
Gezond eten
Gezond eten ist die Zeitschriften der Wahl für Menschen, 
die ein gesundheitsbewusstes Leben führen wollen, 
aber nicht auf Kosten des Spaβes; Menschen die 
herausfinden möchten, was gesundes Essen ist, und was 
Nahrung mit ihrem Körper macht. Gezond eten enthält 
interessante Artikel, in denen Fakten und Mythen über 
eine gesunde Ernährung zur Diskussion kommen. Die 
Zeitschrift bietet viele einfache, leckere Rezepte, die in ein 
gesundheitsbewusstes Leben passen.

Zielgruppe
• Hauptsächlich Frauen
• Alter Leser zwischen 25 und 55
• Soziale Klassen: A, B1, B2
•  Menschen die mehr über gesundes Leben und 

gesundes Essen wissen möchten. Sie interessieren 
sich für die Herkunft und die Zusammenstellung von 
Lebensmitteln.

Warum in Gezond eten werben?
Leser von Gezond eten möchten ein möglichst 
gesundes Leben führen. Sie lesen viel über Ernährung 
und möchten wissen, was wirklich gesund ist. Sie 
lernen gerne und probieren Produkte aus, die in der 
Zeitschrift zur Diskussion kommen. Leser sind bereit in 
die Gesundheit ihrer Familien zu investieren. Genauso wie 
ihre Freundinnen, behalten sie die Social-Media-Seiten 
des Magazins im Auge. Leser von Gezond eten sind aktiv, 
arbeiten in Teilzeit, kümmern sich um ihre Kinder und 
lieben Sport. Sie stehen in der Mitte der Gesellschaft, und 
haben ein reges gesellschaftliches Leben.
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WICHTIGE DATEN
Ausgabe Anzeigenschluss Erscheinungs-

datum
Gezond Eten 2 4-01-16 26-01-16
Gezond Eten 3 1-02-16 23-02-16
Gezond Eten 4 7-03-16 29-03-16
Gezond Eten 5 4-04-16 26-04-16
Gezond Eten 6 9-05-16 31-05-16
Gezond Eten 7 6-06-16 28-06-16
Gezond Eten 8 4-07-16 26-07-16
Gezond Eten 9 8-08-16 30-08-16
Gezond Eten 10 5-09-16 27-09-16
Gezond Eten 11 3-10-16 25-10-16
Gezond Eten 12 7-11-16 29-11-16
Gezond Eten 1-2017 5-12-16 27-12-16
•  Die Daten-Annahmefrist für Shopping ist eine Woche vor 

dem Anzeigenschluss.
•   Abonnenten erhalten das Magazin 4 Tage früher als der 

Veröffentlichung
•  Das Reservierungsdatum ist zwei Tage früher als der Anzei-

genschluss

TARIFE
Formate Preise
2/1 (440 x 276 mm) e 3300,-
1/1 (220 x 276 mm) e 1950,-
1/2 (220 x 138 mm of 110 x 276 mm) e 1200,-
1/4 (110 x 138 mm of 55 x 276 mm) e 630,-
1/8 (110 x 69 mm) e 340,-
1/16 (55 x 69 mm) e 240,-
Shoppingtarif e 650,-
Spektakuläres Shopping: 40% mehr Platz € 910,-
30% Positionierungstarif auf dem Cover
20% Positionierungstarif auf beantragten Platz

*

Het backstage 
geheim van 
Noortje Herlaar

www.schaer.com

Om de hele dag het beste van jezelf te kunnen laten zien, moet je goed voor 
jezelf zorgen. Dat weet actrice en zangeres Noortje Herlaar als geen ander. Ze 
maakt lange dagen op de set én ze heeft coeliakie. Daarom kiest ze voor Schär. 

Schär biedt het grootste assortiment met de beste glutenvrije ingrediënten. 
Van een smaakvolle boterham tot een lekker koekje tussendoor. En van een 
heerlijke wrap tot een Italiaanse pizza. Met Schär kun je glutenvrij genieten. 
Gewoon, de hele dag.

Glutenvrij genieten op 
elk moment van de dag

ingebliKt

Verse vis is prijzig en om 
nou zelf de hele dag aan de 
waterkant te wachten tot je 

een goede tonijn aan je hen-
gel hebt, is ook zo wat. Veel 

goedkoper en makkelijker is 
vis uit blik. 

Tekst: Rianne van Vulpen
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Variatie in oVerVloed
Wie voor het schap met ingeblikte vis staat, zal 
merken dat vooral de blikjes tonijn en zalm de su-
permarkt domineren. Of je het nu in stukjes, vlok-
ken of een moot wil: de keuze is reuze. De meest 
basic ingeblikte visvariant is die in water. Let op: 
hier is vrijwel altijd zout aan toegevoegd. Hoe 
hard de verpakking ook mag beweren dat de vis 
in het blikje zoutarm of zonder toegevoegd zout 
is, houd er rekening mee dat er altijd zout nodig 
is om de vis te kunnen conserveren. Het advies is 
dus om voor de exacte hoeveelheid zout zelf even 
het etiket te checken. Naast deze basic vis-in-blik-
variant zijn er nog een hoop alternatieven met 
meer toegevoegde smaakmakers. Zo vind je in de 
schappen blikjes vis in zonnebloem- of olijfolie en 
zijn er blikjes met toegevoegde stukjes groenten, 
tomatensaus of een dressing.  

KijK en VergelijK
Let bij de prijsvergelijking van de verschil-
lende blikjes vooral op het nettogewicht. 
Kortom: hoeveel vis krijg je voor je geld? Houd 
er rekening mee dat alle blikjes water, olijfolie, 
zonnebloemolie of tomatensaus bevatten en 
dat die hoeveelheden per blikje verschillen. 
Vaak staat op de verpakking ook het uitlek-
gewicht vermeld en dat is het gewicht waar 
het om gaat als je een prijsbewuste keuze wil 
maken.

gezond?        
Er is geen betere bron van eiwitten dan vis uit 
blik. Een klein blikje, dus een eenpersoonsportie, 
bevat al snel zo’n 13 tot 18 gram eiwitten. Als je 
hetzelfde gewicht aan eieren eet, krijg je slechts 
12 gram binnen. 
Naast eiwitten is ingeblikte vis ook een goede 
bron van calcium. De hoeveelheid calcium per

vissoort en zelfs per merk verschilt, maar we kun-
nen concluderen dat sardientjes echte calcium-
bommen zijn. Een portie van 90 g sardientjes 
bevat gemiddeld zo’n 500 mg calcium. Dat is 
bijna net zo veel als drie glazen halfvolle melk. 
Dezelfde portie zalm of makreel bevat 220 mg 
calcium, wat ook een goede score is. Tonijn uit 
blik hoef je voor de calcium echter niet te eten, 
daarin zit per 90 g slechts 10 mg calcium. 

Hoe zit Het met Vet?
Verse vis staat bekend om de grote hoeveel-
heid ‘goede’ vetten die je ermee binnenkrijgt, 
maar ook ingeblikte vis is een goede bron van 
die gezonde omega 3-vetzuren. De hoeveel-
heid omega 3-vetzuren kan per merk verschil-
len. Verschillende merken halen hun vis uit 
verschillende gebieden en dat kan van invloed 
zijn op de hoeveelheid van dit gezonde vet 
in de blikjes. Kijk goed op de etiketten om de 
hoeveelheden te vergelijken en kies het liefst 
voor een merk waarbij de hoeveelheid omega 
3 minstens 0,2 g per 100 g is. Kies liever voor 
blikjes met vis in water dan met zonnebloem- 
of olijfolie. Dat brengt alleen maar onnodig 
veel calorieën en verzadigd vet mee.

jodium
Alle zeevruchten, inclusief de inge-
blikte variant, zijn een goede bron van 
jodium. Verder vind je in Nederland van 
nature maar weinig jodium in voeding 
en er zijn dan ook maar weinig mensen 
die per dag voldoende jodium bin-
nenkrijgen. De blikjes visvoer zijn ook 
daarom een hele verantwoorde keuze.   

Voedingswaarden 
Het verschil in voedingswaarden tussen een blikje tonijn in olie of in 
water. 

Tonijn in olie (per 100 g)

Calorieën 190 kcal

Eiwit 24,5 g

Koolhydraten 0 g

Vezels 0 g

Vet 10,3 g (2 g verzadigd)

Tonijn in water (per 100 g)

Calorieën 114 kcal

Eiwit 26 g

Koolhydraten 0 g

Vezels 0 g

Vet 1 g (0,4 g verzadigd)

Kies lieVer Voor bliKjes Vis in 

water dan in olie, dat brengt 

alleen maar onnodig Veel 

 calorieën en Verzadigd Vet mee.
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www.solis.com

Behoud van
 

vitamines door
 

de extrac
tie op ee

n 

langzaam toerenta
l

Met 3 verschillende
zeven voor sappen, 
smoothies en 

vruchtendesserts

Van hard of zacht fruit en groenten tot zelfs kruiden en tarwegras; 
de SOLIS Multi Slow Juicer (type 861) maakt in een handomdraai 
een lekkere en verfrissende bron van energie.

langzaam toerenta
l

SOLIS Multi Slow Juicer
Vitamines in optima forma!

S I N C E  1 9 0 8

Met de 6th Sense-technologie en Crispfunctie van Whirlpool tover je in een oogwenk 
de heerlijkste gerechten op tafel. Door de combinatie van microgolven, de quartsgrill 
en de speciale crispplaat bereid je gerechten net zo lekker maar tot drie keer sneller 
dan in een gewone oven. Zo heb je in 18 minuten een knapperige quiche op tafel, 
binnen 10 minuten een luchtige cake en al in  7 minuten een krokante pizza.

www.whirlpool.nl

In slechts een paar 
minuten knapperige 
gerechten dankzij de 

Crispfunctie.

Absolute Design

Bak met niet te evenaren 
knapperigheid.

Technologie

WPNL-00330 Advertentie Absolute crisp 220 x 276-DEF.indd   1 06-11-15   13:23

450 g mager rundergehakt
50 g volkoren paneermeel
50 g havermout
1 ei (losgeklopt)
1 courgette (geraspt)
2 wortels (geraspt)
2 lente-uitjes (� jngesnipperd)
1 teentje knoflook (geperst)
1 el verse peterselie (grof 
gehakt)
1 tl sojasaus
bakpapier

1 Verwarm de oven voor op 
180°C. Meng met je handen alle 
ingrediënten door elkaar in een 
kom. Breng op smaak met zout 
en peper. Bekleed een cakevorm 
met het bakpapier. Doe het 
 magerrundergehaktmengsel in 
de cakevorm en druk licht aan. 
Zorg ervoor dat het gehakt-
mengsel gelijkmatig verdeeld is.

2 Bak 50-60 minuten in de oven. 
Check eventueel met een ther-
mometer; als het gehaktbrood 
gedurende ca. 15 seconden meer 
dan 74°C warm is, is het gehakt-
brood gaar. 

Per portie circa: 180 kcal 21 g eiwit 

10 g koolhydraten 2 g suikers 2 g vezels

6 g vet (2 g verzadigd 4 g onverzadigd)

Grootmoeders gehaktbrood
makkelijk • hoofdgerecht  • 6 personen • bereidingstijd: ca. 1 uur en 10 min.

Genieten van 
gehaktbrood
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Wij zijn dol op 
gehaktbrood, hopelijk jij 
na deze recepten ook.

Lekker met 
aardappelpuree en 
gestoomde groene 

groenten. 
Dit gehakt-

brood is 
prima in te vriezen.
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WERBEMÖGLICHKEITEN
Gezond eten bietet Ihnen als Inserent die Möglichkeit um 
Ihre Zielgruppe über verschiedene Kanäle auf Ihr Produkt, Ihre 
Dienstleistung oder Ihre Marke aufmerksam zu machen. Selb-
stverständlich stehen wir für neue und frische Ideen offen. Wir 
freuen uns darauf, die verschiedenen Möglichkeiten mit Ihnen 
zu besprechen und einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen.
Möglichkeiten sind zum Beispiel:
• Anzeigen
•  Bannerwerbung
•  Advertorials
•  Inserts
• Wettbewerbe
• Werbungsprämien

• Leseraktionen
•  Mail- und Gewinnaktionen
•  Shopping
• Stellenanzeigen 
•  Newsletter
•  Produktplatzierung

•    Weitere Informationen über die verschiedenen kommerziellen 
und online Möglichkeiten finden Sie unter  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

F&L PUBLISHING GROUP
F&L Publishing Group ist einer der größeren Verlage der Niederlande 
mit einem breiten Angebot an Zeitschriften wie foodies, Auto review, 
iCreate, Gezond eten und c’t magazine. All unsere Zeitschriften finden 
Sie auf www.fnl.nl/corporate

DRUCKSPEZIFIKATIONEN ANZEIGEN:
Die Anzeigen sollten mit rundum 5 mm Beschnitt, in CMYK 
Farben und in 300 dpi per E-Mail an ads@fnl.nl geliefert 
werden. Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.fnl.nl/specificaties.

Falls Sie besondere Wünsche bezüglich der Anzeigen haben, erreichen 
Sie uns unter der Telefonnummer +31 (0)24-2404555 oder schicken uns 
eine E-Mail an sales@fnl.nl  •  www.fnl.nl/corporate


