
Eten en genieten  
is persoonlijk

Kookboek





Inleiding 

Bij Beweging 3.0 geven we dag en nacht persoonsgerichte zorg aan  

cliënten en bewoners. Hun wensen en manier van leven staan daarbij 

 centraal. Iedereen is anders, dus het is belangrijk de zorg en activiteiten 

daarop aan te passen. Eten en genieten is persoonlijk én wat je 

lekker of niet lekker vindt, is een kwestie van smaak. Onze maaltijden 

moeten daarom zoveel mogelijk aansluiten op de persoonlijke wensen 

en behoeften. Ook als eten en drinken moeilijk wordt door ziekte, 

slikproblemen, dementie of door  ouder worden. Het is goed om veel te 

weten over de  verschillende  behoeften en de wensen van bewoners. Maar 

ook inzet en creativiteit zijn belangrijk. In dit kookboek vind je handige 

informatie en lekkere  recepten voor elk moment. We hopen dat dit 

kookboek jou en je team inspireert om ermee aan de slag te gaan. 

Dit boekje is tot stand gekomen in een samenwerking met Beweging 3.0, 

Smaak van het Huis en Eric-Jan de Smaakman. Wij bedanken iedereen die 

op zijn eigen manier een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming  

van dit boek. 

Veel lees- en kookplezier en eet smakelijk!

1



Eten en Genieten is 
 persoonlijk

Bij Beweging 3.0 willen we graag 

dat bewoners een ‘eigen’ invulling 

kunnen geven aan de maaltijd. Dat 

ze zelf kunnen bepalen waar, wat, 

wanneer, hoe en met wie ze eten. 

Medewerkers hebben dagelijks 

contact met de bewoners. Ze 

 proberen zo goed mogelijk tege-

moet te komen aan de verwach-

tingen en behoeften van de cliënt. 

Maar moeten ook rekening houden 

met de doelstellingen en moge-

lijkheden van de organisatie. De 

medewerker is hierin dus de ‘spin 

in het web’.

Beweging 3.0 heeft de visie op 

eten en drinken, waar ook Gastvrij-

heid een onderdeel van is, vertaald 

naar een eigen praktijkgerichte 

infographic.

“Beweging 3.0 wil veel aandacht geven aan eten en drinken. Goed en 

lekker eten is voor iedereen belangrijk. Of je nu bij ons woont of werkt. 

Wij vinden het belangrijk om er tijd voor te maken. Onze medewerkers 

restauratief en facilitair komen op elke locatie om lekkere dingen te maken 

voor onze bewoners. Het geluid van gehaktballetjes die braden in de pan. 

Proeven van een gevuld ei met een reepje zalm: bij eten gaat het om geur 

en beleving. Dat heb ik zelf ook ervaren toen we als raad van bestuur voor 

bewoners van woongroep de Boom hebben gekookt. Aandacht geven aan 

een goede maaltijd en aandacht geven aan elkaar. Het geeft betekenis.”

Micha van Akkeren,  

lid raad van bestuur



Ontwerp: JannaKool.nl

Eten als activiteit
> samen koken en eten
> nuttig voelen
> belangrijke momenten
> beweging
> ritme van de dag

Eten en genieten is persoonlijk



In Beweging met Koken 



In de keuken van woonzorgcentrum Sint Joseph leerden medewerkers  

van Beweging 3.0 over koken met en voor bewoners. Chef Eric-jan Wissink 

deelde zijn visie en ervaring maar men ging vooral zelf aan de slag!

Hoe kun je nu op een simpele manier een smaakvolle maaltijd 
neerzetten voor je eigen doelgroep op jouw locatie?
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Kansen van eten en drinken

Eten en drinken kan op veel manieren en  momenten 

een enorme meerwaarde hebben. Gezond eten is 

 belangrijk voor de eigen gezondheid en voor het 

maken van gezellige momenten. Maar eten vraagt 

en ‘onderhoudt’ ook veel vaardigheden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de vaardigheden:

• kiezen wat je eet, hoeveel en hoe vaak;

• hoe je boodschappen doet;

• hoe je het klaarmaakt;

• hoe je de keuken schoonmaakt;

• zorgen dat er voldoende geld is;

• vlees snijden;

• voorraad beheren;

• afwassen en afval buiten zetten;

• het onderhouden van contacten om al deze  

activiteiten mogelijk te maken. 

Eten en drinken betekent keuzes maken, handelingen 

toepassen en bewegen op meerdere momenten.  

Elke dag weer. 

Voeding kan een middel zijn om met elkaar in  contact 

te komen, samen te werken en te genieten. Door 

samen te koken bijvoorbeeld. Ga het gesprek aan met 

bewoners: wat vindt u lekker, wat  maakte u vroeger 

graag zelf klaar, hoe wilt u uw broccoli?  Probeer met 

kleine toevoegingen gerechten persoonlijk te maken. 

Door samen te werken en te kijken naar wat wél kan 

maak je eten en genieten persoonlijk. 
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Wat is Smaak? 

Iedereen eet en drinkt elke dag en velen van ons koken ook dagelijks. Smaak is simpel gezegd dat wat je proeft 

 (ervaart) als je een hapje of slokje neemt van iets. Smaak kunnen we waarnemen met onze tong, maar het gaat ook 

om geuren en ervaringen. Geur bijvoorbeeld, komt vrij als je het product voor je hebt, maar het komt ook vrij als je het 

in je mond hebt en uitademt. De hersenen koppelen die aan ervaringen en vervolgens krijg je daar een gevoel bij.

Smaak is GPS: Geur Prikkelingen Smaak

Geur 
Proeven doe je voor 80% met je neus. Tijdens het kauwen komen er duizenden 

geurmoleculen vrij die opstijgen naar de neus en keelholte. Door deze geuren 

kunnen wij het verschil proeven tussen citroenen, citroengras en citroentijm.

Prikkelingen
We voelen in onze mond pijn, prikkelingen en irritatie van chemische stoffen 

maar ook scherpe voorwerpen zoals een visgraat in de tong of in de wang. 

Daarnaast registreren we de temperatuur en de textuur van wat in de mond 

terecht komt. Ook het zicht, gehoor en gevoel zijn van invloed op de smaak. 

In onze mond hebben we ‘tastpapillen’ die erg gevoelig zijn voor diverse 

prikkelingen. Als er ergens klontjes of harde stukjes in zitten kan dat het hele 

gerecht verpesten. Maar door het fijne geluid van knisperende chips willen  

we juist méér eten.

Smaak
De smaak kent de vier basissmaken zoet, zout, zuur en bitter. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen nog een vijfde smaak hebben. Deze smaak noemen we 

umami en betekent ‘heerlijkheid’ of ‘hartig’.

GPS in elk gerecht

Om meer smaak te bereiken is  

het toevoegen van GPS in de 

receptuur erg belangrijk. 

Een voorbeeld: pompoensoep. 

Als je de soep op de ‘gewone’ 

 manier zou maken gebruiken 

we als ingrediënten: pompoen, 

 sjalotjes, bouillon en misschien 

wat extra kruiden. Als je GPS 

toepast wordt er gekeken naar 

toevoeging van verschillende 

ingrediënten voor geur (zoals 

knoflook), prikkeling (zoals rode 

peper en gember) en smaak 

(zoals siroop). Dit om een goede 

totale smaakbeleving te krijgen. 



Welke smaken kennen we?

Zout 
Zout is van nature een smaakmaker en een stof die ons lichaam nodig heeft. Een beetje 

zout bevordert de spijsvertering. Zout zit in producten als kaas, bouillonblokjes, chips en 

sauzen. Teveel zout is echter schadelijk voor de gezondheid. 

Zoet
Er zijn verschillende stoffen die een zoete smaak oproepen, waarvan suikers wel  

de bekendste zijn. De mens houdt van nature van zoet, omdat zoet een belangrijke 

 energiebron is voor het lichaam. Zoet (suiker, honing, rijststroop, alle granen, brood,  

ui, pompoen, pastinaak, zoethout) geeft een gevoel van tevredenheid. De zoete smaak 

heeft een ontspannend en versterkend effect op het lichaam.

Zuur
Zuur (citroen, azijn, zuurkool, yoghurt, zuur fruit zoals zure appel, zure bessen) heeft  

een verwarmend effect op het lichaam, het versterkt het lichaam en werkt opbouwend. 

Zuur bevordert de spijsvertering en stimuleert de lever en de galblaas.

Bitter
Bitter (witlof, citroenschil) doet het lichaam samentrekken en helpt om afvalstoffen  

te verwijderen uit het lichaam. Het stimuleert de spijsvertering en versterkt de spieren. 

‘Bitter in de mond maakt het hart gezond.’

Umami
Umami is een van oorsprong Japans woord, dat ‘heerlijkheid’ of ‘hartig’ betekent. Umami 

verhoogt de speekselafscheiding en versterkt de hartig zoute en zoete smaken. Umami  

zit bijvoorbeeld in vis, schaal- en schelpdieren, gedroogde/gezouten vleeswaren, rijpe 

tomaten, groene thee en gefermenteerde en gerijpte producten (kazen, sauzen).
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Water saai? Nee hoor!

Water hoeft niet saai te zijn, je kunt allerlei smaken toevoegen voor een ver-

rassend drankje. Maak zelf limonade door wat stukjes fruit met wat blaadjes 

munt of stukjes gember aan een kan met water toe te voegen. Zet dit een 

uurtje in de koelkast. Heerlijk én gezond!

Probeer eens:

• citroen

• limoen

• munt

• gember

• sinaasappel

• aardbeien

• basilicum

Meng een paar smaken en  

maak je eigen mix!

Geurzin

De geurzin bij 20-jarigen is nog 80% in vergelijking met een  pasgeborene.  

De geurzin van een 80-jarige is echter nog maar 20% in vergelijking met  

een pasgeborene. Gedurende ons leven wordt de smaak- en geurbeleving 

steeds minder. Hierdoor beleven veel  ouderen minder plezier aan het eten 

en gaan daardoor (te) weinig eten. Ondervoeding bij ouderen komt veel voor. 

Eén op de vijf  bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is ondervoed. 

(Bron: Stuurgroep Ondervoeding)

Doe het volgende  
testje eens: 

Doe wat ketchup op een lepel, 

knijp je neus dicht en neem de 

lepel in je mond. Laat de ketchup 

door je mond gaan. Je proeft 

wat zout of zoet maar verder niet 

veel. Laat nu je neus los… je merkt 

dat alle smaken vrijkomen. Dit 

testje laat zien dat ongeveer 80% 

van onze smaak bestaat uit geur!



Veilig

Door hygiënisch en veilig om te gaan met eten, voorkom je dat iemand  

ziek wordt.

• Was je handen goed voordat je begint met koken

• Gebruik schone materialen

• Vervang vaatdoekjes elke dag

• Let op de houdbaarheidsdatum van producten

• Was groente en fruit onder stromend water

• Houd rauw vlees, rauwe kip en rauwe vis goed gescheiden van ander eten

• Bak je eten goed gaar

• Zet restjes snel weer koud in de koeling

• Verhit restjes door en door

Bron: www.voedingscentrum.nl
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Verbrand of te donker gebakken eten?  
Daar kun je ziek van worden!

Bij het verkeerd bereiden van je eten kunnen 

stoffen ontstaan die je ziek  kunnen maken. 

Denk aan zwart gebakken vlees op de barbecue 

of te donker gebakken tosti’s. De stoffen die 

hierbij vrijkomen, zoals PAK’s en acrylamide, 

kunnen kankerverwekkend zijn. 



Maak het persoonlijk: Basis, Toevoeging en Top

Natuurlijk moet iedereen voeding binnen krijgen met de voedingsstoffen 

en energie die een ieder nodig heeft. Maar, eten moet vooral lekker zijn en 

liefst aansluiten op de persoonlijke voorkeuren. De één eet zijn zuurkool 

het liefst met spekjes, de ander voegt liever rozijnen toe. Met toevoegingen 

en toppings kun je een basisgerecht naar eigen smaak aanpassen. Ook de 

hoeveelheid is persoonlijk. 

1 Kies eerst het basisproduct  BASIS

2  Kies daarna de toevoeging  TOEVOEGING

3  Kies daarna de topping  TOP

Als je zelf kunt bepalen hoe je je 

yoghurt of je pasta het liefste eet, 

is de kans groter dat je tevreden 

bent over de maaltijd. Mensen 

kunnen hiermee het gerecht aan-

passen aan hun eigen voorkeuren 

en de smaak zélf beïnvloeden 

door een keuze van garnituur, 

saus, kruiden of vruchten. 

3 

Basilicumsuiker
3 

Mint
3 

Caramelsaus

2 

Aardbeien
2 

Frambozen
2 

Appel

1 

Yoghurt



Het gaat om 3xB

Alles wat je eet of drinkt noem je voedingsmiddelen. Deze bestaan uit verschil-

lende voedingsstoffen. Alle voedingsstoffen hebben een bepaalde functie. 

• Mensen hebben, naast vocht, vooral veel Beschermstoffen nodig (vitaminen, 

mineralen en gezonde vetten). Als je er te weinig van binnen krijgt word je ziek. 

• Bouwstoffen zijn belangrijk om te kunnen groeien en voor als er nieuwe 

 cellen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld als je een wondje hebt. 

• Brandstoffen leveren energie om te kunnen bewegen en om warm te blijven. 
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Water

Beschermstoffen

Bouwstoffen

Brandstoffen 

Vet
Suiker
Zout

Hoeveel heb je nodig?

Koolhydraten en vetten: brood, 
aardappelen, pasta, rijst, oliën

Eiwitten: zuivel, vis,  
vlees, eieren

Vitamines  
en mineralen:  
groente, fruit



Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf is een handig hulpmiddel om de juiste keuzes te maken. 

Eten volgens deze schijf helpt om tekorten aan belangrijke voedings-

stoffen te voorkomen. 

De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken, met in elk vak andere type producten. 

Vak Waarom?

Groente en fruit Verlagen met name het risico op hart- en vaatziekten, en ook 
op darmkanker, longkanker en diabetes type 2. Ze zitten vol 
goede voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en vezels.

Smeer- en 
 bereidingsvetten

Als je producten met veel verzadigd vet vervangt door produc-
ten met veel onverzadigd vet heb je minder kans op hart- en 
vaatziekten. Deze producten leveren vitamines A, D en E.

Vis,  peulvruchten, 
vlees, ei, noten 
en zuivel 

Vis verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Peulvruchten en 
noten verlagen je LDL-cholesterol, wat helpt om je bloedvaten 
gezond te houden. In vlees en ei zitten veel goede voedings-
stoffen, zoals ijzer en vitamine B12. Zuivel verkleint het risico op 
darmkanker en levert onder andere calcium en vitamine B12.

Brood, graan-
producten en 
aardappelen

Volkorenbrood en andere volkoren graanproducten verlagen 
het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkan-
ker. Graanproducten leveren energie en onder andere vezel, 
eiwit, B-vitamines en ijzer. Aardappel is geen graanproduct, 
maar wel een bron van nuttige voedingsstoffen.

Dranken Wat je aan vocht verliest vul je vooral aan met drinken. Zwarte 
en groene thee verlagen de bloeddruk en verkleinen het risico 
op een beroerte.

Ken je doelgroep

Als je de bewoner goed kent, 

kunnen teleurstellingen worden 

voorkomen. Dit vermijdt verspil-

ling en extra handelingen. Wat  

lust hij of zij wel of juist niet? 

Hoe zag het voedingspatroon 

er vroeger uit? Welke smaken, 

diëten, consistenties en gaarheid 

verwachten ze? ‘In één keer goed’, 

dat is het motto. Wanneer we 

precies weten wat onze bewoners 

lekker vinden, kan een menu-

cyclus worden gemaakt met de 

lekkerste, verste en gezondste 

maaltijden. Daar waar nodig is al 

rekening gehouden met andere 

verwachtingen van een individuele 

bewoner of cliënt.Bron: www.voedingscentrum.nl
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Wist je dat je met het eten van 5 kerstomaatjes al 50 gram groente binnenkrijgt? 

Vind jij het moeilijk om elke dag genoeg (250 gram) groente te eten? Misschien is het wel 

 makkelijker dan je denkt! Groente eten kan bij elke maaltijd en tussendoor. Door groente op 

brood te doen of erbij te nemen sleep je al makkelijk 50 gram binnen.

50 gram is ongeveer:

5 kerstomaatjes

6 stukjes paprika

5 radijsjes

Plukje ijsbergsla

3 plakjes komkommer

5 snackworteltjes

2 snackkomkommers

Bron: www.voedingscentrum.nl



Bewaren

Buiten de koelkast
Bewaar de volgende producten buiten de koelkast:

Op de fruitschaal
Bananen, meloen en steenfruit zoals perziken,  nectarines, abrikozen.

Op een koele en donkere plaats, bijvoorbeeld in een kelderkast
Aardappelen, ui, knolselderij, pastinaak en winterpeen, vruchtgroenten (zoals 

komkommer, tomaat, paprika, courgette, avocado), mandarijnen en noten.

Wat is het verschil tussen de THT en de TGT-datum?
Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een 

THT-datum (ten minste houdbaar tot) of een TGT-datum (te gebruiken tot).

Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT- 

datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. Je kunt het dan  

vaak nog wel veilig eten. 

Een TGT-datum staat op zeer bederfelijke producten. Na de TGT-datum 

moet je de producten weggooien. De TGT-datum is de laatste dag waarop 

het nog veilig is om het product te eten.

Bron: www.voedingscentrum.nl
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Vragen over de houdbaarheid van 

een specifiek product? Kijk op 

www.voedingscentrum.nl/bewaarwijzer

Geeft aan tot en met welke datum 
het voedsel gegarandeerd de juiste 
kwaliteit behoudt. 

ten minste houdbaar tot

THT

Door voedsel kort na aankoop in te vriezen 
of te bereiden kun je de houdbaarheid 
verlengen tot na de TGT-datum.

Gebruik bij onderstaande producten je zintuigen, ook na 
de THT-datum, om te bepalen of een product nog goed is. 
Sommige producten zijn langer houdbaar dan andere.

TGT

Geeft aan tot en met welke datum 
het voedsel veilig gebruikt kan 
worden. Na deze datum kun je er 
ziek van worden. 

te gebruiken tot

PAAR DAGEN

Tot en met de datum en gekoeld bewaard.
Vleeswaren, gerookte vis en (rauwmelkse) zachte kaas.

WEEK

Brood, cake, koek met vulling, gebak, desserts, melk, yoghurt, verpakte 
groente en fruit, (plakken of geraspte) harde kaas, vers vruchtensap en eieren.

JAAR

Bloem, droge pasta, granen, rijst, ko�e, thee, instant poeder, water, 
frisdranken, blikken, potten, siroop, honing en diepvriesproducten.

ONBEPERKT HOUDBAAR

Zout, azijn, suiker, hard snoepgoed, kauwgom, 
sterk-alcoholische dranken en wijn.
 

MAANDEN

Droge koek, ontbijtgranen, zoet broodbeleg, chips, zoutjes, noten, 
sauzen, instant poeder, margarine, zacht snoep, gesteriliseerde 
melkproducten, stuk harde kaas en zelf ingevroren producten.

Bepaalde groepen zoals zwangere 
vrouwen, baby’s en jonge kinderen, 
ouderen en zieken zijn gevoeliger 
voor voedselinfecties. 
Voor hen is het extra belangrijk 
om bij bederfelijke, kort houdbare 
producten (zoals vleeswaren) goed 
te letten op de houdbaarheids-
datum en deze producten altijd 
voor deze datum te eten.

PAAR DAGEN

Tot en met de datum en gekoeld bewaard.
Vers vlees, kip, vis, maaltijdsalades, gesneden groente en fruit.

Hoe lang is het houdbaar in een gesloten verpakking?Wat is het verschil?



Extra voedingsstoffen bij dreigende 
 verslechtering voedingstoestand

Wanneer je ouder wordt, kan het lastig zijn om 

 voldoende te blijven eten. Terwijl voldoende en 

 gezonde voeding juist dan extra belangrijk is. 

Er zijn verschillende redenen waardoor je minder kunt 

gaan eten. Bijvoorbeeld wanneer je een  verminderde 

eetlust hebt of snel een ‘vol’ gevoel. Problemen met 

het gebit kunnen ervoor zorgen dat eten minder 

 makkelijk gaat. En een verminderde reuk of smaak  

kan eten minder lekker maken. Ook eenzaamheid en 

depressie kunnen ervoor zorgen dat je minder eet.

Als iemand via de gewone voeding niet genoeg 

voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kan het zijn dat de 

arts of diëtist medische dieetvoeding adviseert zoals 

medische drinkvoeding. Medische drinkvoeding levert 

eiwitten, energie, vitaminen en mineralen. Hiermee 

kunnen mogelijke tekorten aangevuld worden. Dat 

draagt bij aan het verbeteren van iemands voedings-

toestand. Deze drinkvoeding kan ook verwerkt worden 

in gerechten. 

In de recepten in dit boekje lees je hoe je eiwit- en 

energieverrijkte drinkvoeding kunt verwerken.

Tips
• Er zit veel zout in smaakmakers zoals 

 bouillonblokjes, ketjap en maggi. Gebruik hiervan 

weinig of soorten waar weinig zout in zit.

• Marineren van vlees of vis verhoogt de smaak.  

Een paar druppels citroen ook!

• Strooi zwarte peper op een ei in plaats van zout.

• Vermijd pakjes en zakjes.
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Recepten



Pompoensoep
Groentesoepen

Altijd makkelijk, lekker en gezond, 

een kom soep! eigenlijk kun je 

van bijna alle groenten wel soep 

maken. Heel handig om zo je 

groentelade en voorraadkast leeg 

te maken. Ook maakt het voor 

soep niet uit als de groente een 

plekje heeft of er niet zo mooi 

meer uit ziet. Soep is een boven-

dien simpel, snel en niet al te duur.

5 personen
Per persoon: 100 ml

Tip Ook lekker  

met uitgebakken spekjes  

of croutons.

Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
25 g Olijfolie Smaak-vet

2 g Kerrie  

25 g Sjalotten fijngesneden Geur

3 g Knoflook fijngesneden Geur

3 g Rode peper fijngesneden Prikkeling

3 g Verse gember fijngesneden Prikkeling

300 g Pompoenblokjes Basis 

10 g Gembersiroop Smaak-zoet

300 ml Kippenbouillon/groentebouillon Smaak-zout-umami

25 g Slagroom Smaak-vet

of energie- en eiwitverrijkt:  
200 ml bouillon en 1 flesje Nutridrink compact neutraal

Garnering top
Mascarpone Smaak-vet

Walnoot of andere noot Prikkeling 

Werkwijze Temperatuur Tijd

1 Verhit de wokolie in de pan 120 °C 120 °C

2 Zet de sjalotten, knoflook, Spaanse peper en de gember aan 120 °C 2 m 

3 Voeg de pompoen toe en laat 1 minuut mee smoren 120 °C 1 m

4 Blus af met de gembersiroop en voeg dan de bouillon en 
room toe en breng aan de kook laat de soep zachtjes koken 95 °C 20 m

5 Pureer de soep met de staafmixer 

6 Serveer de soep in een kop met de mascarpone en walnoot erop
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Tip Ook lekker  

met uitgebakken spekjes  

of croutons.

Aardappel-preisoep

5 personen
Per persoon: 100 ml

Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
25 g Olijfolie Smaak-vet

50 g Sjalotten fijngesneden Geur

5 g Knoflook fijngesneden Geur

5 g Rode peper fijngesneden Prikkeling

100 g Aardappelblokjes  Basis

150 g Wit en groen van prei Basis 

175 ml Kippenbouillon/groentebouillon Smaak-zout-umami

50 ml Slagroom Smaak-vet

6 g Zout Smaak-zout

of energie- en eiwitverrijkt:  
75 ml bouillon en 1 flesje Nutridrink compact neutraal

Garnering top
Mascarpone Smaak-vet

Groene prei-olie of reepjes prei Geur | Prikkeling

Werkwijze Temperatuur Tijd

1 Verhit de wokolie in de pan 120 °C

2 Zet de sjalotten, knoflook, Spaanse peper aan 120 °C 5

3 Voeg de aardappel en prei toe en laat 1 minuut mee smoren 120 °C 1

4 Blus af met bouillon. Voeg de room toe en breng aan de 
kook. Laat de soep zachtjes koken 100 °C 20

5 Pureer de soep met de staafmixer 

6 Zeef deze door een fijne zeef

7 Serveer de soep in een kopje met de mascarpone en prei reepjes



Pannenkoeken basis beslag

Geschiedenis van pannenkoeken
Pannenkoeken ken je natuurlijk als Hollandse hap pur sang. Maar  eigenlijk 

heeft elk land wel z’n eigen pannenkoeken. Wij kennen pannenkoeken 

vooral als gebakken combinatie van bloem, eieren, melk en een snufje zout, 

belegd met jam, suiker, kaas en spek, stroop of appeltjes. Soms hartig, maar 

meestal zoet. Uit andere landen ken je pannenkoeken als crêpe in Frankrijk, 

wrap in Mexico, blini’s in Rusland, roti-plaat in Suriname en de Bánh xèo in 

Vietnam. Volgens voedselwetenschappers kenden we pannenkoeken al in 

de Romeinse tijd en waarschijnlijk zelfs al in de steentijd.

4 personen

Tip Er zijn veel ver-

schillende hartige en zoete 

toppings voor pannenkoeken. 

Bijvoorbeeld de klassiekers 

kaas, spek, stroop en poeder-

suiker. Maar probeer ook eens 

banaan met geraspte kokos 

of rood fruit. Of gewokte 

groenten. De mogelijkheden 

zijn eindeloos!

Ingrediënten

250 g bloem

500 ml Volle melk of energie-  
en eiwitverrijkt: 400 ml  
Volle melk en 1 flesje  
Nutridrink compact neutraal

2 Eieren (groot)

10 g Zonnebloem olie

2 g Zout 

1 pakje Roomboter of margarine

Werkwijze

1 Zeef de bloem en mix dit samen 
met het zout

2 Voeg de helft van de melk toe  
en mix tot een glad beslag

3 Voeg de rest van de melk, eieren 
en de olie toe en roer glad

4 Verwarm een beetje boter in  
een koekenpan, zorg er voor dat 
de pan goed heet is voordat je  
de pannenkoeken gaat bakken

5 Verdeel (bijvoorbeeld met een soep-
lepel) beslag in de pan en bak de 
pannenkoek om en om mooi bruin. 
Herhaal dit tot het beslag op is
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gemalen Broodpappen

2 personen

Ingrediënten
Basis

30 g Brood zonder korst

30 ml Slagroom

60 ml Volle melk

50 g Kwark

Broodpap speculoos 
30 g Speculoos

Broodpap ham-kaas 
30 g Kaas

30 g Ham

5 g Mayonaise, curry of ketchup

Broodpap tonijn 
35 g Tonijn uit blik

5 g Ketchup

Werkwijze Tijd

1 Weeg alle ingrediënten voor de basis zorgvuldig af 10 min

2 Kies een van de 3 smaken en weeg deze zorgvuldig af

3 Mix alles tot een homogene massa

Tip Varieer in de toevoegingen. 

Gebruik bijvoorbeeld eens  

aardbeienjam, pindakaas,  

gerookte kip of zalm.



Ingrediënten
1000 g Aardappelen 

250 g Sjalotten 5x5mm

50 g Ongezouten roomboter

100 ml Warme volle melk

600 g Verse spinazie gewassen

Evt. peper en zout naar smaak

Garnering
Gebruineerde pijnboompitjes

Werkwijze Temperatuur Tijd

1 Kook de aardappelen, sjalotten gaar in water 100°C 20 min

2 Wok de spinazie beetgaar of blancheer kort, houd apart 100°C 5 min

3 Giet deze af en stamp fijn

4 Voeg de boter, melk en de beetgare spinazie toe

5 Proef de stamppot af en voeg evt. peper en zout  
naar smaak toe

Spinaziestamppot
Tip Ook lekker met 

uienchutney of piccalilly.  

Serveer dit gerecht met vis  

zoals zalm, makreel of vis  

uit het seizoen.

6 personen
Per persoon:  
200 g stamppot



Stamppot

Een stamppot is in Nederland en 

in Vlaanderen, waar het stoemp 

wordt  genoemd, een traditioneel 

gerecht dat meestal wordt bereid 

uit aard appelen en groenten.

Het advies is om minimaal 250 

gram groente per dag te eten. 

Groente staat in de Schijf van Vijf 

en levert weinig calorieën en veel 

voedingsstoffen. Groente geeft 

veel voordelen voor de gezond-

heid en hangt samen met een 

lager risico op chronische ziekten. 

Was groente altijd grondig onder 

 stromend water om vuil en stof te 

verwijderen. Voor het milieu is het 

eten van groenten van het seizoen 

het beste. Er zijn verschillende 

 milieu en fairtrade keurmerken 

voor groente.
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10 personen
Per persoon: 100 g salade

Ingrediënten
Salade Geur-Prikkeling-Smaak
300 g Pastinaak blokjes 10x10mm Basis

100 g Ui in halve ringen Geur 

125 g Kastanjechampignons in partjes Smaak-umami

50 g Walnoten Prikkeling

5 g Knoflook Geur

50 g Romana/Romeinse sla Geur

Dressing
75 ml Troebel appelsap Smaak-zoet

25 g Balsamico azijn Smaak-zuur

Zeezout en zwarte peper

Werkwijze

Salade Temperatuur Tijd

1 Bak de pastinaak en uien in de oven op bakpapier 190° c 30 min

2 Voeg de champignons, walnoten en knoflook toe 
en bak verder 190° c 10 min

Dressing

1 Laat het appelsap inkoken en voeg de Balsamico toe

Opmaak

1 Maak de salade op smaak met de dressing en peper en zout

2 Maak een mooie schaal op met de sla en salade

Wintersalade met gebakken pastinaak
en paddenstoelen

10 personen
Per persoon: 100 g salade
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8 personen
Per persoon:  
75 g pasta salade
50 g eiwit component
20 g saus naar keuze

Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
75 g Pasta rauw Basis

50 g Rode paprika blokjes 5x5mm Geur 

100 g Doperwtjes Geur 

50 g Mais korrels Prikkeling

50 g Komkommer blokjes 5x5mm Smaak-Zuur 

50 g Augurk blokjes 5x5mm Smaak-zuur

50 g Venkel blokjes 5x5mm Geur

50 g Appel blokjes 5x5mm Smaak-zoet-zuur

25 g Rode ui blokjes 5x5mm Geur

15 g Olijfolie Smaak-vet

15 g Mayonaise Smaak-vet

Zout en peper naar smaak

Eiwit toevoeging
400 g Zalm of tonijn uit blik

400 g Kipstukjes of gerookte kip

400 g Stukjes gekookt ei of gefrituurde tahoeblokjes

Tomatensaus
50 g Mayonaise Smaak-zuur-zout-vet

100 g Kwark Smaak-vet

25 g Tomaten blokjes uit blik Smaak-zuur

Kerriesaus 
50 g Mayonaise Smaak-zuur-zout-vet

100 g Kwark Smaak-vet

3 g Kerrie (een theelepel) Geur

Piccalillysaus
50 g Mayonaise Smaak-zuur-zout-vet

100 g Kwark Smaak-vet

25 g Piccalilly 

Koude pastasalade met piccalilly



Werkwijze

Pasta

1 Kook de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking al dente

2 Spoel de pasta met koud water af en laat uitlekken

Vulling

1 Snijd alle andere ingrediënten in blokjes

2 Meng de pasta en groenten en voeg de mayonaise en olie toe

3 Breng op smaak met peper en zout en proef

4 Maak mooie schaaltjes met de salade

Eiwit toevoeging

1 Laat de gasten zelf naar smaak 50 gram eiwit toevoeging toevoegen

Saus

1 Laat de gasten zelf naar eigen keuze en smaak 20 gram saus toevoegen

Mosterdzuur van groente oftewel piccalilly
Piccalilly is een mengsel van groenten, zoals augurken, 

zilveruitjes en bloemkool, Deze moeten in een houten 

vat rijpen. Door die groente wordt een zuur mengsel 

van azijn en mosterd geroerd, waardoor het een frisse 

smaak heeft.

Van Piccalilly wordt verteld dat het van oorsprong 

 Engels is. Het is duidelijk dat het voortkomt uit de 

keuken van India, waar men vele zoetzure pekels met 

kruiden maakte. Ook geelwortel noodzakelijk voor 

 Piccalilly wordt eigenlijk pas midden 18e eeuw voor 

het eerst in Europa ingevoerd. Maar in kookschriften 

rond 1800 vindt men in Nederland al recepten voor 

wat toen alleen nog niet Piccalilly heette. Men at het bij 

bonen en stoofpotten, maar ook op brood. Het wordt 

tegenwoordig in cafetaria’s zelfs over frites  geserveerd. 

De felgele kleur is doorgaans afkomstig van de eerder-

genoemde kurkuma-wortel (= geelwortel).

Tip Ook lekker met stukjes 

 koude  kipdijfilet, tonijn of zalm uit 

blik. Of maak een vegetarische versie  

met stukjes gekookt ei of tahoe.
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Mangochutney

4 personen

Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
250 g Mango blokjes 10x10 mm Basis 

50 g Rode ui 5x5mm Geur

3 g Verse knoflook Geur

3 g Rode peper Prikkeling

3 g Gember Prikkeling

40 g Ahornsiroop Smaak-zoet

15 g Witte wijnazijn Smaak-zuur

5 g Gembersiroop Smaak-zoet

5 g Olijfolie Smaak-vet 

Werkwijze Temperatuur Tijd

1 Snijd de knoflook, peper en gember zeer fijn

2 Verhit de olijfolie 120°c 2 min

3 Fruit de ui en alle kruiden zonder kleuren aan 120°c 2 min

4 Voeg de mango toe en bak even mee 120°c 2 min

5 Voeg daarna de ahornsiroop, witte wijnazijn,  
gembersiroop toe

6 Laat zachtjes inkoken tot stroopdikte 95°c 25 min

7 Proef en laat afkoelen

Tip Lekker bij geroosterde 

kip, en  gewokte gamba’s in  

zoetzure  chilisaus.



Rode-uienchutney pittig
31

Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
25 g Olijfolie Smaak-vet

500 g Uien Basis

2 g Gerookte paprikapoeder Geur

1 g Chilipoeder Prikkeling 

5 g Rode peper Prikkeling

5 g Gember Prikkeling

1 g Laurierbladjes Geur 

2 g Steranijs Geur

1 g Kruidnagel Geur

75 g Ahornsiroop Smaak-zoet

75 g Balsamicoazijn Smaak-zuur

150 ml Rode wijn Smaak-zuur

10 g Bruine suiker Smaak-zoet

Werkwijze Temperatuur Tijd

1 Verhit de olijfolie 120°c

2 Bak de uien en alle kruiden zachtjes aan 120°c 5 min

3 Blus af met de ahornsiroop, balsamicoazijn, rode 
wijn en bruine suiker

120°c 2 min

4 Laat op een laag vuur stroperig worden 95°c +/- 25 min

5 Proef af en zet koel

Weetje

Een chutney is een koud of licht 

warm bijgerecht van vruchten 

of groenten, die met specerijen 

tot een kruidige compote zijn 

gekookt. Chutney kennen we uit 

de Indiase keuken, maar eigenlijk 

is het net als jam en pickles een 

Engelse manier van inmaken. 

Chutneys worden in India bij elke 

maaltijd gegeten, te beginnen bij 

het ontbijt tot aan een late snack.

Bij smaak- of geur verlies is een 

chutney een ideale toevoeging bij 

een gerecht, omdat deze veel in-

grediënten bevat die de smaak- en 

geur beleving positief stimuleert. 

10 personen
Per persoon: 50 g

Tip Lekker bij geroosterde kip, zalm en spinaziestamppot.
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Smoothie van groene groenten
Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
100 g Rijpe avocado Basis

100 g Spinazie Basis

halve Appel (zure soort) Basis

100 g Banaan Basis

2 g Klein stukje gember Prikkeling

2 g Rode peper Prikkeling

1 g Mint blaadjes Geur

10 g Gembersiroop Smaak-zoet

500 ml Verse jus d’orange of  
energie- en eiwitverrijkt: 400 ml jus d’orange 
en een flesje Nutridrink Compact Protein

Smaak-zoet-zuur

Werkwijze

1 Mix eerst alle ingrediënten met de helft van de jus d’orange

2 Voeg de mint naar smaak toe

3 Breng op de juiste dikte met de jus d’orange 

Smoothie

Een smoothie is een niet-alco-

holisch, koud drankje, meestal 

romig en met fruit en/of groenten. 

De ingrediënten zijn vers fruit, 

groenten en sap. Deze ingrediën-

ten worden in een blender of een 

speciale smoothiemaker gemixt 

tot een romige drank. 

Een groente of fruit smoothie als 

ontbijt of tussendoortje is één van 

de gezondste keuzes die je kunt 

maken. Ze geven je energieniveau 

een oppepper en verbeteren je 

algehele gezondheid.

10 personen



Smoothie van rode bieten 33

Tip Alle combinaties zijn 

ideaal om in te vriezen, en al 

helemaal in druk-en-sluit zak-

jes. Leg dus een flinke voorraad 

aan, zodat je op ieder gewenst 

moment een heerlijke smoothie 

kunt maken. Gebruik diepvries 

fruit zodat het drankje meteen 

verkoelend is.

10 personen
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Ingrediënten Geur-Prikkeling-Smaak
250 g Gare rode bietjes Basis

100 g Gemengd rood fruit Basis

halve Appel Basis

halve Banaan Basis 

5 g Klein stukje gember Prikkeling

2 g Rode peper Prikkeling

2 g Mint blaadjes Geur

1 g Chinese Vijfkruidenpoeder Geur | Prikkeling

500 ml Bietensap of  
energie- en eiwitverrijkt: 400 ml bietensap  
en een flesje Nutridrink Compact Protein 

Basis

Werkwijze

1 Mix eerst alle ingrediënten met de helft van het bietensap

2 Voeg de mint en Chinese vijfkruidenpoeder naar smaak toe

3 Breng op de juiste dikte met de rest van het bietensap



gemalen Stroopkoffie

2 personen

Tip Varieer in de soorten,  

bijvoorbeeld vla en chocomelk  

in plaats van koffie.

Ingrediënten

1 Stroopwafel

20 ml Koffie 

40 g vla of energie- en eiwitverrijkt:  
40 g Nutilis stage 2 vanille vla

Werkwijze Tijd

1 Breek de stroopwafel in kleine stukjes en week in de hete koffie 10 min

2 Voeg de koude vla toe

3 Mix in de blender tot een gladde massa



35

10 personen
Per persoon: 125 g kwark 
25 g roodfruitcompote

Kwark met rood-fruitcompote
Ingrediënten
Luchtige kwark Geur-Prikkeling-Smaak
1000 g Magere kwark Basis 

10 g Citroen of limoensap Smaak-zuur

halve Rasp van halve limoen Geur 

250 ml Slagroom Smaak-vet

40 g Poedersuiker Smaak-zout

Roodfruitcompote
500 g Roodfruit Smaak-zoet-zuur

100 g Bessensap Smaak-zuur

100 g Suiker Smaak-zoet

10 g Honing Smaak-zoet

2 Steranijs Geur 

5 g Vijfkruidenpoeder Prikkeling | Geur 

1 Rasp van 1 limoen Geur 

Werkwijze
Luchtige kwark met slagroom

1 Schep de kwark in een flinke kom

2 In een andere kom de slagroom met de suiker stijfkloppen

3 Spatel nu voorzichtig de slagroom, limoensap en de limoenrasp door de kwark

Roodfruitcompote Temperatuur Tijd
1 Breng het bessensap en de suiker aan de kook 100°c

2 Voeg de steranijs, vijfkruidenpoeder en honing toe  
en laat trekken

90°c 30 min

3 Voeg hierna het roodfruit toe en laat zachtjes koken 90°c 5 min

4 Laat afkoelen en voeg als laatste de limoenrasp toe

Tip Lekker bij desserts en op gebak.

Compote (Frans voor ‘mengsel’)

Compote is een zoete moes van 

 gekookt fruit en suiker. Een compote 

is niet zo stevig als jam. Soorten fruit 

die gebruikt kunnen worden voor het 

maken van compote zijn onder  andere 

appels, abrikozen, peren, kersen en 

aardbeien. Er zitten vaak nog stukjes 

fruit in de compote. 
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Hangop met aardbei en basilicumsuiker

10 personen
Per persoon: 125 g hangop
25 g aardbei

Werkwijze

Hangop met slagroom

1 Zet een vergiet of een zeef op een pan, de onderkant van de zeef moet  
helemaal vrij hangen

2 Een theedoek even goed nat maken en in de zeef leggen

3 De yoghurt in de zeef met theedoek schenken en verder uit laten lekken in de 
koeling. Dek het wel even af met wat plasticfolie. Laat de yoghurt 8 uur uitlekken

4 Gooi het water in de pan daarna weg en schep de hangop (hangop is dus 
 eigenlijk yoghurt zonder water) in een flinke kom 

5 In een andere kom de slagroom met de suiker stijfkloppen

6 Spatel nu voorzichtig de slagroom door de hangop

Aardbei

1 Snijd de aardbeien in kleine stukjes

Basilicumsuiker

1 Pluk een stuk of 10 kleine blaadjes van de verse basilicum

2 Mix de suiker in de blender met de basilicumsuiker

Maak een schaaltje met hangop, doe de aardbei bovenop en garneer op het 
laatst met de suiker.

Hangop

Hangop is een melkproduct dat 

vaak als nagerecht wordt gegeten. 

Hangop wordt bereid uit karne-

melk of yoghurt. Hangop is een 

zuivelproduct dat gemakkelijk 

thuis te bereiden is. In een schone 

theedoek die over een schaal is 

gespannen, of bij de punten is 

opgehangen, wordt karnemelk of 

yoghurt geschonken die dan een 

nacht uitlekt om het  ingedikte 

melkproduct te verkrijgen dat 

dan een kwarkachtige structuur 

heeft. Tegenwoordig wordt ook 

fabrieksmatige gemaakte hangop 

verkocht.

Ingrediënten

Hangop met slagroom Geur- Prikkeling -smaak

1000 ml Volle yoghurt Smaak-zuur

250 ml Slagroom Smaak-vet 

40 g Poedersuiker Smaak-zoet

Aardbei

250 g Aardbeien Geur 

Basilicumsuiker

100 g Grove kristalsuiker Smaak-zoet

5 Blaadjes basilicum  Geur 
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10 personen
Per persoon: 125 g hangop
25 g appel

Werkwijze
Hangop met slagroom

Stap 1 t/m 5, zie ‘Hangop met aardbei en basilicumsuiker’
6 Spatel nu voorzichtig de slagroom, limoensap en de limoenrasp door de hangop

Appel en rozijnen compote 
1 Bak de appels zachtjes in een koekenpan met de  roomboter, honing en de kruiden
2 Als de appel zacht is voeg de rozijnen toe 
3 Laat iets afkoelen.

Krokante amandelen Temperatuur  Tijd
1 Meng het eiwit met de poedersuiker
2 Voeg de amandelen toe en meng voorzichtig
3 Smeer uit over bakpapier en bak krokant. Schep af en toe om       125°         25 m

Contoleer tussendoor de kleur en of ze krokant zijn. Bak eventueel nog iets langer

Ingrediënten
Hangop met slagroom Geur- Prikkeling -smaak

1000 ml Volle yoghurt Smaak-zuur
10 g Citroen of limoensap Smaak-zuur

halve Rasp van halve limoen Geur 
250 ml Slagroom Smaak-vet 

40 g Poedersuiker Smaak-zoet
Appel, rozijnen

300 g Appel blokjes Basis
50 g Rozijnen Smaak-zoet
25 g Honing Smaak-zoet

2 g Chinese vijfkruidenpoeder Geur | Smaak | Prikkeling
25 g Roomboter Smaak-vet

Krokante Amandel
70 g Amandelschilfers Prikkeling-krokant
25 g Poedersuiker Smaak-zoet
20 g Eiwit Basis 

Hangop  met appel, rozijnen, kaneel 
en krokante amandel
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