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Dit boek draag ik op aan mijn dochter Grace X
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Lekker eten begint in de buik
Zwanger worden was voor mij een
onverwacht cadeau. Ik had het in dat
stadium van mijn leven niet meer
verwacht. Mijn visie op het leven
veranderde voorgoed door mijn
zwangerschap. Voordien ging ik vaak
roekeloos om met mijn lichaam. Fulltime
chef zijn van Les Eleveurs in Halle was
een van de meest hectische periodes
in mijn leven. Ik werkte lange dagen in
het restaurant. Vaak begon ik moe aan
de service en haalde ik het einde van
de avond alleen dankzij een grote dosis
adrenaline. Toen ik in 2009 uitgeroepen
werd tot Lady Chef van het Jaar, kwam
mijn leven in een stroomversnelling
terecht. De grote media-aandacht bracht
enkele kookprogramma’s op televisie en
kookboeken met zich mee.
Het leven dat ik leidde, putte mijn lichaam
volledig uit en dat is natuurlijk geen goed
startpunt voor een zwangerschap. Toen
pas besefte ik dat een mens maar één
lichaam heeft en dat je dat volop moet
respecteren. Ik kan nog altijd genieten van
lekker eten en drinken, maar ik ga er veel
bewuster mee om.
Toen ik zwanger was, wilde ik alleen maar
het beste voor mezelf en voor mijn baby.
Evenwichtig en gevarieerd eten stond
voortaan hoog op de agenda. Ik streefde
een gezonde en evenwichtige levensstijl
na: ik at veel groenten en fruit, twee keer
per week vis en veel noten en zaden.
Tijdens mijn zwangerschap was ik
voortdurend bezig met aroma’s, geuren,

kruiden, smaken en texturen, en niet
alleen omdat ik professioneel in een
keuken stond. Ik vertrouwde hierbij
vooral op mijn buikgevoel. Soms worden
we bang gemaakt door allerhande
boodschappen over wat we al dan niet
mogen eten, terwijl we vergeten dat de
meeste informatie al in ons eigen lichaam
zit. We moeten dus vertrouwen op ons
instinct en onze geur- en smaakzin.
Wanneer je zwanger bent, ben je immers
heel alert. Je smaakpapillen en zintuigen
werken op volle toeren en dat is niet meer
dan normaal. Je afweersysteem staat
op scherp en zorgt ervoor dat je geen
bedorven voeding eet. Ik at dus alles wat
goed aanvoelde. Als ik dan toch eens
onzeker was, vroeg ik me af wat ze aan de
andere kant van de wereld zouden doen,
in Afrika bijvoorbeeld.
Als toekomstige mama had ik inderdaad
veel vragen over mezelf en mijn
ongeboren kind, zeker wat voeding
betreft. Dit boek is daarom een bundeling
van mijn buikgevoel en mijn ervaringen
als zwangere vrouw. Ik wil hiermee een
leidraad geven voor toekomstige mama's.
Wat kun je het best eten wanneer je zes
maanden zwanger bent? Hoe overbrug
je je ontbijt en middagmaal met gezonde
snacks? Waarom is het belangrijk dat
je bepaalde vitaminen en mineralen
opneemt? Dit boek wil je inspireren om
evenwichtig, gevarieerd en vers te koken
en te eten. Maar bovenal wil ik je leren
vertrouwen op je eigen lichaam, zoals ik
ook altijd gedaan heb.
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Gezond en afwisselend eten is niet alleen
goed voor je eigen lichaam, maar ook
voor dat van je ongeboren kind. Lekker
eten begint dus al in de buik. Je baby
maakt maanden voordat hij geboren
wordt al kennis met verschillende smaken
door van je vruchtwater te drinken. Door
je baby tijdens de zwangerschap aan
diverse smaken te laten wennen, zal hij
later ook een goede eter zijn. Tijdens de
zwangerschap at ik heel gevarieerd om
mijn eigen dochter een grote voorsprong
te geven. Ook toen ik Grace borstvoeding
gaf, at ik zo veel mogelijk verschillende
groenten en fruit. De smaakzin van je
baby wordt beïnvloed door wat je zelf
als mama eet en via je moedermelk
doorgeeft.
De eerste maanden volstaat borstvoeding
of zuigelingenvoeding nog, maar tussen
de vierde en zesde maand heeft je baby
ook behoefte aan de eerste vaste voeding.
Voor je kind is dat even wennen. In plaats
van zuigen moet je baby plots voedsel
leren inslikken en later kauwen. Een baby
maakt dus niet alleen kennis met een
andere textuur, maar ook met een andere
manier van eten.
Als moeder vond ik het belangrijk
om zelf de groente- en fruitpapjes te
maken. Uitsloverij? Helemaal niet. In
potjesvoeding gaan te veel vitaminen
verloren en het is echt niet moeilijk om
zelf de papjes te maken. In dit boek
heb ik enkele recepten verzameld van
groente- en fruitpapjes die ik voor

Grace klaarmaakte. Bij enkele recepten
gebruik ik verrassende combinaties
van ingrediënten of ingrediënten waar
je misschien niet onmiddellijk aan zou
denken, maar die je baby wel laten
kennismaken met verschillende smaken
en structuren. Ik vond het altijd schattig
om te zien hoe verrast Grace kon kijken
wanneer ze iets nieuws leerde kennen.
Ik vergeet nooit haar gezichtsuitdrukking
toen ze voor het eerst pastinaak proefde.
Alles wat je baby trouwens meerdere
keren eet voor hij een maand of zeven
of acht is, zal hij later waarschijnlijk
ook lusten. Je baby herkent immers de
smaak. Wanneer Grace een bepaald
ingrediënt toch niet lustte, varieerde ik
ook met de bereidingswijze. Een groente
die je baby misschien niet lekker vindt als
ze gekookt is, lust hij misschien wel rauw,
gebakken of geroosterd.
Het geeft me veel voldoening dat ik de
tijd genomen heb om Grace te laten
kennismaken met verschillende smaken
en haar het beste van het beste te geven.
Dat was niet alleen een mooi cadeau voor
haar, maar ook voor mezelf. Dankzij Grace
ga ik nu veel bewuster om met voeding.
Ik ben ervan overtuigd: jong geleerd is
oud gedaan. Wanneer je je baby van alles
laat proeven, krijg je later een dankbaar
en gretig kind dat samen tafelen en koken
weet te appreciëren. Je kind beschouwt
gezonde voeding dan ook als iets
normaals, en niet als iets saais. En dat is
goud waard.
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JE LICHAAM EN JE BABY HEBBEN TIJDENS DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN DE
ZWANGERSCHAP VOORAL FOLIUMZUUR, VITAMINE A EN VITAMINE D NODIG.

Foliumzuur is belangrijk voor de opbouw van
het zenuwstelsel van je baby. Een tekort aan
foliumzuur doet het risico op spina bifida
(open ruggetje) en schisis (een hazenlip of
een open verhemelte) bij de baby toenemen.
Foliumzuur zit in groene groenten (broccoli,
erwten, groene asperges, spinazie), rode biet,
bonen, volkorenrijst, kaas en eieren. Aangezien
je zelf onvoldoende foliumzuur uit je voedsel
kunt opnemen, wordt aangeraden om een
supplement met extra foliumzuur in te nemen
tot de achtste week van de zwangerschap.
Vitamine A is niet alleen belangrijk voor je
afweermechanisme tegen infecties, maar helpt
ook bij de groei van je baby’s organen en is
noodzakelijk voor de ontwikkeling van zijn ogen.
Deze vitamine zit in zuivelproducten (kaas, boter,
ei), vette vis (zalm, makreel), groenten (mais,
paprika, bloemkool, spitskool, pompoen, zoete
aardappel) en fruit (meloen, sinaasappel). Let op
dat je niet te veel vitamine A inneemt, want dit
is schadelijk voor je ongeboren kind. Eet zeker
geen lever en beperk leverproducten zoals paté
of leverworst (20 g leverworst zorgt bijvoorbeeld
al voor 90 procent van de aanbevolen
hoeveelheid vitamine A). Ook gebruik je beter
geen vitamine A-supplementen op eigen houtje.
Vitamine D helpt bij de ontwikkeling van de
botten en regelt de opname van calcium in
je lichaam. De vitamine zit vooral in volle
melkproducten en boter. Vitamine D wordt
aangemaakt door de huid onder invloed van

zonlicht. Ga dus regelmatig naar buiten voor je
portie zon.
Wanneer je zwanger bent, zal getest worden
of je immuun bent voor toxoplasmose. Als je
niet immuun bent, moet je voorzichtig zijn met
rauw vlees, waarop de parasiet toxoplasma kan
zitten. Ook in de uitwerpselen van katten komt
de parasiet voor, waardoor je ook voorzichtig
moet zijn met rauwe groenten. Was groenten
grondig als je ze rauw wilt opeten. Ook als
je in de tuin gewerkt hebt, moet je je handen
goed wassen. Als je katten hebt, kun je tijdens
je zwangerschap ook maar beter het taakje
van de kattenbak verversen uitbesteden. Als
je toxoplasmose oploopt, kan dat ernstige
aandoeningen bij je baby veroorzaken, zoals
schade aan het zenuwstelsel of oogafwijkingen.
Let ook op met kazen die met rauwe melk
bereid zijn, schaal- en schelpdieren, rauwe
vis, rauwe kip en rauw vlees, rauwe groenten
en gerechten op basis van rauwe eieren (zoals
bavarois en aardappelpuree). Deze kunnen de
listeriabacterie bevatten. Vermijd dus kazen
van rauwe melk (kazen van gepasteuriseerde
melk zijn veilig), was je groenten goed en zorg
ervoor dat je vis, kip en vlees helemaal laat
garen. Vermijd ook vacuüm verpakte gerookte
vis. Gerookte vis van de visboer mag wel, als je
er zeker van bent dat hij niet te lang geleden
gerookt is en steeds koel bewaard werd. De
listeriabacterie is schadelijk voor je ongeboren
kind en kan een vroeggeboorte veroorzaken.
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DOOR BIJ JE ONTBIJT EEN SINAASAPPEL TE ETEN OF
SINAASAPPELSAP TE DRINKEN WORDT HET IJZER UIT JE
MAALTIJD BETER OPGENOMEN. IJZER MAAKT NIET ALLEEN
RODE BLOEDLICHAAMPJES AAN· MAAR LEVERT
OOK ZUURSTOF AAN DE CELLEN EN BEVORDERT
DE GROEI VAN BOTTEN EN TANDEN. SINAASAPPELS
DRAGEN OOK BIJ TOT DE INNAME VAN FOLIUMZUUR.

VERSGEPERST SINAASAPPELSAP
Voor een lekker glas vers sinaasappelsap pers ik drie
sinaasappels. Ik eet ook altijd de pulp op, want die bevat
veel vezels. Om mijn immuunsysteem op te krikken
mix ik het sinaasappelsap vaak met yoghurt of kefir.
Tip: Lepel de sinaasappelpulp op je granola
(zie blz. 52) of in je yoghurt.
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DEZE SINAASAPPEL MET CHILIVLOKKENSUIKER WAS
VOOR MIJ EEN WARE OPKIKKER. HET MAAKTE HET ETEN
VAN EEN SINAASAPPEL ONMIDDELLIJK MINDER SAAI.
HET IS OOK DE PERFECTE SNACK
ALS JE ZIN HEBT IN ZOWEL ZOET ALS HARTIG.
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SINAASAPPEL MET CHILIVLOKKENSUIKER
SINAASAPPELS BEVATTEN VEEL VITAMINE C, DIE DE WEERSTAND VAN HET LICHAAM
TEGEN INFECTIES BEVORDERT. DAARNAAST HELPT VITAMINE C OOK BIJ DE OPNAME VAN
IJZER. DE VITAMINE A IN DE SINAASAPPEL BEVORDERT HET FUNCTIONEREN VAN DE OGEN.
VOOR 1 PORTIE
1 sinaasappel
1/4 theelepel chilivlokken
1 theelepel rietsuiker
Tip: Leg de sinaasappel
in de koelkast voor een nog
verfrissender effect.
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1. Snijd de sinaasappel in vier
partjes. Haal de dikke, witte vliezen
boven aan de partjes eraf.
2. Vijzel, cutter of snijd de chilivlokken.
Vermeng met de rietsuiker tot je
chilivlokkensuiker hebt.
3. Strooi de chilivlokkensuiker
over de sinaasappel.

13/05/15 11:01

KRUIDENTHEE
TIJDENS DE ZWANGERSCHAP ZIJN MEDICIJNEN UIT DEN BOZE. DAAROM DEED IK VAAK
EEN BEROEP OP MOEDER NATUUR. DEZE THEE IS SNEL KLAAR EN GEZOND. DE
KRUIDNAGELS ZIJN GOED TEGEN BACTERIËLE EN VIRALE INFECTIES VAN DE LUCHTWEGEN.

VOOR 2 GROTE KOPPEN
1 theelepel anijszaad
1 takje verse tijm
1 takje verse salie
6 kruidnagels
2 schijfjes gember
1 stokje zoethout
(of 1/2 vanillestokje)
500 ml water
honing

1. Vijzel het anijszaad.
2. Laat de tijm, de salie,
de kruidnagels, het anijszaad,
de gember en het zoethout
5 minuten koken in een
pannetje met het water.
3. Neem de thee van het vuur en
laat hem nog 5 minuten rusten.
4. Zeef de thee en voeg honing
naar smaak toe.
Tip: Wil je een thee die je
de hele dag kunt drinken, gebruik
dan een van de bovenstaande
kruiden apart. Kamillethee vind
ik ook een echte 'geniet'-thee.
Laat 2 eetlepels kamille trekken
in 1 liter kokend water.

DEZE INFUSIE MAAKTE IK REGELMATIG
WANNEER IK LAST HAD VAN EEN HARDNEKKIGE
HOEST EN EEN VERSTOPTE NEUS.
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