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Tips en ideeën om gezond koken makkelijker te maken

kleine gids

inclusief dé hitrecepten van mijn gezin



Je bent er wel een beetje klaar mee, met dat avondeten. Het zou een moment
moeten zijn om ontspannen samen iets gezond en lekkers te eten. Maar niet voor jou.
Jij zet ’s avonds met je schouders naast je oren wéér pasta-met-een-prutje op tafel.
Vies is het niet, maar wel zo f*ing SAAI. En je betwijfelt of je kinderen alles binnen
krijgen wat ze nodig hebben van steeds diezelfde roerbakgroenten. Om nog maar te
zwijgen over de patat die te vaak op jullie borden belandt.

Het is tijd om het anders te doen. Je wilt een manier om een best gezonde
maaltijd op tafel te zetten. Niet elke avond, maar wel de meeste avonden. Elke
week, zonder de stress die je er nu bij voelt. Alleen, hoe doe je dat? Dat uitvinden
is best een avontuur.

Deze gids helpt je op weg. 

Welkom

Leuk je te ontmoeten
Ik ben Laura, moeder van Léa (9) en Daniël (7) en leefstijlcoach. Toen Daniël werd
geboren dacht ik "ohoh, nu wordt het menens met die gezinsmaaltijden." Ik hoopte
dat we ondanks een baby en peuter af en toe nog iets anders zouden eten dan
pasta met tomatensaus. Maar ik was er niet gerust op...

Daarom heb ik jarenlang gewerkt aan een systeem om in mijn drukke leven een
beetje gezond avondeten op tafel te krijgen. Het is gelukt: we eten moeiteloos
minstens 5 avonden per week vers gekookt eten, met lekker veel  groente. En nu heb
ik zin om andere drukke moeders te helpen hetzelfde te bereiken. Gelukkig ben ik
inmiddels ook gediplomeerd leefstijlcoach en kan ik dus naast mijn ervaring ook mijn
kennis over gedragsverandering gebruiken. Let's go!



Deze gids is voor drukke moeders die een beetje gezond eten op tafel willen
zetten voor hun gezin. Is dat omdat ik vind dat het de taak van moeders is om
het eten te maken? Tuurli jk niet. Vaders koken net zo hard. En ook voor hen zal
dat vaak een uitdaging zijn. 

Waarom voor
moeders?

Toch schrijf ik voor moeders. Moeders worden
volgens mij namelijk net iets harder
beoordeeld worden op wat ze doen voor hun
gezin. En moeten het net iets beter doen. En
met “net iets” bedoel ik HEEL VEEL.

Pak aan, patriarchaat

Dat gezegd hebbende, zullen we het maar eens hebben over eten?

Daar heb ik toch wel zo schoon genoeg van.
Daarom hoop ik dat deze gids andere moeders
een steuntje in de rug geeft tegen al die
oordelen en torenhoge verwachtingen (inclusief
die van zichzelf). Laten we samen je leven als
moeder een beetje makkelijker maken.



Eerst even: wat is
gezond eten?

AL HET GOEDE ADVIES OVER
GEZOND ETEN VALT SAMEN TE
VATTEN IN 3 PUNTEN. 

Deze samenvatting komt van
Michael Pollan. Hij combineerde  
inzichten uit de
voedingswetenschap met
wijsheden over eten die mensen
al eeuwen aan elkaar
doorgeven. Wat bleek? Die twee
komen op 3 belangrijke punten
steeds weer overeen. Namelijk:

Het is ti jd om te stoppen met
moeili jk doen over gezond eten.  
Het is niet nodig en maakt jou
het leven alleen maar lastig.

Eet echt eten

niet te veel
Voornamelijk planten

In deze gids hebben we het dus niet over super foods, intermittent fasting of andere
gezonde trends. Je gaat gewoon ontdekken hoe je met minder moeite echt eten
op tafel zet, met lekker veel groente.

Alle dingen die je hoort over
gezond eten zijn varianten
hierop OF ze zijn niet
onderbouwd en veilig te
negeren als ze niet bij je
passen.



ALS JE STRAKS MOEITELOOS EEN BEETJE GEZOND KOOKT,
HOE ZIET JE LEVEN ER DAN UIT? 

Start met je doel
If you don't know where you're going, 

any road will get you there

Vind je dit een moeilijke vraag? Snap ik. En ik help je graag om je
antwoord te ontdekken. In één krachtige coachingsessie ontdekken we
samen je doel, plus je eerste kleine, leuke stapjes er naartoe. Meer
informatie vind je hier: https://www.lekkerplan.nl/gezonder-eten/

Gezond eten lijkt vaak vanzelfsprekend het juiste om te doen. Maar uiteindelijk is het
een middel en geen doel. Je doet het ergens voor. En het helpt om helder te
hebben wat dat is. Daarom heb ik een vraag voor je:

https://www.lekkerplan.nl/gezonder-eten/


NIET. ALLES. TEGELIJK. 

Je denkt wellicht: “Alles moet anders! De knop gaat om en wij eten
vanaf nu alleen nog maar GEZOND!"  Maar helaas. Dat werkt niet.
Verandering kost energie en veel tegelijk veranderen kost dus veel
energie. En die heb je niet, met je drukke gezin en je baan en alles. 

Maar dan gebeurt het leven. Er wordt iemand
ziek. Je werk is extra druk. Plotseling voelen al
die nieuwe dingen veel te zwaar. En voor je het
weet sta je weer achter die saaie pan pasta-met-
prut terwijl je je kinderen morgen patat belooft.

Dat riedeltje ken je nu wel, dus mag je het anders
doen. Houd het klein, houd het leuk. Geef jezelf
de ruimte om langzaam te wennen aan je nieuwe
gedrag. Maak een gewoonte van één nieuw ding.
Houd het daarbij tot je er niet meer over na hoeft
te denken. Ook niet als het leven gebeurt. Zo ga
je misschien niet supersnel. Maar:

HET LUKT MISSCHIEN WEL EVEN

Goed advies voor
onderweg

Elke dag is je leven iets gezonder dan
daarvoor. En dat bouw je stapje voor stapje
verder uit. Tot je langzaam maar heel zeker
gewoon een beetje gezond kookt voor je gezin.
Week in, week uit, moeiteloos. 

JE GAAT. EN BLIJFT GAAN



Stap 1
Je zet nu al elke avond iets op tafel. Die maaltijden zijn goud, want die
krijg je al voor elkaar. Ze zijn misschien nog niet zo gezond als je wilt,
maar daar kun je stapje voor stapje iets aan doen. Ik deed dat bv met
pasta met tomatensaus. Op de volgende pagina vertel ik je hoe.

VERBOUW JE FAVORIETEN

Maar, belangrijker: hoe zit het met jouw favorieten? Wat maak je al
regelmatig en hoe geef je dat een beetje-gezonde upgrade? Welke
groente kan erdoor of ernaast? Kan er misschien iets volkoren? Kun je er
een blik bonen doorheen roeren? 

Dit maak ik nu: Beetje-gezonde upgrade:



Pasta met ricotta-tomatensaus,
worteltjes ernaast

Dit gebruik je voor 4 mensen

genoeg pasta voor 4

75 gram spekreepjes

2 tenen knoflook, geperst of

fijngesneden

2 blikken tomatenblokjes à 400 gr

100 gram ricotta

2 winterpenen

sap van 1/2 citroen

scheutje olijfolie

zout

Zo maak je het

Zet water op voor de pasta

Doe de spekreepjes in een grote, koude koekenpan en zet hem

op het vuur. Bak tot de spekjes lichtbruine randjes hebben. 

Doe de knoflook bij de spekjes, bak heel even mee en meng de

tomatenblokjes erdoor. Laat de tomatensaus pruttelen terwijl je

de pasta kookt.

Doe de pasta in het kokende water en kook tot hij gaar is.

Rasp de winterpenen en meng ze met het citroensap, olijfolie en

een snuf zout. (BONUSTIP: Snijd 1/2 wortel in reepjes ipv hem te

raspen als jouw kinderen net als de mijne liever staafjes knagen.) 

Roer de ricotta door de tomatensaus. Giet de pasta af. 

Eet de pasta met de saus en de worteltjes ernaast. 

Mijn kinderen weigeren pasta met tomatensaus als er wortel
door zit. Maar ernaast bleek wortel wel acceptabel en zo
werd deze combinatie geboren. Hoppa, een maaltijd met 2
soorten groente waar we allemaal blij van worden. 



Stap 2
VOEG NOG MEER GROENTE TOE

Hieronder geef ik je een paar van mijn ideeën om makkelijk meer groente op tafel te
krijgen. Welke mooie ideeën heb jij?

MAKKELIJKE TIPS VOOR MEER GROENTE

Experimenteer met salades om te eten bij de maaltijden die je al
maakt. Net zo lang tot je er een stuk of 5 kent waar je makkelijk
en snel je maaltijd mee aanvult. Deze witte koolsalade met munt
(www.lekkerplan.nl/witte-kool-salade-met-munt) is bijvoorbeeld
lekker, snel en goed van tevoren te maken. 

Je hoeft geen 250 gram per persoon per avond op tafel te zetten. Je hebt tenslotte
nog 2 andere maaltijden en snacks om planten in je dag te werken. Maar groente
toevoegen aan de avondmaaltijd helpt wel om meer planten te eten. Na een beetje-
gezonde upgrade van je favoriete maaltijden, is de logische volgende stap dus:
bedenken hoe je meer groente in al je maaltijden krijgt. 

Kook 1x een pan soep van gepureerde groente en eet hem de
rest van de week als voorgerecht. Deze pittige wortelsoep
(www.lekkerplan.nl/pittige-wortelsoep-het-simpelste-
spannendste-recept) is bijvoorbeeld supermakkelijk en smakelijk.

Koop verschillende diepvriesgroentes en warm ze om de beurt op
als extra keuze bij het eten. Restjes van de opgewarmde groente
tover je de volgende dag om tot salade-voor-bij-de-lunch met
een fijne dressing. Kewpie roasted sesame dressing, bv.

Wat ga jij uitproberen om extra groente op tafel te krijgen?

https://www.lekkerplan.nl/witte-kool-salade-met-munt
https://www.lekkerplan.nl/witte-kool-salade-met-munt/
https://www.lekkerplan.nl/pittige-wortelsoep-het-simpelste-spannendste-recept/
https://www.lekkerplan.nl/pittige-wortelsoep-het-simpelste-spannendste-recept/
https://www.jumbo.com/producten/kewpie-deep-roasted-sesame-dressing-243g-382728FLS


Stap 3
Kinderen maken avonturen leuker, maar als hun hakken in het zand gaan wordt het
niets. Je mag dus manieren bedenken om ook je kleine mensen blij te maken. 

Zorg dat er altijd (ook) iets op
tafel staat dat ze graag eten.
Dat haalt spanning weg,
waardoor ze hopelijk meer
open staan voor de rest. (Mijn
oudste raspt jonge kaas over
van alles, mijn jongste dipt alles
in ketchup. Ik ben daar soms blij
mee....)

Kook iets anders voor je kinderen
dan voor jezelf. Het is extra werk,
maar jij kunt gevarieerd en
gezond eten en zij krijgen in
ieder geval het goede
voorbeeld. (Ik weiger dit. Uit
principe en luiheid. Maar ik weet
dat het voor sommige gezinnen
een hoop stress scheelt.)

KRIJG JE KINDEREN MEE

Deze tips helpen een hoop gezinnen met gezond eten (het mijne overigens niet
altijd):

Betrek je kinderen bij het eten.
Alles wat ze zelf kiezen,
(helpen) klaarmaken of oogsten
gaat er makkelijker in. (Mijn
koters kiezen bijna altijd vette
snacks, maar misschien zijn die
van jou verstandiger.)

WAT VOOR MIJN GEZIN ALTIJD
WERKT: ZELFBOUW-MAALTIJDEN.

Dat zijn maaltijden die ik in onderdelen op
tafel zet, zodat iedereen zijn eigen bord kan
vullen. De basis is een koolhydraat (rijst,
taco's), die we versieren met groente en iets
met eiwit. Onze favoriete zelfbouw-maaltijd
vind je op de volgende pagina. 

Probeer het ook eens. Welke maaltijden maak jij die
je in onderdelen in kommetjes op tafel kunt zetten? 



Rijst met nori en ander lekkers

Dit gebruik je voor 4 mensen

gare rijst voor 4 (ik kook ongeveer

200 gram rauwe rijst)

10 norivellen (zeewier voor sushi)

 1 avocado in blokjes

2 blikjes tonijn in olie

2 handen edamame-boontjes,

gekookt  (ik koop ze uit de vriezer)

1 komkommer, in blokjes

1 paprika, in blokjes

zoute sojasaus

mayonaise

Zo maak je het

Doe de ingrediënten in leuke kommen en kommetjes

Zet alles op tafel en geef iedereen een kom om zelf te vullen.

Onderin gaat rijst, daarop vis en groente en de sojasaus en

mayonaise maken het af.  

Ik kruimel de norivellen er als laatst overheen, mijn kinderen

gebruiken ze liever als een soort cadeaupapier om een bergje

rijst en toppings in te pakken voor ze het opeten.

Wij eten minstens 2x per maand rijst versierd met norivellen en
andere toppings.  Met vis, blokjes groente en saus om zelf
door de rijst te mengen word ik altijd blij en mijn kinderen soms
opeens avontuurlijke eters. (Soms ook eten ze alleen rijst en
nori.) De toppings hieronder zijn suggesties; experimenteer
met wat je hebt en lekker vindt. 



Tegelijkertijd is dit maar een kleine gids en kom je
waarschijnlijk nog veel meer uitdagingen tegen als
je elke week zonder stress best gezond wilt koken. 

Stap 4
Ik hoop dat deze gids je het vertrouwen geeft dat
het kan: moeiteloos best wel gezond koken voor je
gezin. Als je je favoriete maaltijden een gezonde
upgrade geeft, extra groente toevoegt en je
kinderen aan boord krijgt ben je al heel lekker
bezig! 

Dat hoeft niet, want met een beetje hulp ben je zo een stuk verder. En die heb ik voor
je. In een krachtige online coachingsessie van 1 uur help ik je om een beetje gezond
koken een stuk makkelijker te maken. In die sessie kijken we samen waar je heen wilt
en wat je daarbij in de weg zit. En, het allerbelangrijkst: welke kleine, leuke stapjes je
kunt nemen om weer lekker bezig te zijn. Zodat je na de sessie weet:

KOM VERDER DAN JE OOIT HAD DURVEN DROMEN

Alleen ga je sneller
samen

kom je verder

dit is wat me te doen staat

ik kan dit

ik kan niet wachten om te beginnen

Zin om mij als persoonlijke gids te hebben
tijdens een stukje van je avontuur? 

Kijk dan voor meer informatie op:
www.lekkerplan.nl/gezonder-eten/

Klopt dat? Ga je zuchten van die andere dingen
die je nog wil veranderen? En krijg je een knoop in
je maag als je denkt aan de voedingsstoffen die
je kinderen ondertussen missen?

https://www.lekkerplan.nl/gezonder-eten/

