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Kiwi boost book
maak je eetpatroon nog gezonder  

met dit kiwi boostbook vol 
tips, tricKs en challenges
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Dag 1

Boost  je beauty
Je huid heeft het zwaar  

te verduren gehad tijdens de 
koude, donkere dagen. De lage 
luchtvochtigheid maakt je huid 

sneller droog. Maar eerlijk  
is eerlijk: al dat feesten en eten 

was ook niet top voor onze huid.

Wist je dat?
Vitamine C helpt met de aanmaak van elastine en collageen: een 
belangrijk eiwit dat de basis vormt voor de cellen in onze huid. 
Daarnaast is vitamine C een krachtig antioxidant. Antioxidanten 
beschermen je lichaamscellen tegen schadelijke stoffen. 
Hartstikke belangrijk dus! 

Als je lichaam voedsel omzet in energie, ontstaan er ‘vrije 
radicalen’. Deze beschadigen je cellen en DNA. Maar vrije 
radicalen kunnen ook van buiten komen. Bijvoorbeeld 
van zonlicht, vervuilde lucht of sigarettenrook. Vitamine C 
neutraliseert deze stoffen en gaat beschadiging van je cellen 
tegen. Een extraatje: je krijgt minder rimpels. Yes!

Kiwi x Beauty
Zespri kiwi’s zitten boordevol vitamine C, vitamine E, polyfenolen 
en andere antioxidanten. Daarmee beschermen ze je tegen 
schadelijke stoffen en dragen ze bij aan een gezonde en 
stralende huid. En het zink in je kiwi helpt ook nog eens tegen 
haaruitval. 

Challenge van de dag
De schil van de kiwi bevat minstens zoveel antioxidanten en 
vezels als de binnenkant. Volg vandaag het voorbeeld van 
topsporter Tom du Moulin en eet je kiwi mét schil voor die extra 
beauty boost. Toch niets voor jou? Gooi de kiwi dan inclusief zijn 
jasje in de blender en maak er een heerlijke smoothie van. 
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Dag 2

Boost  je weerstand
Door de seizoenveranderingen 

krijgt je weerstand een flinke klap 
en liggen verkoudheid en griep 

op de loer. Zespri kiwi’s bevatten 
heel veel vitamine C, dat geeft je 

weerstand een enorme boost!

Wist je dat?
Vitamine C is een essentiële voedingsstof die je dagelijks 
nodig hebt. Het is belangrijk dat je elke dag voldoende 
binnen krijgt, want je lichaam kan het zelf niet aanmaken 
of opslaan. Dus houd je weerstand op peil door dagelijks 
voldoende vitamine C te eten. 

Kiwi x Vitamine C 
1 kiwi per dag zorgt voor je dagelijkse portie vitamine 
C. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een 
volwassene is 75 milligram. Een groene kiwi bevat 85,1 mg 
vitamine C. Zo zit je gelijk goed! 

Bron: voedingscentrum.nl

Challenge van de dag 
Voldoende vitamine C binnen krijgen op een dag is niet 
zo uitdagend als het lijkt. Helemaal niet met de Zespri 
kiwi, die je ook makkelijk in een dinergerecht verwerkt. 
Maak vanavond eens een lekker gerecht mét een kiwi, 
zoals bijvoorbeeld gezonde taco’s met kip, geraspte kool 
en avocado. Receptje erbij? Check zespri.eu/nl/kiwi-
recepten.



5

Dag 3

Boost  je energie
Boost je sporten met kiwi! Waarom? 
Want je hebt ook voedingsstoffen 
nodig om te sporten, bijvoorbeeld 

voor genoeg energie en 
spierherstel achteraf. En laten die 

voedingsstoffen - zoals kalium - nou 
net in kiwi’s zitten. Nou ja zeg!

Wist je dat?
Mensen denken bij kalium vaak aan bananen. Maar kiwi’s zijn 
ook echte kaliumbommen. Kalium is een belangrijk mineraal 
voor lichaamsfuncties zoals spierfunctie, het zenuwstelsel 
en de bloeddruk. Het is zelfs essentieel voor élke cel in 
ons lichaam. Een tekort kan leiden tot hoge bloeddruk, 
depressiviteit, vermoeidheid en slechte spijsvertering. 

Kiwi x Vitamine C 
Als je een kiwi eet voor het sporten, komt de hoeveelheid 
energie in je lichaam trager vrij. Hierdoor heb je dus langer 
energie. Daarnaast zorgt kalium in de kiwi dat je goed 
gehydrateerd blijft. Precies wat je nodig hebt! 

Challenge van de dag 
Eet een paar uur voor je vandaag gaat sporten een smoothie 
met een Zespri Green kiwi en bijvoorbeeld banaan, spinazie, 
limoen en kokoswater. Dan heb je nog meer én langer energie 
tijdens het sporten! Neem ook de schil van de kiwi mee voor 
extra antioxidanten en vezels. 

Ben je een echte hardloper, yogi of bootcamper? Probeer dit 
jaar eens een nieuwe sport of les. Verandering is goed voor 
lichaam en geest!

Bonus challenge
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Dag 4

Boost  je ochtend
Je dag energiek beginnen 

kan een flinke uitdaging zijn. 
Die snooze-button is wel heel 
aantrekkelijk. Maar wil je jouw 

dag vol energie beginnen?  
Eet dan een kiwi bij je ontbijt!

Wist je dat?
Het ontbijt zorgt voor een gezonde start van je dag. Maar liefst 
76% van de Nederlanders ontbijt 6 of 7 dagen per week, blijkt uit 
onderzoek van Zespri. Ontbijt is belangrijk. Het geeft je energie, 
je spijsvertering komt op gang, het verbetert je concentratie én 
je hebt de rest van de dag minder trek in tussendoortjes. Klinkt 
als een goed begin toch? 

Kiwi x Ontbijt
Kiwi’s zijn super voedzaam zijn. Ze behoren zelfs tot de meest 
voedzame vruchten die we kennen omdat ze boordevol vezels, 
antioxidanten, vitamines en mineralen zitten. Ook vertragen ze 
de opname van suiker in je bloed. Hierdoor voel je je gedurende 
de dag minder moe en heb je minder honger tussen maaltijden 
door.

Challenge van de dag
Neem vandaag een kiwi bij je ontbijt. Heb je ’s ochtends vaak 
haast? Zorg dan dat je jouw ontbijt de avond ervoor klaarmaakt. 
Zo kun je zonder stress genieten van je kiwi-ontbijt. Wat dacht je 
van een ontbijtbowl met muesli, bessen en kiwi? Lekker! Op de 
site zespri.eu/nl/kiwi-recepten vind je ook heerlijke en gezonde 
kiwi ontbijtjes.
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Dag 5

Boost  je lunch
Verander je gewoontes.  

Eet eens een kiwi bij je lunch! 
Doorbreek je eetpatroon 

en een experimenteer 
eens met je ‘lunch-toetje’. 

Wist je dat?
Je bent ’s middags productiever en energieker als je luncht 
met groente en fruit. Zo heb je geen dip en kom je de middag 
makkelijk door zonder te veel snackmomenten.  

Kiwi x Lunch
Kiwi’s bevatten 80 kcal per 100 gram. Door dit lage aantal 
calorieën lunch je lichter, waardoor je lichaam minder moeite 
hoeft te doen om het te verteren. Met andere woorden: 
Goodbye ‘after-lunch-dip’.

Challenge van de dag
Alleen een kiwi is natuurlijk niet voldoende als lunch, dus neem 
‘m als afsluiter van je lunch of als beleg op brood! Echt aan de 
slag met je goede voornemens maar ook zin in een verwennerij? 
Bak deze week dan eens bananenbrood met kiwi’s zodat je 
elke dag lekker een plakje mee kunt nemen als lunchtoetje of 
tussendoortje. Op zespri.eu/nl/kiwi-recepten vind je het recept 
bij desserts. 

Koop jij meestal je lunch op kantoor? Neem dan deze week eens 
lunch mee van thuis (restjes van het avondeten bijvoorbeeld). 
Dat is meestal een stuk gezonder dan wat je kunt kopen in een 
bedrijfskantine. 

Extra tip



8

Dag 6

Boost  je momentje
Rond een uur of 4 grijpen we 

vaak toch naar een tussendoortje. 
Maak van deze snelle, ongezonde 

snack een rustig en gezond 
genietmomentje! Neem een 
momentje voor jezelf. Geniet 
van elk stukje kiwi en probeer 

eens écht te proeven. 

Wist je dat?
Niet alleen je lichamelijke gezondheid, maar ook je mentale 
gezondheid is belangrijk. Het is goed om soms even een break 
te nemen en volledig ‘in het nu te zijn’. Als je een mindful break 
neemt, ben je daarna een stuk productiever.  

Kiwi x Momentje
Bekijk het eten van je kiwi als een mindful momentje. Eet je kiwi 
bijvoorbeeld als ‘10-uurtje’ of ‘4-uurtje’. Een gezonde break, 
waarna je weer full focus aan de bak kunt. Je trek blijft na het 
eten van een kiwi langer weg dan na een stuk chocolade of 
koek als tussendoortje.

Challenge van de dag
Neem vandaag een kiwi als snack en neem er echt even de tijd 
voor; ook het snijden of relaxt leeg lepelen! Deze mindfulness 
oefening helpt je hierbij: 

Voor je aan je kiwi begint, haal je heel bewust adem. Adem in 
via je neus, gedurende 4 tellen. Houd je adem 7 tellen vast en 
adem in 8 tellen uit. Doe dit 3x en neem dan pas je eerste hap 
kiwi. Dat is bewust genieten!
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Dag 7 Wist je dat?
Veel mensen komen wat kilootjes aan tijdens de feestdagen. 
Deze willen ze ook zo snel mogelijk weer kwijtraken. Kiwi’s 
kunnen daarbij helpen. De vezels zorgen voor een verzadigd 
gevoel en een goede spijsvertering. Daarnaast zitten ze ook 
nog eens boordevol actinidine, een enzym dat de vertering van 
eiwitten verbetert.  

Kiwi x Vitamine C 
Kiwi’s als onderdeel van gezonde voeding, voldoende vocht en 
beweging zijn de sleutel voor een fijne stoelgang. Een gezonde 
spijsvertering zorgt voor vlotte afvoer van afvalstoffen en een 
efficiënte stoelgang. Zo is aangetoond dat een kiwi een natuurlijk 
alternatief is voor laxeermiddelen. 

Bron: Rush, E.C. et al. Asia Pacific J Clin Nutr 2002/ Studie op verzoek van 
ZESPRI, verricht door Nutrifyzics in 2009.

Challenge van de dag 
Maak een Detox Kiwi Smoothie: Zespri Kiwi (green), spinazie, 
gember, komkommer, citroen en appel.

Vergeet ook niet om voldoende (water) te drinken en zorg 
dagelijks voor voldoende lichaamsbeweging

Boost  je spijsvertering
Net iets te veel gegeten en 
gedronken de laatste tijd?  

Gun je lichaam wat rust en eet 
licht en gezond. Een kiwi helpt 

je weer in balans te komen. Extra tip
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