GoodFood in
je brooddoos
Originele lunchideetjes
waar iedereen blij van wordt

Wij kiezen voor GoodFood@School.
Wij kiezen voor duurzaam en gezond eten
op alle Vlaamse scholen.
Ook Chefkok Seppe Nobels wil van gezonde en duurzame voeding op school de normaalste zaak van de wereld
maken: “Op school moeten kinderen enorm veel leerstof verwerken, maar de voeding waarmee ze dat moeten
doen volstaat niet. School is juist de plek waar je kinderen kan fascineren door ze terug de oorsprong te laten
ontdekken. Hoe worden aardbeien gekweekt? Hoe groeit een artisjok? Hangt dat in een struik of in een boom?
Met dergelijke vragen over voeding kan je in alle lessen aan de slag, ook buiten de klas. Voeding speelt niet
enkel een rol in de keuken, maar in alle aspecten van ons leven.”
Wat is dat dan, gezond en duurzaam eten? Met deze receptenbundel helpen we je graag al een eindje op weg.
Je kan met deze receptjes thuis aan de slag. Of laat ze zien op school aan de kok of je leerkracht.

“Ik wil groenten opnieuw hip en trendy te maken zodat de jonge generatie eraan verslaafd raakt en elke
dag weer smeekt om een nieuwe veggie shot.”
MEER WETEN?
www.goodfoodatschool.be

Mail ons op info@goodfoodatschool.be
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Groentensoep
❙ 2 uien

❙ 1 blaadje laurier

❙ 1 teentje look

❙ 1 theelepel rozemarijn

❙ 2 wortels

❙ Zout

❙ Paar stengels selder

❙ Peper

❙ 1 courgette

❙ Groentebouillon

❙ 1 bokaal tomatenstukjes of 4 verse tomaten

❙ Zonnebloemolie

Schil de uien en snij ze in kleine blokjes. Schil en pers het teentje look.
Schil en snij de wortels in kleine blokjes.
Was de selder en snij in blokjes.
Was de courgette en snij in blokjes.
Stoof de ui met een snufje zout in een beetje olie in een ruime kookpot.
Als de ui glazig is, voeg dan de look, laurier en rozemarijn toe.
Doe de wortels, selder en courgette er bij en laat even mee aanstoven.
Voeg nu de tomaten toe en laat dit zachtjes pruttelen.
Leng aan met voldoende water en een schepje groentebouillon.
Breng aan de kook en laat zachtjes koken tot alle groentjes gaar zijn.
Proef en breng op smaak met peper, zout en/of groentebouillon.
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Courgette en tomaat zijn heerlijke zomergroenten! Varieer in de winter of vroege lente
eens met knolselder, pastinaak of pompoen in je soep.
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Falafelballetjes
❙ 400 g kikkererwten

een nachtje geweekt, niet gekookt

❙ 1 theelepel gemalen koriander

❙ 1 ui

❙ snufje cayennepeper

❙ 1 teentje knoflook

❙ vers gemalen zwarte peper

❙ verse peterselie

❙ Olie om in te bakken

❙ 2 eetlepels kikkererwtenmeel
❙ 2 theelepels zout

winkel

dit kan je kopen bij de bio

vb zonnebloemolie

❙ 2 theelepels gemalen komijn

Pel de ui en snij deze in kleine blokjes.
Schil de look en snij fijn.
Doe de kikkererwten samen met alle andere ingrediënten (behalve de olie) in een keukenrobot en hak alles tot
je een korrelige mengeling krijgt.
Doe het mengsel in een kom.
Verwarm een dikke laag olie in een stevige pan.
Maak van de mengeling balletjes.
Als de olie warm is, kan je de balletjes beginnen bakken.
Begin eventueel met één proefballetje, indien nodig kan je dan bijkruiden.
Bak de balletjes aan alle kanten mooi bruin.
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Combineer met fijn geraspte witte kool, rode kool, rammenas, koolrabi en een looksausje in een volkoren pitabroodje. Heerlijke snack in de winter! Zet je dit in een ander seizoen op het menu? Raadpleeg de seizoenskalender van Velt!
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Frisse
Couscoussalade
❙ 2 grote koppen couscous

❙ 1 handje rozijntjes

❙ 1 komkommer

❙ Sap van 1 citroen

❙ 3 stengels bleekselder

❙ Olijfolie naar smaak

❙ 2 rode uien

❙ Peper en zout

❙ Verse peterselie

Verwarm de oven voor op 170°C.
Doe de couscous in een kom en meng er een snufje zout en wat olijfolie onder.
Breng water aan de kook. Als het water kookt, doe dan 2 tassen water bij de couscous. Dek de couscous af met
een handdoek of deksel en laat dit wellen.
Wel ook de rozijntjes in warm water.
Pel de uien en snij deze in heel fijne blokjes. Laat de ui samen met citroensap en wat zout marineren.
Was de komkommer en snij in kleine stukjes.
Was de selder en snij in kleine stukjes.
Snipper de peterselie.
Meng alle groentjes onder de couscous.
Breng op smaak met zout, peper, citroensap en olijfolie.
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Komkommer is een typische Belgische zomergroente. Van boer tot bord zonder te veel
tussenschakels en vervuilend transport. Wat is er mooier?
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Winterse
koolsalade
❙ 1/2 witte kool

❙ Appelazijn

❙ 1/2 rode kool

❙ Olijfolie

❙ 3 of 4 wortelen

❙ Peper

❙ 1 handje zonnebloempitten

❙ Zout

Bak de zonnebloempitten in een hete, droge pan zonder vetstof. Als de pitjes beginnen te kleuren, dan doe je
ze in een kommetje om af te koelen.
Schaaf de witte en de rode kool in fijne stukken met de mandoline.
Rasp de wortelen.
Doe de groenten samen in een kom met wat zout, appelazijn, olijfolie en peper. Meng alles goed onder elkaar.
Doe ook de zonnebloempitjes er bij.
Proef en voeg eventueel nog wat zout, peper, olie of azijn toe.
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TIP
Deze salade is door de gemakkelijke dressing in een handomdraai aan te passen aan het

d

TIP

n

juiste seizoen. Gebruik hiervoor de seizoenskalender van Velt.
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Verrassende
linzensalade
❙ 2 kopjes groene linzen

❙ Olijfolie

❙ 1 venkel

❙ Citroensap en zeste naar smaak

❙ 2 wortels

❙ Peper

❙ Blaadje laurier

❙ Zout

❙ Verse groene kruiden

Spoel de linzen en kook ze in ruim water met een beetje zout en een blaadje laurier tot ze zacht zijn. Snij ondertussen de venkel in kleine blokjes. Schil de wortels en snij ze in kleine blokjes.
Snij de groene kruiden fijn.
Meng de groenten en de kruiden in een kom met wat citroensap en zeste, olijfolie en peper en zout. Giet de
linzen af als ze gaar zijn en meng ze onder de groenten.
Proef en breng op smaak.
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Heerlijk in een nazomers saladebuffet als vleesvervanger.
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Vegan ‘kipcurry’
❙ 400 g gekookte kikkererwten

een nachtje geweekt in water en
gekookt, of uit blikt

❙ 1 theelepel gemalen komijn

❙ 2 eetlepels sojasaus

❙ 1 snufje cayennepeper

❙ 2 theelepels currypoeder

❙ Peper

❙ 1 theelepel paprikapoeder
❙ 1 theelepel kurkuma

geelwortel, een specerij

❙ Zout

Voor de veganaise:

❙ 1 theelepel mosterd

❙ 100 ml sojamelk (ongezoet)

❙ 1 eetlepel appelazijn

❙ 200 ml zonnebloemolie

❙ 1 theelepel zout

Plet de kikkererwten met een pureestamper tot een grove massa.
Maak de veganaise. Doe alle ingrediënten, behalve de olie voor de veganaise, in een maatbeker. Mix kort met
een staafmixer, voeg dan traag de olie toe en blijf rustig mixen.
Doe de veganaise bij de kikkererwten. Meng de sojasaus en de specerijen er bij.
Proef en kruid verder af met peper, zout en eventueel nog extra specerijen.
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Doe deze vegan kipcurry op volkoren toast en werk af met heerlijke seizoensgroenten.
Elke dag voldoende groenten eten wordt zo een makkie.
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Rodebietenhummus VEGAN
❙ 3 medium rauwe rode bieten, in blokjes gesneden
❙ 2 eetlepels olijfolie
❙ 2 teentjes knoflook
❙ 125 gram gekookte kikkererwten
❙ 1 ½ theelepel karwijzaadjes

❙ ½ theelepel venkelzaadjes
❙ ½ theelepel kardemomzaadjes
❙ 150 ml olijfolie
❙ 3 eetlepels versgeperst limoensap
❙ Peper en zout

Verwarm de oven op 180 graden.
Snij de bieten in kubusblokjes van ongeveer 2cm
Schik de bieten op een bakplaat en strijk ze in met 2 eetlepels olijfolie. Bak de bieten gedurende 20 minuten in
de oven. Doe er dan 2 teentjes look bij en bak nog eens 10 minuten. Laat volledig afkoelen.
Knijp de look uit de schil. Pureer de bieten, look en kikkererwten samen met de andere
ingrediënten tot een glad geheel (blender of mixer).
Voeg als dat nodig is wat extra water of olijfolie toe en kruid stevig met peper en zout.
Deze hummus kan je (minstens) 2 dagen in de koelkast bewaren.
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Bewaar de plakken in een luchtdichte zak in de vriezer. ‘s Ochtends haal je die eruit en
tegen lunchtijd zijn ze perfect ontdooid. Als ontbijt in de broodrooster zijn deze ook
heerlijk met een eitje van uit de tuin of bij de (bio)boer!
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Spaanse omelet
❙ 1 grote of 2 kleine aardappelen

❙ Zonnebloemolie

❙ 1 rode paprika

❙ Peper

❙ 1 ui

❙ Zout

❙ 8 tot 10 eieren

Schil de aardappel en snij in dunne plakken.
Was de paprika en snij deze in reepjes.
Schil de ui en snij in ringen.
Bak de groenten in een pan gevuld met een bodem olie tot ze glazig en gaar zijn. Doe dit in verschillende keren.
Kluts de eieren met voor elk ei een flinke snuf zout en een beetje peper.
Meng de gebakken groenten met de geklutste eieren.
Bekleed een ovenschaal met bakpapier. Giet het ei-groentenmengsel in de ovenschaal.
Bak het ei 30 minuten in de oven op 170°C.
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In de herfst kunnen champignons de zomergroenten paprika vervangen. Ook heerlijk!
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Kies eens voor bio-eitjes. De kip gaat er alvast heel blij van worden!
WW

www.goodfoodatschool.be

AK

.B

E

L
W.

AR

OOKTVOORU

Spread van geroosterde pompoen,
salie en ricotta
❙ 5 el olijfolie
❙ 10 blaadjes verse salie, zeer fijn gesneden

❙ 2 butternutpompoenen, geschild en pitten
verwijderd, in blokjes gesneden

❙ 1 rode chilipeper, zaadjes verwijderd en zeer
fijn gesneden

❙ 2 tenen knoflook
of Griekse yoghurt
❙ 2 el ricotta

❙ 1.5 cm gember, zeer fijn geraspt

❙ Peper en zout

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Meng de olijfolie met de salie, chili en gember. Doe de pompoenblokjes en look in een kom en meng grondig
met de olie. Kruid met peper en zout en leg de pompoenblokjes op de bakplaat. Laat gedurende 30 minuten
bakken in de oven.
Laat volledig afkoelen en doe de blokjes nu ofwel in de blender of je kunt ze ook gewoon
prakken met een vork. Knijp de teentjes look uit en doe ze bij de pompoen samen
met de ricotta (of de Griekse yoghurt). Meng tot een glad geheel en breng eventueel op
smaak met peper en/of zout.
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Als je het geheel mixt, is het leuk om alle ingrediënten een beetje achter de hand te
houden (chilipeper, gember, salie) om deze nadien toe te voegen en zo (nog) meer
kleur in het geheel te brengen. Blijft (zeker) twee dagen goed in de koelkast.
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Pittenpaté
❙ 250 g tofu

❙ Sap van 1 citroen

❙ 100g zonnebloempitten

❙ 1 handje peterselie

❙ 2 wortelen

❙ Peper

❙ 1 ui

❙ Zout

❙ 1 teentje look
❙ 50 g sojasaus
❙ 50 g zonnebloemolie

Schil de wortelen en snij in grote stukken. Pel de ui en snij in grote stukken. Pel het teentje look en snij fijn.
Doe alle ingrediënten in een keukenrobot en hak tot je een gladde massa krijgt.
Vet een bakvorm of ovenschaal in en doe het mengsel hierin.
Bak de paté 30 minuten op 170°C.
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Cookiedoughballetjes
❙ 100 gram cashewnoten
❙ 50 gram havervlokken
❙ 1 eetlepel pindakaas of notenpasta
❙ 1 eetlepel honing

❙ 1 theelepel vanillepoeder
verkrijgbaar in BIO-winkel/
❙ Snuif zout
natuurvoedingswinkel
❙ Handvol cacaonibs

W
z

of pure chocosplinters

Doe alle ingrediënten behalve de cacaonibs in de keukenmachine en maal tot het een kruimelige massa wordt.
(dit kan ook zeker met de hand voor wie geen keukenmachine heeft thuis!)
Schep deze massa in een kom en meng met de hand de cacaonibs erdoor.
Rol er vervolgens kleine balletjes van.
Bewaar ze in de koelkast.
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Salade met
wortel, rode kool
en sesamzaadjes
zonnebloen, pompoen, anders

❙ 2 kleine rode kolen

❙ Handvol pitten

❙ 3 grote wortels

❙ 2 granaatappels

❙ 4 eetlepels sesamzaad

❙ 6 eetlepels appelazijn

Snij de rode kool heel fijn en rasp de wortels grof.
Meng de geraspte groenten in een kom met de sesamzaadjes, azijn, ahornsiroop en wat zout.
Meng het slaatje en de dressing goed door met je handen.
Je kunt eventueel de pitten roosteren als je dit wenst (je kunt ze ook gewoon toevoegen).
Werk de salade af met de (geroosterde) pitten en de granaatappel.
Je kunt desgewenst ook nog wat noten (naar keuze), rozijnen of gedroogde
appelblokjes toevoegen.
In de koelkast blijft dit 3 dagen goed
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Vegan bananenchocolade cake

❙ 3 hele rijpe bananen

e
perfect voor die bananen met zwart
plekjes die je anders had weggegooid!

❙ 5 g bakpoeder

❙ 70 g zonnebloemolie

❙ 3 g baksoda

❙ 150 g bruine suiker

❙ 5 g zout

❙ 1 theelepel vanillesuiker

❙ 150 g chocoladedruppels

❙ 1 theelepel citroensap
❙ 230 g sojamelk

natriumbicarbonaat

of ook wel ‘callets’, chocolade om mee
te bakken

❙ 250 g bloem

Plet de bananen met een vork tot een papje.
Meng de zonnebloemolie, bruine suiker en vanillesuiker onder de bananen tot een gladde massa.
Voeg de sojamelk en het citroensap toe en meng goed.
Zeef de bloem, bakpoeder en baksoda en meng bij het bananenmengsel samen met het zout.
Roer de chocoladedruppels onder het beslag.
Bekleed een cakevorm met bakpapier. Bak de cake 55 minuten op 175°C.
Tip! Je kan ook kleine cakejes maken als je het beslag verdeelt in een muffinvorm.
Dan moeten de cakejes maar 30 minuten bakken.
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Bananen smaken nog lekkerder als je weet dat de boer er een mooie prijs voor heeft
gekregen. Kies fair trade!
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Haverpannenkoekjes met
gebakken appeltjes
❙ 250 g bloem

❙ 5 appels

❙ 100 g havervlokken

❙ 5 eetlepels bruine suiker

❙ 1 pakje bakpoeder

❙ Snufje kaneel

❙ Snufje zout

❙ Citroensap

❙ 2 eieren

❙ Boter of olie om de pannenkoekjes
en de appeltjes in te bakken

❙ 500 ml melk

TIP

d

Doe de bloem, havervlokken, bakpoeder en zout in een beslagkom, meng dit alles ondereen.
Maak een kuiltje in het midden en doe de eieren hierin. Voeg de melk beetje bij beetje toe en meng het beslag
ondertussen met een garde tot je een mooi dik beslag hebt.
Zet dit even in de koelkast.
Schil de appels en snij in blokjes. Bak de appeltjes in wat olie of boter met wat kaneel, meng de suiker onder
de appeltjes en blus met een beetje citroensap.
Bak de pannenkoekjes in olie of boter.
Serveer de pannenkoekjes met de appeltjes.
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Kies voor appels van bij ons! In september en oktober hebben we ze in overvloed!
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Notenbrood
❙ 4 eieren
❙ 50 ml kokosolie

❙ 450 gram gemengde zaden,
pitten, noten naar keuze

Verwarm de oven voor tot 160 graden.
Klop de vier eieren in een kom. Laat de kokosolie smelten en
voeg toe aan de eieren. Voeg de zaden-pitten-notenmix toe en meng alles tot een geheel.
Doe het ei-notenmengsel in een ingevette broodvorm en zet die ongeveer een uur in de oven.
Laat het brood afkoelen en snijd het dan in dikke plakken.
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Bewaar de plakken in een luchtdichte zak in de vriezer. ‘s Ochtends haal je die eruit en
tegen lunchtijd zijn ze perfect ontdooid. Als ontbijt in de broodrooster zijn deze ook
heerlijk met een eitje van uit de tuin of bij de (bio)boer!
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’Duurzaam en gezond eten
op alle Vlaamse scholen
tegen 2021’
Een ambitieuze doelstelling? Dat zeker!
Maar volgens ons broodnodig.
De school is de ideale plek om gezond en duurzaam eten de plek te geven die het verdient. Eten dat goed is voor
jou, maar ook voor de planeet en de kindjes van morgen. Wat is dat dan, gezond en duurzaam eten? Met deze
receptenbundel helpen we je graag al een eindje op weg. Je kan met deze receptjes thuis aan de slag. Of laat ze
zien op school aan je leerkracht of de kok. Wie weet kunnen die er in de keuken of refter mee verder.

De recepten uit dit boekje zijn met veel liefde bedacht door:
Lara kookt voor u
‘Lara kookt voor u’ is een biologische buurtwinkel. Wij werken zo veel mogelijk verpakkingsvrij en met zo lokaal mogelijke leveranciers en producten. Wij verkopen lekkere ingrediënten
om zelf mee te koken. Maar ook bieden wij verschillend huisgemaakt lekkers aan zoals soep,
vegetarisch broodbeleg, granola, koekjes,...
Ook kan je bij ons terecht voor vegetarische catering voor al je feesten en gelegenheden. En kan je een workshop
volgen bij ons, of er één op maat bestellen.

Fersjet
Fersjet voorziet gezonde lunchboxen met LEF (Lokaal- Ecologisch - Fair Trade). (Jonge)
ouders een stressvrije ochtend bezorgen én dit zonder schuldgevoel (veggie, biologisch).
(Groot)ouders die een lunchbox aankopen ‘sparen’ zo mee voor een lunchbox voor een kind in armoede.
Fersjet voorziet zowel de duurzame lunchbox als de inhoud ervan om zo stigmatisering te vermijden.

GoodFood@School, een samenwerking van Rikolto, GoodPlanet en Fairtrade Belgium

met de steun van

info@goodfoodatschool.be

-

www.goodfoodatschool.be

v.u. Rikolto België vzw, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven

