
Voeding & corona 

Wil je hier nog meer overlezen? Klik dan hier. 

 

Tot zover de schijf van 5. Het voedingscentrum 

vertelt nog meer over de gezondheid van noten; in 

het kort komt het hier op neer. 

Alle noten zijn gezond. Verschillende noten hebben 

allemaal verschillende eigenschappen, zo zijn er een 

aantal die vezelrijk zijn, verschillende hebben een 

gezonde vetzuursamenstelling en zijn daarmee goed 

voor hart en bloedvaten.  

 

Ook zijn er noten die hoge gehalten aan bepaalde 

vitamines en mineralen bevatten en daarmee een 

effect hebben op immuunsysteem, zenuwstelsel of 

andere lichaamsprocessen. Omdat geen van de 

noten al deze stoffen bevat is het raadzaam om 

verschillende noten te eten, dan maak je optimaal 

gebruik van dit wonder van de natuur.  

 

Nog even over bakken, zouten en bewerken van 

noten. Veel mensen denken dat ze noten rauw 

moeten eten omdat dit het gezondst zou zijn. Dat is 

niet zo. Gebakken noten bevatten niet meer vet dan 

de ongebakken variant, ze zijn immers al zo vet dat ze 

geen vet meer opnemen tijdens het bakken.   

Het voedingscentrum 
Het Nederlandse voedingscentrum zegt er het 

volgende over: 
 

Hoe zorg je voor een goede weerstand? 
 

Besmetting met corona kun je niet voorkomen 

met een gezonde leefstijl. Maar door gezond te 

eten, genoeg te slapen en regelmatig te 

bewegen, blijft je algehele weerstand zo hoog 

mogelijk. Met een goede weerstand is je lichaam 

beter in staat om ziekmakende bacteriën en 

virussen te bestrijden en word je vaak minder snel 

of hevig ziek. Mocht je toch ziek worden, dan 

herstel je meestal sneller. 

Door te eten volgens de Schijf van Vijf krijg je alle 

goede stoffen binnen die je nodig hebt, zoals 

mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, 

vetten en vezels. Als je gezond eet en daarnaast 

goed slaapt en beweegt, zorg je voor een 

optimale weerstand. 
 

Het advies van het voedingscentrum: Eet dagelijks 

een handje ongezouten noten. 

Het is wel fijn als noten gebakken zijn in gezonde 

plantaardige olie, bijvoorbeeld arachideolie, deze 

olie heeft namelijk dezelfde gezonde 

eigenschappen als  de noten zelf. Kort en niet te 

heet(max.160) bakken, heeft tot resultaat dat de 

gezonde eigenschappen van noten goed bewaard 

blijven. 

 

Verkooptip 
Meng eens een goede elitehaver en zet er een 

bordje bij met: aanbevolen door het 

voedingscentrum: elke dag een handje 

ongezouten noten. 

Studentenhaver mag de volgende 

gezondheidsclaims voeren (mits in de juiste 

hoeveelheden gemengd) 1 deel amandelen bruin, 

1 deel amandelen wit, 1 deel hazelnoten wit, 1 deel 

paranoten, 1 deel macadamia, 1 deel walnoten,2 

delen rozijnen chili blauw, 2 delen rozijnen jumbo 

geel) 

Rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten 

Vezelrijk 

Geen toegevoegde suiker (mits geen 

cranberries toegevoegd) 

Op onze website onder inspiratie vindt u nog meer 

informatie over voedingsclaims. 

 

 

 

 

 

Deze informatie is samengesteld door B. Bremer en  

M. Rietsema, opgeleid aan de Wageningen Universiteit. 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding/hoe-zorg-je-voor-een-goede-weerstand.aspx

