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1. Inleiding 
 
 
 
Om de Turkse gemeenschap in Vlaanderen optimaal te kunnen informeren en te stimuleren om 
evenwichtig te eten en voldoende te bewegen was er nood aan een aanpassing van ‘de actieve 
voedingsdriehoek’, het klassieke voorlichtingsmodel.  
Om voedingsvoorlichting te geven is het belangrijk dat de weergegeven voedingsmiddelen goed  
herkenbaar zijn.  
Producten zoals bulgur, vijgen, aubergine en meloen zijn maar enkele voorbeelden.  
 
Eindwerk studente voedings- en dieetleer Cindy Wouters kreeg in het academiejaar 2002 – 
2003 de opdracht om een aanzet te maken voor de aanvullingen op deze voedingsdriehoek. 
Haar eindwerk, een bundel fiches voor hulpverleners en een folder, werd in 2004 door het VIG 
geëvalueerd en aangepast voor publicatie. 
 
Om deze brochure en de folder samen te stellen werd een literatuurstudie uitgevoerd. 
Hulpverleners, intercultureel bemiddelaars en de doelgroep zelf werden bevraagd. Dankzij hun 
opmerkingen en suggesties hebben we deze brochure kunnen afwerken. Zij brachten ons op de 
hoogte van bepaalde eetgewoonten en veel gebruikte voedingsmiddelen. Er zijn nauwelijks 
andere studiegegevens aanwezig in Vlaanderen, en onze oprechte dank gaat dan ook naar 
iedereen die ons aan informatie en feedback hielp. 
 
Deze brochure en begeleidende folder-affiche baseert zich op een algemeen beeld van de 
gebruikte voedingsmiddelen en eetgewoonten van de Turkse gemeenschap in Vlaanderen. We 
moesten hierbij noodgedwongen vertrekken vanuit een veralgemening. Afhankelijk van je 
oorsprong en de streek waarin je woont of woonde zullen gewoonten en gebruik van 
voedingsmiddelen anders zijn. Deze verscheidenheid kan echter onmogelijk in één enkele 
brochure verwerkt worden.  
De actieve voedingsdriehoek aangepast voor de Turkse gemeenschap in Vlaanderen biedt een 
mix van beide culturen op het vlak van eetgewoonten, en wil een hulpmiddel zijn voor iedereen 
die voedingsvoorlichting geeft. 
 
 
De brochure start met een overzicht van elke groep van de actieve voedingsdriehoek. Daarna 
worden de verschillende maaltijden onder de loep genomen. Er wordt afgerond met een 
alfabetische lijst van gerechten en producten in beide talen. 
 
 
 
Deze brochure en folder worden continu bijgestuurd. Uw opmerkingen op de tekst zijn dan ook 
altijd welkom bij het VIG: vig@vig 
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2. De actieve voedingsdriehoek 
     groep per groep 
 

 
 
2.1 Lichaamsbeweging          
 

2.2 Water  
 

2.3 Graanproducten & aardappelen  
 

2.4 Groenten  
 

2.5 Fruit  
 

2.6 Melkproducten & calciumverrijkte sojaproducten  
 

2.7 Vlees, vis, eieren & vervangproducten  
 

2.8 Smeer- en bereidingsvet  
 

2.9 Restgroep  



 
 
 

  4  



 
 
 

  5  

 
 
 

2.1__________________________________                           
Omschrijving van de groep lichaamsbeweging 
 
  
 
Bewegen doen we elke dag, de een al wat meer dan de
meer energie ons lichaam verbruikt. Zo kunnen we de e
houden. 
De groep ‘beweging’ omvat zowel sporten als dagelijkse
traplopen. 
Regelmatig bewegen vermindert de kans op hart- en va
overgewicht, diabetes type 2 en dikkedarmkanker. Daar
verminderen, slaapgewoonten verbeteren, lichaamsvet 
botten versterken, stress verminderen en relaxerend we
De beste manier om aan de norm voor gezond bewegen
sporten, maar ook de lichamelijke activiteit te integreren
te voet boodschappen te doen of de trap te nemen in pl
 
 

 Het streefdoel voor wie gezonde voeding
  combineren is de energie-inname via voe
  energie -verbruik door te bewegen (naast

 
 
Leeftijdsklasse Aantal minuten 

 
Kinderen en jongeren onder 
18 jaar 

 
Dagelijks 60 minuten 

 
Volwassenen 

 
Dagelijks 30 minuten 
 

 
 
Indeling van activiteiten 
 
 
Lichte fysieke activiteit Matige fysieke activite

 
traag wandelen (aan 4 à 5 
km/uur), de meeste 
huishoudelijke taken: koken, 
boodschappen doen, 
schoonmaken, afwassen, 
tafel zetten, bed opmaken, 
opruimen,  

 
wandelen aan 5 à 6 km/
(flink doorstappen), in de
werken, trap aflopen, 
gymnastiek, kanoën, kay
schilderen, snorkelen, 
tafeltennis, tai chi, volley
(competitie), waterskiën
 Lichaamsbeweging       
__________________________  

 ander. Hoe meer we bewegen, hoe 
nergiebalans beter in evenwicht 

 bezigheden zoals wandelen en 

atziekten, hoge bloeddruk, osteoporose, 
naast kan sporten de kans op depressie 
vervangen door spiermassa, spieren en 
rken. 
 te voldoen is niet uitsluitend te gaan 

 in het dagelijks leven, door bijvoorbeeld 
aats van de lift. 

 en lichaamsbeweging wil    
ding gelijk te maken aan het 
 de gewone lichaamsfuncties). 

Opmerkingen 
 
 
Minimaal 2 maal per week 
gericht op het verbeteren of 
handhaven van lichamelijke 
fitheid 
 

it Zware fysieke activiteit 
 

u 
 tuin 

ak, 

bal 
, 

 
snelwandelen, lopen vanaf 9 
km/u, basketbal, boxen, 
gevechtssporten, handbal, 
hockey, klimmen, schaatsen, 
skateboard, skiën, fietsen 
vanaf 15 km/u, squash, trap 
oplopen (80 treden per 

mailto:vig@vig.be
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traag wandelen (aan 4 à 5 
km/uur), de meeste 
huishoudelijke taken: koken, 
boodschappen doen, 
schoonmaken, afwassen, 
tafel zetten, bed opmaken, 
opruimen,  
een muziekinstrument 
bespelen, darts, bowling, 
frisbee, golf, trampoline 
springen. 
 

 
wandelen aan 5 à 6 km/u 
(flink doorstappen), in de tuin 
werken, trap aflopen, 
gymnastiek, kanoën, kayak, 
schilderen, snorkelen, 
tafeltennis, tai chi, volleybal 
(competitie), waterskiën, 
worstelen, zwemmen, fietsen 
aan 10 km/u. 

 
snelwandelen, lopen vanaf 9 
km/u, basketbal, boxen, 
gevechtssporten, handbal, 
hockey, klimmen, schaatsen, 
skateboard, skiën, fietsen 
vanaf 15 km/u, squash, trap 
oplopen (80 treden per 
minuut), tennis, voetbal, 
wielrennen, 
competitiezwemmen 

 
 
Tips om meer fysiek actief te zijn 
 
 

- Bouw fysieke activiteit in je dagelijkse bezigheden in: neem bijvoorbeeld de trap in 
plaats van de lift. 

- Beperk lange periodes van stilzitten zoals TV kijken. 
- Doe korte afstanden liever te voet. 
- Zoek iemand die samen met jou gaat sporten of wandelen. 
- Ga in het sportcentrum eerst kijken of een bepaalde sport je leuk lijkt. 
- Maak afspraken met jezelf: reserveer bijvoorbeeld in je agenda een vaste avond in de 

week als ‘sportavond’. 
- Probeer ‘verloren tijd’ in te vullen door te bewegen 
- Denk niet ‘ik ben niet het sportieve type’: om te bewegen moet je niet sportief te zijn. 
- Kies vooral een activiteit die je graag doet. 
- Probeer ook samen met het gezin of partner regelmatig bewegingsmomenten in te 

lassen: ga bijvoorbeeld samen wandelen. 
- Stap een halte eerder van de bus of tram. 

 
 
Wandelen    
 
 
‘Gewoon’ wandelen is een prima manier om via beweging iets aan de gezondheid te doen. De 
wandelsport wordt de jongste jaren, na verschillende wetenschappelijke studies, naar voor 
geschoven als de gezondheidssport bij uitstek. 
Mensen die regelmatig wandelen blijken minder vaak naar de dokter te moeten en langer fit te 
blijven. Wandelen is bovendien een sport voor iedereen. Iedereen kan het, het kost weinig, en 
het kan overal. 
  
 
Specifieke informatie 
 
 
Bij de eerste generatie sporten mannen en vrouwen gescheiden. Zwemmen gebeurt 
bijvoorbeeld enkel wanneer het zwembad afgehuurd wordt voor de Turkse vrouwen.  
De jongeren sporten op school en zijn daardoor meer vertrouwd met gezamenlijk sporten. 
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2.2  
________________________________________________
 
 
 
Omschrijving van de groep water 
 
 
Water of vocht is een onmisbaar deel van ons lichaam
bestanddeel in een gezonde voeding. In normale oms
minstens 1,5 liter water te drinken. Mensen die sporte
en zo meer vocht verliezen door transpiratie, wordt aa
dan best water. Dranken die ook tot de watergroep be
levert ook vocht, maar omdat melk ook belangrijke vo
calcium, hoort het in de groep van de “melkproducten
 
 

De totale vochtbehoefte per dag ligt op 
dat  in vaste voedingsmiddelen zit aanv
deze behoefte voldaan. 
Wie in een warme omgeving verblijft en

 
 
Indeling van de groep water. 
 
 
Alles wat tot de groep water hoort levert vocht en geen
energiearme dranken. 
 
 

 
WATER 

 
 

Kies bij voorkeur 
 

 
Kies als midden

 
Water 

 
thee of koffie zo

toevoegingen van 
melk*,…,  

ontvette bouillon,
frisdranken

≤ 5 kcal / 100 
______________________________  

. Water is dus ook een essentieel 
tandigheden wordt aanbevolen om 
n of zware lichamelijke arbeid verrichten, 
nbevolen om meer te drinken. Ze drinken 
horen zijn koffie, thee en bouillon. Melk 
edingsstoffen bevat, zoals eiwitten en 
 en calciumverrijkte sojaproducten” thuis. 

minimum 2,5 liter. Als men het vocht  
ult met 1,5 liter drank, wordt aan  

 veel zweet moet meer drinken. 

 energie. De groep omvat dus 

weg 
 

Naar de restgroep 
 
 

nder 
suiker, 

 light 
 
ml 

 
frisdranken, energiedranken, 

alcoholische dranken, 
alcoholvrij bier,… 

 

Water 
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Vrij te gebruiken 

 

 
Max ½ l of 3 koppen per dag 

 
 

 
*Toevoegingen zoals melk worden gerekend tot de groep melkproducten. Room en suiker tot  
de restgroep 
 
 
Horen alle dranken thuis in de watergroep? 
 
 

Waarom horen melk, 
calciumverrijkte 
sojadrinks, fruitsap, 
groentesap en soep niet 
thuis in de watergroep? 
Zij brengen toch ook 
vocht aan? 

Ja, deze dranken leveren inderdaad vocht, maar daarnaast 
ook specifieke voedingsstoffen. Melk levert bijvoorbeeld 
calcium, sinaasappelsap zorgt voor vitamine C. Ze horen 
dus respectievelijk thuis in de groep melkproducten en de 
groep fruit. 

Waarom horen 
frisdranken en 
alcoholische dranken niet 
thuis in de watergroep? 
Zij brengen toch ook 
vocht aan? 

Frisdranken en alcoholische dranken horen thuis in de 
restgroep omdat zij veel energie leveren via suiker of 
alcohol, maar daarnaast geen vitamines, mineralen of 
vezels. Daarom drink je ze best niet elke dag. 

Mag ik van koffie, thee of 
light-frisdranken ook 1,5 l 
drinken? 

Neen, aan light-frisdranken worden zoetstoffen toegevoegd 
waardoor ze niet onbeperkt gebruikt mogen worden. De 
toegestane hoeveelheid zoetstoffen is afhankelijk van de 
leeftijd en het lichaamsgewicht. De aanbeveling geldt in de 
eerste plaats voor water. Light-frisdranken kunnen – net 
zoals koffie en thee – ter afwisseling gedronken worden. 

  Om de ADI (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) zoetstoffen  
  niet te overschrijden mag je per dag 
  - als kind < 30 kg: max. 3 glazen light frisdrank (150 ml)  
  - als kind 30 tot 50 kg: 3,5 tot 6,5 glazen light frisdrank 
  - als volwassene: max. 8,5 glazen light frisdrank 
  Het gebruik van meer dan 4 kopjes koffie of 10 kopjes 

thee1per dag is af te raden omdat het onder meer de 
opname en de uitscheiding van bepaalde voedingsstoffen 
zoals calcium en ijzer ongunstig kan beïnvloeden. Zwangere 
vrouwen en kinderen wordt aangeraden niet meer dan 5 – 7 
kopjes thee, 2 – 3 kopjes koffie of 1 glas cola per dag te 
drinken. 

 
 
Specifieke informatie  
 
 
 
Thee (çay) 

 
In de Turkse cultuur wordt veel thee gedronken, opgediend op een 
schoteltje met suikerklontjes. Meestal worden 2 suikerklontjes 

                                                
1Er wordt aangeraden dagelijks niet meer dan 300 mg cafeïne te gebruiken. Groene en zwarte thee 
bevatten ongeveer 30 mg cafeïne per kopje. In 1 kop koffie is ongeveer 75 mg cafeïne aanwezig en een 
glas cola bevat ongeveer 3 mg cafeïne. (Bron, Voedingscentrum, Nederland) 
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gebruikt, soms wordt  een derde klontje toegevoegd. Men gebruikt 
geen melk bij de thee, uitzonderlijk citroen. 
Voor de bereiding van de traditionele thee gebruikt men losse 
theebladeren. 
 
 
 
 
 

 
Koffie (kahve) 

 
De echte Turkse koffie is opgekookte koffie en wordt gedronken 
zonder melk in kleine kopjes waarin het koffiegruis achterblijft. De fijn 
gemalen koffie wordt 3 maal opgekookt met suiker. De hoeveelheid 
suiker in de koffie wordt dus vooraf bepaald. 
Op zich brengt koffie geen energie aan, wel de suiker die eventueel 
wordt toegevoegd. 
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2.3________________ _
 
 
Omschrijving van de groep graanp
 
 
Deze groep omvat aardappelen e
ontbijtgranen, rijst en deegwaren.  
Graanproducten en aardappelen le
voedingsvezels, vitaminen zoals vit
aardappelen vormen onze basisvoed
krijgen de voorkeur. Zij bevatten me
soorten. Hoeveel graanproducten en
diens leeftijd, geslacht en activiteit. 
 
 

De aanbeveling variee
Turks brood (200 tot 40
350 g) of van 45 tot 75
Iemand die zware licha
eten dan iemand die b

 
 
Indeling van de groep graanproduc
 
 

 
GRAANPR

 Kies bij voork
 
Aardappelen 
  

aardappelen bere
zonder vetstof, bv
gekookte en gest
aardappelen 
 

 
Graanproducten 
 
Brood/beschuit 

 
bruin Turks brood
volkoren brood, v
brood, roggebroo
granenbrood, bru
brood, volkoren 
beschuit, volkoren
crackers 
11  

________________________________________ 

roducten en aardappelen 

n alle soorten graanproducten zoals brood, beschuit, 

veren meervoudige koolhydraten, plantaardige eiwitten, 
amine B1 en mineralen zoals ijzer. Graanproducten en 
ing. Er zitten relatief weinig vetten in. Volkorenproducten 
er voedingsvezels, vitaminen en mineralen dan de witte 
 aardappelen iemand per dag nodig heeft, hangt af van 

rt van:  - 5 tot 12 sneden brood of ongeveer ½ tot 1 plat  
0g) - én 3-5 stuks gekookte aardappelen (210 tot  

 g ongekookte bulgur, rijst of deegwaren per dag.  
melijke arbeid verricht zal meer van deze groep moeten  

ijvoorbeeld alleen administratief werk uitvoert. 

ten en aardappelen 

ODUCTEN EN AARDAPPELEN 
 

eur Kies als middenweg Naar de restgroep 

id 
. 
oomde 

 
puree bereid zonder 
eieren 

 
frieten, kroketten, 
chips, light-chips,… 

, 
oltarwe 
d, 7 
in 

 

 
wit Turks brood, wit  
brood, boerenbrood, 
pistolet, piccolo, toast, 
melkbrood, beschuit, 
rozijnenbrood, sandwich 

 
croissant, koffiekoek 

 Graanproducten &  
 aardappelen 
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Rijst 

 
bruine of zilvervliesrijst 

 
parboiled rijst, witte  
rijst,… 
 

 

    
Deegwaren 

 
volkoren deegwaren 

 
andere deegwaren 

 

 
Ontbijtgranen 

 
ongesuikerde muesli, 
vezelrijke ontbijtgranen, 
havervlokken, 
tarwevlokken, 
volkorentarwevlokken 
met vruchten of granen 

 
cornflakes met 
chocolade, honing, 
gepofte maïskorrels, 
gepofte tarwekorrels met 
honing, gepofte en 
geroosterde rijstkorrels, 
haver en volkoren 
tarwerondjes met honing 
en amandel  
 

 
krokante muesli 

 
Andere 
graanproducten 

 
couscous, bulgur, gerst, 
quinoa, spelt, parboiled 
tarwe 
 

  

 
Graanproducten 
verwerkt tot 
koek en gebak 
 

 
rijstwafel met meerdere 
granen 

 
rijstwafel met chocolade 

 
alle soorten koek en 
gebak 

 
 
Specifieke groepsinformatie: breng variatie in je voeding 
 
 

 
15 g ongekookte bulgur = 

 
¼ Turks brood =  
 

 
15 g ongekookte rijst 
15 g ongekookte deegwaren 
15 g ongekookte couscous 
1 aardappel (70 g) 

 
3,5 sneden brood (100 g) 
50 g cornflakes 
65 g muesli 
65 g beschuit 
 

 
Let wel aardappelen bevatten vitamine C, de andere graanproducten niet. Vervang dus 
geregeld graanproducten door aardappelen. Voorzie bij afwezigheid van aardappelen een 
andere vitamine C - rijke bron in je voeding zoals bepaalde groenten – en fruitsoorten. 
 
 
Specifieke informatie  
 
 
 
Brood (ekmek)                                                                                                              

Brood wordt bij elke maaltijd gegeten, ook bij de warme maaltijd (samen 
met een tweede zetmeelproduct). Er wordt niet enkel Turks brood, maar 
ook bruin brood gekocht.  
Bij het ontbijt wordt smeervet en broodbeleg gebruikt. Bij de warme 
maaltijden wordt het brood gegeten zonder beleg, soms met enkel zout.    
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Bulgur Bulgur zijn tarwekorrels die gedroogd en grof gemalen worden. In 

tegenstelling tot couscous, bevat bulgur nog tarwekiemen.  
Bulgur is een veelzijdig voedingsmiddel dat o.a. verwerkt kan worden 
tot bulgur pilav. Hiervoor wordt de bulgur eerst in olie gebakken 
alvorens ze te koken.  
De fijnere variant van bulgur -durgur- wordt gebruikt voor het vullen van 
wijnbladen, paprika’s en andere groenten. 

 
Rijst (pirinç) Rijst wordt gebruikt in soepen, vullingen, puddingen en in “pilav”.  

Hiervoor wordt de rijst eerst in olie gebakken en dan gekookt. 
"Pilav" vormt naast brood de basis voor de Turkse keuken.  De meest 
voorkomende varianten zijn gemaakt op basis van rijst, maar pilav van 
havermout of bulgur komt ook voor.  Pilav wordt meestal als bijgerecht 
geserveerd maar kan, mits gul bereid, ook een maaltijd op zichzelf zijn. 

 
Deegwaren 
(makarna) 
vermicelli 
(sehriye) 
 
Gevulde pasta 
(manti) 

Manti worden vaak gevuld met rundergehakt, ui, chilipepers, komijn, 
munt en peterselie.   Deze manti worden geserveerd met een 
tomatensaus of yoghurt-look saus.   
Voorbeelden van Turkse bereiding van pasta zijn o.a. : pasta met 
çökelek (magere platte kaas of yoghurt), pasta met salça 
(tomatenpuree) en Feslegen makarna (pasta met basilicum, ui, 
knoflook, tomaten, verse groene peper en aubergine) 
Sehriye wordt gebruikt in soepen, pilav en desserten. Als dessert wordt 
de vermicelli gebakken en overgoten met suikersiroop of geserveerd 
met ijs. 

 
Deeg Bladerdeeg, brooddeeg en fila- of brikdeeg worden veel gebruikt in de 

Turkse keuken. 
Men bereidt hiervan o.a. börek (deeg gevuld met kaas, aardappelen, 
spinazie, aardappelen, linzen of vlees), pizza en “pizzavarianten”.  

 
Aardappelen De aardappel wordt in de Turkse voeding gezien als groente. Zij wordt 

bijna nooit als zetmeelbron bij de andere schotels geserveerd. In plaats 
van aardappelen eet men vooral bulgur, rijst of deegwaren.   
Wanneer men aardappelen gebruikt als zetmeelbron worden deze 
verwerkt tot frieten of gepureerd. Verder worden aardappels verwerkt in 
stoofschotels.  
Aardappelen worden in Vlaanderen als basiszetmeel gebruikt en 
kunnen in variatie met rijst, couscous of deegwaren. 
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2.4 ___________________________________________________________      
 
 
Omschrijving van de groep groenten 
 
 
Groenten leveren meervoudige en enkelvoudige koolhydraten, voedingsvezels, en afhankelijk 
van de groentesoort mineralen zoals ijzer, calcium,... en vitaminen, zoals vitamine C, vitamine 
B1, vitamine B2,... en bètacaroteen. Omdat niet alle groenten dezelfde vitaminen en mineralen 
bevatten, is afwisseling heel belangrijk. 
 
 

Groenten eet je nooit genoeg. In totaal zou je minimaal 300 gram groenten per 
dag moeten eten. 

 
 
Deze hoeveelheid kun je bereiken door zowel bereide groenten als rauwkost te eten, verspreid 
over de verschillende maaltijden. De warme maaltijd moet steeds een royale portie groenten 
bevatten: minstens 200 gram na bereiding of 250 gram rauw gewicht. Bij de broodmaaltijd kan 
best 100 gram rauwkost gegeten worden. Ook als tussendoortje of bij het ontbijt kunnen 
groenten lekker zijn. 
 
 
Indeling van de groep groenten 
 
 
 
GROENTEN 
 
 
Kies bij voorkeur 

 
Kies als middenweg 

 
Naar de restgroep 

 
alle verse groenten, alle 
diepvriesgroenten zonder 
room of saus 

 
alle diepvriesgroenten met 
room of saus, alle producten 
met zout: blikgroenten, 
groentesoep,… 
 

 
groenteburgers*  
(gepaneerd en 
voorgebakken) 

 
 
 
* Voorgebakken en gepaneerde groenteburgers kunnen geen groenten of vlees vervangen en 

zijn rijk aan vetten. Groenteburgers horen dus niet thuis in de groep van groenten of van vlees, 
vis, eieren en vervangproducten, maar de ingrediënten moeten verdeeld worden over 
verschillende groepen. 
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Groenten eet je elke dag! 
 
 
 
Waarom 
groentesappen, 
groentesoepen en 
blikgroenten als 
middenweg 
kiezen? 

 
Groentesappen, groentesoepen en blikgroenten eet je best niet te 
vaak omdat er veel zout in zit. 
Bij groentesoepen is de voedingswaarde afhankelijk van de  
bereiding en van de gebruikte hoeveelheid groenten en vetstof. 
Dranken zoals groentesap en groentesoep bevatten uiteraard vocht, 
maar kunnen geen groenten vervangen in functie van het gehalte 
voedingsvezels, koolhydraten, vitaminen en mineralen. 
 

 
Waarom moeten 
we groenten én 
fruit eten? 

 
In groenten zitten andere en andere hoeveelheden voedingstoffen  
dan in fruit. 
 

 
Waarom worden 
peulvruchten niet 
in de groep 
groenten geplaatst, 
maar in de groep 
van vlees, vis, 
eieren en 
vervangproducten? 
 

 
Peulvruchten zoals witte en bruine bonen, linzen en gedroogde erwten 
behoren niet tot de groep groenten. Peulvruchten gecombineerd met 
granen, of peulvruchten met zaden, of peulvruchten met een ei 
kunnen immers volwaardig vlees vervangen. Peulvruchten worden 
daarom in de groep vlees, vis, eieren en vervangproducten geplaatst. 
Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten en voedingsvezels, maar bevatten 
weinig of geen vitamine C. 

 
 
Specifieke informatie 
 
 
Groenten worden bij elke maaltijd gebruikt, ook vaak bij het ontbijt. 
Ze worden zowel bereid als rauw (in salades af als voorgerecht) gegeten.  
 
 
 
Warme 
bereide groenten 

 
Meestal ‘kookt’ men de groenten met zonnebloemolie. Groenten 
bereid in olijfolie krijgen een andere naam en worden zeytinyagli 
genoemd. 
Hardere groenten, zoals wortelen, worden eerst in water gekookt 
voordat ze gefrituurd worden. Zeytinyagli worden vaak op 
kamertemperatuur geserveerd met een schijfje citroen en yoghurt 
(met knoflook).  
 

 
Koude 
bereide groenten 

 
Koude groenten worden vaak als voorgerecht (meze) gegeten; 
gefrituurde aubergine met look en yoghurt, bladspinazie met look 
en yoghurt, gestoofde paprika, snijbonen in tomatensaus, puree 
van witte bonen, kikkererwten of linzen. 
 

 
Gevulde groenten 

 
Groenten worden ook vaak gevuld met mengsels van rijst, durgur 
of vlees, dit noemt men dolma.  Dit doet men o.a. met 
paddestoelen, aubergine, courgette en tomaten.  Als de groente 
rond de vulling gewikkeld wordt, noemt men dit sarma zoals 
gevulde druiven -  of koolbladen.   
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Salades 

 
Salades dienen hoofdzakelijk om een vleesgerecht (het 
hoofdgerecht) te begeleiden, soms worden ze gegeven als meze 
(voorgerecht).  Meestal zijn deze salades een combinatie van 
rauwe en verse groenten. 
Een salade wordt meestal overgoten met een vinaigrette, maar kan 
ook met mayonaise of yoghurt gegeten worden. 
Voorbeelden van salades: 
- Coban salatasi is een salade van gehakte tomaten, komkommer,  
  ui en chilipeper. 
- Cacik is een salade met yoghurt, komkommer, gedroogde munt   
  en knoflook die gegeten wordt met een lepel bij kebab of ander  
  vlees. Deze salade bestaat voor het grootste deel uit volvette 
  yoghurt. 
- Piyaz, een salade met witte bonen, eieren, tomaten, ui en  
  peterselie die gegeten wordt bij vleesschotels. 
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2.5 _________________________________________________________ 

 
 
Omschrijving van de groep fruit 
 
 
Fruit levert – net zoals groenten – koolhydraten (vooral enkelvoudige koolhydraten), vitaminen, 
mineralen en voedingsvezels.  Groenten en fruit onderscheiden zich van elkaar door de 
aanwezigheid van verschillende soorten en hoeveelheden voedingsstoffen.  Daarom moeten 
we dagelijks zowel groenten als fruit eten. 
 
 

Fruit kan je als tussendoortje, als broodbeleg en als dessert eten, met  
een minimum van 2 stuks of 2 schaaltjes per dag.  Gebruik liever vers  
fruit dan blikfruit of gedroogd fruit. 

 
 
Indeling van de producten behorende tot de groep fruit 
 
 
 
FRUIT 
 
 
Kies bij voorkeur 

 
Kies als middenweg 

 
Naar de restgroep 

 
vers fruit, diepvriesfruit, 
zonder extra toevoeging van 
suiker 

 
blikfruit (op eigen sap, op 
siroop), vruchtenmoes, 
vruchtensap, gedroogd fruit 
 

 
confituur, confituur met 
verlaagd suikergehalte, 
vruchtenstroop 

 
 
Verwar fruit niet met groenten! 
 
 
 
Waarom werden 
NOTEN niet in deze 
groep opgenomen? 
 

 
Noten bevatten veel eiwitten en veel vet. Omdat ze ook eiwitten en 
ijzer leveren behoren noten tot de groep van de vleesvervangers. 
 

 
Op welke wijze kan 
je fruit zoal eten? 

 
Fruit kan eigenlijk bij elke maaltijd gegeten worden. 
Fruit  kan op de boterham zowel bij het ontbijt als bij een 
boterhammenlunch. Het is lekker als tussendoortje of als dessert, het 
is een ideale aanvulling bij een kom ontbijtgranen… 
 

 
Kan fruit groenten 
vervangen? 

 
Neen, fruit kan niet systematisch groenten vervangen. Wanneer bij de 
warme maaltijd b.v. appelmoes wordt gegeten moet nog een portie 
groenten genomen worden bij een andere maaltijd. 



 
 
 

 

 
specifieke informatie 
 
 
 
Consumptie van 
fruit 

 
Fruit word
dessert. 
 

 
Vruchtensap 

 
Vruchten
verder vo
 

 
Olijven 

 
Olijven ee
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20  

t zowel vers als gedroogd genuttigd, als tussendoortje of als 

sappen worden soms bij het ontbijt gebruikt maar worden 
oral gedurende de dag gedronken. 

t men bij het ontbijt, in salades of als aperitiefhapje. 
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2.6_______________________________________________________________  
 
 
Omschrijving van de groep melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten 
 
 
Melkproducten zijn een zeer belangrijke bron van calcium, eiwit en vitaminen van de B-groep.  
Calcium is een essentiële voedingsstof die bijdraagt tot de opbouw en het onderhoud van 
sterke botten. 
 
 

Elke dag een hoeveelheid van 1 tot 2 sneden kaas (20 – 40 gram) én  
3 tot 4 glazen melk (450 – 600 ml). Afgeleide melkproducten of  
calciumverrijkte producten vormen een minimum om aan onze   
calciumbehoefte te voldoen. 

 
 
Om osteoporose te voorkomen is het belangrijk al vanaf jonge leeftijd aandacht te hebben voor 
een voldoende inname van calcium.  Onder melkproducten verstaan we naast melk, ook 
afgeleide producten zoals yoghurt, alle kaassoorten (smeerkaas, platte kaas,...) en karnemelk.  
Sojadranken en andere sojaproducten welke verrijkt zijn met calcium kunnen melk vervangen 
en horen dan ook thuis in deze groep.  Halfvolle en magere producten krijgen de voorkeur. 
Kinderen tot 4 jaar gebruiken best volle melkproducten omwille van hun specifieke behoeften. 
 
 
Indeling van de groep melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten 
 
 
Bij voorkeur wordt er gekozen voor magere of halfvolle melkproducten. Naast het mineraal 
calcium brengt deze groep eiwitten en vitamines van de B-groep aan, vooral vitamine B2 maar 
ook andere zoals vitamine B12. 
Sojaproducten horen in deze groep thuis indien er calcium werd aan toegevoegd. 
Bij het maken van een keuze uit deze groep bestaat de voorkeurkeuze uit magere en halfvolle 
producten zonder toevoeging van een zoetmiddel (suiker, energievrije zoetmiddelen,…). 
Melkproducten en alternatieven kunnen rijk zijn aan vetten en toegevoegde suiker. 
 
 

 
MELKPRODUCTEN EN CALCIUMVERRIJKTE SOJAPRODUCTEN 

 
 Kies bij voorkeur 

 
Kies als middenweg Naar de restgroep 

 
Melk 

 
karnemelk, magere 
melk, halfvolle melk, 
kwartvolle melk 

 
chocomelk, volle melk, 
melkpoeder, 
gesuikerde karnemelk 
 

 

 
Gefermenteerde melk 

 
magere en halfvolle 
yoghurt 

 
kefir, gesuikerde 
yoghurt, volle yoghurt, 
yoghurtdranken, ayran, 
salep 

 

Melkproducten & calcium-
verrijkte sojaproducten 
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Calciumverrijkte 
sojaproducten 

 
calciumverrijkte 
sojadrink 

 
calciumverrijkte 
sojafantasiedrink, 
calciumverrijkte 
sojadessert 
 

 

 
Dessert 

  
vanille en 
chocoladedessert, flan, 
pudding, rijstpap 
 

 
tiramisu 

 
Room/milkshake/ijs 

  
milkshake 

 
ijs roomijs, room, 
vervangroom 
 

 
 
De producten vermeld in bovenstaande tabel zijn geklasseerd op basis van analysecijfers van 
kant-en-klaarproducten. Afhankelijk van de bereiding en de gebruikte melksoort kan een 
verschuiving van de middengroep naar de voorkeur - of de restgroep plaatsvinden. 
 
 
 
KAAS 
 
 
Kies bij voorkeur 

 
Kies als middenweg 

 
Naar de restgroep 
 

 
magere kaassoorten, ook wel 
aangeduid met 20+ of 30+ 

 
halfvette en vette 
kaassoorten, alle kazen ≥ 40+ 
 

               
                        - 

 
 
Specifieke groepsinformatie 
 
 
 
EIEREN behoren tot de 
vleesvervangers 

 
Eieren horen niet thuis in de groep van de melkproducten. 
Eieren kunnen immers vlees vervangen en horen bijgevolg thuis 
in de groep van vlees, vis, eieren en vervangproducten. 
 

 
Waar worden producten, 
gezoet met energievrije 
zoetmiddelen, 
geplaatst? 

 
Producten gezoet met energievrije zoetmiddelen worden, net 
zoals light frisdranken uit de watergroep, als middenweg 
gekozen 

 
 
Specifieke informatie  
 
 
 
Melk (süt) 

 
Melk als dusdanig wordt voornamelijk door kinderen gedronken. 
Volwassenen gebruiken het vooral in de (instant)koffie.  
Melk wordt ook gebruikt voor het bereidingen van verschillende 
desserts, maar deze horen thuis in de restgroep omwille van 
hun hoog suikergehalte 
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Yoghurt (yogurt) 

 
Yoghurt wordt in de Turkse keuken veel gebruikt als ingrediënt 
in diverse gerechten, als bijgerecht of als dessert.  
Als bijgerecht wordt het bijvoorbeeld gegeten als dikke yoghurt 
met een laag room (kaymak) of in de vorm van een saus (enkel 
met munt en knoflook) of als salade met komkommer, munt en 
knoflook. Yoghurt wordt ook toegevoegd aan soepen en 
stoofschotels.  De Turkse yoghurt bevat soms tot 10% vet. 
 

 
Ayran 

 
Ayran is een drank waarin yoghurt aangelengd wordt met water 
totdat die even dik is als koffieroom.  De drank wordt op smaak 
gebracht met een snuifje zout en wordt vaak gedronken bij 
vleesgerechten en pasteien.  
 

 
Kaas (peynir) 

 
In Turkije gebruikt men bijna uitsluitend witte kaassoorten, 
gemaakt van schapen - of geitenmelk met een uitgesproken 
zoute smaak. Kaas wordt vooral ’s morgens bij het ontbijt 
gegeten.  
Verder wordt kaas verwerkt in salades, in börek, en wordt het 
gegeten als aperitiefhapje. 
 

 
Salep 

 
Salep is een warme drank die in Turkije enkel in de winter wordt 
verkocht.  Salep is de wortel van een orchideeënsoort die wordt 
gemalen, gekookt in melk en op smaak gebracht met suiker en 
kaneel.   
Ingrediënten: 10 g salep, 25 g suiker, 750 g melk, 1,5 g kaneel 
Salep bestaat in Turkije ook in instant light versie. 
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2.7_____________________________________________________________ 

 
Omschrijving van de groep vlees, vis, eieren en vervangproducten 
 
 
Vlees, vis, eieren en vervangproducten zijn een bron van eiwitten, vitaminen en mineralen. Die 
hebben we nodig voor de groei, de opbouw en het herstel van ons lichaam. De totale 
hoeveelheid eiwitten die we dagelijks nodig hebben is beperkt. 
Vervangproducten van vlees, vis en eieren zijn onder andere sojaproducten, peulvruchten en 
noten. Daar zit echter geen vitamine B12 in en minder ijzer. In noten zit ook veel vet.  
 
 

Per dag volstaat 100 gram vlees en vleeswaren. Je kan ook kiezen voor  
100 gram vis, eieren of sojaproducten. Om in een vegetarische voeding vlees  
volwaardig te vervangen is het nodig om verschillende vervangproducten te 
combineren of ze samen met melkproducten of ei te gebruiken.  

 
 
Indeling van de groep vlees, vis, eieren en vervangproducten 
 
 
 
Onder vlees, vis, eieren en vervangproducten wordt verstaan: 
 
 
Vlees en vleeswaren 
Vis, schaal- en schelpdieren 
Eieren 
Vervangproducten: 

• Sojaproducten: tofu, tempeh 
• Peulvruchten: gedroogde erwten, tuinbonen, rode en witte bonen, linzen, 

kikkererwten 
• Noten 
• Andere, zoals schimmeleiwit of mycoproteïnen, seitan (op basis van tarwe) 

 
 
 
 
VERS VLEES, BEREIDE VLEESWAREN EN VLEESBEREIDINGEN 
 
  

Kies bij voorkeur 
 

 
Kies als middenweg 

 
Vers vlees 

 
magere vleessoorten bv. mager 
kalfsvlees, kalkoenborst, 
kalkoenbout, kippenborst, 
kippenbout, rundlever, mager 
rundvlees, filet schapenvlees 

 
halfvette vleessoorten bv. gehakt, 
vet kalfsvlees, kalkoen, kip (met en 
zonder vel), mager lamsvlees, lever, 
rundvlees entrecôte, rundvlees 
ribstuk  
 

Vlees, vis, eieren & 
vervangproducten 
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vette vleessoorten bv. hersenen, 
vet lamsvlees, ossentong, vet 
rundvlees, schapenbout, soepkip, … 
 

  
Kies bij voorkeur 
 

 
Kies als middenweg 

 
Bereide 
vleeswaren en 
vleesbereidingen 

 
magere vleeswaren vb. 
kalkoenham, kippenham, 
rundrookvlees 

 
halfvette vleeswaren vb. corned 
beef 
vette vleeswaren vb. pastrima, 
sucuk 
 

 
VIS, SCHAAL- EN SCHELPDIEREN 
Alle soorten vis en schaal- en schelpdieren worden aangeraden. 
 
VERVANGPRODUCTEN 
 
Eieren 

 
gekookt of in water gepocheerd ei 
 

 
andere eibereidingen 

 
Andere 
vervangproducten 
 

 
Alle soorten vervangproducten: sojaproducten (tofu, tempeh), 
peulvruchten, noten en zaden, seitan, mycoproteïnen  

 
 
Specifieke groepsinformatie2 
 
 
Om in een vegetarische voeding vlees volwaardig te vervangen is het nodig om verschillende 
plantaardige eiwitbronnen te combineren of ze samen met melkproducten of ei te gebruiken. De 
meeste plantaardige eiwitbronnen, met uitzondering van soja-eiwitten vertonen een tekort aan 
één of meer essentiële aminozuren en zijn dus niet volwaardig. Om deze tekorten weg te 
werken ligt de oplossing om in een dagvoeding eiwitten te combineren die elkaar aanvullen. 
 
Goede combinaties zijn: 
Granen + peulvruchten  
Granen + zuivel 
Tarwe + ei 
Tarwe + kaas 
Maïs + zuivel 
Haver + noten 
Granen + groenten 
Peulvruchten + zaden + graan 
Peulvrachten + ei 
 

                                                
2 Centrum voor voedings- en dieetadvies (1999). Lekker vegetarisch met peulvruchten en granen. 
Vakgroep inwendige ziekten. Universiteit Gent. 

 
Peulvruchten 

 

 
Tarwekiemen 

Granen 
Noten 
Zaden 

Aardappelen 

 
Melk 

ei 



 
 
 

  27  

Naast bovenstaande plantaardige combinaties om vlees te vervangen , kan je 100g vlees ook 
vervangen door 100g sojapoducten, 100g mycoproteïnen, 100g seitan, 50g ongekookte 
peulvruchten. Van noten en zaden gebruik je geen 100g, maar slechts een handvol, om de 
maaltijd mee aan te vullen of als tussendoortje. 
 
 
 
Peulvruchten 

 
Peulvruchten worden vaak verward met groenten. Maar in 
tegenstelling tot groenten, kunnen peulvruchten in combinatie met 
een andere eiwitbron, vlees vervangen. Tot de groep van de 
peulvruchten behoren: 
gedroogde erwten 
kikkererwten 
bruine en witte bonen, rode bonen 
linzen 
 
* Prinsessenbonen, snijbonen, spekbonen en 
   pronkbonen zijn geen peulvruchten maar groenten. 
* Doperwten worden in de groentegroep geplaatst 
 

 
Sojaproducten 

 
Sojaproducten worden bereid op basis van de sojaboon. Door 
bewerking van de sojaboon worden tofu, tempeh e.a producten 
gemaakt, die als vleesvervanger gebruikt kunnen worden. 
Producten zoals sojaminarine, sojabak- en braadvet en sojaolie 
kunnen niet als vleesvervanger gebruikt worden. Dit zijn vetstoffen 
en horen dan ook in de groep van smeer- en bereidingsvetten thuis. 
 

 
Andere 
vervangproducten 

 
Mycoproteïnen (beter gekend onder de naam Quorn®), seitan (obv 
tarwe),… 
 

 
 
Specifieke informatie  
 
 
 
Vlees (et) 

 
Vlees wordt meestal in kleine stukjes gesneden en gestoofd 
met groenten. Het wordt ook wel geroosterd of in de oven 
gebraden. Men gebruikt veel gehakt, en gebruikt ook 
orgaanvlees.  
Men gebruikt meestal lams- en schapenvlees (kuzu), 
rundvlees (dana) of kip (tavuk). Voor Moslims moet het vlees 
halal geslacht worden. Moslims eten vanwege hun geloof 
geen varkensvlees. 
 

 
Vis (balik) 
schaal- en schelpdieren 

 
De soorten vis die men in de Turkse keuken gebruikt zijn o.a. 
ansjovis, brasem, poon, forel, tarbot, tonijn, kabeljauw, 
garnalen, inktvis, mosselen en zalm.  
Ansjovis (hamsi) en mosselen  zijn vooral bijzonder populair 
bij de bevolking aan de Zwarte Zee.  
 

 
Eieren 

 
Eieren, zowel gekookt als gebakken, worden vaak gegeten bij 
het ontbijt.  
 



 
 
 

 

 
Vervangproducten: 
Peulvruchten (Baklagiller) 
 

 
Noten en zaden 
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De meest gebruikte peulvruchten zijn linzen, kikkererwten, 
witte en bruine bonen, favabonen (een soort kikkererwt) en 
borloto-bonen (witte bonen met paarsrode vlekken). 
Peulvruchten worden vooral gebruikt als vulling, men 
verwerkt ze in soepen, salades of stoofschotels. Ze worden 
niet gezien als vleesvervanger maar eerder als groente. 
Indien men peulvruchten verwerkt gebruikt men over het 
algemeen iets minder vlees om de schotels niet te “zwaar” te 
maken. 
Geroosterde kikkererwten (leblebi) worden als snack 
tussendoor gegeten. Dit kan zowel een zoete als een hartige 
snack zijn. 
 
 
Noten zoals walnoten, pistachenoten en amandelen worden 
gegeten als tussendoortje. Ook zonnebloempitten en 
pompoenpitten zijn een populaire snack. 
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2.8_______________________________________________________________  
 
 
Onder smeer- en bereidingsvet verstaan we minarines, margarines, smeervetten met een 
verlaagd vetgehalte, boter, halfvolle boter en oliën. Smeer- en bereidingsvetten leveren in de 
eerste plaats energie. Daarnaast zijn ze van belang voor hun aanbreng van essentiële vetzuren 
en vetoplosbare vitaminen. Smeer- en bereidingsvetten bevatten essentiële vetzuren, en er 
worden vetoplosbare vitaminen A en D aan toegevoegd. Olie en minarine rijk aan onverzadigde 
vetzuren geniet de voorkeur omdat deze hart- en vaatziekten helpen voorkomen. Let op: ook al 
moet het gebruik van smeer- en bereidingsvet gematigd worden, toch is ook deze groep 
essentieel voor een evenwichtige voeding. 
 
 

  Een mespuntje smeervet (ong. 5 g) op een snede brood en één eetlepel   
bereidingsvet per persoon voor de warme maaltijd volstaan, omdat   
voedingsmiddelen uit de andere groepen (vlees, melkproducten, koekjes,...)  
ook al heel wat vetten kunnen leveren. 

 
 
 
Waarom moet je 
oppassen met de 
hoeveelheid smeer- 
en bereidingsvet? 

 
Smeer- en bereidingsvetten zijn producten met een hoge 
vetaanbreng. Om hart- en vaatziekten te voorkomen beperk je best de 
hoeveelheid vet en let je best op welke soort vet je gebruikt. 
Kies best producten rijk zijn aan onverzadigde vetzuren: olie om te 
bakken, zachte margarines en minarines (verpakt in een vlootje),… 
 

 
Is de groep smeer- 
en 
bereidingsvetten 
de enige groep van 
de actieve 
voedingsdriehoek 
die vetten levert? 

 
Neen, smeer- en bereidingsvetten zijn producten met een 
uitgesproken vetgehalte, maar worden vaak verwerkt in allerlei 
producten. Op basis van bereidingsvet worden bv. sauzen gemaakt, 
vetstoffen worden verwerkt in o.a. koek en gebak,… 
Andere producten zoals kaas, vlees, volle melk,… bevatten van nature 
reeds veel vetten. 
Om de hoeveelheid vet in onze voeding te beperken (let op: niet te 
schrappen: we hebben vetten in onze voeding nodig!) matigen we 
best het gebruik van zichtbare vetten zoals de smeer- en 
bereidingsvetten. 
Anderzijds kiezen we best voor magere en halfvolle producten zoals 
mager vlees, magere of halfvolle melk, magere kaas en matigen we 
het gebruik van koek en gebak. 
 

 
Horen sauzen ook 
thuis in de groep 
van smeer- en 
bereidingsvet? 

 
Neen, alle sauzen (al of niet rijk aan vetten) worden in de restgroep 
geplaatst. Dat wil zeggen dat room, vinaigrettes,… en alle sauzen, ook 
ketchup, in de restgroep horen. 
Uiteraard kan bij een individueel advies bekeken worden of het 
mogelijk is om b.v. saus te gebruiken in plaats van smeer- of 
bereidingsvet.                                                                                          

 
 

Smeer – en bereidingsvet 



 
 
 

  

Specifieke Informatie 
 
 
 
Smeervet 

 
Smeervet wordt en
voor roomboter wo
plantaardige marga

 
Bereidingsvet 
(yag(lar)) 

 
Bereidingsvet gebr
frituren. Vlees en v
gebruikt men olie o
vetstof. 
 
Meestal wordt er zo
Olijfolie wordt over
olijfoliegerechten.  
Men is niet zuinig m
binnenland wordt e
bereiding (bv. voor
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kel bij het ontbijt gebruikt. Ondanks de voorkeur 
rdt er om gezondheidsredenen ook vaak voor 
rines of minarines gekozen.  

uikt men vooral om groenten te bakken of te 
is worden veelal geroosterd of geroerbakt. Soms 
m vlees te marineren.  Ook ei bakt men in veel 

nnebloemolie gebruikt, soms arachideolie. 
 salades gegoten en gebruikt voor de typische 

et het gebruik van bereidingsvetten. In het 
r soms in plaats van olie boter gebruikt voor de 
 pilav). 
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2.9 ___________________________________________________________ 

 
 
Omschrijving van de restgroep 
 
 
Het topje van de actieve voedingsdriehoek is de restgroep.  Daarin kunnen we alle 
voedingsmiddelen plaatsen die strikt genomen niet nodig zijn in een evenwichtige voeding. 
Toch kunnen we ze niet wegdenken uit onze voedingscultuur en –gewoonten. Zoetigheden, 
snoepjes, alcoholische en suikerrijke dranken, vette sausen,... zijn in de restgroep terug te 
vinden.  Het spreekt voor zich dat deze voedingsmiddelen maar met mate geconsumeerd 
mogen worden.  Zij leveren dikwijls enkel energie (vet en suiker) zonder hierbij voedingsstoffen 
zoals vitaminen en mineralen aan te brengen.  De top van de actieve voedingsdriehoek is 
eigenlijk een extraatje. 
 
 
Indeling producten behorende tot de restgroep 
 
 
 
RESTGROEP 
 
 
Producten rijk aan suiker 

 
suiker 
zoet beleg: stroop, honing, confituur, confituur met 
verlaagd suikergehalte 
sorbet 
frisdranken 
energiedranken 
snoep 
alcoholvrij bier 
zoete deegwaren 
lokum (Turks fruit) 
 

 
Sauzen* en producten rijk aan 
vet 

 
chips 
sauzen: mayonaise, cocktailsaus,…  
vinaigrettes, dressings 
room, slagroom (kaymak) 
aperitiefkoekjes, börek (bladerdeeghapje met hartige 
vulling) 
 

 
Producten rijk aan vet en suiker 

 
choco, chocolade 
koek (diverse zandkoekje) en gebak (baklava, tulumba, 
cake, biscuit,…) 
croissants, koffiekoeken 
(room) ijs (dondurma) 
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Alcoholische dranken  

 
wijn, bier, sterke dranken (raki,…) 
energiedranken met alcoholtoevoegingen 
 
 

 
Andere 

 
sojadranken en sojadesserts zonder 
calciumtoevoeging. 
 

 
* Bij zelf bereide sauzen moet rekening gehouden worden met de verschillende componenten  
  uit de bereiding, zoals het gebruikte bereidingsvet, bindmiddel, melk,…  
  Deze componenten horen niet thuis in de restgroep. 
 
 
Specifieke informatie 
 
 
 
Koek en gebak 

 
Zoet gebak (zwaar gebak gedrenkt in suikerstroop) vervangt 
bij feestelijkheden fruit na de warme maaltijd. 
 
Baklava is een pasteitje gevuld met gemalen pistaches, 
walnoten of room in vliesdunne deeglapjes die worden 
dichtgevouwen, bestreken met boter en gebakken. Daarna 
worden ze overgoten met een siroop. 
Tulumba zijn zachte, gefrituurde beignets van gistdeeg die 
worden overgoten met siroop. 
Helva wordt bereid door meel van pijnboompitten of 
sesamzaad in een pan te verwarmen alvorens suiker en melk 
of water toe te voegen en te koken totdat dit is geabsorbeerd. 
Helva  wordt geserveerd in plakjes gesneden op feesten na de 
maaltijd. 
 

 
Snoep 

 
Lokum (Turks fruit) betekent letterlijk vertaald ‘rust voor de 
keel’.  Men maakt een suikersiroop en voegt daar gelatine aan 
toe.  Lokum is in vele vormen en kleuren verkrijgbaar.  Soms 
maakt men er ook rolletjes van. 
 

 
Zoet beleg 

 
Honing (bal) wordt gegeten bij het ontbijt. Honing wordt ook 
gebruikt in helva, en af en toe wordt de thee gezoet met 
honing in plaats van met suiker. 
 

 
Aperitiefhapjes 

 
Börek zijn bladerdeegflapjes die worden gevuld met een 
hartige vulling.  De klassieke börek wordt gevuld met ui, 
bieslook en kaas.  Ook gehakt vlees, spinazie of aardappel 
kunnen worden gebruikt om de flapjes te vullen.  De flapjes 
worden gefrituurd of gebakken in de oven. 
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3. Overzicht van de eetgewoonten 
 
 
 

3.1. Ontbijt (kahvalti)   
 

3.2. Tussendoortjes   
 

3.3. Warme maaltijd   
 

3.4. Avondmaal    
 

3.5. Ramadan          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

 
3.1______________________

 
De eerste maaltijd wordt genomen tussen
men meestal  Turks brood, ‘pide’, of bruin
margarine. Men kiest vooral voor hartig b
supermarkt of worst (sucuk of salam). Vo
en honing maar ook steeds vaker choco.
 
Gekookte of gebakken eieren nemen bij 
een Belgisch ontbijt. 
Verder worden olijven, komkommer en to
overgoten met olijfolie en kruiden. 
In plaats van brood wordt soms rijstpap (
Bij een uitgebreid ontbijt op zondag eet m
 
Als drank verkiest men vooral thee, maar
water. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3.2 ____________________

 
Tussen de maaltijden door wordt er veel 
ayran, water, fruitsap, chocolademelk en
 
Als zoete hapjes worden vers fruit, dadel
lokum (‘Turks fruit’), koekjes, cake, zoete
Ook hartige hapjes zijn erg geliefd, zoals
kikkererwten (leblebi), börek, schapenka
 
’s Avonds worden soms alcoholische dra
drinken wel eens alcohol.  Ook als aperit
drank van Turkije. Deze wordt vergezeld 
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_____________

 10u00 en 12u0
 brood besmeer

eleg: diverse soo
oral bij kinderen 
 

het Turks ontbijt 

maten gegeten, 

sütlaç) of een dik
en ook wel yogh

 ook instant koffi

_____________

gesuikerde thee 
 vruchtenyoghurt

s en vijgen gege
 deegwaren, sno
 nootjes, zonneb
as, olijven en chi

nken gedronken,
ief wordt alcohol 
van zachte kaas

 

 
   Ontbijt (kahvalti)
__________________________      
0 ’s ochtends. Bij dit ontbijt gebruikt 
d met roomboter of plantaardige 
rten gepekelde witte kaas, kaas uit de 
is zoet beleg populair: confituur (reçel) 

een veel belangrijkere plaats in dan bij 

al dan niet bestrooid met zout of 

ke soep verkozen. 
urt of room met honing. 

e, soms ayran, melk, vers fruitsap of 

______________________________ 

gedronken, naast koffie, frisdrank, 
.    

ten. Minder gezonde keuzes zijn 
ep, nootjes en chocolade.   
loempitten, amandelen, geroosterde 
ps. 

 thuis of op café.  Vooral mannen 
gedronken, meestal raki, de nationale 
 ( beyaz peynir). 

 

Tussendoortjes 
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3.3___________________________________
 
 
In vele Turkse gezinnen is het gebruikelijk om 2 i.p.v. 3 hoofd
het weekend of tijdens de vakantie wordt er gebruncht en eet
maaltijd. 
De meeste Turken in België hebben deze traditie in de mate 
zijn er ook steeds meer Turken die, omwille van het werk of d
maaltijd (’s avonds) gebruiken. 
 
De warme maaltijd bestaat uit twee of drie gangen. 
Voorgerecht: 
Meze is de verzamelnaam voor de hapjes die b j het drankje v
De ‘minste meze’ bestaat uit plakjes suikermeloen met romig
Een ‘beetje meze’ bestaat uit gedroogde en gemarineerde ma
groenteschotels, pasteitjes, gefrituurde mosselen en inktvis, t
peulvruchtenpasta’s en pikante groentespreads.  
Als er geen meze is wordt er meestal soep genomen, steeds 
groentesoep, een gebonden soep of een melk/yoghurtsoep z
 
Hoofdgerecht: 
Een Turkse maaltijd is niet één gerecht, maar diverse schotel
men naar believen van neemt. 
 
Onder de hoofdgerechten onderscheidt men groentegerechte
peulvruchtengerechten, gevulde groenten, maaltijdsoepen en
Als basis voor het hoofdgerecht dienen peulvruchten, rijst, bu
Gevulde groenten worden vooral ’s avonds gegeten, minder ’
dolma en sarma, gevuld met rijst of schapengehakt. De groen
het nat opgeschept. 
Bij de warme maaltijd wordt er op tafel altijd een bord gezet m
van een kom yoghurt met knoflook en zout.   
Het vlees wordt vaak gestoofd met groenten of peulvruchten.
vleesgerechten, onder andere köften (gehaktballetjes) en dön
Zelden wordt er saus geserveerd bij vlees, zodat het voorges
 
Bij de maaltijd drinkt men meestal water of ayran (verdunde y
Vooral kinderen houden van frisdrank en fruitsap. 
 
Dessert: 
Na de maaltijd wordt vaak thee of Turkse koffie gedronken. A
vers fruit, soms een melknagerecht, bvb. rijstpap of pudding, 
In de zomer wordt er al eens hosaf gegeten.  Dit zijn koude in
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaltijd 
Warme m
_______________________ 

maaltijden te gebruiken. Zeker in 
 men in de vooravond een warme 

van het mogelijke behouden. Toch 
e school, nog slechts één warme 

ooraf worden gegeven. 

 

i

e schapenkaas en vers brood.  
kreel,  koude bereide 

omaten- en komkommersalade, 

vergezeld van brood.  Dit kan een 
ijn. 

s die op de tafel staan en waar 

n, vleesgerechten, 
 stoofpotten. 
lgur of deegwaren. 
s middags. Voorbeelden zijn 
ten worden lang gekookt en met 

et gemengde sla, vaak vergezeld 

 De Turkse keuken kent typische 
er kebab.  

chotelde vlees herkenbaar blijft. 

oghurt), soms thee of frisdrank.  

ls dessert neemt men meestal 
of Turkse gebakjes zoals baklava.  
 siroop gestoofde vruchten.   
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3.4_____________________________________________________________ 
 
Het avondmaal is goed te vergelijken met het middagmaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5_______________________________________________________________ 

 
De Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender en tevens de vastenmaand. 
Het vasten van de islam is het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van 
net voor zonsopgang tot zonsondergang.  Na zonsondergang gebruikt men twee maaltijden, 
meestal voorafgegaan door een dadel om het vasten te breken. Dit wordt gevolgd door een 
klassiek uitgebreid ontbijt. 
De tweede maaltijd bestaat uit meer energierijke voedingsmiddelen die ervoor zorgen dat men 
de volgende dag doorkomt.  Men gebruikt een maaltijd met soep, rijst of deegwaren en salades.   
Het is gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapbanden extra aan te halen. Het 
elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten doorbreken horen hierbij. 
Met het suikerfeest wordt de Ramadan afgesloten. Na een bezoek aan de moskee wordt er 
uitgebreid en vooral zoet gegeten. Het suikerfeest duurt drie dagen en wordt met familie en 
vrienden gevierd.  Voor dit feest worden veel gebak, koekjes en zoetigheid klaargemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avondmaal 

  Ramadan 
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4. Turkse gerechten en producten 
 
 
A aci kahve koffie zonder suiker 
 acur augurk 
 agaç çilegi framboos 
 limon citroen 
 yumurta ak(i) eiwit 
 alinazik aubergine puree met yoghurt en gehakt (köfte) 
 alkol alcoholische dranken 
 ananas (suyu) ananas(sap) 
 anason anijs 
 ana yemekler hoofdgerechten 
 antepfistigi pistachenoten 
 Arabasi çorbasi pikante kippensoep 
 armut peer 
 arpa sehriye graanvormige pasta (Griekse pasta), vaak met rijst gecombineerd 
 asitli icecekler frisdrank 
 asma yapragi druivenbladeren 
 asure koud, brijachtig gerecht van suiker, vruchten, granen, bonen, noten 
 av eti wild 
 ayçekirdegi zonnebloempitten 
 ayçiçegi yağı zonnebloemolie 
 ayran yoghurtdrank met water en zout 
 ayva kweepeer 
 az sekerli kahve koffie met een beetje suiker 
   
B badem amandel 
 badem ezmesi marsepein 
 badem yağı amandelolie 
 bahar een specerij 
 baklava zoete bladerdeeggebakjes met noten en honing of suikerstroop 
 bal honing 
 balik vis 
 balk bugulama gestoomde vis 
 balik çorbasi vissoep 
 balik firinda in de oven gebakken vis 
 balkabagi pompoen 
 bamya okra 
 lahana kool 
 beyaz ekmek wit brood 
 beyaz peynir witte kaas, schapenkaas (feta) 
 biber paprika 
 biber dolmasi gevulde paprika 
 biber salçasi puree van rode paprika 
 bira bier 
 bisküvi koekje, biscuit 
 bitki kruiden 
 bitki çay kruidenthee 
 bitkisel groente 
 patlican aubergine 
 bögürtlen zwarte bes 
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 börek bladerdeeghapje met hartige vulling 
 brüksellahanasi spruitjes 
 bugday ekmek tarwebrood 
 bulgur gebroken tarwekorrels 
 bulgur pilav gebakken en vervolgens gekookt tarwegerecht 
 hindistancevizi kokosnoot 
   
C sülü kakao chocolademelk 
 cacik koud mengsel van yoghurt met komkommer, knoflook en munt 
 çay thee 
 çavdar ekmek roggebrood 
 ceviz walnoten 
 çiçek yağı zonnebloemolie 
 çikolata chocolade, hagelslag 
 çikolata ezmesi chocopasta 
 çilbir gepocheerd ei met yoghurt 
 çilek aardbei 
 çilek reçeli aardbeienjam 
 cips chips, frieten 
 çokomel chocolademelk 
 çorbasi soep 
   
D dolma gevulde groente met vulling van gehakt, rijst en kruiden 
 domates tomaat 
 domates salatasi tomatensalade 
 domuz eti varkensvlees 
 döner bereidingswijze van vlees waarbij fijne reepjes van een vleesspies worden 

gesneden. Het vlees wordt ingepakt in een rond Turks broodje, vaak samen  
met groenten. 

 dondurma roomijs 
   
E ekmek brood 
 elma appel 
 elma çayi appelthee 
 elma komposto appelcompote 
 elma suyu appelsap 
 enginar artisjok 
 erik pruim 
 esmer ekmek bruin brood 
 esmer seker bruine suiker 
 et suyu vleesbouillon 
 et(i) vlees 
 etli bohça böregi börek gevuld met vlees 
 etli bulgur pilav bulgur pilav met vlees en kikkererwten 
 etli dolma(lar) groenten gevuld met vlees 
 etli ekmek Turks brood met gekruide stukken vlees 
 etli nohut kikkererwtenstoofpot met vlees 
 etli pide Turkse pizza met gemalen vlees 
 etli taze fasulye sperziebonenstoofpot met vlees 
 etsiz yemekler vegetarische schotels = olijfoliegerechten 
   
F findik hazelnoot 
 fistik ezmesi pindakaas 
 francala langwerpig Turks brood 
   
G gazoz cafeïnevrije frisdrank 
 gül suyu rozenwater 
 guveç vlees en groenten samen gestoofd in aardewerken pot in hun eigen nat.   
   
H halal op rituele wijze geslacht 
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 hamur isleri gebakjes 
 hanim göbegi ‘vrouwennavel’, een dessert met griesmeel 
 hardal mosterd 
 hashasli ekmek brood met maanzaad in kransvorm 
 haslanmis kati 

yumurta 
hardgekookt ei 

 havuç wortel 
 helva griesmeelplak met sesampasta 
 hindi kalkoen 
 hindiba andijvie 
 hingala koolgerecht met knoflook 
 hiyar komkommer 
 hurma dadels 
 hosaf rozijnenmoes 
   
I ıspanak spinazie 
 ızgara gegrild 
 içeçek(ler) dranken 
 incir vijg 
 irmik griesmeel 
   
J jelatin gelatine 
   
K kabak çekirdeği pompoenpitten 
 kahve koffie 
 kahve çok sekerli koffie met veel suiker 
 kahve sade zwarte koffie 
 kahve sekersiz koffie zonder suiker 
 kakao cacao 
 kakule kardemon 
 karides garnaal 
 karnabahar  bloemkool 
 karpuz watermeloen 
 kasar schapenkaas 
 kavun meloen 
 kaynatmak koken 
 kayisi  abrikoos 
 kebab blokjes gemarineerd vlees gegrild met stukjes groenten. De term wordt ook 

gebruikt om alle vlees- en groenteschotels aan te duiden. 
 keçi eti geitenvlees 
 keçi sütü geitenmelk 
 kek cake 
 kekik tijm 
 kepekli ekmek bruinbrood 
 kereviz selderij 
 kıvırcık lahana broccoli 
 kıyma gehakt 
 kızarmis ekmek geroosterd brood 
 kızarmıs patates frieten 
 kimyon kummel, komijn 
 kiraz kers 
 kirmizi merçimek 

çorbasi 
rode linzensoep 

 kizarmis tavuk gebakken kip 
 köfte gehaktballetjes 
 köles salade met komkommer, onrijpe meloen, tomaat, groene peper, ui en 

yoghurt 
 köri (tozu) curry(poeder) 
 krem room 
 krem peynir roomkaas 
 krem santi slagroom 
 krem sokolade chocoladepudding 
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 kurabiyesi koekje 
 kuru erik gedroogde pruimen 
 kuru kayisi gedroogde abrikozen 
 kuru üzüm rozijnen 
 kuskonmaz asperge 
 kuzu eti lamsvlees 
 kuzu çevirme geroosterd lam 
 kümes 

hayvanları 
gevogelte 

   
L lahana kool 
 lahmacun gebakken dunne  lap brooddeeg besmeerd met fijngesnipperde groente en 

gehakt (Turkse pizza) 
 leblebi geroosterde kikkererwten 
 limonata limonade 
 lokum Turks fruit, zoete lekkernij 
   
M maden suyu mineraalwater 
 makarna deegwaren, macaroni 
 mantar champignon 
 marul sla 
 maydanoz peterselie 
 sarmısak knoflook 
 mercimek linzen 
 mercimek 

çorbasi 
linzensoep 

 meyva suyu vruchtensap 
 meyve fruit 
 mısır maïs 
 mısır ekmeği maïsbrood (enkel gebruikelijk aan de Zwarte zee) 
 mısır gevreği corn flakes (enkel gebruikelijk aan de Zwarte zee) 
 mısır unu maïsbloem (enkel gebruikelijk aan de Zwarte zee) 
 midye mossel 
 muz banaan 
   
N nane munt of pepermunt 
 nar granaatappel 
 nebat tuinkruiden 
 nohud / nohut 

= merknaam 
kikkererwt 

   
O orkinos tonijn 
 ördek eend 
 özsu Ssp 
   
P pancar biet 
 pane gepaneerd 
 pasta zoet gebak 
 pastirma rookvlees (Turkse pastrami), worstje met kruidenmix en veel knoflook 
 patates aardappelen 
 patates 

kızartması 
gefrituurde aardappelen, gegeven als borrelhapje 

 patates püresi aardappelpuree 
 peynir aaas 
 pide plat, rond Turks brood, gebruikt in ‘döner kebab’ 
 pilav bereidingswijze van rijst, bulgur of havermout waarbij het graanproduct 

eerst gebakken wordt in olie alvorens het te koken 
 pilı kip 
 pirinç rijst 
 portakal sinaasappel 
 portakal suyu sinaasappelsap 
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R rafadan zachtgekookt (ei) 
 raki alcoholische anijsdrank 
 reçel confituur 
 ringa baligi haring 
   
S saçkavurma kleine blokjes vlees (meestal rundvlees) roergebakken in een pan  
 safran saffraan 
 sahur lichte warme maaltijd (tijdens de Ramadan) 
 salça tomatenpuree 
 salam salami 
 salata salade 
 salep / saleb warme drank met melk en de wortel van een orchidee 
 sarap wijn 
 sarma (dolma) kool- of druivenbladeren opgerold en gevuld met groente, vlees, rijst 
 seftali perzik 
 sehriye Turkse vermicelli, wordt gemengd met rijst of spinazie 
 seker  suiker 
 serbet suikerlimonade, sorbet 
 sıcak içeçek(ler) warme dranken 
 sıcak su warm water 
 sığır eti rundvlees 
 simit ronde broodjes met sesamzaad 
 sirke azijn 
 sis kebap stukjes geroosterd vlees aan een spies 
 kahverenği 

ekmek 
bruinbrood 

 sogan ui 
 soguk içeçek(ler) koude dranken 
 soguk su koud water 
 su water 
 sucuk knoflookworst, soms met een laagje peper of chilipeper omheen 
 süt melk 
 sütlaç rijstpap 
   
T tahin sesamzaad puree 
 tahıl ekmek meergranenbrood 
 tahıl(lar) gra(a)n(en) 
 tandir vlees geroosterd in een grote houtoven 
 tarçin kaneel 
 tatlı(sı) zoetigheid / dessert 
 tavuk çorbasi kippensoep 
 tepsi rond aluminium blik in diverse maten verkrijgbaar, fungeert als bakplaat en 

serveerschotel 
 terbiye saus, gewoonlijk gemaakt van eieren en citroen 
 tere waterkers / tuinkers 
 tereyagı boter 
 tulumba tatlisi gefrituurde gespoten oliebol overgoten met suikerwater 
 tursu Turks tafelzuur of pickles 
 tuz zout 
 Türk kahevsi Turkse koffie 
   
U un bloem 
 uskumru makreel 
 Üzüm druif 
   
v vanilya vanille 
 vanilya 

dondurma 
vanille roomijs 

 vejeteryan vegetariër 
 visne zure kers, morel 
 visne reçeli morellen - kersenjam 
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y yag(lar) bereidingsvet; olie, boter, margarine 
 yagsiz vetvrij; zonder olie; mager; vetarm 
 yayla çorbasi yoghurtsoep met munt 
 yemis gedroogd fruit & noten 
 yerfistıgı pinda 
 yogurt yoghurt 
 yufka plat turks brood, ook papierdunne bladerdeegplakken voor hartige of zoete 

hapjes 
 yumurta eieren 
 yumurta akı / 

beyazı 
eiwit 

 yumurta sarısı eidooier 
   
z zayıflamak gewicht verliezen, afvallen 
 zencefil gember 
 zeytin olijven 
 zeytinyağı olijfolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voedsel.net/themas/religie.htm
http://www.multikeuken.nl/
http://www.minderhedenforum.be/
http://www.vig.be/
http://www.vmc.be/
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