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Gezonde voeding is relatief duur en hoge voedselprijzen kunnen vo
consumenten met een laag inkomen een drempel zijn gezonde voe
pen. Gezondheidswetenschapper Wilma Waterlander laat in haar p
derzoek zien dat het goedkoper maken van gezonde voeding hoog
schijnlijk bijdraagt om gezondere voedingskeuzes te stimuleren. Ze
veerde op 22 juni jl. aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lees meer ....

se schoojeugd
ditie Lekker Fit!

Vroeger zaten
ines in groente

HAK

wwarme
met

het verhogen van de groente- en fruitconsumptie lijkt succesvo

nde ‘App’ die mensen helpt om meer groenten en fruit te eten en om meer te
ekoppeld aan ‘incentives’ lijkt succesvol te zijn, aldus onderzoekers van de
n University in Chicago. Het onderzoek werd gepubliceerd in
nternal Medicine.
..

hemse schooljeugd gaat op Expeditie Lekker Fit!

is het convenant Expeditie Lekker Fit! ondertekend. Hierin is afgesproken dat leerlinge
n in de gemeente Woudrichem de komende 3 jaar een programma met activiteiten volge
over gezonde voeding en lekker bewegen.
..

De aftrap voor de kinderen om zelf een bonenplant te gaan kweken
in de HAK Kweekkas

bel? ‘Vroeger zaten er meer vitamines in groente

n denken dat we met de groente en fruit van tegenwoordig minder
nnenkrijgen dan vroeger. Een paar jaar geleden stond er een grote
andelijk dagblad ‘vitamine weg uit groenten’. Maar is dat nou waar?
..

bij HAK

juni 2012 organiseerde het HAK Groente Instituut
middagen bij HAK. De eerste was voor leerkrachten
die mee doen aan Expeditie Lekker Fit! De tweede
d bezocht door gewichtsconsulenten. De deelnemers
ondleiding door de HAK fabriek die in dit seizoen op
draait. Daarna volgde een kookworkshop/
atiesessie onder leiding van Yneke Vocking, waarin
d wat je allemaal met verwerkte groenten kunt doen.
ers van beide middagen (in totaal ca. 50 personen)
nthousiast over de middag.

Lauwwarme linzensalade met kerstomaatjes

ht of voorgerecht voor 4 personen

ijd : 20 minuten

n
gsla
onde linzen (ongekookt)
herrytomaten,125 gram
rkjes met tuinkruiden (HAK)
lijfolie
els witte wijnazijn of witte balsamico azijn

wijze
en in ruim water gaar. Voeg pas na 15 minuten zout toe. Dit verkort de kooktijd.
rrytomaten in vieren en de snackaugurkjes in plakjes.
een kom de azijn, de olie en de mosterd. Voeg de tomaten en augurkjes toe.
ijsbergsla 4 mooie bladeren.
n af in een zeef als ze gaar zijn. Laat even uitlekken en roer de nog warme linzen door
gsel. Zo kunnen de smaken goed intrekken. Breng op smaak met peper en zout.
rgslabladeren op 4 bordjes en verdeel de linzensalade erover.

aarde per persoon
kcal
m
an verzadigd : 1 gram
n: 12 gram
am

t

inspirerende, groenterijke recepten: kijk op www.hakgroente-instituut.nl

