
Week 5 – Smullen maar! 

Dag vriendjes en vriendinnetjes, dag mama’s en papa’s, 

 

We zitten al een maand thuis door het hele corona-gedoe. Wat klinkt dat al lang! Is de tijd gevlogen 

voor jullie of lijkt het al een eeuwigheid?  

Wat een geluk dat we konden genieten van een zonnig paasweekend. Hopelijk hebben jullie het werk 

even aan de kant kunnen schuiven en kunnen ontspannen tijdens een gezellige paasbrunch met het 

gezin of tijdens het zoeken naar paaseitjes met jullie liefste kapoenen. Is de chocolade al allemaal 

opgesmuld of is er nog wat over? ;-)  

En het is nog niet gedaan met smullen, want deze week krijgen jullie inspiratie voor hééérlijke 

gerechtjes. Jullie hebben de afgelopen weken misschien wel al pannenkoeken of een cake gebakken, 

maar als je wat verder kijkt in dit documentje kan je super leuke ideeën vinden om eens iets anders 

klaar te maken. We hebben geprobeerd om kindvriendelijke, originele en (meestal) gezonde 

receptjes te zoeken, maar vooral ook recepten waarbij je niet uren in de keuken moet staan. En 

natuurlijk is het de bedoeling dat de kindjes meehelpen, zodat we ze weer even kunnen bezig 

houden. En nadien, proeven natuurlijk! 

Laat het resultaat van jullie overheerlijke gerechtjes maar zien op Padlet. Dan kan iedereen mee 

genieten  

 https://padlet.com/MaterDeiDriehoek/tfukmr6pqq3x  

Extra tip: 

Op de Facebookpagina van Mater Dei Driehoek kan je een leuk filmpje vinden dat de kleuterjuffen 

hebben gemaakt. We kregen al veel fijne reacties hierop, waarvoor dank! We hebben het met veel 

plezier gemaakt en daarom komen er waarschijnlijk nog filmpjes… Hou de Facebookpagina dus maar 

goed in de gaten. 

 

 

 

https://padlet.com/MaterDeiDriehoek/tfukmr6pqq3x


 

Veel kookplezier en smakelijk! 

Liefs van alle kleuterjuffen  

  



Zoete recepten 

Zomerzoete sushi 

 

Ingrediënten: 
 Fruit naar keuze (aardbeien, meloen, bessen, banaan, perzik, kiwi,…) 

 Pannenkoeken 

 Rijstpap 

Bereiding: 
1) Snij al het fruit in schijfjes. 

2) Maak een ‘wrap’ van de pannenkoek door het te beleggen met een laagje rijstpap en het 

fruit. Oprollen maar en in schijfjes snijden. 

OF 

Maak langwerpige rijstballetjes van de rijstpap en leg er wat gesneden fruit bovenop. Dan 

krijg je een ander soort sushi. 

 

  



Gezond bananenbrood 

 

Ingrediënten: 
 3 bananen 

 3 eieren 

 100 g (volkoren) bloem 

 75 g havermoutvlokken 

 1 theelepel koek- en speculooskruiden (of kaneel) 

 Een handje noten (walnoten of hazelnoten) 

Bereiding: 
1) Verwarm je oven voor op 200°C. 

2) Prak de bananen met een vork in een grote kom. 

3) Voeg vervolgens de eieren toe en meng goed door elkaar. 

4) Voeg de bloem, havermoutvlokken, noten en koekkruiden toe. 

5) Tip: Voeg als extraatje ook nog appel (fijn gesneden) bij. 

6) Meng alles goed door elkaar. Schep het beslag in een ingevette cakevorm. 

7) Zet 50 minuten in de oven tot hij mooi bruin is. 

  



Smoothies 

 

Ingrediënten gele smoothie: 
 1 banaan 

 1 mango 

 250 g yoghurt natuur 

 1,5 dl melk 

Ingrediënten roze smoothie: 
 200 g aardbeien 

 1 sinaasappel 

 250 g yoghurt natuur 

Ingrediënten groene smoothie: 
 2 groene kiwi’s 

 1 appel 

 1 peer 

 1 limoen 

Bereiding: 
Snij al het fruit in kleine stukken en pers de appelsien. Voeg de melk en/of yoghurt toe (niet bij de 

groene smoothie). Mix alles tot een moes met een staafmixer of in de blender. 

 

  



Yoghurtijsjes 

 

 

Ingrediënten: 
 300 ml Griekse yoghurt 

 2 eetlepels honing 

 Fruit naar keuze (bv. aardbei, framboos, mango, bessen,…) 

Bereiding: 
Snij het fruit naar keuze in heel kleine stukjes. Meng de yoghurt en honing in een grote kom. Voeg 

het fruit toe en roer voorzichtig door. Giet het mengsel in een maatbeker met een tuitje zodat je het 

makkelijk in de ijsvormpjes kunt schenken en leg in de vriezer.  

 Heb je geen ijsvormpjes, dan kan je yoghurtpotjes bijhouden en deze vullen. Stop er een stokje of 

theelepel in.  

 

  



Bananenchips 

 

Dit receptje duurt wel langer door de baktijd, maar is super eenvoudig! 

Ingrediënten: 
 2 bananen (of meer, als je veel bananenchips wil  ) 

 Citroensap 

 Zout, kaneel of paprikapoeder 

Bereiding: 
1. Snijd de bananen in zeer dunne plakjes. Besprenkel ze met wat citroensap. Bestrooi met zout 

en kaneel of zout en paprika poeder voor een extra smaakje. Dit moet natuurlijk niet. 

2. Leg alle schijfjes verspreid over een ovenschaal op bakpapier. Verwarm de oven voor op 

110°C. Zet 1 uur in de oven. Hou ze ondertussen goed in de gaten. De tijd kan variëren, 

afhankelijk van de dikte van de sneetjes bijvoorbeeld. Hoe langer ze bakken, hoe krokanter 

de chips zullen zijn. Laat volledig afkoelen.  

 Je kan dit ook met allerlei groenten doen. Zoete aardappel, courgette, wortel,… Besprenkel deze 

met wat olie en zout. 

  



Chocoladefondue  

 

Ingrediënten: 
 300 g melkchocolade of pure chocolade. Of de overschot van alle chocolade paaseitjes ;-) 

 2 dl lichte room 

 Fruit naar keuze om te dippen in de chocolade 

Bereiding: 
1. Verwarm de room tot net tegen het kookpunt (op een zacht vuurtje) en voeg beetje bij 

beetje de in stukjes gesneden chocolade toe. Blijf goed roeren.  

2. Dip de stukjes fruit in de lauwe chocoladesaus en smullen maar! 

 

  



Wortelcake 

 

Ingrediënten: 
 250 g wortelen 

 200 g boter 

 150 g suiker 

 80 g walnoten 

 2 eieren 

 200 g tarwebloem 

 1 eetlepel bakpoeder 

 120 g roomkaas 

 Eén zakje vanillesuiker 

 Zout 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 180°C.  

2. Rasp de wortelen fijn en hak de walnoten ook fijn. 

3. Meng de suiker en de eieren onder de wortelen. Voeg het bakpoeder, de gesmolten boter, 

de helft van de noten en een snufje zout toe. Meng er de bloem onder. 

4. Giet het beslag in een beboterde taartvorm en zet 40 minuten in de oven. 

5. Meng de roomkaas en de vanillesuiker door elkaar. Haal de taart uit de oven, laat afkoelen, 

besmeer de bovenkant met de roomkaas en bestrooi met de resterende noten. 

  



Hartige recepten 

Ontbijtburger 

 

Ingrediënten: 
 (Volkoren) brood 

 Ham 

 Kaas 

 Tomaat 

 Komkommer 

 Kruidenkaas 

Bereiding: 
1) Snij de tomaat en het stukje komkommer in fijne schijfjes. 

2) Snij cirkels uit de sneetjes brood. Zet daarvoor een ronde uitsteekvorm of een glas op een 

sneetje brood en snij rond de vorm of het glas. Snij ook cirkels uit de kaas en uit de ham. 

3) Maak de burgers: 

a. Besmeer 1 broodcirkel met kruidenkaas. 

b. Leg er 1 schijfje tomaat en 1 kaascirkel op. 

c. Leg er een tweede broodcirkel op en besmeer met kruidenkaas. 

d. Leg er 1 hamcirkel en enkele komkommerschijfjes op. 

e. Bedek met een derde broodcirkel. Je hamburger is klaar! 

 

  



Wraps 

 

Wil je ’s middags eens wat anders tijdens de lunch dan boterhammetjes met kaas of choco? Dan zijn 

wraps een super gemakkelijk en lekker ideetje! Beleg de (volkoren) wrap met letterlijk alles wat je 

kan bedenken of restjes uit de ijskast. En leg er natuurlijk veel groentjes op om het extra gezond te 

maken.  

Voorbeeld: 
 Besmeer de wrap met kruidenkaas of hummus 

 Beleg de wrap met ham, zalm, kippenwit,… 

 Maak het extra gezond met blokjes tomaat, komkommer, sla, avocado, worteltjes,… 

 

 

 Geen fan van de wraps? Dan kan je uiteraard tussen een heerlijke sandwich ook allerlei gezond 

beleg en extra groenten leggen.  

 

 

 

  



Vegetarische lasagne 

 

Ingrediënten: 
 400 g verse spinazie 

 2 courgettes 

 1 teentje knoflook 

 250 g ricotta 

 150 g geraspte kaas 

 1,5 dl lichte room 

 9 lasagnevellen 

 1 eetlepel pijnboompitten 

 1 eetlepel olijfolie 

 Peper en zout 

Bereiding: 
1. Snij de courgettes in fijne lange plakken. Snipper het knoflook fijn. 

2. Doe de spinazie in een kookpot zonder vetstof en laat al roerend slinken. Doe in een vergiet 

en duw er met een lepel zoveel mogelijk vocht uit. 

3. Verhit de olijfolie in dezelfde kookpot en stoof het knoflook glazig. Voeg de nootmuskaat toe 

en laat even mee bakken. Doe er de spinazie weer bij en kruid goed met peper en zout. 

4. Meng er de ricotta, 0,5 dl van de room en 100 g geraspte kaas onder. Kruid met peper en 

zout. 

5. Verdeel 1/3 van de saus over een ovenschaal en leg er 3 lasagnevellen op. Bedek met een 

laagje courgetteplakken. Herhaal dit 2 keer en overgiet met de rest van de room. Bestrooi 

met de rest van de geraspte kaas en de pijnboompitten. Zet 45 min. in een voorverwarmde 

oven op 180°C. 

 

  



Groentepancakes 

 

Ingrediënten: 
 Een halve courgette 

 2 wortelen 

 1 ei 

 150 g (volkoren) bloem 

 200 ml halfvolle melk 

 2 eetlepels olie 

Bereiding: 
1) Snij de courgette en de wortelen in kleine blokjes en leg ze in de blender. Mixen maar! 

Geen blender in huis? Hak ze dan extra fijn met een groot keukenmes. 

2) Voeg het ei, de bloem en de melk toe en meng tot een glad beslag. 

3) Verhit de olijfolie in een braadpan. Giet er ongeveer een pollepel beslag in en laat de 

pannenkoek aan beide kanten goudbruin bakken. Maak zo verder pannenkoekjes tot al het 

beslag is opgebruikt. 

 

 

  



Gezonde eiersalade 

 

 

Ingrediënten: 
 3 eieren 

 1 theelepel mosterd 

 2 eetlepels Griekse yoghurt 

 Eventueel 1 klein sjalotje 

 Een snufje paprikapoeder 

 Een snufje kerriepoeder 

 1 eetlepel bieslook 

 Peper en zout 

Bereiding: 
1. Kook de eieren hard in ongeveer 8-10 minuten. Laat ze schrikken in koud water en pel de 

eieren. Snij of plet ze in kleine stukjes. 

2. Snipper het sjalotje zo fijn mogelijk. Hak de bieslook fijn.  

3. Voeg vervolgens de yoghurt, mayonaise en mosterd erbij. Breng op smaak met een snuf 

paprikapoeder, een snuf kerriepoeder en peper en zout en meng goed. Voeg hierbij de 

stukjes ei en meng nogmaals goed door.  

4. Smeer op een boterham of toastje.  

 

  



Vlinderquiche 

 

Ingrediënten: 
 4 eieren 

 150 g hamblokjes 

 150 g erwten 

 1 courgette 

 150 g roomkaas 

 50 g geraspte kaas 

 1 rol bladerdeeg 

 Peper en zout 

 Benodigdheden voor de versiering: 

Snoeptomaatjes, enkele schijfjes gewone tomaat, enkele schijfjes komkommer, maïs, bieslook 

 Er zijn nog allerlei andere recepten om een quiche te maken. Bijvoorbeeld met zalm en prei of 

met kip en broccoli. Veel inspiratie online te vinden!  

 

Bereiding: 
1. Snij de courgette in blokjes en wok ze eventjes in een pan.  

2. Vouw het bladerdeeg open en leg samen met het bakpapier in een ronde bakvorm. Prik er 

enkele gaatjes in met een vork. 

3. Verdeel de groenten, de hamblokjes en de geraspte kaas over het deeg.  

4. Klop de eieren los. Voeg de verse kaas toe en meng goed. Breng op smaak met peper, zout 

en eventueel wat nootmuskaat. 

5. Giet de mengeling over de groenten en hamblokjes in de schaal. 

6. Warm de oven voor op 200°C. Zet de quiche er gedurende 30 minuten in. 

7. Om de quiche er extra lekker uit te laten zien, kan je er een vlinder van maken zoals op de 

foto hierboven. 

  



Moeilijke eters? 
Kleuters zijn af en toe moeilijke eters natuurlijk. Ze genoeg groenten en fruit eten laten is niet altijd 

even eenvoudig. Maak samen van hun bord een kunstwerkje, zodat die vitamientjes er dubbel zo 

lekker uit zien. Het oog wil ook wat…  

Hierbij enkele voorbeelden. Op Pinterest vind je nog veel meer ideeën! 

 


