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Beste, 

Deze brochure geeft u meer 
informatie over de werking van 
de dienst Keuken en tracht op 
een aantal veelgestelde vragen 
antwoord te geven. 

Mocht u na het lezen van 
deze brochure nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om 
ze te stellen. De logistieke 
medewerker en/of de 
voedingsadministratie (T 089 
32 43 52) is steeds bereid om 
op al uw vragen te antwoorden.
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01 GEZOND LEVEN

De voedingsdriehoek
Wat eet je het best?
1. Water is de beste drank. Wil je 

graag variëren? Kies dan voor 
thee of koffie zonder suiker.

2. Neem plantaardige producten 
als basis voor elke maaltijd. 
Plantaardige voedingsmiddelen 
die niet of weinig zijn bewerkt, 
bieden het meeste gezond-
heidsvoordeel. Eet volop 
groenten, fruit, volle granen en 
peulvruchten. Vul in kleinere 
hoeveelheden aan met noten 
en plantaardige olie.

3. Beperk je inname van dierlijke 
producten. Je hoeft vlees, kaas 
en andere dierlijke producten 
niet te schrappen. Wissel af 
tussen rood vlees, vis, gevo-
gelte en plantaardige eiwit-
bronnen zoals peulvruchten of 
tofu.

4. Kies zo weinig mogelijk 
voor ultrabewerkte produc-
ten. Snoep, koekjes, chips, 
frisdrank, wijn en bier, ... zijn 
geen meerwaarde voor je 
lichaam. Je eet en drinkt ze 
puur voor je plezier. 
Hoe kan je gezond en 
duurzaam eten?

5. Varieer en zoek alternatieven. 

Eet bijvoorbeeld elke dag een 
andere seizoensgroente.

6. Eet op vaste tijdstippen en 
samen met anderen. Dat helpt 
je om regelmaat te behouden.

7. Eet bewust en met mate. 
Neem kleinere porties van wat 
minder gezond is.

8. Pas je omgeving aan zodat de 
gezonde keuze de gemakkelijk-
ste keuze wordt.

9. Doe het stap voor stap. Een 
weekmenu helpt je om goed te 
plannen. Elke kleine verbete-
ring is een stap vooruit!

10. Verwen jezelf dagelijks met 
lekkere gezonde voeding. En 
gun jezelf af en toe een minde-
re gezonde uitspatting.

Bronvermelding: Vlaams Instituut Gezond 
Leven, 2017

Graag meer advies? Vraag naar 
een diëtist(e), zij/hij helpt u graag 
verder.
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02 BROODSERVEER-
WAGEN

Voor het ontbijt en het middag-
maal komen wij bij u langs met 
een broodserveerwagen.
U kunt op dat moment kiezen uit 
een ruim assortiment  wat u graag 
wilt eten of drinken.
Indien u een dieet volgt, zijn er 
ook alternatieve producten be-
schikbaar in ons assortiment.
Het volledige assortiment van 
de broodserveerwagen vindt u 
achteraan in deze folder.

Wij komen bij u langs met de 
broodserveerwagen op volgende 
tijdstippen:
Ontbijt: 8 - 9 uur
Middagmaal: 11.30 - 12.30 uur

03 WARME 
MAALTIJDEN

Voor de warme maaltijd kunt u 
kiezen uit ons à la carte menu.
Uw bestelling wordt tussen 9 en 
11.30 uur opgenomen, voor de 
maaltijd van morgenavond.

De menukeuze wordt door ons 
aangepast aan uw dieet. Gerech-
ten die niet in uw dieet passen, 
worden daarom weggelaten of 
vervangen op de menukaart.

Het avondmaal wordt aan de hand 
van een menu bevraagd, en krijgt 
u geserveerd op plateau rond 
volgend tijdstip:

Avondmaal: 16.45 - 17.30 uur
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04 SUGGESTIES

2.1 Ontbijt
Vers fruit met yoghurt en muesli 
topping

2.2 Middag
Voor bij de boterham, olijven, feta 
en zongedroogde tomaten.
Ook beschikbaar voor het ontbijt.

05 OPMERKINGEN

Regelmatig doen wij onderzoek 
naar uw tevredenheid over onze 
dienstverlening.

U kunt voor uw vragen en/of 
opmerkingen steeds terecht bij de 
logistiek medewerker.

Wij zijn u alvast dankbaar voor uw 
suggesties.

Verder wensen wij u een prettig 
verblijf en een spoedig herstel.

Heeft u opmerkingen bij deze 
brochure?
Geef ons gerust een seintje!
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06 ASSORTIMENT 
BROODSERVEER-

WAGEN
Indien de patiënt door omstandig-
heden niet zelf kan kiezen, vragen 
wij de partner of familieleden 
alles aan te kruisen wat de patiënt 
graag lust.

Brood (alle dagen)

Volgranen brood
Wit brood
Beschuit
Peperkoek
Cornflakes
Crackers

Extra Brood (op bepaal-
de dagen)
Te bestellen:

woe Zacht wit broodje of zacht  
meergranen broodje
(Woensdagochtend bestel-
len voor woensdagmiddag)

zon Croissant
(zaterdag bestellen voor 
zondagochtend)
Standaard aangeboden:

zat Krentenbrood (zat. ochtend)
zat 
&
zon

Sandwich(zat+zon. middag)
alternatief: zoutarme sand-
wich

Boter/margarine
Margarine
Roomboter

Zoet beleg

Confituur
Confituur zonder suiker
Honing
Siroop
Chocopasta
Speculoospasta
Hagelslag

Kaas

Smeerkaas  
(La Vache Qui rit)
Maredsous light
Hollandse kaas
Breugelkaas kaas light 30+
Philadelphia light

Vleeswaren

Achterham gekookt
Rauwe ham
Kipfilet
Kalkoenfilet
Boterhamworst
Salami
Kipkap
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Smeer salades
Krabsalade (’s middags)
Eiersalade (’s middags)
Vleessalade (’s middags)

Paté’s

Groenten paté (veggie)
Paté

Zuivel

Vers fruit met yoghurt en 
muesli topping
Muesli topping (1 portie)
Fruityoghurt
Magere natuur yoghurt zon-
der suiker
Witte kaas petit suisse
Witte kaas  0%
Vanillepudding
Chocoladepudding
Mokkapudding suikervrij
Rijstpap

Fruit
Verse fruitsalade
Appel
Appelsien
Banaan
Peer
Kiwi

Drank
Halfvolle melk brikje
Chocomelk halfvol brikje
Appelsiensap
Koffie
Thee
Water
Melk voor bij de koffie
Suikerzakje of zoetstof

Allerlei hartelijk & zoet

Gekookt eitje
Zwarte olijven, feta en zon-
gedroogde tomaten
Rauwkostsalade (enkel ‘s
middags)
Tomaat
Yoghurtdressing
Mosterd
Mayonaise
Mayonaise light
Peper en/of zout portie

Indien u een dieet volgt, wordt 
het assortiment automatisch aan-
gepast en zal u bepaalde produc-
ten niet kunnen kiezen.
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