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Voorwoord
Geniet met je gezin van  

een gezonde leefstijl

Een kind groeit het best op gezonde voeding.  
Maar wat hebben kinderen van 8 tot en met 13 jaar 

nodig en hoe laat je ze lekker gezond eten?  
In deze brochure vind je handige informatie over 

een gezonde leefstijl voor kinderen. 

Natuurlijk wil je graag dat je kinderen gezond eten, 
maar je wilt ze ook leren om te genieten van lekker 

eten. Want eten is veel meer dan alleen gezond
heid. Eten bepaalt het ritme van de dag en is het 

moment waarop je samen bent met het gezin  
en de dag doorneemt. 

Daarom staan er in deze brochure veel praktische 
tips om samen te genieten. Ook voor lastige eters! 

Want hoe goed je ook je best doet, de praktijk is 
soms weerbarstig. Hoe hou je het gezellig  

aan tafel, wat geef je ze mee naar school en hoe 
zorg je dat je kinderen met smaak genieten  

van gezond eten? 

Met de recepten achterin kun je meteen  
aan de slag, samen met je kind.  

Niets zo leuk als een  
zelfgemaakt gerecht!
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Neem de tijd
’s Ochtends is het spit suur. 
Iedereen moet snel naar 
school en werk, lunch
pakketten moeten worden 
gemaakt en gymtassen niet 
worden vergeten. Door 
tijdsgebrek schiet het ontbijt 
er vaak bij in. Herkenbaar? 
Sta een kwartier eerder op 
en maak er een regel van 
om even samen te 
ontbijten. Zet de ontbijt
spullen de avond tevoren  
al zoveel mogelijk klaar. 
Ook de lunchpakketten  
kun je dan al klaarmaken 
en bewaren in de koelkast 
of diepvries.

Ontbijt
Start de motor!

Ontbijten is gezond. Zeker voor je kind.  
De  hele nacht is het lichaam ongemerkt in 
touw geweest: met de spijsvertering, met 
adem halen, met groeien. Geen wonder dat 
het lichaam ’s morgens zit te springen om 
energie. De batterij moet hoognodig weer 
worden opgeladen voor een dag vol spelen 
en leren. Met een ontbijt achter de kiezen 
kan je kind de dag gezond beginnen. Nog 
een voordeel: een ontbijt voorkomt lekkere 
trek later op de ochtend.

Ontbijttip: Rooster het brood. 
Dat ruikt onweerstaanbaar 
lekker en eet snel weg.Tip
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VRAAG EN  
ANTWOORD

Mijn kind krijgt ’s morgens geen hap door  
de keel. Hoe krijg ik er toch iets in?

Antwoord: Zorg dat er volop te kiezen valt. Niet alleen 
brood, kaas en melk maar ook alternatieven die 
gemakkelijk weghappen. Denk aan ontbijtgranen  
met yoghurt, een bord pap, beschuit, drinkontbijt, 
ontbijtsmoothie en fruit. Neem de tijd en ontbijt zelf  
mee. Zien eten doet eten!

Wist je dat…

…een ontbijt 10 tot 15% 
levert van de energie en 
voedingsstoffen die je kind 
dagelijks nodig heeft?

4 tip top 
ontbijtjes
1  Twee volkoren boter

hammen, besmeerd met 
roomboter, één met kaas 
en één met pindakaas 
en een glas melk

2  Schaaltje yoghurt met 
muesli en stukjes appel 
en een kopje thee

3  Bord pap en een kiwi

4  Krentenbol, glas drink
yoghurt en een banaan
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Koek of fruit?
Fruit is natuurlijk de meest gezonde keuze en op 
sommige basisscholen is dat ook verplicht. Maar 
als vriendjes en vriendinnetjes in de pauze een 
verpakte koek meekrijgen, delft fruit vaak het 
onderspit, zeker op middelbare scholen. Kies in  
dat geval voor een verantwoorde 
koek met volkoren granen, 
die niet teveel energie 
levert. En hou 
het bij één 
koek, ook al 
zitten ze 
soms per 
twee verpakt.

Mee naar school
Tips voor de pauze

Een groot deel van de dag brengt je kind druk 
lerend op school door. Dat kost natuurlijk veel 
energie en die energie wil je op een lekkere, 
gezonde manier aanvullen. Wat zijn goede  
keuzes om je kind mee te geven naar school?

Wist je dat…

…een pakje schoolmelk (200 ml) je kind al 20% van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) calcium levert? 
Voor vitamine B2 is dat 35% en voor vitamine B12 zelfs 45%. 
(Bron: NEVO 2013)

Als drinken hebben 
ongezoete dranken de 
voorkeur, zoals water 
en melk, maar voor de 
variatie kun je ook 
denken aan 
chocolademelk, 
yoghurtdrank en 
vruchtensap. Ruim 

2.000 basisscholen 
bieden (tegen 
betaling) gekoelde 
schoolmelk aan. 
Gemakkelijk en 
lekker fris.
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Dat is andere koek!
 Op zoek naar alternatieven voor 
een verpakte koek?  
Denk ook  eens aan: 

•  bakje schoongemaakt fruit

• rijstwafel

• plak volkoren ontbijtkoek

•  doosje rozijntjes of gedroogde 
abrikozen

• mueslibol

•  rauwkost als tomaatjes, stukje 
komkommer, paprikareepjes

•  boterham met pindakaas 
en plakjes banaan (tip voor 
slechte ontbijters)
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Goede voeding
Groeien als kool

In de hoogste groepen van de basisschool groeit  
je kind enorm. En in de brugklas is je kind al een 
beginnende puber, die hard op weg is om boven 
jou uit te gaan steken. Een gezonde voeding leidt 
die groei in goede banen. Wat heeft je kind nodig 
en hoe maak je van het eten een gezellig 
familiemoment?

Lekker gezond de dag door
Dit heeft je kind gemiddeld 
genomen dagelijks nodig:

8-13 jaar

Brood 45 sneetjes
Aardappelen, rijst, pasta of peulvruchten 34 opscheplepels
Groente 34 opscheplepels
Fruit 2 stuks
Melk(producten) 600 ml
Kaas 1 plak
Vlees(waren), vis, ei of vleesvervanger 80100 gram
Smeervet 5 gram per snee
Bereidingsvet 1 eetlepel
Drinken (incl. melk) 11,5 liter

Bron: Voedingscentrum

Wist je dat…

…kinderen van 813 jaar  
meer melk(producten) nodig 
hebben dan hun ouders  
(600 versus 450 ml per dag)?
Bron: Voedingscentrum

Wissel gerechten waar je kind 
niet zo van houdt, af met dingen 

waar het zijn vingers bij aflikt.

Tip

8



Relax met eten 
Koester de momenten samen aan tafel, 
zorg voor een gezellige sfeer en geniet zelf 
van het eten. Zo leert je kind dat eten 
vooral ook leuk en lekker is. Het bord hoeft 
niet leeg; kinderen weten precies wanneer 
ze genoeg hebben gegeten. Vuistregel: jij 
bepaalt wat er op het bord ligt, je kind 
bepaalt de hoeveelheid.

Kinderen zijn immers grillige eters; de ene 
dag eten ze meer dan de andere dag. 
Stimuleer je kind wel om overal een beetje 
van te proeven. Het toetje hoort erbij, ook 
als je kind niet veel heeft gegeten. Een 
toetje levert weer heel andere 
voedingsstoffen dan de warme maaltijd.

Meehelpen
Betrek je kind zoveel mogelijk 
bij het eten kopen en koken, 
dat stimuleert de eetlust.

•  Laat je kind regelmatig 
meebeslissen over wat er 
gegeten wordt

•  Neem je kind mee met 
boodschappen doen en 
laat het vooraf een paar 
dingen op een eigen 
boodschappenbriefje 
zetten

•  Iets vergeten? Stuur je 
kind erop uit

•  Laat je kind helpen 
in de keuken, met 
aardappelen schillen, 
groenten schoonmaken, 
gehaktballen draaien, de 
salade aanmaken of zelfs 
een keer het vlees bakken

•  Laat je kind zelf het eten 
opscheppen

•  Je kind kan prima de tafel 
dekken en na het eten 
afruimen
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Melk voor sterke botten
Kinderen in de groei hebben veel  
zuivel nodig. Dat is een belangrijke bron 
van eiwitten, calcium en Bvitamines.  
Calcium is nodig voor de ontwikkeling 
van sterke botten en eiwitten zijn 
belangrijk voor de spieren. Vitamine B2 
en B12 ondersteunen het energieniveau. 
Houdt je kind niet zo van melk? 
Melkproducten als (drink)yoghurt,  
vla, kwark en kaas leveren dezelfde 
voedingsstoffen als melk. En verwerk 
melk in de maaltijden. Denk aan pap, 
aardappelpuree, pannenkoeken,  
saus en pudding.

Meer groenvoer!
Zo maak je groenten kindvriendelijk:

•  Serveer er een lekker sausje bij: kerriesaus bij de bloemkool, kaassaus bij 
broccoli en pindasaus bij sperziebonen

•  ‘Verstop’ groenten door ze te pureren in een pastasaus, soep of hartige taart

•  Bied groenten telkens anders aan: gekookt, roergebakken en rauw

•  Snoeptomaatjes, worteltjes, schijfjes komkommer en reepjes paprika zijn 
lekker als snack, zeker als er een dipsausje bij zit

Wist je dat…

… melk de belangrijkste 
bron is van calcium in de 
Nederlandse voeding?
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Staar je niet blind  
op de lijstjes met 

voedingsmiddelen die 
je kind nodig heeft. 

Het zijn gemiddelden. 
Ieder kind is anders  

en groeit in een 
 eigen tempo.

Tip

(Bron: Voedselconsumptiepeiling 20072010)

Melk levert veel voedingsstoffen en 
relatief weinig calorieën

Bijdrage van melk(producten) aan de dagelijkse 
inname van kinderen tussen 8 en 13 jaar

• Calcium: 60 %
• Vitamine B2: 45 %
• Vitamine B12: 45 %
• Eiwit: 25 %
• Energie: 15 %

Mijn kind klaagt over  
buikpijn. Zou het door 
lactose-intolerantie komen?

Antwoord: Hoe vervelend ook, 
buikpijn komt vaak voor bij 
kinderen. In de meeste gevallen 
 is er geen oorzaak te vinden en 
groeien ze er na verloop van tijd 
gelukkig overheen. Als de klachten 
aanhouden, ga dan naar de 
huisarts. Het kan een lactose
intolerantie zijn, maar ook een 
kwestie van teveel suiker of juist  
te weinig vezels in de voeding. 
De huisarts of diëtist kan het 
uitzoeken.

VRAAG EN  
ANTWOORD

Wist je dat…

… je kind dagelijks vet nodig 
heeft voor de groei? Vergeet 
dus niet het brood te besmeren 
en de jus bij het avondeten.
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Race tegen de klok
Rond etenstijd is het in menig gezin 
spitsuur. Je zoon moet bijvoorbeeld om  
6 uur voetballen, terwijl je zelf nog in de 
file staat.  Voor je het weet, eet je nooit 
meer met z’n allen aan tafel en is de 
magnetron het meest gebruikte keuken
apparaat. Probeer een vast aantal dagen 
per week samen aan tafel te eten. 
Bewaar gezonde recepten, die snel op 
tafel staan, voor drukke dagen. En vries 
stamppot, soep of lasagne in, zodat je 
altijd een gezonde maaltijd uit de vriezer 
kunt opwarmen.

Wist je dat…

… tussen 10 en 12 jaar 
de pubergroeispurt 
meestal start?
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Mijn kind heeft constant 
honger. Hoe leid ik dit in 
gezonde banen?

Antwoord: Belangrijk is natuurlijk 
dat je kind goed eet tijdens de 
maaltijden. Heeft het dan tussen
door toch nog trek, denk dan aan 
een stuk fruit, een volkoren 
broodje kaas, vlaflip met stukjes 
banaan, wat rauwkost, een 
schaaltje popcorn of een tosti.

VRAAG EN  
ANTWOORD

Pimp de 4P’s
Pizza, patat, pannenkoeken en pasta staan bij kinderen steevast in de top 4 van 
lekkerste gerechten. Zo geef je er een gezonde draai aan.

•  Pizza: beleg een kantenklare diepvriespizza met extra plakjes 
champignons, uiringen, paprikareepjes, broccoliroosjes en maïskorrels. Wat 
geraspte kaas erover en afbakken maar. Serveer er een frisse salade bij. Ook 
leuk voor in het weekend: maak zelf pizza en laat je kind het deeg beleggen 
met verschillende soorten groenten. 

•  Patat: serveer er altijd een salade bij, of een kindvriendelijke groente als 
doperwten. Serveer met een tartaartje met uiringen en ketchup. 

•  Pannenkoeken: beleg ze met schijfjes appel, stukjes ananas, gehalveerde 
druiven of plakjes banaan en eet een goed gevulde groentesoep vooraf.

•  Pasta: verwerk lekker veel groenten in de saus, zoals ui, paprika, prei, 
tomaat, wortel, bleekselderij, courgette en champignons. Houdt je kind niet 
van stukjes in de saus? Dan biedt de staafmixer uitkomst!
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Lekker in je vel
Kinderen met een gezond gewicht zitten vaak 
lekker in hun vel en worden minder snel gepest. 
Een gezond gewicht komt ook het zelfbeeld van je 
kind ten goede. Wie als kind een gezond gewicht 
heeft, heeft minder kans om als puber en als 
volwassene te dik te worden. Je kind kan dus het 
hele leven profijt hebben van een gezond gewicht. 

Gezond gewicht
Het hele gezin onder de loep

We leven tegenwoordig in Luilekkerland: overal en  
altijd is eten voorhanden. Daardoor worden we  
steeds dikker, niet alleen volwassenen maar ook  
kinderen. Inmiddels is 1 op de 7 kinderen te zwaar. 
Hoe voorkom je overgewicht bij jouw kind?  
Zorg voor gezonde gewoontes in je gezin!

Gewichtige tips
Deze tips zijn niet alleen gezond voor je kind, maar voor het hele gezin!  

•  Stel vaste snoepregels in, bijvoorbeeld 2 snoepjes of een koekje na schooltijd 
en chips alleen in het weekend

•  Vervang gezoete dranken door water en thee

•  Sla geen maaltijd over, ook niet in het weekend

•  Eet aan tafel met aandacht voor elkaar en voor het eten

•  Ga op tijd naar bed

•  Zorg voor dagelijkse beweging

•  Ga op de fiets of lopend naar school of naar het werk

•  Beperk tv, computer en games: bijvoorbeeld maximaal 2 uur per dag
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Voor de kiezen
Niet alleen het gewicht heeft te lijden van de hele 
dag door eten en drinken, ook voor het gebit is 
dat niet goed. Hou het bij 3 hoofdmaaltijden en 
maximaal 4 keer iets tussendoor eten of drinken. 
Water en thee zonder suiker mag altijd. 

Snoepen en snaaien
Kinderen hebben altijd wel zin in iets lekkers 
tussendoor. Als je ze hun gang laat gaan, is  
geen snoeptrommel en koektrommel veilig.  
Hoe hou je het gezond? Geef je kind niet te vaak 
iets tussendoor en hou het bij wat kleins, anders 
gaat het ten koste van de maaltijden. Bijvoorbeeld 
wat te snoepen na schooltijd en als het later op  
de middag trek krijgt, kun je fruit of rauwkost  
geven. Een beetje honger kweken voor  
de warme maaltijd is echt niet gek.

Hoe kan ik zelf lijnen en mijn kinderen 
toch het goede voorbeeld geven?

Antwoord: Kies niet voor een dieet, maar neem 
de eet en beweeggewoontes van je hele gezin 
onderhanden. Zorg voor 3 gezonde maaltijden 
aan tafel, stel snoepregels in, kies voor gezonde 
tussendoortjes en ga meer bewegen. Zo zul je  
langzaam maar zeker  afvallen. En voor je kind 
is zo’n gezonde leefstijl natuurlijk ook goed.

VRAAG EN  
ANTWOORD

Tip

Wist je dat…

…kinderen tussen 
8 en 13 jaar per 
jaar ongeveer 
4 kg zwaarder 
worden en 6 
cm langer? Dat 
hoort bij een 
normale groei.

Gezonde 
tussendoortjes
•  fruit

•  handje Japanse mix

•  zoute stokjes

•  schaaltje yoghurt met 
stukjes fruit

•  soepstengel

•  biscuitje

•  rauwkost met 
dipsausje

Zet een gevulde fruitmand of 
wat gewassen en gesneden 
groenten in een schaaltje op 
tafel. Zo liggen gezonde 
tussendoortjes voor het grijpen!
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Hoeveel beweging is nodig?
Je kind heeft elke dag minimaal 1 uur beweging 
nodig. Minimaal 2 keer per week moet het daarbij 
gaan om intensieve beweging, die de lichamelijke 
fitheid verbetert en waar je kind moe van wordt. 
Verder is het belangrijk om de ‘zittijd’ te beperken. 
Beperk tv en (spel)computer tot bijvoorbeeld 
maximaal 2 uur per dag.

Lekker bewegen
Kweek geen zitvlees

Van nature rennen, springen en spelen kinderen 
graag. Zo raken ze lekker hun energie kwijt. 
Stimuleer deze beweegdrang, want bewegen 
houdt je kind fit, slank, gezond en ontspannen.  
Je kind maakt ook gemakkelijk vriendjes als het 
meedoet met tikkertje, verstoppertje of een potje 
voetbal. Sport en spel zijn bovendien belangrijk  
om te leren omgaan met tegenslagen.

Spreek af dat je kind pas 
na het buitenspelen mag 

tv kijken of gamen

Tip

Mijn kind zit op voetbal en krijgt gym op 
school. Dat is toch genoeg beweging?

Antwoord: Sporten en gymen is een hele mooie 
basis, maar geen garantie voor voldoende 
beweging. Het is ook belangrijk voor je kind om 
elke dag buiten te spelen en fietsend of lopend 
naar school te gaan. Zo is je kind elke dag 
minimaal een uur in touw, niet alleen op de dagen 
dat het voetbalt of gymt.

VRAAG EN  
ANTWOORD

Naar de 
boerderij 
Veel kinderen 
weten niet meer 
waar het eten 
vandaan komt 
en denken 
bijvoorbeeld dat 
pakken melk in 
de fabriek worden 
gemaakt. Bezoek 
daarom eens  
een boerderij 
in de buurt. 
Adressen vind je 
op zuivelonline.nl 
Voor groep 7 en 
8 worden ook 
excursies naar 
de boerderij 
georganiseerd. 
Leuk én leerzaam!
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Dikke pret
•  Plaats een trampoline of klimrek 

in je tuin

•  Geef je kind ‘actief’ speelgoed, 
zoals een voetbal, skateboard, 
step, skelter en springtouw

•  Zorg voor oude kleren die vies 
mogen worden

•  Bezoek een speeltuin in de buurt

•  Trap eens een balletje met je 
kind op het schoolplein of op een 
grasveld in de buurt

•  Ga regelmatig naar het 
zwembad

•  Maak er een gewoonte van om 
lekker met je kind te stoeien

•  Loop samen de avondvierdaagse

•  Zet een lekker cd’tje op en dans 
met je kind

•  Onderneem regelmatig wat 
met het gezin; maak een 
boswandeling (bal mee) of 
bezoek een dierentuin of 
boerderij

Tip
Moedig je kind  
aan als het een 

sportwedstrijd heeft.

Checklist: 
beweegt mijn 
kind genoeg?
Mijn kind:

  speelt elke dag buiten

  krijgt gym op school

  gaat lopend of op de fiets 
naar school

  staart maximaal 2 uur per 
dag naar een 
beeldscherm (tv, 
computer, games)

  is lid van een sportclub
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Lunch
Tosti met banaan 
en zoete chilisaus

Lunch voor 4 personen 
(10 minuten)

Benodigdheden
8 sneetjes bruin
casinobrood
boter
4 plakjes jonge kaas
1 of 2 bananen
2 eetlepels zoete chilisaus

Bereiding
Besmeer de sneetjes brood 
aan de buitenkant dun met 
boter. Leg de plakjes kaas 
op de nietbeboterde kant. 
Snijd de banaan in dunne 
plakjes en leg die op 4 

sneetjes. Verdeel er de zoete 
chilisaus over. Leg de andere 
sneetjes met kaas erop. Bak 
de tosti in een tostiapparaat 
of in een koekenpan aan 
beide kanten goudbruin. 
Snijd de sneetjes schuin 
doormidden.

Voedingswaarden
360 kcal, 13 g eiwit, 13 g 
vet (waarvan 7 g verzadigd 
vet), 48 g koolhydraten.
Bovenstaande waarden zijn 
per persoon.

Ontbijt
Zuivelsmoothie 

Ontbijt voor 2 personen 
(5 minuten) 

Benodigdheden
2 rijpe peren
1 banaan
1 theelepel citroensap
1 eetlepel pecan of 
walnoten
2 dl magere melk

Bereiding
Schil de peren en de 
banaan. Pureer ze met 
het citroensap en de 

pecannoten met behulp 
van een staafmixer of 
blender. Voeg de melk 
toe en klop het geheel 
schuimig. Serveer direct.

Voedingswaarden
225 kcal, 6 g eiwit, 9 g vet 
(waarvan 2 g verzadigd 
vet), 31 g koolhydraten. 
Bovenstaande waarden 
zijn per persoon.

xx

Smakelijk eten
Geniet samen van 7 gezonde recepten
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Wrap met  
rauwkost

Lunch voor 2 personen  
(5 minuten)

Benodigdheden
2 tortillawraps
2 eetlepels zure room
4 plakjes kipfilet (vleeswaar)
2 eetlepels salsa 
(Mexicaanse dipsaus)
100 gram rauwkost naar keuze
20 gram geraspte belegen 
kaas

Bereiding
Besmeer de tortillawraps met 
zure room. Leg er de plakjes 

kipfilet op. Besmeer dit met 
de salsa. Verdeel er de 
rauwkost over en de geraspte 
kaas. Rol de tortilla’s op.

Voedingswaarden
270 kcal, 10 g eiwit, 11 g vet 
(waarvan 6 g verzadigd 
vet), 25 g koolhydraten.
Bovenstaande waarden  
zijn per persoon.

Avondmaaltijd
Krieltjespot 
met kipfilet 

en MonChou
Hoofdgerecht voor 

2 personen (15 minuten)

Benodigdheden
300 gram panklare 
snijbonen
zout en peper
125 gram kipfilet
100 gram MonChou
350 gram voorgekookte 
mini krieltjes
8 kerstomaatjes
20 gram boter 
1 eetlepel paprikapoeder

Bereiding
Kook de snijbonen in water 
met zout in 5 minuten 
beetgaar.

Snijd de kipfilet in reepjes en 
bestrooi ze met zout en peper. 
Snijd met een nat mes de 
MonChou in blokjes. Snijd de 
kerstomaatjes doormidden.

Verhit de boter in een 
wok of braadpan en 
bak de kipfilet 1 minuut. 
Voeg de krieltjes en de 
paprikapoeder toe en bak 
nog 2 minuten op hoog 
vuur. Zet het vuur laag, 
meng de snijbonen, de 
tomaatjes en zout en peper 
naar smaak erdoor en laat 
het gerecht nog 5 minuten, 
regelmatig omscheppend, 
bakken. Schep voor 
het serveren de blokjes 
MonChou erdoor.

Voedingswaarden
470 kcal, 26 g eiwit, 26 g vet 
(waarvan 17 g verzadigd 
vet), 34 g koolhydraten. 
Bovenstaande waarden 
zijn per persoon.
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Toetje
Vlaflip

Nagerecht voor 
2 personen (10 minuten)

Benodigdheden
1 rijpe nectarines
1 sinaasappel
2 dl yoghurt
2 dl vanillevla
1 theelepel fijngehakte 
pistachenootjes

Bereiding
Schil de nectarine dun en 
snijd het vruchtvlees van de 
pit. Schil de sinaasappel. 
Pureer de nectarine met de 
helft van de sinaasappel.
Giet het vruchtenmengsel 

Tussendoortje
Fruit-kaasspies

Tussendoortje voor 
4 personen (10 minuten)

Benodigdheden
4 satéprikkers of metalen 
spiesen
60 gram jonge 30+ kaas
1 peer
1 kiwi
1 nectarine

Bereiding
Snijd de kaas in 8 blokjes. 
Schil de peer en de kiwi. 
Snijd beide vruchten in 8 
mooie stukjes.
Snijd de nectarine in 8 
stukjes. Verdeel de kaas 

en de vruchten over de 
satéprikkers en serveer 
ze op een glas met 
vruchtensap.

Voedingswaarden
73 kcal, 5 g eiwit, 3 g vet 
(waarvan 2 g verzadigd 
vet), 7 g koolhydraten.
Bovenstaande waarden 
zijn per persoon.

in twee glazen, verdeel er 
de yoghurt en de vla over 
en garneer met een stukje 
sinaasappel en de gehakte 
pistachenootjes.

Voedingswaarden
215 kcal, 9 g eiwit, 8 g vet 
(waarvan 4 g verzadigd 
vet), 29 g koolhydraten.
Bovenstaande waarden 
zijn per persoon.

Tip: vervang de nectarine door mandarijn  
en de kiwi door banaan.
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Feestje
Kaaspoffertje

Hoofdgerecht voor 
4 personen (20 minuten)

 Benodigdheden

                   ½ pak 
poffertjesmix

    400 ml melk
    1 theelepel gedroogde 

majoraan
    1 ei

    75 gram belegen kaas, 
geraspt

    2 eetlepels olijfolie
    kookgerei

    mixer
    poffertjespan

Bereiding
Poffertjes zijn altijd een 
traktatie. Ook deze hartige 
variant.

Klop in een kom met een 
mixer de poffertjesmix met 
de melk, majoraan en het 
ei tot een glad beslag. Roer 
de kaas erdoor.

Verhit de poffertjespan, 
bestrijk de kuiltjes met 
olijfolie en schenk het 
beslag in de kuiltjes.

Bak de poffertjes op matig 
vuur tot de onderkant 
goudbruin is en de 

poffertjes los van de pan 
komen. Draai elk poffertje 
met een vork om en bak de 
andere kant goudbruin.

Bak net zo veel poffertjes tot 
het beslag op is of bewaar 
het beslag afgedekt in de 
koelkast voor de volgende 
dag. Serveer de warme 
poffertjes direct.

Tip: Wikkel de kaas
poffertjes in een plakje 
gedroogde ham en 
serveer ze als hapje.

Geraspte kaas
Bewaar geraspte kaas niet te lang, deze heeft sneller de neiging tot schimmelen. 
Geraspte oude kaas is iets langer houdbaar (ongeveer een week) dan jonge en 
jong belegen kaas. Het beste is kaas vers te raspen: jonge Goudse kaas op een 
grove rasp; harde, langer gerijpte kazen met een fijnere rasp.
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Gezonde gezinsgewoonten
Goed voorbeeld doet goed volgen

Voor kinderen zijn papa en mama 
vaak het grote voorbeeld, waar ze 
later op willen lijken. Geef je nu het 
goede voorbeeld, dan leg je een 
gezonde basis voor de toekomst. 
Vervul die voorbeeldrol met verve en 
zorg voor gezonde gewoontes in je 
gezin. En laat zien dat gezond eten 
ook heel lekker kan zijn! Dat 
stimuleert je kind om nu en later ook 
met volle teugen te genieten van een 
gezonde leefstijl.

Vaste prik 
•  Samen ontbijten

•  Gezellig aan tafel eten

•  De tijd nemen om te koken (en je 
kind mag helpen)

•  Binnen de woonplaats lopend of 
op de fiets

•  Genieten van eten

•  Van alles wat proeven

•  Bij elke maaltijd zuivel

•  Sporten hoort erbij

•  Uit school wat lekkers

•  Fruitmand of rauwkost op tafel

•  Elke dag buitenspelen

•  Op tijd naar bed

•  In het weekend actieve uitstapjes
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Meer inspiratie?
Surf naar  
www.zuivelonline.nl  
of neem contact op met:

Nederlandse Zuivel 
Organisatie  
Postbus 165     
2700 AD Zoetermeer

Telefoon: 0793430330

emailadres: info@nzo.nl
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CAMPAGNE GEFINANCIERD
MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE

Wist je dat melk van nature een unieke combinatie van essentiële voedingsstoffen bevat?
Niet alleen calcium maar ook eiwitten, fosfor, kalium, vitamine B2 en B12.  

Drink elke dag zo’n 3 glazen melk als onderdeel van een gezonde voeding.
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Melk. 
Een Kracht van de Natuur.


