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Benny Beernink
Zo lang ik me herinner, eet ik ’s 
ochtends drie sneetjes brood. 
Ik houd me aan een strak pa-
troon, omdat ik diabetes heb. 
Dat betekent op een vaste tijd 
opstaan, spuiten en ontbijten. 
Als ik mijn ontbijt oversla, gaat 
het niet goed. Voordat ik dia-
betes kreeg, lette ik niet zo op. 
Nu zorg ik ervoor dat ik niet te 
vet en te zoet eet. Ik heb altijd 
producten in huis als light jam 
en magere kipfilet of magere 
kaas. En ik eet geen boter. 

Angèle Trommelen
Ik ontbijt niet. Ik doe aan 
‘intermittend fasting’ en  
eet alleen tussen 12 uur  

’s middags en 8 uur ’s avonds. 
Dan eet ik wat ik wil. Ik ben 

hiermee begonnen om fitter 
en gezonder te worden en het 

werkt voor mij fantastisch. Ik 
doe het niet per se om af te 

vallen, maar dat gebeurde wel. 
Het went snel om niet direct 

te gaan eten als je opstaat. We 
eten snel veel te veel. Dat heb 

je helemaal niet nodig. 

Esther Inesia
Eenmaal wakker, spring ik eerst 

een halfuur op de trampoline, 
mediteer ik en drink een glas 

water met citroensap. Daar-
na eet ik fruit of maak ik een 
smoothie. Of ik eet yoghurt 

met lijnzaad, met wat vijgen, 
pruimen en walnoten erin. Dat 

is goed voor de darmen. Als 
ik geen tijd heb voor ontbijt, 

neem ik een pakje rozijnen 
mee. Ik probeer gezond te 

eten, al mag ik van mezelf een 
weekenddag zondigen. 

Check online

Niels Herder
Ik sla mijn ontbijt nooit over, 
want daar reageer ik niet goed 
op. Dan ga ik me een beetje 
slap voelen. Meestal eet ik 
drie boterhammen. Gewoon 
tarwebrood met wat zoetigs, 
hagelslag bijvoorbeeld, en wat 
hartigs, zoals kaas of ham. Ik 
drink er melk bij. Dat doe ik al 
jaren zo. Het is makkelijk en 
snel en ik houd niet zo van ver-
andering. Al eet ik als ik erge 
haast heb weleens wat anders, 
bijvoorbeeld kwark met fruit. 

Bibi Dutrieux
Als ik opsta, heb ik meteen 
honger en moet ik wat eten. 
Vroeger at ik meestal een 
 cracker met chocoladepasta 
als ontbijt, maar dat vulde niet 
echt. Dus ben ik een paar jaar 
geleden overgestapt op kwark 
met een soort muesli, met 
gedroogd fruit en noten. Dat 
vult beter en is voedzamer en 
gezonder. Als ik fruit in huis 
heb, meestal appel, doe ik dat 
er ook bij. Daarmee houd ik het 
wel vol tot de lunch. 

Hoe ziet 
je ontbijt er 

meestal uit?

Op straat

Praat ook mee over dit onderwerp!
Ga naar consumentenbond.nl/opstraat
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