
FEESTMENU
iedereen tevreden  
door ingrediënten te combineren



Een feestelijk menu op tafel toveren dat aansluit bij de verschillende voedingsverplichtingen en -wensen 
van alle tafelgenoten is een ware uitdaging maar niet onmogelijk. Tips en tricks voor elk voedingsprofiel. 

Calorie-arm

Eiwitrijk 

Voor de kids 

Glutenvrij 

Aangemaakt in samenwerking met:

Plant-based | Vegetarisch 

FODMAPS-arm 

Morane Goessens |  
Diëtist-influencer 
       @simply.morane

Michaël Sels | Hoofddiëtist 
UZ Antwerpen  
       @michaelsels.be

https://www.instagram.com/simply.morane/
https://www.instagram.com/michaelsels.be/
https://www.instagram.com/simply.morane/
https://www.instagram.com/michaelsels.be/


APERITIEF-TIPS 

Toasten zonder hapje is bijna ondenkbaar 
maar waarom niet van de gelegenheid 
gebruikmaken om enkele voedzame 
gerechtjes op tafel te toveren? Een warm 
soepje, gekleurde groentendips of een slaatje 
met peulvruchten… De mogelijkheden  
zijn divers.  

   Een warm soepje

   Gekleurde groentendip

   Een slaatje met peulvruchten



 ° Bereid een velouté met 
FODMAP-arme groenten  

bv. velouté van pastinaak en Sint-
Jacobsnoten, van aardappel met 
truffel, van wortels met kastanjes...

Uitstekend voor iedereen! Meer groenten en peulvruchten eten is een belangrijke doelstelling om beter  
te eten. Prima ook voor een calorie-arm voedingspatroon. 

 ° Peulvruchten kunnen ook bij de 
aperitiefhapjes: hummus als dip of op een 
toast, gegrilde en gekruide kikkererwten…       

 ° Maak een groentendip: mix gekookte 
groenten met kikkererwten  
 

bv. wortelen, bloemkool, pastinaak,  
rode biet... 

 ° Werk af met enkele kiemgroenten



 ° Gebruik skyr, petit suisse of 
platte kaas 0% voor een met 
eiwit verrijkte saus, dipsaus 
of vinaigrette   

 ° Vervang toast door een 
toast op basis van (zoete) 
aardappel  

bv. schijfjes zoete aardappel 
met mousse van geitenkaas, 
granaatappel en kiemen

Vitello tonato, carpaccio en ceviche zijn allemaal glutenvrij en zijn ideale gerechten voor een voedingspatroon  
rijk aan eiwitten.

Oesters op het menu? Deze passen zowel is een eiwitrijk, glutenvrij als calorie-arm voedingspatroon. 



HOOFDGERECHT 

Een feestelijke maaltijd kan ook 
evenwichtig zijn. Er zijn geen verboden 
voedingsmiddelen maar de portie is 
belangrijk. Beperk het gebruik van vetten 
voor de bereiding. 

          Voorzie ½ bord groenten, ¼ bord met           
       een koolhydraatbron en ¼ bord met  
     een eiwitbron. 

½ 
bord groenten

¼ 
bord 

eiwitbronnen

¼ 
koolhy- 

draatbron



 ° Groentenfrietjes zijn de 
ideale manier om groenten 
een twist te geven zodat 
ook deze in de smaak 
vallen.

 ° Appelmoes kan naast 
de groenten geserveerd 
worden, kies voor een 
versie zonder toegevoegde 
suikers

Dit moet je weten over  
groenten : 

 Geef de voorkeur aan
Alfalfa, sperziebonen, Chinese 
kool (paksoi), paprika, 
wortel, aromatische kruiden, 
komkommer, sla, tomaat, 
courgette, avocado, selder, 
bieslook, spinazie, broccoli
 
 Pas op met 
Ui, look, artisjok, schorseneer, 
chicorei, aardpeer, kardoen, prei, 
asperge, champignons

½ 
bord groenten

 ° Zorg voor een maaltijd met 
veel groenten
 
bv. ovengegaarde groenten 
zoals pastinaak, meerkleurige 
wortelen, butternut... met 
een scheutje olijfolie, look en 
rozemarijn.  
 

 ° Maak een gratin met ½ 
hoeveelheid aardappelen 
aangevuld met groeten 

bv. pompoen, knolselder of pastinaak



 ° Kies voor pomme duchesse 
aardappelen in plaats van 
gepaneerde kroketten of 
serveer puree, frietjes of 
ovengegaarde aardappelen

Dit moet je weten over 
Koolhydraatbronnen: 

 Geef de voorkeur aan 
Glutenvrij brood, glutenvrije 
ontbijtgranen, rijst, quinoa, maïs, 
boekweit, gierst, sorgo, (zoete) 
aardappel  

 Pas op met
Tarwe en afgeleiden, rogge en 
afgeleiden, puree en andere 
gerechten met room of melk

½ 
de légumes

¼ 
koolhy- 

draatbron

 ° Geef de voorkeur aan 
volkoren granen of serveer 
aardappelen zonder 
toevoeging van room, 
eieren of kaas 

bv. gesneden aardappel, frieten 
of kroketten in de oven gegaard



 °  Pas de portie aan, er 
zijn geen verboden 
voedingsmiddelen

 ° Serveer de saus altijd apart

½ 
de légumes

¼ 
bord 

eiwitbronnen

 ° Zorg voor een eiwitbron in elk gerecht: vlees, vis, eieren, melkproducten, 
peulvruchten…  

 ° Maak een saus op basis van melkproducten  

 ° Zet ook peulvruchten op tafel, zoals een slaatje van rode bonen of maïs 

 ° Melkproducten kunnen overal geïntegreerd worden: melk, yoghurt of 
kaas in een slaatje of gerecht 



Vlees, vis, gevogelte, tofoe, tempeh, zeevruchten… het 
kan allemaal, met uitzondering van seitan  

Dit moet je weten over melkproducten en peulvruchten:

 Geef de voorkeur aan
Lactosevrije melk en afgeleiden, harde kazen, yoghurt, 
sommige probiotica, sojadranken 

 Pas op met 

Melk en afgeleiden, bijgerechten met room en saus, 
zuivelproducten met verminderd vetgehalte

½ 
de légumes

¼ 
bord 

eiwitbronnen

 ° Het vervangen van de eiwitbron tijdens de 
hoofdmaaltijd is essentieel 
 
Vervang daarvoor het vlees door een plantaardig alternatief 
zoals burgers of balletjes op basis van soja of peulvruchten 
of maak een gebraad met seitan 
(à base de farine de gluten) 

 ° Zet een slaatje met volkoren granen, peulvruchten, 
noten en kaas op tafel 

 → Ongepelde rijst, maïs, avocado, granaatappel en 
yoghurtdressing

 →  Bruine bonen, feta, gegrilde amandelschilfers  

 → Quinoa, rauwkost, hazelnoten en hummus  

 → Bulgur, kidneybonen, tomaten, rucola en citroen 



NAGERECHT  

Pas de portie van het nagerecht aan, voeg 
fruit toe, eventueel een melkproduct en 
volkoren granen indien het kan. 

melkproduct

volkoren granen

fruit



 ° Kies voor een nagerecht 
met fruit

 ° Houd de portie onder controle  

bv. pavlova met fruit

 ° Melkproducten kunnen 
ook in het nagerecht 
geïntegreerd worden 
 
bv. cheesecake met pindakaas en 
volkoren speculaas

 ° Probeer eens een nagerecht 
met een notenpasta, verse 
noten en fruit  

Bv. chocoladefondue met vers 
fruit, rauwe taartjes op basis 
van dadels en noten, pure 
chocolade en schijfjes vers 
fruit 



Dit moet je weten over noten, fruit en andere: 

 Geef de voorkeur aan 
Sinaasappel, citroen, rode vruchten, mandarijn, druif, meloen, bosbes, 
passievrucht, ananas, papaja

Amandelen en pompoenpitten

 Pas op met 
Appel, peer, steenvruchten, mango, kers, kweepeer, vijg, kaki, kokosnoot, 
gedroogde vruchten, vruchtensap, confituur, vruchtennectar, vruchtensiroop

Andere noten 

Bv. Rijstpap zonder lactose op een laagje citrusvruchten

 ° Crumble? Gebruik noten 
in plaats van bloem met 
boter gemengd 

 ° Gebruik deeg zonder gluten  

bv. voor het maken van rolbiscuit 

 ° Gebruik fijne polenta of 
glutenvrije bloem voor 
patisserie  

Bv. meringues pavlova, 
ananascarpaccio met 
citroensorbet en muntsuiker 

Bananen softijs gemaakt van diepgevroren bananen is niet enkel glutenvrij maar ook plantaardig en een ideaal 
nagerecht voor calorie-arme voedingspatronen. 



HYDRATATIE 

EXTRA 

Vergeet geen water te drinken tijdens de feesten. 
Wissel andere dranken af met het drinken van plat 
water of bruiswater. 

Zet bij iedere gast ook een waterglas, en laat altijd 
een karaf water op de tafel staan. 

Bied een karaf aan met water en seizoensfruit (bv. 
sinaasappel + kaneel + cranberries, appel + kaneel, 
citroen + gember)

Pas de portie aan, er zijn geen 
verboden voedingsmiddelen 

Gekorst gerecht? Gebruik noten in 
plaats broodkruimels of bloem.

Laat het kind zelf zijn porties kiezen 
maar zorg ervoor dat groenten in 
proportie meer aanwezig zijn. 



Deze brochure werd opgesteld door diëtisten en wordt u aangeboden door Nestlé

Op initiatief van NESTLÉ en haar merken:


