
HET GEZONDE 
PLANETAIRE BORD

GOED BEZIG!

Wat je eet doet ertoe, voor jezelf en voor de toekomst van onze planeet. Onze voeding heeft 
namelijk een belangrijke impact op onze gezondheid en op die van onze planeet. De weg naar 
een betere en duurzamere wereld hangt dus ook samen met wat we eten.

Wetenschappers, organisaties, politici en bedrijven houden zich bezig met de vraag hoe we 
ons voedingspatroon kunnen aanpassen om een gezonde toekomst te garanderen voor mens 
en milieu. De EAT-Lancet-commissie gaf in 2019 een antwoord op deze vraag met het Gezonde 
Planetaire Bord. Nationale en internationale experts geven allemaal vergelijkbaar advies: kies 
wat vaker voor plantaardig. Wij willen ons steentje bijdragen en vullen ons Gezonde Planetaire 
Bord ook met plantaardige drinks op basis van soja en plantaardige alternatieven voor yoghurt 
als waardevolle bron van plantaardige eiwitten. 

Laat je inspireren en stap mee in onze plantaardige revolutie voor een duurzame toekomst!

VAKINFORMATIE 

VOEDING VOOR ONS EN ONZE PLANEET.

EEN DUWTJE IN DE GEZONDERE RICHTING
In het dagelijkse leven hebben we soms kleine duwtjes 
in de rug nodig om ons gedrag aan te passen. Door 
overtuigende argumenten en effectieve prikkels te 
geven maken we het gemakkelijker om gezondere 
keuzes te maken. Voorbeelden van zulke kleine duwtjes: 
altijd gesneden groente en fruit als gezonde, snelle 
snack binnen handbereik houden of plantaardige 
producten bovenaan de boodschappenlijst zetten.

KLASSIEKERS MET EEN TWIST
Voeding is een van de meest emotionele dingen in ons 
leven. Heel wat favoriete gerechten zijn helaas helemaal 
niet of minder plantaardig. Maar vaak kunnen we ook 
lekker variëren met plantaardige producten. Maak 
je  aardappelsalade met een plantaardig Greek Style 
alternatief voor yoghurt, of maak de aardappelpuree 
smeuïg met margarine en een plantaardig alternatief 
voor room. Bekijk met je cliënten hoe je hun favoriete 
recepten een plantaardige twist kunt geven.

AHA-MOMENT
Goed bezig! als jouw cliënten een aha-moment 
beleven. Want dan beseffen ze hoe gemakkelijk het kan 
zijn om goed te eten voor hun eigen gezondheid en 
tegelijk voor die van de planeet. We hebben een aantal 
documenten opgemaakt die je kunnen helpen om je 
cliënten te begeleiden naar hun aha-moment. Deze 
kan je downloaden op onze website voor healthcare 
professionals (www.alpro.com/healthprofessional).

KLEINE STAPPEN, GROOT EFFECT
Maak je cliënt duidelijk dat kleine stapjes een groot 
effect kunnen hebben. Een dag per week vegetarisch, 
een scheutje plantaardige drink in de koffie, meer 
groenten op het bord – Het is zo gemakkelijk om 
nieuwe gewoontes aan te leren en stap voor stap in 
het dagelijks leven te integreren. Door bijvoorbeeld je 
dagelijkse cappuccino plantaardig te maken op basis 
van soja, bespaar je jaarlijks genoeg water om 385 keer 
je toilet door te spoelen. 

BACK TO THE ROOTS
Vroeger was alles beter?! Er kwamen in ieder geval 
meer streek- en seizoensproducten op het bord en 
alleen op zondag werd er vlees op tafel gezet. Dit 
kunnen we combineren met de voordelen van het hier 
en nu. De keuze aan voedingsmiddelen is breed en 
divers en ook heel wat verschillende planten bieden 
een alternatief voor dierlijke eiwitbronnen. 

PORTIEGROOTTES EENVOUDIG UITGELEGD
Werk met illustratieve modellen, zoals een hand als  
portie of afbeeldingen van gevulde borden. Dat 
maakt het begrijpelijker en leidt zeker tot succes bij de 
plantaardige switch.

HEERLIJK DIVERS
Hoe meer kleur op het bord, hoe beter. Eten moet leuk 
zijn en lekker smaken en ons een voldaan en gelukkig 
gevoel geven. Laat zien dat meer plantaardige voeding 
niet alleen groen is, maar alle kleuren van de regenboog 
en evenveel smaken kan hebben.

NU NAAR DE PRAKTIJK: TIPS OM TE DELEN

MEER INFORMATIE OP WWW.ALPRO.COM/HEALTHPROFESSIONAL
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BROCHURE:
- Wat is meer plantaardige voeding?
-  Voordelen voor de gezondheid en de planeet
- Het gezonde planetaire bord
-  Praktische tips: stap voor stap naar een  

meer plantaardige toekomst
-  Lekkere plantaardige recepten
-  Checklist om je op weg te helpen

SEIZOENSGEBONDEN 
WEEKMENU‘S 



EEN OVERZICHT VAN NATIONALE EN INTERNATIONALE AANBEVELINGEN:

VOEDINGSDRIEHOEK VAN HET VLAAMS INSTITUUT 
GEZOND LEVEN

INTERNATIONALE AANBEVELINGEN VAN DE WHO

HET GEZONDE PLANETAIRE BORD
Met ons gezonde planetaire bord combineren we nationale 
en internationale aanbevelingen en maken we ze begrijpelijk 
en concreet. Minder dierlijke producten en meer plantaardige 
producten. Voor de gezondheid van mens en planeet. Het 
gezonde planetaire bord kan deel uitmaken van bijna elk 
eetpatroon. Plantaardige drinks, plantaardige alternatieven 
voor yoghurt en andere plantaardige alternatieven zijn een 
deel van de oplossing en zijn gemakkelijk te integreren in je 
dagelijkse voedingspatroon. Als leveranciers van waardevolle 
plantaardige eiwitten passen sojaproducten perfect in de 
categorie zuivelproducten en hun alternatieven en in de 
categorie peulvruchten. De EAT-Lancet-commissie raadt een 
consumptie van 50g sojabonen per dag aan. Sojaproducten 
zijn vaak verrijkt met vitamines zoals vitamine D, B2 en B12 
en met mineralen zoals calcium. Bovendien zijn ze vaak arm 
aan verzadigde vetzuren. Plantaardige producten op basis 
van noten of haver zijn ook een goede keuze als je meer 
plantaardig wil eten, want deze zijn verrijkt met vitamines en 
calcium. Plantaardige alternatieven zijn niet alleen goed voor 
jou, ze zijn ook duurzamer en dus goed voor het de planeet.  
In de brochure wordt het gezonde planetaire bord in detail 
weergegeven.

EAT LANCET PLANETARY HEALTH DIET
        GRAM PER DAG, GEMIDDELD
Groenten      300

Fruit       200

Volkoren granen      232

Zetmeelrijke groenten (aardappelen, cassave) 50

Zuivelproducten     250

Rood vlees (rundvlees, lam, varkensvlees) 14

Gevogelte     29

Eieren      13

Vis      28

Peulvruchten     75

Noten      50

Onverzadigde vetten    40

Verzadigde vetten             = < 11,8

Suikers               = < 31

SUIKERS:
minder dan 10 % van de 
totale energie-inname uit 
vrije suikers

VETTEN:
minder dan 30 %  
van de totale energie-inname

GROENTEN EN FRUIT:
400 g per dag

ZOUT:
minder dan 5 g per dag

De meeste Alpro producten bevatten calcium en vitamine D. Calcium en vitamine D zijn nodig voor de instandhouding van normale botten.  
Een gevarieerd, evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid

ETEN VOLGENS HET GEZONDE PLANETAIRE BORD IS ...

GOED VOOR DE PLANEET OMDAT... 
...  plantaardige producten een kleinere 

ecologische voetafdruk hebben dan 
dierlijke producten: een lagere CO2-
uitstoot, en er is minder water en grond 
nodig.

...  ze aansluit bij akkoorden, zoals het 
Klimaatakkoord van Parijs, en de 
doelstellingen voor een duurzame 
ontwikkeling.

...  ze helpt de opwarming van de aarde 
tegen te gaan.

...  de totale voedselgerelateerde 
uitstoot van broeikasgassen in de 

G20-landen momenteel ongeveer  
75 % van het koolstofbudget  

uitmaakt. (75% van de totale uitstoot 
die nog kan uitgestoten worden  

om binnen de planetaire grenzen  
te blijven). Een gezonde, meer  

plantaardige voeding kan dit  
reduceren tot ongeveer 40 %.

...  we zo minder voedsel verspillen en 
weggooien.

...  ze de diversiteit en biodiversiteit 
bevordert.

GOED VOOR JOU OMDAT... 
...  je lekker veel vitamines en mineralen eet door 

de verscheidenheid aan planten en grote 
hoeveelheden groenten en fruit 

...  je meer waardevolle vezels binnen krijgt  
wanneer je meer peulvruchten, 
volkorenproducten, fruit en groenten eet.

...  je minder verzadigde vetzuren en meer 
onverzadigde vetzuren eet, wat leidt tot een lager 
risico op hart- en vaatziekten.

...  sterftecijfers dalen wanneer je dierlijke 
eiwitbronnen vervangt door plantaardige.

...  je doorgaans minder calorieën eet, wat het risico 
op obesitas en diabetes type 2 vermindert.

...  je zo minder suikers en zout eet.

...  ze overeenstemt met nationale en internationale 
aanbevelingen en ze bovendien rekening houdt 
met duurzaamheid en gezondheid.


