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Alle kinderen kunnen
gezond, sterk en
gelukkig opgroeien!

 

Low budget

gezond

koken en

bewegen?!

Het kan!

 

 

Kinder - eetcoach Christa

 Geeft je dé tips en tricks zodat ook jij 

zelfs met minder geld tóch gezonde keuzes

kunt maken voor jou en je gezin!
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Kinder - eetcoach
 

Ik ben Christa,  getrouwd met Johan en mama van Yorn en Iyan.  

Ik  begeleid kinderen met overgewicht op een leuke en motiverende manier om hen te  laten

groeien naar een    gezond gewicht .  Dat  doe ik met de LEKKER PUH! ! !  methode.

 

Overgewicht bij  kinderen is  een steeds groter  wordend probleem, 1 1% van de kinderen en

jongeren in de leefti jd van 4 tot  20 jaar heeft  last  van overgewicht .  In veel  gevallen

veroorzaakt door onwetendheid…

 

  Ik  ben ervan overtuigd dat  wanneer je  beter  WEET,  je  beter  LEEFT!

 

Ik  geloof dat  het  ontzettend belangrijk is  om al  op jonge leefti jd te  leren wat gezonde

voeding en beweging voor je  doet !  Zonder te  streven naar perfectie ,  maar stap voor stap

BETER eten en BETER bewegen om zo een gezonde leefsti j l  te  ontwikkelen die  bij  het  kind

en het  gezin past .  Zo creëer je  een stevig fundament waaruit  jouw kind gezond,  sterk en

gelukkig op kan groeien.  

 

Want dat  wil  ieder kind!

 

De switch naar een gezondere leefsti j l  heeft  ons,  als  gezin,  veel  gebracht en 

Dat gun ik iedereen!

 

Hierom heb ik dit  E-  book gemaakt met mijn favoriete budgetrecepten.  Ik  laat  je  graag zien

dat gezond eten niet  duur hoeft  te  z i jn.

Ook deel  ik  mijn t ips  en tricks om met minder geld toch beter te  eten en te  bewegen.  En

mijn favoriete budget  superfoods ik deel  het  al lemaal  met je !

 

Waarom budget?  Wij  hebben het  ook een hele  t i jd met minder geld moeten doen.  Júist  in

deze periode betekende gezond eten en bewegen heel  veel  voor ons!

 

 

 

J

Weet beter, leef beter
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Wij hebben    de afgelopen jaren vele  hindernissen

moeten nemen op verschil lende gebieden.

 

Eén verkeerde keuze zorgde er  onder andere voor dat

we meerdere keren genoodzaakt waren om te

verhuizen,  met uiteindeli jk een aantal  jaar minimale

financiële  ruimte als  gevolg.

 

 En dat  kan best  een uitdaging zi jn,  maar het  hoeft  je

absoluut niet  te  weerhouden om tóch hele  mooie

stappen te  gaan zetten.  

 

Johan en ik waren stevige rokers,  sporten deden wij

niet  meer aan en gezond eten had bij  ons geen

prioriteit .

We werkten al lebei  ontzettend veel  om het  al lemaal

voor elkaar te  krijgen.  Dat  vergt  veel  van je  energie .

Wisten wij  veel  dat  je  van sporten en gezond eten juist

heel  veel  energie  krijgt?

 

Deze lastige periode is  voor ons juist  hét  startpunt

geweest  om beter voor onszelf  te  gaan zorgen!

Onze switch begon al lemaal  met een facebook bericht

over hoe de kleur van Frist i  ontstaat .                            

 De geplette  l i jfjes  van    schi ldluizen zorgen hier

namelijk voor.  En omdat onze jongste dat  iedere dag bij

het  ontbijt  kreeg las  ik  het  artikel  met grote verbazing!  

 

Vragen als ,  ‘hoe zit  dat  eigenli jk met de rest  van al les

wat ik eet ’ ,  ‘wat  eet  ik  eigenli jk? ’  ‘Hoe komt het  op mijn

bord?’  Ik  had er  s impelweg nog nooit  bij  st i l  gestaan… .

Onwetend als  ik  was!

 

Mijn interesse was gewekt en vanaf dat  moment ben ik

al lerlei  boeken gaan lezen over gezonde voeding.  En zo

hebben we ons voedingspatroon aangepast ,  steeds een

beetje  BETER.  

 

De verhuizingen,  de zorgen en het  vele  werken hadden

ervoor gezorgd dat  ik  weinig energie  had.  Ik was zo’n 10

kg afgevallen door de stress  en ik was ontzettend moe.  

De switch naar gezonde voeding leverde me ontzettend

veel  op.  Zo had ik veel  meer energie,  mijn krullen

schoten spontaan weer in mijn haar,  ik  s l iep vele  malen

beter en ook mijn huid werd rustiger .

 

Naast  de gezonde voeding besloot  ik  te  gaan hardlopen

en fietsen.  Dit  bracht me iedere keer weer    meer

energie,  maar vooral  mentaal  voelde ik me veel  sterker !

 

Later ben ik yogalessen gaan volgen en heb ik een

cursus intuït ieve ontwikkeling gedaan waar ik onder

andere heb leren mediteren.  De combinatie  gezonde

voeding,  beweging en (diepe)  ontspanning zorgde

ervoor dat  ik  veel  beter kon voelen waar ik behoefte

aan had.  

Welke voeding heeft  mijn l i jf  nodig?  Heb ik behoefte

aan een rondje hardlopen of  een rustige wandeling?

Waar word ik bl i j  van?

 

Gezonde voeding is  voor mij  dan ook een eerste stap

geweest  naar een betere connectie  met mezelf !

 

Ik  besloot  om een studie ‘natuurvoeding’  te  gaan

volgen.  Ik haalde mijn diploma en vanaf dat  moment

ben ik volwassenen gaan begeleiden naar een

gezonde(re)  leefsti j l .

 

Omdat ik veel  c l iënten had met klachten en deze niet

alt i jd op te  lossen zi jn met al léén voeding ben ik de

studie ‘orthomoleculaire suppletie ’  gaan doen.  Tevens

bood ik bloedtesten aan om uitsluitsel  te  kunnen geven

bij  vage klachten.

 

 Ik  deed dit  met ontzettend veel  plezier  maar ik voelde

ergens dat  ik  iets  anders wilde. . . .

 

Een weg met
hindernissen...
 
 

Hoe het allemaal
begon...
 
 

 

 

 

Pagina  3



Follow the JOY
 

‘Toevall ig ’  werd ik gevraagd om een aantal  kookworkshops te  geven aan kinderen.

 

Deze workshops gaf  ik  samen met Johan,  hij  heeft  de kids laten zien dat  bewegen heel  erg

leuk is  en ik heb ze laten ervaren dat  gezonde voeding niet  saai  en vies  is  ; )  en ook niet  veel

t i jd kost .  Een bananenbrood en een smoothie die  naar een ‘snicker’  smaakt konden ze

al lemaal  waarderen.

 Ze waren al lemaal  enorm enthousiast  en wij  ook!

 

Hoe mooi  is  het  om kinderen al  op jonge leefti jd spelenderwijs  te  leren om goed voor

zichzelf  te  zorgen,  Een gezond l ichaam en mentaal  sterk in je  schoenen staan is  de basis  om

alles  uit  het  leven te  kunnen halen.

 

Die  basis  begint  bij  de wortels ,  bi j  het  jezelf  op de juiste  manier ( leren)  voeden om op die

manier gezond groot  en sterk te  worden!

 

Ik  ben me dan ook gaan special iseren op het  gebied van kindervoeding.  Zo heb ik de studie

‘orthomoleculaire voeding voor kinderen’  en de opleiding tot  ‘Lekker puh kinder eet  –

coach’    met succes afgerond.

 

Wij  z i jn in de afgelopen jaren steeds BETER gaan eten en BETER gaan bewegen.  Stap voor

stap en binnen de mogeli jkheden die  wij  op dat  moment hadden.  

 

Dit  is  dan ook de basis  voor het  aanbod dat  ik  gecreëerd heb;  EET BETER,  BEWEEG BETER &

KOOK BETER!  Met de nadruk op BETER.

 

Het  zi jn de kleine haalbare aanpassingen die  het  grote verschil  maken,  daar ben ik van

overtuigd.

 

 

Liefs  Christa
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I can  not

control

everything in

my life, but

what I put in 

 my body I can,

and it's made

all the

difference

 



 

 

 

 

Overgewicht bij kinderen is een steeds groter wordend probleem. Volgens cijfers van het CBS hebben momenteel 11

procent van de kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar overgewicht.

 

De methode van Lekker Pûh!!! Is dé simpele oplossing voor het opgroeien met een gezond gewicht.

 ‘Lekker Pûh!!!’ is een organisatie met gezondheidsprofessionals actief in de landen Nederland en België. In Zwitserland en

Frankrijk is ‘Lekker Pûh!!!’ bekend onder de naam ‘Hip & Healthy’. 

Wij zijn er voor jongeren in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar en hun ouders/verzorgers.

 

Er is geen sprake van het volgen van een dieet maar een motiverende methode om kinderen en jongeren zelf te laten

kiezen voor een gezonde leefstijl. De betrokkenheid van de ouders speelt hierbij uiteraard een grote rol.

 

Het zijn de kleine aanpassingen die het grote verschil maken, daar ben ik van overtuigd!

 

Het ‘Boek over jezelf’

 

De methode van ‘Lekker Puh!!!’ is sterk in het opbouwen of (her-)vinden van het zelfvertrouwen. Daarvoor is ‘Het boek

over jezelf’ ontwikkeld. 

In dit werkboek maakt het kind na ieder consult huiswerkopdrachten. Op een manier die past bij de leeftijd leert het kind

met bepaalde situaties om te gaan zonder daarbij zijn of haar unieke identiteit te verliezen. 

Door ‘Het boek over jezelf’ ontdekt het kind zijn sterke kanten en ontwikkelt samen met het gezin een eigen oplossing

voor situaties en eventuele obstakels.

 

‘Het boek over jezelf’ verandert voor jongeren vanaf 13 jaar in ‘Het l(e)efstijlboek’ waarin de benadering is afgestemd op

de beleving van deze leeftijdsgroep/categorie.

 

Wil je meer informatie over het *‘Lekker Puh!!!’ traject? Kijk dan op mijn website www.watchrisweet.nl of stuur een mail

naar christa@watchrisweet.nl/Christa@lekkerpuh.net

 

*Door sommige zorgverzekeraars wordt het traject zelfs gedeeltelijk vergoed.

Pagina  5

Eet beter 



 

 

 

 

Dat gezonde voeding en beweging hand in hand gaan bij het aangaan van een gezonde(re) leefstijl hoef ik je vast niet uit

te leggen. Het één kan niet zonder het ander net als ying en yang, Jip en Janneke en zonder diepe dalen zijn er geen grote

hoogtes!

 

Johan (mijn partner) geeft al enkele jaren kickbokslessen aan de jeugd bij Bodegraven Boxing Club en met groot succes! 

Binnen 2 jaar is deze groep uitgegroeid van 12 naar 60 kinderen. Het enthousiasme zit er bij Johan en de kids goed in. 

Een hele uitdaging om iedere keer weer een afwisselende training neer te zetten maar daar draait Johan zijn

bokshandschoen niet voor om.

 

Ook geeft Johan OUDER & KIND trainingen, die vooral bedoelt zijn om samen op een leuke manier lekker te bewegen en

weer eens wat quality time te hebben. Deze les is een mix van conditie - en bokszaktraining en heeft een hoge FUN factor!

 

Hoe vaak doe je écht nog dingen samen? Helaas is het (fysieke) contact met onze kinderen sowieso sterk verminderd door

de komst van de smartphone en alle andere beschikbare (online) games.

 

Wil je een keer meedoen? Dan ben je van harte welkom om een GRATIS proefles bij ons te komen volgen om kennis te

maken met deze training! Geef je dan even op via email: Trainingen@watchrisweet.nl of via whatsapp: 06-53793347.

 

De OUDER & KIND training vindt iedere zaterdag plaats van 9.00 tot 10.00 uur bij Bodegraven Boxing Club op de

Italiëweg 29A in Bodegraven.

 

 Tevens biedt Johan ook één op één trainingen voor kinderen en volwassenen aan. Wil je meer informatie? Stuur dan

even een email naar:  Trainingen@watchrisweet.nl

Beweeg beter 
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Kook beter 
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Gezond eten lijkt een uitdaging maar het is echt makkelijker dan je denkt! 

 

Loop je al vast zodra je een kookboek open slaat?

 

 Struikel je over de ingrediënten? Of heb je het van huis uit gewoon niet mee gekregen?

 

Wanneer je de uitdaging met jezelf aangaat en het ‘Eet Beter’ traject gaat volgen dan help ik je natuurlijk aan allerlei

lekkere voedzame recepten die ook nog eens makkelijk te bereiden zijn.

 

Gezonde recepten zien er soms ingewikkeld uit. De ellenlange ingrediëntenlijst kan je ook weerhouden om eens iets

anders klaar te maken. 

Ik laat je ervaren dat het echt allemaal niet zo lastig is als het lijkt. Het is een kwestie van de juiste combinaties maken. 

Je zult zien dat, met een beetje creativiteit, ook jij binnen een handomdraai een lekker gerecht op tafel tovert.

 

Of je nu vastloopt bij het bereiden van een ontbijt, lunch, diner of alle drie, samen komen we eruit!

Deze workshop is zowel individueel te volgen als in groepsverband.

 

Bij een individuele workshop kom ik bij jou thuis en koken we samen, desgewenst met je zoon of dochter. 

Vooraf stemmen wij af welke recepten wij gaan maken. Uiteraard hoef je zelf helemaal niets voor te bereiden, de

boodschappen en eventuele apparatuur die we nodig hebben breng ik allemaal mee.

 

Bovendien ontvang je de recepten die we gemaakt hebben digitaal in de vorm van een E- book. Deze stuur ik je per e-mail

toe zodat je de recepten, na ons keukenavontuur, zelf kunt maken.

  

Deze workshop kan ook in groepsverband gevolgd worden op locatie bij Koksvisie in Bodegraven.

 

Daag jezelf uit in je eigen keuken, het lijkt mij geweldig je hierbij te mogen helpen!

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende aanbieding kun je een email sturen naar: workshops@watchrisweet.nl .

 

 



Erwtensoep & munt
 
 

Ingrediënten:

 

900 gram erwten uit  de diepvries

2 courgettes 

2  uien

3 tenen knoflook

200 ml kokosmelk (bl ik)

3 bouil lonblokjes

1  el  (kokos)  ol ie

1 .5  l tr  water

2 t l  ( theelepel)  komijnpoeder

hand verse munt

peper & zout

Bereidingswijze :

 

Was en snijd de courgette in stukken,  snipper de ui  en snijd de

knoflook heel  f i jn.

2 .  Pak een soeppan,  doe hierin de ol ie ,    fruit  de ui  en knoflook op

laag vuur.

3.  Doe de komijnpoeder erbij  en bak die  even kort  mee.  Voeg dan

de courgette toe en bak even mee.

4.  Je  kunt eventueel  een beetje  water toevoegen zodat  het  niet

aanbrandt.

5 .  Voeg dan het  water,  de bouil lonblokjes en de erwten toe en

breng aan de kook.  De deksel  mag op de pan en wanneer het  water

kookt draai  je  het  vuur laag.  Laat  20 minuten zachtjes  door koken.

6.  Haal  dan de pan van het  vuur en voeg    de kokosmelk en de munt

toe.  Mix met de staafmixer tot  een gladde soep.

 

Proef of  de soep goed op smaak is  voeg anders peper & zout toe of

eventueel  nog wat komijn of  munt.

 

Budget  t ip :  Gebruik i .p .v.  courgettes  een andere groente die  in de

aanbieding is :  bi jvoorbeeld broccol i  en zoete aardappel  z i jn erg

lekker in deze soep.  Ook kun je  de courgettes  weglaten en al leen

de diepvrieserwtjes  gebruiken.

 

Weet je  dat :  Erwten een goede bron van plantaardige eiwitten

zijn?  De meest  ideale  verhouding m.b.t .  e iwit  inname is  60%

plantaardige eiwitten en 40% dierl i jke eiwitten.

1 .
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Zoete aardappel &
paprikasoep
 
 

Ingrediënten:

 

750 gram zoete aardappel

2 paprika's  

1  rode ui

2 tenen knoflook

250 ml kokosmelk

2 bouil lonblokjes

1 .5  l i ter  water

1/2 el  kokos ol ie

2 el  Baharat  kruiden (  Jonnie Boer)

Peper en zout naar smaak

Bereidingswijze :

 

Schil  de zoete aardappel ,  was de paprika's  en snijd in stukken.  

Snipper de ui  en snijd de knoflook heel  f i jn.

Pak een soeppan,  doe hierin de ol ie ,  de ui  en knoflook,  voeg ook

de kruiden toe bak dit  zo 'n 5  minuten.  Voeg eventueel  wat

water toe.

Voeg de aardappels ,    paprika's ,  het  water en de bouil lonblokjes

toe en breng aan de kook.  Wanneer het  water kookt draai  je  het

vuur laag en laat  je  het  15  minuten zachtjes  door koken.

Haal  de pan van het  vuur,  voeg de kokosmelk toe en mix met de

staafmixer tot  een gladde soep.

6.  Voeg eventueel  nog wat peper en zout naar smaak toe.

 

 

Budget  t ip :  Vervang    de zoete aardappel  door de gewone

aardappel .

 

Weet je  dat :  Paprika's  echte vitamine C bommetjes  zi jn?  Ook

bevatten paprika's  lycopeen,  dit  helpt  je  cel len om zich te

beschermen tegen oxidatieve stress :  een beschadiging van je

cel len.

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .
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Gezonde pannenkoeken
 

 

Ingrediënten voor zo’n zes  pannenkoekjes :

1  r i jpe banaan

2 eieren

Olie  om in te  bakken (kokos/ol i jf )

Toppings:

-  Gebakken appel  met rozijnen en kaneel

-  Honing en blauwe bessen

- Jam/pindakaas

Bereidingswijze :

1 .  Prak de banaan en mix met de twee eieren.

2.  Verwarm wat (kokos/ol i jf )ol ie  in een koekenpan met anti

aanbaklaag.  Bak 3 kleine pannenkoekjes per keer,  twee eetlepels

beslag per pannenkoek.  Schep het  beslag in de pan en bak de

pannenkoekjes om en om bruin.

 

 

Budget  t ip :  Bananen met bruine spikkels  kun je  vaak met korting

kopen en laten deze nou nét  veel  makkeli jker te  verteren zi jn door

je  l ichaam, bovendien zi jn ze ook nog vele  malen zoeter .

 

Weet je  dat :

Uit  Japans onderzoek bl i jkt  dat  verkleurde bananen een stof

produceren,  genaamd Tumor Necrosis  Factor   (TNF)?  Dit  stofje

bestri jdt  mogeli jk afwijkende (kanker)cel len en verbetert  het

immuunsysteem. En dan geldt  ook:  hoe bruiner de banaan,  hoe

beter de  TNF  te  werk gaat .
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Kleurrijke salade & tempeh
 
 

 

Ingrediënten voor 1  persoon:

100 gram tempeh

1/2 el  ketjap manis  +  1  e l  water

1  t l  curcuma

1 t l  ol i jfol ie

1  t l  paprikapoeder

50 gram gemengde sla

10 cherrytomaatjes

1/2 gele  paprika

1/2 rode paprika

1/2 mango

50 gram pitt ige rauwkost

1/4 komkommer

verse petersel ie

optioneel :  moerbeitjes/rozijnen/cranberries

 

Dressing:

1  e l  ketjap manis

1  t l  honing

peper en zout naar smaak

Bereidingswijze :

Snij  de tempeh in plakken van 0.5 cm en marineer in een

mengsel  van:  ketjap,  water,  curcuma en paprikapoeder en zet

even weg.

2.  Was en snijd al le  overige ingrediënten en doe in een grote kom

3.  Bak de tempeh om en om lekker knapperig in een koekenpan

met een 1  t l  ol i jfol ie .

4 .  Meng al le  ingrediënten voor de dressing in een kommetje,  giet

de dressing over de salade en doe de tempeh en maak af  met de

moerbeitjes/rozijnen of  cranberries .

 

 

Budget  t ip :  Vervang de rauwkost ,  paprika en komkommer gerust

voor iets  anders wat je  nog hebt l iggen of  laat  het  weg.  Gebruik de

sla,  cherrytomaatjes  en mango als  basis .

 

Weet je  dat :

Tempeh gemaakt is  van gefermenteerde sojabonen en daarom ook

weer een goede bron van plantaardige eiwitten is?  Het  heeft  een

hoog vezelgehalte .    Deze zi jn belangrijk  voor een gezonde

darmflora,  gezonde darmen zi jn de basis  voor een gezond l ichaam.

 
 

1 .
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Kleurrijke salade & feta
 
 
 

Ingrediënten voor 1  persoon:

100 gram gemengde sla

15 cherrytomaatjes

1/2 komkommer

1/2 rode paprika

3 zongedroogde tomaten op ol ie

2 el  zonnebloempitten

40 gram feta

 

 

Dressing:

1  t l  grove mosterd

1  t l  honing

Peper en zout naar smaak

 

Bereidingswijze :

1 .  Was en snijd de tomaatjes ,  komkommer en paprika in stukken 

 doe dit  een grote kom.

2.  Rooster  de zonnebloempitten in een droge koekenpan tot  ze

lekker knapperig zi jn.

3 .  Meng al le  ingrediënten voor de dressing in een kommetje,  giet

de dressing over de salade en maak af  met de feta ,  de in stukjes

gesneden zongedroogde tomaten en de geroosterde

zonnebloempitten.

 

 

Budget  t ip :  Vervang de cherrytomaatjes ,  paprika en komkommer

gerust  voor iets  anders wat je  nog hebt l iggen of  laat  het  weg.

Gebruik de sla  en feta als  basis .

 

Weet je  dat :

Feta op basis  van geiten en schapenmelk de beste keus is ,  deze is

beter te  verteren doordat  er  minder caseïne in zit  dan in koemelk.  

Saladekaas,  witte  kaas of  mediterrane kaasblokjes zi jn vaak op

basis  van koemelk.
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Pittige pasta met walnoten
 
 

 
Ingrediënten voor 4 personen:

800 ml tomatenblokjes

140 ml tomatenpuree

800 gram Ital iaanse groenten

2 tenen knoflook

2 el  I tal iaanse kruiden

Zout en peper naar smaak

1  rode peper/ chi l i  vlokken

50 gram walnoten

1  t l  ol i jfol ie

250 volkoren pasta

 

Bereidingswijze :

Snijd de knoflook heel  f i jn.

Doe de ol ie  in een koekenpan en bak de f i jn gesneden knoflook,

de groenten,  de rode peper en de kruiden.

3.  Rooster  ondertussen in een droge koekenpan de walnoten en

hak fi jn.

4 .  Bak de groenten en kruiden zo’n 7/8 minuten op middelhoog

vuur,  voeg dan de tomatenblokjes en de tomatenpuree toe.  Draai

het  vuur laag en breng op smaak met wat peper en zout en voeg de

walnoten toe.

5 .  Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de

verpakking.

 

Budget  t ip :  Vervang de Ital iaanse groenten voor iets  anders zoals

courgette en winterpeen bijvoorbeeld,  dit  z i jn al lebei  goedkopere

groentes (kook de winterpeen wel  eerst  even kort) .

 

Weet je  dat :

Yorn en ik al lebei  geen vlees eten? Daar hebben we meerdere

redenen voor,   maar een belangrijke reden is  de volgende:  

 

Wist  j i j  dat  er  voor 1  kg vlees 15 .000 l iter  water nodig is?  15 .000

liter  water ! ! !  Als  je  je  dan bedenkt dat  het  water op de aarde

opraakt…  

 

Bovendien is  de bio-  industrie  de GROOTSTE vervuiler  van de

aarde.  Ongelofel i jk he?  Maar het  is  echt  waar!

 

 

1 .

2 .
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Boerenkool maaltijdsoep
 
 

 

Ingrediënten voor 4 personen:

500 gram boerenkool

500 gram zoete aardappel

500 gram kruimige aardappels

1  groot  bl ik kapucijners (bruine bonen kan ook)

2 vegetarische worsten (Valess  bijvoorbeeld)

2 bouil lonblokjes

2 el  ketjap manis

3 knoflooktenen

2 rode uien

peper & zout

1  t l  ol i jfol ie

1  l tr  water

Verse petersel ie

 

Bereidingswijze :

Snijd de uien in r ingen en de knoflook heel  f i jn.

De aardappels  schi l  je  en snijd je  in grove stukken.

Pak een grote soeppan en doe hierin de ol i jfol ie ,    uien en

knoflook,  voeg eventueel  wat water toe.

Giet  het  water in de pan en voeg de aardappels ,    bouil lonblokjes

en de boerenkool  toe en breng aan de kook.  Laat  dit  met de

deksel  op de pan 15  minuten zachtjes  doorkoken.

Ondertussen spoel  je  de capucijners af  in een vergiet  en laat  je

deze uit lekken.  De worst  snijd je  in dunne plakjes .

Wanneer de aardappels  zacht zi jn,  voeg je  de worst ,    capucijners

en de ketjap toe,  Verwarm dit  zo'n 5  minuten mee.

7 .  Schep de soep in kommen en garneer met verse petersel ie ,  voeg

eventueel  nog wat peper & zout toe.

 

Budget  t ip :  Vervang de vegetarische worst  voor echte worst .  Ook

de zoete aardappel  is  wat duurder dan de  gewone aardappel ,  je

kunt prima 1  kg gewone aardappels  gebruiken.

 

Weet je  dat :

Verse petersel ie  een grote hoeveelheid vitamine C bevat?  Deze

vitamine is  ontzettend belangrijk voor ons l ichaam, het

ondersteunt ons immuunsysteem bij  het  inactiveren van virussen.

Vitamine C valt  onder de antioxidanten,  deze beschermt onze

cel len tegen vrije  radicalen.  Dit  z i jn aggressieve stoffen die

schade kunnen aanrichten aan onze cel len.

 
 

 

 

 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .
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Shakshuka
 
 
 

Ingrediënten voor 2  personen:

400 gram tomatenblokjes

70 gramtomatenpuree

1  rode paprika 

1  courgette

1  ui

2  tenen knoflook

1  t l  cayennepeper

2 t l  komijnzaad

2 t l  paprikapoeder

Verse  petersel ie  naar smaak

4 eieren

100 gram zwarte bonen

1  t l  ol i jfol ie

 

Bereidingswijze :

 Snipper de ui  en snijd de knoflook fi jn.

 Neem een    koekenpan en doe de ol i jfol ie  erin,  fruit  de ui  samen

met de knoflook.

Was en snijd de paprika in stukjes en voeg toe aan de

koekenpan.  Bak dit  zo 'n 5  minuten mee.

Doe de tomatenpuree en tomatenblokjes erbij ,  zet  het  vuur laag

en laat  even pruttelen.

Voeg al le  kruiden toe,  inclusief  wat peper en zout en roer goed

door.  

6 .  Maak een kuilt je  in je  saus,  hier  gaat  je  eerste eitje  in.  Herhaal

deze stap voor de overige eieren.

7 .  Doe een deksel  op je  pan,  zet  het  vuur laag en laat  de eieren in

ongeveer 10 minuten pocheren.  Controleer regelmatig .

8  Maak af  met wat    f i jngehakte petersel ie

 

Budget  t ip :  Vervang de groenten door restjes  groenten die  je  nog

hebt l iggen.   Of laat  de    zwarte bonen achterwege en eet  er  een

geroosterd (oud)  broodje bij .

 

Weet je  dat :

Eieren van loslopende kippen veel  meer omega 3 bevatten dan

kippen die  gekooid leven? Misschien heb je  een

buurman/buurvrouw die kippen houdt en kun je  daar je  eieren

van kopen.  Beter voor de kippen en beter voor jou,  WIN/WIN dus

: )

 
 

 

 

 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .
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Broccoli stamppot & oude kaas
 
 

 

Ingrediënten voor 4 personen:

1  kg kruimige aardappelen

2 stronken broccol i

3  lenteuitjes

50 gram pecannoten

50 gram geraspte oude kaas

1  eetlepel  grove mosterd

50 ml (haver)  melk

25 gram roomboter

1/2 el  provinciaalse kruiden

1/2 el  (gedroogde)  petersel ie

Peper & zout naar smaak

 

Bereidingswijze :

 Schil  de aardappels ,  snijd in grove stukken doe in een pan met

water en kook deze in 20 minuten gaar.

 Was en snijd de broccol i  in  kleine roosjes  en kook deze zo’n 8

minuten.

 Snijd de lente ui  in dunne ringen.

Ondertussen rooster  je  de pecannoten  in een droge koekenpan.

Wanneer de aardappels  gaar zi jn stamp je  ze  f i jn met een

stamper.  Voeg de roomboter,  mosterd,  kruiden,  melk en de lente

ui  toe en roer goed door elkaar.

6 .  Voeg nu ook de broccol i ,  de kaas en de pecannoten toe en roer

nogmaals    door.  Proef even of  de stamppot goed op smaak is ,  voeg

anders nog wat kruiden of  peper & zout toe.

 

Budget  t ip :  Vervang de broccol i  door een andere groente,

bijvoorbeeld diepvrieserwtjes  (eerst  even kort  koken voor je  ze

toevoegd)  Prei  is  ook erg lekker.  

 

Weet je  dat :

Naast  dat  pecannoten voor 70% uit  (gezond!)  vet  bestaat ,    ze  ook

rijk zi jn aan magnesium? Dit  is  een ontzettend belangrijk

mineraal .  Het  heeft  heel  veel  functies ,  onder andere;  zorgen voor

ontspanning van de spieren,  zenuwen en bloedvaten,  overdracht

van zenuwprikkels ,  versterking van geheugen en concentratie  en

vrijmaken van energie  uit  voeding.  

 

Magnesium vindt je  voornamelijk in groente en fruit ,  andere

noten,  pitten,  zaden en avocado.

 

 

 

 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .
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Pindasoep met veel groente
 
 

 

Ingrediënten voor een f l inke pan:

4 kleine winterpenen

1 ,5  kg zoete aardappel

2 bouil lonblokjes

140 gram tomatenpuree

fl inke duim verse gember

3 tenen knoflook

2 rode uien

1  t l  kokosol ie

1 .5  l tr  water

4 f l inke eetlepels  pindakaas

Verse koriander (optioneel)

Handje gezouten pinda’s  

Peper en zout naar smaak

Optioneel :   snuf chi l ipeper/rode peper

 

Bereidingswijze :

 Was en snijd de winterpenen in grove stukken.  Ook de zoete

aardappelen schil  je  en snijd je  in stukken.

 Schil  de gember en de knoflook en snijd f i jn.

 Schil  de uien en snijd deze in r ingen.

 Doe de kokosol ie  in een grote soeppan en voeg de    ui ,  knoflook

en gember toe bak dit  op laag vuur voor 5  minuten

 Voeg de winterpeen en de aardappel  toe,  bak dit  zo’n 7  minuten

6.  Doe het  water,  de bouil lonblokjes,  de pindakaas en de

tomatenpuree erbij .

7 .  Laat  dit  20 minuten zachtjes  doorkoken met de deksel  op de

pan.

8.  Haal  de pan van het  vuur zodra de groentes zacht zi jn,  maak er

met de staafmixer een gladde soep van.

9.  Schep de soep in kommen en top af  met de verse koriander,  de

gezouten pinda’s  en eventueel  wat chi l i  peper.

 

Budget  t ip :  Laat  de verse gember weg,  gebruik eventueel

gedroogde gember,  weglaten kan ook.  Vervang eventueel  de zoete

aardappel  door gewone aardappels .

 

Weet je  dat :

Kokosolie  ontzettend gezond is?  Het  bevat  MCT vet ,  een korte

combinatie  van moleculen.  Lang ketenvetzuren  ( lange combinatie

van moleculen)  doen er  zo'n 6  uur over om afgebroken te  worden

en dat  kost  je  l ichaam diverse enzymen.  Kokosolie  wordt in de

dikke darm al  afgebroken,  effectiever en snel ler  dus en ook

minder belastend voor je  darmen!

 

 

 

 

 

 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .
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A healthy

lifestyle not

only changes

your body, it

changes your

mind, your

attitude and

your mood

 



Eet beter
budget
tips
 
 

Noten zi jn naast  SUPER GEZOND ook best  duur.

Koop in plaats  van noten wat pompoen en

zonnebloempitten,  deze zi jn vele  malen

goedkoper en bevatten ook veel  gezonde vetten!

Tip 1
 
 

Tip 2
 
 

 

Tahin,  een pasta van gemalen sesamzaad is  ook

een stuk goedkoper dan noten(pasta)  en kun je

vaak voordelig  in grote potten kopen bij  een

Turkse winkel .  Bovendien kun je  deze pasta voor

vele  doeleinden gebruiken.  Wat denk je  van een

zelfgemaakte hummus of  pindasaus? Kijk op

pagina 21  voor de recepten.

Tip 3
 
 

Groente en fruit  kun je  op de markt vaak veel

goedkoper kopen dan in de supermarkt.  Veel

marktkramen hebben    zakken groenten en fruit

in de aanbieding,  die  l iggen dan kant en klaar

verpakt.  Misschien niet  mega vers meer    maar

prima om bijvoorbeeld soep van te  maken of  om

in te  vriezen!

Tip 4
 
 

 

Bij  de supermarkt heb je  grote zakken diepvries

fruit  voor maar een paar euro,  ideaal  om

bijvoorbeeld smoothies  mee te  maken.  Bij  de

Jumbo heb je  al  een zak diepvries  blauwe bessen

van 700 gram voor € 2,99!

Tip 5
 
 

Overrijpe bananen,  die  met bruine spikkels ,  kun

je heel  vaak met f l inke korting kopen.  Zoals

hierboven bij  de recepten al  uitgelegd zi jn deze

vele  malen beter te  verteren dan de groene

bananen en ook nog eens veel  lekkerder.  Kijk op

pagina 21  voor het  recept  van homemade

bananenijs  dat  je  binnen 5 minuten maakt.

Wanneer je  overrijpe bananen hebt l iggen en je

hebt geen t i jd om ze te  verwerken in een

gerecht,  snijd de bananen dan in plakjes,  doe ze

in een boterhamzakje en vries  ze  in.

Tip 6
 
 

Een goede blender en/of keukenmachine zi jn een

must wanneer je  smoothies,  humus of

bananenijs  wilt  maken.  Je  kunt deze prima

tweedehands aanschaffen,  mijn keukenmachine

kocht ik  bijvoorbeeld op Marktplaats  voor € 10,-

en ik gebruik deze nu jaren later  nog steeds.

Niets  mis  mee ; )
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Kleine potjes  kruiden bij  de supermarkt kosten

ook al  gauw € 2,50.  Bij  een Toko of  Turkse

winkel  koop je  dezelfde kruiden met een dubbele

hoeveelheid voor hetzelfde bedrag of  nog

minder ; )

Tip 7
 
 

Tip 8
 
 

 

Verse kruiden zoals  petersel ie ,  munt  en

basi l icum gebruik ik zelf    best  vaak.  Ik  koop deze

dan ook alt i jd in de vorm van    een plantje .  Soms

zet  ik  deze op een schoteltje  in de keuken maar

vaak genoeg plant  ik  deze in de tuin zodat  er  ook

steeds weer nieuwe kruiden aangroeien.  

Petersel ie  bl i jft  zelfs  in de winter groeien,  moet

je  nagaan wat een krachtig  kruid dit  is !

Tip 9
 
 

Noten zi jn,  zoals  eerder gezegd,  vrij  duur.  Maar

ook deze kun je  beter  bij  een Turkse winkel

aanschaffen,  ze  hebben vaak grote verpakkingen

liggen voor een relatief  lager bedrag dan de

supermarkt.  Extra t ip :  koop gemengde noten,

iedere noot  heeft  namelijk zi jn eigen

samenstel l ing van vetten,  vitamines en

mineralen.  Door gemengde noten te  eten krijg  je

een grote verscheidenheid aan voedingsstoffen

binnen!  Kijk op pagina 21  hoe je  zelf  notenpasta

maakt.

Tip 10
 
 

 

Een simpele t ip  om meer vitamines en vezels

binnen te  krijgen is  door witte  pasta,  brood en

rijst  te  vervangen door de volkoren variant

hiervan.  Dit  kost  je  iets  meer,  maar je  l ichaam

heeft  er  zoveel  meer aan!  

 

Dit  is  dus geen budgettip maar wel  een hele

waardevolle  ; )
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Beweeg
beter
budget tips
 
 

Wandelen en f ietsen kost  je  niets .  Het  enige dat

je  hiervoor nodig hebt zi jn lekker zittende

schoenen en een fiets  en die  heb je  vast  ; ) .  Zoek

een leuke route uit  of  laat  de kids dat  doen.

Neem wat lekkers ( iets  gezonds uiteraard)  en

een kleed mee en maak er  een leuk picknick uitje

van!

 

Tip 1
 
 

Tip 2
 
 

 

Tip 3
 
 

Je hebt diverse sporten die  relatief  goedkoop

zijn.  Zo zi jn wij  gaan kickboksen,  dit  is  in

verhouding met andere sporten een

goedkope(re)  sport .  Dus kijk eens wat er  bij  jou

in de regio al lemaal  te  doen is  qua sport  en wat

de kosten daarvan zi jn.  

Tip 4
 
 

 

Zelf  heb ik jaren lang met veel  plezier  hard

gelopen.  Ideaal ,  want je  kunt op ieder moment

van de dag gaan,  ik  ging vaak al  vroeg in de

ochtend.  Toen ik net  begon deed ik dat  omdat ik

niet  wilde dat  iemand me zou zien struggelen : )

Later  vond ik het  heel  f i jn om de dag vol  energie

te beginnen en de zon te  z ien opkomen.  Alt i jd

met een heerl i jk muziekje in mijn oren.   

 

Hardloopschoenen koop je  al  voor een paar

tientjes  in de uitverkoop!

Tip 5
 
 

Je kunt bij  diverse gemeentes gebruik maken

van het  Jeugdsportfonds.  Dit  fonds is  er  speciaal

voor mensen met een laag inkomen.  Het

jeugdsportfonds betaalt  sportspullen en het

l idmaatschap van een sportvereniging.  Wil  je

meer informatie?  Kijk dan even op

www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-

nodig/jeugdsportfonds

 

Steeds vaker zie  je   sportroutes naast

wandelpaden,  soms zi jn er  zelfs  al lerlei

sportapparaten waar je  gebruik van kan maken!

Zo kun je  je  wandeling nét  nog iets  actiever

maken ; )
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-Dat
maak ik
zelf wel
- recepten
 
 

Ingrediënten:

1  bl ik kikkererwten van 265 gram (afgespoeld en

uitgelekt)

1  teen knoflook

2 el  tahin

2 t l  komijnpoeder

2 t l  korianderpoeder

Peper en zout naar smaak

Scheutje  water

 

Bereidingswijze :

 Snijd de knoflook fi jn.

Doe al le  ingrediënten in de keukenmachine en

draai  tot  een gladde massa.

 

Mocht je  geen keukenmachine hebben dan kun

je ook een staafmixer gebruiken.    Deze humus

kun je    makkeli jk 5  dagen in de koelkast

bewaren.

1 .

2 .

Humus
 
 

Bananenijs
 
 

Ingrediënten voor 2  personen:

2 overrijpe bananen

Scheutje  water

 
Bereidingswijze :

Snijd de bananen in grove stukken,  doe ze in

een boterhamzakje en leg voor minstens 4 uur

in de vriezer

Haal  de bananen uit  de vriezer en doe ze met

een scheut water in de keukenmachine en laat

net  zolang draaien tot  het  een romige gladde

massa is .

1 .

2 .

Pindasaus van
tahin
 
 

Ingrediënten:

2 el  tahin (eventueel  in combinatie  met

pindakaas)

1  t l  sambal  naar keuze

1  el  ketjap manis

1  t l  komijnpoeder

1  t l  kerriepoeder

200 ml (plantaardige)  melk naar keuze

 

Bereidingswijze :

Doe al le  ingrediënten in een steelpannetje  en

breng aan de kook.  Eventueel  voeg je  nog wat

melk toe wanneer het  te  dik bl i jft .

 

Gemengde
notenpasta
 
 

Ingrediënten:

200 gram gemengde noten

 

Bereidingswijze :

Doe de noten in de keukenmachine,  zet  aan en

laat  net  zolang draaien tot  het  glad van

structuur geworden is .

 

Tip:  doe dit  met een krachtige keukenmachine!

Je  kunt dit  makkeli jk een week bewaren,

gebruik wel  een schone pot .
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Budget 
Superfoods
 

Gebroken lijnzaad
Bomvol omega 3 vetten. Daarnaast bevat het

ook veel eiwitten, diverse B vitamines,

mangaan, ijzer en vezels!

Doe wat lijnzaad door je smoothie of bij je

kwark ontbijt.

 

Een zak gebroken lijnzaad van 400 gram

kost ongeveer € 2,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Superfoods ?
Superfood is een term die wordt toebedeeld aan

voedingsmiddelen met unieke eigenschappen zo

hebben ze een hoog gehalte aan vitamines, mineralen,

sporenelementen, aminozuren en  beschermende

stoffen. 

Officieel zijn superfoods een verzameling eetbare,

voedzame planten en worden niet persé onder

voeding geschaard. Het zijn in ieder geval onbewerkte

voedingsmiddelen! 

 

Bij deze term denk je misschien ook al gauw dat daar

een duur prijskaartje aanhangt, maar ik laat je graag

zien dat er heel wat budget superfoods te koop zijn!

 
 
 
 

Kiemen
Kiemen bevatten naast vitamine A, B, C, D en

E ook de mineralen kalium, magnesium, ijzer,

calcium en fosfor. Maar ook aan vezels en

enzymen ontbreekt het kiemen niet.  Doe ze

door je salade of op je bammetje met kaas :)

 

Een bakje kiemen kost in de supermarkt  nog

geen € 1,00

Avocado
Een avocado is met recht een superfood te

noemen! Boordevol gezonde vetten,

eiwitten, vezels,  vitamine K, C, B5, B6 en B11

maar ook de mineralen magnesium, kalium

en mangaan bevinden zich in een avocado

 

Doe een avocado door je smoothie (vooral

bij de kinderen heel handig),  bij je salade of

gebruik het op je boterham in plaats van

roomboter.

 

Een avocado kost gemiddeld    € 1 ,00

Blauwe bessen
Blauwe bessen bevatten naast weinig

calorieën :)  veel vezels,  vitamine A,  K, C en

de mineralen mangaan, kalium, magnesium

en calcium.

 

Maak eens een smoothie van blauwe bessen,

een banaan en een halve avocado met wat

(plantaardige) melk zo combineer je drie

superfoods in één!

 

Een zak blauwe bessen van 700 gram kost  

bij de Jumbo maar € 2,99 

 

 Bananen
Bananen zijn rijk aan het aminozuur

tryptofaan, dat door het lichaam omgezet

wordt in serotonine. Serotonine is het stofje

dat zorgt dat we ons gelukkig voelen.

Daarnaast bevat banaan kalium,

magnesium, vitamine A, B vitamines, en

vitamine C.

 

Zie pagina 21 voor heerlijk bananenijs!

 

Een trosje bananen van één kilo kost

gemiddeld € 1,50  

 

Havermout
Havermout is rijk aan B vitamines, eiwitten,

kalium, magnesium en vezels.  Daarnaast

bestaat havermout uit complexe

koolhydraten, dit zorgt ervoor dat je langer

verzadigd bent en het voorkomt dat je

bloedsuikerspiegel snel stijgt.

 

Havermout kun je gemakkelijk toevoegen

aan je smoothie!

 

Een pak havermout van 500 gram kost  

gemiddeld € 0,60
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Broccoli
Broccoli bevat een flinke dosis anti

oxidanten: vitamine A, C en E.

Het bevat ook het stofje sulforafaan, dit

helpt de genen met het juist opbouwen en

afbreken van vitamines en mineralen.

Sulforafaan zorgt er ook voor dat de uid

beschermd is tegen de zon!

 

Rooster broccoli in de oven met wat

olijfolie en kruiden!

 

Een stronk broccoli van 500 gram kost je

gemiddeld € 0,99 

 

 

 

 

 

Groene bladgroenten
De meeste bladgroenten bevatten

carotenoïden, vitamine C, E en K,

foliumzuur, ijzer, magnesium, kalium,

calcium en een aantal essentiële

aminozuren.

 

Groene bladgroenten zijn: alle sla soorten,

paksoi,  spinazie, andijvie en boerenkool

Doe eens wat veldsla of spinazie in je

smoothie, heerlijk met een bruin gespikkeld

banaantje:)

 
Wanneer je met de seizoenen eet is er altijd

wel betaalbare groene bladgroenten te

vinden. Zie pagina 24 voor een overzicht van

de seizoens groente en fruit.

 

Zoete aardappel
De zoete aardappel bevat vitamine A, C ,  een

grote hoeveelheid kalium, jodium, B-

vitaminen en vitamine E. Daarnaast is de

zoete aardappel van invloed op je darmflora,

niet alleen door de hoeveelheid vezels maar

ook door de anthocyanen (deze zorgen voor

de kleur van zoete aardappel) en voeden je

(goede) darmbacteriën

 

Vervang de gewone aardappel eens door

zoete aardappel!

 

Gemiddeld betaal je voor één kilo zoete

aardappel €2,00.

 

Tomaten
Tomaten bevatten veel verschillende

voedingsstoffen zoals vitamine A, B6 ,  C,

magnesium, kalium, ijzer en het fytonutrient

( fyto = plant, nutriënt = voedingsstof)

lycopeen waarvan  word beweerd dat het een

kankerremmende werking heeft.

 

Doe eens wat plakjes tomaat op je boterham

:) 

 

Voor 500 gram tomaten betaal je gemiddeld 

 € 0,85
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Eet met de seizoenen!
Wanneer je wat minder te besteden hebt is het slim om met de seizoenen te eten,  

deze producten zijn logischerwijs op dat moment het goedkoopst. 

Daarnaast heeft moeder natuur het precies zo geregeld dat je de voedingsstoffen

van deze producten ook precies in dát seizoen nodig hebt!

 

De zomer geeft ons komkommer, watermeloen en ananas om ons vochtgehalte

op pijl te houden.

In de winter hebben we wat extra vitamine C nodig om alle virussen tegen te

gaan, spruitjes en boerenkool dus! 

Daarnaast bevatten de groente en fruitsoorten uit het seizoen véél meer

voedingsstoffen dan de producten die dagen of weken onderweg zijn vanuit een

ander land! Deze groente en fruit wordt namelijk al geplukt vóórdat ze rijp zijn

en dus voldoende voedingsstoffen bevatten, daarnaast verliezen ze onderweg

ook nog eens voedingsstoffen. 

 

Om nog maar te zwijgen over de belastende factoren voor het milieu! 

Dus wees slim en eet wat vaker met de seizoenen mee,  BETER voor je  budget, je

lichaam en het milieu. WIN WIN WIN dus :)

 

Hieronder vind je een handig overzicht van de seizoen groente & fruit.
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