
TUSSEN-
doortjes

eiwit
Als je ziek bent is eiwit erg belang-

rijk. Het maakt je spieren sterk. Het

is ook goed voor je bloed en voor

de genezing van een wond. Eet als

je ziek bent eten met extra eiwit!

Eiwit komt vooral voor in:

•  Vlees, vis en vegetarische 

vleesvervangers.
• Kaas en ei.
• Melk- en sojaproducten.

• Peulvruchten.
• Noten en pinda’s.

Op deze kaart staan allemaal lekkere 
tussendoortjes die je mag eten om je
snel weer beter te voelen. In alle hap-
jes zitten goede voedingsstoffen zoals 
vitaminen, eiwit en energie.

energie
Energie heb je nodig bij alles wat je
doet, bijvoorbeeld lopen en fietsen, 
maar ook bij alles wat er in je
lichaam gebeurt, zoals ademhalen,
praten en het kloppen van het hart.
Energie krijg je door koolhydraten
en vetten in je eten. Een ander
woord voor energie is ‘calorieën.’

Kies elke dag 3
tussendoortjes!

Tip!

Als je ziek bent of als je in het ziekenhuis ligt voor bijvoorbeeld een
operatie, moet je genoeg eiwitten eten en flink wat energie binnenkrijgen
om snel weer lekker in je vel te zitten. Daarom mag je extra tussendoortjes!
Energie en eiwit heb je nodig om snel beter te worden! Maar gezond eten
en drinken is net zo belangrijk.

De producten op deze menukaart zijn in een omgeving verwerkt waar gluten aanwezig is.



De tussendoortjes
kan je zelf of in
overleg met je
ouders of de
zorgassistent
bestellen.

Bestellen?

bel 4401

Tussendoortjes

Vis*
huisgerookte makreel
huisgerookte makreel met 
toast
huisgerookte zalm
huisgerookte zalm met toast
kibbeling

Kaas
flensje met kaas
kaas 30+ met zilverui
kaasblokjes

Vlees
gekookt ei met rookvlees
gekookt ei met ham
gehaktballetjes*
rolletje kipfilet met augurk

Overig 
eiwitrijke petit four*
eiwitrijke mousse*
bananenbrood
eiwitrijk roomijs*
eiwitrijke maaltijdsoep 

Zuivel *
havermoutpap (warm of koud)
halfvolle yoghurt
vruchtenyoghurt
magere kwark
vruchtenkwark
eiwitrijke shake
eiwitrijke smoothie
eiwitrijke zuiveldrank

Tussendoortjes met een*
bevatten minder zout. 
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