
 

 
 

Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
Zonder deze stoffen kun je niet leven 

Alles wat je eet of drinkt noem je voedingsmiddelen. Deze 
bestaan uit verschillende voedingsstoffen. Zo bevat brood 
zetmeel, water, zout en vitaminen. Het is belangrijk dat 
je gevarieerd eet, want alle voedingsstoffen hebben een 
bepaalde functie in het lichaam. 

Er zijn zes groepen voedingsstoffen: koolhydraten, 
vetten, eiwitten, vitaminen, mineralen en water. 
Hiernaast bevatten bruin brood en veel groenten en fruit vezels. Dit zijn geen 
voedingsstoffen, maar je hebt ze wel nodig. Vezels zorgen ervoor dat de darmen goed 
kunnen werken. 

Energierijke stoffen 
Koolhydraten en vetten worden de brandstoffen of 
energierijke stoffen genoemd. Zij leveren energie om te 
kunnen bewegen en om warm te blijven. Teveel 
koolhydraten en vetten worden in het lichaam 
opgeslagen als reservestoffen. Brood, pasta, couscous en 
aardappelen zijn voedingsmiddelen die veel zetmeel 
bevatten. In jam, honing en snoep zitten veel suikers. 
Zetmeel en suikers zijn beide koolhydraten. 
 
Chips, koeken, mayonaise, volle melk, slagroom en roomboter bevatten veel verzadigde 
vetten. Deze zijn erg moeilijk door je lichaam af te breken. Margarine, vis, walnoten en oliën 
bevatten veel onverzadigde vetten. Deze zijn veel gemakkelijker af te breken, dus is het 
beter om deze te eten. 

Bouwstoffen 
Water is een belangrijke bouwstof. Dit komt omdat je lichaam voor ongeveer zestig 
procent uit water bestaat. Zo bestaan bloed en cellen voor een groot deel uit water. Zonder 
water te drinken, houd je het niet lang vol. 
 
Een andere bouwstof is eiwit. Dit vind je veel in vlees, kaas, yoghurt, tofu, eieren en vis. 
Eiwitten worden gebruikt wanneer er nieuwe cellen moeten worden gemaakt. Dat komt 
voor als je een wondje hebt. Ook voor de productie van enzymen en hormonen heb je eiwit 
nodig. 



 

 
 

Beschermstoffen 
Vitaminen en mineralen dienen als beschermstoffen en 
als bouwstoffen. Als je er te weinig van binnen krijgt 
word je ziek. In normale gezonde voeding zitten 
voldoende vitaminen en mineralen. Fruit en groenten 
bevatten veel vitaminen. Mineralen zitten in veel 
verschillende producten zoals: vis en groenten. 
 


