
BRAM introduceert
Ragnhild Visser-Vijfvinkel eigenaar van VoedingVeilig 

Mijn motto

“Eerst weten, 
dan eten”

Hallo, eerst even voorstellen: 
mijn naam is Ragnhild Visser-Vijfvinkel en trotse moeder van 3 kinderen (van 5, 2 en 0 jaar). Al van jongs 

af aan ben ik erg geïnteresseerd in voeding en daarom vind ik het belangrijk dat ook kinderen gezond, 

lekker en veelzijdig eten.

Na 10 jaar ervaring opgedaan te hebben in 

verschillende bedrijven in de levensmiddelen-

branche heb ik een eigen bedrijf opgericht, 

VoedingVeilig. Hiermee geef ik voornamelijk 

advies en ondersteuning -op het gebied van  

allergenen- aan detailhandel en horeca. 

VoedingVeilig is opgericht omdat ik mijn ex-

pertise graag wil delen op het gebied van aller-

geneninformatie. Naast allergenenadvies geef 

ik ook advies bij overige voedingsvraagstukken 

(o.a. voedingswaarde en vegetarische/veganis-

tische voeding).
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Traktaties zijn er tegenwoordig in vele vormen, van 
heel erg simpel tot super ingewikkelde kunstwerken. 
Maar heel vaak is het eetbare gedeelte toch tamelijk 
ongezond. Regelmatig wordt gedacht dat gezonde 
traktaties veel tijd in beslag nemen of erg duur zijn. 
Maar niets is minder waar.

Wat dacht u van een fruitrups, een mandarijnvis, een 

bananenspook of een meloenijsje? Ook gezond en lekker 

zijn een doosje rozijntjes, een klein zakje naturel popcorn 

of een soepstengel, welke weer leuk aan te kleden zijn. Zo 

kunt u namelijk relatief simpel van een doosje rozijntjes een 

mooi kleurig horloge maken en van een soepstengel kan een 

prachtige vlag gemaakt worden. Lekker, gezond en ook nog 

eens leuk om te krijgen én uit te delen. Kortom een kleine, 

feestelijke en gezonde traktatie. 

De gemiddelde energiebehoefte ligt bij kinderen van 2 – 4 

jaar op zo’n 1100 kcal per dag en bij kinderen van 4 – 8 jaar 

ligt dat rond de 1375 kcal per dag. Let op, bovenstaande 

energiebehoeften kunnen per kind, per leeftijd, per 

geslacht en zelfs per dag verschillen. Dit zijn dus geen 

strakke richtlijnen maar indicaties. Traktaties die al een groot 

gedeelte van de dagelijkse energiebehoefte opvullen zijn 

geen gezonde keus. Let bij alle traktaties daarom ook heel 

goed op de hoeveelheid die wordt aangeboden, want een 

kinderhand en -buik is al snel gevuld.

Traktaties
Wat is wel gezond voor kinderen

Traktaties die lekker en makkelijk 
zijn, maar niet echt gezond worden 
toch relatief vaak uitgedeeld, maar 
leveren erg veel kcal (kilocalorieën).

• Een mini candybar (mars, snicker 

of twix van 20 gram) levert zo’n 95 

kcal

• Een kindersurprise ei (20 gram) 

levert zo’n 111 kcal

• Een plakje cake (35 gram) levert 

zo’n 140 kcal

• Een zakje chips (27,5 gram) levert 

zo’n 150 kcal

• Een muffin (55 gram) levert zo’n 

245 kcal

Tip!
kijk voor meer inspiratie 

bijvoorbeeld eens op 
www.gezonde-traktatie.nl



Tip!
Biobim 

aardbei sterretje

1Beleg een rijstwafel 

of mais cracker met 

gezond beleg zoals  

appelstroop of een plakje 

biologische kaas zonder 

toevoegingen. 

2Denk bijvoorbeeld aan 

zonnebloempitten, 

pompoenpitten of lijnzaad. 

Noten bevatten gezonde 

vetten maar ook veel  

calorieën. Overdrijf het dus 

niet.

3Gezond en natuurlijk 

heel lekker!  

Denk bijvoorbeeld aan 

stukjes appel, peer, kiwi, 

meloen, aardbei, druif en 

mandarijn, komkommer en 

cherrytomaatjes.

4In deze gedroogde 

vruchten zitten al-

leen natuurlijke suikers. 

Gedroogd fruit kan zo uit 

het zakje gegeten worden. 

Het is een hele goede ver-

vanging voor snoep.

Helaas is lekker eten echter niet altijd gelijk aan 

gezond eten. Maar wees niet getreurd, want 

lekker eten én gezond eten kunnen ook heel goed 

samen gaan.

Sinterklaas en Kerst zijn feestdagen die voor 

kinderen naast het krijgen van cadeautjes ook vaak 

in het teken staan van lekkernijen. Pepernoten, 

taaitaai, chocoladeletters, kerstkransjes en 

tulband zijn onlosmakelijk verbonden aan deze 

feesten. Helaas zitten in deze lekkernijen vaak 

veel suiker en (verzadigd) vet. Wel lekker maar 

niet echt gezond, zeker niet voor kinderen.

Natuurlijk hoeft u echt niet al het lekkers 

krampachtig weg te houden bij kinderen, maar een 

zekere mate hierin is wel belangrijk. Als alternatief 

kunt u natuurlijk zelf in de keuken verantwoorde 

tussendoortjes maken, maar dit neemt veel tijd in 

beslag. Wilt u wel graag lekker, gezond en toch 

makkelijk met elkaar combineren denk dan eens 

aan: Biobim aardbei sterretjes, havermoutkoekjes, 

Billy’s Farm Speltstaafjes appel-cranberry of wat 

gedroogd fruit. Succes verzekerd. Mijn kinderen 

zijn er in ieder geval dol op!

Ragnhild Visser-Vijfvinkel
Eigenaresse VoedingVeilig

www.voedingveilig.nl 

De feestdagen komen er binnenkort weer aan
tijd voor gezelligheid, samenzijn en lekker eten

Feestdagen
Gezelligheid, samenzijn 
en lekker eten

Tip! Tip! Tip! Tip!

RIJSTWAFELS EN
MAIS CRACKERS

PITTEN EN 
ZADEN

GROENTE EN 
FRUIT

GEDROOGDE 
VRUCHTEN
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