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Toprecepten van de Top Fit Kids

Aan de nieuwe topkoks
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Dit kookboek is van:
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Aan de ouders:

Help je kinderen bij het bereiden van de recepten in dit
kookboekje. Kijk bij elk recept naar dit symbool om te
zien waarbij je kinderen hulp nodig hebben. Laat kinderen
nooit alleen in de keuken. Lees op pagina 30 t/m 33
meer tips en adviezen voor gezonde kinderen.
Top Fit Kids is een programma van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Waarom eten de
Fransen slakken?

(oplossing op bladzijde 29)

Veilig koken

Kookwoorden

l Vraag altijd toestemming aan een volwassene voordat je

Hoi, ik ben
Wijze Willem en heb
wat kookwoorden
voor je opgezocht!

begint met koken. Dit symbool geeft aan waar je hulp bij
nodig hebt.

l Gebruik geen elektrische apparaten zonder dat je een
volwassene om hulp hebt gevraagd.

Afgieten

l Zorg ervoor dat het aanrecht schoon is.
l Doe voorzichtig met messen. Vraag een volwassene om je
te helpen bij het uitzoeken van een mes en het snijden van
het eten. Loop nooit rond met een mes in je hand.

l Vraag een volwassene om de oven of het fornuis aan te zetten wanneer
je deze nodig hebt. Zorg ervoor dat pannen niet uitsteken als ze op het
fornuis staan.

l Gebruik altijd ovenwanten wanneer je iets in de oven
stopt of uit de oven haalt.

l Was fruit en groenten altijd, tenzij je ze schilt.
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Verschillende ingrediënten door
elkaar roeren, bijvoorbeeld met een
mixer of een garde.

Ontpitten

l Doe lange haren in een staart, was je handen en knoop een schort om
voordat je begint met koken.

Mixen

Eten in een vergiet doen om het
water kwijt te raken - bijvoorbeeld
het water waarin je pasta hebt
gekookt. Een vergiet is een plastic
of metalen kom met gaten.

Bakken

Bakken kan twee dingen
betekenen: iets in de oven maken
(bijvoorbeeld muffins), of iets met
boter of olie in een koekenpan
klaarmaken (bijvoorbeeld een ei).

Koken

Het verwarmen van iets vloeibaars
in een pan totdat het begint
te borrelen en je stoom ziet
(bijvoorbeeld water).

De pit of de pitjes uit fruit halen.

Ontzaden

Zaden uit groente of fruit halen.

Raspen

Dunne flinters maken van
bijvoorbeeld een wortel, kaas of
citroenschil door het langs een
rasp te schuren.

Schillen/pellen

De schil van fruit of groente halen.

Sudderen

Een gerecht zachtjes laten
pruttelen op laag vuur zonder dat
het hard kookt.

Zeven

Keuken

Weetje:

Klontjes verwijderen uit bijvoorbeeld
meel door het door de gaatjes van
een zeef te duwen met een lepel.

Water kookt pas als het
100 graden Celcius is.
2
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Kookspullen

Maateenheden

Hoi, ik ben Kees Kok.
Deze spullen heb je nodig
om alle recepten uit dit
kookboekje te maken

opscheplepels

ovenwant

beslagkom

Bij de recepten staat precies
hoeveel je van iets nodig hebt.
Vaste dingen, zoals rijst, meten
we in gram of kilo. Vloeistoffen
zoals melk meten we in liter of
milliliter.
1
1
1
1

bakplaat
blikopener
pollepel

g
kg
ml
l

=
=
=
=

1
1
1
1

gram
kilo
= 1000 gram
milliliter
liter
= 1000 ml

rasp

bestek
blender

borden
snijmes
snijplank

broodrooster

dunschiller

eetlepel

spatel

theelepel

garde
uitsteekvormpjes

ijsblokjesvorm
vergiet
weegschaal

glazen
koekenpan

muffinbakblik
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muffinvormpjes

maatbeker

Waarom is het
soms lastig een
octopus te zijn?
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Super Smoothie
Wat heb je nodig?
l 6 aardbeien, plus 3 als
versiering (gewassen)

l 1 banaan
l 1 grapefruit (of sinaasappel)
l 1 peer

Hoe maak je het?
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En ook no
g...
l ijsblokje
svorm
l snijmes
l snijplan
k
l blender
l glazen
l paraplu
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Drink je smoothie
bij het ontbijt, als
tussendoortje of als
toetje!

utjes en ri
etjes met
versiering
(als je wilt)

Maak de ijsblokjes
een paar uur van
tevoren!

1

Snijd voorzichtig de
bovenkant van 6 aardbeien.

2
3
4
5

Pel de banaan en snijd deze in stukjes.

6

Maak een sneetje in de extra aardbeien en schuif er 1 over de rand
van elk glas. Doe er een parapluutje en een rietje in.

Pel de grapefruit en verdeel deze in partjes.
Schil de peer, verwijder het klokhuis en snijd de peer in stukjes.

Proef he

t resulta

at!

Vraag een volwassene om alle ingrediënten en 3 ijsblokjes in de
blender te doen. Mix het 3 minuten totdat het glad is en schenk
het dan in de glazen.

Weetje:

Een smoothie is een Engels woord voor een gezond drankje met vers
fruit. ‘Smooth’ betekent ‘glad’, dus een ‘smoothie’ is ‘een gladdie’.
7

Bomvolle Boterham
Wat heb je nodig?
l 2 sneetjes volkorenbrood
l margarine of boter
l 30 gram geraspte kaas
l 1 wortel (gewassen)

In plaats
van krenten kan je ook
komkommer of ander gedroogd
fruit gebruiken, zoals rozijnen,
gedroogde abrikozen of
dadels.

l 1 eetlepel krenten

En ook nog...
l mes
l snijmes
l snijplank
l weegschaal
l rasp

l
l
l
l
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Deze
boterhammen
zijn perfect voor
bij de picknick, op
feestjes en in je
broodtrommel!
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Hoe maak je het?

1
2
3
4
5
6
8

Smeer een beetje margarine op beide sneetjes brood.
Snijd de boven- en onderkant van de wortel, schil deze daarna.
Rasp de wortel.
Leg de kaas en de wortel op een van de sneetjes brood.
Leg de krenten daar boven op.
Leg het andere sneetje brood hierop en druk ze goed op elkaar.
Snijd vervolgens het brood door de helft of in vieren (wat jij wil).

Weetje:

Krenten en rozijnen worden van druiven gemaakt. Na het plukken
worden ze in de zon gelegd om te drogen.
9
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Groente Omelet
Wat heb je nodig?
l
l
l
l
l
l
l

2 eieren

l

volkorenbrood

1 tomaat (gewassen)
een beetje olijfolie
een halve ui (gepeld)
een klein blikje (150 gram) maïs
een handjevol geraspte kaas
een halve rode paprika (gewassen)

En ook n
og...
l besla
gkom
l mes
l snijm
es
l snijpla
nk
l kleine
koekenp
an
l spate
l
l blikop
ener
l garde
l borde
n

Ik ben Snelle Suus. Ik
weet alles over eieren, omdat
ik kampioen eierlopen ben! Om een ei
te breken, hou je hem boven je kom en
geef je de schil een flinke tik met
de achterkant van een mes.

Eet en
geniet!
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Hoe maak je het?

1
2

Breek de eieren in een kom.
Snijd de bovenkant van de tomaat en snijd de tomaat in kleine
stukjes.

3

Snijd de halve ui in kleine stukjes. Bak de stukjes een paar minuten
in de pan met een beetje olijfolie totdat hij zacht is.

4

Doe de stukjes tomaat, de gebakken ui, de maïs en de kaas in de
kom met de eieren.

5
6
7

Verwijder de zaadjes uit de paprika, snijd deze in kleine stukjes en
doe dit in de kom.

8

Schenk je omeletmix in de koekenpan en bak het 3-4 minuten of
totdat het ei goudbruin is gekleurd.

9

Snijd de omelet met een spatel in punten. Verdeel de punten over
2 borden en serveer de omelet met brood.

Klop de ingrediënten door elkaar met een garde.
Doe een klein beetje olijfolie in de koekenpan en verwarm dit
zachtjes.

Het is rood en
kan niet praten.
Ra ra wat is dat?

Om het nog
lekkerder te maken, voeg
je wat gedroogde kruiden en
zwarte peper toe, maar
liever geen zout.

(oplossing op bladzijde 29)
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Snelle Tonijn Pasta
Wat heb je nodig?
l

2 grote handen vol
volkorenpasta

l
l
l
l

1 rode ui, gepeld
1 theelepel olijfolie
1 tomaat (gewassen)
130 gram tonijn in blik
(zonder het vocht)

l

tweederde komkommer
(gewassen)

l

2 theelepels pesto

En ook nog...
l 1 grote pan
l 1 kleine pan
l snijplank
l snijmes
l theelepel

l
l
l
l
l

pollepel
vork
vergiet
opscheplepel
bakjes

ten
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6

Giet de gekookte pasta af en doe het terug in de pan. Voeg de
tonijnmix toe. Roer dit goed door met een opscheplepel.

7

Doe de pasta in de bakjes, snijd de komkommer in stukjes en
meng deze er doorheen. Het sap van je tonijnpasta is lekker om
brood in te soppen.

Weetje:

Een tonijn kan wel 3
meter lang worden.
Tonijnen weten wel
wat lekker is: ze eten
bijvoorbeeld graag
makreel en haring.

Met
volkorenpasta blijf
je makkelijker in topvorm.

Hoe maak je het?
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1

Kook de pasta in de grote pan volgens de aanwijzingen op de
verpakking.

2

Terwijl de pasta kookt: snijd de ui in kleine stukjes. Bak hem met
de olijfolie 3 tot 4 minuten in je kleine pan totdat hij zacht is. Roer
regelmatig met de pollepel.

3

Snijd de tomaat in kleine stukjes en voeg hem toe in de kleine pan.
Bak de stukjes nog 3 tot 4 minuten.

4

Haal de tonijn uit het blikje en maak het goed los met een vork in een
kommetje. Voeg het daarna toe aan de kleine pan en verwarm het
geheel zo’n 2 minuten.

5

Roer de pesto door de tonijnmix en verwarm deze.

Mmmmm!
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Heel Veel Groente Soep
Wat heb je nodig?
Je favoriete groente,
zoals:

l
l
l
l
l
l
l
l

1 prei
1 grote wortel
1 bleekselderij
een halve rode paprika
1 ui (gepeld)
3 aardappels (geschild)
een halve koolraap
(gepeld)
2 eetlepels olijfolie

Hoe maak je het?

14

Je hebt ook nog nodig:

45 minu
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Als je niet van grote
stukken groente in je soep
houdt, laat je hem eerst een
beetje afkoelen. Vraag dan aan een
volwassene om de soep met een
blender te pureren.

l 2 eetlepels olijfolie
l zwarte peper
l 1 theelepel gedroogde kruidenmix
l 1 laurierblad
l 115 gram linzen (uit blik)
l 1 theelepel groentebouillon 		
(poeder), of een half bouillonblokje

En ook no
g:
l dunschil
ler
l snijmes
l snijplank
l vergiet

l eetlepel
l grote pa
n
l pollepel
l maatbek
er
l bakjes

1

Snijd de prei in ringen van ongeveer 1 cm dik. Doe de preiringen in
een vergiet en spoel ze goed af.

2

Was de rest van de groenten en de aardappels en snijd ze in grote
stukken.

3

Stop de groenten in de pan met de olijfolie en dek af met de deksel.
Laat dit ongeveer 10 minuten sudderen op laag vuur, terwijl je af en
toe roert met een pollepel.

4

Voeg een klein beetje zwarte peper, de kruidenmix, het laurierblad en
de linzen toe.

5

Doe de bouillonpoeder of het bouillonblokje in de maatbeker. Vraag
aan een volwassene om 500 ml gekookt water toe te voegen en dit
goed te mengen.

6

Giet de bouillon in de pan en voeg nog 500 ml gekookt water toe. Laat
het sudderen voor ongeveer 20 minuten totdat de groenten gaar zijn.

7

Haal het laurierblaadje eruit. Serveer de soep terwijl hij nog lekker
warm is.
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Knapperige Salade
Wat heb je nodig?
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

En ook nog
:
l snijmes
l snijplank
l grote kom
l blikopene
r
l saladebes
tek
l borden
l eetlepel

2 mango’s (geschild)
een halve komkommer (gewassen)
125 gram cherrytomaatjes (gewassen)
1 klein blikje (200 gram) maïs (afgieten)
een halve rode ui (gepeld)
sap van een halve citroen
1 eetlepel gedroogde koriander
1 hand muntbladeren
2 eetlepels olijfolie
2 stukken gekookte kipfilet

Klaar in

20 minu

Voor 4 k
in

ten

deren

LP!
EN HU
S
S
A
W
VOL
len en
Bij pel
snijden

Vegetariërs (mensen
die geen vlees eten) kunnen
de kip weglaten en noten of
zaden eroverheen strooien. Of
voeg een blikje kidneybonen
toe.
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Hoi, ik ben Rosie Radijs.
Om te controleren of
de mango rijp is, ruik je
er even aan. Als hij zoet
ruikt, is hij rijp.

Hoe maak je het?

1
2
3
4
5

Vraag een volwassene de mango in blokjes te snijden.
Snijd de komkommer in stukjes en de tomaatjes doormidden.
Snijd de ui in hele kleine stukjes.
Snijd de kipfilet in blokjes.
Doe alle ingrediënten in de kom. Roer ze voorzichtig
door elkaar met het saladebestek.
Dien het gelijk op!
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Ga naar d

Het is groen
en het is krom.
Ra ra wat is dat?

kli
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Stoere bonenburger
Wat heb je nodig?
l 1 blik/pot gemengde bonen
(400 gram)

Deze bonenburger
is superlekker en ook nog
eens heel gezond!

ten
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Snijd de drie broodjes doormidden en beleg deze met een paar
slablaadjes, twee plakjes tomaat en de burgers.

l 100 gram mais
l 1 eetlepel verse koriander,
fijngehakt

l 1 eigeel (vraag een volwassene je

te helpen bij het scheiden van het ei)

l 30 gram broodkruimels
(van volkorenbrood)

l theelepel zonnebloemolie
l 3 volkorenbollen
l slablaadjes
l 1 tomaat, in plakjes gesneden

En ook nog:
l mengkom
l vork
l eetlepel
l pan met

peulvru Wist je al da
t
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b
n veel v rwten heel g onen,
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anti-aanbaklaag
l spatel
l mes
l snijplank
l klein bord

Hoe maak je het?

18

1

Maak het blik met bonen open en doe het in een vergiet zodat het
vocht weg kan lopen. Doe de bonen in de mengkom.

2

Prak de bonen met een vork tot een fijne pasta. Meng de mais en
koriander erdoor.

3

Doe het eigeel en de broodkruimels erbij en meng alles goed door
elkaar. Maak daarna drie burgers van het mengsel.

4

Verwarm nu de pan met de zonnebloemolie en bak de burgers kort
aan beide kanten. Haal de burgers met een spatel uit de pan. Vraag
een volwassene je hierbij te helpen.
19

Geroosterde Peren
Wat heb je nodig?
l
l

2 peren (gewassen)

l

verse munt

magere yoghurt of
vanilleyoghurt

En ook
nog:
l bak
papier
l bak
plaat
l oven
wanten
l 2 ba
kjes
l eetl

n

inute

0m
r in 3

Klaa

Appels, perziken,
nectarines, abrikozen,
pruimen, vijgen en rabarber
kun je ook koken!
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Strooi een beetje
kaneel op je peren
voordat je ze in de
oven doet.

Hoe maak je het?

20

1

Vraag een volwassene om de oven op 160 graden Celsius voor te
verwarmen.

2

Leg een groot stuk bakpapier op een grote bakplaat. Zet hier de peren
op, rechtop.

3

Vraag een volwassene om de bakplaat 15-20 minuten in de oven te
doen. De peren zijn gaar als de schil zacht wordt.

4
5
6

Vraag de volwassene om voorzichtig de bakplaat uit de oven te halen
met ovenwanten aan. Doe in elk bakje 1 peer.
Voeg een eetlepel (vanille)yoghurt of toe.
Doe 2 blaadjes munt in elk bakje en dien de peer op.

Weetje:

Munt werd vroeger als medicijn gebruikt. Het helpt goed tegen
buikpijn. Heb je buikpijn na het eten? Doe dan een takje munt in een
glas en doe er heet water bij. Zo krijg je muntthee.
21
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Banaan Bosbessen Muffins
Wat heb je nodig?
l
l
l
l
l
l
l

225 gram volkorenmeel
2 eetlepels bakpoeder
2 eieren
75 ml zonnebloemolie
75 ml halfvolle melk of sojamelk
2 bananen (geschild)
125 gram bosbessen (gewassen)

Hoe maak je het?

22

12

En ook nog:
l weegschaal
l zeef
l eetlepel
l theelepel
l 3 kommen
l maatbeker
l garde
l vork
l muffinbakvorm
l papieren

uten

45 min

uffins

m
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Weetje:

Muffins komen uit Amerika.
Je kunt ze met allerlei soorten
fruit maken, met vanillesmaak of
met stukjes pure chocolade.

muffinvormpjes
l ovenwanten

1

Vraag een volwassene om de oven voor te verwarmen op 190 graden
Celcius.

2

Doe het bakpoeder in een middelgrote kom. Zeef dan het
volkorenmeel erbij. Als er nog zemelen overblijven in de zeef, doe je
deze ook in de kom.

3
4

Breek de eieren in een grote kom en klop ze met een vork.

5

Plet de bananen in een smalle kom met een vork, totdat alle klonten
zijn verdwenen. Voeg de bananen toe aan de ei-mix.

6

Voeg de ei-bananen-mix toe aan het meel en roer het goed door elkaar
met een eetlepel.

Gebruik ook eens
frambozen of gedroogd
fruit in plaats
van bosbessen.

Doe dan de olie en de melk bij de eieren. Roer dit goed door elkaar
met een garde.

7
8

Roer de bosbessen er doorheen.

9

Vraag een volwassene de muffins in de oven te zetten. Bak de muffins
ongeveer 20-25 minuten totdat ze goudbruin zijn. Laat het afkoelen
voordat je ze uit de vormpjes haalt.

Doe de papieren muffinvormpjes in de muffinbakvorm. Lepel de mix in
de vormpjes zodat het gelijk is verdeeld.

23
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Hemels Chocolade Fruit
Hoe maak je het?

Wat heb je nodig?
Verschillende soorten fruit,
bijvoorbeeld:

l appel (in plakjes)
l banaan (in plakjes)
l ananas (in stukken)
l druiven (zonder pitten)
l sinaasappel (in partjes)
l aardbeien (zonder topje)
l reep van 100 gram pure chocolade

Bij snijden en
verwarmen

En ook nog:
l snijmes
l snijplank
l kleine pan
l warmtebest
l
l
l
l

endige kom
(om op de pa
n te zetten)
pollepel
cocktailprikke
rs
bord
papieren muffi
nvormpjes

Klaar in 3

16

0 minuten
Voor 16 s
tukjes
chocolade
fruit

1

Was of schil je fruit en maak het
klaar, zodat je ongeveer 16
hapklare stukken hebt.

2
3

Breek de chocolade in blokjes en doe deze in de kom.

4

Zet de kom met de chocolade op de pan met water. Roer de
chocolade met de pollepel, totdat het gesmolten is.

5

Vraag een volwassene om de kom met de gesmolten chocolade op
het aanrecht neer te zetten. Laat het een beetje afkoelen, maar laat
de chocolade niet hard worden.

6

Steek in elk stukje fruit een cocktailprikker. Dip de stukken fruit tot de
helft in de gesmolten chocolade.

7

Leg het chocolade fruit op een bord. Laat het staan totdat de
chocolade hard is geworden.

8

Als de chocolade hard is geworden, leg je de fruitstukjes in de
papieren vormpjes of op een schoon bord.

Vraag een volwassene om de helft van je pan met heet water te
vullen. Zet de pan op het vuur.

Deel dit met je vrienden en familie of gebruik het als een traktatie als
er feest is.

Je kan dit recept
ook met noten maken.
Dit kan je prima een paar
dagen in een blik bewaren
en is leuk om als kado te
geven.

Wat zegt de
banaan tegen
de aap?

De chocolade
krijgt een rare kleur als
je het in de koelkast
bewaart, dus je moet
het chocolade fruit snel
opeten.

(oplossing op bladzijde 29)
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Mijn recept
Wat heb je nodig?
l

Voeg hier je eigen
favoriete recept toe.
En stuur hem naar
info@topfitkids.nl.
Professor Peer zet de
beste recepten
in de Galerij op
www.topfitkids.nl.

Vind ik dit
ook lekker?

<Plak hie

r een fot
o van je

gerecht

>

l
l
l
l
l
l
l

Hoe maak je het?

l

Keukenspullen
l
l
l
l
l
l
l
26

Wat is paars
en werkt in een
restaurant?
(oplossing op bladzijde 29)
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Ga naar www.topfitkids.nl
Ben jij al op bezoek geweest bij Snelle Suus, Rosie Radijs, Wijze Willem en
Kees Kok? Ga dan snel naar www.topfitkids.nl en maak kennis met de Top
Fit Kids. Op deze website vind je veel lekkere recepten, toffe spellen en
leuke prijzen om te winnen.

Plak hieronder
een foto van jezelf terwijl
je aan het koken bent!

Bijvoorbeeld
thuis of op
school.

Heb je een vraag over gezond eten, bewegen en leven? Stel hem dan aan
Professor Peer. Stuur een e-mail naar info@topfitkids.nl!

Oplossingen van de raadsels
Als je het
lekkere eten uit
dit kookboek
hebt gegeten...

...heb je veel
energie...

...om te spelen!

Veel
plezier!

Bladzijde 1
Waarom eten de Fransen slakken?
Ze houden niet van fast food...
Bladzijde 4
Waarom is het soms lastig een
octopus te zijn?
Handen wassen voor het eten duurt
wel erg lang!
Bladzijde 11
Het is rood en kan niet praten. Ra
ra wat is dat?
Een stomaat.
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Bladzijde 17
Het is groen en het is krom. Ra ra
wat is dat?
Een kromkommer.
Bladzijde 25
Wat zegt de banaan tegen de aap?
Niks, bananen kunnen niet praten.
Bladzijde 26
Wat is paars en werkt in een
restaurant?
Een ober-gine.
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Voor ouders
Top Fit Kids is het kinderprogramma van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Met dit
programma willen we kinderen op een speelse wijze leren wat gezond eten en leven is.
Wanneer kinderen al vroeg een gezonde leefstijl hebben, zetten zij dit meestal voort in
hun volwassen jaren. Gezonde kinderen nu, betekent minder kans op ziekten later.
En dat is natuurlijk wat iedereen wil!
Op www.topfitkids.nl kan je kind nog veel meer leuke spellen spelen, interessante
informatie vinden en quizzen maken. Neem samen eens een kijkje! Lees de volgende
pagina’s voor praktische informatie, leuke tips en ideeën voor gezonde kinderen.

Lekker actief!
Het beste is als kinderen dagelijks minimaal
een uur bewegen. Dit hoeft geen uur achter
elkaar te zijn. Drie keer twintig minuten
bewegen is bijvoorbeeld ook goed. Bewegen is
gezond, leuk en belangrijk voor de motorische
ontwikkeling. Het helpt ook bij het behouden
van een gezond gewicht. Daarnaast komt
uit onderzoek steeds vaker naar voren dat
lang stilzitten ongezond is. Dus het best is
om zittende activiteiten zo vaak mogelijk te
onderbreken met iets actiefs.
In Nederland is het niet altijd weer om buiten
te spelen, dus aan jou de taak om je kind te
stimuleren ook binnen te bewegen (zonder dat
ze het huis afbreken!). We hebben een aantal
tips voor je:
 Zet uptempo muziek op en dans samen door
de woonkamer.
 Organiseer een schattenjacht waarbij je je
kinderen onder banken, bedden en stoelen
laat zoeken naar een ‘schat’. Laat ze lekker
vaak de trap op en af rennen.
 Doe een ouderwetse stoelendans.
 Van een beetje regen smelten we natuurlijk
niet. Dus ook op regenachtige dagen kunnen
kinderen prima buitenspelen. Trek ze een
oude broek, regenlaarzen en een regenjas
aan en ze zullen de grootste lol hebben met
het springen in de plassen.
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Gezonde alternatieven
voor de hele dag

Deze
voo pagina
r je
’s zi
of o papa, m jn
a
pa e
n om ma
a!

Door kleine veranderingen aan te brengen in wat je normaal gesproken
eet en drinkt gedurende de dag, blijven jij en je gezin makkelijker
gezond. Probeer daarom eens samen met je kind de onderstaande
alternatieven uit.

Ontbijt
In plaats van...

Probeer eens...

Cornflakes met volle yoghurt en suiker

Muesli of havermout (zonder suiker) met
halfvolle of magere yoghurt en vers of
gedroogd fruit, zoals plakjes banaan,
rozijnen, gedroogde abrikozen en aardbeien

Croissant

Volkorenboterham met een geprakte
banaan of appelstroop

Beker gezoete drinkyoghurt

Beker halfvolle melk of kop vruchtenthee
(zonder suiker)

Tussendoortjes
“Van een beetje regen smelten
kinderen natuurlijk niet!”

Plakje cake of een koek

Handje aardbeien of druiven

Blokjes kaas

Rauwe groente (wortels, stukjes paprika,
komkommer) met hummus-dip

Chips of gezouten pinda’s

Handje ongezouten nootjes, zoals
cashewnoten, walnoten of hazelnoten

Glas limonade

Glas water (met schijfje citroen of takje
munt)

Lunch
Twee tosti’s (met wit brood) met ham, kaas
en mayonaise

Twee volkorenboterhammen met 30+ kaas
of zuivelspread met geraspte wortel

Witte pistolet met knakworst en ketchup

Meergranen pistolet met gekookt ei,
waterkers en plakjes tomaat

Glas frisdrank

Glas vers vruchtensap of een smoothie

Avondeten
Spaghetti met tomatensaus en half-om-half
gehakt en geraspte kaas

Volkorenspaghetti met tomatensaus, mager
rundergehakt, stukjes tomaat, courgette,
paprika en aubergine

Patat frites met kipnuggets en appelmoes

Aardappels uit de oven met gebakken
kipfilet en sperziebonen

Chocoladepudding

Mager zuiveltoetje met stukjes vers fruit of
een stuk fruit
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Kom in actie!
De meeste kinderen eten
niet voldoende groente

We staan niet machteloos tegen kanker. Zo blijkt uit onderzoek van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds dat een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker
voorkomen kan worden door gezond te eten, voldoende te bewegen en een gezond
gewicht te behouden.
Verlaag je risico op kanker
Wat kun je doen? Volg onze aanbevelingen ter preventie van kanker zoveel mogelijk op.
Dit betekent in het kort:
 Eet gezond: veel plantaardige voeding als groente, fruit, peulvruchten en
volkorenproducten en matig met vlees en alcohol (voor kinderen uiteraard geen alcohol!).
 Beweeg voldoende: elke dag minimaal 30 minuten en kinderen minimaal 60 minuten.
 Behoud een gezond gewicht.
Onze aanbevelingen vormen de basis voor een gezonde leefstijl waarmee jij en je gezin je
risico op kanker kunnen verlagen.
Lees alles over onze aanbevelingen op www.wkof.nl/kankervoorkomen

Tips voor meer groente

"

De meeste kinderen eten niet voldoende groente. Dit is op zich ook niet zo gek, want van
nature hebben we een voorkeur voor zoete smaken en een afkeer van bittere smaken.
Al in de baarmoeder worden baby’s blootgesteld aan het zoete vruchtwater en borst- of
flesvoeding heeft ook zoete smaak.

JA, ik ontvang graag gratis het kookboekje

Groente en fruit zijn voor kinderen belangrijk. Ze kunnen beschermen tegen verschillende
ziekten op latere leeftijd, waaronder kanker. Ook bevatten groente en fruit voedingsstoffen
die belangrijk zijn voor de groei en ontwikkeling van een kind. Tevens helpen deze
voedingsstoffen de weerstand te verbeteren, waardoor kinderen minder ziek zijn. En we
weten dat kinderen die veel groente en fruit eten, dit vaak ook als volwassene zullen doen.
Redenen genoeg dus om je kind te stimuleren meer groente te eten.
Wij hebben een aantal tips voor je:
 Kook samen. Door je kinderen te betrekken bij het maken van de maaltijd, zijn ze eerder
geneigd het te proeven en op te eten.
 Verwerk groente in soepen en sauzen. Voeg bijvoorbeeld courgette, paprika en aubergine
toe aan de pastasaus.
 Geef gerechten grappige aansprekende namen. Op de website topfitkids.nl staan veel
gezonde en leuke recepten voor kinderen. Bijvoorbeeld het bloemkoolmonster, gevulde
champignonkatten en aardappelbootjes.

Inspiratie nodig voor gezonde en lekkere tussendoortjes?
Bestel gratis ons kookboekje Gezonde snacks met de antwoordkaart hiernaast.
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Gezonde snacks

Naam				

Voorl.

Straat				

Huisnr.

m

Postcode
Plaats
Tel.

JA, hou mij ook via e-mail op de hoogte van het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

E-mail
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt uw gegevens vast met het doel u in de toekomst te kunnen informeren over de
activiteiten van de organisatie en over kankerpreventie. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds houdt zich aan de privacywetgeving.
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