geven zodat je bewuste keuzes kan maken. De informatie heeft als doel 

jouw gezondheid en die van je baby te verbeteren en te behouden.
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CRAVINGS
 

Tijdens de zwangerschap kun je te maken krijgen met cravings. Een craving is een sterke 

hunkering naar een bepaald voedingsproduct dat je moeilijk los kan laten. Een craving 

komt en gaat soms maar meestal blijft een bepaalde craving voor een langere tijd bij je.

Vaak	zijn	cravings	van	zwangere	vrouwen	ongezond	en	erg	specifiek.	De	reden	dat	je	een	

craving hebt, is omdat je lichaam behoefte heeft aan een bepaalde voedingsstof. 

Een voorbeeld:

Wanneer er een tekort is aan magnesium kan de craving naar chocolade ontstaan. Rauwe 

cacao is namelijk een bron van magnesium. Toch verkiezen we vaak de ongezonde 

producten boven de gezonde producten waardoor het tekort niet wordt opgevangen maar 

verergerd. Hierdoor blijft de craving aanwezig. Het is zaak om juist om te gaan met je 

craving en aan te vullen wat nodig is. Alleen op die manier verdwijnt je craving. Dit zorgt 

voor een gezondere zwangerschap en minder mentale stress.

Eet gezond en gevarieerd zodat je een sterk verminderde kans hebt op onbeheersbare cravings met alle gevolgen van dien.

Wil je weten waar jouw craving voor staat en hoe je het oplost? Op pagina 54 van het boek 

Vitaal Van Start staat het overzicht.
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SNACKS
 

Tijdens de zwangerschap heeft je lichaam behoefte aan tussendoortjes mits ze voedzaam 

zijn. Een tussendoortje is gezond als het voldoet aan minimaal 4 van de 6 volgende 

voedzame eigenschappen:

 Het bevat vezels

 Het bevat langzame koolhydraten of geen koolhydraten

 Het bevat eiwitten

 Het bevat goede vetten

 Het bevat vocht

 Het bevat natuurlijke vitaminen en/of mineralen

Een ongezond tussendoortje bevat meer ongezonde dan voedzame stoffen. De hoeveelheid 

ongezonde stoffen verstoren de vruchtbaarheid, gezonde ontwikkeling van je baby(‘s) en 

hebben een verstorend effect op je eigen gezondheid tijdens de zwangerschap.

Een tussendoortje is ongezond als het minimaal 

één van de volgende verstorende stoffen bevat:  

x Suiker 

x Transvetzuren

x Bewerkt zout 

x Schadelijke E-nummers 
  (zie pagina 157-168 van het boek)

Ongezonde tussendoortjes:
x Graanbiscuits

x Chocoladerepen

x Mueslirepen

x Koeken

x Eierkoeken

x Ontbijtkoek

x (suikervrij) snoep

x Glutenvrije snacks

x Fast food

x Bewerkte yoghurtproducten

x Drinkontbijt

x Vruchtsappen

x Gezouten en gebraden noten
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RECEPTEN

Voor gezonde snacks
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 310 kcal

Gezonde vetten 13,3 gram

Eiwitten 8,4 gram

Koolhydraten 36,8 gram

Vezels 4,8 gram

 

Kalium 788 mg

Calcium 21 mg

Magnesium 113 mg

IJzer 2,2 mg

Selenium 16 mcg

Zink 1,8 mg

Foliumzuur 21 mcg

Vitamine C 13 mg

Jodium 5 mcg

Banaan met notenpasta
 

Dit heb je nodig:

 1 grote banaan of 2 kleine banaantjes (circa 160 gram)

 25 gram gemengde notenpasta (zonder toevoegingen)

Zo maak je het:

1. Schil de banaan en snijd de banaan in plakjes. 

2. Besmeer alle plakjes aan één kant met de notenpasta.

Variatietips:

Vervang de banaan door bleekselderij.

Vervang de notenpasta door een gemengde notenpasta, tahin, hazelnotenpasta of amandelpasta.



12



13

 

VOEDINGSWAARDE:
Energie 614 kcal

Gezonde vetten 41,9 gram

Eiwitten 15,8 gram

Koolhydraten 34,4 gram

Vezels 15,4 gram

 

Kalium 1848 mg

Calcium 196 mg

Magnesium 231 mg

IJzer 4,2 mg

Selenium 10 mcg

Zink 2,8 mg

Foliumzuur 194 mcg

Jodium 5 mcg

Energy smoothie
 
Dit heb je nodig:

 100 gram spinazie

 1 avocado

 1 banaan

 1 el chiazaad

 ½ sap van een citroen citroensap

 200 ml ongezoete havermelk

Zo maak je het:

1. Was de spinazie, schil de banaan en avocado en ontdoe de avocado van de pit.

2. Voeg alle ingrediënten in een blender of slowjuicer.

3. Giet de energy smoothie in een glas.

Tip:

Deze smoothie kun je in de ochtend al klaarmaken en meenemen als een tussendoortje in 

een mok to go.
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Chocolade browniecake 
 

Dit heb je nodig:

 1 courgette

 1 banaan

 200 gram dadels

 150 gram speltmeel

 75 gram (rauwe) cacao

 2 eieren

 1 tl wijnsteen bakpoeder

 25 gram walnoten

 Snuf Keltisch zeezout

 250 gram frambozen (voor de topping)

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven op 180 graden.

2. Verwijder de pitten uit de dadels.

3. Was, schil en snijd de courgette in kleine stukjes.

4. Voeg de courgette, banaan, dadels, meel, cacaopoeder, eieren, 

 Keltisch zeezout en wijnsteenbakpoeder in een keukenmachine en bewerkt het tot er een  

 glad beslag ontstaat.

5. Breek de walnoten in stukjes en roer deze door het beslag.

6. Bekleed een cakeblik met bakpapier en stort het beslag erin.

7. Bak de browniecake in ongeveer 40 minuten gaar. De browniecake is gaar 

 als een satéprikker er schoon uitkomt.

Glutenvrije optie:

Vervang de speltmeel door boekweitmeel
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VOEDINGSWAARDE: per plak
Energie 113,5 kcal

Gezonde vetten 2,8 gram

Eiwitten 4,4 gram

Koolhydraten 15,5 gram

Vezels 3,9 gram

 

Kalium 306 mg

Calcium 28 mg

Magnesium 49 mg

IJzer 1 mg

Selenium 3 mcg

Zink 1 mg

Foliumzuur 24 mcg

Jodium 4 mcg
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 243 kcal

Gezonde vetten 12,7 gram

Eiwitten 27,7 gram

Koolhydraten 3,6 gram

Vezels 0,2 gram

 

Kalium 382 mg

Calcium 73 mg

Magnesium 39 mg

IJzer 3 mg

Selenium 36 mcg

Zink 3 mg

Foliumzuur 62 mcg

Jodium 43 mcg

KIPFILETROLLETJES MET EI 
EN AUGURK
 

Dit heb je nodig:

 2 eieren

 1 augurk zonder suiker of zoetstof

	 6	kipfiletplakjes

Zo maak je het:

1. Kook de eieren hard (circa 10 minuten).

2. Laat de eieren schrikken en pel ze.

3. Snijd de eieren in de lengte doormidden.

4. Snijd de augurk doormidden.

5.	 Rol	de	delen	ei	en	augurk	los	van	elkaar	in	een	eigen	plakje	kipfilet.
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 438 kcal

Gezonde vetten 26 gram

Eiwitten 13,8 gram

Koolhydraten 35,8 gram

Vezels 4,3 gram

 

Kalium 675 mg

Calcium 253 mg

Magnesium 66 mg

IJzer 1,3 mg

Zink 1,5 mg

Foliumzuur 23 mcg

Vitamine E 1,9 mg

Jodium 28 mcg

Griekse yoghurt met noten, 
appel en ceylon kaneel
Dit heb je nodig:

 170 gram Griekse yoghurt (10% vet)

 15 gram gemengde noten

 15 gram rozijnen

 1 zoete appel (liefst biologisch)

 Theelepel Ceylon kaneel
 (www.vitaalvanstart.com/kaneel-en-zwanger)

Zo maak je het:

1. Schep de yoghurt in een kommetje.

2. Was de appel, verwijder de pitten en snijd 

 de appel in kleine blokjes.

3. Voeg de appel, noten en Ceylon kaneel 

 toe aan de yoghurt.

Zuivelvrije optie:

Vervang de Griekse yoghurt door kokosyoghurt of amandelyoghurt.

Wist je dat je Ceylon kaneel wél veilig 

kan eten tijdens de zwangerschap? 

Ceylon kaneel bevat namelijk 

nauwelijks tot niets van de giftige 

stof coumarine. Normale Cassia 

kaneel bevat wel coumarine en kun 

je daarom beter niet eten tijdens de 

zwangerschap.
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BROCCOLISOEP
Dit heb je nodig:

 1 middelgrote gele ui

	 3	teentjes	knoflook

 1 broccoli (circa 450 gram)

 1 zoete aardappel (circa 150 gram)

 2 blokjes bouillon zonder suiker

 750 ml water

 Roomboter 

 Keltisch zeezout en peper

Zo maak je het:

1.	 Schil	en	snijd	de	ui	en	de	knoflook	fijn.

2. Schil de zoete aardappel en snijd hem in stukken. 

3. Was en snijd de broccoli. Je kan de hele broccoli gebruiken inclusief steel.

4.	 Verhit	een	klontje	roomboter	in	een	soeppan.	Fruit	hierin	de	ui	en	knoflook	glazig.

5. Voeg de broccoli, zoete aardappel, bouillonblokjes en het water toe aan de pan.

6. Breng de soep aan de kook en laat het 15 minuten zachtjes doorkoken.

7. Pureer de soep met een staafmixer of blender. 

8. Breng eventueel op smaak met Keltisch zeezout en peper.

Tips: 

o Je kan de soep maken en per portie invriezen zodat je altijd een portie 

 gezonde soep in huis hebt.

o Als je een portie soep ’s ochtends in een pan verhit kun je het in een 

 thermoskan meenemen en nog warm als tussendoortje opeten
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VOEDINGSWAARDE: per 250ml
Energie 80 kcal

Gezonde vetten 1,5 gram

Eiwitten 5,2 gram

Koolhydraten 9,6 gram

Vezels 4,1 gram

 

Kalium 578 mg

Calcium 51 mg

Magnesium 38 mg

IJzer 1,3 mg

Foliumzuur 85,5 mcg

Vitamine C 50 mg

Vitamine E 2,95 mg

Jodium 4,25 mcg
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 196 kcal

Gezonde vetten 11,1 gram

Eiwitten 4,5 gram

Koolhydraten 15,8 gram

Vezels 8 gram

 

Kalium 590 mg

Calcium 115 mg

Magnesium 37 mg

IJzer 1,7 mg

Zink 0,8 mg

Foliumzuur 75 mcg

Vitamine E 2,4 mg

Jodium 5 mcg

wortel MET huMMus
 
Dit heb je nodig:

 200 gram wortel

 40 gram hummus zonder suiker

 Milde paprikapoeder

Zo maak je het:

1. Was en/of rasp de wortel schoon en snijd ze in de lengte in vieren en

 eventueel doormidden.

2. Stort 40 gram hummus in een kommetje en bestrooi dit met milde paprikapoeder.

3. Dip de wortel in de hummus.

Variatietip:

Gebruik in plaats van paprikapoeder ook eens kerriepoeder of cayennepeper.
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 411 kcal

Gezonde vetten 35,5 gram

Eiwitten 4,4 gram

Koolhydraten 14,4 gram

Vezels 8,2 gram

 

Kalium 722 mg

Calcium 23 mg

Magnesium 63 mg

IJer 0,8 mg

Zink 1 mg

Foliumzuur 27 mcg

Vitamine E 5,9 mcg

Jodium 2 mcg

Rijstwafels met avocadospread
Dit heb je nodig:

 2 zilvervlies rijstwafels

 1 avocado

 Keltisch zeezout en peper naar smaak

 Theelepel Tex Mex

Zo maak je het:

1. Snijd de avocado in de lengte doormidden. Verwijder de pit en lepel het 

 vruchtvlees uit de schil en leg dit in een kommetje.

2. Prak de avocado met een vork en maak op smaak met een theelepel Tex Mex, 

 Keltisch zeezout en peper.

3. Besmeer iedere rijstwafel met de avocadospread.
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fetadipsaus met komkommer
Dit heb je nodig:

Voor de dipsaus

 50 gram feta gemaakt van gepasteuriseerde geiten en/of schapenmelk

 1 rode puntpaprika

	 1	eetlepel	fijngehakte	peterselie	

	 1	teen	knoflook

 Sap van partje citroen

 Peper naar smaak

Om te dippen:

 200 gram komkommer

Zo maak je het:

1.	 Was	de	paprika	en	peterselie	en	pel	de	knoflook.

2.	 Blend	de	feta,	knoflook	en	paprika	in	een	keukenmachine	voor	de	dipsaus	

 tot een glade massa.

3.	 Hak	de	peterselie	fijn	en	pers	de	knoflook.	Voeg	dit	toe	aan	de	dipsaus	

 en maak het op smaak met citroensap en peper.

4. Was de komkommer en snijd deze in reepjes.

5. Dip de komkommer in de fetadipsaus.

Healthy bodies make healthy babies!
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 194 kcal

Gezonde vetten 11,4 gram

Eiwitten 11,2 gram

Koolhydraten 9,1 gram

Vezels 3,7 gram

 

Kalium 879 mg

Calcium 279 mg

Magnesium 52 mg

IJzer 3,2 mg

Zink 2,7 mg

Foliumzuur 83 mcg

Vitamine E 4,7 mg

Jodium 20 mcg
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VOEDINGSWAARDE:
Energie 151 kcal

Gezonde vetten 8,6 gram

Eiwitten 4 gram

Koolhydraten 13,8 gram

Vezels 2,1 gram

 

Kalium 184 mg

Calcium 15 mg

Magnesium 43 mg

IJzer 0,8 mg

Zink 0,7 mg

Foliumzuur 12 mcg

Vitamine E 0,7 mg

MEDJOUL dadel met notenpasta
en pistache
Dit heb je nodig:

 3 medjoul dadels

 1 eetlepel gemengde notenpasta

 6 ongezouten pistachenoten

Zo maak je het:

1.	 Pel	en	hak	de	pistachenoten	fijn.

2. Verwijder de pitten uit de dadels en leg de dadels op een bord.

3. Besmeer de dadels met notenpasta.

4. Strooi de gehakte pistachenoten over de notenpasta.
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OVERZICHT VAN KANT-en-klare
tussendoortjes
Van zwangere vrouwen wordt tegenwoordig veel verwacht. De meeste vrouwen werken 

tijdens de zwangerschap tot 34 of 36 weken door, hebben soms al één of meerdere klein(e) 

hummeltje(s) rondlopen, willen de lieve vrouw zijn en hebben ook nog sociale activiteiten. Dit 

zorgt soms voor een vermoeid gevoel. Hierdoor is er vaak geen energie over voor het maken van 

gezonde tussendoortjes.

Herken je dit? Geen nood! De kant-en-klare tussendoortjes in dit overzicht zijn verantwoord, 

voedzaam en vragen geen tijd om het voor te bereiden. Daarnaast zijn ze de meeste producten 

uit dit overzicht in de normale supermarkt te verkrijgen.

 Gedroogd fruit
 o Dadel
 o Abrikoos
 o Rozijn
 o Mango
 o Appel 
 Rauwkost 
 o Wortel
 o Komkommer
 o Paprika
 o Radijs
 Potje bonen (zonder suiker of zoetstof)
 Potje groenten (zonder suiker of zoetstof)
 Zure augurken (zonder suiker of zoetstof)
 Zeewier
 Olijven

 Vers Fruit 
 o Banaan
 o Appel
 o Framboos
 o Kiwi
 o Peer
 o Mandarijn
 o Sinaasappel
 o Avocado
 o Blauwe bes
 o Rode bes
 o Aardbei
 o Grapefruit
 o Granaatappel
 o Mango
 o Lychees
 o Jackfruit
 o Gemengde fruitsalade
 o Kokosnoot
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 Ongezouten en ongebrande noten 
 o Macadamia
 o Hazelnoot
 o Walnoot
 o Amandel
 o Paranoot
 o Pecannoot
 o Gemengde noten
 o Studentenhaver (zonder suiker)
 Pompoenpitten
 Dranken
 o Kokoswater
 o Havermelk
 o Amandelmelk
 o Tomatensap
 Gekookt ei
 Zuivel
 o Bakje Griekse yoghurt
 o Bakje kwark
 o Bakje Hüttenkäse
 Zuivelvervanger
 o Bakje kokosyoghurt
 o Bakje amandelyoghurt
 Eiwitshake  (zonder suiker of 
 synthetische zoetstoffen)

 Wafel
 o Rijstwafel
 o Quinoawafel
 o Boekweitwafel
 o Haverwafel
 Cracker
 o Kastanje cracker
 o Boekweit cracker
 o Haver cracker
 o Quinoa cracker
	 Gerookte	kipfilet
 Gerookte zalm van de visboer
 Gerookte makreel van de visboer
 Repen
 o Nakd
 o Raw Organic Food
 o Mattison
 Pure chocolade (85% cacao)



 

De Snach Special


