Receptenplatform wil Vlaming gezonder doen eten
28 JANUARI 2020

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft Zeker Gezond gelanceerd, een gloednieuw receptenplatform in de vorm
van een website en app, met meer dan duizend recepten. Het platform is opgericht voor mensen die graag
gezonder willen eten, maar daarb nog ondersteuning missen. Voor het verzamelen van de recepten werkt het
instituut samen met het Nutrition Information Center (NICE), Lekker van b ons, Ferm, EVA vzw en
Voedingscentrum Nederland.
Lees meer over: gezondheid consument
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Gezond eten l kt voor veel mensen moeil ker dan ooit. "Er is een wildgroei aan voedingshypes, gezondheidsclaims, kookboeken en
receptenwebsites en vaak versch nen zoveel tegenstr dige berichten in de media dat veel consumenten door het bos de bomen
niet meer zien”, legt Loes Neven, voedingsexperte b het Vlaams Instituut Gezond Leven, uit.
In 2017 lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven de omgekeerde voedingsdriehoek. "Die vertelt je wat je best eet. Maar al
snel bleek de Vlaming ook nood te hebben aan advies over hoe je dat kan doen. B een bevraging gaf b na één op de twee
Vlamingen aan dat het makkel ker zou z n om gezond te eten als h hierin ondersteuning kreeg”, aldus Neven. Vandaar dat het
idee ontstond om een receptenplatform te lanceren.
“Zekergezond.be en de b horende app onderscheiden zich met gegarandeerd gezonde, eenvoudige en lekkere recepten", stelt
Loes Neven. Met de nieuwe website wil het Instituut voor Gezond Leven aantonen dat iedereen gezond kan koken. De recepten
z n met zorg geselecteerd en de voedingsexperts van Gezond Leven hebben die recepten nauwkeurig afgetoetst aan een set
gezondheidscriteria, gebaseerd op de voedingsdriehoek. Recepten die voldeden, werden opgenomen in het platform.
Een grote troef van zekergezond.be en de b horende app is volgens Neven de diversiteit aan recepten. "Van Vlaamse kost tot
meer exotisch of vegetarisch: iedereen zal er z n gading vinden. Bovendien ondersteunt het platform mensen b de planning en
aankoop van voeding." Daarvoor kan het instituut rekenen op de steun van Lekker van b ons en het Nutrition Information Center
(NICE), allebei initiatieven van VLAM. Ook het vroegere KVLV, dat nu de naam Ferm heeft gekregen, heeft dankz ‘Ons kookboek’
heel wat waardevolle recepten. Daarnaast leveren ook het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) en Voedingscentrum Nederland
recepten aan.
Meer informatie: Zekergezond.be
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