
Et, balık, vejetaryen 
15 gram (et), 20 gram (balık) (= 1 yemek kaşığı) ile başlayın. 
Et: Haftada 2 kez tavuk, hindi, haftada 2 kez yağsız sığır eti, dana 
eti veya  domuz/at eti.
Balık: Haftada 1-2 kez. Yağlı ve yağsız balıkları dönüşümlü verin.

Yarım yumurta bir porsiyon et yerine geçebilir. Haftada en fazla 1 
yumurta. 

Haftada 1 kez bakliyat (mercimek veya nohut gibi) veya bitki bazlı 
ikameler (tofu veya Quorn gibi). 
• Et veya balığı sebzelerle birlikte ateşte veya buharda pişirin.  Bir

yumurtayı 10 dakika kaynatın.
• İnce ince doğrayın.
• Bir yemek kaşığı yumuşak bitkisel margarin veya bitkisel yağ

ekleyin.
• Hiç tuz eklemeyin.

Daha fazla bilgiye kindengezin.be 
adresinden ulaşabilirsiniz 

Vlees, vis, vegetarisch
Start met 15 gram (vlees), 20 gram (vis) (= 1 eetlepel). 
Vlees: 2x per week kip, kalkoen, 2x per week mager runds-, kalfs- of 
varkens- paardenvlees.
Vis: 1 à 2 x per week. Wissel vette en halfvette vis af.   

Een half ei kan een vleesportie vervangen. Maximum 1 ei per week. 

1 x per week peulvruchten (zoals linzen of kikkererwten) of 
plantaardige vervangproducten (zoals tofu of quorn).  

• Kook of stoom vlees of vis mee met de groenten. Kook een ei 10
minuten.

• Maak fijn.
• Voeg een eetlepel zachte plantaardige margarine of plantaardige

olie toe.

• Voeg geen zout toe.

Meer info op kindengezin.be
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