SuperChefs
Aanvullende recepten bij de kooklessen

Recepten
Wil je verder met SuperChefs, of iets anders maken dan de tiprecepten?
Dat kan! Hier vind je aanvullende recepten. Deze zijn ingedeeld naar
de verschillende eetmomenten: ontbijt, lunch, avondeten, toetje en
tussendoor.
Hoeveelheden
De recepten gaan uit van 2 personen. Zo kun je gemakkelijk omrekenen naar het
aantal deelnemers. Bedenk daarbij of de kinderen tijdens de SuperChefs-les hun
volledige avondmaal zullen nuttigen, of dat ze alleen hoeven te proeven en thuis
zullen eten. Maak niet teveel!
Timing
Stem de gerechten op elkaar af in smaak, tijd en moeilijkheidsgraad. Je kunt
natuurlijk ook een combinatie maken van de tiprecepten en deze aanvullende
recepten.
Voorbereiding
De volgende punten moet je steeds met de kinderen herhalen voordat je start:
n lees het hele recept eerst rustig door
n was je handen met water en zeep (15 seconden!)
n zet alles wat je nodig hebt klaar
n ruim de dingen die je niet meer nodig hebt direct op
n zet vuile spullen bij elkaar weg
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Ontbijt

Ontbijtshake
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 15 minuten
Je zet klaar:
n 
keukenmes
n maatbeker
n eetlepel
n 2 glazen, bekers of kommen + 2 lepels
n Speciale apparatuur: keukenmachine of staafmixer met kom
Voor 2 personen heb je nodig:
n 
1 banaan
n 
1 dl sinaasappelsap
n 
2 dl magere yoghurt
n 
4 eetlepels tarwekiemen of Brinta
Aan het werk:
Pel de banaan en breek hem in stukken.
n Doe het fruit met het sinaasappelsap en de yoghurt in de keukenmachine.
n Pureer alles tot een gladde drank.
n Kies je voor havermout pureer deze dan nog even mee.
n Kies je voor Brinta, klop deze dan door de shake met een vork of garde.
n 
Doe de havermout of Brinta er vlak voor het opdienen bij, want het
dikt flink na.
n Verdeel de shake over 2 glazen en serveer direct.
n

Variatie:
Vervang de banaan door 150 gram aardbeien of 1 rijpe peer of 1 mango.
Voedingswaarden per portie: 140 kcal, 9 gram eiwit, 2 gram vet, waarvan
0 gram onverzadigd vet, 23 gram koolhydraten, 4 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Ontbijten is heel belangrijk. Je voelt je fitter en kunt je beter concentreren.
Ook eet je niet zo snel ongezonde snacks tussendoor gedurende de ochtend.
3Bananen zijn het meest geëxporteerde fruit ter wereld. Dat betekent dat er heel
veel bananen over de wereld reizen. Meestal gaat dat met de boot. Mensen in
ontwikkelingslanden verdienen geld met het verkopen van bananen. Bij bananen
met een Max Havelaar-sticker houden de bananentelers er meer aan over dan
bij gewone bananen. Dat is dus eerlijker en we spreken daarom ook van ‘eerlijke
handel’ als we het hierover hebben.
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Ontbijt

Roerei
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 20 minuten
Je zet klaar:
n 
kommetje
n 
schaar
n 
kom
n 
lepel

n
n
n
n

 arde of vork
g
koekenpan met anti aanbakbodem
houten lepel
2 borden + 2 messen + 2 vorken

Voor 2 personen heb je nodig:
n 
n peper, zout
2 takjes peterselie
n 6 sprieten bieslook
n 2 eetlepels halfvolle melk
n 2 eieren
n 1 eetlepel vloeibare margarine
Aan het werk:
n Was de peterselie en het bieslook onder de kraan.
n Doe de peterselie in een kommetje. Knip de blaadjes klein.
n Knip de bieslook boven het kommetje klein.
n Breek de eieren in een kom.
n 
Doe de peterselie, de bieslook, een beetje peper en een beetje zout en
de melk bij de eieren.
n Klop met een garde de eieren tot alles goed is gemengd.
n Doe de margarine in de koekenpan en laat de margarine heet worden.
n 
Giet het eimengsel in de koekenpan. Roer af en toe tot alle ei is gestold, maar
niet te droog is.
n Verdeel het roerei over 2 borden en geef er brood bij.
Variatie:
Bak eerst 100 gram in plakjes gesneden champignons in de margarine.
Voeg stukjes paprika of blokjes tomaat toe aan het eimengsel en bak dit mee.
Voedingswaarden per portie: 140 kcal, 7 gram eiwit, 12 gram vet, waarvan
2 gram onverzadigd vet, 1 gram koolhydraten, 0 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In vloeibare margarine en vloeibaar bak- en braadvet zit weinig verzadigd vet.
Verzadigd vet is niet goed voor je gezondheid. Het is dus slim om je eitje te
bakken in zulke producten. Op je brood kun je het beste kiezen voor halvarine
(uit een kuipje).
3Peterselie zit bomvol vitamine C. Maar ja, je eet er natuurlijk maar een heel
klein beetje van. Om genoeg vitamines, mineralen en vezels binnen te krijgen
eet je volgens de Schijf van Vijf. Dat is onder andere twee ons groente en
twee stuks fruit.
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Ontbijt

Yoghurt met appel en muesli
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 15 minuten
Je zet klaar:
n mesje
n snijplank
n 2 kommen
n maatbeker
n lepel
n 2 schaaltje of kommen + 2 lepels
Voor 2 personen heb je nodig:
n 
½ appel
n 3 dl magere yoghurt
n 8 eetlepels muesli
n kaneel
Aan het werk:
n 
Was het stuk appel.
n 
Snijd de halve appel in parten. Snijd de appelparten in blokjes.
n 
Verdeel de yoghurt over 2 kommen.
n 
Schep de blokjes appel door de yoghurt.
n 
Schep de muesli door de yoghurt.
n 
Strooi een beetje kaneel over de yoghurt.
Variatie:
Vervang de halve appel door 1 mandarijntje, ½ banaan of een halve peer.
Voedingswaarden per portie: 220 kcal, 10 gram eiwit, 3 gram vet, waarvan
1 gram onverzadigd vet, 37 gram koolhydraten, 3 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Per dag heb je ongeveer 32 gram vezels nodig. Met dit recept heb je 1/10 al
binnen. De vezels in dit recept komen uit de appel en de muesli. Ook andere
soorten fruit en andere volkoren graanproducten zoals Brinta, All Bran, Fruit
and Fibre en havermout en noten leveren vezels.
3Kijk eens op het etiket van de magere yoghurt. Zit er vet in? En hoeveel
calorieën zit er in 100 milliliter? Om te vergelijken: in volle yoghurt zit per
100 milliliter 3 gram vet en 60 calorieën.
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Ontbijt

Anijsbroodjes
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 1 uur en 25 minuten
Je zet klaar:
n grote kom
n maatbeker
n steelpannetje
n schone theedoek
n bakplaat van de oven
Voor 6 broodjes heb je nodig:
n 
1/3 pak (± 150 gram) witbrood mix
n 2 theelepels anijszaad
n 1 eetlepel witte basterdsuiker

n
n
n
n

n
n
n

kwastje of stuk keukenpapier
kookwekker
ovenhandschoenen of pannenlappen
speciale apparatuur: oven

3 eetlepels gestampte muisjes
1 dl halfvolle melk
1½ eetlepel vloeibare margarine

Aan het werk:
n 
Doe de broodmix in een kom.
n Meng er het anijszaad, de basterdsuiker en de helft van de gestampte muisjes door.
n Verwarm de melk in een steelpannetje tot lauwwarm.
n Doe de melk en 1 eetlepel vloeibare margarine bij het broodmix.
n Kneed alles met de hand tot een soepel deeg.
n Dek de kom af met een schone theedoek.
n Laat de deegbal 10 minuten rijzen.
n Bestrijk de bakplaat van de oven met een kwastje dun met de rest van de margarine.
n Verdeel de deegbal in 6 porties.
n Maak van iedere portie deeg een mooie bal.
n Leg de deegballen op de bakplaat.
n 
Laat de broodjes afgedekt met een schone theedoek 30 minuten op een warme
plaats rijzen.
n Warm de oven voor op 200° C.
n Schuif de bakplaat in het midden van de hete oven.
n Zet de kookwekker op 15 minuten.
n Bak de broodjes in ongeveer 15 minuten gaar en bruin.
n Neem de broodjes uit de oven.
n 
Bestrijk de nog hete broodjes met het kwastje met wat water en bestrooi ze met
de rest van de gestampte muisjes.
n Laat de broodjes afkoelen.
Voedingswaarden per portie: 170 kcal, 5 gram eiwit, 1 gram vet, waarvan
0 gram onverzadigd vet, 33 gram koolhydraten, 3 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3De anijsbroodjes zijn bedoeld voor het ontbijt. Om tussendoor te eten is het
best veel. Dan kun je beter bijvoorbeeld fruit nemen of een beschuit.
3Gestampte muisjes is een slim broodbeleg. Je neemt er niet zoveel van en veel
kinderen vinden het lekker. Dit beleg is typisch Nederlands, in het buitenland
kennen ze het niet. Kun jij op de verpakking vinden hoeveel calorieën je per
boterham binnenkrijgt? Om te vergelijken: hagelslag is 65 calorieën per snee.

7

Lunch

Stapelbrood
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 20 minuten
Je zet klaar:
n snijplank
n keukenmes

n
n

Voor 2 personen heb je nodig:
n 
n
stukje komkommer
n 3 bladen ijsbergsla
n
n 2 augurken
n
n 6 sneetjes volkorenbrood
n

2 borden
broodmes

halvarine
4 eetlepels tapenade met zongedroogde tomaat
50 gram eiersalade
4 houten satéprikkers

Aan het werk:
n 
Was het stukje komkommer
n Snijd de komkommer in dunne plakjes
n Rol de bladen ijsbergsla op. Snijd het rolletje in smalle reepjes.
n Snijd de augurken in plakjes.
n Besmeer de boterhammen dun met halvarine en daarop wat tapenade.
n Leg op 2 boterhammen de plakjes komkommer, de plakjes augurk en de sla.
n Dek dit af met andere boterhammen.
n Besmeer deze boterhammen met de eiersalade.
n Dek dit af met de andere boterhammen.
n Prik in 2 hoeken van het brood een satéprikker om het brood vast te zetten.
n Snijd de sandwich schuin een keer door.
Variatie:
Light roomkaas met rozijnen + plakjes appel
Magere slasaus met tuinkers + geraspte wortel met plakje 30+ kaas
Piccalilly met komkommer + plakken augurk met plakje achterham of
kipfilet (met kruiden)
Tomatenketchup met reepjes paprika + tomatenketchup met tonijn, makreel of
sardientjes uit blik
Voedingswaarden per portie: 380 kcal, 12 g eiwit, 16 g vet, waarvan
3 g onverzadigd vet, 46 g koolhydraten, 9 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In eieren zit eiwit, vitamine A, B en mineralen. Eiwitten zijn de bouwstenen
voor de lichaamscellen: de cellen, de spieren, de organen, het zenuwstelsel,
de botten en het bloed. Eieren zijn een prima vleesvervanging en een eiersalade
is een lekker en gezond broodbeleg.
3In veel restaurants vind je ‘stapelbrood’ op de lunchkaart. Meestal onder de chique naam ‘clubsandwich’. Eigenlijk is een clubsandwich nog lekkerder als je het
brood eerst roostert. Je kan thuis volop variëren in wat je erop doet.
Verras je familie eens met een ‘Clubsandwich à la (je naam)’.
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Lunch

Bordje vol kleur
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 30 minuten
Je zet klaar:
n eetlepel
n 2 kommen
n keukenmes
n rasp
Voor 2 personen heb je nodig:
n 
1 eetlepel fritessaus
n 
2 eetlepels magere yoghurt
n 
1 eetlepel tomatenketchup
n 
200 gram wortel
n 
¼ komkommer

n
n
n

n
n
n
n
n

snijplank
2 borden
2 messen + 2 vorken

 rode of gele paprika
¼
100 gram geraspte knolselderij (potje)
4 kleine of 2 grote augurken
6 olijven
2-4 sneetjes volkorenbrood

Aan het werk:
Doe de fritessaus, de yoghurt en de tomatenketchup in een kom en
roer het door elkaar.
n 
Schrap met een mesje het buitenste laagje van de wortel. Snijd er de
boven- en onderkant af. Was de wortel onder de kraan.
n Rasp de wortel boven een kom fijn.
n 
Schil het stuk komkommer. Snijd de komkommer in de lengte in twee stukken.
Snijd die stukken nog een keer in tweeën. Snijd de reepjes in blokjes.
n Was het stuk paprika. Snijd de paprika in reepjes of blokjes.
n 
Schep op ieder bord een hoopje geraspte wortel, daarnaast blokjes komkommer,
stukjes paprika en de geraspte knolselderij. Schep het sausje in het midden
n Leg de augurken en de olijven er bij.
n Geef er het brood bij.
n

Variatie:
Vervang de knolselderij door bijvoorbeeld rettich en snij de groenten in reepjes.
Dan kun je lekker dippen.
Voedingswaarden per portie: 180 kcal, 8 g eiwit, 3 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 31 g koolhydraten, 10 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3De saus bij dit recept bestaat uit fritessaus, magere yoghurt en tomatenketchup.
Fritessaus bevat van deze drie ingrediënten het meeste vet, maar fritessaus bevat
veel minder vet dan mayonaise. In mayonaise zit per 100 g zo’n 80 gram totaal
vet. Kijk eens op de verpakking van de fritessaus hoeveel vet er in zit? Als je
goed kijkt zie je ook nog dat het vet wat er in zit vooral onverzadigd vet is. Dat
vet is oké. Toch vermengen we het hier met wat yoghurt en tomatenketchup
omdat ook goede vetten wel calorieën leveren.
3Variëren in groenten is heel belangrijk. Je varieert hiermee automatisch ook in
kleur en al die verschillende natuurlijke kleurstoffen zijn goed voor ons. Zo bevatten worteltjes de oranje kleurstof caroteen. Dat is goed voor je ogen. Het zorgt
ervoor namelijk voor dat je ogen zich beter kunnen aanpassen aan het donker. In
tomaten zit het stofje lycopeen. Ook dit stofje is weer belangrijk voor ons lijf.
Eet dus minimaal 200 gram groenten per dag en maak het een feest van kleur!
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Warme
maaltijd
Marokko

Gehakt tajine met tomaat en paprika
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 50 minuten
Je zet klaar:
n keukenmes
n snijplank
n kom
n schaar
n kleine kom
Voor 2 personen heb je nodig:
2 uien
n 1 groene paprika
n 2 tomaten
n 4 takjes platte peterselie
n 4 takjes koriander
n 1 eetlepel olijfolie
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

tajine of braadpan
houten lepel
maatbeker
bord

½ theelepel zwarte peper
½ theelepel gemberpoeder
150 gram (halal) rundergehakt
mespuntje kaneel
1 eetlepel paneermeel
zout

Aan het werk:
n Verwijder van de uien de schil en de steelaanzet.
n Snijd de uien in snippers.
n Was de paprika.
n Snijd de paprika in 2 helften. Snijd de steel en de zaadlijsten weg.
n Snijd de paprika in stukjes.
n Was de tomaten. Snijd de tomaten in stukjes.
n Was de peterselie. Knip de blaadjes en de steeltjes klein.
n Was de koriander. Knip de blaadjes en de steeltjes klein.
n Verwarm de olie in een tajine of braadpan.
n Doe de uisnippers in de pan en bak ze op laag vuur tot ze zacht zijn.
n Voeg de stukjes paprika toe en bak ze even mee.
n 
Roer er de stukjes tomaat, een mespuntje peper, een mespunt gemberpoeder
en de koriander door.
n Giet er 1 dl water bij en zet een deksel op de pan. Laat de saus even pruttelen.
n 
Maak het gehakt aan met de rest van de peper, de rest van het gemberpoeder,
het kaneelpoeder, het paneermeel en wat zout.
n Vorm er kleine balletjes van. Doe de gehaktballetjes bij de saus.
n Zet het deksel er weer op en laat het gerecht 20 minuten stoven.
Lekker met brood of rijst.
Voedingswaarden per portie: 250 kcal, 17 g eiwit, 16 g vet, waarvan
6 g onverzadigd vet, 10 g koolhydraten, 3 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:

3Islamitische mensen eten halal. ’Halal’ staat voor alles wat volgens de Koran goed
en rein (schoon) is. Dat gaat ook over het eten. Zo staat in de Koran bijvoorbeeld
dat varkensvlees niet goed is. En dat dieren op een bepaalde manier moeten
worden geslacht. In de winkel zie je dus soms vlees waar ‘halal’ op staat.
3In dit recept staan lekker veel verschillende soorten groente, waaronder ui.
Ui, maar ook wortel en prei zijn groenten die je het hele jaar gemakkelijk kunt
krijgen. Het kost niet zoveel energie om ze te telen en vervoeren. Ze komen niet
altijd uit Nederland, maar wel uit de buurt.

10

Warme
maaltijd

Marokkaanse soep met linzen en
groente (vegetarische Harira)
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 45 minuten

Marokko

Je zet klaar:
n zeef
n pan met deksel
n maatbeker
n keukenmes
n snijplank

n
n
n
n

Voor 2 personen heb je nodig:
n 
n
150 gram bruine linzen
n 
n
1 groentebouillontablet
n 
n
100 gram (winter)wortel
n 
n
100 gram prei

houten lepel
kommetje
schaar
2 soepkommen of borden + 2 lepels

 courgette
½
1 eetlepel tomatenpuree
4 takjes selderij
peper

Aan het werk:
n 
Was de linzen in een zeef. Doe de linzen in een pan.
n 
Giet ½ liter water bij de linzen.
n 
Voeg de bouillontablet toe. Doe het deksel op de pan
n 
Breng dit aan de kook. Kook de linzen 20 minuten.
n 
Schrap ondertussen het stuk wortel.
n 
Snijd de wortel in de lengte in twee stukken. Snijd de halve stukken wortel in
dunne plakken.
n 
Snijd het stukje prei in dunne ringen.
n 
Doe de prei in een zeef en was de prei onder de kraan schoon.
n 
Was het stuk courgette.
n 
Snijd het stuk courgette in plakken en daarna in blokjes.
n 
Doe de stukjes wortel, de blokjes courgette en de tomatenpuree bij de linzen.
n 
Roer dit goed door.
n 
Breng dit weer aan de kook. Kook de linzen en de groente in nog
eens 10 minuten gaar.
n 
Was de selderij. Doe de blaadjes in een kommetje.
n 
Knip de selderij klein.
n 
Maak de soep op smaak met wat peper en de selderij.
n 
Pureer de soep eventueel in een keukenmachine of met een staafmixer.
Voedingswaarden per portie: 250 kcal, 19 gram eiwit, 3 gram vet, waarvan
1 gram onverzadigd vet, 38 gram koolhydraten, 17 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Harira wordt veel gegeten tijdens de ramadan, de weken dat Islamitische mensen
alleen van zonsondergang tot zonsopgang mogen eten en drinken. Overdag eten
ze dan niets.
3Linzen zijn goed in plaats van vlees. Want: er zit naast eiwit ook B-vitamines,
ijzer en vezels in. Linzen behoren ook tot de peulvruchten. In rauwe peulvruchten,
van linzen tot kikkererwt, zitten ongezonde stofjes. Gelukkig worden deze
onwerkzaam bij het koken. Peulvruchten zijn heel goed voor je darmen. Dit komt
door de vezels, die bovendien maken dat ze goed vullen.
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Warme
maaltijd

Falafel
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 30 minuten
Je zet klaar:
n kom
n bord
n grillpan of koekenpan
n houten spatel

n
n
n
n

keukenpapier
keukenmes
snijplank
2 borden + 2 messen + 2 vorken

Voor 2 personen heb je nodig:
n 
1 kleine ui
½ theelepel gemalen koriander (ketoembar)
n 
n
1 teentje knoflook
olie
n 
n 
4 takjes peterselie
1 dl halfvolle yoghurt
n 
n 
bloem
takjes munt
n 
½ theelepel gemalen komijn (djinten) n cayennepeper
n 
1 klein blik gedroogde kikkererwten (± 400 gram)
n

Aan het werk:
Voorbereiden falafel:
n Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in hele kleine stukjes.
n 
Verwijder het vliesje van de knoflook. Pers het teentje knoflook met een
knoflookpers uit boven een kom.
n Was de peterselie. Knip de blaadjes en de steeltjes klein.
n Maak het blik kikkererwten open en doe ze in een zeef.
n Spoel de kikkererwten onder de kraan af. Laat ze uitlekken.
n Doe de kikkererwten bij de knoflook in de kom. Prak ze met een vork fijn.
n 
Meng er 1 eetlepel bloem, de peterselie, de gemalen komijn en de gemalen
koriander door.
n Bestuif het aanrecht of een bord met bloem.
n 
Neem een schepje kikkererwtenmengsel en maak er mooie balletjes van.
Rol ze door de bloem.
n Druk de balletjes plat tot kleine burgers. Leg ze op een bord.
Sausje maken:
n Was de munt. Knip de blaadjes boven een kommetje klein.
n Roer er de yoghurt en een beetje cayennepeper door.
Falafels maken:
n 
Verwarm 1 eetlepel olie in de koekenpan. Leg 6 falafels in de pan en bak ze aan
beide kanten goudbruin.
n Neem ze uit de pan en leg ze op een schoon bord of een schaal.
n Bak ze de rest van de falafels.
n Geef het sausje er bij.
Eet er broodjes of ovenfrites (les 7) bij.
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Variatie:
Verwarm pita-boodjes in een broodrooster en vul ze met falafel.
Geef er een salade van tomaat en komkommer bij.
Ook lekker als lunchgerecht. Om zomaar tussen de maaltijden door te eten
is het te veel. Je kunt dan bijvoorbeeld beter een stuk fruit eten.
Voedingswaarden per portie: 220 kcal, 10 gram eiwit, 9 gram vet, waarvan
2 gram onverzadigd vet, 23 gram koolhydraten, 7 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Falafel wordt veel gegeten in Arabische landen, maar tegenwoordig is het ook
in Nederlands heel populair. Het wordt gemaakt van kikkererwten. Dit zijn peulvruchten. In peulvruchten zitten veel vezels en koolhydraten. Ook (volkoren) brood,
aardappelen, rijst en pasta leveren deze stoffen en staan daarom in hetzelfde vak
van de Schijf van Vijf. Doordat in peulvruchten ook nog eiwit zit, kun ze ook goed
eten in plaats van vlees.
3In witte sausjes zoals mayonaise of knoflooksaus uit een fles zitten veel calorieën.
Deze yoghurtsaus is gezonder en heel erg lekker.
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Warme
maaltijd
Marokko

Worteltagliatelle op z’n Marokkaans
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 25 minuten
Je zet klaar:
n snijplank
n keukenmes
n dunschiller of kaasschaaf
Voor 2 personen heb je nodig:
n 1 eetlepel hazelnoten
n 1 kleine ui
n 300 gram rechte wortelen
n ½ eetlepel olie

n
n
n

n
n
n

braadpan met deksel
houten lepelschaal
schaar

mespunt gemalen komijn
2 takjes koriander
1 theelepel honing

Aan het werk:
Hak de hazelnoten met een mes op de snijplank in stukjes.
n Verwijder van de ui de schil en steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n 
Schrap met een mesje het buitenste laagje van de wortels.
Snijd de boven- en onderkant van de wortels.
n Was de wortels.
n Snijd met een dunschiller of kaasschaaf de wortels in lange, dunne repen.
n Verwarm de olie in een braadpan.
n 
Bak de snippers ui in de olie heel zacht. Voeg de wortelrepen toe met
2 eetlepels water en doe de deksel op de pan.
n Stoof de repen wortel 5 minuten.
n Maak de worteltagliatelle op smaak met de gemalen komijn en de honing.
n Schep de worteltagliatelle in een schaal.
n Was de koriander.
n Knip de korianderblaadjes boven de wortel klein.
n

Lekker als maaltijd met Marokkaanse vissaté en partjes citroen (zie blz. 15) en
kruidige rijst, couscous of brood.
Voedingswaarden per portie: 100 kcal, 2 g eiwit, 6 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 9 g koolhydraten, 5 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In alle oliën zit onverzadigd vet. Dit is vet dat je lijf hard nodig heeft. Olie wordt
gemaakt van plantaardige producten zoals zonnebloemen, pinda’s, sojabonen of
olijven. Eigenlijk kun je zeggen dat olie van plantaardige oorsprong bijna altijd
oké is. De enige uitzonderingen zijn kokos-, cacao- en palmvet.
3In dit gerecht worden de groenten gebakken en gestoofd. Je kunt groenten ook
rauw eten. Het voordeel van rauwe groenten is dat als je het gelijk eet na het
snijden vrijwel alle goed stofjes er nog in zitten. Soms vindt je lijf het wel moeilijk
om al die goede stofjes goed op te nemen uit zo’n rauw product. Bij gekookte
groenten gaan weliswaar wat stofjes verloren tijdens het klaarmaken, maar de
opname van de voedingsstoffen in je lijf is vaak weer wat gemakkelijker. Nu
begrijp je nog beter waarom variëren zo belangrijk is
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Warme
maaltijd
Marokko

Marokkaanse vissaté			
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 70 minuten
Je zet klaar:
n knoflookpers
n kom
n schaar
n lepel
n snijplank
Voor 2 personen heb je nodig:
1 teentje knoflook
n 4 takjes koriander
n 2 theelepels gemalen komijn
n 1 eetlepel olie
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n

keukenmes
plastic folie of bord
houten satéprikkers of metalen
satépennen
grill of barbecue

200 gram stevige witte visfilet
(vers of ontdooid uit de diepvries)
peper, zout
½ citroen

Aan het werk:
n Pers het teentje knoflook boven de kom uit.
n Was de koriander.
n Knip de korianderblaadjes boven de kom klein.
n Roer er de gemalen komijn en de olie door.
n Snijd de vis in blokjes.
n Bestrooi de vis met peper en zout.
n Schep de vis door de marinade.
n Dek de kom af met plastic folie of een bord.
n Laat de vis 45 minuten in de koelkast marineren.
n Leg houten satéprikkers 10 minuten in koud water, dan verbranden ze niet.
n Warm de grill voor of steek de barbecue aan.
n Rijg de blokjes vis aan de satéprikkers.
n Gril de vis in 6 minuten aan alle kanten bruin en gaar.
n Snijd de citroen in partjes.
Serveer met kruidige rijst, couscous of brood en worteltagliatelle (zie blz. 14)
en partjes citroen
Voedingswaarden per portie: 170 kcal, 28 g eiwit, 6 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 1 g koolhydraten, 0 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:

3In dit recept zit een citroen. Citroen geeft een heerlijke frisse smaak. Het behoort
tot het citrusfruit. Je kent vast wel meer soorten citrusfruit zoals sinaasappel,
grapefruit, mandarijn en misschien ook limoen (soort klein groen citroentje). Van
citrusfruit wordt ook vaak sap gemaakt; vooral sinaasappelsap wordt heel veel
gedronken. Een glaasje sap kan best af en toe, maar de hele vrucht is toch nog
gezonder. Dan krijg je echt alle gezonde stoffen van de sinaasappel binnen.
3Vis eten is supergezond. Eet het liefst twee maal per week en kies daarbij
minimaal één keer voor vette vis. Sommige mensen weten niet zo goed hoe je
vis moet klaarmaken, maar je kunt er zoveel mee doen! Denk aan vis bakken,
koken, stomen, door een salade of soep, in een hartige taart of ovenschotel of
aan een spies op de barbecue of grill zoals hier. Op de site www.tijdvoorvis.nl
staan heel veel wetenswaardigheden en recepten met vis voor nog meer
inspiratie.
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Warme
maaltijd
Marokko

Versierde Marokkaanse rijstsalade
Moeilijkheidsgraad: *** Tijd: 60 minuten
Je zet klaar:
n pan
n aardappelschilmesje
n snijplank
n pan met deksel
n vergiet
n vork

n
n
n
n
n
n

Voor 2 personen heb je nodig:
n 
n
150 gram rijst
n zout
n
n 1 eetlepel (olijf)olie
n
n 2 vastkokende aardappelen
n
n 3 worteltjes
n
n 2 eieren
n
n 1 groene paprika

plastic zak
zeef
2 kommen
lepel
blikopener
platte schaal

100 gram doperwtjes (uit blik of een pot)
100 gram maïs (uit blik of een pot)
6 olijven zonder pit
1/3 komkommer
3 mini trostomaat
1 klein blikje tonijn naturel

Aan het werk:
Kook de rijst gaar in water met wat zout en de olie.
n Laat de gare rijst afkoelen.
n Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes.
n Breng de aardappelblokjes in een pan met 3 cm water aan de kook.
n Draai het vuur lager. Kook de aardappelen in 6-8 minuten gaar.
n Laat de blokjes aardappel in een vergiet uitlekken.
n Schrap de worteltjes en snijd ze in kleine blokjes.
n Kook de blokjes wortel in 3 minuten gaar in wat water.
n Laat de blokjes wortel in een vergiet uitlekken.
n Breng de eieren in een klein pannetje met ruim water aan de kook.
n Kook de eieren in 9 minuten hard.
n Laat de eieren afkoelen.
n Pel de eieren en snijd ze in parten.
n Prik de paprika stevig aan een vork.
n Grill de paprika boven de vlam van je gaspit tot het vel zwart is.
n 
Doe de paprika in een plastic zak en laat hem daarin afkoelen. Daarna kan je er
gemakkelijk het velletje er af halen.
n Snijd de paprika in 2 helften. Snijd de steel en de zaadlijsten weg.
n Snijd de paprika in repen.
n Laat de doperwtjes en de maïs in een vergiet of zeef uitlekken.
n Snijd de olijven in plakjes.
n 
Meng voor de rijstsalade de afgekoelde gekookte rijst met de wortelblokjes,
de doperwtjes, de maïs en de olijven.
n Maak het op smaak met wat zout.
n Schep alles goed om en zet minstens 30 minuten in de koelkast.
n Was het stuk komkommer en snijd het in kleine blokjes.
n Was de tomaten en snijd ze in vieren.
n Maak het blikje tonijn open.
n Verdeel de tonijn in stukjes.
n
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n

n
n
n
n

 eng de afgekoelde aardappelblokjes met de stukjes uitgelekte tonijn en maak
M
eventueel op smaak met wat zout.
Schep alles voorzichtig om en zet in de koelkast.
Neem een kom (niet al te groot) en schep daar de rijstsalade in.
Druk een beetje aan en keer de kom om in het midden van een platte schaal.
Schep rondom de rijstsalade de aardappelsalade, de blokjes komkommer,
de parten tomaat, de reepjes paprika en de partjes hardgekookte ei.

Variatie:
Versier de salade nog met zwarte olijven en augurkjes.
Ook lekker als lunch.
Voedingswaarden per portie: 570 kcal, 29 g eiwit, 13 g vet, waarvan
3 g onverzadigd vet, 84 g koolhydraten, 11 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:

3Er zijn veel soorten witte rijst te koop, maar er bestaat ook zilvervliesrijst. In
zilvervliesrijst zitten meer vezels dan in witte rijst, namelijk 3 gram per 100 gram
(ongekookt). Kijk eens op de verpakking van de rijst die jullie koken hoeveel vezels
daarin zitten per 100 gram ongekookt. Volgende keer maar zilvervliesrijst?
3Verse vis is best wel duur. Dat is voor sommige mensen een reden om geen vis
te eten. Dat is jammer en onnodig want ook vis uit blik (zoals de tonijn in dit
recept) en diepvriesvis is prima. Tonijn is bovendien een vette vis en dat is juist
heel gunstig, want visvetzuren zijn supergezond!
Als je het belangrijk vindt dat de zeeën niet worden leeg gevist, kun je letten op
een kenmerk over duurzame vangst zoals het MSC-keurmerk. MSC staat voor
Marine Steward Council en dit is de instantie die het controleert of het vangen
op een dier- en natuurvriendelijke manier gebeurt.
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Warme
maaltijd
Suriname

Kousenband			
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 30 minuten
Je zet klaar:
n keukenmes
n snijplank
n pan
Voor 2 personen heb je nodig:
1 kleine ui
n 1 teentje knoflook
n 1 streng kousenband of
n 300 gram sperziebonen
n

n
n

1 eetlepel vloeibare margarine
¼ bouillonblokje

Aan het werk:
Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Verwijder het vliesje van de knoflook. Snijd het teentje knoflook klein.
n Snijd de puntjes van de kousenband of de sperziebonen.
n Was de bonen.
n Snijd de kousenband of sperziebonen in stukjes.
n Verwarm de margarine in een pan.
n Bak de snippers ui en knoflook in de margarine heel zacht.
n Voeg de stukjes kousenband toe met 5 eetlepels water en het stukje bouillonblokje.
n Stoof de groente in ± 10 minuten gaar, maar nog wel lekker stevig.
n

Eet er een wortelsalade (zie blz. 15) of worteltagliatelle (zie blz. 14) bij.
Voedingswaarden per persoon: 80 kcal, 4 g eiwit, 4 g vet, waarvan
3 g onverzadigd vet, 7 g koolhydraten, 6 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:

3Kousenband is een groente die nog niet zo lang te koop is in Nederland. Eigenlijk
zijn het hele lange en dunne sperziebonen. In diverse buitenlandse keukens wordt
kousenband gebruikt, waaronder de Surinaamse. Grote supermarkten verkopen
het soms en verder vind je het in buitenlandse winkels en vaak op markten. Kun
je het niet krijgen, dan zijn sperziebonen een goed alternatief.
3Bouillonblokjes zijn blokjes geconcentreerde, gedroogde, samengeperste bouillon.
De meeste tabletten zijn bedoeld om op te lossen in een halve liter water en dan
heb je weer bouillon. In dit recept wordt het toegevoegd in plaats van zout en
met slechts een klein beetje water gemengd. Helaas bestaat een bouillontablet
wel grotendeels uit zout; wees er dus zuinig mee.
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Warme
maaltijd
Suriname

Surinaamse rijsttafel
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 45 minuten
Je zet klaar:
n pan met deksel
n kookwekker
n keukenmes
Voor 2 personen heb je nodig:
n 150 gram zilvervliesrijst of witte rijst
n 1 ui
n 1 teentje knoflook
n 1 kleine kipfilet
n 1 eetlepel olie

n
n
n

n
n
n
n
n

snijplank
braadpan
houten lepel

mespunt sambal
worcestershiresaus
½ eetlepel bruine basterdsuiker
2 theelepels citroensap
½ eetlepel mosterd

Aan het werk:
n Vul een pan met water, doe er wat zout bij en zet de pan op een hoog vuur
n Als het water kookt, voeg je de rijst toe.
n Kijk op de verpakking hoe lang de rijst moet koken.
n Zet de kookwekker!
n Als de rijst gaar is, giet je het water af. Kijk uit, dit is HEET!
n Laat de rijst nog even in de pan uit stomen.
n Zet dit apart.
n Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Verwijder het vliesje van de knoflook. Snijd het teentje knoflook klein.
n Snijd de kipfilet in blokjes.
n Verwarm de olie in een braadpan en bak hierin de blokjes kip aan alle kanten bruin.
n Bak de snippers ui en knoflook even mee.
n 
Roer er de sambal, een paar druppels worcestershiresaus, de bruine basterdsuiker,
het citroensap en de mosterd door.
n Voeg 2 eetlepels water toe en stoof de kip in 10 minuten gaar.
Geef de kip bij de rijst en geef er kousenband (zie blz. 18) of een komkommertaugésalade (zie blz. 26) bij.
Voedingswaarden per portie: 450 kcal, 30 g eiwit, 8 g vet, waarvan
2 g onverzadigd vet, 64 g koolhydraten, 2 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In dit recept zit rauwe kip. Op rauwe kip kunnen allerlei ziekmakende bacteriën
zitten. Daarom moet je kip ook goed gaar maken, want tegen hoge temperaturen kunnen ze gelukkig niet. Het is heel belangrijk om het keukengerei wat je
hebt gebruikt om de rauwe kip op en mee te snijden goed afwast met heet
water. Dan pas kun je het weer voor iets anders gebruiken. En vergeet ook je
handen niet!
3Sambal wordt gemaakt van rode pepers. Je hebt er heel veel soorten van. De ene
soort is de andere niet en de pittigheid verschilt enorm. Begin altijd met een heel
klein beetje als je het niet gewend bent om sambal te eten. In dit hele recept zit
ook maar een mespuntje. Het geeft wel net iets extra’s aan je maaltijd.
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Warme
maaltijd
Marokko

Maakouda met tonijn
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 1 uur en 20 minuten
Je zet klaar:
n aardappelschilmesje
n pan
n snijplank
n schaar
n zeef
Voor 2 personen heb je nodig:
3 kleine aardappelen
n 1 kleine ui
n 4 takjes platte peterselie
n ½ blikje tonijn naturel
n 4 olijven zonder pit

n

n
n
n
n

n
n
n
n

houten lepel
pureestamper
ovenschaaltje
speciale apparatuur: oven

½ eetlepel olie
2 eieren
peper, zout
1 tomaat

Aan het werk:
n Schil de aardappelen en was ze.
n Breng de aardappelen in een pan met 3 cm water aan de kook.
n Draai het vuur lager. Kook de aardappelen in 20 minuten gaar.
n Verwijder van de ui de schil en steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Was de peterselie.
n Knip de blaadjes klein.
n Laat de tonijn in een zeef uitlekken.
n Verdeel de tonijn in stukjes.
n Snijd de olijven in stukjes.
n Verwarm de olie in een pan.
n Bak de snippers ui in de olie heel zacht.
n Warm de oven voor op 200° C.
n Giet het water van de aardappelen.
n Laat de aardappelen zonder deksel op het vuur even droog stomen.
n Stamp de aardappelen met een stamper fijn.
n Neem de pan met de ui van het vuur.
n Roer door de ui de gestampte aardappelen, de peterselie, de stukjes tonijn en de olijven.
n Roer dit goed door elkaar.
n Roer er de eieren door.
n Maak het mengsel op smaak met peper en een beetje zout.
n Was de tomaat. Snijd de tomaat in plakken.
n Leg de plakken tomaat op de bodem van de ovenschaal. Schep het aardappelmengsel erop.
n Strijk de bovenkant glad.
n Bak de maakouda in de hete oven in 25-30 minuten gaar en bruin.
Eet er een wortelsalade (zie blz. 15) of worteltagliatelle (zie blz. 14) bij.
Voedingswaarden per persoon: 200 kcal, 14 g eiwit, 9 g vet, waarvan
2 g onverzadigd vet, 16 g koolhydraten, 4 g vezel
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Weetjes en tips bij dit recept:

3In dit recept zitten eieren. Ei moet altijd heel goed gaar zijn. Daarmee worden
eventuele salmonella- bacteriën die in eieren voor kunnen komen onschadelijk
gemaakt. Dit gerecht zit zo lang in de oven dat dit wel zal lukken. Je zal er dus
niet ziek van worden.
3Bij de ingrediënten staan ook olijven. Heb je die al eens geproefd? Sommige kinderen vinden olijven al van kleins af aan heerlijk. Anderen leren ze pas op later leeftijd
eten. Er zijn zwarte olijven en groene olijven te koop. Weet je dat je een product
wel 10-15 keer moet proeven om aan een smaak te wennen? Olijven zijn niet
alleen lekker bij de maaltijd, maar wat olijven zijn ook een prima tussendoortje.

21

Warme
maaltijd
Suriname

Dahl
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 6 uur wellen + 2 uur bereiden
Je zet klaar:
n zeef
n pan
n keukenmes
Voor 2 personen heb je nodig:
n 200 gram gele erwten
n 1 kleine ui
n 1 teentje knoflook

n
n

n
n
n

snijplank
houten lepel

1 eetlepel olie
½ theelepel kurkuma (koenjit)
zout

Aan het werk:
n Was de erwten in een zeef onder stromend water.
n Doe de erwten in een pan en voeg 6 dl koud water toe.
n Laat de erwten 6 uur wellen.
n Breng de erwten in het weekwater aan de kook en kook ze in ± 1½ uur gaar.
n Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Verwijder het vliesje van de knoflook. Snijd het teentje knoflook klein.
n Verwarm de olie in een pan.
n Bak de ui en de knoflook met de kurkuma heel zacht.
n Controleer of de erwten gaar zijn en het water is opgenomen. Giet eventueel water af.
n Roer de ui en de knoflook door de erwten.
n Breng de dahl op smaak met een beetje zout.
Geef de dahl bij vlees en kousenband (zie blz. 18).
Voedingswaarden per persoon: 290 kcal, 22 g eiwit, 2 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 45 g koolhydraten, 21 g vezel
Let op!
Zorg dat punt 1 t/m 3 al gedaan zijn vóór de les.

Weetjes en tips bij dit recept:

3Dit gerecht wordt heel erg geel. Buiten de gele erwten zit
er namelijk ook kurkuma in. Kurkuma wordt ook wel geelwortel genoemd. Misschien gebruiken jullie thuis ook wel
eens kerriepoeder. Ook dat is geel door de kurkuma.
3Gele erwten behoren tot de peulvruchten. Als je peulvruchten eet in plaats van aardappels, dan heb je op jullie leeftijd
genoeg aan zo’n drie tot vier opscheplepels. Eet je ook nog
een pannenkoekje bij de maaltijd of wat brood dan kan het
weer wat minder zijn.

22

Warme
maaltijd
Suriname

Tomatenchutney
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 45 minuten
Je zet klaar:
n keukenmes
n snijplank
Voor 2 personen heb je nodig:
4 tomaten
n ½ peper
n 1 teentje knoflook
n 1 eetlepel olie
n

n
n

n
n
n

pan
houten lepel

1 theelepel garam masala
2 theelepels tamarindepasta
zout

Aan het werk:
Was de tomaten en de peper.
n Snijd de tomaten in stukjes.
n Snijd de peper in de lengte open. Verwijder de pitjes.
n Snijd de peper in stukjes.
n Verwijder het vliesje van de knoflook. Snijd het teentje knoflook klein.
n Verwarm de olie in een pan.
n Bak de knoflook en de peper heel zacht.
n Bak de garam masala even mee tot het lekker gaat geuren.
n Voeg de stukjes tomaat en de tamarindepasta toe.
n Kook het geheel tot een dikke saus.
n Maak de chutney op smaak met wat zout.
n Laat de chutney afkoelen.
n

Chutney is een bijgerecht dat je kunt eten bij de Surinaamse rijsttafel (zie blz. 19)
of bij dahl (zie blz. 22).
Voedingswaarden per persoon: 100 kcal, 2 g eiwit, 5 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 11 g koolhydraten, 3 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In dit gerecht zitten veel smaakmakers. Dat maakt het zout misschien zelfs overbodig. Naast de knoflook en peper zit er ook garam massala en tamarindepasta
in. Garam Masala is een geroosterd mengsel van specerijen. Het recept is afkomstig uit India. De bereidingswijze verschilt sterk van streek tot streek.
Tamarindepasta wordt gemaakt van tamarinde. Dat zijn bruine peulvruchten
van een tropische boom.
3Wil je, nu je zelf goed kunt koken, ook wel zelf de boodschappen doen?
Speel dan eens de SuperShopper-online game op www.lekkerbelangrijk.nl.
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maaltijd
Turkije

Turkse linzensoep
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 45 minuten
Je zet klaar:
n zeef
n pan met deksel
n keukenmes
n snijplank
Voor 2 personen heb je nodig:
n 100 gram rode linzen
n 1 ui
n 1 teentje knoflook
n 1 eetlepel olie
n 1 eetlepel tomatenpuree

n
n
n
n

n
n
n
n

pan
houten lepel
maatbeker
2 soepkoppen of borden + 2 lepels

1 bouillontablet
1 gedroogd chilipepertje
citroensap
4 takjes munt

Aan het werk:
Was de linzen in een zeef.
n Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Verwijder het vliesje van de knoflook. Snijd het teentje knoflook klein.
n Verwarm de olie in een pan.
n Bak de ui en de knoflook heel zacht.
n Roer er de tomatenpuree door en bak dit even mee.
n Voeg de linzen toe met 4 dl water, de bouillontablet en het chilipepertje.
n Breng dit aan de kook. Kook de linzen in ± 20 minuten gaar.
n Maak de soep op smaak met een beetje citroensap.
n Was de munt en knip de blaadjes klein.
n Strooi de munt over de soep.
n

Voedingswaarden per persoon: 220 kcal, 12 g eiwit, 7 g vet, waarvan
2 g onverzadigd vet, 27 g koolhydraten, 10 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Dit is een echte maaltijdsoep. Kijk maar naar de Schijf van Vijf. De linzen zorgen
voor de eiwitten van het vlees en zuivelvak en voor de koolhydraten en vezels
van het vak met brood en pasta. Ook het groentevak is vertegenwoordigd met
de ui en tomatenpuree en de olie zorgt voor invulling van het vetvak. Maar zit
er eigenlijk wel genoeg groente in? En wat voor snoepgroenten zouden er nog
lekker bij zijn?
3In dit recept zit ook munt. De muntblaadjes geven een lekkere frisse smaak aan
de soep. In restaurants is verse muntthee heel populair. Koop eens een muntplantje en zet het in je tuin of op je balkon. Het groeit heel snel en is ook
bij zoete gerechten heel lekker. Kruidenplantjes zijn sowieso handig om in huis
te hebben als je gaat koken. En het staat nog gezellig ook
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maaltijd
Turkije

Köfte uit de oven
Moeilijkheidsgraad: ** Tijd: 50 minuten
Je zet klaar:
n kom
n rasp
n knoflookpers
Voor 2 personen heb je nodig:
n stukje ui
n ½ teentje knoflook
n 2 takjes peterselie
n 200 gram runder- of lamsgehakt

n
n
n

n
n
n

schaar
ovenvast schaaltje
speciale apparatuur: oven

2 eetlepels paneermeel
½ theelepel gemalen komijn
peper, zout

Aan het werk:
n Warm de oven voor op 180° C.
n Rasp het stukje ui boven een kom fijn.
n Pers het teentje knoflook er bij.
n Was de peterselie. Knip de blaadjes klein.
n 
Maak het gehakt aan met de geraspte ui, de knoflook, de peterselie, het paneermeel,
1 eetlepel water, de gemalen komijn, peper en een beetje zout.
n 
Vorm er 4 ballen van. Druk in iedere bal met de duim een holte, zodat er een
kommetje ontstaat.
n Doe de gehaktballen in een ovenvaste schaal.
n Bak de köfte in de hete oven in 20 minuten gaar en bruin.
Voedingswaarden per per persoon: 240 kcal, 20 g eiwit, 15 g vet, waarvan
7 g onverzadigd vet, 5 g koolhydraten, 0 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Per dag hebben kinderen tussen de 9 en 13 jaar 80-100 gram vlees of vleesvervangers nodig. Dit is inclusief vleeswaren. Een broodbelegging vleeswaar
weegt ongeveer 15 gram. Reken eens uit wat je met dit recept binnenkrijgt.
En tel daar de vleeswaar van deze dag eens bij op. Kom je dan aan de
aanbevolen hoeveelheid?
3De houdbaarheidsdatum op vlees is een TGT-datum. Dat wil zeggen ‘te gebruiken
tot’ en daarna weggooien. Welke datum staat er op jullie vlees. En wist je dat je
in de vriezer vlees maanden kan goed houden. De TGT klopt in dat geval niet
meer. Ga eens wat meer letten op de TGT en THT vermeldingen op de producten
bij jullie thuis. Zijn er wel eens producten over datum?
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Warme
maaltijd

Komkommer-taugé salade
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 20 minuten
Je zet klaar:
n pan of ketel
n vergiet
n dunschiller of mes
n kaasschaaf

n
n
n

schaar
kommetje
schaal

Voor 2 personen heb je nodig:
n azijn
50 gram taugé
n 1 komkommer
n peper, zout
n een paar takjes selderij en 8 sprieten bieslook
n

Aan het werk:
Breng een pan of ketel met water aan de kook.
n Doe de taugé in een vergiet en zet de vergiet in de gootsteen.
n Schenk het kokende water over de taugé en laat het goed uitlekken.
n 
Was de komkommer. Je kunt de komkommer schillen, maar het hoeft niet.
Het schillen gaat handig met een dunschiller of kaasschaaf.
n 
Maak met een kaasschaaf plakjes van de komkommer. Dit kun je doen in de lengte,
dan krijg je mooie slierten. Of in de breedte, dan krijg je kleine plakjes.
n Was de takjes selderij en trek de blaadjes er af.
n Was het bieslook.
n Knip de blaadjes selderij en het bieslook in een kommetje klein.
n Meng de komkommer en de taugé in een mooie schaal
n Doe er azijn bij, proef of het fris is. Zorg dat het niet te zuur wordt.
n Breng dit op smaak met peper en een beetje zout en meng alles goed.
n 
Strooi er de kruiden over.
n

Voedingswaarden per portie:25 kcal, 3 gram eiwit, 1 gram vet, waarvan
0 gram onverzadigd vet, 3 gram koolhydraten, 1gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Taugé is een zogenaamde kiemgroente net als tuinkers. Misschien heb je dit zelf
wel eens gekweekt. Dat is heel gemakkelijk en leuk om te doen. In taugé zitten
weinig calorieën en veel vitamine C. Het is belangrijk om er even kokend water
over te gieten, omdat er bacteriën zoals salmonella op kunnen zitten. Maar
tegen kokend water kunnen deze bacteriën gelukkig niet.
3Met alleen taugé kun je natuurlijk nooit aan twee ons groente komen. Het is
namelijk een superlichte groente. In deze salade zit al vrij veel en dat is maar
25 gram per persoon. Je moet het dus combineren met iets anders, bijvoorbeeld
de komkommer om aan twee ons te komen.
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Warme
maaltijd
Turkije

Bulgur pilav
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 45 minuten
Je zet klaar:
n keukenmes
n snijplank
n houten lepel
Voor 2 personen heb je nodig:
n 1 kleine ui
n 1 eetlepel vloeibare margarine
n 200 gram bulgur

n
n

n
n

schaar
2 borden + 2 messen + 2 vorken

± 4 dl bouillon (van 1 tablet)
4 takjes koriander

Aan het werk:
Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Verwarm de margarine en bak hierin de ui heel zacht.
n Voeg de bulgur toe en bak de bulgur 4 minuten mee.
n Giet er de bouillon bij. De bouillon moet ongeveer een vingerdikte boven de bulgur staan.
n Breng het aan de kook. Kook de bulgur met een deksel op de pan in ± 20 minuten gaar.
n Was de koriander. Knip de blaadjes klein.
n Meng de koriander door de bulgur.
n

Geef er köfte uit de oven en cacik bij.
Voedingswaarden per per persoon: 450 kcal, 10 g eiwit, 8 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 83 g koolhydraten, 2 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Bulgur is een graanproduct gemaakt van verschillende soorten tarwe. De tarwekorrels worden eerst gestoomd, daarna gedroogd en vervolgens grof gemalen
of gebroken. Bulgur wordt vooral gebruikt in de Turkse, Indiase en mediterrane
keuken. Het heeft een licht nootachtige smaak. Proef maar eens goed.
3Een ui telt ook mee voor je 200 gram groente. Bewaar uien in een droge en
liefst donkere ruimte. Ze hoeven niet in de koelkast. Je kunt ze lang bewaren.
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Warme
maaltijd

Aardappelpuree met van alles
Moeilijkheidsgraad: *** Tijd: 1 uur
Je zet klaar:
n aardappelschilmesje
n pan met deksel
n snijplank
n 2 kommetjes
n koekenpan met anti-aanbaklaag
n houten lepel
Voor 2 personen heb je nodig:
n 
500 gram aardappelen
n 
zout
n 
¼ komkommer
n 
1 gele paprika
n 
1 ui

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

blikopener
2 steelpannen
pannenlappen
vork
pureestamper
2 borden + 2 messen + 2 vorken

 eetlepel olie
1
150 gram vegetarische blokjes of tofu
peper
1 klein blikje doperwten
ca. 2 dl groentebouillon

Aan het werk:
Schil de aardappelen en was ze.
n Snijd grote aardappelen een keer door zodat ze ongeveer even groot zijn
n Breng de aardappelen in een pan met 3 cm water aan de kook.
n Draai het vuur lager. Kook de aardappelen in 20 minuten gaar.
n Was ondertussen het stuk komkommer.
n Snijd de komkommer in blokjes en doe ze in een schaaltje.
n Was de paprika.
n Snijd de paprika in 2 helften. Snijd de steel en de zaadlijsten weg.
n Snijd de paprika in blokjes en doe ze in een schaaltje.
n Verwijder van de ui de schil en de steelaanzet.
n Snijd de ui in snippers.
n Verwarm de olie in een koekenpan.
n Bak de snippers ui in de olie heel zacht.
n Doe de vegetarische blokjes bij de ui. Bak de blokjes in 5 minuten heet en bruin.
n Maak het blikje doperwten open.
n Doe de doperwtjes met het vocht in een steelpan.
n Laat de doperwtjes op klein vuur heet worden.
n Prik in de aardappelen om te controleren of ze gaar zijn.
n Giet het water van de aardappelen.
n Laat de aardappelen zonder deksel op het vuur even droog stomen.
n Breng de groentebouillon in een steelpan aan de kook.
n Stamp de aardappelen met een stamper fijn.
n Roer er de bouillon door tot een lekkere puree is ontstaan.
n Giet het vocht van de doperwtjes.
n 
Zet de aardappelpuree op tafel met daarbij de blokjes komkommer,
de blokjes paprika, de gebakken vegetarische blokjes en de doperwtjes.
n

28

Variatie:
Vervang de komkommer door 2 gare bietjes. Schil de bietjes en snijd ze in
blokjes. Meng er 2 in blokjes gesneden augurken door.
Vervang de vegetarische blokjes door kipfilet, kalkoenfilet, varkensfilet.
Voedingswaarden per portie: 390 kcal, 18 gram eiwit, 11 gram vet, waarvan
3 gram onverzadigd vet, 53 gram koolhydraten, 12 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:

3Eten zonder vlees is prima. In vlees zitten B-vitamines en ijzer. Maar, die zitten ook
in eieren, peulvruchten, noten, tofu, tempé en kant en klare vleesvervangers.
Heb je wel eens tofu of tempé gegeten. Deze producten worden gemaakt van
sojabonen.
3Veel mensen maken puree smeuïg met boter of melk. Hier gebruik je bouillon,
dat is beter omdat er minder calorieën en verzadigd (=verkeerd) vet in zit. Niet
alleen van aardappelen kun je puree maken. Sommige mensen vinden puree van
knolselderij of koolraap ook heel lekker. Dit zijn groenten die vroeger veel werden
gebruikt maar nu niet meer. Eigenlijk wel jammer, want ook deze groenten zijn
gezond.
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor

Kaneelbolussen
Moeilijkheidsgraad: *** Tijd: 1 uur en 30 minuten
Je zet klaar:
n maatbeker
n pannetje
n kom
n schone theedoek
n bord
Voor 4 bolussen heb je nodig:
¼ pak witbroodmix
n ½ eetlepel olie
n 3 eetlepels bruine basterdsuiker
n

n
n
n
n
n

n
n

kwastje of keukenpapier
bakplaat van de oven
kookwekker
ovenhandschoenen of pannenlappen
speciale apparatuur: oven

½ eetlepel kaneel
10 gram boter

Aan het werk:
Verwarm ¾ dl water tot lauwwarm.
n Doe het broodmix met de olie in een kom.
n Voeg het lauwwarme water toe en kneed er een deeg van.
n 
Maak de theedoek een beetje nat onder de kraan.
Leg de theedoek over de kom met het deeg.
n Laat het deeg afgedekt op een warme plaats 15 minuten rijzen.
n Doe de basterdsuiker met de kaneel in een bord.
n Verdeel het deeg in 4 porties. Maak er bolletjes van.
n Rol van de bolletjes 4 rolletjes.
n Smelt de boter in een pannetje of in de magnetron.
n Bestrijk de rolletjes dun met de gesmolten boter.
n Wentel de rolletjes door het suiker-kaneelmengsel en rol ze op.
n 
Leg het deeg op de bakplaat van de oven en laat ze nog 15 minuten
op een warme plaats rijzen.
n Warm de oven voor op 180° C en schuif de bakplaat in het midden van de oven.
n Bak de bolussen in 20 minuten gaar en bruin.
n Neem de bakplaat met de bolussen met ovenhandschoenen uit de oven.
n Zet de bakplaat op het fornuis of op een paar uitgevouwen handdoeken.
n Laat de bolussen afkoelen.
n

Voedingswaarden per bolus: 170 kcal, 4 gram eiwit, 3 gram vet, waarvan
2 gram onverzadigd vet, 32 gram koolhydraten, 2 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:

3Dit recept is een typisch voorbeeld van een extra. Het past niet in de Schijf van
Vijf. Er zitten vrij veel calorieën in, maar niet veel gezonde stoffen. Een SuperChef
kan natuurlijk af en toe best snoepen. Maar: niet te veel en niet te vaak. Op de
dag dat je zo’n bolus eet, neem je verder natuurlijk geen extra’s zoals snoep, koek
en chips. Zo zorg je dat je niet meer eet dan je lijf nodig heeft. Een kind kan
gemiddeld ongeveer driehonderd calorieën per dag extra nemen zonder zwaarder
te worden. Dus naast je belegde boterhammen, fruit, melk en warme eten. Als je
een bolus en een glas cola neemt, heb je dat al bijna binnen.
3In Amerika zijn ze dol op dit soort broodjes. Er zijn zelfs winkels die alleen maar
bolussen verkopen. Zou dat een reden zijn dat in Amerika meer kinderen te dik
zijn dan bij ons? Of zou het komen omdat de porties zo groot zijn van bijna alles
wat je daar koopt. Wist je trouwens dat het verschil tussen Amerikaanse en
Nederlandse kinderen steeds kleiner wordt?
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor

Sinaasappelsalade
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 10 minuten
Je zet klaar:
n keukenmes
n snijplank

n
n

theelepel
2 kleine bordjes of schoteltjes + 2 lepels

Voor 2 personen heb je nodig:
2 sinaasappels
n 1 theelepel suiker
n kaneel
n

Aan het werk:
Schil de sinaasappels dik, zodat alle witte velletjes er af zijn.
n 
Snijd de sinaasappels overdwars in heel dunne plakken.
n 
Verdeel de plakken over de bordjes en strooi er de suiker over.
n 
Stuif er een beetje kaneel over.
n

Voedingswaarden per portie: 60 kcal, 1 g eiwit, 0 g vet, waarvan
0 g onverzadigd vet, 14 g koolhydraten, 2 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In sinaasappels zit vitamine C, dat weet je misschien wel. Maar: er zit ook een
beetje foliumzuur in. Dit heb je nodig voor goed bloed en je zenuwen. Het wordt
ook wel vitamine B11 genoemd. Zo heeft elke vitamine weer zijn eigen speciale
taken. Je hebt ze dus allemaal nodig!
3Deze salade kun je ook prima tussendoor eten. Eet en drink nooit meer dan vier
keer per dag iets tussendoor. Anders krijg je te veel binnen. En: het is niet goed
voor je tanden als je constant eet of drinkt. Als je kijkt naar de hoeveelheid
calorieën in dit recept dan krijg je hiermee maar een kwart van de calorieën
binnen van bijvoorbeeld een Nuts, Snicker of Mars. Mooi meegenomen.
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor
Marokko

Marokkaanse smoothie
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 15 minuten
Je zet klaar:
n keukenmes
n snijplank

n
n

2 glazen + rietjes
speciale apparatuur: keukenmachine of
staafmixer met kom

Voor 2 personen heb je nodig:
3 dadels
n 1 banaan
n 1 dessertlepel oranjebloesemwater
n 2 dl halfvolle melk
n

Aan het werk:
Neem de pit uit de dadels. Snijd de dadels in stukjes.
n 
Pel de banaan en snijd hem in stukken.
n 
Doe de stukken banaan in de keukenmachine of hoge kom.
n 
Voeg de stukjes dadel, het oranjebloesemwater en de melk toe.
n 
Pureer dit in de keukenmachine of met een staafmixer fijn.
n 
Verdeel de smoothie over 2 glazen.
n

Voedingswaarden per persoon: 120 kcal, 5 g eiwit, 2 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 21 g koolhydraten, 2 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3In sommige warme landen maken ze ook een soort smoothies door yoghurt te
mengen met water, zout, suiker en kruiden. Ze noemen deze drank lassi en het
komt oorspronkelijk uit Pakistan. Dat zout zit er in omdat de mensen in warme
landen veel zweten en hiermee zout verliezen. In Nederland is het niet nodig om
zout toe te voegen aan smoothies. We krijgen toch al veel te veel zout binnen.
3Dadels zijn gedroogde vruchten, net als gedroogde vijgen of abrikozen. Als
tussendoortje is het een prima keuze maar ook in zoete en hartige gerechten
zijn dadels heerlijk. Wil je een keer een leuk en gemakkelijk borrelhapje maken,
snijd dan dadels open, haal de pit er uit en doe er een amandel voor in de plaats.
Een heel lekkere combi.
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor
Suriname

Surinaamse sinaasappelcocktail
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 5 minuten
Je zet klaar:
n maatbeker
n theelepel
n eetlepel
n 2 glazen
n 2 rietjes
Voor 2 personen heb je nodig:
2 theelepels citroensap
n 2 theelepels rozenwater
n 3 dl sinaasappelsap
n 2 eetlepels (groene) grenadinelimonadesiroop
n

Aan het werk:
Roer in de maatbeker het citroensap en het rozenwater door het
sinaasappelsap.
n Verdeel dit over de glazen.
n Giet er voorzichtig de limonadesiroop op.
n Steek een rietje in het glas.
n

Voedingswaarden per portie: 100 kcal, 1 gram eiwit, 0 gram vet, waarvan
0 gram onverzadigd vet, 23 gram koolhydraten, 1 gram vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Dit is een heerlijk drankje voor af en toe. Je hebt per dag ongeveer een liter
drinken nodig. Melk en karnemelk tellen ook mee. Het is slim om meestal te
kiezen voor water, thee zonder suiker, half sap/half water of frisdrank zonder
calorieën (light of zero). Neem alleen af en toe drankjes zoals chocolademelk,
drinkyoghurt, limonade en frisdrank met suiker, zoals gewone Cola. Wist je
dat in één glas gewone Cola wel vijf suikerklontjes zitten.
3Dit drankje is ook een coole traktatie. Koop vrolijke bekers en rietjes en versier
het dienblad bijvoorbeeld met bloemetjes. Lekker zonnig en origineel!
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor

Aardbeiendrank
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 30 minuten
Je zet klaar:
n vergiet of zeef
n mesje

n
n

2 hoge glazen + rietjes
speciale apparatuur: keukenmachine
of staafmixer

Voor 2 personen heb je nodig:
n 150 gram aardbeien of 1 klein blikje aardbeien
n 1 dl magere yoghurt
n 1½ dl up-drank (7-Up of ander merk)
Aan het werk:
Was de aardbeien onder de kraan. Laat de aardbeien in een vergiet uitlekken.
n 
Verwijder de kroontjes van de aardbeien.
n 
Pureer de aardbeien in de keukenmachine of met een staafmixer fijn.
n 
Klop er de yoghurt door.
n 
Verdeel dit over de glazen.
n 
Giet er de up-drank bij en roer het even door.
n

Voedingswaarden per portie: 75 kcal, 3 g eiwit, 1 g vet, waarvan
1 g onverzadigd vet, 14 g koolhydraten, 2 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Aardbeien worden ook wel zomerkoninkjes genoemd. In ons land groeien ze
namelijk in de zomer op het land tot van die heerlijke gezonde snoepjes. Vroeger
waren aardbeien ook alleen in de zomer te koop in Nederland. Toen was het echt
bijzonder als ze er weer bijna aankwamen en iedereen keek reikhalzend uit naar
dat moment. Zulke fruitsoorten als aardbeien, kersen en frambozen worden
zomerfruit genoemd. Maar tegenwoordig worden aardbeien ook in de kas
geteeld en geïmporteerd uit Spanje en andere warme landen. Voor het milieu is
het beter als je fruit eet van het seizoen uit je eigen land.
3Heb je gewone up-drank met suiker gekocht? Je kunt dit zien bij de ingrediënten.
Zo ja, kijk dan eens hoeveel koolhydraten (totaal) er in zitten per 100 ml. Als
dit vermenigvuldigt met 2,5 heb je de hoeveelheid koolhydraten die in een glas
zitten. Alle koolhydraten in een up-drank komen van suiker. Een suikerklontje
weegt 5 gram. Als je de hoeveelheid koolhydraten van één glas deelt door 5
weet je hoeveel suikerklontjes er in één glas zitten. Kun je het nog volgen?
Lees het anders rustig nog een keertje opnieuw!
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor

Aladdins fruitpunch
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 15 minuten
Je zet klaar:
n litermaat of kan
n lepel
n snijplank
Voor 2 personen heb je nodig:
n 1½ dl sinaasappelsap
n 1½ dl ananassap

n
n
n

n
n

keukenmes
2 glazen
rietjes

½ eetlepel grenadinesiroop
2 plakken sinaasappel

Aan het werk:
n Schenk het sinaasappelsap en het ananassap in een litermaat.
n Doe de limonadesiroop er bij en roer het goed door.
n Snijd de plakken sinaasappel tot de helft in.
n 
Schenk de punch in de glazen en steek op de rand van ieder glas
een plak sinaasappel.
n Zet rietjes in de punch.
Voedingswaarden per portie: 80 kcal, 1 g eiwit, 0 g vet, waarvan
0 g onverzadigd vet, 19 g koolhydraten, 0 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Punch is een mengdrank die waarschijnlijk in de 18e eeuw in India is ontstaan.
Oorspronkelijk was de drank een mix van water, thee, een alcoholische drank,
citroen en suiker. Via de Britse Oost-Indische Compagnie kwam het in Europa
terecht. Omdat alcohol heel slecht is voor kinderen hebben we hier toch maar
voor een alcoholvrije variant gekozen. Eigenlijk lijkt deze punch helemaal niet
meer op de oorspronkelijke, maar Alladin-fruitpunch is wel een leuke exotische
naam, vind je niet?
3In deze punch zit sinaasappelsap en ananassap. Dit zijn samen met grapefruitsap
de soorten sap met het hoogste gehalte vitamine-C en foliumzuur. Varianten met
vruchtvlees bevatten ook nog vezels en zijn het allerbest. Voor slechte fruiteters is
het goed te weten dat je eventueel één van de twee stuks fruit mag vervangen
door zo’n sap. Dit geldt niet voor andere soorten sap; appelsap bijvoorbeeld
bevat haast geen vitamines meer.
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Toetjes
of
lekkers
tussendoor
Turkije

Turkse yoghurt met honing
Moeilijkheidsgraad: * Tijd: 15 minuten
Je zet klaar:
n snijplank
n mes
n 2 schaaltjes
n lepel
n 2 lepels
Voor 2 personen heb je nodig:
1 eetlepel ongezouten, gepelde pistachenootjes
n mespunt kaneel
n 3 dl (Turkse) yoghurt
n 2 eetlepels vloeibare honing
n

Aan het werk:
Hak de pistachenootjes in stukjes.
n Klop de kaneel door de yoghurt.
n Verdeel de yoghurt over de 2 schaaltjes.
n Giet er de honing over en strooi de pistachenootjes er over.
n

Voedingswaarden per persoon: 160 kcal, 7 g eiwit, 4 g vet,
waarvan 2 g onverzadigd vet, 23 g koolhydraten, 1 g vezel

Weetjes en tips bij dit recept:
3Volle Turkse of Griekse yoghurt is eigenlijk het lekkerst in dit recept. Het is heerlijk
romig, maar ook heel vet. En zoals jullie nu misschien weten zijn dit helaas de
dierlijke verzadigde vetten. Voor heel af en toe kan dit natuurlijk wel. Als je dikke
yoghurt wilt die gezonder is, dan kun je magere yoghurt een nachtje laten uitlekken in een schone theedoek met een schaal of pan eronder. Het vocht gaat er
dan uit en je houdt ‘hangop’ over. Probeer maar eens.
3Noten zitten altijd in een schil of dop. Je moet ze meestal kraken met een
notenkraker als je ze ongepeld koopt. Bij pistachenootjes is dit anders. Dit zijn
kleine nootjes waarbij het schilletje al een beetje open staat en je kunt ze meestal
zo openbreken. Bijzonder aan pistachenootjes is de groenige kleur. Die kleur ken
je vast wel van Italiaans pistacheijs.
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