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InterWest kreeg hulp van drie studenten
wellbeing- en vitaliteitsmanagement uit Vives
Kortrijk. Cassandra, Emely en Micicillia hielpen
ons bij het onderzoeken van de effecten van
frisdrank, de voordelen van water en andere
alternatieven. Hun onderzoek wordt in deze
nieuwsbrief kort toegelicht.
Deze bundel bevat betrouwbare informatie
over de nadelen van het drinken van frisdrank,
de voordelen van water drinken en frisdrank
vervangers. Durf jij je collega's te motiveren
om ook voor gezond te gaan?

In de

nieuwsbrief vind je heel wat recepten met
lekkere

en

gezonde

alternatieven

voor

frisdrank. Probeer deze zeker eens uit!

INTERWEST
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WATER
IS DE
GEHEIME

KRACHT

VAN ALLES
DAT

LEEFT!
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NADELEN
VAN
FRISDRANK
Zoals je waarschijnlijk al weet bevat

"In België heeft

frisdrank heel veel suiker, maar wat zit

49.3% overgewicht

er nog allemaal in? In frisdrank zit een

en 15.9% obesitas.

beetje water, heel wat suiker of suiker

Deze cijfers zijn

vervangers, voedingszuren en aroma's.

erg hoog! Het is

Als je op de ingrediënten lijst van je

dus belangrijk om

blikje frisdrank kijkt zie je E-nummers.
Dit zijn stoffen die worden toegevoegd

hier iets aan te

zoals bewaarmiddelen, voedingszuren

doen!"

en

kleurstoffen.

cafeïne

Soms

wordt

toegevoegd.

Al

ook
deze

Suiker zorgt voor een grote

hulpstoffen zijn slecht voor je lichaam.

calorie-inname,

Maar

gemakkelijker overgewicht en

suiker

boosdoener.

blijft

de

grootste

waardoor

je

obesitas kan krijgen. Dit kan er
op zijn beurt voor zorgen dat je
hart- en vaatziekten, diabetes,
hoge

bloeddruk,

kanker,

infarcten,

artrose

en

spijsvertering- en leverziektes
krijgt. De suikers en de zuren in
frisdrank kunnen ook zorgen
voor tandbederf en gaatjes.
Eén

keer

dat

je

tanden

aangetast zijn kan je dit niet
meer herstellen.
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Naast lichamelijke problemen kun je
mentale klachten krijgen. Dit kan
depressie,

angsten

en

gespannenheid veroorzaken. Suiker
zorgt ook voor slapeloosheid

en

hyperactiviteit. Daarnaast kan suiker
concentratieproblemen veroorzaken.

Zero en Light gezond?
Light-

en

zerodranken

bevatten geen suiker maar
wel

zoetstoffen

om

het

drankje een zoete smaak te
geven.

Deze

zoetstoffen

verhogen de kans op diabetes
type 2 met 67%. Net zoals
gewone

frisdranken

veroorzaken

ze

tandproblemen,
vaatziekten,

ook

hart-

nierproblemen,

een

slechte

bloedsuikerspiegel
"Suiker is de psychopaat onder de
voeding, Het lijkt zoet maar het

en

en

osteoporose. Light en zero zijn
dus

niet

gezonder

dan

gewone frisdranken.

is Vergif."
-almere
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DE
VOORDELEN
VAN WATER
Ons lichaam bestaat uit ongeveer 70%
water, het is dus normaal dat we veel
water moeten drinken. Te weinig water
drinken

zorgt

slechte

voor

een

gezondheid,

vermoeidheid,

algemeen
hoofdpijn,

duizeligheid,

verstopping, weinig of donkere urine,
droge

huid

krampen.

gebarsten

lippen

en

Maar hoeveel moet je nu
drinken?
Tijdens de dag verliezen we
zo'n 3 à 4 liter water. Om ons
lichaam in balans te brengen
is het aangeraden om zeker
1.5 - 2 liter water te drinken
per dag.
Vind jij de (vet gedrukte)
voordelen van water terug in
de woordzoeker?
Meer ENERGIE
Afvoeren van GIFSTOFFEN
Verbetert IMMUNITEIT
Versterkt je PRODUCTIVITEIT
Bester VERTERINGSPROCES
Beter gemoed en GELUK
Voorkomt HARTZIEKTEN
Huid wordt MOOIER
VECHT tegen infecties
Helpt voor GEWICHTSVERLIES
Voorkomt HOOFDPIJN
Voorkomt NIERPROBLEMEN
Verhelpt VERSTOPPING
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GEEN FRISDRANK?
WAT DAN WEL?

Gezonde alternatieven voor frisdrank. Want nee, het hoeft niet altijd water te zijn.

De bekendste alternatieven zijn water,
koffie en thee. Dit kan na een tijdje saai en
eentonig worden daarom zijn we op zoek
gegaan

naar

gezonde

vernieuwende

drankjes. Want ook koffie is niet echt
gezond.

Verschillende soorten water
Kokoswater

is

het

water

dat

in

een

kokosnoot zit. Zelfgemaakt gearomatiseerd
water is water met fruit of kruiden. Enkele
combinaties die je kan proberen:
Peer, kaneel, vanille
Citroen, limoen, sinaasappel en gember
Aardbei, limoen en munt

Thee of infusies
Infusies worden gemaakt van planten of
planten onderdelen. Deze laat je trekken in
warm water. Je kan deze drankjes warm of
koud drinken. In de zomer kan je er
ijsblokjes

aan

toevoegen

voor

een

verfrissend gevoel.
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Fruit- en groentendranken
Deze dranken zorgen voor een vitamineboost. Een smoothie is een mix van water,
melk/fruitsap en fruit. Een groentesap is
een

drankje

dat

wordt

gemaakt

van

gemixte groenten en kruiden.

Kombucha
Is een gegist drankje. Kombucha wordt
ook

het

onsterfelijkheidsdrankje

genoemd. Het gistingsproces zorgt voor
het ontstaan van GEZONDE bacteriën,
schimmels en gisten. Dit zorgt voor een
licht zurig smaakje.

Limonade
Limonade kan je gemakkelijk zelf maken
door citroen te combineren met (bruis)
water en honing. Deze zelfgemaakte
limonade

is

ideaal

voor

een

warme

zomerdag.
Geen Alcohol
Alcohol wordt afgeraden. Het is niet
hydraterend,

het

zorgt

zelf

voor

uitdroging.
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Lekker
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WORD JIJ EEN
SUPERVERSPREIDER?
Help jij om je collega's mee te motiveren om voor gezond te
gaan? Probeer zelf eens een receptje uit. Deel je ervaringen met
je collega's. Misschien heb je zelf wel een gezond en lekker
receptje, dat je wil delen. Stuur dan zeker een mailtje naar
Talent@interwest.be, of deel je recept of ervaring via Instagram
op de pagina van @InterWestvzw.

PROBEER EEN RECEPT
MOTIVEER COLLEGA'S
DEEL JE ERVARING
ZELF EEN LEKKER EN
GEZOND RECEPT? HOU HET
NIET VOOR JEZELF EN
DEEL HET!

Durf jij de
n
uitdaging aa
te gaan?
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RECEPTEN

Lekker drankje, alcohol vrije
cocktail, smoothies. Voor elk wat
wils!

Citroen limonade

Ingrediënten
4 citroenen
900 ml (bruis) water
4 tl honing

Instructies
1. Vul een karaf met (bruis)
water.
2. Pers de citroenen uit en voeg
het citroensap toe aan het
(bruis) water.
3. Doe er de honing bij indien
een zoete smaak gewenst.
4. Roer goed.

(TIP: gebruik
lange steel)

een

lepel

met
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Oranje boost smoothie
Ingrediënten
2 bananen
150gr frambozen
250ml sinaasappelsap
250gr yoghurt
1 el citroensap

Banaan & framboos smoothie
Ingrediënten
2 sinaasappels
1 mango
250 ml yoghurt
1 el citroensap
8 aardbeien

Instructies
1. Doe de gepelde bananen, het
sinaasappelsap, het citroensap
en de yoghurt in de blender.
2. Mix tot een glad geheel.
3. Voeg de frambozen toe en mix.

(TIP: Laat de smoothie even in
de frigo staan, zo is het lekker
fris)

Instructies
1. Pers de sinaasappels.
2. Pel de mango en snij in stukken,
haal de pit eruit en snij daarna in
stukken.
3. Verwijder de kroontjes van de
aardbeien
1. Doe het sinaasappelsap, de
stukken mango en het
citroensap in de blender.
2. Voeg halverwege de yoghurt en
de aardbeien toe.
3. Blend dit tot een glad geheel.
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Zelfgemaakte Iced Tea
Ingrediënten
1l gekookt water
3 zakjes groene thee
1 perzik (in partjes)
1 citroen
12 ijsblokjes
6 blaadjes munt

Alcohol vrije cocktail met
gingerale,

rooibos

en

sinaasappel
Ingrediënten
350 ml gekookt water
1 zakje rooibosthee
4 kaneelstokjes
18 ijsblokjes
1 sinaasappel
500 ml ginger ale 0% suiker

Instructies
1. Kook het water en giet het in
een karaf.
2. Laat de theezakjes een uur
intrekken.
3. Snij de perzik in partjes.
4. Snij 2 schijfjes citroen.
5. Doe de perzik en de citroen in
de karaf.
6. Plaats in de koelkast.
7. Voor het serveren voeg je
blaadjes munt en ijsblokken toe.
(TIP: Indien je wenst kan je het wat
zoeter maken door een beetje
honing toe te voegen.)

Instructies
1. Doe het zakje rooibosthee en het
kaneelstokje bij het kokende
water.
2. Laat trekken en verwijder na 3
min. het zakje.
3. Koel af door er 10 ijsblokjes door
te roeren.
4. Snijd ondertussen per persoon 1
schijfje van de sinaasappel.
5. Verdeel de rest van de ijsblokjes,
de kaneelstokjes,
sinaasappelschijfjes over de
glazen.
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