ONTDEKKINGSBOEKJE VOOR LEKKERBEKKEN:

GOOD FOOD
OP SCHOOL
MET

FOOD & PLEASURE

‘INTRO’
Nu welzijn en milieuaspecten in het middelpunt van de
belangstelling staan, stelt het «food & pleasure education
programme» de allerjongsten voor om anders te kijken naar
wat op hun bord ligt en aandacht te schenken aan de kwaliteit
en de heilzame werking van lokale producten.

In het kader van de Good Food-strategie nodigen
Leefmilieu Brussel en Food & Pleasure klein en
groot uit om te ontdekken hoe lekker een gezonde
en milieuvriendelijke voeding is.
Wij hebben dit boekje samengesteld om jullie in de klas tijdens
een ludieke en interactieve workshop voor ieder seizoen een
product te laten ontdekken: wij stellen jullie zeer eenvoudig te
bereiden recepten voor om kleine lekkerbekken te laten smullen.

Het project Food & Pleasure ging van start
in oktober 2014 en wil de nieuwsgierigheid van
kinderen wekken zodat zij hun zintuigen ontwikkelen,
nieuwe smaken en texturen ontdekken, graag
meehelpen in de keuken en zij op die manier
burgerdynamiek en burgerzin aangeleerd krijgen.
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Concreet komt het erop neer dat ons smulmonstertje
‘Gloopy’ elk seizoen een product voorstelt: hoe je de
natuur en de seizoenen moet begrijpen, waar een product
vandaan komt, hoe het product wordt gekweekt en geoogst,
hoe heilzaam een product werkt dat rijp is geplukt en
in het open veld is geteeld… Bedoeling is het product te bekijken,
te betasten, te voelen, te proeven en de verschillende
manieren te ontdekken waarop het product kan
worden klaargemaakt en opgegeten!
Er is geen speciale infrastructuur vereist voor een workshop:
je hebt alleen een gootsteen of lavabo nodig om de
handen te wassen. Tijdens een workshop krijgt elke leerling een
fiche waarop een product wordt voorgesteld:
deze samenvattende fiche helpt er mee voor te zorgen dat
kennis over het product wordt doorgegeven binnen het gezin.

Ons team trekt naar de scholen om er
ontdekkingsworkshops voor lekkerbekken te
geven. De leerlingen van 3 tot 9 jaar worden
er bewust gemaakt van een kwaliteitsvolle
voeding en van hoe heerlijk het is om lokale en
seizoensgebonden producten te eten.

VOOR EEN WORKSHOP IN JOUW

KL AS , ÉÉN ADRES:
be

re.
info@foodandpleasu

Dankzij de steun van de Brusselse vroegmarkt,
MABRU, hebben duizenden leerlingen zich in 2014 en 2015
al tegoed kunnen doen aan lekkere lokale producten.

FOOD & PLEASURE
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WAARVOOR DIENT HET ETEN VAN FRUIT?
Om te lopen en goed te groeien heeft je lichaam energie nodig. Elke dag
verschillende stukken fruit eten geeft je energie om gezond te blijven.
Elk stuk fruit bevat vitaminen en andere nuttige voedingsstoffen voor
de goede werking van je lichaam:
• vitamine C geeft je energie en helpt je om
te vechten tegen microben
• vitamine A is goed voor je ogen en geeft je
een mooie huid
• vitamine D versterkt je skelet
• mineralen geven je fut en versterken
ook je skelet en je zenuwstelsel
• vezels helpen je lichaam bij het verteren !

BETREK DE KINDEREN ERBIJ!

Vraag de kinderen om elk een ingrediënt of een
of ander keukengereedschap mee te brengen.
Als je een handmixer nodig hebt om een recept
te maken, vraag dan aan het begin van de week
wie het vereiste materiaal wil meebrengen.

WEES EVEN CREATIEF ALS JE LEERLINGEN!

Heb je een keukenrobot of een blender nodig,
bekijk dan eerst of er misschien iets in je
keukenkast staat dat je in de plaats kunt
gebruiken! Met een baby cook kun je perfect
noten fijnmalen of een pesto maken! Een
soepmixer kan eveneens geschikt zijn om
broodspreads van groenten
te maken.

VEEL PLEZIER!
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WAAROM HET BELANGRIJK IS
SEIZOENSFRUIT TE ETEN:
• het wordt geplukt wanneer het rijp is en is dus beter
• het wordt geteeld in open lucht en niet
in een verwarmde serre
• het reist minder kilometers om bij jou te komen
en er is daardoor minder vervuiling!

WA NNEER WE ETEN GE BRUIKEN WE
AL ONZE ZINTUIGEN:

indrukken van een stuk
Probeer de 5 zintuiglijke
het eet. Observeer het:
fruit te raden voordat je
raak het aan, ontwikkel
m,
vor
beschrijf de kleur, de
proef het,
je reukzin en ruik eraan,
de smaken
pen
hel
je
je smaakpapillen zullen
te herkennen ...

ELK SEIZOEN
WORDT ER ANDER FRUIT
GEOOGST:

Voor je tienuurtje
of vieruurtje: eet
een beetje van alles!
	Lente:
appelen, rabarber,
aardbeien...
Zomer: aardbeien,
frambozen,
nectarines...
	
Herfst: gedroogde
abrikozen, druiven,
walnoten...
	
Winter:
appelen, peren,
sinaasappelen...
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HERFST

WINTER

LENTE

ZOMER

« VEEL KOOKPLEZIER »
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Handjes
gewassen?

DE PEER

EEN PEER, WAT IS DAT?
De peer is de vrucht van de perenboom. Je hebt de
meer buigzame zomerperen en de groenere en stevigere
herfst- en winterperen. De perensoorten Williams,
Conference en Doyenné worden het meest gegeten.
Afhankelijk van de soort worden
peren geoogst van juli tot november,
wanneer ze makkelijk loskomen van
de boom. De peer is een vrucht met
een volumineuze en onregelmatige vorm
en heeft vaak een puntige neus. Het
vruchtvlees is wit, sappig en geurig.

ONTDEK MET JE ZINTUIGEN:
	Volumineus, groen,
bruinachtige stippen
	Glad en stevig
	Geurig
	Zoet, sappig,
soms lichtjes zuur
-

HOE MAAK JE ZE KLAAR?
• Als je ze rauw eet, hoef je ze niet te schillen, maar denk er wel aan ze te wassen!
• De peer is een tere vrucht: zodra je ze in
twee of in stukjes snijdt, wordt ze zeer
snel bruin.
• Je kunt ze pocheren in siroop, of stoven.
• Peren bewaar je een week op kamertemperatuur om ze te laten rijpen, of je kunt ze
enkele maanden zeer koel bewaren.
• Gaartijd: tussen 10 en 15 minuten, afhankelijk van de grootte.
Peren passen bij wild, gevogelte en kaas.
Van peren kun je ook compote, moes,
saus, sap en sorbet maken.

WIST JE DI T AL?
hil
Eet ze op met sc
vat
en al, want die be
n
te
an
xid
tio
an
veel
Peren bevatten
gluciden die je
energie geven
bloeit
De perenboom
ril
ap
vanaf

JE EET ZE OP 1001 MANIEREN!

J F M A M J J A S O N D
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Peren eet je rauw als dessert of...
• Kippenreepjes, compote van peren en appels
• Kipfilet, boursin en peren
• Geroosterde toast, peren en gorgonzola
• Moelleux met peren
• Perenclafoutis
• Poire Belle-Hélène
• Peer gepocheerd in
kokossiroop, geroosterde
peperkoek
• Peer gepocheerd in siroop,
karamel met gezouten boter
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MEVROUW MAAN

TIRAMISU MET PEREN (VOOR 8)

HET KEUKENGEREI:

een mesje, houten spiesjes van +/- 18 cm,
kleine kommetjes voor de ingrediënten

...........................................................................

1. Vraag een volwassene om de peer te schillen en
per kwartje 3 à 4 schijfjes te snijden
(zo krijg je maantjes).

2. Giet de yoghurt in een kommetje
3. Verkruimel een paar speculaaskoekjes in een

250g mascarp
one
6 middelgrote
rijpe peren
2 eieren
3 el rietsuiker
een pa
speculaaskkje
oekjes
kaneelpoeder
citroensap (fa
cultatief)

kom en voeg er een lepel amandelpoeder aan toe

4. Doorprik het peerschijfje in de lengte
5. Dompel het bovenste stukje van de peer in
de yoghurt en dan in het mengsel van
speculaas en amandelpoeder.

een peer
Alpro soja yogh
(of andere) ur t
enkele specul
aaskoekjes
amandelpoede
r

EET ONMIDDELLIJK OP EN DOE ALLES NOG EENS OPNIEUW MET HET VOLGENDE STUKJE!

EMIEL DE EGEL
HET KEUKENGEREI:
een mesje, tandenstokers

...........................................................................

1. Was het fruit
2. Vraag aan een volwassene om de neus van

de peer te schillen en snijd de peer in de
lengte doormidden om ze stabiel te maken.

een peer
l
een grote handvo
druiven
een olijf
2 kruidnagels
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HET KEUKENGEREI:

een mesje, een elektrische mixer,
een grote kom of slakom

.........................................................................................................................................

1. Vraag aan een volwassene om de peren te schillen en snijd ze in kleine blokjes,
voeg er een scheutje citroensap en een snufje kaneel aan toe.

2. Scheid het eiwit van het eigeel.
3. Vermeng het eigeel in een slakom met de suiker.

Klop het geheel op tot het mengsel wit wordt. Voeg de mascarpone toe.

4. Klop het eiwit stijf, het moet zeer stevig zijn.
5. Spatel het stijfgeklopte eiwit beetje bij beetje onder de mascarponebereiding
tot je een glad en homogeen mengsel krijgt. Bewaar op een koele plaats.

3. Prik op elke tandenstoker een druif in de

6. Verkruimel de speculaaskoekjes. Verdeel de kruimels in de glaasjes,

4. Prik de olijf op een tandenstoker voor

7. Bestrooi bij het opdienen de bovenkant van de tiramisu met verbrokkeld speculaas.

5. Werk af met de kruidnagels voor de ogen!

SMAKELIJK!

lengte, zodat de tandenstoker weer
in de peer kan worden geprikt

verdeel er vervolgens de peren over en leg er een laagje van de
mascarponebereiding bovenop.

de neus en
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Handjesgewassen?

DE PASTINAAK

EEN PASTINAAK, WAT IS DAT?

ONTDEK MET JE ZINTUIGEN:

Pastinaak is een merkwaardige groente die op een
witte wortel lijkt. Het is een plant waarvan je de knol
of de wortel kunt opeten. Pastinaak behoort tot de
familie van de ‘vergeten groenten’: in de tijd van onze
grootouders was ze zeer populair... maar de laatste
jaren raakte ze in vergetelheid
omdat ze minder werd gekweekt.
Vijf maanden nadat je ze hebt
geplant kun je ze oogsten, van
oktober tot maart. Pastinaak is
bestand tegen de koude en kan tijdens
de winter in de volle grond blijven.

	Langwerpig en puntig,
wit-okerkleurig

HOE MAAK JE ZE KLAAR?
• Het is beter ze niet te schillen. Borstel ze
schoon en snij ze in fijne schijfjes of rasp
ze zoals een wortel.
• Je bewaart ze in de groentelade van
de koelkast.
• Gaartijd: 10 tot 15 minuten. Pastinaak kook
je zoals aardappelen, met stoom, in de pan
of in de oven

JE EET ZE OP 1001 MANIEREN!

J F M A M J J A S O N D
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Hard en ruw
	Zoet en kruidig
	Zoet, zacht en
met lichte anijssmaak
-

WIST JE DI T AL?
boorDe pastinaak zit
vezels
die
devol vezels:
om
am
ha
lic
je
helpen
en.
er
rt
ve
te
l
se
ed
vo
el
Ze bevat ook ve
m,
siu
ne
ag
m
mineralen:
n
ve
ge
e
Di
...
er
zink, ijz
rken
te
rs
ve
en
gie
er
je en
je beenderen en
zenuwstelsel.

Pastinaak is heerlijk in soep, puree, gratin of een
stoofpotje. Ze past bij gegrild vlees en gebraad
of bij vis.
• Velouté van pastinaak, komijn,
kardemom en koriander
• Pastinaakstoemp, gegrild
gevogelte
• Gebakken pompoen, wortel
en pastinaak met honing en
mosterd
• Schijfjes van pastinaak en
aardappel
• Rundstoofpotje met
vergeten groenten
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TARTAAR VAN PASTINAAK
EN VERGETEN GROENTEN

PASTINAAKCHIPS

2 mooie pastin
aken
3 wortelen
(gekleurde zij
n nog beter)
1/2 rammenas
1/2 sjalot
3 el ciderazijn
2 el olijfolie
zout, peper

HET KEUKENGEREI:

HET KEUKENGEREI:

een mesje, een rasp, een slakom, een uitsteekvorm of een bakvormpje

over een oven beschikken, een mandoline, een slakom

.........................................................................................................................................

1. Schil de wortelgewassen en rasp ze vervolgens in een grote slakom.
2. Vraag aan een volwassene om een sjalot fijn te hakken.
3. Meng alle ingrediënten goed door elkaar, met inbegrip van de kruiden.
4. Dresseer de tartaar op met behulp van een uitsteekvorm.

5.

2 mooie pastin
aken
3 el kool zaadol
ie
fleur de sel (fa
cultatie

2 geraspte wo
rtelen
10 gedroogde
tomaten
in olijfolie
HET KEUKENGEREI:
2 el olijfolie
1 knoflookteen
een blender
tje
zout, peper
.........................................................................................................................................
een beetje wo
rtelsap
(indien nodig)
Mix alle ingrediënten voor de saus in de blender

en drapeer de saus rond de tartaar.

f)

.........................................................................................................................................

1. Vraag aan een volwassene om de oven voor te verwarmen op 170°C.
2. Borstel de pastinaken goed tot ze schoon zijn.
3. Vraag aan een volwassene om de pastinaken in dunne plakjes te snijden
met behulp van een mandoline of fijnsnijder (2 mm).

4. Leg de pastinaakschijfjes in een grote slakom, voeg er 3 el koolzaadolie
aan toe en meng goed.

5.Leg de schijfjes op vetvrij papier op een ovenplaat.
6.Laat de chips gedurende 25 minuten bruinen in de oven
tot ze mooi goudbruin en knapperig zijn.

LAAT ZE AFKOELEN EN VOEG ER 2 SNUFJES FLEUR DE SEL AAN TOE.
Smul ze lekker op met een tomaten- of wortelsapje! Als je de chips vooraf
klaarmaakt, bewaar ze dan in een blikken doos om ze knapperig te houden!

NU HOEF JE ER ALLEEN NOG VAN TE SMULLEN.
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Handjes
gewassen?

EEN RADIJS, WAT IS DAT?

DE RADIJS

De radijs is een knapperig en verfrissend wortelgewas.
Ze heeft wit vlees en een scherpe smaak. De smaak van
de radijs is nog scherper wanneer de plant weinig water
heeft gehad.Je kunt de rode schil verwijderen om ze
minder scherp te maken. Radijzen zijn
zeer makkelijk te kweken, in vrijwel
alle klimaten: in de winter heb je de
rammenas, in de zomer is er de
roze radijs. Vier tot zes weken nadat
je ze hebt gezaaid, kan je ze oogsten.
Wist je dat je zelfs radijzen kan
kweken in je moestuin of in een
bloembak op je terras?

HOE MAAK JE ZE KLAAR?
• Begin met het loof af te snijden en was de
radijzen grondig om de aarde te verwijderen.
• Snijd het uiteinde af.
• Je kunt ze in flinterdunne plakjes snijden
om in een ‘salade folle’ te doen of op een
heerlijke boterham te leggen.
• Het is beter te kleine radijzen te oogsten
dan te grote.
• Bewaar ze zoals andere wortelgewassen,
gedurende enkele dagen op een heel
koele plaats.

JE EET ZE OP 1001 MANIEREN!

J F M A M J J A S O N D
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ONTDEK MET JE ZINTUIGEN:

Rond of lang,
roze of rood,
het vlees is wit
Stevig, glad
	Zwavelachtig
	Licht kruidig,
pepersmaak
	Knapperig

WIST JE DI T AL?
adjes
Je kunt ook de bla
er een
or
do
ervan opeten
maken
te
n
va
ep
so
lekkere
n
Radijzen bevatte
je
die
C
ine
vitam
energie geven.
el
Er zitten ook ve
je nog
die
in
len
ra
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m
ven,
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je
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ra
zij
Dank
nd
kerngezo !

Je kunt ze rauw of gekookt eten, in hun geheel bij
het aperitief of in flinterdunne plakjes gesneden
in een ‘salade folle’ of op een heerlijke boterham!
• Toast met guacamole en knapperige radijzen
• Belegde boterham met plattekaas, radijzen en bieslook
• Bagel met ricotta, zalm, radijzen
en komkommer
• Lenterolletjes met radijzen,
gerookte haring en koriander
• Soep van radijzenloof
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ROOMKAAS MET BIESLOOK
EN ROZE BESSEN

RADIJZEN MET SESAMZAAD

goed schoonge
maakte
radijzen
1 /2 bosje bies
look
1 el roze bessen
1 el xeresazijn
4 el olijfolie
200 g platteka
as
200 g verse ka
as
(verse geitenk
aas of andere)
zout, peper

HET KEUKENGEREI:

HET KEUKENGEREI:

een slakom, kleine kommetjes

een slakom, kleine kommetjes

.........................................................................................................................................

1. Klop de plattekaas en de verse geitenkaas samen op in een grote slakom.
2. Strooi er zout en peper op, voeg een el azijn toe en meng goed.
3. Verdeel het mengsel over verschillende kommetjes.
4. Plet de bessen in je handen, knip de bieslook fijn en strooi over het mengsel.
5. Voeg er de olijfolie aan toe.
6. Dip de radijs in de bereiding en smullen maar.
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goed schoonge
maakte
radijzen
100 g verse ka
as
5 el Griekse yo
ghurt
50 g sesamzaad
50 g maanzaad
fleur de sel, pe
per

.........................................................................................................................................

1. Begin met de radijzen goed schoon te maken.
2. Klop de verse kaas samen met de Griekse yoghurt op tot je een
homogene textuur hebt.

3. Voeg 3 snufjes fleur de sel toe aan het sesamzaad en aan

het maanzaad en draai er 4 keer met de pepermolen over.

4. Snijd het onderste uiteinde van de radijs af, dompel de radijs

in het zachte kaasmengsel en vervolgens in het sesamzaad.
Doe dit nog eens opnieuw met het maanzaad.
Zo krijg je mooie bolletjes die versierd zijn met zaadjes om van te smullen!
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Handjes
gewassen?

DE COURGETTE

EEN COURGETTE, WAT IS DAT?
De courgette is de vrucht van de courgetteplant.
Het is een vrucht die als een groente wordt gegeten.
Er bestaan veel soorten courgettes, in verschillende
vormen, langwerpig of rond,
en in verschillende kleuren,
groen, geel of wit. In de lente
kun je zeer gemakkelijk
courgettes kweken in de tuin.
Twee maanden nadat je
de courgettes hebt gezaaid, kun
je ze oogsten. Ze worden geplukt
wanneer ze nog jong zijn.

ONTDEK MET JE ZINTUIGEN:
	Langwerpig of rond
Groen, geel of wit
Glad en stevig
Knapperig
(of niet indien
gekookt)
	Lichtjes bitter
	Muskusachtig

HOE MAAK JE ZE KLAAR?
Rauw (in een slaatje) of gekookt (met
stoom, in de pan, in de oven):
• kan worden versneden in fijne schijfjes, in
kleine blokjes, in reepjes of kan worden geraspt.
• kan 2-3 dagen koel worden bewaard
onderin de koelkast of in de kelder.
• Denk eraan ze te wassen wanneer
je ze klaarmaakt
• Kook ze tussen de 5 en 15 minuten,
afhankelijk van hoe je ze snijdt en hoe je
ze kookt

JE EET ZE OP 1001 MANIEREN!

J F M A M J J A S O N D
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• Gevulde courgette
• In de oven gegrilde courgette met verkruimelde feta
• Lasagne van courgette, geitenkaas en basilicum
• Quiche met courgette, geitenkaas, pesto rosso
• Gratin van courgette, tomaten en tijm
• Pasta* met courgette en scampi
• Pasta* met courgette, kip en
dragon
• Soep van tuinkers en courgette,
• Omelet: knapperige
courgetteblokjes, bieslook en
comtékaas
• Courgettestoemp

WIST JE DI T AL?
staat
De courgette be
%
90
n
da
r
ee
m
or
vo
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te
uit wa
el
Ze bevat zeer ve
vitamines en
mineralen.
rgt er
De courgette zo
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we
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meer smaak dan
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dikke co

* voor je ouders kun je de pasta
vervangen door salade
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BROODSPREAD VAN COURGETTES
MET DRAGON

COURGETTEROLLETJES
MET VERSE KAAS

2 courgettes
een beetje citr
oensap
2 handjes drag
on
3 handjes cash
ewnoten
1/2 knoflookte
entje
4 el olijfolie
zout, peper

2 mooie kleine
een groene encourgettes,
een gele
1 zachte geitenk
aas
1 handvol bies
lo
en dille (o andeok
re
kruiden uit jef m
oestuin)
ontkiemde zade
n naar
eigen keuze (h
ier rode biet)

HET KEUKENGEREI:

HET KEUKENGEREI:

een mesje, een blender

een dunschiller

.........................................................................................................................................

1. Was de courgettes
2. Snijd de uiteinden af en snijd de courgettes in stukjes.
3. Mix de courgettestukjes, het citroensap, de cashewnoten,

de dragonblaadjes en het knoflookteentje, de olijfolie en 2 el water
(indien nodig) in een blender. Mix 2 à 3 minuten.

4. Breng op smaak met 5 snufjes zout en draai 10 keer met de pepermolen.
5. Deze instant courgettepesto past bij aperitiefhapjes (dips),
gerechten (kip, vis...), belegde broodjes, slaatjes, wraps...
of pastagerechten met buffelmozzarella!

.........................................................................................................................................

1. Begin met de courgettes te wassen.
2. Schil de courgettes in de lengte met een dunschiller;

druk daarbij stevig op de dunschiller zodat je gelijkmatige plakjes verkrijgt.
De plakjes moeten ongeveer 1 à 2 mm dik zijn.

3. Hak de aromatische kruiden zeer fijn.
4. Leg een courgetteplakje plat op je werkplank en smeer er

over de hele lengte de kaas op met de onderkant van een lepeltje.

5. Bestrooi met de aromatische kruiden die je hebt gekozen.
6. Rol het plakje voorzichtig op zodat je een mooi rolletje krijgt.

Als het rolletje niet dicht blijft, steek je er een tandenstoker doorheen
om het rolletje op zijn plaats te houden.

7. Versier de bovenkant van het rolletje met ontkiemde zaden...
EN SMULLEN MAAR!
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EEN TWINTIGTAL
PRODUCTEN OM TE ONTDEKKEN
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en interactieve workshops in jouw school?

NEEM CONTACT MET ONS OP:
info@foodandpleasure.be

DLEA C
COOUUR
RGGEET
TE

MEER INFORMATIE

over de Good Food-strategie en de acties
en doelstellingen ervan is te vinden op:
www.goodfood.brussels

ZIN OM AAN TE SLUITEN BIJ HET BUBBLE-NETWERK?
info@bubble.brussels

EEN PRODUCTIE VAN

in samenwerking met het BIM, in het kader van
het evenement «Good Food op school».

TEKSTEN EN RECE

PTEN

Stéphanie Neerdael

GR AFISCHE VORM

GEVING

Jules - Christophe Carmeliet

ILLUSTRATIES

Florence Weiser

VERTALING

Tiny Lepeire

GEDRUKT BIJ

Gedrukt met plantaardige inkt
op gerecycleerd papier.

FOOD & PLEASURE

