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Tegenwoordig is vrijwel iedereen zich ervan 
bewust dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan 
een lang en gelukkig leven. Maar we willen 
natuurlijk wel lekker blijven genieten en het 
liefst zonder schuldgevoel… Niet alleen 
thuis, maar ook buiten de deur.
Veel restaurants hebben om die reden hun 
aanbod aangepast. Zo vind je in de betere 
restaurants steeds meer groenten op de kaart 
en minder vlees. Waar vroeger onderaan de 
kaart slechts één simpel vegetarisch gerecht 
bungelde, is er nu een keuze uit verscheidene 
gerechten, die vaak zelfs het predicaat ‘aan-
bevolen door de chef ’ krijgen. Bovendien 
wordt er bewuster, dus zuiniger, omgespron-
gen met zout, geraffineerde suiker en verza-
digde vetten, en veelal gekozen voor een ge-
zondere bereiding met 100% verse en 
onbewerkte ingrediënten.
Als tegenhanger van de aloude snackbar heb-
ben met name in de grote steden verschillen-
de concepten met gezond eten hun intrede 
gedaan. Van saladebar tot vitamin-bar, van 
bio-friet-boutique tot vegaburger-tent. En wat 
te denken van de überhippe poké-bowl-spots, 
waar je naar eigen smaak en inzicht een kom 
met diverse soorten rauwe vis en verse groen-
ten kunt samenstellen? Fast food in een ge-
zond jasje!
Ook de rollende keukens zijn een regelrechte 
hit. Waar vroeger eten op straat als ordinair 
werd bestempeld, likken we nu onze vingers 
af  bij de tot eettent verbouwde campers,  
busjes en brommers. Ze serveren de meest 
verfijnde gerechtjes, verse soepen, geurige 
koffies, overheerlijke smoothies, en nog veel 
meer lekkers. Je staat er met je neus bovenop 
als het bereid wordt met alleen de beste pro-
ducten, à la minute.

Tegenwoordig kijkt men er niet meer van op 
wanneer je een non-alcoholisch drankje  
bestelt. Met behulp van muntblaadjes, kom-
kommerlinten, gekleurde besjes en andere 
versieringen doet de horeca-ondernemer zijn 
best van deze drankjes een waar feest in je 
glas te maken. Of  wat dacht je van het aan-
bod van de verrukkelijkste homemade ice 
teas, lemonades en verse sappen die menige 
terrastafel opvrolijken? En ben je de BOB, 
dan doe je toch gezellig mee met een mock-
tail, de alcoholvrije variant van de cocktail?!
Uit eten gaan is vooral genieten. Waar kun je 
op letten als je verantwoord uit eten wilt? 
Maak allereerst vooraf  een afspraak met je-
zelf  over het aantal en de soort gerechtjes  
en drankjes die jij wilt nuttigen. En een af-
spraak, daar hou je je simpelweg aan! Sla  
beleefd het mandje brood af  en vraag eventu-
eel om wat rauwkost of  een paar olijfjes om 
de ergste trek te stillen. Twee voorgerechtjes 
ter vervanging van een voor- en een hoofdge-
recht is een slim alternatief. Kies liever voor 
vis of  een vegetarisch gerecht dan voor vlees 
en laat de friet achterwege. Door het eten 
van licht verteerbaar voedsel heb je minder 
last van een opgeblazen gevoel en zul je beter 
slapen. Vraag om een grote karaf  water en 
laat die tussentijds bijvullen. Ga je voor wijn, 
kies dan gewoon een van de beste wijnen  
van de kaart en drink een of  twee glazen. 
Dat is een beter idee dan een of  twee flessen 
van een mindere kwaliteit. Bedank vriende-
lijk wanneer er gevraagd wordt of  je de kaart 
nog wilt inzien voor een nagerecht en bestel 
een kop koffie of  thee zonder traktatie!
Mocht je toch een keer een slippertje maken? 
Ook niet het einde van de wereld. Dan las je 
gewoon een hersteldag in!  
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dingsdeskundige, kinder-eet-

coach bij ‘Lekker Pûh!!!’ en  

eigenaar van Voedingsadvies- 

praktijk Gooiland in Naarden. 

Met haar passie voor gezond  

en lekker eten en haar no-non-

sense mentaliteit bewijst ze  

dagelijks aan cliënten, familie 

en vrienden dat een gezonde  

levensstijl hartstikke leuk is. 

Wil jij ook ervaren hoe het is  

om vol energie door het leven te 

gaan? Aarzel dan niet vrijblij-

vend contact op te nemen! 

www.voedingsadviespraktijk-

gooiland.nl
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GEOORLOOFD BUITEN 
DE DEUR SNOEPEN
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