Suiker en zout
Nederlanders eten gemiddeld 24 kilogram suiker per jaar (bron: kenniscentrum Suiker &
Voeding). Mannen eten bijna 10 gram zout per dag vrouwen 7 5 gram terwijl de norm op 6
gram ligt (bron: Nierstichting).

1 Voeg jij dagelijks extra zout toe aan je eten of drinken?
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Aardappel koken. Soep maken
Alleen aan het eten maar hou er wel rekening mee dat het niet teveel is.
Anders smaakt het niet
Anders vind ik het eten te flauw.
Ben hier wel bewust mee bezig om te minderen
Bij een eitje eten
Bij het koken van de aardappelen en groenten, kruiden van vlees
Eten koken, kookpunt water verhogen, verder niet
Ik gebruik zout niet veel maar wel onder aardappelen en groentes verder veel kruiden
Ik gebruik zout waarvan de helft bestaat uit kruiden. Het is in elke supermarkt te koop.
Je moet wel ff zoeken.
Ik kook zoutloos en voeg achteraf zout toe.
Ik voeg zout toe bij het bereiden van de warme maaltijd maar verder niet.
In verband met mijn ziekte moet ik meer zout tot me nemen. Maar zorg dat mijn
familieleden niet extra zout bij eten krijgen.
Ja, alleen aan aardappels en groente en minimaal. Niet in drinken.
Maar ik beperk het wel.
Op medisch advies
Voeg zeer weinig zout toe.
We proberen steeds minder zout toe te voegen tot dat we eraan gewend zijn.
Wel heel weinig, dus ik kook niet zoutloos!
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Wel minimaal, kook redelijk `flauw` of gebruik meer kruiden.
Alleen beetje zout bij koken aardappelen/groenten
Alleen op een gebakken eitje doen we een klein beetje zout.
Bijna nooit.
Er zit al veel te veel zout in de in de fabriek bereide producten het wordt tijd paal en
perk te stellen aan toe te voegen zouthoeveelheden. met prioriteit en veel geld moet
gezocht worden aan onschuldige vervangers van zout het wordt tijd voor zoutgebruik
remmende maatregelen (ook in financiele sfeer) Michel Hanssen, Topkok van Horster
afkomst heeft interessant boek over gebruik van zoutalternatieven bij voeding
geschreven!
Ik voeg alleen zout toe aan braadvlees en soep, niet aan groenten en aardappelen.
Niet uit de zoutpot, wel uit pakjes(jus, kruidenmix voor spaghetti, saus , enz) soep uit
blik
Nooit
Omdat er in het voedsel wat we eten al genoeg of zelfs teveel zout zit.
Gewoon normaal gebruik van zout maar niet extra, behalve bij heet weer dan wel een
paar dropjes of zo..
Ik voeg een bouillonblok toe, daar zit ongetwijfeld zout in. Puur zout voeg ik nooit toe.
Soms wel b.v. bij aardappelen en diverse groenten
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2 Drink je altijd thee of koffie met suiker?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Eigenlijk gebruik ik dan zoetjes!
Koffie met een zoetje
Maar een antwoord mogelijk. Ook thee met theelepeltje suiker
Sommige koffie/ thee kan ik zonder suiker nemen..
Steeds minder suiker.
Thee met een zoetje Weinig suiker in de koffie
Thee zonder suiker
Thee zonder suiker en koffie met heel weinig suiker
Thee zonder suiker, koffie 1-2x per dag met suiker
Drink koffie zonder melk en suiker
Ik doe er een zoetje in
Ik drink geen koffie, wel thee maar zonder suiker.
Ik drink koffie zwart en thee met zoetjes.
Ik gebruik een zoetje in de thee
Ik gebruik zoetstof
Koffie Zonder Thee Met
Koffie zwart, thee zonder suiker
Sinds begin dit jaar gestopt met suiker in de thee. Heeft wat gewenningstijd
nodig gehad maar het is gelukt.
Thee met Honing
Thee zonder suiker
Vroeger wel, zo`n 3 scheppen per kopje, maar tegenwoordig alleen nog maar
zwart.
Zonder suiker.
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3 Wie is volgens jou verantwoordelijk om mensen te
overtuigen dat ze bewuster om dienen te gaan met zout en
suiker?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Al de genoemde partijen
Allemaal een beetje
Als volwassene jij zelf
Artsen
Artsen als mensen met klachten komen
Campagnes van organisaties al foodwatch daarnaast moeten politieke lobby's om beleid aan te
passen in het belang van fabrikanten worden aangepakt en gestopt
Commercie
Dat doe je zelf
De ouders zijn voor de kinderen verantwoordelijk, en de oudere voor zichzelf
De overheid ende voedingsindustrie
De personen zelf
De persoon zelf
De persoon zelf ook
De voedingsindustrie
De voedingsindustrie moet zelf beter na gaan denken hier over
De wetenschappers/doktoren met deze kennis
Die bent zelf verantwoordelijk
Eigen verantwoordelijkheid
Eigen verantwoording
En jzelf
Gezondheidzorg
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door lessen op school over het lezen van
voedingsetiketten wordt een groot begin gemaakt
Het is een verantwoordelijkheid van jezelf en de voedingsindustrie moet nog beter informeren
wat er aan zout en suiker is toegevoegd en het zou mooi zijn als je de keuze had of je een
bepaald produkt met of zonder zout/suiker toegevoegd kan kopen
Het is ook de eigen verantwoording
Het moet gewoon onder gezondheidsleer vallen.
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Huisarts
Ieder voor zich
Iedereen (2x)
Iedereen draagt een steentje bij zodat niemand zich echt verantwoordelijk acht.
Iedereen voor zichzelf
Iedereen zelf
Ik zelf
Je bent zelf verantwoordelijk
Je moet ook zelf bewust zijn wat je allemaal binnen krijgt. Met minder zout en suiker voel je je
gewoon fitter.
Je zelf (2x)
Jezelf (11x)
Jij zelf.
Media
Mensen zelf
Mensen zelf/eigen verantwoordelijkheid
Ook de mensen zelf
Ook gewoon zelf nadenken
Persoonlijk
Reclame op tv
School bijv wel tot bepaalde mate ze moeten ook nie door slaan.!
Supermarkten
TV
Van de voedingsindustrie hoeven we op dit gebied niets te verwachten vrees ik
Verantwoordelijk is een groot woord. We moeten samen zorgen voor bewustwording.
Via reclame
Volledige samenleving
Voorlichting viia huisarts b.v.
Wandelen in de schaak of het ham en naar de molen meterik
Wij zelf
Zelf (14x)
ZELF
Zelf verantwoordelijk
Zelf, zelf, zelf.
Zelf!!!!!!!!!
Zijn de mensen zelf verantwoodelijk voor . Is toch hun leven
Zijzelf
Zo lang de mensen niet willen veranderen, veranderd de voedingsindustrie ook niet. De
voedingsmiddelenindustrie maakt wat de consument wil kopen
Zorgverzekeraar
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