In de smaak vallen
Een gezonde voeding en een juiste dosis van calcium,
vitamine D en eiwitten zijn belangrijk om je spieren
en beenderen sterk te houden en kunnen het valrisico
verlagen. Eet daarom voldoende voeding die rijk is
aan calcium en vitamine D zoals vis, melkproducten,
broccoli, Chinese kool, spinazie, rammenas, radijsjes,
abrikoos, appel, dadels, kiwi en pruimen.
Om je voedingspatroon te bespreken of aan te passen
kan je best contact opnemen met je huisarts of een
diëtist.
UITLEG OPDRACHT
Maak een gezonde maaltijd (snack, soep, voor-, hoofd- of nagerecht, etc.) die veel
vitamine D, calcium en eiwitten bevat. Meer informatie over een gezonde maaltijd vind
je hier. Noteer je recept in het receptensjabloon en maak daarnaast een foto van het
gerecht of de bereiding ervan. Wij kiezen na afloop van de Week van de Valpreventie
de beste recepten uit om te bundelen in een receptenboekje.
INSTRUCTIES
• Deadline: dinsdag 20/04/2021 19u00.
• Noteer het recept van jouw bereide maaltijd in dit formulier.
• Maak een foto van jouw maaltijd of de bereiding ervan.
• Stuur je recept en foto door via deze link: https://forms.gle/eSwAA2jZQViiGhVs5.
• Opgelet, de maaltijd moet vitamine D, calcium en eiwitten bevatten. Meer info
vind je hier.
• Indien je meerdere gerechten maakt, vul je voor elk recept een apart formulier in.
• Gebruik #indesmaakvallen #wvdv2021 #’jouwprovincie’ om je foto’s en filmpjes van
de activiteit te delen op sociale media! Vergeet ons ook niet te taggen (Facebook en
Instagram: @valpreventie.be; Twitter: @valpreventie_be). De origineelste invulling
van de opdracht wint een ster voor haar provincie.
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SPELREGELS
• Er zijn per provincie maximum 3 sterren te verdienen, bij 50 doorgestuurde
recepten (met foto) ontvangt de provincie één ster, bij 100 recepten een tweede
ster. De overige ster gaat naar de provincie waaruit de origineelste invulling van de
opdracht komt.
• Ieder opgeladen recept dat voldoet aan de voorwaarden (recept met calcium,
vitamine D en eiwitten + foto) telt voor jouw provincie. Je mag dus meerdere
recepten doorsturen. Een recept dat niet voldoet aan de voorwaarden, wordt niet
mee opgenomen in de telling.
• Bij vermoeden van oneerlijke praktijken zullen we dit nader bekijken en worden de
resultaten van betreffende deelnemer(s) niet mee opgenomen in het totaal van de
provincie.
• Je mag zeker creatief zijn in het uitvoeren van de opdracht. Wijk je sterk af van de
voorschriften, motiveer dit dan kort in de registratie.
Hou steeds rekening met de geldende maatregelen in het kader van COVID-19.
Opdrachten mogen aangepast worden om de veiligheid van iedereen te garanderen.
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