
Gezond de ramadan door 2019

Rond 5 mei 2019 begint de ramadan: een periode voor moslims waarin ze vasten. Ze eten 
en drinken niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Als jij ook aan de ramadan meedoet, 
bekijk dan deze praktische tips. Want nu de ramadan in de lente en zomer valt, is het extra 
belangrijk om goed op je voeding en vochtinname te letten.

Om lichamelijke klachten te voorkomen, is het belangrijk om de juiste voedingsstoffen 
binnen te krijgen tijdens het eten en om voldoende te drinken. Hieronder vijf vuistregels om 
gezond de ramadan door te komen.

1. Drink voldoende

Als je langere tijd niets drinkt, krijg je dorst. Op zomerse dagen gebeurt dit sneller, omdat je 
dan meer zweet en dus vocht uit je lichaam verdwijnt. Daarom is het nodig om voldoende 
water en thee te drinken, in de tijd dat je mag eten. Drink ’s ochtends (suhr) een paar extra 
glazen water om de dag goed door te komen.

2. Eet niet te veel, te snel en kauw goed

Na zonsondergang wil je graag eten en drinken met het risico dat je in alle haast meer eet 
dan je nodig hebt. Daardoor kan je last krijgen van je maag en darmen, omdat je lichaam 
moeite heeft met het verwerken van al dat eten. Schep daarom niet te veel op je bord en 
eet rustig. Met kleine hapjes en goed kauwen zorg je ervoor dat je lichaam weer went aan 
het eten.

3. Eet vezelrijke producten

Eet veel vezelrijke producten, zoals groente en fruit, peulvruchten, zilvervliesrijst en 
volkoren of bruin brood. Vezels zorgen langer voor een vol gevoel na de maaltijd, zodat je 
minder snel honger krijgt. En probeer zo min mogelijk pilav rijst, borek, manti, durum en 
lahmachun te eten. Deze producten bevatten meer vetten en weinig vezels. 

4. Wees zuinig met zoetigheden, vette snacks en deegwaren

Calorierijke producten als baklava, shebakia of gefrituurde hapjes zijn lekker, maar niet erg 
voedzaam. Pas op met vettige, gekruide hapjes en bladerdeeghapjes. Zo verklein je de kans 
op maag- en darmklachten.

5. Beweging

Beweging is ook tijdens de ramadan van belang. Verdeel dagelijkse activiteiten over de 
gehele dag. Ga bijvoorbeeld na de iftar lopend of fietsend naar de moskee. Probeer overdag 
niet te hard te gaan sporten, hierdoor verlies je veel vocht. Als je kiest om te gaan sporten 
doe dit vlak voor de iftar of na de iftar zodat je hierna je energie en vochtbalans kan 
aanvullen. Vermijd lang slapen overdag, hier word je futloos van. 
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VOORBEELDMENU

Om je op weg te helpen, geven het Voedingscentrum en De Zoete Appel een voorbeeld van 
een ontbijt (suhur) en een avondmaal (iftar) tijdens de ramadan.

Voorbeeld 1
Suhur
1 kom met ontbijtgranen en melk of yoghurt met 4 el muesli OF 
2 snee volkoren brood met mager beleg.
1 portie fruit: appel, banaan of ander fruit

Iftar
1 of 3 dadels
1 kom ongebonden soep (bouillon)
1 portie (= 100 gram) kip (zonder vel), (mager) vlees of vis.
1 portie (= 3-4 opscheplepels) rijst, peulvruchten of pasta of 3-4 kleine aardappelen
4 opscheplepels groente, eventueel gegrild en een salade met weinig of geen olie
1 stuk fruit

Voorbeeld 2
Suhur
1 kom ongebonden soep (bouillon)
1 of 2 sneden brood (volkoren) met hummus of ander mager beleg
handvol gedroogd fruit

Iftar
1 kleine kom maaltijdsoep (is een gebonden soep, bijv.  
Harira of soep met vermicelli)
couscous salade met groente en handje noten
3-4 falafelballetjes  
1 stuk fruit 
OF
1 portie Sarma 

Na het avondgebed, de taraweeh, kunt u nog thuis een lichte maaltijd eten. Zo 
heeft u ook tijdens de ramadan 3 hoofdmaaltijd: suhr, Iftar, en maaltijd na de 
taraweeh. Kies uit bijvoorbeeld:

 2 volkorencrackers + mager beleg
 2 biscuits met thee 
 125 ml yoghurt + fruit
 125 ml kwark + fruit
 2 sneetjes volkoren brood + mager beleg
 frisse salade met komkommer, tomaat en stukjes appel en rozijnen

Liever niet eten na de taraweeh en tijdens de ramadan
 Simit Tuzlu Karabiye Icli pide 
 Msemen Gozleme Sade pişi
 Borek Baghrir Chebakia 

Bron: Voeding en ramadan, Fatma Alakay
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