
De laatste tijd horen we veel over vitamines 

en mineralen in relatie tot het bestrijden van 

infecties. Maar welke vitamines en minera-

len zijn nu belangrijk en relevant voor ons 

dagelijks leven? 

Vitamines en mineralen zijn nodig voor 

een normale groei en ontwikkeling, oftewel 

voor een goede gezondheid. Het lichaam kan 

vitamines en mineralen niet, of niet genoeg, 

zelf aanmaken. Daarom staan ze bekend als 

onmisbare voedingsstoffen. Vitamines en 
mineralen geven geen energie zoals koolhy-

draten, vetten en eiwitten.  

Recente onderzoeken hebben zich beziggehou-

den met vitamines in relatie tot de weerstand 

en infectiebestrijding. De conclusie van het 

onderzoek is dat vitamines in positieve relatie 

staat tot de weerstand, maar er is geen bewijs

dat je extra vitamines in de vorm van supple-

menten in moet nemen naast je voeding. Als 

je gezond en gevarieerd eet, krijg je genoeg 

vitamines en mineralen binnen. 

Belangrijk is te voorkomen dat je tekorten 

krijgt. Een tekort aan vitamines kan ontstaan 

bij mensen die een maag- of darmoperatie 

ondergaan, ontstekingsziekten van de darmen 

hebben of bepaalde medicijnen gebruiken. 

Dit komt doordat vitamines in deze gevallen 

niet goed worden opgenomen. Om te weten of 

je tekort hebt aan vitamines, dan kun je een 

vitaminecheck laten doen.  Zo kun je, mits dit 

van toepassing is, gerichter 

je vitamines aanvullen met 

voeding en/of supplementen. 

Februari
Vitamine en mineralen

Maart
Reuma

April
Hart en bloedvaten

Mei
Vegetarisch / vega

Juni
Darmen

‘Een op de drie mensen 
krijgen kanker, en dat 

vinden wij veel!’

Dit initiatief is een samenwerking 
tussen de Schaafsma kliniek en 

Jumbo Monique ondersteund door 
Jeelink. Wij zetten de supermarkt als 
platvorm in om de kans op kanker en 
andere ziektes te verkleinen door het 
begeleiden van haar klanten op het 

aankoopgedrag dmv educatie, medische 
wetenschap en bewustwording op de 

waarde van voeding. Zodat gezond leven 
simpel, dichtbij en eenvoudig wordt.

Drs.S.Mors-Bouhbouh, internist



VITAMINE C SMOOTHIE

VITAMINE C HEEFT EEN FUNCTIE ALS ANTIOXIDANT IN HET 

LICHAAM EN IS NODIG VOOR DE VORMING VAN BINDWEEFSEL, 

DE OPNAME VAN IJZER EN HET IN STAND HOUDEN VAN DE 

WEERSTAND. VITAMINE C ZIT IN FRUIT, GROENTE EN 

AARDAPPELEN, MET NAME IN KOOLSOORTEN, CITRUSFRUIT, 

KIWI’S, BESSEN EN AARDBEIEN.

- 2 HANDJES BROCCOLI IN ROOSJES

- 2 KIWI’S

- 1 APPEL

- 200 ML WATER

- Was de appel en broccoli en schil de kiwi.

- Snijd alles in grove stukken.

- Doe alles bij elkaar in een blender en mix tot een 

egale massa.

GEPOCHEERD EI MET GEROOKTE 

ZALM OP TOAST MET SPINAZIE

VITAMINE D ZIT VAN NATURE IN VETTE VIS, ZOALS HARING, 

ZALM EN MAKREEL. VLEES EN EIEREN LEVEREN OOK 

VITAMINE D, MAAR MINDER DAN VETTE VIS.

- 2 EIEREN

- 25 ML AZIJN

- 50 GR GEROOKTE ZALM

- 2 VOLKOREN BOTERHAMMEN

- 100 GR BLADSPINAZIE

- 1 ½ EL YOGHURT

- 1 EL MAYONAISE

- 2,5 GR DILLE

- 0,5 EL OLIJFOLIE

- PEPER EN ZOUT

- Verwarm een grote pan met een laag water van 

6 cm. Voeg de azijn en wat zout toe en breng aan 

de kook.

HAVERMOUTBAKJE MET 

BANAAN

VITAMINE B1 IS ONMISBAAR VOOR DE 

ENERGIEVOORZIENING VAN HET LICHAAM, EN VOOR 

EEN GOEDE WERKING VAN DE HARTSPIER EN HET 

ZENUWSTELSEL. VITAMINE B1 KOMT VOOR IN BROOD EN 

GRAANPRODUCTEN, AARDAPPELEN, GROENTE, VLEES EN 

VLEESWAREN, MELK EN MELKPRODUCTEN.

- 80 GR HAVERMOUT

- 10 GR ZONNEBLOEMPITTEN

- 200 ML AMANDELMELK OF 

HAVERMELK (ONGEZOET)

- 1 BANAAN

- 1 EL KANEEL

- 1 EL KARDEMOMPOEDER

- 1 TL KURKUMAKRUIDEN

- 1 CM VERS GERASPTE GEMBER

- HANDJE ROZIJNEN

- Kook de amandel- of havermelk in een 

steelpannetje en voeg de kruiden, verse 

gember, havermout, zonnebloempitten en 

rozijnen toe.

- Roer zo nu en dan door de havermoutpap 

om verbranding aan de pan te voorkomen en 

doe de gesneden plakjes banaan erbij. Laat 

het zachtjes door pruttelen.

- Als de banaan zacht is geworden en de 

havermout gaar dan kun je de pap serveren 

in een bakje en kun je de havermoutpap 

garneren met nog een beetje kaneel.

- Meng de yoghurt, mayonaise en dille in een 

kommetje. Breng op smaak met zout en peper. 

Rooster ondertussen de twee boterhammen in de 

broodrooster of in een koekenpan.

- Verhit de olijfolie in een koekenpan en roerbak 

de spinazie tot deze is geslonken. Verdeel de 

toast, spinazie, yoghurt-dillesaus en zalm over 

2 borden.

- Zet het vuur onder het kokende water laag. 

Het water mag niet hard koken. Maak met een 

pollepel een kolk in het kokende water. Breek per 

keer één ei in het kolkje, in het water. Pocheer elk 

ei 3 minuten, schep het gepocheerde ei met een 

schuimspaan uit het water, laat het ei uitlekken 

en leg het ei op het bord samen met de toast. 

Herhaal met de resterende eieren.

ONTBIJT RECEPTEN VOLKORENCRACKERS MET 

RUNDERROOKVLEES, KAAS EN 

AVOCADO

VITAMINE D ZIT VAN NATURE IN VETTE VIS, ZOALS HARING, 

ZALM EN MAKREEL. VLEES EN EIEREN LEVEREN OOK 

VITAMINE D, MAAR MINDER DAN VETTE VIS.

- 4 VOLKOREN CRACKERS

- 50 GR RUNDERROOKVLEES (BIOLOGISCH)

- 2 PLAKJES 48+ KAAS

- 1 AVOCADO

- PEPER EN ZOUT

- Verdeel over de 4 crackers het beleg van kaas en 

runderrookvlees.

- Snijd dunne plakjes avocado en verdeel deze over 

de 4 crackers.
- Voeg peper en zout naar smaak toe.

VITAMINE D IS NODIG OM CALCIUM UIT DE VOEDING IN HET 

LICHAAM OP TE NEMEN. HET IS DAAROM BELANGRIJK VOOR 

DE GROEI EN HET BEHOUD VAN STEVIGE BOTTEN EN TANDEN. 

VITAMINE D ZIT VOORNAMELIJK IN VETTE VIS. 

- 150 GR GEROOKTE MAKREEL

- ½ RODE UI

- 1 EL MAYONAISE

- 1 EL YOGHURT

- KNEEPJE CITROENSAP

- PAAR TAKJES PETERSELIE

- PEPER EN ZOUT

- Prak de makreel met de mayonaise door elkaar. 

- Voeg de yoghurt, het citroensap en wat peper en 

zout toe. Meng de spread goed door elkaar. Is de 

spread te droog? Voeg dan wat extra mayonaise 

of yoghurt toe.

- Snipper de rode ui en voeg dit toe aan de spread. 

Meng nogmaals door elkaar.

- Hak de peterselie fijn en meng dit door de 
spread.

- Hak de peterselie fijn en meng dit door de 
spread.

LUNCH RECEPTEN
RODE KOOL SMOOTHIE

VITAMINE C HEEFT ALS FUNCTIE ANTIOXIDANT IN HET 

LICHAAM. OM VITAMINE C ZOVEEL MOGELIJK TE BEHOUDEN, 

IS HET BELANGRIJK OM GROENTE IN WEINIG WATER TE 

KOKEN, EN NIET LANGER DAN NODIG IS.

MAKREEL SPREAD

- 1/4 RODE KOOL

- 3 KIWI’S

- 150 GR VERSCHILLEND ROOD FRUIT ZOALS 

AARDBEIEN, FRAMBOZEN, BRAMEN EN 

CRANBERRY

- 10 AMANDELEN

- 100 ML WATER

- 50 ML AMANDELDRANK ONGEZOET

- Hak de rode kool wat fijn zodat het in de blender 
past.

- Stop alle ingrediënten in de blender en mix het 

tot een egale massa.



KIKKERERWTEN VALLEN ONDER DE PEULVRUCHTEN. PEULVRUCHTEN ZIJN 

RIJK AAN B-VITAMINES EN MINERALEN ZOALS IJZER EN CALCIUM. 

DAARNAAST BEVATTEN ZE OOK VEEL VEZELS. PEULVRUCHTEN LIGGEN VOOR 

HET OVERGROTE DEEL IN DE WINKEL IN GLAS EN BLIK. OOK ZIJN ZE IN 

MINDERE MATE GEDROOGD TE KRIJGEN. BEIDE SOORTEN ZIJN EVEN GEZOND. 

LET BIJ PEULVRUCHTEN IN BLIK WEL OP HET ZOUTGEHALTE. PEULVRUCHTEN 

IN BLIK ZIJN EEN GEZONDE KEUZE ALS ZE MINDER DAN 0,5 GRAM ZOUT PER 

100 GRAM BEVATTEN.

- 250 GR KIKKERERWTEN, DIE JE IN 24 UUR MOET 

LATEN WEKEN IN EEN KOM MET WATER

- 2 TENEN KNOFLOOK, GEPERST

- 1 UI, IN RINGEN

- 1 BIOLOGISCH EI

- 2 THEELEPELS KOMIJNZAAD

- 1 EL PETERSELIE

- 2 THEELEPELS KURKUMA

- 2 THEELEPELS CAYENNEPEPER

- ZOUT

- OLIJFOLIE OM IN TE BAKKEN

- 2 EL BLOEM

- Zorg dat je de kikkererwten 24 uur hebt geweekt in een bak 

met water. Laat ze daarna goed uitlekken.

- Doe alle ingrediënten, behalve de olijfolie in de blender of 

keukenmachine. Draai de blender rond totdat er een egale 

pasta ontstaat. Bij een te natte pasta kun je ervoor kiezen om 

1 of 2 eetlepels bloem toe te voegen.

- Maak van de kikkererwtenpasta balletjes ter grote van twee 

soepballetjes en druk deze stevig aan. 

- Verhit in de koekenpan de olie. Wees niet te zuinig met olijf-

olie. Als de olie goed heet is, doe je de balletjes in de pan. Bak 

ze aan alle kanten mooi bruin, wees voorzichtig met 

omdraaien, ze kunnen aan het begin makkelijk uit elkaar 

vallen.

- Je kunt de falafel eten met bijvoorbeeld rauwkost of in een 

volkoren wrap.

Volgende maand: De Jeelink Doe-dagen

 

Elke Jeelink Doe-dag staat in het teken van een speciaal the-

ma. Tijdens deze middag ontvang je informatie en handige tips 

en trucks m.b.t voeding, beweging en verzorging. Van zowel 

de medische wetenschap als de kruidengeneeskunde. Hoewel 

informatie en activiteiten per thema kunnen verschillen, 

staan de volgende vier aspecten centraal:   

- Bewegen

- Lekker en gezond eten

- Nieuwe contacten

- Kennis 

Meer bewegen is gezond, het opdoen van nieuwe contacten

verrijkt onze wereld. Lekker eten maakt blij en de juiste 

voeding samen met de juiste kennis helpt de levenskwaliteit 

te vergroten en klachten te beperken. Al deze vier aspecten 

zijn van grootte waarde bij het leven van een gezond, sociaal 

en vitaal leven. 

Het denken in cirkels dat is wat Jeelink doet. Jeelink biedt 

eerlijk advies vanuit de medische wetenschap. Daarnaast kun 

je maandelijks bij Jeelink gezonde lunch- en ontbijtrecepten 

vinden in de supermarkt. In deze brochure schrijft elke maand 

een andere medisch specialist de theorie over het gekozen the-

ma. Nieuwsgierig geworden? Hou dan de Jeelink Facebook en 

Instagram in de gaten, of schrijf je in voor ‘De Inspiratiebron’ 

op www.jeelink.nl.

Voor meer informatie over kanker en suiker verwijzen wij u naar www.schaafsmakliniek.nl

WINTERSE BOERENKOOLSALADE

 
VITAMINE K IS NODIG VOOR EEN GOEDE BLOEDSTOLLING EN MOGELIJK OOK 

VOOR DE AANMAAK VAN BOTTEN. VOLWASSENEN DIE LANGDURIG 

ANTIBIOTICA GEBRUIKEN KUNNEN VITAMINE K-TEKORTEN KRIJGEN, MET 

MOGELIJK EEN VERTRAAGDE BLOEDSTOLLING TOT GEVOLG. VITAMINE K ZIT 

O.A. IN GROENE BLADGROENTEN. 

- 2 EL RODE WIJNAZIJN

- 3 EL OLIJFOLIE 

- 1 EL HONING

- 1 TEENTJE KNOFLOOF, GEPERST

- 75 GR FETA, VERBROKKELD

- 150 GR BOERENKOOL

- 40 GR GEKNEUSDE ONGEZOUTE AMANDELEN

- 250 GR GEKOOKTE BIETEN IN BLOKJES

- 1 HANDJE PETERSELIE

- Klop de wijnazijn, olie, honing en knoflook met de helft van 
de feta tot een dressing. Breng op smaak met zout en peper.

- Schenk 2/3 van de dressing over de boerenkool en verdeel 

deze goed met je handen zodat alle boerenkool bedekt is.

- Laat de salade minimaal 30 minuten rusten, de boerenkool 

wordt dan wat zachter door het zuur van de azijn.

- Rooster de amandel in een droge, hete koekenpan en kneus 

deze daarna licht met een vijzel.

- Verdeel de bietjes, overige feta, amandelen en peterselie over 

de salade en schenk de rest van de dressing erover.

FALAFEL +/- 20 BALLETJES


