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Yasmina is een nieuwe stripheldin.  Ze is 11 
jaar en woont samen met haar vader, Omran, in 
een flatgebouw. Ze droomt maar van één ding: 
een wereld waarin mensen goed omgaan met 
eten en met de natuur. Voor haar vader maakt ze 
elke dag een gezonde maaltijd klaar, met lokale 
ingrediënten. Ook op school wil Yasmina actie 
ondernemen! Ze moet vijftig handtekeningen ver-
zamelen om een les wiskunde te vervangen door 
een les koken of tuinieren. 

Yasmina laat jou kennis maken met gezond eten!

ONTMOET YASMINA

WAT GA JE LEREN?

1. Waarom moeten we eten

2. Voedingsdriehoek

3. Bewegingsdriehoek

4. Waaruit bestaat een gezond ontbijt

5. Waaruit bestaat een gezonde lunch

6. Waaruit bestaat een gezond avondmaal

Leer over ecologie met YasminaLeer over ecologie met Yasmina Lees hoe de petitie van Yasmina aflooptLees hoe de petitie van Yasmina afloopt



Eten is belangrijk omdat je lichaam de stoffen die in voedsel 
zitten nodig heeft. Die stoffen worden voedingsstoffen 
genoemd. Er zijn drie belangrijke voedingsstoffen:

1. Bouwstoffen:1. Bouwstoffen: om te groeien
De belangrijkste bouwstoffen zijn: eiwitten, water en mineralen.
Deze vind je in: melk, kaas, ei, vis, vlees.

2. Beschermende stoffen: 2. Beschermende stoffen: om niet ziek te worden
De belangrijkste beschermende stoffen zijn: mineralen, vezels 
en water. Deze vind je in: groenten, fruit, bruine broodsoorten.

3. Brandstoffen:3. Brandstoffen: om energie te krijgen
De belangrijkste brandstoffen zijn: koolhydraten en vetten. Deze 
vind je in: brood, aardappelen, deegwaren, boter, kaas, eieren, 
gebak.

WAAROM MOETEN WE ETEN?

> Wat is de betekenis van gezond eten?> Wat is de betekenis van gezond eten?

> Hoe weet je dat je gezond eet?> Hoe weet je dat je gezond eet?



DE VOEDINGSDRIEHOEK

Goed eten is belangrijk voor de gezondheid. De 
voedingsdriehoek bestaat uit verschillende 
kleuren:

Lichtblauw: Lichtblauw: water
Water drinken is heel belangrijk. Het zorgt ervoor 
dat je goed kan opletten tijdens de les en kan 
spelen tijdens de pauze. Kinderen moeten zeker 
1,5 liter per dag drinken, dat zijn ongeveer 7 of 8 
glazen.

Donkergroen: Donkergroen: plantaardige voedingsmiddelen
Deze voedingsmiddelen zijn heel gezond. Enkele 
voorbeelden: groenten, fruit, volle granen, aardap-
pelen, granen, noten.

Lichtgroen: Lichtgroen: dierlijke voedingsmiddelen
Deze voedingsmiddelen zijn gezond. Enkele 
voorbeelden: vis, yoghurt, melk, kaas, gevogelte, 
eieren.

Oranje: Oranje: plantaardige en dierlijke voedings-
middelen 
Deze voedingsmiddelen zijn minder goed voor 
de gezondheid. Enkele voorbeelden: rood vlees, 
boter, kokos, 

Rood: Rood: restgroep
Deze voedingsmiddelen zijn niet gezond. Enkele 
voorbeelden: frisdrank, snoep, fastfood

Bekijk de voedingsdriehoek in detail op Bekijk de voedingsdriehoek in detail op 
www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek



DE BEWEGINGSDRIEHOEK

Ook dagelijks bewegen is nodig voor een goede 
gezondheid! Kinderen moeten 60 minuten of één 
uur per dag bewegen.

Groen:Groen: bewegen
Veel bewegen is gezond.

Oranje: Oranje: stilzitten
Veel stilzitten is niet goed. 

Bekijk de bewegingsdriehoek in detail op Bekijk de bewegingsdriehoek in detail op 
www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek

> Wat doe jij als beweging?> Wat doe jij als beweging?

Laat een wekker 
elke 30 minuten 

rinkelen. Telkens de 
wekker gaat staat 

de hele klas 
recht.



HOE ZIT HET BIJ JOU?

Yasmina is benieuwd hoe jouw voedings- en bewegingsdriehoek eruit ziet.

> Denk goed na over wat je gisteren gegeten hebt en som het hieronder op.> Denk goed na over wat je gisteren gegeten hebt en som het hieronder op.

> Alles opgesomd? Kleur de vakjes hierboven in de juiste kleur:> Alles opgesomd? Kleur de vakjes hierboven in de juiste kleur:
   Groen = gezond | Oranje = minder gezond | Rood = niet gezond

> Welke kleur komt het vaakst voor? Is dat zoals het moet? Waarom?> Welke kleur komt het vaakst voor? Is dat zoals het moet? Waarom?

> Heb je gisteren genoeg bewogen? > Heb je gisteren genoeg bewogen? 



HET ONTBIJT

Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag.
Als je een hele nacht slaapt, kan je niet eten. Als je 
wakker wordt is het dus hoog tijd om iets te 
smikkelen en je lichaam extra energie te geven 
om de dag te beginnen. 

Een gezond ontbijt bestaat uit:

Graanproducten:Graanproducten: een paar sneetjes brood of 
een kom ontbijtgranen (zonder suiker).

Beleg: Beleg: hartig beleg (kaas, vlees, ei) eventueel de 
helft met zoet beleg (confituur, honing).

Drinken: Drinken: water, koffie, thee, versgeperst fruitsap 
of ongezoet fruitsap.

Fruit of yoghurtFruit of yoghurt

> Teken je ontbijt van deze ochtend.> Teken je ontbijt van deze ochtend.

Is brood gezond?Is brood gezond?
In brood zitten veel voedingsstoffen. Bouwstoffen 
die zorgen voor sterke botten, spieren en organen. 
Brandstoffen die je energie geven om te bewegen. 
Beschermende stoffen die je gezond houden. In 
brood zitten ook voedingsvezels, deze zorgen 
ervoor dat je elke dag naar het grote toilet kan.

> Er bestaan drie soorten brood: wit, bruin > Er bestaan drie soorten brood: wit, bruin 
en volkoren. Zijn deze even gezond?en volkoren. Zijn deze even gezond?



> Bekijk jouw tekening. Was jouw ontbijt gezond? > Bekijk jouw tekening. Was jouw ontbijt gezond? 

> Wat zou je behouden of wat zou je veranderen?> Wat zou je behouden of wat zou je veranderen?

> Hoeveel kinderen uit de klas hebben geen ontbijt gegeten? Waarom niet?> Hoeveel kinderen uit de klas hebben geen ontbijt gegeten? Waarom niet?



DE LUNCH

Er zijn drie hoofdmaatijden in één dag: ontbijt, 
lunch en avondmaal.

Een gezonde lunch bestaat uit:

Brood:Brood: een paar sneetjes brood of een kom 
ontbijtgranen (zonder suiker).

Beleg: Beleg: de helft hartig beleg (kaas, vlees, ei), de 
andere helft belegt met groenten en fruit. Af en 
toe (niet elke dag) mag een zoete boterham ook 
(confituur, choco).

Drinken: Drinken: water, melk of ongezoet fruitsap.

Wat is een gezond tussendoortje?

Groenten:Groenten: kerstomaatjes, komkommer, wortel,...

Fruit: Fruit: peer, appel, banaan,...

Melkproducten: Melkproducten: yoghurt, platte klaas,...

Koeken: Koeken: granenkoeken en droge kinderkoeken

> Haal je brooddoos boven. Schrijf op wat > Haal je brooddoos boven. Schrijf op wat 
je bij hebt om te lunchen.je bij hebt om te lunchen.

> Welk tussendoortje eet jij tijdens de > Welk tussendoortje eet jij tijdens de 
pauze?pauze?

> Is jouw brooddoos en tussendoortje > Is jouw brooddoos en tussendoortje 
gezond? Waarom wel of waarom niet?gezond? Waarom wel of waarom niet?

Denk ook aan het 
milieu en gebruik een 
herbruikbare brood-
doos voor je lunch!



HET AVONDMAAL

Het avondmaal is de laatste maaltijd van de dag 
en bestaat meestal uit warm eten.

Een gezond avondmaal bestaat uit:

Een helft van het volledige bord voor groenten.groenten.

Een kwart van het volledige bord voor aardappe-aardappe-
len of volkoren granenlen of volkoren granen (pasta, zilverrijst, cous-
cous,...).

Een kwart van het volledige bord voor vlees, vis, vlees, vis, 
ei, peulvruchten of vervangproducten.ei, peulvruchten of vervangproducten.

> Wat was je laatste warme maaltijd? Noteer in het bord wat je gegeten hebt.> Wat was je laatste warme maaltijd? Noteer in het bord wat je gegeten hebt.

> Vind jij groenten lekker? Welke groenten > Vind jij groenten lekker? Welke groenten 
vind je lekker en welke niet?vind je lekker en welke niet?

> Kijk naar je bord. Heb je gezond gegeten? > Kijk naar je bord. Heb je gezond gegeten? 
Waarom wel of waarom niet?Waarom wel of waarom niet?



JE EIGEN PETITIE!

Heb je goed opgelet? Dan ben jij nu een expert in 
gezond eten! Wil jij net zoals Yasmina actie on-
dernemen en iedereen op de hoogte brengen dat 
gezond eten leuk en belangrijk is?

> Maak een actieposter en verzamel vijf > Maak een actieposter en verzamel vijf 
handtekeningen. Is dat gelukt dan ontvang handtekeningen. Is dat gelukt dan ontvang 
jij een officieel diploma van Yasmina.jij een officieel diploma van Yasmina.

> Verzamel hier vijf handtekeningen.> Verzamel hier vijf handtekeningen.



15

INT_YASMINANL_01_NL_PG03_48.indd   15 24/02/20   14:29



LOGBOEK GEZOND ETEN

Hou in onderstaande tabel bij wat je tijdens de week eet.

MaandagMaandag

Ontbijt Lunch Avondmaal Beweging

Tussendoortje

DinsdagDinsdag

Ontbijt Lunch Avondmaal Beweging

Tussendoortje

WoensdagWoensdag

Ontbijt Lunch Avondmaal Beweging

Tussendoortje



DonderdagDonderdag

Ontbijt Lunch Avondmaal Beweging

Tussendoortje

VrijdagVrijdag

Ontbijt Lunch Avondmaal Beweging

Tussendoortje



KNUTSEL EEN KOKSMUTS
Wil jij net zoals Yasmina pronken met een leuke koksmuts?
Volg de stappen hieronder om je eigen koksmuts te knutselen.

3. Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?

1. Kroon (volgende pagina)

2. Stuk wit crêpepapier (26 cm hoog)

3. Schaar en lijm

4. Kleurpotloden of stiften

5. Nietjesmachine

TUINIEREN
Yasmina houdt van verse ingrediënten en haalt deze vaak uit de tuintjes van haar vrienden. Voor een 
volgend gerecht heeft Yasmina tuinkers nodig? Kan jij dit maken?

SORTEERSPEL
Na het maken van een maaltijd blijft er 
altijd wat afval over. Voor het milieu is het 
belangrijk om dit afval juist te sorteren! 
Ken jij de sorteerregels? Yasmina daagt je 
uit om haar sorteerspel te spelen!

InstructiesInstructies

Knip de twee stroken uit. > > Lijm deze twee stroken aan 
elkaar om later een kroon van te maken > > Vul je naam 
in en versier met kleurpotloden. > > Knip het crêpepapier 
op dezelfde lengte als je kroon. > > Lijm het crêpepapier 
vast aan de kroon (opgelet: gebruik de juiste zijde). > > 
Niet de kroon dicht op maat van jouw hoofd. > > Maak de 
bovenkant van de koksmuts dicht door het crêpepapier 
aan de binnenkant te verzamelen in een propje en dit 
vast te nieten. > Laat de juf of meester de  > Laat de juf of meester de 
nietjesmachine gebruiken.nietjesmachine gebruiken.

Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?

1. Tuinkers zaden

2. Grote watten

3. Bordje of bakje

4. Plantensproeier

InstructiesInstructies

Leg de watten op een bordje of in een bakje (knip of 
scheur de de watten als ze te groot zijn). > > Maak de 
watten nat (niet te nat!). > > Strooi de zaden over de wat-
ten (zorg ervoor dat de zaden niet op elkaar liggen).  > > 
Zet op een warme plek bij een zonnige raam. > > Sproei 
de zaadjes elke dag nat. > > Na enkele dagen wanneer de 
sprieten ongeveer 5 cm groot zijn knip je de sprieten af 
en zijn ze klaar voor gebruik!

> Surf naar > Surf naar 
www.standaarduitgeverij.be/Yasminawww.standaarduitgeverij.be/Yasmina



Lijm deze strook aan de achterzijdeLijm deze strook aan de achterzijde
de andere strook om een kroon te de andere strook om een kroon te 
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EINDE!

Win een klasbibliotheek!
Nu de hele klas het geheim van groen en gezond eten kent is het hoog tijd 
om net zoals Yasmina actie te voeren en de wereld te tonen dat jouw klas 

groen en gezond is!

> Post een klasfoto op Facebook of Instagram en tag > Post een klasfoto op Facebook of Instagram en tag 
@StandaardUitgeverijStrips met #Yasmina om kans te maken op @StandaardUitgeverijStrips met #Yasmina om kans te maken op 

een strippakket voor jouw klas.een strippakket voor jouw klas.

PS: zo sta jij goed op de foto:

> > Zet je zelfgemaakte koksmuts op
•	•	 > >  Pronk met je Yasmina-diploma in de hand

•	•	 > > Laat je mooiste lach zien 


