
KinderResto is een initiatief 
van Resto VanHarte.

Bind je schort voor 
en ga aan de slag! 

Het KinderResto kookboek is 
hét kookboek waar veel kinderen 
uit leren koken tot ze echte 
KinderResto chefs zijn. 
Een kookboek vol met leuke, 
lekkere en gezonde recepten 
waarmee je voldoende energie 
krijgt om veel te spelen, te 
sporten, kattenkwaad uit te 
halen en ook om je goed te 
kunnen concentreren op school. 
Alle recepten kan je zelf, met je 
vrienden, je ouders of in een 
KinderResto klaarmaken. Het 
samen opeten is natuurlijk het 
allerleukste en gezelligste!

Dit KinderResto kookboek is 
speciaal gemaakt voor de 
ontbijtweek, Ontbijtkracht. 
Daarom vind je in dit kookboek 
recepten om de dag fit mee te 
beginnen. Maar er staan ook 
recepten in voor tussendoortjes 
en lunch- of hoofdgerechten. 

Het 
kookboek

voor elke KinderResto chef

Koken, chillen en jezelf zijn!

H
et KinderResto kookboek voor elke KinderResto chef



Dit is een speciale uitgave in het kader van Ontbijtkracht.
Ontbijtkracht is een week waarin KinderResto op basisscholen 
speciale aandacht besteedt aan gezond ontbijten. Met dank  
aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

KinderResto is een initiatief van Resto VanHarte.
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Word ook een echte 
KinderResto chef

Heb jij alle vier de ontbijtjes zelf gemaakt? 
Wauw!

Natuurlijk heeft je lichaam de hele dag energie nodig om te kunnen 
bewegen of slimme vragen te stellen op school. Ook hiervoor is goed, 
gezond en lekker eten nodig. Daarom leggen wij in dit kookboek uit hoe je 
lekkere en gezonde gerechten kan maken, zodat je de hele dag voldoende 
energie hebt.

De recepten zijn soms voor het ontbijt, soms voor de lunch en soms voor 
het avondeten. Alle recepten zijn getest en meestal bedacht door 
KinderResto chef’s die hebben meegedaan met KinderResto.

Let op!
• Lees voordat je begint eerst de volgende bladzijden.  

Daar staat wat je nodig hebt in de keuken en informatie over 
gezonde leefstijl en hygiëne. 

• De meeste recepten zijn vegetarisch. 
• Alle recepten zijn voor vier personen, tenzij anders is aangegeven.
• Bij alle recepten is aangegeven of het glutenvrij en/of lactosevrij 

is. Wel zo makkelijk. 
• Ook al ben je straks een KinderResto chef; af en toe is het 

verstandig om een volwassene te vragen om je te helpen en 
gezellig samen te koken. 

Verras jezelf, je vrienden en familie met  
leuke, lekkere en gezonde gerechten.  
Laat iedereen meedoen met jouw gezonde 
leefstijl. 
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KinderResto – koken, chillen en  
jezelf zijn

Bij KinderResto ga je tien middagen aan  
de slag met een echte chef-kok. 
Je bereidt met de chef een superdiner om 
dit met je familie aan een gezellig gedekte 
tafel op te eten.  
Zo leer je, samen met andere kinderen,  
in tien weken hoe je gezond en fit blijft door 
samen te koken, te chillen en lekker jezelf  
te zijn. Na deze tien middagen ben je een 
echte KinderResto chef.

Wil je ook meedoen?  
Kijk op www.kinderresto.nl voor het 
KinderResto bij jou in de buurt en geef je op. 

15

Volg KinderResto SuperChef Jeroen op 
Instagram, Facebook en Youtube



1716 Het KinderResto kookboek voor elke KinderResto chef KinderResto – koken, chillen en jezelf zijn!

Lekker en gezond

Een gezonde leefstijl helpt om lekker  
in je vel te zitten 

Wanneer je niet goed eet, niet voldoende beweegt en niet goed slaapt 
loop je een grotere kans om allerlei ziektes te krijgen. Bovendien voel je je 
vaak minder prettig in een ongezond lichaam. Daarom is het belangrijk dat 
je een gezonde leefstijl hebt. Maar wat is een gezonde leefstijl eigenlijk? 
Daar hebben we onderzoek naar gedaan. 

Voor een gezond leven en lichaam heb je drie dingen nodig
• gezond en lekker eten
• bewegen en sporten
• rust en ontspanning

Dit is niet zomaar verzonnen. Heel vroeger leefden de mensen namelijk 
anders dan nu. Ze moesten jagen en voedsel verzamelen. Dus kregen ze 
veel beweging. Aan het eten werd bijna geen vet en suiker toegevoegd, 
chips en snoep bestonden niet. En slapen deden ze zodra het kon, zodat  
ze altijd uitgerust waren voor eventueel gevaar. Ook in latere tijden, toen 
mensen het land gingen bewerken, zagen het leven en het eten er anders 
uit. Fabrieken en machines bestonden nog niet. Daarom moesten mensen 
alle groenten, fruit en granen zelf oogsten. En moesten mensen het eten 
zelf maken. Zo kregen ze toen meer beweging dan nu. 

Tegenwoordig zijn er machines die alles wat op het land groeit voor ons 
oogsten. Zelfs het eten wordt soms al in fabrieken klaargemaakt. Hier 
wordt soms extra suiker, zout en vet toegevoegd aan het eten. Voor de 
smaak of zodat het langer goed blijft. We kunnen ook gemakkelijk snoep 
krijgen. En we bewegen minder omdat we vaak een beetje lui, zittend  
op onze smartphone kijken. En dan hebben we ook nog eens geen zin  
om te slapen, want we moeten al die Youtubers nog volgen. 

Onze leefstijl is veranderd. We zijn verleerd hoe en waarom we eten, 
bewegen en ontspannen. Maar het is wel echt belangrijk. Want zo worden 
we niet ziek, leven we langer en blijven topfit. En heb je energie voor tien. 

Vijf voedingsstoffen
Als je door het kookboek gaat bladeren, zie je dat er hoofstukken zijn met 
de titels: suikers, eiwitten, vezels, vetten, vitamines en mineralen. Dit zijn 
vijf voedingsstoffen die in alle voedingsmiddelen zitten. Je lichaam heeft  
ze allemaal nodig om voldoende energie te hebben, fit te worden en te 
blijven.

Sommige mensen denken dat je dik wordt van suiker en vet, maar dit is 
niet helemaal waar. Want je lichaam heeft ook suiker en vet nodig om goed 
te kunnen werken. Maar niet zoveel als je waarschijnlijk gewend bent. 

Omdat je lichaam alle vijf voedingsstoffen nodig heeft, kan je het beste 
zoveel mogelijk gerechten maken uit de verschillende hoofdstukken.  
Varieer dus zoveel mogelijk. Dan weet je zeker dat je van alle voedings
stoffen genoeg binnen krijgt en topfit blijft!

Je lichaam heeft suikers, eiwitten, vezels, vetten, 
vitamines en mineralen nodig om voldoende 
energie te hebben, fit te worden en te blijven. 
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Tussendoortje

Appelmuffins 
12 stuks

Bereiding
• Verwarm de oven op 180 graden.
• Meng amandelmeel, eieren, kaneel, 

bakpoeder en zout met de roomober 
(roomboter even laten smelten in de 
magnetron of steelpan).

• Schil en rasp de appel.
• Voeg de appelrasp, de kaneel en rozijnen 

toe aan het muffinbeslag. Roer door elkaar.
• Zet de papieren muffinvormpjes in de holtes 

van de muffinplaat. Schep het muffinbeslag 
in de vormpjes. 

• Bak de muffins 30 minuten in de oven.

Materialen
Beslagkom
Garde
Muffinplaat 
Papieren muffinvormpjes
Rasp
Oven

Ingrediënten
200 gram amandelmeel
70 gram roomboter
5 eetlepels rozijnen
3 appels
2 eieren
2 theelepels kaneel
1 theelepel bakpoeder
1 theelepel zout

Suikers
Glutenvrij
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Eiwitten 
Ontbijt of lunch

Griekse yoghurt met zelfgemaakte 
notenmuesli

Bereiding
• Hak voor de notenmuesli de hazelnoten grof 

en rooster ze samen met de zonnebloem
pitten, de pompoenpitten en de havermout 
ongeveer 5 minuten en een droge koeken
pan op laag vuur.

• Schep de yoghurt in kommetjes.
• Snijd de passievruchten doormidden en 

lepel de pitjes eruit.
• Verdeel de passievruchtpitjes over de 

yoghurt.
• Schep hier bovenop het geroosterde noten 

mengsel.
• Garneer met citroenrasp.

 

Materialen
Koekenpan
Rasp
Koksmes
Snijplank
Spatel

Ingrediënten
80 gram hazelnoten
80 gram zonnebloempitten
80 gram pompoenpitten
100 gram glutenvrije 
havermout
1 liter Griekse yoghurt
4 passievruchten 
2 citroenen

Glutenvrij
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Bijgerecht 

Zoete aardappel met linzen

Bereiding
• Schil de zoete aardappels en snijd ze in 

blokjes. 
• Snijd de courgette in blokjes. 
• Schil de uiten en snijd ze in ringen.
• Snijd de knoflook fijn.
• Laat de olie in de bakpan heet worden. 
• Voeg zoete aardappel, uien en courgette 

voorzichtig toe. Even aanbakken 
• Daarna de kerrie en de knoflook toevoegen 

en kort meebakken (niet aanbranden!). 
• Blikjes met gepelde tomaat toevoegen  

(en eventueel daarna het blikje vullen met 
water en dat ook toevoegen). 

• Blik linzen uit laten lekken en ook toevoegen 
en het geheel zacht laten doorsudderen.

• Kook ondertussen de eieren zo’n 6 minuten 
in kokend water. 

• Leg net voor het serveren partjes ei op het 
gerecht.

Materialen
Koekenpan
Snijplank
Messen 
Blikopener (optioneel)

Ingrediënten
700 gram zoete aardappel
2 kleine uien 
½ courgette
1 knoflookteen 
3 eetlepels kerriepoeder
2 blikken gepelde tomaten
1 blik linzen (400 gram)
olijfolie
3 eieren

Hoofdgerecht

Taco’s

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 180°C. 
• Zet het vergiet in de gootsteen en laat daar 

de mais en bonen in uitlekken. 
• Was de sla en de groenten.
• Snipper de ui en knoflook, snijd de groenten 

in kleine stukjes en snijd de sla in dunne 
reepjes.

• Halveer de avocado en haal de pit eruit. Ga 
met een lepel langs de schil van de avocado 
om het vruchtvlees eruit te halen en snijd 
de avocado in blokjes. 

• Roer het citroensap en de gehakte koriander 
er door. 

• Breng op smaak met wat zout en peper.
• Verhit olijfolie in een diepe koekenpan of 

wok en fruit hierin de knoflook en de ui. 
• Voeg na een minuut de chilikruiden en de 

paprika toe en bak nog 3 minuten. 
• Blus het geheel af met de bouillon en voeg 

de mais, de bonen en tomaten toe. 
• Laat alles 10 minuten pruttelen.
• Verwarm de taco’s kort in de oven op een 

met bakpapier beklede bakplaat.
• Schep het bonenmengsel in de taco’s en 

strooi er de slareepjes en de avocadomix 
over. 

• Maak de taco’s af met een theelepel zure 
room en wat geraspte kaas. 

• Laat dit achterwege als je een lactosevrije 
maaltijd wilt. 

Materialen
Snijplank
Mes
Spatel
Diepe koekenpan
Oven
Ovenplaat
Bakpapier 

Ingrediënten
6 taco’s
2 tomaten
1 avocado
sap van een halve citroen
1 ui
½ rode paprika
½ gele paprika
100 milliliter groentebouillon
1 teentje knoflook
½ eetlepel chilipoeder
1 klein blikje mais
1 blik bonen
1 bosje koriander
6 bladeren ijsbergsla
olijfolie (om te bakken)
peper en zout

Eventueel (niet lactosevrij) 
½ bekertje zure room 
1 zakje geraspte kaas

LactosevrijLactosevrijGlutenvrij
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Lunch of hoofdgerecht

Courgetti met zalm en zongedroogde 
tomaten 

Bereiding
• Was de courgette, snijd de kontjes eraf en 

maak van de courgettes slierten met een 
spiraalsnijder of mandoline.

• Snipper de uien en pers de knoflook uit.
• Verhit een koekenpan met olijfolie en fruit 

de uien en knoflook aan.
• Voeg vervolgens de courgette toe en bak 

even mee.
• Voeg de crème fraîche toe aan de courgette 

en warm alles op.
• Snijd ondertussen de zongedroogde tomaat 

en gerookte zalm in stukjes en voeg dit toe 
aan de courgette.

• Breng op smaak met peper en zout.
• Snijd ten slotte de verse dille en verdeel  

dit samen met de geraspte kaas over het 
gerecht.

Materialen
Spiraalsnijder of mandoline
Knoflookpers
Mes
Snijplank
Koekenpan

Ingrediënten
6 courgettes
4 uien
4 tenen knoflook
2 eetlepels verse dille
200 gram crème fraîche
16 zongedroogde tomaten
400 gram gerookte zalm
200 gram geraspte kaas
4 eetlepels olijfolie
peper en zout
olijfolie

Glutenvrij

61



62

Register recepten 
A

Aardappelaubergine ovenschotel     44
Appelmuffins     23

B
Bananenijs     24
Bananenpannenkoek (ontbijtkracht)     8 
Bananenpannenkoekjes     26
Bananenvezelmuffins     39
Boerenkoolpannenkoeken     58
Broccolibrood met tonijnsalade     35

C
Chocolade haverkoekjes     25
Courgetteballetjes     47
Courgetti met zalm en zongedroogde tomaten     60
Courgetti Parmezaan     56

F
Fijne bulgur met groenten     53
Fruitwater     54

G
Gebakken havermoutwortelnotenrepen     41
Geroosterde kikkererwten     34 
Gevulde paprika     59
Granola of cruesli met peer (ontbijtkracht)     7
Griekse yoghurt met zelfgemaakte notenmuesli     28
Guacamole     51

H
Hummus     43
Hummusmuffins     33

63

K
Kip met couscous, pruimen, vijgen en noten     37

M
Maki Sushi     50
Monsterpannenkoeken     32

N
Naanbrood     49

P
Pompoenshake     27

R
Regenboogpizza     40
Rijk belegde bruchetta met avocado     46
Roerei met tomaat (ontbijtkracht)     6
Roerei met zalmsnippers en tomaatjes     36

S
Salade met makreel en avocado     48
Spiesjes met tomaten en olijven     55

T
Taco’s     31

V
Vegetarische roti     57

W
Wentelteefjes met appel en kaneel (ontbijtkracht)     9
Wraps     42

Z
Zoete aardappel met linzen     30
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