
 

 
 

- maximum 3 tussendoortjes per dag 

- voor mannen geldt: max. 200 kcal per tussendoortje 

- voor vrouwen geldt: max. 150 kcal per tussendoortje 

 

Fruit  

• 1 stuk fruit = 150 gram (= bv. 1 appel of 1 peer = 2 kiwi’s of 2 mandarijnen) 

• zelf fruitsalade maken/kant -en klare fruitsalade 

• zelfgemaakte smoothie: maximum 2 stuks fruit + magere of halfvolle 

melk/yoghurt/plattekaas 

 

Melkproducten  

• Magere/halfvolle melk of plantaardige drinks 

• magere (Griekse) yoghurt natuur 

 → hieraan kan je zelf eventueel wat vers fruit toevoegen of fruit in blik op eigen 

 sap, light confituur 

 → je kan ook zoetstof toevoegen  

 

• magere yoghurt met fruit 

 Boni fruityoghurt met zoetstoffen 

 Delhaize yoghurt met Stevia 

  Danone Vitalinea 

  Danone Light and Free 

  Danone Light and Free Skyr 

  Milbona Skyr (Lidl) 

  Carrefour 0% 

  Stylesse 

  Milsani 0% zonder toegevoegde suikers (Aldi) 

  Linessa (Lidl) 

  Alpro no added sugars 

  Fage 0% 

 

→ maximum 6 gram suiker per 100g product 

 

• magere drinkyoghurt 

vb. Optimel drinkyoghurt (Albert Heijn) 

 

• magere plattekaas/kwark natuur 

 → hieraan kan je zelf eventueel wat vers fruit toevoegen of fruit in blik op eigen 

 sap, light confituur 

 → je kan ook zoetstof toevoegen 

  



   
 

• magere plattekaas/kwark met fruit 

 Boni Galeo light 

  Optimel Griekse stijl (Albert Heijn) 

  Optimel magere kwark met magere yoghurt (Albert Heijn)  

  Lindahls kvarg 

  Melkunie protein 

 

• ½ potje cottage cheese, eventueel gecombineerd met fruit naar keuze 

 

→ maximum 6 gram suiker per 100g product 

 

• zelf pudding maken met magere of halfvolle melk + suiker vervangen door een 

zoetstof (Stevia, Canderel sucralose, Tagatesse…) 

→ Tagatesse is heel handig in gebruik: 100 gram suiker = 50 gram Tagatesse 

 

• kant- en klare pudding: 

* Optimel vla (vanille, chocolade of karamel) (Albert Heijn) 

* Vitalinea pudding 

* Alpro sojadessert 

* Soy Pro (Aldi) 

 

• chocomelk: 

* magere of halfvolle melk + cacaopoeder (Canderel Can'kao) 

* Cécémel ZERO / Less sugar 

* Alpro choco drink 

 

Kan ook af en toe: 

 

• chocomousse: Danette, Carrefour, Delhaize, Everyday 

of zelf maken: Dr. Oetker chocomousse light 

• rijstpap: Olympia zonder toegevoegde suikers, Weight Watchers, Boni 

 

Groenten (onbeperkt) 

• kerstomaatjes, wortel, komkommer, paprika, augurk… 

• soep (liefst zelfgemaakt obv groenten, water & bouillon ; zonder bindmiddelen of 

extra toevoegingen) 

• af en toe: minute soep 

 

Brood en dergelijke 

• volkoren cracotten/rijstwafels (evt. met mager beleg) 

• volkoren beschuiten (evt. met mager beleg) 

• volkoren crackers (evt. met mager beleg) 

• 1 snede volkoren brood met mager beleg 

• 30g havermout/Brinta + 100ml magere melk + eventueel zoetstof 

• rijstwafels (met kruiden) 

• gezonde pannenkoek → recepten zie website → halveren! 

 

  



   
 

Andere 

• hardgekookt eitje 

• soepstengels/crackers met hummus (zie kcal) 

• 25 gram noten, pitten & zaden of studentenhaver 

• 10-tal olijven 

• 30g popcorn 

• 30g droge ontbijtgranen (Cornflakes Original, Special K, Fitness, All Bran) 

• calorie-arm ijs: Breyers, Oppo, Halo Top 

 

 

Dit zijn allemaal ‘standaard’ tussendoortjes die wel eens kunnen vervelen als je ze 2 of 3x per 

dag eet. Je kan er ook voor kiezen om zelf een lekker tussendoortje te maken/bakken. Dan 

weet je perfect welke ingrediënten erin zitten. Het vraagt echter wel wat meer tijd en 

inspanning, maar ik kan je aanraden om 1 dag in de week te kiezen (bijvoorbeeld zondag) 

waarop je één ding bakt. Snijd in porties en bewaar in de diepvries. Elke dag kan je één portie 

uit de diepvries halen en genieten van een heerlijk, verantwoord tussendoortje. Vraag ernaar 

bij je diëtiste. 

 
 


