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1.  Inleiding  
 

 

Jaarlijks gaan er een heleboel kampen door met hongerige bekken 

van onze scouts en gidsen, om die tevreden te stellen hebben we 

een bende  foeriers nodig om de leden en de leiding van het 

nodige lekker eten voorzien.  

Om de foeriers bij te staan met praktische weetjes en allerhande 

informatie hebben we de brochure ‘bikke bikke bik’ ontwikkeld.  

Waar ze kunnen ontdekken hoeveel gram rijst een welp Pieter eet, 

waarom jonggids Fatima geen worst eet of waarom een goede 

hygiëne noodzakelijk is.   

We hebben de brochure in 2009  up to date gemaakt en heel wat 

aanvullingen gebracht. Aangezien we merken dat de 

voedingsgewoonten in de maatschappij ook niet stil blijven staan.  
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 2. Gezond 
 

2.1 Voedingsdriehoek 

 
De voedingsdriehoek als voorlichtingsmodel  

In de loop der tijden zijn onze voedingsgewoonten flink veranderd. 
Ooit was de keuze aan voedsel en dus ook het dagmenu beperkt. 
Nu is er veeleer een overvloed. Maar overdadig eten is niet echt 
gezond (denk maar aan hart- en vaatziekten, bepaalde kankers, 
...). Wel moet ons lichaam van kleins af aan alle noodzakelijke 
bouwstoffen in ons voedsel terugvinden om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen. Om onze gezonde weg in deze overvloed te 
kunnen vinden, werd een "wegwijzer" bedacht: de 
voedingsdriehoek. Deze driehoek bestaat uit verschillende lagen. 
Elke laag groepeert voedingsmiddelen die een belangrijke 
voedingsstof aanbrengen zoals vocht, Calcium, vezels, ... 
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Een evenwichtige voeding betekent een juiste balans vinden 
tussen de inname van macronutriënten (vetten, koolhydraten, 
eiwitten en voedingsvezel), micronutriënten (mineralen, 
spoorelementen en vitaminen) en water.  

De praktische voedingsaanbevelingen bij de actieve 
voedingsdriehoek zijn richtlijnen voor de algemene gezonde 
bevolking vanaf 6 jaar met een lichte tot matige activiteit. 

Water  

Het menselijk lichaam bestaat voor 65 % uit water. Water is dus 
het belangrijkste onderdeel van ons lichaam, en we kunnen niet 
zonder. Je hebt elke dag 1,5 liter water nodig boven op het vocht 
dat al in je eten zit.  

Energiearme dranken zijn water, dat de absolute voorkeur geniet, 
en verder koffie, thee en bouillon. In de meeste andere dranken zit 
extra suiker, melk of room. Daarom horen ze thuis in de andere 
groepen van de voedingsdriehoek en tellen ze niet mee voor je 
dagelijkse anderhalve liter.  

Ook light frisdranken zijn niet de beste vochtleveranciers, ook al 
zijn ze caloriearm. Ze leveren geen energie en de zoetstoffen die 
erin zitten zorgen onder andere vaak voor maag- en darmklachten. 

Graanproducten en aardappelen  

Graanproducten en aardappelen zijn onze basisvoeding. Ze zijn de 
belangrijkste bron van meervoudige koolhydraten en 
voedingsvezels en bevatten bovendien een hele reeks vitaminen 
en mineralen. Daarom moeten ze de basis vormen van zowat elke 
maaltijd. Tenminste, als je ze niet met veel vet klaarmaakt 
(frietjes!).  

Vooral gekookte en gestoomde aardappelen en aardappelpuree 
bereid met melk of water zijn heel gezond. Graanproducten zijn 
brood, beschuit, rijst, couscous, pasta, cornflakes, ... Je kiest best 
voor volkoren producten zoals bruin brood en volkoren pasta. In 
koffiekoeken, croissants en gebak zit heel veel vet. Daarom horen 
ze thuis in het puntje van de voedingsdriehoek, namelijk bij de 
restgroep. 
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Groenten  

Groenten zijn een belangrijke bron van water, meervoudige 
koolhydraten, voedingsvezels, mineralen en vitaminen. Volgens de 
voedingsaanbevelingen moet je elke dag 300 gram groenten eten. 
Groenten moeten minstens de helft van het bord vullen, zowel bij 
vleeseters als bij vegetariërs. De overgebleven helft kan dan 
netjes verdeeld worden in een deel voor de eiwitten (vlees, vis, 
peulvruchten, melkproducten, sojaproducten) en een deel voor de 
koolhydraten (aardappelen, rijst, pasta).  

• Verse groenten, zowel gekookt als rauw, verdienen de 
voorkeur.  

• Ook diepvriesgroenten zijn van goede kwaliteit.  
• Afwisseling is heel belangrijk.  
• Groenten kan je .s avonds eten, maar ook bij de lunch of het 
ontbijt.  

• Snijd in ieder geval de groenten niet te lang op voorhand. En 
stop ze pas in het (licht gezouten) water zodra dat kookt.  

 
Fruit  

Met fruit bedoelen we vooral vers fruit. Heb je echter geen vers 
fruit voorhanden, dan vormen blikfruit (op lichte siroop), ongezoet 
fruitmoes of fruitsap en gedroogd fruit een goede tweede keuze. 
Twee tot drie stukken fruit per dag is genoeg. Meer fruit levert te 
veel suiker en dus extra calorieën. Ook hier is afwisseling 
belangrijk: je kiest best elke dag een andere soort. 
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Melkproducten  

Melkproducten zijn een erg belangrijke bron van calcium, eiwitten 
en vitaminen van de B-groep. Calcium zorgt voor sterke botten. 
Elke dag 3 tot 4 glazen melk en 1 tot 2 sneden magere kaas of 
afgeleide producten zorgen ervoor dat je genoeg calcium 
binnenkrijgt. Je drinkt best magere of halfvolle melk. Afleidingen 
van melk zoals chocomelk, yoghurt, pudding, milkshake,... zijn op 
kamp zeker een goed alternatief. Wie geen melkproducten kan 
verdragen, kan kiezen uit calciumverrijkte sojaproducten. 

Vlees - vis - eieren  

In de groep vlees, vis en eieren zit vers vlees, vleeswaren, alle 
soorten vis, schaal- en schelpdieren, eieren en vervangproducten 
zoals tofu, tempeh, seitan, quorn, peulvruchten, noten en zaden. 
Elke dag 75 tot 100 gram uit deze groep is voldoende. Je kiest 
best voor mager vlees, gevogelte, vis, vervangproducten en 
peulvruchten.  

Ook de bereidingswijze bepaalt mee hoe calorierijk vlees of 
gevogelte is. Vette vissoorten zoals haring, makreel, paling en 
zalm zijn dan weer erg gezond. Er zitten immers onverzadigde 
vetzuren (omega 3) in die slagaderverkalking en kanker helpen 
voorkomen. Peulvruchten zijn bv. linzen, kikkererwten en witte 
bonen. Wie geen vlees en vis eet, moet meer eieren, 
sojaproducten, peulvruchten en (ongezouten) noten eten, samen 
met extra granen en melkproducten. 

Smeer- en bereidingsvet  

Smeervet is alles wat je op je brood smeert: minarines, 
margarines, boter, ... Bereidingsvet is het vet dat je gebruikt bij 
het koken: margarines, boter of olie. Een mespunt smeervet op de 
boterham en 1 eetlepel plantaardig bereidingsvet per persoon voor 
de warme maaltijd is genoeg. Je lichaam heeft deze vetten 
weliswaar nodig, maar in beperkte mate. Het is absoluut ongezond 
om géén vet te eten. Vetten helpen immers bij het maken van 
lichaamscellen. In vetten zitten ook de vitaminen A, D, E en K en 
essentiële vetzuren. 
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De restgroep  

Wie gezond wil eten, hoeft daarvoor niet alle lekkers te laten. Alles 
waar veel suiker, vet of alcohol in zit, past niet in een evenwichtige 
voeding. Maar het mag natuurlijk wel af en toe, zolang je niet 
overdrijft. Uit deze restgroep moét je niet elke dag eten, uit alle 
andere groepen van de driehoek wel. Een eenvoudige tip is om 
elke dag uit deze groep niet meer dan 150 calorieën te eten of te 
drinken. Dit komt neer op bv. honing voor 3 boterhammen, 1 glas 
frisdrank of 1 koek. Zoet broodbeleg zoals confituur, stroop of 
honing mag je wel elke dag eten. 

De actieve voedingsdriehoek  

De voedingsdriehoek is sinds kort ook een bewegingslaag rijker. 
De laag werd toegevoegd onder de watergroep met de benaming 
"lichaamsbeweging" en de aanbeveling "minstens 30 minuten" 
(volwassenen) en "minstens 60 minuten" (kinderen en jongeren). 
De tekeningen in de beweeglaag zijn dagelijks aanbevolen 
beweegactiviteiten zoals fietsen, stevig doorstappen, traplopen, 
zwemmen, dansen en balsporten. Voldoende bewegen is immers 
noodzakelijk om een gezond leven te leiden: minder kans op hart- 
en vaatziekten, minder kans op zwaarlijvigheid, botten en spieren 
versterken waardoor de kans op vallen vermindert, beter 
functionerend maag-darmstelsel, 

 

2.2 Evenwichtige voeding 

Het voedingspatroon moet gevarieerd zijn en uitgebalanceerd zijn 
zodat het lichaam alle noodzakelijke voedingsstoffen krijgt. Pas 
wanneer met dit uitgangspunt geen rekening wordt gehouden, 
onstaan problemen en voedingstekorten. Evenwichtig eten 
betekent het volgen van de drie basisprincipes van een 
evenwichtige voeding: 

Evenwicht 

Een dagmenu bevat best voedingsmiddelen uit elke groep (behalve 
het topje, waarin de extraatjes zitten), maar in verschillende 
hoeveelheden: bv. een groot vak voor graanproducten en 
aardappelen en een klein vak voor vlees, vis en eieren. 
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Variatie 

Varieer dagelijks niet alleen tussen de verschillende lagen, maar 
ook binnen dezelfde groep. Niet alle voedingsmiddelen uit dezelfde 
groep bevatten immers dezelfde soorten en hoeveelheden 
voedingsstoffen. Daarom is niet alleen variatie tussen de 
verschillende groepen, maar ook binnen dezelfde groep 
noodzakelijk. Dagelijks uit iedere groep eten en variëren binnen 
elke groep is de boodschap. Elke groep bevat immers een enorme 
keuze aan voedingsmiddelen. 

Matigheid 

Respecteer binnen elke groep de juiste hoeveelheden. De dagelijks 
aanbevolen hoeveelheden staan erbij vermeld.Eet niet meer dan 
nodig uit de kleine groepen en wees matig met voedingsmiddelen 
uit de top. Ook al staat een voedingsmiddel bekend als gezond en 
passend in een evenwichtige voeding: teveel is teveel. 

 

2.3 Aangepaste voeding 

Niet iedereen mag hetzelfde eten. De ene vanwege een allergie, de 
ander uit religieuze overtuigingen. En wat is nu juist het verschil 
vegetariërs en veganisme? En hoe ga je om met kinderen met 
diabetes op je kamp? 

2.3.1 Allergie & intolerantie  

Voedselallergie 

is een reactie van het immuunsysteem na inname van een 
voedingsmiddel of één van de bestanddelen in dit voedingsmiddel. 
Deze reactie treedt op wanneer een vreemd eiwit, allergeen 
genoemd, ons lichaam binnenkomt. Het immuunsysteem reageert 
door antilichamen te produceren die zich koppelen aan antigenen 
en deze deactiveren. Daardoor ontstaan neveneffecten zoals 
niezen, hoesten, jeuk, loopneus, enz... 
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Voedselintolerantie 

Intolerantie heeft - in tegenstelling tot voedselallergie - niets te 
maken met het immuunsysteem. Zij is vaak toe te schrijven aan 
een tekort aan een bepaald enzym of een verhoogde gevoeligheid 
voor een bepaald bestanddeel  

Gluten 

De gebruikelijke verboden granen zijn: tarwe, gerst, 

rogge en haver. Er zijn echter nog andere verboden 

producten zoals durum en semolina (voor specifieke 

doeleinden geteelde tarwesoorten). Kamut, Bulghur 

en Couscous, Triticale. 

Maïs, eveneens een graansoort, veroorzaakt geen schade aan de 
darmwand en wordt door de meeste patiënten getolereerd. Rijst is 
echt de favoriet voor coeliakie patiënten omdat deze door 
nagenoeg alle patiënten word verdragen.  

De volgende gluten-vrije producten kunnen verwerkt worden tot 
bloem: Amarant, kikkererwten, linzen, erwten, quinoa, ragi, 
sorghum, soja, tapioca, teff en wilde rijst. Veel van deze 
bloemsoorten zijn verkrijgbaar in reform winkels.  

Populaire glutenvrije oliesoorten zijn: maïsolie, pindaolie, olijfolie, 
koolzaadolie, sojaolie en zonnebloemolie. 

Lactose 

Lactose-intolerantie is een veel voorkomende reactie op (koe)melk 
en als gevolg dus ook op heel wat zuivelproducten. Aangezien 
melk een bron is van calcium, moeten mensen met Lactose-
intolerantie hun dagelijkse behoefte aan calcium uit andere 
producten halen. Groenbladige groenten, bonen, calciumverrijkte 
sojamelk en calciumverrijkte 100%-sappen zijn goede 
calciumbronnen met voordelen die zuivelproducten niet hebben 

Melk is de enige natuurlijke bron van lactose, maar wordt ook aan 
veel voedingsmiddelen toegevoegd. Mensen met een hele lage 
tolerantiegrens voor lactose moeten dan ook op lactose als additief 
alert zijn. Producten waar vaak toegevoegde lactose in wordt 
gevonden zijn: 
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• Brood en andere bakkerijproducten 
• Ontbijtgranen (cornflakes e.d.) 
• Instant aardappelpuree, soepen en ontbijtdranken 
• Margarine 
• Vleeswaren 
• Salade dressings 
• Snoep en andere snacks 
• Mix voor pannenkoeken, koekjes en biscuits 
• Poedervormige maaltijdvervangers 

Additieven 

Intolerantie voor additieven, in het bijzonder kleurmiddelen en 
sulfiet (E220 tot E228) komt steeds vaker voor. Additieven worden 
gebruikt als kleurstof, antioxidant, emulgator, stabilisator, 
smaakversterker of als conserveermiddelen in vis, schaaldieren en 
drank (wijn, bier en andere alcohol). Veel additieven zijn 
natuurlijke stoffen zoals vitamine C, citroenzuur of rode bieten. 
Niet elke natuurlijke stof is echter automatisch ongevaarlijk. Vele 
mensen kunnen echter daarom allergisch reageren na het eten van 
een product dat voedingsadditieven bevat.  

Diabetes  

Iemand die diabetes of suikerziekte heeft, verdraagt geen suiker 
en dient hiervoor medicatie in te nemen. Ofwel onder de vorm van 
tabletten, ofwel door insulinespuiten. Diabetici volgen een 
aangepast schema van medicatie, waarbij ze ook hun voeding 
dienen aan te passen.  

Wanneer de suikerspiegel te laag is, hypoglycemie, kunnen 
volgende symptomen optreden: trillen, transpireren, snellere 
hartslag, slap gevoel en zelfs flauwvallen. De suikerspiegel dient te 
stijgen door snelle suikers tot zich te nemen zoals: chocolade, 
wine gums, cola, honing, enz. Wanneer de persoon niet in staat is 
om nog te eten of te drinken dient er intraveneus glucose 
ingespoten te worden. Wanneer de suiker te hoog is, 
hyperglycemie, dient men insuline tot zich te nemen. 

Het is aangeraden om op voorhand de ouders te raadplegen over 
het type diabetes, het insuline schema en het tijdstip van de 
maaltijd. Soms is het noodzakelijk om een tussendoortje in te 
lassen wanneer andere kinderen geen tussendoortje krijgen. 
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Foeriers of kookouders dienen hier ook van op de hoogte van 
gebracht te worden.  

Daarnaast moet je er ook rekening mee houden om momenten te 
voorzien wanneer men insuline moet nemen. Wanneer een 
diabeticus symptomen vertoont van hypo- of hyperglycemie, kan 
de bloedsuikerwaarde gecontroleerd worden met een vingerprik.  

Meer informatie over diabetes op www.diabetes-vdv.be 

 
Vegetarisme en veganisme  

De meest voor de hand liggende vleesvervangers zoals melk, kaas 
en ei vind je in elke supermarkt. Tegenwoordig is ook het 
assortiment aan klassieke vleesvervangers sterk uitgebreid: tofu, 
sojabrokjes, seitan, tempé of afgeleide producten zoals 
vegetarische burgers, sojaworstjes, gekruide tofureepjes ...  

Toch bestaan er heel wat andere, creatievere (en goedkopere) 
manieren om aan eiwitten te geraken: granen, peulvruchten, 
noten, zaden en pitten kunnen, mits veelvuldige variatie en 
combinatie, voor volwaardige plantaardige eiwitten zorgen. 
Vegetarisme is nu eenmaal meer dan een stukje vlees vervangen 
door een burger. Voor leuke ideeën kan je een kijkje nemen in het 
receptendeel. 

Veganisme gaat nog een stap verder. Een veganist eet geen vlees 
maar ook geen producten die van dieren afkomstig zijn zoals 
eieren, melk, kaas, gelatine, honing, dierlijk stremsel, ... Tevens 
gebruiken ze geen producten (o.a. kleding) die van dieren 
afkomstig zijn: leer, ivoor, dons, wol, ... 
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2.3.2 Religie  

 

Vanuit religieuze opvattingen kan voeding ook 
bepaalde voorwaarde eisen. Joden zullen enkel 
koosjer eten en moslims mogen alleen voedsel 
eten dat halal is.  

Koosjer 

'Koosjere voeding' is voeding die voldoet aan de spijswetten van 
het jodendom. Deze wetten bepalen de toegestane vleeswaren, de 
rituelen vereist voor de slachting van consumptiedieren, de 
bereiding van gerechten en het gescheiden houden van bepaalde 
voedingswaren. 

• Melkproducten moeten afkomstig zijn van dieren die op 
koosjere wijze (i.e. op een rituele manier) geslacht zijn. 

• Melk- en vleesproducten dienen strikt gescheiden te blijven 
voor, tijdens en na bereiding. 

• Melkproducten mogen ten vroegste 5 uren na vleesproducten 
geconsumeerd worden. 

• Vleesproducten mogen ten vroegste 2 uren na melkproducten 
geconsumeerd worden. 

• Vlees en vis mogen niet tegelijk worden gegeten, maar wel 
binnen één maaltijd. 

• Men mag geen vlees eten van een nog levend dier. 
• Brood mag geen melkproducten bevatten, noch vetten van 
niet-koosjere diersoorten. 

• Niet-Joodse wijn is verboden, ongeacht de ingrediënten. 
• Voedsel dat gekookt is door een niet-Jood mag niet worden 
genuttigd. 

Toegestaan  

• Vlees (mits rituele slachting): herkauwende evenhoevigen 
zoals rund, schaap, geit, hert 

• Gevogelte zoals zoals eend, gans kip, duif, fazant en kalkoen 
• Vis: vissen die vinnen en schubben hebben 
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Niet toegestaan 

• Aas 
• Insecten met vleugels. 
• Niet herkauwende of onevenhoevigen zoals kameel, varken of 
haas. 

• Omnivoren en carnivoren 
• Week- en schaaldieren zoals mossel, oester, garnaal, kreeft, 
krab,... 

• Vis zonder vinnen of schubben zoals paling, 
• Wildgevogelte, roofvogels 

Halal 

Halal, arabisch voor rein, is een islamitische term die aangeeft wat 
voor moslims toegestaan is, ook op het vlak van voedsel. Het slaat 
onder meer op de slachtrituelen van consumptievlees en op de 
soorten toegestane vleeswaren. Verder houdt het ook een verbod 
op alcohol in. Andere voedingswaren dienen geen speciale 
behandeling te ondergaan om geschikt te zijn voor halal 
consumptie. 

Niet toegestaan: 

• vlees van carnivoren zoals roofvogels, hond, kat, krokodil, 
tijger, vleermuis, egel, eekhoorn, slang zijn niet toegestaan, 
evenmin als niet ritueel geslacht vlees.  

• Varkensvlees is expliciet verboden, net als vlees van zogende 
jongen of zogende moederdieren. Ook varkensachtigen zoals 
everzwijn. 

• Paardenvlees is niet verboden, doch zeer ongebruikelijk in de 
islamitische keuken. 

• Anderen zoals tamme ezel, olifant, aap, schildpad ... 
• Aaseters zoals gieren  
• Alcohol is niet toegestaan voor consumptie. Alle 
alcoholhoudende ingrediënten zijn dus niet halal, zoals bv. 
azijn, wijn, likeur,... 
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Toegestaan: 

• Vogels zoals fazantachtigen, zangvogels, loopvogels, 
watervogels, ... 

• Hoefdieren zoals runderen, antiloop, gazelle, hert, kameel, 
schaap, lam, geit, wilde ezel, ... 

• Haasachtigen (konijn en haas) 
• Vis en zeevruchten hoeven geen rituele slachting en zijn 
steeds halal en dus geschikt voor consumptie. (sommige 
religieuze aftakkingen beschouwen garnalen niet als halal) 
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3. Praktisch  

 

3.1 Stel nu je kampmenu samen 

Als je u menu voor je kamp of weekend ga opstellen is er wel het 

één en het ander wat je in acht moet nemen.  

• zorg er voor dat de soep elke dag een ander kleur heeft. Bv: 
tomatensoep, preisoep, bloemkoolsoep. Fout: tomatensoep, 
paprikasoep, minestroné.  

• Zorg de kleur en smaak door je menu varieert. Dat er 
bijvoorbeeld geen 6 gerechten met tomaten in zitten.  

• Dat er wordt afgewisseld met vlees. De ene dag hamburger, 
de andere spek en dan spaghetti bolognaise: kan niet. 

• Houd rekening met het materiaal dat je voor handen hebt. 
Hoeveelheid vuren, oven, … kan van groot belang zijn.  

 

3.2 Hoeveelheden 

30 kilo spaghetti over? Of alle croque monsieurs tot de laatste op 
en nog 30 grollende magen? Hoeveelheden voor grote groepen 
inschatten is niet evident. Met deze info willen we beginnende 
kampkoks graag op weg zetten. 

 

Basishoeveelheden  

Eén van de moeilijkste zaken bij koken voor grotere groepen is 
hoeveelheden inschatten. Bij de lijstjes op deze pagina vind je 
zogenaamde basishoeveelheden. De hoeveelheden gelden voor 
een doorsnee person per maaltijd. Natuurlijk zijn er vele factoren 
die hierop een invloed hebben.  
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Hoeveelheden aanpassen  

Op kamp wordt over het algemeen iets meer gegeten dan thuis. Je 
mag verwachten dat een groep 17 à 18-jarigen meer eet dan een 
groep 10 jarigen. Pas de hoeveelheden dus aan de groep aan. Je 
zult vanaf de eerste dag wel of merken of je te maken hebt met 
een groep grote of kleine eters. Je kan eventueel een 
receptenboekje bijhouden met eigen hoeveelheden.  

Bij alle recepten op deze website staat een receptcalculator die 
voor jou de hoeveelheden omrekent naar het gewenste aantal 
personen. 

Overschotten  

Het zal zelden voorkomen dat je perfect kunt inschatten hoeveel er 
gegeten zal worden. Overschotten komen, hoe goed je ook je best 
doet, altijd voor. Dat is niet erg, op voorwaarde dat je probeert om 
er iets mee te doen. Resten van een warme maaltijd zijn nu 
eenmaal geen afval. Ze kunnen op een eenvoudige manier 
verwerkt worden in de soep of als broodbeleg. Probeer de restjes 
zo onzichtbaar mogelijk te verwerken en verwerk geen resten 
waarin al resten werden verwerkt! 
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Aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen per maaltijd 

Voedingsmiddel 6-12 jaar 12-18 jaar 18-59 jaar 

1. Soep 0.3 l 0.4 l 0.4 l 

2. aardappelen, gekookt  200 gr 220 gr 220 gr 

3. pasta (rauw) 120 gr 140 gr 140 gr 

4. rijst (rauw) 100 gr 120 gr 120 gr 

5. quinoa, couscous, bulger 90 gr 110 gr 120 gr 

6. groenten, vers, diepvries, 
conserven 
sla voor koude schotel 
tomaat voor koude schotel 
komkommer voor koude 
schotel 
paprika voor koude schotel 
wortelen voor koude schotel 

210 gr 
1 st voor 15 
pers 
1 st voor 3 
pers 
1 st voor 10 
pers 
1 st voor 6 
pers 
80 gr 

250 gr 
1 st voor 10 
pers 
1 st voor 2 
pers 
1 st voor 8 
pers 
1 st voor 4 
pers 
120 gr 

250 gr 
1 st voor 10 
pers 
1 st voor 2 
pers 
1 st voor 8 
pers 
1 st voor 4 
pers 
120 gr 

• Meer variatie,  kleinere hoeveelheid 
• Koude groenten als hoofdgroenten, grotere hoeveelheid 

7. saus bij gerecht 40 cl 50 cl 50 cl 

8. saus voor bij pasta 150 cl 200 cl 200 cl 

9. vlees, vis, eieren, vervang-
producten (onbereid) 

120 gr 150 gr 150 gram 

• houd rekening met afval (beenderen,vel, …) vb.hele  kip = 40% afval 

10. brood 4 tot 6 
sneden 

7 tot 9 
sneden 

7 tot 9 
sneden 

11. ontbijtgranen (in combi met 
brood) 
ontbijtgranen (als maaltijd) 

40 gr 
55 gr 

50 gr 
70 gr 

50 gr 
70 gr 

12. ijs 125 gr  (1 bol = 50 gr) 

13. melk (pudding/rijstpap/….) 200 cl  (dessert) / 250 cl (voor het 
slapen) 

14. koffie 70 gr koffie voor 1l koffie (5pers uit 1l) 
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3.3 Veiligheid 

 

3.3.1 Koelen en warmen  

Hoge temperaturen 

Bacteriën zijn gevoelig voor hoge temperaturen. Hierbij is het 
belangrijk dat levensmiddelen verhit worden tot in de kern, tot 
70°c. Vooral gevogelte en gehakt moet je goed doorbakken. Een 
mogelijk alternatief is om frikandellen, kipfilets, vidévulling of 
gehakt voor spaghettisaus al gegaard aan te kopen (vers of 
diepvries). 

Temperatuur beheersen 

Om te vermijden dat micro-organismen zich ongeremd 
vermenigvuldigen, is een goede temperatuursbeheersing 
noodzakelijk. Alle temperaturen tussen 7°c en 65°c laten de groei 
van bacteriën toe. 

Gebruik bijvoorbeeld een thermometer om de temperatuur van 
koelkast (maximum 7°c) en diepvriezer (-18°c) te controleren.  

Zorg ervoor dat de temperatuur van warm te houden gerechten 
steeds hoger is dan 65°c. 

De koudeketen 

Respecteer de koudeketen. Koop diepvrieswaren en gekoelde 
waren altijd als laatste aan en maak geen ommetje op weg naar 
de kampplaats. In de zomer zijn koelboxen, koelelementen, 
koelzakken of zelfs koelwagens geen overbodige luxe. 

Invriezen 

Wat je zelf invriest, is meestal slecht ingevroren omdat het te 
langzaam gaat. Daardoor worden grote kristallen gevormd die de 
cellen van het voedsel beschadigen. Zelf invriezen is vooral 
geschikt voor soepgroenten (prei, selder). 
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Ontdooien 

Denk eraan dat grote stukken of pakken vlees een lange 
ontdooiperiode vragen. Ontdooien moet bovendien in de koelkast 
gebeuren. Je kan ook een microgolfoven gebruiken als het snel 
moet gaan. Het dooiwater smijt je best zo snel mogelijk weg. 

Eens ontdooid, altijd ontdooid 

Vries een ontdooid product nooit opnieuw in. Er kunnen zich 
intussen immers schadelijke micro-organismen gevormd hebben 
en die worden niet onschadelijk gemaakt in de diepvriezer.  

De koelkast 

Je hebt niet altijd een echte koelkast nodig. Een koele ruimte, 
zoals een kelder of een koelkoffer kunnen een heleboel producten 
vers houden. Een echte koelkast is aangewezen voor verse melk, 
vlees en vis.  

Bewaar vlees en vis bovenaan in de koelkast, want dat is de 
koelste plaats. Plaats zuivelproducten in het midden en leg 
groenten en fruit onderaan.  

Houd de verschillende voedingswaren zoveel mogelijk gescheiden.  

Plaats er zeker geen warme producten in.  

Plaats je koelkast (en diepvriezer) op een koele plaats (niet in de 
zon of naast gasbekkens). Zo verbruik je minder energie. 

Houdbaarheidsdatum en verpakking 

Koop geen producten waarvan de houdbaarheidsdatum al 
overschreden is. Ook producten waarvan de verpakking open, 
vervormd of beschadigd is, laat je best liggen. Kijk uit met giften 
van sponsors, die soms beperkt houdbaar zijn. 
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Vacuüm trekken 

Bestellingen van grote hoeveelheden vlees kan je vacuüm laten 
trekken. Dat vergemakkelijkt het transport en komt, indien 
voldoende koel gehouden, de voedselveiligheid ten goede. Vraag 
ernaar bij de slager of het grootwarenhuis. 

Controleer wat je op voorhand aankoopt 

Droge producten en voedingsmiddelen die sterk gesuikerd, 
gezuurd of gezouten zijn, zijn veel minder vatbaar voor bacteriën. 
Zo kan je voedsel in glas of in blik, drank, suiker, rijst, bloem, 
deegwaren en kruiden op voorhand kopen en meenemen op kamp. 

De 'twee-uren-regel' 

Zorg ervoor dat bederfbare voedingswaren niet langer dan twee 
uur in de "gevaarlijke" temperatuurzone (tussen 7 en 65 °C) 
blijven en stop ze daarna zo vlug mogelijk in de koelkast. Wat je 
niet opeet binnen de twee dagen vries je beter meteen in. 

Licht, lucht en vocht 

Licht, lucht en vocht bevorderen voedselbederf. Open koelkast, 
koelruimte en diepvriezer daarom zo weinig mogelijk. 

Zuivelproducten 

Zuivelproducten (melk, yoghurt, boter, kaas, ...) verdienen 
speciale aandacht. Laat ze niet te lang op tafel staan en open niet 
te veel producten tegelijk. Je kan bijvoorbeeld de datum noteren 
op geopende verpakkingen die kunnen vervallen. 

Hoe bewaren? 

Voedselrestjes plaats je in een schoon bord of pot, liefst afgesloten 
met een deksel. Bewaar ze niet in de ketel waarin ze werden 
bereid of op de schotel waarmee ze werden opgediend. Grote 
hoeveelheden voedsel verdeel je in kleine porties en leg je in 
schotels die maximum vijf centimeter diep zijn, zodat ze sneller 
afkoelen.  
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3.3.2 Hygiëne  

Propere handen 

Was je handen voor je voedingswaren aanraakt en nadat je rauwe 
voedingswaren hebt aangeraakt, en uiteraard na elk bezoek aan 
het toilet en na het snuiten van de neus. Dit lijkt vanzelfsprekend 
maar het wordt vaak vergeten. 

Keukenmateriaal 

Vervang regelmatig de keukenhanddoeken, vaatdoeken of 
sponsjes, zeker in de zomerperiode. 

Tussentijdse reiniging 

Voorkom kruisbesmetting. Gebruik voor verhitte bereidingen nooit 
dezelfde snijplanken, messen en schotels die voordien in contact 
zijn geweest met rauwe producten. Je moet ze eerst grondig 
reinigen met warm water. 

Soorten besmetting 

Voedselvergiftiging ontstaat door het eten van voedsel dat werd 
besmet met ziektekiemen of gifstoffen. Er zijn twee mogelijke 
bronnen van besmetting. i 

Afscheidingsproducten van bacteriën 

Soms is voedsel besmet met een bacterie die zich kan 
vermenigvuldigen in een vochtige omgeving bij bepaalde 
temperaturen. Daarbij produceert die bacterie gifstoffen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval met Stafylococcus. Je kan het vergif niet 
vernietigen door verhitting. In het algemeen bestaan de klachten 
uit misselijkheid, plotselinge buikkrampen, overgeven en diarree.  

Bacteriën zelf 

Wanneer bacteriën zich vermeerderen in voedsel, kunnen ze zelf 
de oorzaak zijn van de besmetting. Beruchte voorbeelden zijn 
Salmonella en Listeria. Vooral op rauw vlees en gevogelte zitten 
vaak bacteriën die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.  
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Hoe vergiftiging vermijden? 

Je kan het risico sterk verminderen door het voedsel voldoende te 
verhitten. Niet alleen vlees, maar ook schotels, dooiwater, de 
handen van de bereider, enzovoort kunnen besmetting 
veroorzaken.  

Ook rauwe groenten kunnen besmet zijn. Een droge omgeving, 
zout, zuur en zoet kunnen ervoor zorgen dat bacteriën zich niet 
vermenigvuldigen. 

Wanneer je het voedsel in de koelkast bewaart, rem je de 
ontwikkeling van bacteriën weliswaar af, maar sterven doen ze 
niet. Ook bij het invriezen blijven ze sluimeren in het voedsel. 
Alleen bij verhitting tot minstens 60°Celsius gaan ze dood. Dat kan 
door koken, bakken en braden. 

Naar de dokter 

In geval van voedselvergiftiging kan het nuttig zijn dat je de 
geneesheer een lijst kan bezorgen met de gebruikte ingrediënten 
of dat je hem de verpakkingen van de voedingsmiddelen toont. 

Flessenwater vs. kraantjeswater 

Flessenwater is niet beter dan kraantjeswater. In een kamphuis is 
het leidingwater per definitie drinkbaar, dus waarom zou je veel 
meer betalen voor water in flessen? 

Watertemperatuur 

Bacteriën in water beginnen zich te ontwikkelen tussen 20° en 55° 
C. Pas dus op je kampterrein op met grote bidons of vaten 
stilstaand water in de zon! 
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3.4 Ecologie & duurzaamheid 

 

Ecologische en biologische voeding zijn geen synoniemen: 
ecologische voeding maakt deel uit van de ecologische visie en 
levenswijze, waarbij het respect voor mens én milieu centraal 
staat. Op het vlak van ecologische voeding betekent dit dat je je 
engageert om op een kritische en bewuste manier te consumeren 
in verbondenheid met je omgeving. 

Seizoensproducten  

In elk stuk groente of fruit zit er meer verbruikte energie dan je 
zou denken. Groenten of fruit telen, oogsten, wassen, snijden, 
blancheren, steriliseren, vriezen, verpakken en transporteren vergt 
allemaal indirecte energie. Factoren die bijdragen tot indirecte 
energie zijn verwarmde serres, de productie van 
bestrijdingsmiddelen, meststoffen en de vele bewerkingen die onze 
voeding ondergaat in onze huidige westerse samenleving.  

Door ecologische voeding te telen, wil men het energieverbruik 
zoveel mogelijk beperken. Door seizoensgebonden groenten en 
fruit te kopen, beperk je allerlei energieopslorpende processen 
(transport, bewaarmethodes en teeltwijze). Seizoensgebonden 
producten zijn bovendien een pak goedkoper! 

Streekeigen producten  

Sta eens stil bij welke weg groenten afleggen voor ze in de winkel 
liggen. Niet elke vorm van gemotoriseerd transport vervuilt 
immers even sterk. Het vliegtuig vervuilt het meest en wordt 
vooral gebruikt voor het vervoer van snel bederfbare groenten en 
fruit. Producten die langer goed blijven, worden vaker per boot 
vervoerd, waardoor het energieverbruik relatief beperkt is. Door te 
kiezen voor lokale producten kun je verre, energieverslindende en 
overbodige transporten vermijden. 
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Minder vlees of vegetarisch eten  

Vlees eten kost de aarde heel veel energie. Er is immers een 
enorme hoeveelheid veevoeders en graan nodig om het vee te 
kweken. Voor elke 200 g vlees die je eet, verbruik je ook 1,5 à 2 
kg graan (= veevoeder). In de plaats van alléén een stuk vlees te 
eten had je dus ook zeven à tien mensen kunnen voeden. De 
Belgische bevolking eet gemiddeld 100 kg vlees per jaar. De 
menselijke behoefte aan vlees is echter veel kleiner, met een 
derde zou je al ruimschoots toekomen. Onze eiwitbehoefte kan 
zelfs zonder vlees voldoende gedekt worden.  

We kunnen overigens enkel zoveel vlees produceren door massaal 
veevoeder in te voeren (meestal uit derdewereldlanden). Dit 
vervoer is milieubelastend (denk maar aan alle kilometers om 
granen en oliezaden uit Latijns.Amerika naar hier te vervoeren om 
onze varkens te voeden). Bovendien krijgen we een overschot aan 
nutriënten o.a. kunstmest, maar ook de dierenmest waarmee de 
boer blijft opgescheept en waarvoor hij geen velden meer heeft 
om die over te spreiden.  

Tenslotte wordt de grond in de derdewereldlanden onttrokken aan 
de plaatselijke bevolking om er grote plantages te maken waarop 
men veevoer voor uitvoer naar Europa teelt. De grond raakt 
daardoor helemaal uitgeput.  

Weinig bewerkte voeding  

Onbewerkt voedsel bevat geen kleurstoffen, conserveermiddelen, 
geurstoffen, smaakverbeteraars, herbeciden, pesticiden, 
insecticiden of hormonen. Voedsel bereikt zelden onbewerkt ons 
bord. Denk maar aan rijst die wordt ontdaan van de zemelen 
(witte rijst), suiker die bewerkt wordt (kristalsuiker),. Zelfs verse 
groenten en fruit ondergaan vaak heel wat bewerkingen (vb: 
bespuiten met glansmiddelen)  

Voedsel bewerken vraagt veel energie en veel van de gebruikte 
hulpstoffen (bewaarmiddelen, kleurstoffen, smaakverbeteraars, 
etc.) hebben (mogelijk) een schadelijke invloed op onze 
gezondheid. Ecologisch gezien probeer je dus best om voedsel zo 
onbewerkt mogelijk te consumeren. Men kiest voor volwaardige 
voedingsmiddelen zoals ruwe (riet)suiker, volkoren brood, verse 
groenten en fruit i.p.v. diepvries of ingemaakt, ... Daarnaast 
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moeten kunstmatige toevoegingen zoals kleur. en smaakstoffen en 
bewaarmiddelen vermeden worden. 

Afvalarm  

Er bestaan verschillende manieren om producten te bewaren: 
groenten in blik, in glas, diepgevroren, gedroogd, . Deze processen 
vragen extra energie en de eindproducten bevatten vaak 
toegevoegde (bewaar)elementen. Bovendien komen zowel de 
grondstoffen als de verpakkingen meestal van de andere kant van 
de wereld. Als je op een verantwoorde manier wil kopen is het 
belangrijk om zoveel mogelijk afval te vermijden. Koop geen 
koekjes die per twee verpakt zijn voor een groep van vijfentwintig 
mensen, maar kies voor één grote verpakking. Kies bovendien 
zoveel mogelijk voor statiegeldverpakkingen. 

Biologische voeding  

Biolandbouw verschilt van de gangbare landbouw door geen 
chemische insecticiden, chemische herbiciden en kunstmest te 
gebruiken. Uit een Brits onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de 
biodiversiteit, de enorme rijkdom van dieren en planten in hun 
verschillende leefomgevingen, op biologische akkers veel groter is 
dan die op gewone akkers. Ook voor boerderijdieren is 
biolandbouw beter. Er wordt gestreefd naar een grotere 
bewegingsvrijheid, de dieren komen vaker buiten en krijgen 
biologische voeders. 

Eerlijke handel  

Een rechtvaardige prijs en de kans op een 
menswaardig leven zijn kernideeën van 
eerlijke handel. Eerlijke handel zorgt voor 
meer dan alleen maar inkomens. en 
bestaanszekerheid. Het zelfrespect, de 
eigenwaarde, de weerbaarheid en de 
mondigheid van de producenten krijgen een fikse duw in de rug. 
Eerlijke handel maakt het mogelijk voor de producenten en vaak 
voor de hele gemeenschap om de toekomst weer in eigen handen 
te nemen.  

Meer info: www.fairtrade.com 

 



-27- 

 

De ecologische voetafdruk  
 

De methode van de 
ecologische voetafdruk is 
ontwikkeld door William 
Rees en Mathis 
Wackernagel, 2 Canadese 
onderzoekers van de 
universiteit van British 
Columbia. Zij zochten een 
originele manier om sociale 
rechtvaardigheid en respect 
voor het milieu te meten. Ze 
ontwikkelden een 

meeteenheid die aangeeft hoeveel oppervlakte land er nodig is 
voor alles wat we produceren en aan afval achterlaten/verwerken. 
Ze noemden hun methode de 'Ecological Footprint'. In het 
Nederlands dus 'Ecologische Voetafdruk'. Maar omdat het niet 
alleen over ecologie gaat, kan men ook (zoals in Nederland) van 
de 'Mondiale Voetafdruk' spreken.  

 

Wil je je eigen ecologische voetafdruk meten? 
Probeer dan eens de JeRometer. 
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3.5 Afwas & Afval 

Na het eten volgt de afwas, en een halfvolle vuilniszak. Of niet? 
Hoe ga je creatief aan de slag met etensresten? Composteren, 
hergebruiken of verwerken in een totaal nieuw crazy gerecht? Hier 
kom je het te weten... 

'Groene' afwasproducten  

Spring zuinig om met afwas- en schoonmaakmiddelen. Gebruik bij 
voorkeur producten op basis van plantaardige detergenten. 
'Groene' alternatieven vind je in iedere supermarkt. Hoe minder 
verbruik, hoe beter voor het milieu. Vaak kan je in de grotere 
natuurwinkels je afwasmiddel ed. bijvullen. 

Verstopping  
 

Gootsteen verstopt? De klassieke rubberen ontstopper is nog 
steeds hét milieuvriendelijke alternatief voor al die zwaar 
milieuvervuilende chemische producten. 

Herbruikbaar Materiaal  

Wegwerpbekers sparen afwas, maar zijn slecht voor het milieu. 
Schenk bijvoorbeeld tijdens het vieruurtje liever drank uit grote 
flessen in stevige uitwasbare bekers. Hergebruik je broodzakken, 
laat de plastieken zakjes liggen en maak gebruik van kartonnen 
dozen of vouwkratten.  

Composteren  

In een compostvat wordt zelfs het taaiste groenteafval een 
voedingrijke bodemverbeteraar. Pas op! Niet alles mag op de 
composthoop gegooid worden: 

• WEL: Ongekookte, niet-bereide etenswaren, 
aardappelschillen, groenteafval, schillen van citrusvruchten, 
fruitresten, notendoppen, keukenpapier, koffiedik en 
filterzakje 
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• NIET: Gekookt voedsel, brood, vet, saus en olie, vlees- en 
visresten, beenderen en dierlijk afval, as uit de kachel, aarde 
en zand 

Kampkippen  

In plaats van je etensresten te laten composteren, kun je ook 
overwegen om enkele kippen mee te nemen op kamp. Kippen zijn 
prima verwerkers van etensresten, groen- en tuinafval. Zorg er 
dan wel voor dat de kippen voldoende plek hebben om rustig rond 
te scharrelen en dat ze niet achternagezeten worden door 
enthousiaste kinderen. Ook bij het transport is het van belang om 
te zorgen dat ze op een diervriendelijke manier getransporteerd 
worden.  

Opgepast: kampkippen eten niet alles! Groente- en tuinafval is 
oké, net als (in mindere mate) gekookte deegwaren, 
aardappelschillen, brood en rijst. Beschimmeld brood of fruit geef 
je beter niet aan je kampkippen, net als groene aardappelen, prei, 
uischillen en rotte vruchten. 

In Evergem sturen ze al enkele jaren kippen mee op kamp: 
www.jeugdraadevergem.be/kip 

Kooklogboek  

Het is een goed idee om je kookploeg een logboek te laten 
bijhouden. Daarin noteren ze het aantal tafelgasten, de gebruikte 
hoeveelheden (per persoon en in het totaal) en een evaluatie. 
Welk eten was er over, en hoeveel? Was er iets te krap bemeten? 
Was het tekort te wijten aan de grote honger na de dagtocht? 

Creatief met etensresten  

Brood 

Oud brood kan je toasten, roosteren en verwerken tot 
wentelteefjes, croque-monsieurs of broodpudding. Geroosterd oud 
brood kan je vermalen tot paneermeel (met de deegrol of met een 
glazen fles). Je kan brood in stukjes knippen en bakken in de pan, 
voor broodkorstjes bij de soep. Of je kan het opbakken met 
kandijsuiker en boter voor een knapperig bijgerechtje bij pudding 
of fruitsla (boerenmeisjes met sluier). 
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Aardappelen 

Overschotjes van gekookte aardappelen kan je bakken, verwerken 
in omelet (zoals de echte Spaanse tortilla) of mixen in de soep (zo 
word je soep romiger). Ook het kookwater van de aardappelen 
mag in de soep, of in de saus die je met het vleesnat bereidt. Het 
kookwater heeft een lekkere smaak, bevat veel vitaminen en heeft 
de ideale temperatuur om bij de saus te roeren.  

Groenten 

Rauwkost bederft snel, dus aarzel niet en verwerk eventuele 
restjes in soepen, ovenschotels of groentetaarten. Restjes van 
bereide groenten voeg je toe aan de soep, aan pastagerechten, 
provençaalse saus of tonijn. Gekookte bloemkoolresten kan je 
pletten en met bieslook, tuinkers en mayonaise mengen tot een 
fris broodsmeersel. Een restje erwten of boontjes geeft je slaatjes 
een hartige toets. 

Broodbeleg 

Met resten broodbeleg (ham, salami, kaas, vegetarische 

producten) kan je lekkere salades maken door er gekookte eieren 

en mayonaise aan toe te voegen 
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3.6 Foeragemateriaal 

 
Het basismateriaal voor de foeragehoek verschilt niet van het 
keukenmateriaal thuis. De inhoud van de potten en grootte van 
het kookmateriaal moet aangepast worden aan de grootte van de 
groep.  

Echt keuken materiaal 

� 3 stevig en stabiel vuur  
� 4 à 5 kookpotten 
� 2 braadpannen of braadslede 
� 2 pollepels 
� 1 schuimspaan 
� 2 kloppers 
� 2 aardappelmesjes 
� 2 dunschillers 
� 2 snijplanken 
� 1 vergiet 
� (houten) lepels 
�  Broodmes 
� Pottenlikker 
� 1 pureestamper 
� 2 groentewasbakje 
� Rasp 
� Schaar 
� Brandblusser 
� Kurkentrekker 
� Keukenschort 
� Ehbo kit 
� Thermos 
� Koffie filter 
� serveerkommen 
� bestek + reserve 
� borden + reserve 
� glazen of bekers 
� lucifers 
� afwasmiddel 
 

 
 
 

� schuurmiddel 
� vaatdoeken 
� schuursponsje 
� afwasborsteltje 
� aluminiumfolie 
� pannenlappen 
� ….. 
 
Indien electriciteit voorhanden, 
(eventueel bij de boer) 
� Diepvries 
� Frietpot 
� IJskast 
� Verlengsnoer 
� Stekkerblok 
 
Handig maar niet noodzakelijk 
� Dienblad 
� Glazen bokalen met 
schroefdeksel 

� Slazwierder 
� Fruitpers 
� Appelboor 
� Geldkoffertje 
� Kookboek 
� Weegschaal 
� Kaarsen  
� … 
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Koken in aluminium potten 

Het gebruik van aluminium kookpotten wordt vaak afgeraden. 

• Aluminium is een zacht metaal waarin je kan krassen. Die 
oneffenheden maken dat de pannen zeer moeilijk te reinigen 
zijn en dat kleine hoeveelheden voedselresten achterblijven in 
de minuscule putjes. 

• Normaal is de aanwezigheid van aluminium in voedsel, 
afkomstig van kookgerei minimaal en vermoed wordt dat het 
geen giftige gevolgen heeft.   
De alumiumoxidelaag is zeer sterk en stabiel bij neutrale PH. 
In zure en basische milieus zal aluminium corroderen. 
Wanneer voedingsmiddelen opgeslagen worden in aluminium 
potten (bijv. soep in de pot laten staan tot ‘s anderendaags) 
is de kans het grootst dat aluminium in de voeding 
terechtkomt. 

 

Raadgevingen 

• Kies voor veilig en gebruik zo veel mogelijk inox kookgerei 
• Breng sterk zure (azijn, appelmoes, fruit) of sterk basische 
producten (soda) niet in contact met aluminium kookgerei 

• Laat geen voedsel staan in aluminium kookpotten 
• Was aluminium kookgerei af met een neutraal afwasmiddel en 
spoel zeer goed na 

• Verzorg uw aluminium kookpotten, gebruik spatels en lepels 
die niet krassen  
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3.7  Kook & foerierploeg 

 

Steeds minimum een duo. Is je groep groter dan 20 personen mag 

je voor elke 10 personen extra een foerier in dienst nemen. (Is het 

werk  beperkter  door dat de leden zelf koken, afwassen, … dan 

lukt het met minder handen ook wel.) 

Verder nog in je achterhoofd te houden bij het samenstellen van je 

ploeg 

• Rijbewijs? 
• Evaring? 
• Ervaring met centjes & budget? 
• Kunnen ze onderling & met de leiding samenwerken? 
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4. Nog iets over eten? 

 

4.1 Wat in je gamel? (lijstjes) 

 

Ontbijt 

Een nieuwe dag begint bij het ontbijt. Een volwaardig ontbijt bevat 
brood of graanproducten met melk, vlees of kaas en kan 
uitgebreid worden met groenten of fruit. 
 

10 hapklare ontbijtsuggesties 

1. krentenbrood met kaas, confituur en een glas yoghurt 
2. volkorenbrood met bacon, abrikozenmoes, peperkoek en 
karnemelk 

3. beschuit met kaas, hagelslag en een glas melk 
4. brood met ei, siroop en chocomelk 
5. muesli of cornflakes, een glaasje fruitsap 
6. brood met platte kaas en een schijfje kiwi of tomaat, speculaas 
7. meergranenbrood met kalkoenham, choco en een appel  
8. sandwiches met hesp, honing en een glas yoghurt 
9. bruin brood met omelet, pindakaas en een glas fruitsap 
10. geroosterd brood met smeerkaas, confituur en chocomelk 

 

Hoofdmaaltijd 

Wie heel de ochtend actief bezig is heeft ‘s middags beslist een 
reuzenhonger. De warme maaltijd moet gevarieerd zijn. Groenten 
zijn heel belangrijk. Geef daarbij een portie aardappelen, rijst of 
deegwaren en wat vlees, vis, kip of vleesvervangers. Breng 
variatie in het dessert met fruit en melkproducten. 
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Lekker en afwisselend: 14 warme maaltijden 

1. preisoep � hamburger met rode kool en gekookte aardappelen � 
chocoladepudding 

2. wortelsoep � vissticks met erwtjes, champignons en paprika met 
rijst � meloen 

3. tomatensoep � varkensragout met gestoofde wortelen en 
aardappelen �platte kaasroom   

4. kervelsoep � kip met appeltjes en ui in kerriesaus, sla en 
gebakken aardappelen � vanillepudding 

5. bloemkoolsoep �stoofvlees met erwten en worteltjes en 
aardappelpuree � fruitsla 

6. kippensoep � vissla met salade en koude aardappelen � 
fruittaartje 

7. groentesoep � spaghetti bolognaise � yoghurt  
8. champignonsoep � gebraden kip met appelmoes, tomatensalade 
en aardappelen � griesmeelpudding 

9. ajuinsoep � hamburger met gestoofde boontjes en tomaten met 
deegwaren � appel 

10. waterkerssoep � varkenslapje met ananas en witloof met 
gebakken aardappelen � grenadinepudding 

11. preisoep � gebakken vis met Provençaalse saus en rijst � 
mokkapudding 

12. Italiaanse soep � schnitsel met bloemkool in bechamelsaus en 
aardappelen � gebakken appel met bruine suiker 

13. spinaziesoep � kip op zijn jagers met aardappelen in de schil � 
rijstpap 

14. tomatensoep � hesp met prei in kaassaus met puree � 
fruitmengeling 

 

Vieruurtje of vijfde maaltijd 

Een hapje tussendoor of voor het slapengaan vult de verbruikte 
energie weer aan. Met deze tussendoortjes kan je voorzien in de 
nodige hoeveelheid melk of melkproducten  en fruit. Af en toe een 
koekje of gebak mag natuurlijk ook. 
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meer dan 45 gezonde hapjes  
 

Melk en melkproducten 
� chocomelk 
� yoghurt natuur 
� yoghurt met fruit 
� milkshake vanille 
� milkshake mokka 
� milkshake chocolade 
� ananasvla 
� vanillepudding 
� chocoladepudding 
� grenadinepudding 
� griesmeelpudding 
� rijstpap 
� platte kaasroom 
� ijs 
 

 Koekjes en gebakjes 
� gevulde koeken 
� volkorenkoek 
� sesamkoekjes 
� rijstwafels 
� rozijnenkoek 
� peperkoek 
� letterkoekjes 
� kinderkoek 
� wafel 
� cake 
� zelfgemaakte fruittaartjes 
(zonder oven) 

� gebakken boterhammen 
 

Fruit of groenten 
� appel  
� peer 
� mandarijn 
� sinaasappel 
� perzik 
� abrikoos 
� fruitsla 
� fruitsap 
� worteltjes 
� stukjes komkommer 
� radijs 
 

 Nootjes en droog fruit 
� rozijnen 
� pinda’s 
� gemengde noten 
� studentenhaver 
� dadels 
� vijgen 
� gedroogde abrikozen 
� gedroogde pruimen 
� pop corn 
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2de broodmaaltijd 

Enthousiaste foeriers maken van het avondmaal een feest. Bij 
deze broodmaaltijd past een frisse salade, koude rijstslaatjes of 
restjes van het middagmaal aangevuld met wat vlees, vis, kip of 
een eitje. 
 

10 feestelijke maaltijden voor ’s avonds 
 

1. salade van boontjes met tomaat 
2. Engelse koolsla 
3. aardappelsla 
4. koude rijstslaatjes 
5. sandwich met kip en ananas 
6. macaroni met hesp en kaas 
7. gehakt met kriekjes 
8. gekende en nog niet uitgevonden croques 
9. gewonnen brood 
10. pannenkoeken 
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4.2 En nu de foerage in (recepten) 

 

Alle recepten, behalve de vegetarische, die je hier vindt zijn voor 
10 personen. Zo kan je makkelijk omrekenen naar een grote groep 
of een kleinere patrouille. 

Sausen 

Bechamelsaus (1 l) 

Benodigdheden  
- 80 g vetstof 
- 100 g bloem 
- 1 l melk 
- muskaatnoot, peper, zout 
Werkwijze 
- laat de vetstof smelten 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje de melk erbij en laat tussendoor steeds 
doorkoken, flink roeren om klonters te vermijden 

- wanneer al de melk toegevoegd is, nogmaals laten koken en op 
smaak brengen met muskaatnoot, peper en zout 

 

Kaassaus (1 l) 

Benodigdheden  
- 80 g vetstof 
- 100 g bloem 
- 1 l melk 
- 100 g gemalen kaas 
- muskaatnoot, peper, zout 
Werkwijze  
- laat de vetstof smelten 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje de melk erbij en laat tussendoor steeds 
doorkoken, flink roeren om klonters te vermijden 

- wanneer al de melk toegevoegd is, nogmaals laten koken en op 
smaak brengen met muskaatnoot, peper en zout 

- neem de pan van het vuur en doe de gemalen kaas bij de saus 
- blijven roeren tot de kaas gesmolten is 



-39- 

Kerriesaus (1 l) 

Benodigdheden 
- 80g vetstof 
- 100g bloem 
- ½ l melk en ½ l bouillon of water 
- 1 ajuin 
- 2 koffielepels kerriepoeder 
Werkwijze 
- snij de ajuin fijn en laat stoven in de vetstof 
- doe de kerriepoeder erbij en laat even meestoven 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje melk en bouillon erbij en laat tussendoor 
steeds doorkoken, flink  

 

Ajuinsaus (1l) 

Benodigdheden 
- 6 ajuinen 
- 1 lepel vetstof 
- 1 l water 
- 1 bouillonblokje 
- 1 eetlepel azijn 
- 4 koffielepels aardappelzetmeel 
Werkwijze 
- snij de ajuin fijn en laat lichtjes bruinen in de vetstof 
- voeg water, azijn en bouillonblokje toe  
- laat even doorkoken 
- meng het aardappelzetmeel in een kopje met een beetje water 
en bind hiermee de saus 

 

 

 

 

 

 

 

 



-40- 

Provençaalse saus (10 pers.) 

Benodigdheden 
- 2 grote ajuinen 
- 3 wortelen 
- ¼ knolselder 
- 5 grote tomaten 
- 3 rode paprika’s 
- 2 teentjes knoflook 
- 1 klein blikje tomatenpuree 
- 2 lepels vetstof 
- laurier, tijm, peper, zout 
- 1 eetlepel maïszetmeel 
Werkwijze 
- snij de ajuin en de knoflook fijn 
- pel de verse tomaten (dat gaat heel gemakkelijk als je ze eerst 
even onderdompelt  

 

Vinaigrettesaus (4 dl) 

Benodigdheden 
- 10 eetlepels olie 
- 10 eetlepels water 
- 6 eetlepels azijn naar keuze 
- 3 koffielepels mosterd 
- ½ fijngesneden ajuin evt. peterselie of bieslook 
- peper 
Werkwijze 
- roer alles door elkaar in heet water) 
- snij de paprika in reepjes, de wortelen en selder in fijne blokjes 
- smelt de vetstof en stoof hierin de ajuin samen met de look 
- doe de rest van de groenten erbij samen met tijm en laurier, laat 
20 min. gaarstoven 

- roer de tomatenpuree eronder 
- meng het maïszetmeel in een kopje met een beetje water en 
bind hiermee de saus breng op smaak met peper en zout. 
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Ragoutsaus (1l) 

Benodigdheden 
- 80g vetstof 
- 100g bloem 
- 1 l bouillon van vlees, vis of kip 
- ½ citroen 
- peper, zout 
Werkwijze 
- laat de vetstof smelten 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje de bouillon erbij en laat tussendoor steeds 
doorkoken, flink roeren om klonters te vermijden 

- wanneer al de bouillon toegevoegd is, nogmaals laten koken en 
op smaak brengen met peper en zout en een scheutje 
citroensap. 

- roeren om klonters te vermijden 
 

 

Warme chocoladesaus  

Benodigdheden 
- ¼ l melk 
- 1 afgestreken lepel maïszetmeel 
- 200 g pure chocolade 
Werkwijze 
- breng de melk aan de kook en laat de chocolade erin smelten 
- je mag pas roeren als de chocolade helemaal zacht is 
meng het maïszetmeel in een kopje met een beetje water en 
bind hiermee de chocoladesaus 
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Soepen 

Tomatensoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 1 kg tomaten 
- 3 ajuinen 
- 2 takjes selder 
- 3 wortelen 
- 2 lepels vetstof 
- 3 eetlepels bloem 
- laurier, tijm, paprikapoeder 
- 2 l water + 2 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- snij de ajuin fijn en laat lichtjes bruinen in de vetstof 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet het water met de bouillonblokjes erbij 
- pel de verse tomaten (dat gaat heel gemakkelijk als je ze eerst 
even onderdompelt in heet water) 

- snij de tomaten in blokjes en doe ze in de pot, samen met de 
gesneden selder en wortel 

- laat koken tot alles gaar is 
- je kan de soep zo opdienen, mixen of fijnmaken met een 
roerzeef 

 

Kervelsoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 100g kervel (vers of diepvries) 
- 3 ajuinen 
- 1 prei 
- 6 middelgrote aardappelen 
- 1 lepel vetstof 
- 2,5 l water + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- snij de ajuin fijn en laat lichtjes bruinen in de vetstof 
- de grof gesneden prei toevoegen en laten meestoven 
- doe het water met de bouillonblokjes en de gesneden 
aardappelen erbij en laat koken tot alles gaar is 

- je kan de soep mixen of fijnmaken met een roerzeef 
- bestrooi een snijplank met wat bloem en hak er de verse kervel 
op fijn 



-43- 

- doe de gehakte kervel, of diepvrieskervel bij de soep en laat nog 
even doorkoken zonder deksel, zo behoud de kervel zijn frisse 
kleur 

 

Ajuinsoep  

(3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 1 kg ajuin 
- 1 prei 
- 3 aardappelen 
- 2 lepels vetstof 
- laurier, peper 
- 2,5 l water + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- snij de ajuin en de prei in ringen 
- laat ajuin en prei stoven in de vetstof 
- doe het water met de bouillonblokjes en de in stukken gesneden 
aardappel erbij en laat gaarkoken 

- versier de soep bij het opdienen met peterselie, broodkorstjes of 
gemalen kaas 

 

Wortelsoep  

(3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 600 g wortelen 
- 3 ajuinen 
- 3 takjes witte selder of een blokje knolselder 
- 6 aardappelen 
- 2 lepels vetstof 
- 2,5 l water + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- de groenten schoonmaken, wassen en fijnsnijden 
- alle groenten samen laten stoven in de vetstof 
- water met bouillonblokjes en laurier toevoegen en laten 
gaarkoken 

- de soep mixen of fijnmaken met een roerzeef 
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Italiaanse soep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 3 tomaten 
- 3 worteltjes 
- 1 takjes selder 
- 1 prei 
- 2 ajuinen 
- een handvol prinsessenboontjes en enkele bloemkoolroosjes 
- 2 lepels vetstof 
- ½ kopje vermicelli 
- peper 
- 2,5 l water + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- maak alle groenten schoon en snij ze in blokjes 
- snij de ajuin fijn en laat stoven in de vetstof 
- doe de groenten in de pan samen met water en bouillonblokjes 
- als alle groenten bijna gaar zijn, vermicelli toevoegen en nog 10 
min. laten doorkoken 

- op smaak brengen met peper 

 

Groentesoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 3 ajuinen 
- 2 stukken prei 
- 1 soepselder 
- 3 wortelen 
- 2 lepels vetstof 
- laurier, peper 
- 2,5 l water + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- de groenten schoonmaken, wassen en fijnsnijden 
- in de gesmolten vetstof eerst de ajuin laten bruinen, groenten en 
laurier toevoegen en even laten meestoven 

- het water met bouillonblokjes toevoegen en laten gaarkoken 
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Bloemkoolsoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- ½ bloemkool, eventueel de rest van de vorige dag 
- 3 ajuinen 
- 2 lepels vetstof 
- 2 lepels bloem 
- 2 koffielepels kerriepoeder 
- laurier, peper evt. peterselie 
- 2 l water, ½ l melk + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- maak de bloemkool schoon en kook die in het water met laurier 
gaar 

- houd het kookvocht bij  
- snij de ajuin fijn en laat stoven in de vetstof 
- doe de kerriepoeder erbij en laat even meestoven 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje melk  en bouillon erbij en laat tussendoor 
steeds doorkoken, flink roeren om klonters te vermijden 

- doe de gemixte bloemkool bij de bouillon 
- je kan de soep opdienen met gehakte peterselie 

 

Spinazie- of waterkerssoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 1 ajuin 
- 2 stukken prei 
- 300 g spinazie (vers of diepvries) of 2 bakjes waterkers 
- 3 lepels vetstof 
- 3 lepels bloem 
- 2½ l water, ¼ l melk + 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- stoof de grof gesneden ajuin en prei in de vetstof, doe bloem 
erbij en roer goed 

- doe ineens al het water en bouillon erbij en laat gaarkoken  
- was de spinazie of waterkers grondig en verwijder de harde 
steeltjes 

- spinazie of waterkers laten meekoken gedurende 10 minuten, 
mix de soep of maak fijn met een roerzeef 

- doe melk erbij en laat nog even doorkoken 
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Kippensoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- ½ soepkip 
- een groententuiltje van wortel, selder, prei en ajuin 
- 3 wortelen 
- 3 takjes selder 
- 3 stukken wit van prei 
- 1 lepel vetstof 
- 3 l water  
- 3 lepels vermicelli 
- peper en zout 
Werkwijze 
- maak de groenten schoon, vorm een groententuiltje en bind de 
groenten samen 

- leg de soepkip in de pan, doe het groententuiltje erbij en 
overgiet met water 

- breng aan de kook en laat op een zacht vuurtje koken gedurende 
2 uren 

- snij intussen selder, prei en wortel zeer fijn 
- neem de kip en de groenten uit de bouillon, het groententuiltje 
mag weg 

- doe de fijngesneden groenten samen met kleine stukjes kip en 
vermicelli in de bouillon 

- laat nog 10 minuten koken 

 

Champignonsoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 2 ajuinen 
- 500 g champignons 
- 60 g vetstof 
- 60 g bloem 
- 300 g kruidenkaas 
- 3 l water met 3 bouillonblokjes 
Werkwijze 
- maak ajuin en champignons schoon en snij ze fijn 
- stoof de groenten in een beetje vetstof gaar 
- laat de vetstof smelten 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje de bouillon erbij en laat tussendoor steeds 
doorkoken, flink roeren om klonters te vermijden 
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- voeg de kaas er aan toe en mix tot je een gladde soep bekomt 
- garneer met het ajuin-champingon-mengsel 
   

Preiroomsoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 600 g prei 
- 60 g vetstof 
- 60 g bloem 
- 3 l water + 3 bouillonblokjes 
- evt. 1 dl room 
Werkwijze 
- maak de prei schoon, snij 2/3 grof en 1/3 zeer fijn 
- kook de grof gesneden prei in de bouillon gaar, stoof de 
fijngesneden prei in een beetje vetstof 

- mix de grof gesneden prei in de bouillon fijn 
- laat de vetstof smelten 
- doe in een keer al de bloem erbij en blijf roeren tot de vetstof 
alle bloem opgeslorpt heeft 

- giet beetje bij beetje de bouillon erbij en laat tussendoor steeds 
doorkoken, flink roeren om klonters te vermijden 

- doe de fijngesneden prei erbij en evt. de room  

 

Erwtensoep  (3 l = 10 à 12 personen) 

Benodigdheden 
- 2 ajuinen 
- 1 kg diepvrieserwtjes 
- 1 lepel vetstof 
- 1 l melk 
- 2 l water + 3 bouillonblokjes 
- gehakte munt of bieslook 
Werkwijze 
- snij de ajuin fijn en laat lichtjes bruinen in de vetstof 
- de erwtjes toevoegen  en laten meestoven 
- doe het water met de bouillonblokjes erbij en laat koken tot alles 
gaar is 

- je kan de soep mixen of fijnmaken met een roerzeef 
- doe de melk en de tuinkruiden erbij en laat opwarmen tot aan 
het kookpunt 
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Sla, slaatjes en salades 

Koud rijstslaatje met kip en kerrie 

Benodigdheden 
- 500 g rijst ongekookt (of resten gekookte rijst van de vorige 
maaltijd) 

- water (2 delen water per 1 deel rijst) 
- 500 g gekookte kip 
- 2 lepels kerriepoeder 
- 2 appels 
- 2 ajuinen 
- evt. sla en  mayonaise 
Werkwijze 
- stoof de fijngesneden ajuin in de vetstof 
- doe kerriepoeder en rijst erbij en overgiet met water 
- laat de rijst gaarkoken 
- laat de rijst afkoelen en meng er de in stukjes gesneden koude 
kip onder  

- doe er zeer fijngesneden appels en de ajuin bij 
- geef er wat sla en mayonaise bij 

 

Salade van rijst met wortelen, erwtjes en maïs 

Benodigdheden 
- 700 g rijst 
- water en 1 bouillonblokje 
- 5 wortelen 
- 250 g erwtjes 
- 1 blikje maïs korrels 
- 1 lepel olie 
Werkwijze 
- kook de rijst (2 delen water op 1 deel rijst) met  het 
bouillonblokje 

- schil de wortels en snij ze in schijfjes 
- stoof de wortels en de erwtjes in water met olie 
- meng de rijst met de gestoofde groenten en doe er de maïs uit 
blik bij 

- laat afkoelen en serveer met vinaigrette of mayonaise 
   
   



-49- 

IJsbergsla met yoghurtsaus 

Benodigdheden 
- 1½ ijsbergsla 
- 5 sinaasappels 
- 2½ appel 
- 1½ dl zachte yoghurt (vb. 
bifidus) 

- 2 lepels mayonaise 
- peper, zout, citroen 
Werkwijze 
- snij de sla in partjes en spoel 
kort onder stromend water 

- zwier de sla droog 
- snij het fruit in fijne stukjes 
- meng sla en fruit 
- maak saus van yoghurt en 
mayonaise met peper, zout 
en citroen 

- overgiet de salade met de 
saus  

 

 

   

 

Aardappelsla 

Benodigdheden 
- 2 kg aardappelen 
- 5 hardgekookte eieren 
- 3 tomaten in blokjes gesneden 
- enkele augurken of stukjes komkommer 
- mayonaise of vinaigrette 
Werkwijze 
- schil en kook de aardappelen 
- snij ze in blokjes en laat afkoelen 
- vermeng met de eierschijfjes, tomaat en augurk of komkommer 
- overgiet met mayonaise of vinaigrette 
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Tomatensalade 

Benodigdheden 
- 10 tomaten 
- 5 lepels azijn naar keuze, 6 lepels olie 
- fijngehakte ajuin, bieslook of peterselie, peper en zout 
Werkwijze 
- dompel de tomaten even onder in heet water, om ze gemakkelijk 
te kunnen pellen 

- pel de tomaten en snij ze in schijven 
- vermeng olie en azijn met kruiden en giet over de tomaten 

 

Pastasalade met tomaat en spinazie 

Benodigdheden 
- 1 kg pasta naar keuze 
- 3 tomaten  
- 1 ajuin 
- 200 g verse spinazie 
- 50g geroosterde zonnebloempitjes 
- olijfolie, knoflook, peper en zout 
Werkwijze 
- kook de pasta beetgaar in ruim, licht gezouten water 
- giet af en spoel onmiddellijk met koud water 
- hak de ajuin fijn, snij de tomaat in blokjes en de spinazie 
blaadjes in fijne reepjes 

- knijp het lookteentje fijn  
- meng alles in een grote slakom en overgiet met een beetje olie 

 

Salade van boontjes met tomaat 

Benodigdheden 
- 1 krop sla 
- 600 g gekookte boontjes 
- 10 tomaten 
- 5 hardgekookte eieren 
- vinaigrette (zie sausen) 
Werkwijze 
- was de sla en verdeel de bladeren in kleine stukken 
- schik hierop de boontjes 
- breng hierop de tomaten in kleine blokjes gesneden 
- versier de schotel met de in partjes gesneden eieren 
- overgiet met vinaigrette 
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Engelse koolsla 

Benodigdheden 
- ½ witte kool 
- 300 g wortelen 
- evt. peterselie 
- vinaigrette 
Werkwijze 
- maak de kool schoon en snij ze superfijn 
- snij de wortelen in fijne schijfjes  
- meng de groenten en overgiet met vinaigrette 
- laat de sla enkele uren trekken op een koele plaats 

 

Koud rijstslaatje met ham en kaas 

Benodigdheden 
- 500 g rijst ongekookt of resten gekookte rijst van de vorige 
maaltijd 

- water (2 delen water per 1 deel rijst) 
- 400 g ham in blokjes gesneden 
- 400 g kaas in blokjes gesneden 
- 10 schijven ananas 
- paprikapoeder 
Werkwijze 
- kook de rijst en laat afkoelen  
- meng rijst met blokjes kaas en hesp  
- versier met ananas en bestrooi met paprikapoeder 
- geef er wat sla en mayonaise bij 
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Vleesbereidingen 

Kip op z’n jagers 

Benodigdheden 
- 10 stukken kip of 2 hele kippen 
- 2 ajuinen 
- 6 tomaten 
- 500 g champignons  
- 2 lepels vetstof 
- 2 dl water 
- 1 klein blikje tomatenpuree 
- 1 aardappelzetmeel 
- peper en zout 
Werkwijze 
- verdeel de kip in stukken en wrijf ze in met kruiden 
- smelt de vetstof en bak de kip aan alle kanten mooi bruin 
- doe de gesneden groenten en het water bij de kip  
- laat de kip op een zacht vuurtje stoven gedurende 1 uur 
- haal de kip uit de saus, doe er de tomatenpuree bij en bindt de 
saus met aardappelzetmeel 

 

Goulash 

Benodigdheden 
- 1 kg varkensvlees  
- 4 ajuinen 
- 5 tomaten 
- 5 wortelen 
- 2 rode paprika’s 
- 1 teentje knoflook 
- 1 klein blikje tomatenpuree 
- 3 lepels vetstof 
- 5 koffielepels zoet paprikapoeder 

Werkwijze 

- stoof de fijngesneden ajuin en de look in de vetstof 
- neem de pot van het vuur en doe het paprikapoeder erbij en het 
vlees 

- bak het vlees mooi bruin, voeg er de paprikareepjes en een 
beetje water bij 

- laat 45 minuten stoven 
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- maak tomaten en wortelen schoon en snij in stukken en voeg bij 
het vlees 

- op het laatst mag de tomatenpuree erbij 
 

Stoofkarbonade en 
varkensragout 

Benodigdheden 
- 1,250 kg vlees voor 
stoofkarbonade of 
varkensragout 

- 4 ajuinen 
- 50 g vetstof 
- peper, zout, tijm en laurier 
of speciale kruidenmengeling 
voor rund- of varkensvlees 

- aardappelzetmeel 
Werkwijze 
- doe de helft van de vetstof in 
een braadpan en bak hierin 
de ajuin mooi bruin 

- de ajuin mag dan in een 
grote stoofpot weg van het 
vuur 

- bak het versneden vlees in 
de braadpan, dit doe je best 
met kleine hoeveelheden 
tegelijk 

- het gebakken vlees doe je bij 
de ajuin in de grote stoofpot 

- voeg hierbij de kruiden en 
doe er water bij tot het vlees 
net onder staat 

- laat gaarstoven gedurende 
zo’n 2 uur bind, als het vlees 
gaar is, de saus met 
aardappelzetmeel 
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Gebraden kip 

Benodigdheden 
- 10 stukken kip of 2 hele kippen 
- kippenkruiden  
- 1-2 lepels vetstof 
Werkwijze 
- verdeel de kip in stukken en wrijf ze in met kruiden 
- smelt de vetstof en bak de kip aan alle kanten mooi bruin 
- laat de kip op een zacht vuurtje verder braden gedurende 1 uur, 
sluit de pot niet volledig af 

- draai de kip regelmatig en overgiet af en toe met saus 
- ontvet de saus, leng ze aan met een beetje water en bind met 
maïsbloem 

 

Gehaktbrood 

Benodigdheden 
- 1,250 kg gehakt 
- ½ pakje paneermeel of enkele sneden oud brood 
- 2 eieren 
- 1 fijngehakte ajuin 
- paprikapoeder en cayennepeper 
- 2 lepels vetstof 
Werkwijze 
- meng het gehakt met ei, paneermeel, gehakte ajuin en kruiden 
- vorm het gehakt tot een vast broodje, houd wel rekening met de 
vorm van de pot waarin je het broodje gaat bakken 

- laat de vetstof smelten en bak het broodje aan alle kanten mooi 
bruin 

- laat ongeveer een uur bakken op een laag vuur 
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Visbereidingen 

 

Vissalade 

Benodigdheden 
- 1,5 kg vis naar keuze 
- 1 citroen 
- 1 wortel, 1 takje selder en 1 ajuin 
- laurier, peper, zout, peterselie en evt. bieslook 
- mayonaise 
- 1 gesnipperde ajuin 
- 2 hardgekookte eieren 
Werkwijze 
- laat water koken met citroensap, wortel, ajuin, laurier, selder, peper 
en zout 

- verminder na 10 minuten de warmtebron zodat het water niet meer 
bobbelt 

- doe de vis in de bouillon en laat gaar worden zonder echt te koken 
gedurende ong. 20 min 

- neem de vis uit de pan en laat afkoelen, verwijder graten en vellen 
en verdeel de vis in stukken 

- meng de vis met ajuin, ei, groene kruiden en mayonaise 

 

Vis in folie (in de oven of op een rooster boven het vuur)  

Benodigdheden 
- 1 stuk vis per persoon van 100 à 150 g 
- 10 tomaten en 4 stukken prei 
- enkele sjalotten 
- 2 teentjes knoflook 
- 500 g champignons 
- peper, zout en dille 
- 4 dl room 
Werkwijze 
- neem per persoon een stuk aluminiumfolie 
- leg eerst een laag gesneden prei met daarbovenop de vis 
- snij de gewassen tomaten fijn de champignons, de sjalotten en de 
look 

- verdeel de groenten over de vispakketjes 
- kruid met peper, zout en dille en giet in elk pakje 2 à 3 lepels room 
- sluit de folie goed om de vis heen 
- leg de pakketjes op een ovenschotel en laat de vis in een hete oven 
(200°) in 25 minuten gaar worden 

 
Werkwijze 
- wrijf de vis langs de binnenkant in met olijfolie en bestrooi met 
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Eibereidingen 

Gekookte eieren 

Benodigdheden 
- per persoon 1 à 2 eieren 
 
Werkwijze  
 maat opzetten met 

koud water 
opzetten met 
kokend water 

zacht gekookt klein 2 minuten 3  minuten 
 groot 3 minuten 3 ¾ minuten 
gestold wit, 
zachte dooier 

klein 3 minuten 5 ½ minuten 

 groot 4 minuten 7 minuten 
hard gekookt klein 8 minuten 10 minuten 
 groot 10 minuten 12 minuten 
 

Omelet 

Benodigdheden 
- per persoon 1 à 2 eieren 
- per ei 1 lepel melk 
- peper en zout 
Werkwijze 
- De eieren flink loskloppen 
met melk, peper en zout  

- bakken in hete vetstof 
Variatie 
- groene kruidenomelet met 
ajuin, peterselie, bieslook en 
kervel 

- tomatenomelet; de tomaat 
eerst even bakken, daarna 
overgieten met losgeklopt ei 

- kaasomelet; gemalen kaas 
onder de eieren klutsen 

 Gewonnen brood 

Benodigdheden 
- 10 sneden oud brood 
- 4 dl melk 
- 4 eieren 
- vetstof om te bakken 
- suiker 
Werkwijze 
- klop de eieren los in een 
kommetje en doe er de melk 
bij en 1 lepel suiker 

- dompel het brood onder in 
het melk- en eimengsel en 
laat het brood mooi bruin 
bakken in een pan 

- dien op met suiker 

   



-57- 

Groenten 

Groentenpuree van knolselder, spinazie of wortel  

Benodigdheden 
- 2 kg knolselder of spinazie of wortelen met 3 ajuinen 
- 2 kg aardappelen 
- 2 lepels vetstof 
- melk 
- peper, zout en muskaatnoot 
Werkwijze 
- maak aardappelen en groenten schoon en kook afzonderlijk gaar 
- giet af en pureer 
- meng aardappelen en groenten, roer er de vetstof en de melk 
onder 

- breng op smaak met peper, zout en muskaatnoot 

 

Gestoofde erwtjes met champignons en paprika 

Benodigdheden 
- 2 ajuinen 
- 2 kg diepvrieserwtjes of erwtjes uit blik 
- 1 rode paprika 
- 500 g champignons 
- vetstof 
- peper, zout en muskaatnoot 
Werkwijze 
- maak ajuin, paprika en champignons schoon en snij alles fijn 
- stoof de ajuin en de paprikareepjes in vetstof en laat 10 
gaarstoven 

- doe er de erwtjes en de champignons bij 
- laat stoven tot alles gaar is, roer of schud de groenten 
regelmatig op 
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Bloemkool met speksaus 

Benodigdheden 
- 2 grote bloemkolen 
- 150 g gerookt spek 
- bechamelsaus 
Werkwijze 
- maak de bloemkool schoon, verdeel in roosjes en kook ze 15 
minuten in gezouten water 

- snij het spek in superfijne reepjes en bak het mooi krokant 
- maak bechamelsaus en doe de spekreepjes erbij 
overgiet de bloemkool met de saus 

 

Rode kool 

Benodigdheden 
- 1 rode kool 
- 50 g vetstof 
- 1 fijn gesneden ajuin 
- 1 lepel azijn 
- 3 lepels water 
- 1 kg stoofappels 
- 100 g suiker 
Werkwijze 
- verwijder de buitenste blaren van de rode kool en snij de kool in 
fijne reepjes 

- spoel de kool en laat uitlekken 
- stoof de ui in de vetstof, doe er de kool, azijn en water bij 
- laat 30 minuten stoven 
- doe er de geschilde en in stukken gesneden appel bij en laat op 
een zacht vuur stoven gedurende 1 tot 2 uur 

- als de kool gaar is doe je er de suiker bij en roer flink om alles 
goed te mengen 

 

Prei, selder of witloof met hesp in kaassaus 

Benodigdheden 
- 10 stukken wit van prei of 10 dikke selderstengels of 10 stukken 
witloof 

- 10 grote sneden gekookte of gerookte ham 
- 1 l kaassaus 
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Werkwijze 
- maak de groenten schoon en kook ze gaar in licht gezouten 
water 

- laat de groenten zeer goed uitlekken  
- maak kaassaus 
- wikkel de stukken groenten in de hesp en plaats ze in een 
schotel 

- overgiet met kaassaus 
- wie een oven heeft kan de schotel laten gratineren 
 

Chili con carne 

Benodigdheden 
- 1.200 kg rundergehakt 
- 2,5 kg tomaten of 600g tomatenpuree 
- 1,2 kg gekookte bruine bonen 
- 300 g gekookte witte bonen 
- 1 kg paprika rood en groen 
- 500 g ajuin 
- 10 knoflookteentjes 
- 5 dl water 
- 1 bouillonblokje 
- 15 lepels olijfolie 
- 2 flesjes donker domeinbier 
- 2 theelepels oregano 
- 2 theelepels chilipoeder 
- 2 theelepels paprikapoeder 
- 4 theelepels karwijzaadpoeder 
- 4 theelepels azijn 
- 4 eetlepels donkerbruine suiker 
- peper en zout  
Werkwijze 
- maak de paprika schoon en snij in reepjes 
- fruit de gesneden ui en de look in olie lichtbruin 
- doe het gehakt erbij en bak al omscheppend gaar 
- roer de paprikareepjes erdoor 
- voeg alle kruiden toe, bouillon, bonen en tomaten 
- overgiet met domeinbier en laat 5 à 10 minuten zachtjes koken 
- breng op smaak met peper en zout 
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Appel met ajuin en kerriesaus 

Benodigdheden 
- 1½ appel per persoon 
- gesneden ajuin 
- 1 lepel suiker  per persoon 
- vetstof 
- kerriesaus 
Werkwijze 
- maak kerriesaus en hou ze warm 
- bak de gesneden ajuin in een pan 
- doe er de in schijfjes gesneden appel bij  
- laat eerst bruinen, doe er de suiker bij, en laat gaar worden op 
een zacht vuurtje 

 
 
 

Geglaceerde wortelen 

Benodigdheden 
- 3 kg wortelen 
- 3 lepels vetstof 
- 3 lepels suiker 
- 300 ml water 
- peper en zout 
Werkwijze 
- maak de wortelen schoon en snij ze in schijfjes 
laat de vetstof smelten  

- doe de wortelen erbij en  
laat even stoven 

- overgiet met water,  
- doe suiker, peper en  
zout erbij 

- laat gaar stoven 
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Aardappelbereidingen 

Aardappelburgers met kaas, ajuin of spek  

Benodigdheden 
- 2 kg aardappelen 
- ½ l melk 
- 8 eieren 
- 6 lepels bloem 
- 100 g gemalen kaas of 300 g gestoofde ajuin of 300 g gebakken 
spek 

Werkwijze 
- kook de aardappel en maak ze fijn, klop de puree met de eieren en 
melk en werk er de bloem door 

- kneed het deeg zodat het goed stevig wordt 
- werk er kaas, ajuin of spek onder en vorm koeken ter grootte van 
een hamburger 

- bak de burgers in vetstof mooi bruin 

 

Gestoofde aardappelen met spek 

Benodigdheden 
- 2½ kg aardappelen 
- 4 ajuinen 
- 200 g spek 
- ½ l melk  
- ½ l water 
- tijm, laurier, kruidnagel, peper en zout 
Werkwijze 
- snij het spek in reepjes en bak het in een pan 
- doe de gesneden ajuin erbij en laat samen gaar stoven 
- meng de geschilde, in stukken gesneden aardappelen eronder 
- overgiet met water en doe de kruiden erbij 
- laat een half uur koken 
- doe de melk erbij en laat al roerend koken 
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Aardappelpuree 

Benodigdheden 
- 2 kg aardappelen 
- ½ l melk 
- 75 g vetstof 
- peper, zout en muskaatnoot 
Werkwijze 
- aardappelen schillen gaar koken en afgieten 
- pureer de aardappelen 
- meng er de vetstof en de melk onder 
- breng op smaak met peper, zout en muskaatnoot 
  

Koude aardappelen 

Benodigdheden 
- 2 kg gekookte koude  
aardappelen 

- vinaigrette of mayonaise 
- peper en zout,  
evt. bieslook of peterselie 

Werkwijze 
- snij de aardappelen in  
niet te kleine stukken 

- meng voorzichtig  
met vinaigrette of mayonaise 

 

 

Gebakken aardappelen 

Benodigdheden 
- 3 kg aardappelen 
- 75 g vetstof of olie 
- peper, zout, look en muskaatnoot 
Werkwijze 
- schil de aardappelen en snij ze in dunne plakjes 
- laat vetstof smelten of doe olie in een grote braadpan 
- verdeel de aardappelschijfjes over de pan (als je pan te klein is 
neem je best 2 pannen of bak je in 2 keer) 

- laat goudgeel bakken op een zacht vuurtje 
- breng op smaak met peper, zout, look en muskaatnoot 
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Aardappelen in de schil 

Benodigdheden 
- 3 kg aardappelen 
Werkwijze 
- schrob de aardappelen zorgvuldig schoon 
- doe ze in een pan en laat gaar koken 
- serveer de aardappelen in de schil met een beetje kruidenboter 
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Rijst 

Risotto 

Benodigdheden 
- 750 g rijst 
- water (2 delen water per 1 deel rijst) 
- 1 kg gaar vlees: kip, hesp, gehaktballetjes of andere resten 
- 1 kg tomaten 
- 500 g erwtjes of maïs 
- 500 g wortelen 
- 500 g ajuin  
- vetstof 
- peper en zout 
Werkwijze 
- stoof de fijngesneden ajuin in vetstof 
- doe de rijst erbij en laat stoven 
- doe het water (2 delen water/1deel rijst) erbij en de in stukjes 
gesneden wortelen 

- laat 15 minuten koken 
- doe er de rest van de groenten en het vlees erbij 
- laat alles samen nog 10 minuten stoven 
- breng op smaak met peper en zout 

 

Rijst met droge vruchten 

Benodigdheden 
- 750 g rijst 
- water (2 delen water per 1 deel rijst) 
- 4 ajuinen 
- 300 g rozijnen of ander gedroogd fruit 
- kippenbouillon 
- vetstof 
Werkwijze 
- stoof de fijngesneden ajuin in de vetstof 
- doe er de in reepjes gesneden pruimen en abrikozen en rozijnen 
bij 

- doe er de rijst bij en laat alles een beetje stoven 
- doe het water (2 delen water/1deel rijst) erbij en de 
bouillonblokjes 

- laat koken tot de rijst al het water opgeslorpt heeft 
   



-65- 

Gekookte rijst 

Benodigdheden 
- 750 g rijst 
- water (2 delen water per 1 deel rijst) 
Werkwijze 
- meet de rijst af in een kom of in kopjes 
- doe per deel rijst 2 delen water in een kookpan 
- laat water en rijst koken tot de rijst al het water opgeslorpt heeft 

 

Rijst met champignons en ei 

Benodigdheden 
- 750 g rijst 
- water (2 delen water per 1 deel rijst) 
- 10 eieren 
- 500 g champignons 
- vetstof  
- peper en zout 
Werkwijze 
- kook de rijst gaar 
- bak één of meerdere omeletten van de eieren met de 
champignons 

- snij de omelet in reepjes en meng onder de gekookte rijst 
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Deegwaren 

Deegwaren koken 

Benodigdheden 
- 100 g ongekookte deegwaren per persoon 
- een ruime hoeveelheid water met zout of een bouillonblokje 
Werkwijze 
- breng het water aan de kook met zout of bouillon 
- doe de deegwaren in het kokend water 
- af en toe roeren 
- kijk voor de juiste kooktijd op de verpakking 
- neem na de aangegeven kooktijd de pot van het vuur en laat 
nog 1 minuut staan 

- giet het water af maar laat nog een bodempje in de pot zodat de 
deegwaren minder vlug kleven 

 

Deegwaren met hesp in tomatensaus 

Benodigdheden 
- 1 kg deegwaren naar keuze 
- 1 kg gekookte hesp 
- 2 l tomatensaus 
- 400 g gemalen kaas  
- (evt. 500 g champignons) 
Werkwijze 
- snij de hesp in reepjes 
- maak tomatensaus (zie sausen) 
- (maak de champignons schoon, snij in reepjes en stoof gaar in 
een beetje vetstof) 

- doe hesp (en champignons) in de saus en laat nog even 
doorkoken 

- serveer deegwaren saus en kaas afzonderlijk 
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Macaroni met hesp en kaas  

Benodigdheden 
- 1 kg macaroni 
- 2 liter kaassaus 
- 700 g gekookte hesp 
Werkwijze 
- kook de macaroni in ruim water 
(zie deegwaren koken) 

- maak de kaassaus (zie sausen) 
- snij de hesp in blokjes en meng 
onder de kaassaus 

- overgiet de macaroni met de saus 
(zeer lekker bij broccoli of 
gestoofde prei) 

 

Spaghetti bolognaise 

Benodigdheden 
- 1 kg spaghetti 
- 1 kg gehakt 
- 2 blikken gepelde tomaten 
- ½ kg wortelen 
- ½ kg ajuin 
- ½ kg knolselder 
- vetstof 
- cayennepeper, paprikapoeder, 
lookpoeder 

Werkwijze 
- maak de groenten schoon en snij ze zeer fijn 
- bak het gehakt in een braadpan onder voortduren roeren tot het 
helemaal los is 

- stoof de groenten in een grote pot en doe na 10 minuten het 
vlees en de tomaten erbij  

- laat koken tot alle groenten gaar zijn 
- breng op smaak met kruiden 
- kook de spaghetti in ruim water (zie deegwaren koken) 
serveer spaghetti overgoten met saus en evt. bestrooid met 
gemalen kaas 
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Pudding en andere melkbereidingen 

Basisrecept 

Benodigdheden 
- 2 l melk 
- 150 g suiker 
- 2½ zakje puddingpoeder (180 g) 
Werkwijze 
- neem 1 kopje van de melk en breek hierin de puddingpoeder 
- breng de rest van de melk aan de kook 
- neem de pot van het vuur, doe er eerst de suiker en daarna het 
kopje melk met pudding poeder bij 

- roer flink 
- zet de pot terug op het vuur en breng opnieuw aan de kook, blijf 
roeren 

- giet in potjes 

 

Griesmeelpudding 

Benodigdheden 
- 2 l melk 
- 200 g rijstgriesmeel 
- 150 g suiker 
- (evt. 100 g rozijnen) 
Werkwijze 
- laat de melk koken 
- strooi het griesmeel in de kokende melk onder voortdurend 
roeren, laat 15 minuten koken 

- doe de suiker en evt. de rozijnen erbij 
- verdeel in potjes en laat afkoelen 
 

Ananasvla 

Benodigdheden 
- 1 groot blik ananas 
- 1.8 l melk - 150 g suiker 
- 2½ zakje puddingpoeder (180g) 
Werkwijze 
- neem 1 kopje van de melk en breek hierin de puddingpoeder 
- breng de rest van de melk aan de kook 
- neem de pot van het vuur, doe er eerst de suiker en daarna het 
kopje melk met pudding poeder bij 
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Roze grenadinepudding 

Benodigdheden 
- 2 l melk 
- 20 lepels grenadine 
- 180 g maïszetmeel 
Werkwijze 
- volg het basisrecept, vervang de suiker door grenadine 
- giet de pudding in potjes en laat afkoelen 
- giet boven op de afgekoelde pudding een dun laagje grenadine 
- roer flink 
- giet het ananassap bij de pudding 
- zet de pot terug op het vuur en breng opnieuw aan de kook, blijf 
roeren giet in potjes en versier met stukjes ananas 

 

Platte kaasroom 

Benodigdheden 
- 1½ l melk 
- 150 g suiker 
- 2 zakjes vanille puddingpoeder (140 g) 
- ½ kg platte kaas 
- 2 eieren  
- (evt. stukjes fruit zoals banaan, appel, sinaasappel) 
Werkwijze 
- maak pudding volgens het basisrecept 
- roer platte kaas en eidooiers onder elkaar, meng met de pudding 
- klop het eiwit stijf en meng het voorzichtig onder de pudding 
- (meng het fruit eronder) 
- koud opdienen 
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Chocomelk 

Benodigdheden 
- 2 l melk 
- 150 g suiker 
- 35 g cacaopoeder 
Werkwijze 
- laat de melk koken 
- meng suiker en cacaopoeder droog met elkaar, overgiet met een 
scheut kokende melk en meng tot een glad papje 

- giet de cacao bij de melk, laat nog even doorkoken 

 

Appelroom 

Benodigdheden 
- 8 appels 
- 100 g suiker 
- 4 lepels water 
- 2 l vanillepudding volgens het basisrecept 
Werkwijze 
- schil de appels, neem het klokhuis weg en snij de partjes in 
dunne schijfjes 

- maak met het water en de suiker een siroop en laat de appeltjes 
hierin stoven 

- schik de appeltjes in een schaal of potjes en giet er de siroop 
over 

- overgiet alles met vanillepudding 
- laat afkoelen 
 
 Romige kaas 

Benodigdheden 
- 1.5 kg platte kaas 
- 150 g suiker 
- 5 eieren 
Werkwijze 
- klop de platte kaas romig met eidooiers en suiker 
- klop het eiwit stijf en meng het onder de kaas 
- doe in schaaltjes en versier met fruit of chocolade 
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Milkshake 

Benodigdheden 
- 2 l ijskoude melk 
- ½ l zeer koude vanillepudding  
of -ijs 

- 150 g suiker 
Werkwijze 
- roer de pudding of het ijs glad  
met de suiker  

- doe de melk erbij en mix  
of schud in een gesloten bokaal  
zeer krachtig tot de melk begint  
te schuimen 

- drink zeer koud op 
 

 

Rijst met abrikozensaus 

Benodigdheden 
- 2 l melk 
- 2 koppen rijst met kleine korrel 
- 200 g suiker 
- 1 lepel vetstof 
- 1 pot abrikozenjam 
Werkwijze 
- breng de melk met de vetstof aan de kook 
- doe de rijst erbij en laat koken op een zeer laag vuurtje 
gedurende 40 à 50 minuten 

- zodra de rijst gaar is mag de suiker erbij en dan pas roeren 
- doe de rijst in potjes 
- breng in een pannetje de abrikozenjam met een beetje water 
- langzaam opwarmen en over de rijst gieten 
- laten afkoelen 
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Tiramisu 

Benodigdheden 
- 3 eieren 
- 250 g suiker 
- 500 g mascarpone 
- 1 doos lange vingers 
- 1 kop sterke koffie 
- 1 glaasje amaretto / rum / marsala 
- 2 eetlepels cacao 
Werkwijze 
- Klop de eierdooiers & suiker op en voeg dan de mascarpone toe. 
- Meng voorzichtig de opgeklopte eiwitten onder het mengsel. 
- Dompel de lange vingers in de koffie met amaretto. 
- Wissel dan het mengsel & de koekjes af, laag na laag in een 
recipiënt. 

- Zet alles dan voor 2 uur in de koelkast 
- Bestrooi de tiramisu voor het serveren met de cacao 
 

Rijstpap 

Benodigdheden 
- 3/4L melk 
- Safraanpoeder (1 potje) 
- 150 gr dessertrijst 
- Suiker (op eigen voorkeur) 
- 1 zakje vanillesuiker 
- Beetje zout 
Werkwijze 
- Breng de melk aan de kook. 
- Als de melk kookt, voeg je de rijst toe, een beetje zout,   
vanillesuiker en safraan 

- Roer af en toe maar voorzichtig. 
- Laat alles op een zacht vuurtje  sudderen (+35 min) 
- Roer op het einde nog eens voorzichtig en laat de rijst verder 
opzwellen. Voeg eventueel nog een beetje suiker toe naar eigen 
smaak 
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Fruit 

 

Fruitsla 

Benodigdheden 
- 1 stuk fruit per persoon 
- sinaasappelsap, vers geperst of uit brik 
Werkwijze 
- was en schil het fruit 
- snij in niet te kleine blokjes 
- meng onder elkaar en overgiet met sinaasappelsap 

 

Rabarbermoes 

Benodigdheden 
- 2 kg rabarberstelen 
- ½ kg suiker 
- 2 dl water 
- evt. vanillebloem 
Werkwijze 
- verwijder de onderkant van de rabarber 
- spoel goed en snij in stukken van 2 cm 
- doe in een kookpot en laat gaarkoken in zo weinig mogelijk 
water 

- doe de suiker erbij en bind indien dit nodig is 
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Gevulde meloen 

Benodigdheden 
- 1 grote meloen 
- 2 bananen 
- 1 sinaasappel 
- 2 peren 
- 1 tros witte druiven 
- 1 dl vruchtensap 
Werkwijze 
- snij een deksel van de meloen van ten minste 10 cm diameter 
- verwijder het zaad en het bijhorend sap 
- snij met een speciaal mesje balletjes van het vruchtvlees tot op 
een ½ cm van de schil 

- doe de meloenballetjes in een kom spoel de druiven en haal ze 
van de tros 

- schil het andere fruit en snij in blokjes 
- meng het fruit en giet het vruchtensap erover vul de meloen en 
dien op 

 

Gebakken appel met bruine suiker 

Benodigdheden 
- een appel per persoon 
- vetstof 
- bruine suiker 
Werkwijze 
- schil de appels en verwijder het klokhuis 
- snij de appels in schijfjes 
- bak de appelschijfjes in een pan tot ze zacht zijn 
- serveer warm met bruine suiker 
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Gebakjes 

 

Fruittaartjes 

Benodigdheden 
- ronde zandkoeken van ongeveer 7 cm Ø 
- vers fruit of fruit uit blik 
- vruchtensap of water 
- 1 pakje taartgelei (taartina van Dr. Oetker) 
Werkwijze 
- beleg de zandkoeken met in stukjes gesneden fruit 
- bereid de taartgelei zoals aangegeven op de verpakking 
- overgiet het fruit met de gelei 
- laat afkoelen 

 

Pannenkoeken (15 stuks) 

Benodigdheden 
- 250 g zelfrijzende bloem 
- ½ l melk 
- 2 eieren 
- 50 g margarine 
- 20 g suiker 
- 1 zakje vanille suiker 
Werkwijze 
- doe de bloem in een grote kom 
- maak een kuiltje in de bloem en doe er de eieren en de suiker in 
- roer van binnen naar buiten toe doe er beetje bij beetje de melk 
bij 

- klop flink tot het deeg mooi glad is 
- verhit vetstof in een pan en bak hierin dunne pannenkoeken 
- dien op met suiker, siroop of confituur 
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Boekweitpannenkoeken 

Benodigdheden 
- 100 g zelfrijzende bloem 
- 100 g boekweitmeel 
- 50 g volkorenmeel 
- ½ l melk 
- 2 eieren 
- 50 g margarine 
Werkwijze 
- doe de bloem en het meel in een grote kom 
- maak een kuiltje in het midden en doe er de eieren in 
- roer van binnen naar buiten toe doe er beetje bij beetje de melk 
bij, klop flink tot het deeg mooi glad is 

- verhit vetstof in een pan en bak hierin dunne pannenkoeken 
- dien op met suiker, stroop of honing 
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Vegetarische recepten 

Linzensoep (4 pers) 

Benodigdheden 
- 125 g linzen 
- 1 aardappel 
- ½ ajuin 
- 2 teentjes knoflook 
- 8 dl water 
- 1 laurierblaadje 
- 1 groentebouillonblokje 
- 1 lepel olie 
- evt. sojasaus, peper en zout, kerrie 
Werkwijze 
- was de linzen en laat ze 1 nacht weken( het water moet 2 cm 
boven de linzen staan 

- hak de ajuin, knoflook en de aardappel fijn  en stoof met kerrie 
gaar 

- doe de linzen met het weekwater en laurierblaadje erbij en laat 
samen gaarkoken 

- Breng op smaak met sojasaus of peper en zout 

 

Witte bonensoep als hoofdschotel (4 pers) 

Benodigdheden 
- 200g witte bonen 
- 1.5 l groentebouillon 
- 1 stuk knolselder 
- 1 wortel 
- 1 prei 
- 2 groentbouillonblokjes 
Werkwijze 
- zet de bonen 1 nacht te week( het water moet 2 cm boven de 
bonen staan) 

- kook de bonen gedurende 1 uur en giet af 
- snij de groenten in kleine stukjes en stoof in een beetje vetstof  
- doe de uitgelekte bonen erbij, het water en bouillonblokjes 
- laat alles samen nog een half uur koken in groentebouillon 
- dien op met geroosterd brood 
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Kaaskoekjes (i.p.v. vlees voor 4 pers) 

Benodigdheden 
- 2 kopjes gaargekookte volle rijst 
- 400 g vaste platte kaas 
- ½ kopje geroosterd sesamzaad 
- 100 g gemalen kaas 
- 100 g tarwemeel 
- 1 ei 
- peterselie, zout en peper 
- olie 
Werkwijze 
- vermeng alle ingrediënten en kneed tot een vast deeg 
- vorm er koekjes van 
- rol de koekjes in sesamzaad 
- bak in een pan in voldoende olie 

 

Haverkoekjes (i.p.v. vlees voor 4 pers) 

Benodigdheden 
- 250 g havermout 
- 1 ei 
- 2 dl melk 
- 2 ajuinen 
- 100 g gemalen kaas 
- peper en zout 
- olie 
Werkwijze 
- maak een beslag van havermout met melk en ei 
- voeg er fijngesneden ajuin en gemalen kaas aan toe 
- vorm koekjes van het deeg 
- bak in een pan in voldoende olie 
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Gebakken kaas(i.p.v. vlees voor 4 pers) 

Benodigdheden 

- 4 plakken kaas van 1 cm dikte 
- 5 lepels bloem 
- water 
- paneermeel 
- olie 

Werkwijze 

- maak van bloem en water een dik papje 
- wentel de kaasplakken eerst in dit papje en haal ze vervolgens 
door paneermeel 

- bak in hete olie 
- dien snel op 

 

Notengehakt (i.p.v. vlees voor 4 pers) 

Benodigdheden 

- 20 lepels havervlokken 
- 4 lepels gemalen hazelnoten 
- 4 lepels gemalen amandelen 
- 1 teentje knoflook 
- 1 grote ajuin 
- 1 ei 
- peper en zout 

Werkwijze 

- vermeng alle ingrediënten en kneed tot een vast deeg doe er 
melk of water bij 

- vorm er koekjes van 
- bak in een pan in voldoende olie 
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Tofuspiesjes (i.p.v. vlees voor 4 pers) 

Benodigdheden 
- 1 aubergine 
- 16 kerstomaatjes 
- 16 kleine champignons 
- 1 rode paprika 
- 1 courgette 
- 400 g tofu 
- 3 lepels tamari 
- 1 teentje knoflook 
- 1 kop sesamzaadolie 
- 4 lepels ciderazijn 
Werkwijze 
- maak een marinade van ciderazijn en olie, tamari en knoflook 
- snij de tofu in blokjes en laat enkele uren marineren in de 
marinade 

- maak champignons en kerstomaatjes schoon, snij courgette, 
aubergine en paprika in blokjes 

- steek tofu en groenten afwisselend op houten spiesjes 
- bak in de pan of rooster onder grill of BBQ 

 

Ajuinschotel met rijst (4 pers) 

Benodigdheden 
- 300 g volle rijst 
- 2 grote ajuinen 
- 2 koffielepels kerriepoeder 
- 2 paprika’s 
- 4 appels 
- sojasaus 
Werkwijze 
- kook de rijst gaar in 45 minuten 
- bak in een pan de gesneden ajuin met de kerrie 
- voeg na 5 minuten de in stukjes gesneden paprika toe en daarna 
de appels 

- serveer rijst en ajuingerecht afzonderlijk 
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Maïskoekjes (4 pers) 

Benodigdheden 
- 100 g zelfrijzend meel 
- 2 eieren 
- 2 dl melk 
- 300 g maïskorrels uit blik 
- vetstof 
- peper en zout, paprikapoeder, ui, peterselie 
Werkwijze 
- doe het zelfrijzend meel in een kom, meng met melk en ei tot 
een glad beslag 

- meng de uitgelekte maïs erdoor 
- kruid het mengsel 
- smelt een beetje vetstof in een pan 
- doe een lepel beslag in de pan en bak als een pannenkoekje 
mooi bruin 

- lekker bij boontjes en tomatensla en aardappelpuree 

 

Ratatouille (4 pers) 

Benodigdheden 
- 1 courgette 
- 1 aubergine 
- 2 paprika’s 
- 2 tomaten 
- 2 ajuinen 
- knoflook, tijm, peper en zout 
- 4 lepels olie 
Werkwijze 
- was de groenten en snij alles in gelijke blokjes 
- doe de olie in een pan en doe eerst de ajuin en vervolgens de 
rest van de groenten erbij 

- breng op smaak met de kruiden en laat ongeveer 15 minuten 
stoven 

- je kan evt. de ratatouille binden met maïzena 
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Enkele alcoholvrije coctails kan een welpenfuif flink 

opbeuren.  

 

PUNCH 

• 4/10 Pompelmoessap  
• 2/10 Sinaasappelsap  
• 1/10 Citroensap  
• 2/10 Passievruchtensap  
• 1/10 Kokosmelk  
• Theelepel rietsuiker  
• Scheutje frambozensiroop 
per glas  

 

• Vul de shaker half met 
ijsblokjes  

• Giet er de pompelmoessap, 
sinaasappelsap, citroensap, 
passievruchtensap, 
kokosmelk en de theelepel 
rietsuiker bij.  

• Shaken gedurende 10 
seconden.  

• Server in een uitgeholde 
pompelmoes.  

• Degusteer na enkele 
ijsblokjes en een scheutje 
frambozensiroop te hebben 
toegevoegd.  

• Deze cocktail is een must 
voor liefhebbers van 
alcoholvrije drankjes.  

• Deze alcoholvrije cocktail 
mixt u in de shaker.  

 

 

 

PASRIL COCTAIL 

• 4/10 Mangosap  
• 3/10 Ananassap  
• 2/10 Passievruchtsap  
• 1/10 Sap van groene 
citroen  

• Eetlepel suiker  
• Scheutje kiwisiroop  

 

• Vul de shaker half met 
ijsblokjes.  

• Giet er het mangosap bij, 
het ananassap, het 
passievruchtensap en het 
sap van groene citroen.  

• Voeg suiker toe.  
• Shake krachtig gedurende 
20 seconden.  

• Serveer in long-
drinkglazen, zonder het ijs.  

• Werk af met een scheutje 
kiwisiroop.  

• Versier de glazen met een 
schijfje kiwi en een 
gekonfijte kers.  

• Deze alcoholvrije cocktail 
mixt u in de shaker.  
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ALICE 

• 4/10 Sinaasappelsap  
• 4/10 Ananassap  
• 1/10 Grenadinesiroop 
•  1/10 Room 
 

• Doe alle ingrediënten met 4 
ijsblokjes in de shaker. 
Sluit de shaker en schud 
het geheel ongeveer 15 
seconden door elkaar.  

• Giet de inhoud van de 
shaker door de barzeef in 

het Old-Fashioned glas op 

3-4 ijsblokjes en serveer 

met rietjes. 

 

HONEYMOON 

• 5/10 Wit druivesap  
• 2/10 Citroensap  
• 1/10 Frambozensiroop  
• 2/10 Vloeibare honing  

 

• Vul de shaker met 
fijngestampt ijs.  

• Giet er het wit druivesap, 
het citroensap, de 
frambozensiroop en de 
vloeibare honing bij.  

• 20 seconden flink 
schudden.  

• Serveer onmiddellijk in 
hoge champagneglazen 
zonder het ijs.  

• Dit is een alcoholvrije 
cocktail die in de shaker 
wordt klaargemaakt.  
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5. Woudloperskeuken 

 
 

Soms moet je koken in primitieve omstandigheden. Om gezond te 
koken heb je niet noodzakelijk veel materiaal nodig. Het is wel 
belangrijk dat je proper materiaal gebuikt en dat je zo hygiënisch 
mogelijk te werk gaat. Zo is het niet verstandig om rauw vlees of 
vis een hele dag in je rugzak mee te nemen, je kan dan beter thuis 
al iets voorbereiden en vlees of vis onderweg enkel opwarmen. 
Bevroren producten kan je wel veiliger meenemen maar die 
hebben dan extra energie(brandstof) nodig om opgewarmd te 
worden. 
 
Tip : Gebruik zo weinig mogelijk aluminiumfolie omdat dat milieu 
onvriendelijk is. Maak zoveel mogelijk gebruik van lichtgewicht 
kookpotjes of gamellen. Steek alvast een paar hittebestendige 
handschoenen in je rugzak. 
 

 
 

Ei in appelsien  

- Snij een “deksel” van je appelsien, eet deze met een lepel leeg 
(als een soort aperitiefje).  

- Breek hierin je ei en kluts het geheel, zet het “deksel” er weer op 
en prik het vast met behulp van dennennaalden, lucifers of 
tandenstokers.  

- Plaats deze appelsienbeker in hete asse van het vuur. Na ± 5 à 7 
minuten is je gebakken eitje klaar. 

 

Ei in klei 

- Indien je in een leemachtige omgeving zit, graaf je een putje en 
schep je klei boven. 

- Doe klei rond je ei op een gelijkmatige wijze en dikte, plaats dit 
in de gloeiend hete asse van je vuur. Na ± 7 à 10 minuten 
afhankelijk van de dikte van het klei-omhulsel heb je een licht 
gekookt eitje. 
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Ei aan ’t spit 

- Neem een stukje gewone ijzerdraad (let op NIET gegalvaniseerd 
of geplastificeerd) en steek deze door het ei, plooi de eindjes om 
en steek ze in de grond boven het vuur (of asse).  

- Het ijzerwerk vormt als het ware een grote “U”, na ± 10 minuten 
heb je een hard gekookt eitje om op te eten. 

 

Brooddeeg  

- Maak zelf een meelsamenstelling (gebruik volkorenmeel, 
tarwebloem, eventueel zonnebloempitten) voeg per 250 g meel 
30 g melkpoeder, 2 theelepels bakpoeder en een snuifje zout 
toe. Deze mix kan je verpakken en meenemen. 

- Om het deeg te maken voeg je bij 250g meel ongeveer 1½ dl 
water en een scheutje olie. Alles goed kneden tot je een bol 
krijgt die goed samenhangt 

 

Twist  

- Ontschors een tak van levend hout (geen harshoudend hout 
zoals den gebruiken); maak deeg, kneedt dit deeg tot een 
worstje en draai het rond je ontschorste tak.  

- Plaats de stok boven je hete asse, regelmatig ronddraaien en 
klaar is je gedraaid stokbroodje. 

 

Broodje of pistolet  

- Maak een droge grote gebakken steen of dakpan warm in je 
vuur, maak brooddeeg en vorm één of meerdere bolletjes.  

- Plaats dit deeg op de hete steen of dakpan, zet er een 
omgekeerde gamel op om alzo lekkere pistoletjes te bakken. 

 

Rechthoekig brood  

- Maak deeg, plaats het deeg in een rechthoekige gamel en leg de 
andere gamel omgekeerd over het deeg, zodat het een gesloten 
geheel vormt.  

- Bak je brood. Als je de onderste gamel in een pot plaats met wat 
zand erin heb je de minste kans op een zwartgeblakerde 
broodkorst. 
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Banaan met suiker  

- Snij een “deksel” uit langs de holle zijde van de banaan  
- Snij in de banaan zonder de schil te kwetsen een “V” en strooi 
hier suiker in, sluit de banaan met het “deksel” af en zet het vast 
met behulp van dennennaalden, lucifers of tandenstokers  

- Plaats de banaan met de bolle zijde in de gloeiend hete asse van 
je vuur, na ± 10 à 15 minuten is het geheel gaar en klaar om op 
te eten. 

   

Vleesspiesjes   

- Neem een stukje gewone ijzerdraad (let op NIET gegalvaniseerd 
op geplastificeerd) steek vlees afwisselend met ajuin op deze 
ijzerdraad  

- Plooi de eindjes om en steek de ijzerdraad in de grond boven de 
gloeiend hete asse, het ijzerwerk vormt als het ware een grote 
“U” 

- Laat het vlees goed doorbakken  
 

Aardappel in schil   

- Plaats aardappelen in de gloeiend hete asse van je vuur, na ± 15 
minuten zijn ze gaar en klaar om op te eten. 

 

Appel in gamel 

- Haal het klokhuis uit een appel, plaats de appel in je grootste 
gamel, doe boter, kaneel en kandij of bruine suiker in het 
ontstane gat  

- Zet de kleine gamel omgekeerd op de appel, plaats de gamel in 
het vuur en na ± 15 minuten is de appel gaar 
 

Brandnetelsoep in broodzak of brik  

- Vul de broodzak (of brik) met water, zet deze voorzichtig in het 
vuur en laat het water koken  
Snij brandnetels en ajuin zeer klein en doe deze in het kokend 
water, nog een bouillonblokje en klaar is die soep. 
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Banaan met gehakt  

- Snij een “deksel” uit langs de holle zijde van de banaan, eet je 
banaan voorzichtig op met een lepel en zorg dat de schil niet 
gekwetst raakt 

- Vul de schil met gehakt, sluit de banaan met het “deksel” af en 
zet het vast met behulp van dennennaalden, lucifers of 
tandenstokers  

- Plaats de banaan met de bolle zijde in de gloeiend hete asse van 
het vuur, laat gehakt lang genoeg doorbakken d.w.z. minstens 
15 minuten, voorzichtig uit het vuur halen en lekker smullen 
maar. 

 

Bakschotel  

- Bak een kipfilet thuis aan en bewaar deze in een folie.  
- Op de plaats van bestemming kook je rijst en snij je de kipfilet 
fijn. 

- Die bak je in een pan samen met gemengde wok groenten.  
- Nog even de gekookte rijst erbij en het is klaar. 

 

Forel op rooster  

- Vang een forel of koop er één, maak de vis schoon 
- Maak een rooster met ijzerdraad of levende ontschorste takken  
- Plaats het vlechtwerk boven de gloeiend hete asse en leg de vis 
erop, tijdig de vis keren, opletten niet laten aanbranden. 
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