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Vitaal ouder worden
Gezonde voeding is heel erg belangrijk beaamd 
Gerrit: “Zeker als je ouder wordt. Zo begin ik al 
40 jaar iedere dag met een glas vers geperste 
sinaasappelsap”, vertelt hij lachend. “Maar ook 
de rest van de dag speelt gezonde voeding 
een belangrijke rol. Zo eet ik iedere dag verse 
producten en zo min mogelijk slechte vetten.” 
Voor de familie Van Gelder is dat niet bijzonder. 
Gerrit vertelt: “In ons gezin eten we veel 
fruit gevarieerd over de dag. Maar ook onze 
kleinkinderen zijn dol op fruit. Het helpt om fruit 
aantrekkelijk aan te bieden. Denk aan plakjes 
banaan, stukjes appel of blauwe bessen. Zo 
wordt het letterlijk met de paplepel ingegoten. 
Naast dat het super gezond is, merk je dat ze 
het ook erg lekker vinden en dat heb ik zelf 
ook”, vertelt van Gelder enthousiast. “Gezonde 
voeding is voor jong en oud.”

Meerdere gezonde eetmomenten  
per dag
Je ziet dat de nieuwe generatie veel meer 
gezonde eetmomenten per dag heeft. Als je 
enkel ‘s avonds stevig eet, heb je veel meer trek 
in ongezonde producten. Neem je tussendoor 
een fruitsalade of iets anders gezonds, zal je 
merken dat je veel minder vaak grijpt naar die 
koek- of snoeptrommel. Een ontwikkeling waar 
ook je weegschaal blij mee zal zijn. “Je merkt 
dat veel ouderen nog aan de traditionele prak 
zitten. Jongeren denken heel anders, die willen 
de hele dag door gezondere eetmomenten 
creëren. ‘s Morgens beginnen ze met een 
fruitsalade en tijdens de lunch spelen avocado’s 
de hoofdrol op een gezond broodje. Voor je 
lichaam is dit een stuk beter dan ‘s avonds een 
grote hoeveelheid stamppot naar binnen 
schuiven. Zo zorgt het verdelen van 
eetmomenten voor een betere vertering. Ook 
wij zien dit terugkomen bij ons op de werkvloer. 
De jongeren nemen gezonde voeding mee en 
eten vaker kleine hoeveelheden. Wij zien het 
als onze missie om gezonde producten nog 
lekkerder te maken, zo belanden ze automatisch 
vaker op het bord.”

Gerrit van Gelder is al jarenlang algemeen directeur en mede-eigenaar 
van ‘Van Gelder groente & fruit’. Het familiebedrijf levert al ruim 67 jaar 
dagverse aardappelen, groente en fruit. In dit interview vertelt hij alles 
rondom gezonde voeding en legt hij uit waarom gezonde voeding voor 
zowel ouderen, als jongeren zo belangrijk is.
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“Gezonde voeding is  
enorm belangrijk om  
vitaal ouder te worden.” “Het verdelen van  

eetmomenten over de  
dag is beter voor  

de vertering.”
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“Gezond eten is 
een enorme trend”

De ontwikkeling van  
gezonde voeding
“Het belangrijkste aspect van gezonde voeding 
is dat het product vol moet zitten met vitamines 
en een optimale smaakbeleving moet leveren. 
We hebben veel aan productontwikkeling 
gedaan op dit gebied om ons assortiment 
te kunnen verbreden. Daarnaast werken wij 
veel samen met leveranciers aan nieuwe 
technieken. Zo ontwikkelen we producten die 
meer vitamines bevatten, vitaler blijven en 
tegelijkertijd geen schadelijke stoffen zoals 
pesticiden nodig hebben. 

Dit trekt enorm aan op de Nederlandse markt, 
want gezond eten is een enorme trend”, legt 
Gerrit uit. Alles wat in de grond groeit, bevat 
meer vitamines dan producten die niet in de 
grond groeien. Het familiebedrijf werkt aan een 
nieuwe techniek voor onder andere slasoorten; 
verticale teelt. Hierbij worden de planten 
verlicht met paarse Led-verlichting. “Met deze 
technieken kunnen wij aansturen op bepaalde 
vitamines zoals C en D. In Europa zijn we met 
een heel groot project bezig om te bewijzen dat 
deze producten daadwerkelijk veel gezonder 
zijn”, vertelt Gerrit met trots. 

1. Teveel verzadigd vet verhoogt het 
cholesterol in het bloed, hierdoor neemt  
de kans op hart- en vaatziekten toe.  
Neem liever halfvolle of magere producten 
zoals halvarine en magere yoghurt.

2. Beperk het gebruik van zout. Zet het niet 
op tafel, dat is beter voor uw bloeddruk 
en nieren. Keukenzout bevat natrium en 
chloride en vooral natrium heeft invloed op 
uw bloeddruk.

3. Uw nieren zorgen ervoor dat uw 
afvalstoffen worden afgevoerd. Door 
voldoende te drinken zorgt u ervoor dat 
uw nieren hun werk kunnen blijven doen.

4. Omega 3 vetten verkleinen de kans op 
beroerten en hart- en vaatziekten. Eet 
daarom één a twee keer per week vis.

5. Zorg voor voldoende vitamine D en 
Calcium. Hiermee houdt u uw botten sterk 
en verkleint u het risico op botbreuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Eet voldoende noten, vlees en 
peulvruchten (eiwitten) om uw spiermassa 
te behouden.

7. Drie koppen thee, zwarte of groene, per 
dag verlagen uw bloeddruk en daarmee 
het risico op een beroerte.

8. Drink zeker niet meer dan één glas alcohol 
per dag. Alcohol vergroot het risico op een 
beroerte.

9. Eet minimaal twee ons groente en 
twee stuks fruit per dag. U krijgt dan 
voldoende vezels binnen voor een goede 
darmwerking en soepele stoelgang.

10. Vermijd voedingsmiddelen zoals zoete 
of vette snacks die zorgen voor een 
snelle stijging van uw bloedsuikerspiegel. 
Neem liever gezonde snacks zoals 
groente of fruit tussendoor waarbij uw 
bloedsuikerspiegel veel gelijkmatiger blijft.

10 tips om gezonder te leven

De groente verslaat het vlees
“Als je voorheen in een restaurant een 
varkenshaas of schnitzel bestelde, kreeg je vaak 
225 gram vlees. Bij veel horecazaken hebben 
wij de trend ingezet om dit te verlagen naar 
bijvoorbeeld 150 gram. De rest kan bijvoorbeeld 
aangevuld worden met groentepuree. Dit 
kan een puree zijn van pastinaak, zoete 
aardappel, winterpeen enzovoorts. Door de 
groentepuree onder het vlees te plaatsen oogt 
het bord nog steeds vol. Naast dat dit een 
hele lekkere combinatie is, krijg je nu ook 70 
gram meer groente binnen, een stuk gezonder 
dus. Uit onderzoek is ook gebleken dat de 
klantwaardering omhoog gaat. De horeca pakt 
dit goed op, maar ook de consument vindt 
gezonde voeding in een restaurant steeds 
belangrijker worden”, concludeert Gerrit.

Ervaar hoe lekker gezond is
In het indrukwekkende nieuwe pand van Van 
Gelder is op de begane grond in het Experience 
Center een proefkeuken gerealiseerd. Gerrit 
legt uit: “Zodra Corona ons land heeft verlaten, 
kan hier iedereen de gezonde producten zelf 
komen ervaren die we in het bedrijf verwerken 
en uitleveren. Ook als consument kan je hier 
genieten van bijvoorbeeld een gezond broodje 
of verse soep. Zo kan je zelf ervaren hoe lekker 
gezond eigenlijk is.”

Gezond, duurzaam en veilig eten 

Het Voedingscentrum biedt betrouwbare 
informatie over voeding en wil u helpen om 
gezonder, duurzamer en veiliger te kiezen.  
De website www.voedingscentrum.nl biedt 
diverse tools, apps en recepten om te werken 
aan een gezond eetpatroon. De moeite waard 
om eens te bezoeken.

14 15


