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We eten te weinig groenten 
De gemiddelde Vlaming eet 145 gram groenten per dag. Dat is 
veel te weinig, want om gezond te eten moet dat minstens het 
dubbele zijn. Met courgetti, koolwraps en smoothies is groenten 
eten zelfs sexy. Maar waarom willen we ze dan niet op ons bord? 
                    
Oplossoep. 5 
Wat at jij gisterenmiddag voor je lunch: een broodje of boterhammen 
met beleg, een slaatje, een warme maaltijd of soep? Als je een warme maaltijd nam, hoeveel van je 
bord werd dan gevuld met groenten: een kwart, de helft of heel je bord? Of lagen er geen groenten op 
je bord? En als je soep at, welke soep was het dan: soep met veel groenten, soep met weinig 
groenten of oplossoep…?  10 
 
300 gram 
Dergelijke vragen kun je nu beantwoorden op de website www.lekkervanbijons.be/groentetest. Als je 
de test helemaal doet, kom je te weten of je genoeg groenten eet. Je krijgt ook ‘groentetips’ cadeau. 
Met de test start de overheid een campagne om meer groenten te eten. 95% van de Vlamingen eet er 
namelijk te weinig, zegt de Vlaamse dienst voor AgroMarketing (VLAM): “Veel Vlamingen denken dat 15 
ze veel groenten eten, maar ze overschatten zichzelf. Wil je gezond eten, dan moet je als volwassene 
minstens 300 gram groenten per dag eten. De meeste Vlamingen komen niet eens aan de helft.” 
 
Geen tijd 
Er zijn verschillende redenen waarom we zo weinig groenten eten. Ten eerste is 300 gram groenten 
een bord vol, weinig mensen eten dat in één maaltijd. Het lukt pas als je bij meerdere maaltijden 20 
groenten eet. Een andere reden is dat mensen verse groenten duur vinden, maar dat hangt vooral af 
van het seizoen waarin je ze koopt. Nog een reden is dat mensen niet altijd tijd hebben of nemen om 
een maaltijd met groenten te bereiden. Ten slotte eten we altijd minder groenten als we buitenshuis 
gaan eten - vaak zelfs helemaal geen - en op restaurant krijgen we er meestal te weinig. 
 
Soep en hoofdgerecht 25 
Eten alle Vlamingen even weinig groenten? Nee, mannen eten gemiddeld minder groenten dan 
vrouwen. Vrouwen zijn namelijk bewuster met gezonde voeding bezig. Jonge mensen eten ook 
minder groenten dan oudere, vooral twintigers scoren op dat vlak laag. Ze eten bovendien minder de 
typische maaltijd met soep én hoofdgerecht. Wie dat wel doet, eet sowieso meer groenten dan wie 
enkel soep of een hoofdgerecht eet. Verder nuttigen gezinnen meer vers bereide maaltijden dan 30 
alleenstaanden. Gezinnen consumeren daarbij meer groenten en dat geldt ook voor mensen met een 
hoger inkomen. 
 
Wortelcake 
Bij de groentetest van de VLAM krijg je tal van tips om meer groenten te eten en ook om ze lekkerder 
te doen smaken. Door een groentesmoothie te maken bijvoorbeeld, of door groenten in de 35 
aardappelpuree te mixen. Lekkere tussendoortjes zijn dan weer kerstomaatjes, wortelen, radijsjes en 
selderstengels of waarom niet een stuk wortel- of courgettecake? Nog creatiever ben je met courgetti 
(spaghetti van courgette), frietjes van pastinaak of wraps van groenekoolbladeren. Proberen? 
Naar: De Standaard 24 maart, www.hln.be, www.vlam.be 

Eet jij 300 gram groenten per dag? 
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