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Je kinderen vers en gevarieerd laten eten vind ik 
ontzettend belangrijk. Als mama-chef wil ik graag 
het goede voorbeeld geven. Sinds de geboorte van 
Grace gebruik ik nog meer groenten en fruit in de 
keuken. Ik varieer met verschillende granen en 
zaden en vermijd suiker zo veel mogelijk.
Alles wat met voeding te maken heeft, is een 
complex verhaal. Zelfs wetenschappelijke studies 
spreken elkaar vaak tegen. Wat mag je wel eten? 
Wat eet je beter niet? Zelfs voor een chef is het 
soms moeilijk om door de bomen het bos te blij-
ven zien, en dan heb ik het niet over de recepten, 
maar over de juiste keuzes maken.
De voorbije maanden praatte ik met verschillende 
experts. Hoe je het ook draait of keert, zelf vers 
koken en kiezen voor zo weinig mogelijk bewerk-
te voeding zijn nog altijd de beste manier om je 
kinderen een goede start te geven. Al is dat niet 
altijd gemakkelijk. Als je na een drukke werkdag 
afgepeigerd thuiskomt, is de verleiding groot om 
snel-snel iets in de oven te gooien. De voedings-
industrie speelt daar handig op in met een steeds 
groter aanbod kant-en-klare maaltijden. En net 
over die zogenaamde convenience-maaltijden zijn 
alle experten het eens: don’t go there, het gehalte 
aan toegevoegde suikers, transvetten, smaak-, 
kleur- en bewaarstoffen en zout is gewoon te 
hoog. Vermijd die ingrediënten en stoffen zo veel 
mogelijk.
Dat suiker niet goed is voor je lichaam, weet ie-
dereen stilaan. Volgens de  Wereldgezondheidsor-
ganisatie mogen volwassen mannen en vrouwen 
niet meer dan elf respectievelijk acht theelepels 
toegevoegde suiker per dag gebruiken. Kinderen 
jonger dan acht moeten hun inname beperken tot 
drie theelepels per dag. En suiker vind je echt niet 
alleen in koekjes of cake, maar ook in bijvoorbeeld 
bereide maaltijden, ketchup en vleeswaren. Door 
zelf te koken kun je al veel van die toegevoegde 
suikers vermijden. Als je bepaalde gerechten moet 
zoeten, kan dat perfect met bijvoorbeeld zelfge-
maakte appelmoes of met natuurlijke suikers 
zoals dadels, pruimen, vijgen of rozijnen. En als 

je dan toch die quatre-quarts bakt en suiker, aga-
vesiroop of ahornsiroop toevoegt, besef dan dat je 
pure suiker aan het eten bent en geniet ervan.
Toegevoegde suikers of geraffineerde suikers, 
bijvoorbeeld in witbrood en witte pasta of rijst, 
hebben bovendien het grote nadeel dat ze heel 
snel worden afgebroken, waardoor je geen 
langdurig verzadigd gevoel krijgt en je dus binnen 
de kortste keren opnieuw honger hebt. Daarom 
gebruik ik vrijwel altijd volkorenproducten. Die 
bevatten niet alleen meervoudige suikers die 
trager afbreken, ze zitten ook vol gezonde vezels.
Wat vetten betreft, geldt ook hier: varieer. Voor te 
bakken wissel ik af tussen extra virgin olijfolie, 
extra virgin kokosolie, beide van koude persing, 
en echte boter, liefst geklaard. Margarine en 
minarine vermijd ik omdat ze te veel bewerkt zijn.
In mijn derde Op de groei-boek heb ik recepten 
verzameld voor lekkere, voedzame, gevarieerde 
en makkelijke gerechten, die je in een mum van 
tijd op tafel tovert. Ideaal voor wie niet elke dag 
inspiratie heeft of al te lang in de keuken wil 
staan, maar toch evenwichtige maaltijden wil 
bereiden.
Als ouder is het belangrijk om je kinderen veel 
groenten en fruit te laten eten. Ze verplicht een 
bord laten leegeten heeft geen zin, maar ze 
telkens opnieuw laten proeven is een must. En 
wie weet lusten ze het na de tiende keer wel! Het 
smaakpalet van kinderen is totaal verschillend van 
dat van volwassenen, en dat beseffen we vaak niet. 
Bitter smaakt voor hen ook echt bitter.
Als je je kinderen iets nieuws wilt laten proeven, 
doe het dan bij voorkeur in het weekend, als er 
voldoende tijd is, en niet in de doordeweekse 
drukte. Bepaalde ingrediënten kun je ook in 
een gerecht smokkelen. Dat deed ik met de 
gehaktballetjes in tomatensaus (zie bladzijde 52). 
Daarin zitten maar liefst twaalf soorten groenten. 
Als smaakbom kan dat tellen. Naast voldoende 
groenten en fruit laat ik Grace – ondertussen 
drieënhalf – twee keer per week vis eten. Vette 
vis zoals makreel, zalm of forel bevat essentiële 

Jong geleerd...
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stoffen om goed te kunnen functioneren. Ik 
ben niet  tegen vlees, maar ik beperk wel de 
hoeveelheid. Beter voor je lichaam én het milieu.
Ik haal mijn vlees ook zo veel ik kan bij een boer of 
een slager die ik ken. Liever minder, maar van de 
beste kwaliteit.
Ik neem Grace zo veel mogelijk mee. ‘Vroeg 
begonnen, half gewonnen’ is hier meer dan ooit 
van toepassing. Je kinderen op een leuke en 
speelse manier gezonde keuzes laten maken lukt 
het best als je hen veel zelf laat doen. Zelf een 
lijstje opstellen, een recept kiezen, laten proeven 
en vergelijken. Ik ga dan ook vaak samen met 
Grace inkopen doen op de markt of bij duurzame 
boeren die niet sproeien en rekening houden met 
de natuur. Zij geven altijd veel uitleg, tonen wat ze 
voor nieuws hebben gekweekt en laten je graag 
proeven. Een fantastische manier om je kinderen 
ingrediënten te leren kennen en uit te leggen 
waarom ze goed voor hen zijn. Als je niet zeker 
bent of je groenten bespoten zijn, leg ze dan in een 
warmwaterbadje met azijn en droog ze af.
Ik heb natuurlijk het geluk om in hartje 
Pajottenland te wonen, maar je hoeft niet op het 
platteland te wonen om (h)eerlijke producten te 
kopen. De laatste jaren zie je ook in steden steeds 
meer initiatieven opduiken waarbij je groenten, 
fruit en vlees recht van de boer kunt kopen. 
Rechtstreeks, zonder tussenschakels. Zo ga ik 
zo vaak ik kan op woensdag naar de duurzame 
markt in Jette. In de namiddag kun je daar 
onbespoten groenten en fruit kopen die dezelfde 
ochtend vers van het veld zijn gehaald. Maar je 
kunt er ook brood, kaas, olie, thee, fruitsap en 
zelfs ijs kopen die duurzaam, met kennis en liefde 
voor het product, en dus ook voor onze planeet, 
geproduceerd worden. De smaak ervan valt 
nauwelijks te beschrijven, zo lekker!
Wat ik altijd in voorraad heb zijn kikkererwten, 
volkorenpasta, verse groenten en fruit. Meer heb 
je niet nodig om iets lekkers klaar te maken. 
Ik denk altijd vooruit. Als ik ’s avonds groenten 
gril, maak ik er net iets meer dan nodig, om 
’s anderendaags in de brooddoos van Grace te 
stoppen.

Ik hoor wel vaker dat mensen kiezen voor kant-
en-klare maaltijden om daarna meer qualitytime 
met hun kroost te hebben. Ik laat die qualitytime 
met Grace beginnen door samen met haar te 
koken. Samen koken is lekker en leuk. Onderdruk 
de neiging om je kind de keuken uit te sturen 
omdat het dan sneller vooruitgaat. Als je kinderen 
samen met jou in de keuken staan, leren ze zeer 
snel de verschillende groenten, fruitsoorten, 
vlees, vis en zaden kennen. Dat samen koken 
kan al op zeer jonge leeftijd. Bij ieder recept in 
dit boek geef ik aan waarmee (jonge) kinderen 
kunnen helpen. Houd er wel rekening mee dat 
niet elk kind hetzelfde is. Het ene kind heeft een 
betere motoriek dan het andere, maar je merkt 
zelf heel snel wat je kind kan. Een driejarige kan 
bijvoorbeeld al goed groenten wassen en spoelen, 
of droge ingrediënten mengen en klaarzetten. 
Vanaf vier kunnen ze  hardgekookte eieren pellen, 
balletjes rollen, bananen prakken of met een 
onscherp mes snijden. Als ze wat ouder zijn, 
zijn ze perfect in staat om hoeveelheden af te 
wegen, eieren te breken, kaas te raspen of met 
een klopper aan de slag te gaan. Blijf tijdens 
het koken wel altijd in de buurt. Met scherpe 
messen snijden, elektrische apparaten gebruiken 
of het fornuis bedienen doe je beter zelf. Leer 
je kinderen ook om vooraf altijd hun handjes te 
wassen!
En laat ze met de grootouders koken. Geen 
betere manier om de klassiekers te leren 
kennen. Of samen met vriendjes. Ideaal voor 
een onvergetelijk feestje. En een schaal met 
tomaatjes, radijsjes, zelfgemaakte koekjes en fruit 
is minstens even aantrekkelijk als de gebruikelijke 
chips. Als je eigen kinderen zich daar met appetijt 
op storten, zullen de vriendjes zonder twijfel hun 
voorbeeld volgen. 
Een ander groot voordeel van samen koken is dat 
kinderen geneigd zijn om (meer) te eten van wat 
ze zelf hebben gemaakt. Ze zijn trots op hun eigen 
creaties en willen die proeven. Zorg altijd voor 
rustige eetmomenten aan tafel, om samen met je 
kinderen volop van de maaltijd te genieten.
Smakelijk!

Sofie
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'WAT GAAN WE 
MAKEN, MAMA?'
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NET ALS VEEL ANDERE KINDEREN 
VINDT GRACE NIETS LEUKER DAN 
MEEHELPEN IN DE KEUKEN. OP HAAR 
STOELTJE NAAST MIJ HELPT ZE MET 
INGREDIËNTEN KLAARZETTEN, DEEG 
KNEDEN, GROENTEN EN FRUIT WASSEN. 
KLEINE TAKEN DIE ZE GEWELDIG VINDT. 
VOOR MIJ IS DIT HET IDEALE MOMENT 
OM TE KUNNEN VERTELLEN OVER DE 
KRUIDEN, DE ZADEN, DE GROENTEN, 
HET FRUIT, HET VLEES EN DE VIS EN 
WAAROM DAT ALLEMAAL ZO 
GOED IS VOOR HAAR LICHAAMPJE. 
IK LAAT HAAR OOK VEEL PROEVEN. 
WANT WAT ZE ZELF KLAARMAAKT, 
DAAR EET ZE MEER VAN.
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JE KIND KAN 

• de avocado in schijfjes 
snijden met een 
onscherp mes

• het brood toasten
• de boterham 

besmeren met boter
• de schijfjes avocado op 

de boterham leggen

HET ONTBIJT IS DE BELANGRIJKST� MAALTIJD VAN D� DA�. H�T ZORGT VOOR VOLDOENDE �NE���E OM 
DE WE�K- OF SCH�OLDAG ��ED TE STA�TEN. GRACE HEL�T VAAK MEE MET DE B�REID�NG VAN HET 
ONTBIJT. ALS W� ONS NI�T OVERSLAPEN, NATUURLIJK. 

VOOR E�N ONTBIJT M�T EIEREN IS GRACE ER ALS DE KIP�EN B�J. Z� ZOU EEN HELE DAG EITJES ET�N. 
EN MET HAAR VORK IN EEN SPIEGELEI �RIKKEN, ZODAT DE D�OI�R UITLOOPT, VINDT ZE HEE�L�JK.

VOOR 1 PERSOON
1 rijpe avocado 
1 volkorenboterham
boter
1 biologisch ei 
kokosolie

AVOCADOTOAST M�T S��EG�LEI  

1. Snijd de avocado doormidden en 
verwijder de pit. 
2. Schil de avocado en snijd 
het vruchtvlees in schijfjes. 
3. Toast de boterham en besmeer 
hem met boter. 
4. Leg de schijfjes avocado op de 
boterham. 
5. Smelt wat kokosolie in een 
pan en bak het ei tot het eiwit 
gestold is, maar de eierdooier nog 
vloeibaar is. 
6. Leg het spiegelei voorzichtig op 
de boterham. 

Tip: Deze avocadotoast is ook 
lekker als lunch of avondmaal.  
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HET IS ALTIJD �ENI�TEN VAN DEZ� HE�RLIJKE CHOCOLAD�GRAN�LA MET YOGHURT EN VEEL FRUIT. 
IK MAAK HEM ALT�JD �P V�O�HAND. GRACE HEEFT ER HAAR HANDEN VOL ME�: IK SNIJD HET 
F�U�T �N ZIJ KIEST DE ZADEN EN NOT�N EN MENGT. ALS D� G�ANOLA KLAAR IS,STR�OIT ZE 
DI� MET VE�L PRECIS�E OVE� DE Y�GHURT �N Z�GT ZE: 'CHOCOLAAA!' H�T GR�TE VOORDEEL IS 
DAT JE VOLOP KUNT �XPER�MENTE��N M�T NOTEN EN FRUIT DI� JE HET LIEFST �ET. 

VOOR 4 PORTIES 
1 eetlepel ongepelde 
amandelen 
1 eetlepel cashewnoten 
1 eetlepel pijnboompitten 
1 eetlepel sesamzaad 
1 eetlepel havermout 
1 eetlepel ahornsiroop
1 eetlepel cashewnotenpasta 
1,5 eetlepel rauw cacaopoeder 
1 banaan 
sap van 1 sinaasappel
1 groene kiwi 
200 ml Griekse yoghurt 

CHOCOLADEGRANOLA 

1. Verwarm de oven voor op 185 °C.  
2. Doe de noten in een keukenmachine of een hakmolentje 
en cutter ze grof. Of hak ze met de hand. 
3. Voeg de pijnboompitten, het sesamzaad, de ahornsiroop, 
de cashewnotenpasta en het cacaopoeder toe. 
4. Meng alles zorgvuldig. 
5. Doe het mengsel in een kom en kneed met je handen. 
6. Leg een vel bakpapier op een bakplaat en verdeel het 
mengsel erover. 
7. Duw het mengsel wat platter met een lepel. 
8. Bak het mengsel 10 minuten in de oven tot het goudbruin 
is. Roer tussendoor eens zodat het bovenaan niet te donker 
wordt. 
9. Laat de granola even afkoelen. 
10. Pel de banaan en snijd hem in stukken.
11. Voeg het sinaasappelsap toe. 
12. Schil de kiwi en snijd hem in stukken.
13. Verdeel het fruit over twee kommetjes, lepel er de 
yoghurt over en bestrooi met de chocoladegranola. 

JE KIND KAN 
• de ingrediënten afmeten met een 

lepel
• de noten in de keukenmachine 

scheppen en ze cutteren
• alles mengen
• het fruit in stukken snijden met een 

onscherp mes
• de yoghurt afwerken met de granola

Tips:
• In plaats van rauw 
cacaopoeder kun je ook 
de goedkopere, ongezoete 
versie kopen. Rauw 
cacaopoeder bevat veel 
goede voedingsstoffen zoals 
antioxidanten, mineralen en 
vitaminen die verloren gaan 
wanneer je de cacao verhit.  
• Ik kies altijd ongepelde 
amandelen, want die 
bevatten veel meer vezels 
en zijn goedkoper. 


