Het gebruik van
de Nubel Voedingsplanner RESTO

Evenwichtige en gevarieerde
gerechten op het menu!

Handleiding van de Nubel Voedingsplanner RESTO
met de beschrijving van alle functionaliteiten.
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1.

Algemeen

De Nubel Voedingsplanner RESTO is een afgeleide versie van de Nubel Voedingsplanner. Het is een
Internet toepassing waarmee op een gebruiksvriendelijke manier recepten kunnen worden
ingegeven en beheerd.
De Nubel Voedingsplanner zelf is gebaseerd op de Nubel merknamendatabank. Deze database
wordt continue aangevuld en bevat reeds meer dan 7000 courante voedingsmiddelen die op de
Belgische markt verkrijgbaar zijn.
Via de administratie website kan men onbeperkt licenties voor meerdere restaurants, chefs,
afdelingen enz. aanmaken en beheren.
 Enkel recepten en voedingsmiddelen zijn beschikbaar maar geen patiënt gegevens
De restaurants gebruiken de voedingsplanner om hun recepten te berekenen. Zij hebben dan ook
geen patiënt- of gebruikersgegevens nodig. Om toch aanbevelingen te geven bij de samengestelde
gerechten wordt een standaard persoon als referentie gebruikt ( 2000 kcal/dag).
In het rapport van een recept vindt u de referentie-inname (RI) gegevens van een gemiddelde
volwassene voor Energie, Vetten, Verzadigde vetzuren, Suikers, en Zout en deze RI waarden
worden zowel procentueel als in werkelijke hoeveelheden uitgedrukt.
De referentie-inname (RI) gegevens zijn gebaseerd op de wetenschappenlijke adviezen van EFSA
(European Food Safety Authority) en zijn opgenomen in de verordening 1169/2011 betreffende
consumenteninformatie op levensmiddelen (Verordening "FIC" of "voedselinformatie aan de
consumenten).

 Validatie van recepten
De administrators kunnen recepten nazien en valideren. Deze validatie kan men aanduiden bij het
recept. Gevalideerde recepten hebben een andere kleur in de receptenlijst in de voedingsplanner.

 Recept categorieën
Eigen recepten kan men in een categorie zetten.
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 Extra info veld
Dit kan onder andere gebruikt worden voor allergenen of andere belangrijke info te vermelden.
Deze informatie komt ook in het receptrapport.
 Recepten in recepten
Recepten kunnen als “ingrediënt” van andere recepten ingegeven worden.

Op de volgende pagina’s wordt het gebruik van de Nubel Voedingsplanner RESTO gedetailleerder
uitgelegd a.d.h.v. beeldmateriaal, aangevuld met informatie.
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2.

Log-in

Nadat u zich heeft geregistreerd kan u de Nubel Voedingsplanner RESTO gebruiken:


Vul uw "Gebruikersnaam" en "Paswoord" in de daartoe bestemde velden in.



Vervolgens klikt u op het rode icoonpijltje om te kunnen "Aanloggen".

Wanneer u uw paswoord bent vergeten klikt u op de link "Paswoord vergeten?"
Op deze pagina vult u uw e-mailadres in, waarna u vervolgens via e-mail uw paswoord terug
ontvangt.

Is de aanmelding gelukt, dan opent de Nubel Voedingsplanner RESTO zich. U wordt persoonlijk
welkom geheten en u ziet volgend scherm:
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Startscherm uitgelicht

3.

Het startscherm bestaat uit:


bovenbalk met o.a. datum van de dag, taalkeuze, …



links van het scherm de navigatie structuur voor o.a. het beheren van recepten, producten,
…



Dahboard: content gedeelde met o.a. de “Tip van de dag”

3.1. De bovenbalk

- Aan de linkerkant: de gebruikte versie van de Nubel Voedingsplanner: RESTO versie
- Midden: de datum (aanpasbaar door aan te klikken)
- Functies rechts:
Bolletje verschuiven naar links
navigatiestructuur uit te schakelen.

om

de

Taalkeuze: schakel over naar het Frans of
Engels.

Volledig scherm: schakel de browserbalk uit
Help functie
De toepassing verlaten door uit te loggen.
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3.2. De navigatie structuur

Dashboard: receptenlijst, button “Recepten”
(idem: “Recepten) en “Tip van de dag”.
Recepten beheer: Recepten aanmaken,
aanpassen en verwijderen. Beheer van de
favoriete receptenlijst.
Recepten selecteren en in een afdrukbare vorm
openen.
Producten beheer: productenlijst, nieuw
product toevoegen, favorieten.
Productlijsten gerangschikt volgens
voedingstoffen.
Bekijken van de voedingsmiddelenlijst met de
mogelijkheid om deze af te drukken.
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4.

Content uitgelicht
4.1. Home of Dashboard

4.1.1. Mijn recepten

Een lijst van reeds aangemaakte recepten staan onder elkaar, met vermelding van het ingegeven
aantal porties.
4.1.2. Recepten
De button “Recepten” onder de afbeelding is dezelfde functie als “Recepten” in de navigatie
structuur. De functies worden verder besproken bij “Recepten” (4.3)
4.1.3. Tip van de dag

Deze random tips bevatten interessante weetjes over voeding.
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4.2. Recepten beheer

4.2.1. Mijn recepten
Een lijst met zelf aangemaakte recepten staan hier onder elkaar. Telkens er een nieuw recept wordt
aangemaakt, zal deze aan de lijst onder “Mijn recepten” worden toegevoegd.
De details van het eigen recept kunnen makkelijk worden geraadpleegd en verder bewerkt door op
het potlood icoontje naast het recept te klikken.
Het recept kan ook worden verwijderd door het prullenbak icoon aan te klikken.

4.2.2. Nieuw recept
Via deze link kan een nieuw recept
worden aangemaakt.

Om een recept samen te stellen kan gekozen worden binnen “Producten” en “Recepten”.
Een recept kan dus als ingrediënt voor een ander recept worden gebruikt!
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Achter elk ingrediënt staan 3 icoontjes:
Vergrootglas icoon:
Samenstelling van het ingrediënt in pop-up scherm.
Plusteken icoon:
Toevoegen van het ingrediënt.
Hart icoon:
Favoriet ingrediënt.
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 Binnen de lijst met “Producten” kan worden gefilterd:
Alle producten:

alle aanwezige producten uit Internubel, de
merknamendatabank van Nubel

Merkproducten:

deze producten hebben een merknaam

Basisproducten:

deze producten hebben geen merknaam en zijn
algemene producten

Mijn producten:

zelf ingegeven producten

Producten van mijn organisatie:

door de leden gedeelde producten en dus voor
iedereen binnen de organisatie bruikbaar

Mijn favorieten:

producten die werden bewaard als favoriet

Daarnaast kan er binnen de producten worden
gezocht in de “Productgroepen”:

Verder kan ook worden gezocht binnen de
“Merknamen”:
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Recepten in recepten

 Binnen “Recepten” kan gefilterd worden tussen:
Alle recepten:

reeds aanwezige Nubel recepten

Mijn recepten:

zelf ingegeven recepten, enkel door gebruiker te
zien

Recepten van mijn organisatie:

gedeelde recepten met de organisatie

Mijn favorieten:

als favoriet aangegeven recepten
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Verder kan er specifiek gezocht worden binnen
“Receptgroepen”:

 Recept aanmaken

Geef het recept een naam.
Geef het aantal porties van het recept in.
Duidt aan tot welke receptgroep het nieuwe
recept behoort.

In “Stap 2 – Opmerkingen” kan bijkomende informatie aan het gerecht worden toegevoegd.
Stap 3 -Ingrediënten worden aan het recept toegevoegd door op het plusteken icoon te klikken:
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Geef de hoeveelheid in die nodig is bij het
recept.

De maateenheden en de samenstelling per
100g van het ingrediënt kan men terugvinden
in een pop-up scherm door het vergrootglas
icoon naast het ingrediënt aan te klikken.

De ingrediënten komen na ingave van de hoeveelheid te staan in “Stap 3 – ingrediënten”.
Ingegeven ingrediënten kunnen ten alle tijden: - verder worden bewerkt (via potlood icoontje)
- of verwijderd (via prullenmand icoon)
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Het totaal gewicht van de ingrediënten volgens
ingave.
Na bereiding weegt u het gerecht zelf opnieuw
en vult u het klaargemaakt gewicht in.
De Yield factor wordt daaruit berekend en
getoond. Een gerecht bereiden heeft immers
invloed op het volume. Deze factor bepaalt in
welke mate er een gewichtsverlies of -toename
van

de

ingrediënten

Voedingsplanner

berekent

optreedt.

De

automatisch

de

aanpassingen voor alle voedingsstoffen van het
recept.

Valideer dit recept

De editor of admin kan het recept valideren.

Deel dit recept

Recept delen met de organisatie. De medeleden
kunnen

het

recept

bekijken,

maar

niet

aanpassen of verwijderen!
Foto toevoegen

Illustreer het gerecht met beeldmateriaal.

Recept opslaan

Klik steeds de button aan om het recept te
bewaren.

Totale Energie
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4.2.3. Favorieten
Recepten kunnen op verschillende manieren worden bewaard. Een mogelijkheid is om deze op te
slagen als favoriet. Dit is handig om makkelijk een veelgebruikt recept terug te vinden. Een lijst van
favoriete recepten staan hier onder elkaar.
Een favoriet recept kan van hieruit worden verwijderd door op het prullenbak icoon te klikken
naast het recept.
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4.3. Recepten

Op dit scherm vindt u een lijst met reeds aanwezige recepten: filter staat standaard op
“Alle recepten”.
Binnen deze lijst kan nog eens worden gefilterd door te klikken op de link
“Receptgroepen”:
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______________________________________________________________________
Het aantal porties van het recept worden steeds vermeld.
De details van het recept kunnen worden geraadpleegd door het vergrootglas naast het recept aan
te klikken. Het recept wordt geopend in een nieuw browservenster.

o

Bewaarmogelijkheden van het recept en nutriënten keuze bepalen
- Recept afdrukken
- Recept downloaden als Excel bestand
- PDF document genereren van het recept
- Nutriënten keuzelijst bepalen en bewaren
voor het genereren van het rapport

o

Details van het recept

Porties – bereidingswijze (met foto) – referentie inname per portie
Onder de titel staat het aantal porties voor het gerecht vermeld.
Van het recept wordt naast de foto (indien aanwezig) de bereidingswijze uitgelegd.
Onder het recept vindt u een visuele voorstelling van de referentie innames per portie in %.
Dit is de gemiddelde voedingswaarde van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor gemiddelde
volwassenen (8.400KJ/2.000 kcal).
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______________________________________________________________________

Ingrediëntenlijst

De lijst met de ingrediënten bestaat uit een opsomming van de aanwezige producten. Daarvan
wordt de gebruikte hoeveelheid en de eenheid getoond.
Samenstelling (Yield factor)
Dit is het effect van de bereiding op een gerecht. De Yield Factor van de Nubel Voedingsplanner
RESTO bepaalt in welke mate er een gewichtsverlies of -toename van de ingrediënten optreedt. De
Voedingsplanner berekent automatisch de aanpassingen voor alle voedingsstoffen van het recept.
Voorbeeld:
Het gewicht van rauwe ingrediënten: 2.299 g - Gewicht van het klaargemaakt gerecht: 1.950 g
Yield Factor: 0,8
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______________________________________________________________________
Er kunnen verschillende filters worden
toegepast:
Standaard worden “Alle recepten” getoond.
“Mijn recepten” zijn zelf ingegeven recepten
en enkel zichtbaar voor uzelf.
Recepten van mijn organisatie zijn de
recepten die werden gedeeld binnen de
organisatie en die door de andere leden kunnen
worden bekeken.
Mijn Favorieten zijn bijvoorbeeld veel
gebruikte recepten die als favoriet werden
bewaard, geplaatst binnen een receptgroep en
enkel voor uzelf zichtbaar zijn.
Er kan binnen alle filters steeds worden
gefilterd binnen Receptgroepen.
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______________________________________________________________________
4.4. Producten beheer

4.4.1. Mijn producten
Een lijst met eigen producten – producten die niet voorkomen in de Nubel databank en die zelf
worden ingegeven - staan hier onder elkaar. Telkens er een nieuw product wordt ingegeven, zal
deze aan de lijst onder “Mijn producten” worden toegevoegd.
4.4.2. Nieuw product
De details van de zelf ingegeven producten kunnen makkelijk worden geraadpleegd en verder
bewerkt door op het potlood icoontje naast het product te klikken. Het “Bewerk product” veld
wordt actief en kan worden ingevuld of aangepast. Er is een mogelijkheid om zelf een foto toe te
voegen. Bewaar het product.
Het product kan ook worden verwijderd door het prullenbak icoon aan te klikken.

4.4.3. Favorieten
Een zelf ingegeven product kan bewaard worden bij “Favorieten”.

NUBEL v.z.w. : EUROSTATION - Blok II Victor Hortaplein 40 bus 10 Lokaal 7D270, 7de verdieping 1060 Brussel
Copyright: Nubel v.z.w. | 2016

21

Nubel Voedingsplanner RESTO | Handleiding

______________________________________________________________________
4.5. Productlijsten
Selecteer producten gerangschikt volgens voedingstoffen.
Op dit scherm kan de voedingsmiddelenlijst worden bekeken of indien gewenst ook worden
afgedrukt. Kies eerst drie nutriënten via de drie menu's. Klik vervolgens op “Toon producten”. De
producten worden gesorteerd op basis van de hoeveelheid nutriënt. Indien u de producten wenst af
te drukken, klik dan op de knop “Print producten”.

Nadat de nutriënten zijn geselecteerd wordt de productlijst getoond. Binnen deze lijst kan gezocht
worden volgens bepaald product:
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______________________________________________________________________
Deze lijst(en) kunnen eenvoudig worden afgedrukt door te klikken op de button onderaan de
pagina:

De actieve pagina wordt vervolgens afgeprint.
Van elk product kan de samenstelling in detail worden bekeken door het vergrootglas achter het
product aan te klikken. In een pop-up scherm krijgt u de samenstelling per 100g van het product en
de maateenheden waarin het wordt uitgedrukt:
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