goede voeding voor je kind

Kies voor een regelmatig
eetpatroon voor jonge kinderen

Gezond eten
dagmenu ouder

15O ml

dagmenu kind (1 t/m 3 jaar)

dagmenu kind (4 t/m 8 jaar)

15O ml

15O ml

15 g
notenpasta

jouw
peuter
5O g

in de middag

5O g

± 85 cm

± 175 cm

in de ochtend

jij

15O ml
25 g ongezouten noten

* met een weinig actieve leefstijl

6O - 12O g

12O-18O g

in de avond

± 2.OOO kcal*
1.OOO kcal*
1.1OOkcal*
1.4OO kcal*
1.5OOkcal*

15O ml
15 g ongezouten noten

24O-3OO g
ouder (moeder)
meisje (1-3)
jongetje (1-3)
meisje (4-8)
jongetje (4-8)

5O g

2OO g

± 1OO g

5O g

± 5O g

1OO g

± 5O g

goede voeding voor je kind

Kies voor een regelmatig
drinkpatroon voor jonge kinderen

Gezond drinken

Wat drinkt mijn kind op een dag?

jij

1 t/m 3 jaar
1 liter
± 6 glazen
jouw
peuter
4 t/m 8 jaar
1 - 1,5 liter
± 7 glazen
± 85 cm

± 175 cm

7O% van de dagelijkse vochtinname haal je uit dranken. De rest komt uit de voeding. Bij warmte en veel
bewegen kan je kind iets meer drinken. Bied bij voorkeur water of thee zonder suiker aan. Melk telt ook
mee voor de vochtinname.

volwassene
meisje (1-3)
jongetje (1-3)
meisje (4-8)
jongetje (4-8)

1,5 - 2 liter
1 liter
1 liter
1 - 1,5 liter
1 - 1,5 liter

volwassene
1,5 - 2 liter
± 8 glazen

15O ml

15O ml

15O ml

15O ml

15O ml

Kinderen kunnen in plaats van een glas melk ook een schaaltje yoghurt (15O ml) eten. Volwassenen kunnen
naast 2 glazen melk ook nog een schaaltje yoghurt per dag eten om aan de aanbeveling van zuivel te komen.
Disclaimer © FrieslandCampina 2020
Ondanks de grootst mogelijke zorg die het FrieslandCampina Institute
aan dit document heeft besteed, is het mogelijk dat de verstrekte
en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-,
zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina
Institute openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook,
kunnen het FrieslandCampina Institute niet worden tegengeworpen

Bron:
Voedingscentrum 2016

15O ml

Deze gesprekskaart is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionals
en niet voor consumenten, cliënten of patiënten. Wilt u als voedings- of
gezondheidsprofessional meer informatie over zuivel, voeding en
gezondheid? Neem contact op met het FrieslandCampina Institute.
institute.nl@frieslandcampina.com
www.frieslandcampinainstitute.com/nl

en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor het
FrieslandCampina Institute in het leven roepen.

Versie juni 2020

Volg ons ook op social media
@FCInstitute_NL
/FrieslandCampinaInstitute

