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Samen eten is lekker en leuk
Als mama wil je alleen het beste voor je kind.
Daarom heb ik de groente- en fruitpapjes voor
Grace altijd met veel liefde klaargemaakt, zo
kon ik eindeloos variëren met ingrediënten en
recepten en kon zij met verschillende smaken
kennismaken. Toen ze negen maanden oud
was, werd ze heel nieuwsgierig naar eten
en wilde ze het zelf ontdekken door stukjes
groenten en fruit vast te nemen en in haar
mond te stoppen. Op die leeftijd hoef je
meestal het eten van je baby niet meer fijn
te malen. In kleine stukjes snijden, pletten of
prakken met een vork volstaat meestal. Het
eten in stukjes aanbieden motiveert je baby om
te leren kauwen, met de eerste tandjes of met
de kaken.
Toen Grace een jaar oud werd, brak een zalige
periode aan. Want voortaan at ze mee wat
op tafel kwam. Ik kon dus voor ons drieën
hetzelfde koken! De portie van Grace hield ik
ofwel apart voordat ik onze porties kruidde,
ofwel zette ik de peper en het zout gewoon
op tafel. Jonge kinderen mogen immers nog
geen zout of pikante kruiden eten. Aangezien
baby’s snel groeien en veel energie nodig
hebben, spreidde ik de maaltijden over drie
hoofdmaaltijden en maximaal twee gezonde
snacks.
Hoeft het nog gezegd te worden dat het ontbijt
belangrijk is? Als ik ’s ochtends weinig tijd
heb, zorg ik de avond ervoor voor de ‘mise
en place’. Ik giet de melk al op de havermout
of rijstvlokken en laat ze weken, dek de
tafel, maak een infusie en zet de brooddoos
en drinkbus van Grace klaar voor in haar
boekentas. Soms kook ik nog wat pasta of rijst
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voor haar lunch de volgende dag.
We letten op wat we eten – vers en gevarieerd
– en trekken dat ook door naar Grace. Ik kies
altijd voor sappig seizoensfruit en geef het
haar in verschillende vormen: een stuk fruit
als dessert, verwerkt in een smoothie of op
een toast gesmeerd. Ook seizoensgroenten
komen dagelijks op tafel, zowel gekookt,
gebakken of geroosterd als rauw. Ik heb Grace
nooit verplicht iets te eten, maar wilde wel
dat ze van alles proefde. Een tijdlang lustte
ze geen courgettes. Ik besteed daar weinig
aandacht aan, maar zet het enkele weken
later opnieuw op tafel. Smaken veranderen nu
eenmaal. Wanneer je het blijft proberen valt je
baby of peuter op een bepaald moment toch
weer voor die groente of dat fruit.
Ook wat graansoorten betreft, probeer ik zo
veel mogelijk te variëren. Je hoeft je echt niet
te beperken tot aardappelen en rijst. Er is
zo’n groot aanbod, waarom zou je er dan geen
gebruik van maken? Leg dus gerust amarant
of quinoa in de winkelkar. Grace is nog steeds
gek op de quinoa die ik maak.
Suiker heb ik altijd proberen te vermijden,
want kinderen hebben geen extra suiker
nodig. Daardoor geef je je kind een slechte
start. Ik geef toe dat het niet altijd even
gemakkelijk is, maar het is wel haalbaar.
Ik geef Grace natuurlijke suikers mee naar
de crèche in de vorm van dadels, pruimen,
vijgen en rozijnen. Als ik haar toch een stukje
chocolade (melkchocolade of donkere van
min. 50% chocolade) of zo wil geven, dan doe
ik dat voor vier uur in de namiddag. Suiker
kan immers zorgen voor een energieboost,
en dat vermijd ik liever voor het slapengaan.
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Grace heeft gelukkig geen last van allergieën
maar sommigen van haar leeftijdgenoten
kampen wel met gluten- of lactoseintolerantie. Daarom geef ik bij de recepten in
dit boek alternatieve tips, zodat alle kinderen
bijvoorbeeld van een traktatie op school
kunnen genieten.
De eerste keer dat ik een brooddoos moest
meegeven met Grace raakte ik toch even in
paniek. Wat moest erin? En hoeveel? Zou
Grace wel alleen kunnen eten? Die paniek
was nergens voor nodig, het enige wat je
kunt doen is veel liefde en energie in de
brooddoos stoppen. Enkele dagen voordien
liet ik haar met de brooddoos spelen zodat
ze vertrouwd raakte met de verschillende
onderdelen. In het begin gaf ik alleen
vertrouwde ingrediënten mee, waarvan ik
zeker wist dat ze die lustte. Die periode
gaat gepaard met veel veranderingen – een
nieuwe juf, andere vriendjes – en dan is het
fijn om vertrouwde dingen in de brooddoos
te vinden. Zoals je in dit boek zult ontdekken,
hoeft er niet altijd brood in de brooddoos te
zitten. Tijden veranderen, dus je mag echt
wel eens wat experimenteren. Wat dacht je
bijvoorbeeld van courgette-maiskoekjes of
kippenworst met amarant? Grace neemt ook
geregeld edamamepeulen mee naar school.
Dan trekken haar leeftijdgenootjes (en zelfs
de juffen) soms grote ogen, maar Grace weet
perfect hoe ze de boontjes uit de peulen moet
halen. ’s Avonds kook je de edamamepeulen
drie minuten, je laat ze schrikken onder koud
water en de volgende morgen kun je verse en
knalgroene groenten meegeven. Als je bang
bent dat de brooddoos niet koel genoeg staat,
geef dan een kindvriendelijk koelelement mee,
zeker in de zomer. (Leuke koelelementen vind
je op goodbyn.com.)
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Aan tafel maakt je peuter nu echt onderdeel
uit van het gezin. Samen eten is lekker en
leuk. We proberen altijd samen aan tafel te
gaan, maar net zoals in elk gezin lukt dat de
ene dag beter dan de andere. Maak er een
gezellig moment van, praat aan tafel, eet
rustig en geniet van de maaltijd, want dat
werkt aanstekelijk voor je kind. Laat ook de
tv uit en ruim het speelgoed op, zodat je kind
niet afgeleid wordt. Grace weet dat ze aan
tafel blijft tot wij klaar zijn met eten. Soms
eet ze snel om verder te kunnen spelen, maar
intussen begrijpt ze dat ze toch moet blijven
zitten. Hoe ouder je kinderen worden, hoe
meer compromissen je kunt sluiten. ‘Nog een
lepel van dit en dan mag je dat doen.’ Zo heb ik
wel honderd-en-een regeltjes. Op die manier
leert Grace dat afspraken nodig zijn. Soms is
het minder leuk, maar het werkt wel. Af en
toe pak ik het spelenderwijs aan. Grace eet
iedere dag een kiwi. Soms gaat dat vlot, soms
niet. Daarom laat ik haar na het ontbijt rond de
tafel steppen om telkens een hapje kiwi bij mij
te komen halen. Het opeten van de kiwi duurt
misschien iets langer, maar ze heeft haar
portie fruit wel gehad. Zulke trucjes toepassen
vind ik geweldig!
Het is ook leuk om samen met je peuter in de
keuken te staan. Een bijna-driejarige kan al
veel meehelpen, de tafel dekken, smoothies
maken... Grace doet niets liever dan groenten
spoelen en wassen. Ze vindt het heerlijk om
te plonzen in het water. En ondertussen leert
ze spelenderwijs allerlei verschillende soorten
kennen. En ik, ik vind het zalig om haar zo bezig
te zien. Geniet dus van die momenten samen.

Sofie Dumont
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INHOUD
9 TOT 12 MAANDEN
YOGHURT MET FRUIT

17
20

HAVERMOUT MET AMANDELMELK
EN ABRIKOZEN

22

RIJSTVLOKKEN EN QUINOAVLOKKEN

24

ZELFGEMAAKTE CHOCOPASTA

26

ZELFGEMAAKTE SPECULAASPASTA

26

WATER MET ANANAS

29

WATER MET VENKEL

29

WATER MET APPEL

30

WATER MET KOMKOMMER

30

KRUIDENINFUSIE

32

KIPPENBOUILLON

34

GROENTESOEPEN

36

BROODSTENGELS MET DIPS

38

SABBELKOEKJES

42

KIP MET ZOETE AARDAPPEL, PEER
EN GEITENKAAS

45

STAMPPOT MET ASPERGES EN BEENHAM

47

ZALM MET AARDPEER, COURGETTE

FRUITPIZZA

62

MINIPINGUÏNS

64

WRAPS

66

VERRASSINGSBROOD

68

VLEESSALADE

73

KIP-CURRYSALADE

73

KRUIDIGE GEITENKAAS

73

MOJITOLOLLY

74

CHOCOLADELOLLY

75

SHREK-SMOOTHIE

76

PRINSESSENSMOOTHIE

76

WARME CHOCOMELK

78

KOUDE CHOCOMELK

78

JENEVER-TONIC

80

JENEVER-ROZENCOCKTAIL

81

1 TOT 3 JAAR

DE EERSTE GRANOLA VAN JE ENGEL

86

GRIESMEELPAP

88

EN RIJSTNOEDELS

49

GROENTE-EN-FRUITPAP

90

KIP MET BROCCOLI EN SPINAZIE

50

MIJN EERSTE GAZPACHO

92

KIP MET APPELMOES

94

LETTERTJESPASTA MET POMPOEN
EN KIKKERERWTEN

52

RISOTTO MET BROCCOLI
EN VARKENSHAASJE

DE EERSTE VERJAARDAG55

RUNDGEHAKT MET SUGARSNAPS
ROEREI MET GROENTEN

EERSTE VERJAARDAGSTAART

56

SCHELPJESPASTA MET

APPEL-MANGOPOPS

58

EDAMAME EN PADDENSTOELEN

LEUKE TEKENINGEN

INHOUD

96
98
100
102

KIPPENBOUT MET GROENTEFRIETJES EN

PANNENKOEKJES MET
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83

60

PEER-KIWIMOES

104
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KABELJAUW MET BLOEMKOOL

FRUIT OP PEPERKOEK

152

EN ZOETE AARDAPPEL

106

APPELWAFELTJES

154

STEAK MET EIERNOEDELS

108

MUESLIREPEN

156

STAMPPOT MET ZALM

110

BANANENBROOD

158

MACARONI MET HAM EN KAAS

112

ZOETE SUSHI

160

ZACHTE SPECULAAS

162

EN COURGETTE

114

FRUITROLLETJES

164

COUSCOUS MET RATATOUILLE

116

HAVERMOUTKOEKJES MET BANAAN

KIPPENBIL MET QUINOA, SPINAZIE

EERSTE VERJAARDAGSFEESTJE
VOOR DE VRIENDJES119
LACTOSE- EN GLUTENVRIJE

EN CHOCOLADE

166

WAFELS MET AMANDELEN EN ROZIJNEN

168

BROODDOZEN

VERJAARDAGSTAART EN MUFFINS

120

SANDWICH MET AVOCADO

BOEKWEITPOFFERS

122

EN HESPENWORST

171
172

ROGGEBROOD MET

FRIETJES MET 'KETCHUP'

174

124

FRAMBOZENCONFITUUR EN KAAS

SNOEPJES VAN GEDROOGD FRUIT

126

BROOD MET VERSE GEITENKAAS

BELLA DE KOE

128

EN KOMKOMMER 

176

MINITIRAMISU MET AARDBEI

130

BROOD MET AVOCADO EN KALKOENFILET

178

VLINDERKOEKJES

132

COURGETTE-MAISKOEKJES

180

EN 'MAYONAISE'

BRUIN BROOD MET CHEDDAR

SOESJES MET FRAMBOZEN-

182

134

EN BROCCOLISPREAD

HARTIGE EN ZOETE CHIPS

136

BRUIN BROOD MET KAAS, BEENHAM

AARDAPPEL-VISKOEKJES

138

EN RODEBIETSPREAD

184

MINIPIZZA'S IN NO TIME

140

QUESADILLA'S

186

LITTLE MONSTERS

142

VOLKORENSPIRELLI MET EDAMAME,

KROKODIL MET FRUIT EN GROENTEN

144

KAAS EN HAM

KINDERCHAMPAGNE

146

KIPPENWORST MET AMARANT,

KOMKOMMERPUNCH

148

TOMAAT EN KOMKOMMER

OF CHOCOLADESLAGROOM

188
190

SPAGHETTI MET ASPERGES,

TRAKTATIES EN
GEZONDE SNACKS150
PEPERKOEKLOLLY'S

10
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152

TOMAAT, BLOEMKOOL EN EI

192

VEGGIE NUGGETS

194

REGISTER

196

INHOUD
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GRANEN
spelt

M
bruine rijst

M

M
quinoa

bulgur
12
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q
boekweit

risottorijst

amarant

M
rode volkorenrijst

volkorencouscous

couscous

Aardappelen hoeven niet elke dag op tafel
te staan, integendeel zelfs. Verandering
van spijs doet eten.
Deze granen zijn topvervangers voor de
klassieke aardappel. Je kunt ze allemaal
koken zoals pasta of aardappelen.
Granen zitten vol voedingsstoffen en vezels,
tenminste wanneer je de volle korrel eet.
In witte rijst zitten dus minder voedzame
stoffen.
Sommige mensen en kinderen zijn
glutenintolerant. Dat betekent dat gluten –
een soort eiwitten die in tarwe zitten – hun
spijsvertering en darmstelsel verstoren.
Daardoor worden voedingsstoffen minder
goed opgenomen. Gerst, haver, rogge en
tarwe bevatten gluten.
Deze granen of pseudogranen bevatten
voldoende voedingsstoffen:
SPELT: Eiwitrijke graansoort. Verteert beter
dan tarwe. Bevat veel vitaminen, vezels,
eiwitten en gezonde vetten. Bevat gluten.
VOLKORENRIJST (BRUINE RIJST): Het buitenste
velletje van de rijst is niet verwijderd,
waardoor hij een hogere voedingswaarde
heeft dan witte rijst. Bevat vitamine E,
vezels, fosfor en zink. Glutenvrij.
RISOTTORIJST: Bron van koolhydraten en
gezonde voedingsstoffen zoals eiwitten,
vitamine B en mineralen. Glutenvrij.
AMARANT: Voedzame zaadjes die als
granen worden gegeten. Werkt
choLesterolverlagend en bevat veel ijzer,
magnesium en vezels. Glutenvrij.
BOEKWEIT: Rijk aan koolhydraten, vezels,
vitamine B en mineralen zoals magnesium.
Glutenvrij.
RODE VOLKORENRIJST: Gezond natuurproduct
dat veel vitaminen en mineralen bevat.
Glutenvrij.
COUSCOUS: Griesmeel van durumtarwe. Heeft
een zachte smaak. Bevat gluten.
VOLKORENCOUSCOUS: Griesmeel van volkoren
durumtarwe. Gezonder en vult beter dan de
gewone couscous. Bevat gluten.
BULGUR: Bewerkte tarwe. Een van de meest
vezelrijke granen. Bevat gluten.
QUINOA: Pseudograan; eigenlijk een zaad uit
het Andesgebergte. Bevat veel vezels en
eiwitten. Licht verteerbaar en glutenvrij.
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ZOETSTOFFEN
winterhoning

kokosbloesemsuiker

rijstsiroop

14

M

maissiroop

zomerhoning

speltsiroop

M

stevia

agavesiroop

			
Het is algemeen bekend dat witte suiker
niet goed voor je is, dus zeker niet voor
je baby of peuter. Tijdens het koken
ga ik altijd op zoek naar gezondere
alternatieven, maar het blijven suikers,
dus gebruik ze met mate.
HONING: Rauwe of koudgeslingerde honing
is niet verhit, zodat de honing nog alle
waardevolle voedingsstoffen als vitaminen
en mineralen bevat. Industriële honing
wordt wel verhit, wat de voedingsstoffen
doodt. Rauwe honing wordt zelfs gebruikt
om wondjes te behandelen. Tot de leeftijd
van 1 jaar wordt honing wel afgeraden
voor kinderen, vanwege het risico op
botulisme.
MAISSIROOP: Dikke siroop gewonnen uit het
zetmeel van mais.
STEVIA: Plant uit Zuid-Amerika. Stevia in
poedervorm bevat minder goede stoffen
dan de plant.
SPELTSIROOP: Biologisch en plantaardig,
zonder toegevoegde suikers.
KOKOSBLOESEMSUIKER: Gemaakt van het sap
van kokosnootbloesem, zit vol goede
voedingsstoffen.
RIJSTSIROOP: Siroop die op natuurlijke
manier wordt gewonnen uit zilvervliesrijst.
Smaakt minder zoet dan suiker.
AGAVESIROOP: Afkomstig van de
agavecactus, wordt traag in het lichaam
opgenomen, zodat je minder last hebt van
energiepieken en energiedips. Smaakt
zoeter dan suiker.
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VANAF 9 MAANDEN
KOOLHYDRATEN:
aardappel
amarant
couscous
havermout
lichtbruin brood
pasta
quinoa
rijst
zoete aardappel

VLEES, VIS, EI EN
PLANTAARDIGE
EIWITTEN
ei (zowel eiwit als
eigeel)
eend
kabeljauw
kalfsvlees (mager)
kalkoen
kip
konijn
makreel
paardenvlees
(mager)
parelhoen
pladijs
rog
rundvlees (mager)
schelvistong
staartvis
tofu
tong
tonijn
varkensvlees
(mager)
wild
zalm
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GROENTEN
(nitraatrijk)
andijvie
bleekselderij
Chinese kool
knolselderij
koolrabi
kropsla
postelein
rode biet
spinazie
tuinkers
veldsla
venkel
waterkers
PEULVRUCHTEN
erwt
kikkererwt
linze
prinsessenboon
snijboon
sojaboon
(edamame)

GROENTEN
(nitraatarm)
aardpeer
artisjok
asperge
aubergine
avocado
bloemkool
broccoli
champignon
courgette
knolselderij
komkommer
pastinaak
prei
pompoen
raap
tomaat
witloof
wortel

FRUIT
aardbei
abrikoos
appel
banaan
braam
cherimoya
citroen
granaatappel
framboos
kiwi
limoen
lychee
mandarijn
mango
meloen
nectarine
papaja
passievrucht
peer
perzik
pompelmoes
pruimen
rabarber
sharonvrucht
sinaasappel
sterfruit
vijg

• Je hoeft het eten niet meer fijn te malen tot een groente- of fruitpapje. Het
vlees of de vis snijd je in kleine stukjes en voor de aardappelen en de groenten
is pletten met een vork vaak voldoende. Je baby leert vanaf nu zijn voedsel met
zijn tong naar de zijkanten van zijn mond te brengen en te kauwen. Als hij nog
geen tandjes heeft, zal hij kauwen met zijn kaken.
• De groenten gaar koken en in blokjes aanbieden is een leuke manier om
nieuwe ingrediënten te introduceren. Ook een stukje fruit of kip kan je baby
met zijn vingers pakken en in zijn mond stoppen.
• Kies groenten die je zelf ook eet. Ik kies altijd voor verse, biologische groenten
en fruit. Door bioproducten te kopen ben ik zeker dat er geen kunstmatige
meststoffen en chemische pesticiden gebruikt worden en dat de gewassen
niet genetisch gemanipuleerd zijn. Mijn vlees koop ik bij de bioslager of
rechtstreeks bij de boer. Vis haal ik bij de visboer. Bij biolandbouw is er veel
aandacht voor het dierenwelzijn en zorg voor het milieu.
• Vetstoffen zijn essentieel. Voeg aan elke maaltijd een theelepel vetstof toe.
Als je baby te weinig vetstoffen eet, kan hij een tekort krijgen aan essentiële
vetzuren, waardoor zijn groei beperkt wordt, zijn hersenen zich niet ontwikkelen
en zijn celstofwisseling verstoord kan raken. Vetstof geeft je baby ook energie.
Varieer met je vetstoffen.
• Voeg geen zout of pikante kruiden toe aan het eten van je baby.
• Tot de leeftijd van 1 jaar wordt rauwe honing ook afgeraden voor kinderen,
vanwege het risico op botulisme.
• Voor (jonge) kinderen wordt het gebruik van grote hoeveelheden zoetstoffen
afgeraden.

ONTBIJT
YOGHURT MET FRUIT
FRUIT ZIT VOL VITAMINEN, VEZELS EN MINERALEN. KIES VOOR SEIZOENSFRUIT, WANT DAT IS HET
SAPPIGST. GRACE VINDT HET HEERLIJK OM HAAR YOGHURT MET FRUIT OP TE LEPELEN.
YOGHURT MET ANANAS
1 dikke schijf ananas
120 g volle yoghurt

YOGHURT MET MANGO
1/2 mango
120 g volle yoghurt

1. Schil de ananas. Verwijder
de harde kern in het midden.
Snijd de ananas in blokjes. Mix
de ananas, maar niet te glad.
Er mag best nog wat textuur in
de ananaspuree zitten.
2. Lepel de ananaspuree op de
yoghurt.

1. Verwijder de pit van de
mango, schil de mango en
snijd in blokjes. Mix of rasp de
mango.
2. Lepel de mangopuree op de
yoghurt.

YOGHURT MET MELOEN
1/4 meloen
120 g volle yoghurt
1. Schil de meloen en snijd in
blokjes. Mix of rasp de meloen.
2. Lepel de meloenpuree op de
yoghurt.
YOGHURT MET MANDARIJN
2 mandarijnen
120 g volle yoghurt
1. Pel de mandarijnen. Haal
eventueel de pitten eruit. Mix
de mandarijnen.
2. Lepel de mandarijnpuree op
de yoghurt.
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Tips
• Voor peuters kies je het best voor volle
zuivelproducten. Let wel op dat de yoghurt
geen suiker bevat! Dat geeft je de mogelijkheid
om zelf het soort en de hoeveelheid suiker te
kiezen.
• Verwijder de pit van de mango voor je hem
schilt. De pit kun je gemakkelijk verwijderen
door de mango verticaal op een snijplank
te leggen. Snijd met een groot mes zo dicht
mogelijk langs de pit (volg de steelaanzet)
naar beneden. Doe hetzelfde aan de andere
kant van de mango. Nu kun je de stukken
gemakkelijk schillen. Als je de mango eerst
schilt, wordt de boel nogal glibberig.
• Hou rekening met de leeftijd van je baby en
het fruit dat hij mag eten.
• Voor mezelf hou ik wat fijngesneden fruit
apart om door mijn yoghurt te roeren en strooi
ik er enkele dadels en noten en eventueel wat
kaneelpoeder over. Lekker!

