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Deze vervangende voedingsmiddelenlijst kun je gebruiken tijdens het programma. Het resultaat met 

BenFit is het beste wanneer je je zoveel mogelijk aan de voedingslijsten houdt. Als je vaak en veel 

alternatieven kiest, kloppen de verhoudingen binnen jouw dagmenu’s (koolhydraten, eiwitten en vetten) 

minder, waardoor het resultaat kan tegenvallen.  

Ieder product op jouw voedingslijst kun je vervangen door een alternatief uit dezelfde groep met 

hetzelfde nummer omdat dit ongeveer gelijkwaardig is. Hierdoor overschrijd je de aanbevolen energie-

intake meestal niet en haal je makkelijker resultaat. Achter iedere groep en product staan kcal per 100 

gram rauw / onbereid product vermeld, tenzij er gekookt of bereid achter staat. Door op de kcal te letten 

ontwikkel je kennis en inzicht in voeding. Bij sommige groepen kun je een product uit een hoge 

kcalgroep vervangen met een dubbele hoeveelheid uit een lager genummerde groep. Als voorbeeld: 

een zuivelproduct uit groep 3 of 4 mag vervangen worden met een dubbele hoeveelheid uit groep 1. 

Let op: probeer altijd uit te komen op ongeveer dezelfde hoeveelheid kcal. 

 

 

 

 

 

 

VERVANGENDE VOEDINGSMIDDELENLIJST 

Vervangende Voedingsmiddelenlijst 

BenFit 



 

10-07-2019-V4 

VERVANGENDE VOEDINGSMIDDELENLIJST 

Rijst, pasta en quinoa 

Hier mogen alle varianten gekozen worden als vervanging, kies bij voorkeur 

volkorenpasta en zilvervliesrijst. Gekookte rijst of pasta vervang je eventueel door 

1,5 x de hoeveelheid gekookte aardappelen. Let op: weeg af na bereiding. 

 

 

Aardappelen 

Eén of tweemaal per week mogen de aardappelen worden vervangen door 

zilvervliesrijst of volkorenpasta. Als je aardappelen vervangt met rijst of pasta 

(bereid product), neem dan 2/3e van de originele hoeveelheid aardappelen. Denk 

daarnaast eens aan mogelijke variaties met de aardappel: stamppot, 

aardappelpuree, gepoft of uit de oven.  

 

 

Groenten 

Alle groentesoorten die in het programma voorkomen en die op de markt zijn, 

mogen onderling gewisseld worden. Met uitzondering van à la crème soorten zoals 

spinazie en prei. 

Peulvruchten zijn calorierijker en daarom minder geschikt om groente mee te 

vervangen. 

 

Fruit 

Fruit mag onderling gewisseld worden, met uitzondering van bananen, vijgen, 

druiven en mango. Kies bij voorkeur geen gedroogd fruit of fruit op siroop.  

Let bij het vervangen op het formaat van het fruit. Vervang een kiwi bijvoorbeeld door 

een mandarijn, een sinaasappel door een peer, of een appel door 2 kiwi´s.  
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Broodsoorten per portie 
 

Kies bij voorkeur volkoren, dat bevat meer 
vezels. Dit geeft een minder snelle stijging in je 
bloedglucose en langer een verzadigd gevoel 
bij voldoende vochtintake. N.B.: het gewicht 
per sneetje kan per broodsoort en bakkerij 
verschillen. 
 
 
Groep 1 (tot 100 kcal) 
 
• 1 Volkorenboterham à 35g 87 kcal 
• 2 Beschuiten à 10g 39 kcal/ 20g 78 kcal 
• 2 Knäckebröd à 10g 39 kcal/ 20g 78 kcal 
• 1 Sneetje roggebrood à 50g 96 kcal 
• 1 Sneetje krentenbrood à 35g 95 kcal 
• 1 Sneetje zuurdesembrood à 35g 72 kcal 
• 1 Sneetje speltbrood à 35g 87,5 kcal 
 
 
Groep 2 (100 tot 150 kcal) 
 
• 1,5 Volkorenboterham à 52,5g 125 kcal 
• 1 Sneetje mueslibrood à 35g 103 kcal 
• 1 Sneetje notenbrood à 35g 103 kcal 
• 3 Beschuiten à 30g 117 kcal 
• 3 Knäckebröd à 30g 117 kcal 
• 2 Sneetjes zuurdesembrood à 70g 144 kcal 
 
 
Groep 3 (150 tot +/- 200 kcal) 
 
• 1 Hard broodje/pistoletje à 70g 205 kcal 
• 1 Mueslibol à 60g 174 kcal 
• 2 Sneetjes mueslibrood à 70 g 206 kcal 
• 2 Sneetjes krentenbrood à 70g 190 kcal 
• 2 Sneetjes notenbrood à 70g 206 kcal 
• 2 Boterhammen à 70g 166 kcal 
• 2 Sneetjes speltbrood à 70g 175 kcal 
• 1 Krentenbol à 60g 160 kcal 

  

Zuivelproducten per 100 ml 

Houd je niet van zuivel met ontbijtgranen, vervang 
dit ontbijt dan door 1 sneetje bruin- of 
volkorenbrood besmeerd met ongezouten 
(dieet)halvarine, 1 plakje mager vleeswaar of 30+ 
kaas en 1 glas halfvolle melk, magere drinkzuivel 
zonder toegevoegd suiker of karnemelk. 
 
Groep 1 (Tot 40 kcal)  
 
• Amandelmelk 24 kcal 
• Biogarde, mager 37 kcal 
• Karnemelk 31 kcal 
• Melk, mager 35 kcal  
• Magere drinkyoghurt 30kcal 
• Sojamelk 37 kcal 
• Yoghurtdrank mager30 kcal 
• Yoghurt, mager 37 kcal 
 
Groep 2 (40-60 kcal) 
 
• Biogarde (halfvol) 51 kcal 
• Bulgaarse yoghurt 53 kcal 
• Melk halfvol 49 kcal 
• Yoghurt halfvol 51 
• Sojayoghurt naturel 54 kcal 
 
Groep 3 (60-80kcal) 
 
• Biologische melk, 63 kcal 
• Geitenmelk, 68 kcal 
• Magere kwark 64 kcal,  
  België: Magere plattekaas 
• Magere vruchtenkwark 78 kcal,  
  België: Magere plattekaas met vruchten 
• Skyr, div. smaken 77 kcal 
• Skyr, naturel 65 kcal 
• Sojayoghurt/melk, smaakje 74 kcal 
 
Groep 4 (80-120kcal en hoger) 
 
• Halfvolle (vruchten)kwark 103 kcal, 
  België: Halfvolle (vruchten)plattekaas 
• Geitenkwark 113 kcal,  
  België: Geiten-plattekaas 
• Griekse yoghurt 10% vet 130 kcal 
• Yoghurt, vol 126 kcal 
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Kaas per 100 gram 

Groep 1 (< 155 kcal) 
 
• Cottage cheese / Hüttenkäse 91 kcal 
• Smeerkaas 20+ 152 kcal 
 
Groep 2 (155-200 kcal) 
 
• Kruidenkaas, vers light 160 kcal 
• Smeerkaas 20+ 161 kcal 
• Zuivelspread, light, kruiden 166 kcal 
• Zuivelspread, naturel/kruiden light 166 kcal 
• Zuivelspread, bieslook light 180 kcal 
 
Groep 3 (200 kcal- 300 kcal) 
 
• Geitenkaas verse zacht 207 kcal - 297 kcal  
• Kaas 20+ 246 kcal 
• Kaas 30+ 282 kcal 
• Mozzarella 262 kcal 
• Smeerkaas 30+ 221 kcal 
• Zuivelspread 254 
 
Groep 4 (300- 400 kcal) 
 
• Blauwe kaas 400 kcal 
• Brie 338 kcal 
• Geitenkaas, hard 396 kcal 
• Kaas 48+ 369 kcal  
• Parmezaanse kaas 404 kcal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Hartige beleg soorten per 100 gram 

 
Er mag gewisseld worden met kaas en vleeswaren 
maar let op de kcalgroep. Kaas is vetrijk en bevat 
veel kcal. Neem niet meer dan 1,5 plak/ 30 gram 
kaas gemiddeld per dag. Alle kazen boven de 30+ 
hebben een hoog vetgehalte! Bij hartige 
belegsoorten mag je 1 gekookt ei nemen in plaats 
van 2 plakjes beleg. 
 
Groep 1 (<150 kcal) 
 
• Achterham 136 kcal, 
  België, Achterhesp 
• Achterham gegrild 119 kcal, 
  België, Achterhesp gegrild 
• Beenham 131 kcal 
  België, Beenhesp 
• Casselerrib 130 kcal 
  België, varkensgebraad 
• Fricandeau, gebraden 117 kcal  
• Kalkoenfilet, beleg 113 kcal  
• Kipfilet, beleg 124 kcal 
• Kipfilet gerookt 126 kcal  
• Runderrookvlees 116 kcal  
• Rosbief, beleg 156 kcal 
 
Groep 2 (150- 250 kcal)  
 
• Bacon 189 kcal 
• Boterhamworst mager 163 kcal  
• Broodspread 235 kcal 
• Eiersalade 248 kcal 
• Filet Americain 240 kcal ,  
  België, Préparé 
• Groentespread 226 kcal 
• Magere rookworst 247 kcal  
• Rauwe ham 186 kcal 
  België, Rauwe Hesp 
• Sandwichspread komkommer 186 kcal 
• Serranoham 201 kcal  
• Ossenworst 166 kcal  

 
Groep 3 (>250 kcal) 
 
• Chorizo 260 kcal 
• Hummus 330 kcal 
• Leverworst 266 kcal 
• Ontbijtspek 312 kcal 
• Paté 360 kcal 
• Salami 392 kcal  
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Zoet beleg per 100 gram 
 
Groep 1 (100-300kcal) 
 
• Appelstroop 280 kcal  
• Groentespread 226 kcal 
• Halvajam/ halfzoete jam 134 kcal 
• Jam 243 kcal 
• Sandwichspread, div. smaken 157 kcal 
• Eiersalade 248 kcal 
 
Groep2 (300-400kcal) 
 
• Gestampte muisjes 393 kcal 
• Honing 321 kcal 
• Vruchtenhagel 393 kcal 
 
Groep 3 (400-700kcal) 
 
• Chocolade- notenpasta, puur 578 kcal  
• Chocoladehagelslag puur 449 kcal 
• Notenpasta 615 kcal 
• Pindakaas 660 kcal 
• Tahin (sesampasta) 602 kcal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussendoortjes en snacks 

 
Let op: In deze groepen staan de kcal vermeld per 
100 gram en per portie 
 
Groep 1 (tot 60 kcal) 
 
• Biscuits, krenten 375 kcal / à 15g 56 kcal 
• Fruitbiscuits, krenten (Liga) 375 kcal / à 15g 56 kcal  
• Rijstwafel (smaakje) +/- 383- 402 kcal / à 10g 39 kcal 
• Volkoren/granenbiscuits 459 kcal / à 10g 45 kcal 
 
Groep 2 (60- 120 kcal) 
 
• Eierkoek 310 kcal / à 30g 93 kcal 
• Fruitreep 361 kcal / à 33g 119 kcal 
• Melkbiscuit 394 kcal / à 20g 98 kcal 
• Mueslireep 430 kcal / à 25g 107,5 kcal 
• Plakje (volkoren) ontbijtkoek 308 kcal/ à 25g 77 kcal 
 
Groep 3 (> 300 kcal) 
 
• Superfoodreep 344 kcal 
 

Noten/Zoutjes 
Binnen een groep mag je alle soorten noten en 
zoutjes met elkaar variëren. Let op: Noten zijn vet en 
zeer kcalrijk dus neem er niet teveel van. Neem altijd 
de ongezouten varianten. 
De kcal zijn aangegeven per 100 gram.  
 
Groep 1 portie is gem. 10- 25g 
 
• Olijven glas / blik 111 kcal 
• Zoute stokjes 382 kcal  
• Japanse mix, geen pinda´s 387 kcal 
• Japanse rijstcrackertjes 387 kcal 
• Popcorn 386 kcal 
 
Groep 2 portie is gem 20-30g 
 
• Cashewnoten 615 kcal  
• Walnoten 708 kcal 
• Paranoten 692 kcal 
• Hazelnoten 717 kcal 
• Amandelen 659 kcal  
• Pistachenoten 592 kcal 
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Vlees en gevogelte per 100 gram 
 
Vlees mag je vervangen door 2 eieren, liefst 

gekookt. 
 
Groep 1 (tot 140 kcal)  
 
• Beenham 131 kcal, 
  België, Beenhesp  
• Biefstuk 108 kcal 
  België, Filet pur 
• Hamlap 114 kcal 
  België, Gebraad hesp 
• Kalfslapje 104 kcal 
• Kalkoenfilet 110 kcal  
• Kalkoenschnitzel 110 kcal 
• Kipfilet 110 kcal  
• Kipfilet, gerookt 126 kcal 
• Rosbief 122 kcal  
• Runderreepjes, gekruid 122 kcal  
• Runderrollade 109 kcal  
• Rundvlees, mager 113 kcal  
• Tartaar 137 kcal  
  België, fijn gemalen rundsgehakt 
• Tournedos 108 kcal  
• Varkenshaas 105 kcal  
• Varkensschnitzel ongepaneerd 109 kcal 
 
Groep 2 (140 tot 200 kcal) 
 
• Blinde vink 161 kcal  
• Gehakt, rund mager 182 kcal 
• Karbonade 156 kcal  
• Kiprollade 175 kcal  
• Kippengehakt 155 kcal  
• Lamsvlees, mager 158 kcal 
• Runderstoofvlees, mager 152 kcal 
• Shoarmavlees, varken 146 kcal  
• Varkensschnitzel gepaneerd 142 Kcal 
 
Groep 3 (>200 kcal) 
 
• Gehakt, half om half 233 kcal  
• Hamburger, rund 225 kcal  
• Kipburger gepaneerd 307kcal 
• Kippenbout, met vel 218 kcal 
• Lamskarbonade 245 kcal  
• Rookworst, mager 247 kcal 
• Runder-/ slavink 209 kcal  

 

 

Vleesvervangers per 100 gram 

 
Vegetariër voor een dagje? Vlees mag vervangen 
worden met vegetarische vleesvervangers uit de 
groep met hetzelfde nummer. 

 
Groep 1 (tot 140 kcal) 
 
• Tahoe/Tofu 113 kcal  
• Vegetarisch fijngehakt 135 kcal 
• Vegetarische roerbakstukjes 136 kcal 
 
Groep 2 (140 tot 200 kcal) 
 
• Tempe 150 kcal  
• Vegetarische hamburger 188 kcal  
• Roerbakstukjes, vegetarisch 194 kcal 
• Vegetarische kaasburger 197 kcal 
• Vegetarische schnitzel 196 kcal  
• Vegetarische balletjes 177 kcal  
• Vegetarische filet, gepaneerd 199 kcal 
 
 
Groep 3 (> 200 kcal) 
 
• Groenteballetjes 216 kcal  
• Groenteburger 216 kcal 
• Groente-kaasburger, vegetarisch 251 kcal 
• Halloumi 333 kcal 
• Nuggets vegetarisch 255 kcal 
• Valess gevulde filet 202 kcal  
• Vivera worst vegetarisch 259 kcal 
 
 

 



 

10-07-2019-V4 

VERVANGENDE VOEDINGSMIDDELENLIJST 

 

Vis per 100 gram  
 
Staat er vis op het menu maar heb je die dag liever vlees of vegetarisch dan kun je dat gewoon 
vervangen. Let wel altijd op de kcal. Vis mag je vervangen door 2 eieren, liefst gekookt.  
 
Groep 1 (< 100 kcal) 
 
• Garnalen/Gamba’s/ Scampi’s 94 kcal 
• (Rivier-)kreeft 68 kcal  
• Krab 85 kcal 
• Koolvisfilet 71 kcal 
• Kabeljauw 78 kcal  
• Pangasiusfilet 90 kcal  
• Schelvis (onbereid) 90 kcal  
• Schol (onbereid) 93 kcal  
• Sint Jacobsschelpen 83 kcal  
• Tong 76 
• Wijting 90 
• Zeeduivel 74 kcal 
 
Groep 2 (100 tot 150 kcal) 
 
• Mosselen, uit pot 105 kcal 
• Mosselen, gekookt 125 kcal 
• Tilapiafilet 101 kcal  
• Surimi/ Krabsticks 105 kcal 
• Tonijn uit blik/vers (naturel/onbereid) in water 117 kcal 
• Tonijnstuk 101 kcal 
• Zalmforel, 101 kcal 
• Zeebaars 120 kcal  
 
Groep 3 (150- 250 kcal) 
 
• Haring, gezouten 172 kcal 
• Haring, zoetzuur 208 kcal 
• Meerval 240 kcal  
• Tonijn uit blik/vers (naturel/onbereid) olie 207 kcal 
• Lekkerbekje 235 kcal 
• Zalm, gerookt 185 kcal 
• Zalm, onbereid 209 kcal 
• Visstick 194 kcal 
 
Groep 4 (>250 kcal)  
 
• Makreel (onbereid) 352 kcal 
• Palingfilet, gerookt 213 kcal 

 


