
De meningen daarover zullen altijd verschillen. Is brood
gezond voor jou is de vraag. Ik merk dat ik er niet goed
op reageer. Tijdens mijn zwangerschap zag ik dat door
brood mijn bloedsuikerspiegel omhoog ging. Maar dat
hoeft niet voor iedereen zo te zijn.

Wat wel het geval is, is dat brood van nu niet meer
hetzelfde is als brood van vroeger. Vroeger lieten ze het
brood lang gisten, waardoor de fytinezuur die in tarwe zit
deels verdwijnt. Door het snelle proces van tegenwoordig
blijft er veel fytinezuur in brood zitten. Dit is niet perse
schadelijk, maar een teveel is ook niet goed. Fytinezuur
zit al in heel veel producten. Zoals noten en allerlei
andere granen. Deze stof bindt zich aan mineralen in je
lichaam, waardoor je lichaam het uitscheid. Het maakt
geen onderscheid tussen goede en slechte mineralen!
Waardoor het nog belangerijker is om gezond beleg toe
te gebruiken op brood!

Wat er ook meer in zit dan vroeger zijn gluten. Dat zijn
eiwitten die ervoor zorgen dat het brood zo zacht en
luchtig is. Omdat het brood lang bewaard moet blijven
doen ze er nog meer gluten in. Gluten zijn niet perse
schadelijk, als je een gezonde darmflora hebt.
Veel mensen voelen zich wel beter als ze gluten (brood)
laten staan. 
Het is jammer dat ons brood niet meer ambachtelijk is.
Ook de bakkers krijgen een kant en klare zak uit de
fabriek welke ze zo kunnen bakken. Waar veel
conserveringsmiddelen en E-nummers in zitten. Net als
het brood uit de supermarkt. Vraag maar eens een
uitdraai bij de bakker van het brood wat je koopt! Ze zijn
verplicht te zeggen wat er in zit i.v.m. allergieën.
Eet ik geen brood meer? Jazeker wel. Met mate en van
een goede bakker!

20 TIPS VOOR GEZOND BROODBELEG
20 tips maar liefst, keuze genoeg!

IS BROOD GEZOND?
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change if
you don't
make one!
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Kikkererwten zitten boordevol vezels, eiwitten, vitaminen en mineralen. Als
broodbeleg geeft het een goede verzadiging. Maar je kan het ook met rauwkost
eten, op een cracker of rijstwafel!

1. HUMMUS
Zelfgemaakt of uit de supermarkt. Check de ingredienten als je het koopt.
klik hier voor een recept

Deze combinatie is erg lekker, zeker met wat basilicum en zeezout erbij. 
Als je dit op een sateprikker doet. Dan heb je een heerlijk borrelhapje!

You don't have to be
great to start but you

have to start to be
great!

2. MOZARELLA, TOMAAT, KOMKOMMER

https://www.gezondmetesma.nl/
https://www.gezondmetesma.nl/olijven-hummus/


W W W . G E Z O N D M E T E S M A . N L

Hier moet je wel tegen kunnen. Blijf voelen of het bij je past. Dit zijn best wel wat
vetten. Maar je zit de hele middag vol! Een heerlijke combinatie, dat zeker! Het
hoeft ook niet allemaal tegelijk, maar mag wel! (van alles een beetje)
Avocado kan je ook als boter gebruiken. Een gezond alternatief!

3. AVOCADO, EI, ZALM
Vetten zijn gezond voor je!

Fruit is altijd goed! Tegenwoordig heb je ontzettend veel notenpasta's. Van cashewnoten,
amandelen, sesam of een combinatie daarvan. Combineer het met fruit die je lekker vindt!

NOTE
Mocht je ooit besluiten om te stoppen met brood eten. Wees je ervan bewust dat je dan
misschien niet voldoende jodium binnenkrijgt. In brood wordt jodium toegevoegd omdat
veel mensen daar een tekort aan hebben. Jodium zit o.a. in alles wat uit de zee komt! 
Zorg dat je daar voldoende van binnenkrijgt als je met brood stopt!

4. BANAAN MET NOTENPASTA

https://www.gezondmetesma.nl/
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Heb je groente over van je maaltijd van de dag ervoor, eet het als salade bij je lunch of beleg
je brood ermee. Gegrilde paprika, aubergine, courgette of champignons. Dat is een feestje op
brood. Staat je oven al aan voor iets anders. Snijd dan wat groente en zet het in de oven. Als
het afgekoeld is dan doe je het in een bak, in de koelkast. De volgende dag kan je het zo
pakken!

6. (GEGRILDE ) GROENTE

We zijn zo gewend om alleen kaas, of jam of vleeswaren op ons brood te doen.
Wees lekker creatief en combineer allerlei dingen met elkaar. Zo krijg je van alles
binnen aan vitamines en mineralen. Je lichaam heeft het nodig! Zo eet je minder
brood.

5. HÜTTENKÄSE, AVOCADO, TOMATEN.

Eten is een
noodzaak, maar
bewust eten is

een kunst

https://www.gezondmetesma.nl/
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Linzen, kidney bonen, witte bonen, bruine bonen, kikkererwten. Allemaal hele voedzame
producten. Maak ze lekker door ze even te roerbakken in de olijfolie, knoflook en
enventueel wat komijn. Druk ze plat zodat ze beter op je broodje blijven liggen. Superlekker
dit ook!

8. PEULVRUCHTEN

De eiwitten die in de tonijn zitten zorgen voor een lang verzadigd gevoel. Als je
geen groente in huis hebt kan je er ook een lik mayonaise aan toevoegen en je
bent klaar. Het broodje wat hieronder staat heb ik met wat plakjes kaas in de
oven gegrild. Ook een hele lekker combi. Doe ik niet vaak. Zelf eet ik niet vaak
brood. Maar af en toe trakteer ik mezelf op iets lekkers!

7. TONIJN, TOMAAT, KOMKOMMER

https://www.gezondmetesma.nl/
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Je kan allerlei soorten pesto’s maken van
bijvoorbeeld:  gedroogde tomaatjes of  basilicum of
koriander/peterselie of olijven. Maal het fijn met wat pijnboompitten/noten,
knoflook, olijfolie. zout/peper en je hebt een heerlijke  verse pesto!

 

10. AVOCADO, TOMAAT MET CITROEN OF LIMOEN

Klik hier om 10 recepten te downloaden voor makkelijke en gezonde
maaltijden

Heb je champignons in huis, bak ze even in olijfolie, knoflook, koriander of peterselie en wat
roomkaas. Dit kost even van je tijd, maar daarna is het genieten!

9. CHAMPIGNONS

11. PESTO

Een salsa van avocado, tomaat en
citroen. Koriander past hier ook erg
goed bij!

https://www.gezondmetesma.nl/
https://www.gezondmetesma.nl/gratis-downloads/
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Voeg kiemgroente aan je broodje kaas. Dit zijn bommetjes aan vitamines en
mineralen. Wil je je gezondheid naar een hoger plan tillen, dan raad ik je zeker deze
kiemgroentes aan. Ook makkelijk zelf te kweken. Google maar eens!

 

Klik hier om 10 recepten te downloaden voor makkelijke en gezonde
maaltijden

klik hier voor het recept

12. ZELFGEMAAKTE CHOCOPASTA

13. GEGRILDE PAPRIKA DIP
klik hier voor het recept

14. FALAFEL
Overal te koop tegenwoordig, bak ze even en doe erbij wat je lekker vindt. Tomaat,
komkommer avocado, likje suikervrije mayo. 
Zelf maken? Klik hier

Soms hoeft het helemaal niet ingewikkeld te zijn. In een ei zitten ontzettend veel
voedingstoffen. Eet eens een ei op je brood!

15. EI

16. KIEMGROENTE

https://www.gezondmetesma.nl/
https://www.gezondmetesma.nl/gratis-downloads/
https://www.gezondmetesma.nl/chocoladepasta-2/
https://www.gezondmetesma.nl/paprika-dip-amandelen/
https://www.gezondmetesma.nl/chocoladepasta-2/
https://www.gezondmetesma.nl/falafel-burgers/
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Klik hier om 10 recepten te downloaden voor makkelijke en gezonde
maaltijden

Eet je weleens zoete aardappel en heb je over. Prak het lekker op je broodje. Wij maken
vaak chocopasta van het restant of een chocomouse. Heerlijk als ontbijt of tussendoortje!

17. ZOETE AARDAPPEL

18. TROPISCHE BOTERHAM

Zelf ben ik geen zoetekauw, maar veel mensen wel. Smeer eens wat (kokos)yoghurt op je
broodje en leg er wat ananas op. Bestrooi eventueel met kaneel en je hebt een tropische
boterham!

18. VEGETARISCHE BURGER

Maak je zelf weleens een burger of koop je ze weleens. Maak er eens 1 extra voor je lunch.

19. OMELET

Maak eens een omelet, eventueel met wat overgebleven groente of met tomaat. Lekker wat
kruiden erbij. Heel voedzaam!

20. ZONGEDROOGDE TOMAATJES
pureer eens wat zongedroogde tomaatjes of olijven of een andere groente wat je lekker 
vindt, strooi er wat gehakte noten overheen. Eventueel wat kruiden en kiemgroente. Maak
er een feestje van! Zo heb je een bom van vitamientjes binnen!
Zo heb je eens wat anders op je broodje dan kaas, pindakaas en jam :) 

https://www.gezondmetesma.nl/
https://www.gezondmetesma.nl/gratis-downloads/
https://www.gezondmetesma.nl/chocolade-mousse-ontbijt-toetje-of-tussendoortje/

