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Voorwoord
Rijkelijk gevulde tafels tijdens een straatdiner, een welverdiende burenlunch nadat je samen met
elkaar de straat hebt opgeknapt, een lekkere verse zelfgemaakte maaltijd bezorgen bij de zieke
buurman die niet zelf kan koken... samen eten is sinds jaar en dag onlosmakelijk verbonden met
het Opzoomeren.
Extra mooi is dat de gerechten die in Opzoomerstraten worden klaargemaakt ook steeds
gezonder worden. In dit kookboek staan vijftien gezonde recepten die in elke straat en bij iedere
activiteit goed zullen smaken. Dus: veel plezier met dit Opzoomerkookboek en dank aan alle
gangmakers die hun favoriete gezonde recept in dit kookboek met ons delen.
Opzoomer Mee
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Vega
Chiliwraps
Wraps zijn tortilla's gevuld met… wat je maar lekker
vindt. Wij kiezen hier voor een warme pittige wrap,
want Opzoomeraars hebben natuurlijk pit. Maar op
internet vind je ook heerlijke koude wraps die je als
lunch kunt serveren. En als je de chiliwraps koud laat
worden, zijn ze eigenlijk gewoon nog steeds lekker!

Recept voor 8 tortilla’s
Tijd: ongeveer 25 minuten

(Zonnebloem) Olie
2 middelgrote uien
2 teentjes knoflook
2,5 theelepel chilipoeder
1 theelepel komijnpoeder
Kaneel
Peper
2 middelgrote wortels
2 stengels bleekselderij
2 blikken kidneybonen
(500g uitlekgewicht)
2 blikjes tomatenpuree (280g)
1 pak met 8 volkoren wraps
Zakje gemengde sla
Zakje geraspte kaas (30+ of minder)

Zo maak je het klaar
Laat de bonen uitlekken tot ze goed droog zijn. Hak
de uien fijn, snijd de wortels in kleine blokjes en de
bleekselderij in grove stukken. Verhit de olie en bak de
uien tot ze glazig zijn. Pers de knoflook en bak dit kort
mee. Voeg chilipoeder, komijnpoeder, een snufje kaneel
en peper toe en roer alles goed door. Voeg de wortel,
bleekselderij, kidneybonen en tomatenpuree toe. Breng
het aan de kook en verlaag de temperatuur. Is je chili te
droog? Voeg dan een klein beetje water toe.
Straatlunch tijdens een klusdag in de 1e Pioenstraat.

Laat de chili ongeveer 10-15 minuten rustig pruttelen
tot de groenten gaar zijn (een beetje bite in de wortels
is wel lekker). Verwarm de tortilla’s in de oven of
magnetron tot ze zacht zijn. Leg een dun bedje sla op
de tortilla’s en verdeel de chili eroverheen. Strooi er wat
kaas over en rol de tortilla’s op. Klaar om uit te serveren!

Gezond?
De tomaat, wortel en bleekselderij spreken
natuurlijk voor zich, maar wist je dat kidneybonen
ook bekend staan om hoe gezond ze zijn? Ze
bevatten veel vezels, maar weinig calorieën. In
combinatie met de volkoren of groentenwraps
wordt deze maaltijd niet alleen lekker, maar ook
heel voedzaam.
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Havermout
bananen
pannenkoekjes
Pannenkoeken zijn niet het gezondste hapje.
Maar ja, Opzoomeren blijft een feestje en wie is er
nou niet opgegroeid met pannenkoeken? Dus we
maken ze zo gezond mogelijk. Spek en kaas laten
we staan en we gaan voor gezonde ‘toppings’.
Hier kun je oneindig in variëren, maar we geven
je alvast een lekker voorbeeld.

Recept voor 10 pannenkoekjes
Tijd: ongeveer 45 minuten

200 ml melk
150 gram havermout
2 eieren
2 bananen
Griekse yoghurt of sojayoghurt
Fruit, zoals aardbeien,zwarte bessen of
frambozen

Zo maak je het klaar
Doe de melk, havermout, eieren en bananen in een
kom en meng met een staafmixer of garde tot een
glad beslag. Verhit een beetje zonnebloemolie in een
koekenpan. Bak de pannenkoeken ietsje kleiner en
dikker dan je gewend bent in ongeveer 3 minuutjes
bruin. Dikke pannenkoekjes kun je namelijk gemakkelijk
beleggen.
Doe de yoghurt en het fruit in aparte
kommetjes. Zo kunnen je buren de
pannenkoeken zelf met een lepel
versieren met toppings naar eigen
keuze. Honing met kokosrasp is
trouwens ook heerlijk!

Recordpoging pannenkoekenbakken in een
Opzoomerstraat, 1996.

Gezond?
Je verwacht het misschien niet, maar ook dit recept
zit vol volkoren granen en eiwitten. Havermout zit
bomvol goede vezels, mineralen en B-vitamines.
De bananen en het fruit van de toppings bevatten
veel vitamines. Bak de pannenkoekjes in gezonde
olie en je hebt een heel gezond alternatief voor de
echte Hollandse pannenkoek.
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Yvonne's
Campingsoep
Een echte klassieker: Yvonne's Campingsoep.
Yvonne Quispel van de Soderblomplaat leerde
de soep kennen van haar collega zo’n 30 jaar
geleden. Het is een perfecte soep om voor grote
groepen te maken. “Ik moet hem altijd
maken van mijn buren. Ze
willen niet anders!”, zegt
Yvonne. Ze heeft hem
zelf in de loop der jaren
geperfectioneerd.
Haar tip: gebruik dikke
gezeefde tomaten. En
heb je wat groenten
over? Je kunt de soep
met allerlei groenten
verrijken. Perfect om
uit te delen tijdens het
Opzoomeren!

Recept voor 10 personen
Tijd: circa 25-30 minuten

Eetlepel Olijfolie
2 uien
500 gram rundergehakt (of vegagehakt)
Verse lavas
3 - 4 bouillonblokjes
3 teentjes knoflook
Sambal
Ketjap manis (zoet)
4 à 5 pakjes (à een halve liter) gezeefde
tomaten
1 liter water
Handje vol taugé

Lavas

Zo maak je het klaar
Snijd de uien en bak deze kort met een beetje
olijfolie in de pan. Dit is de basis van een lekkere
soep. Bak (of rul) het gehakt erdoorheen. Voeg de
kruiden en smaakmakers toe. Proef zelf hoeveel je
nodig hebt. Verse lavas is de échte smaakmaker!
Voeg vervolgens de gezeefde tomaten, water en
de bouillonblokjes toe. Wil je de soep dunner
maken? Doe er dan iets meer water bij. Laat
de soep vervolgens 20 minuten koken op laag
vuur. Schenk de soep in kommetjes, doe er een beetje
taugé bij en smullen maar!
Tip: Wie meer houdt van pittig, doet er gewoon nog een
lepeltje sambal bij.

De Soderblomplaats staat bekend om zijn jaarlijkse en
drukbezochte rommelmarkt.

Gezond?
Ook dit gerecht is goed voor de gezondheid, zeker
met vegetarisch gehakt. Tomaten bevatten vitamine
C en K, dragen bij aan een gezond hart en een mooie
huid. Taugé is een kiemgroente, die voor veel vezels
en voedingsstoffen zorgt en weinig calorieën bevat.
Variëren met de soep kan ook, door het toevoegen
van extra groenten wordt de soep nog gezonder en
misschien nog lekkerder!
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Kip Conny

Recept voor 10 personen

Een authentiek Italiaans recept dat haar weg
vond naar Rotterdam. Conny Bout van de Aalsdijk
kreeg dit recept jaren geleden van haar Italiaanse
buurvrouw die het weer van haar oma had
geleerd. Dit oude familierecept heet Raduzzi,
maar zoals dat gaat met recepten is het in de
loop der jaren een beetje
verRotterdamst. Wij
noemen het nu dan ook
Kip Conny.
Volgens Conny
maak je je
behoorlijk populair
in de straat als
je dit recept op
tafel zet tijdens
het Opzoomeren in
de straat. Wij zijn in
ieder geval fan!

1 kilo kipfilet
3 middelgrote uien
1 rode paprika
1 groene paprika
750 gram champignons
Olijfolie
2,5 eetlepel azijn
1,5 eetlepel bruine basterdsuiker
2,5 eetlepel ketjab manis
2,5 eetlepel peper
1,5 theelepel paprikapoeder
1,5 theelepel kerrie
0,5 eetlepel sambal oelek
700 gram biologische passata
1 scheut curry
420 gram zilvervliesrijst

Tijd: circa 45 minuten

Zo maak je het klaar
Voor een lekkere kip Conny moet er behoorlijk wat
gesneden worden. We beginnen daarom met het
snijden van de groenten. Snijd de uien en paprika’s
in stukjes en snijd de champignons in plakjes. De
groenten gaan we later gebruiken, dus zet deze
nog even aan de kant. Snijd als laatste de kipfilet
in blokjes en doe deze in een schaal. Voeg hier
de peper en het paprikapoeder aan toe en roer
het goed door. Verhit in een grote pan de olijfolie
en braad de kip hierin goudbruin. Haal de kip
vervolgens uit de pan en zet deze even aan de kant.
Fruit de uien en paprika in de pan waarin je de kip
hebt gebraden. Als het nodig is, kan je nog een beetje
extra olie toevoegen. Voeg vervolgens de azijn, bruine
basterdsuiker, ketjap manis, kerrie, sambal, ketchup,
curry en de champignons toe en roer het geheel even
lekker door. Nu mag de kip er weer bij. Laat het geheel
20 tot 30 minuten op laag vuur sudderen. Af en toe even
doorroeren en breng het op smaak met peper en zout.
Terwijl de kip staat te sudderen, heb je mooi de tijd om
de rijst te koken. Kip Conny is heerlijk met een rijst en
een frisse salade.

Conny Bout en de superactieve
schoonmaakploeg van de Aalsdijk.

Gezond?
De uien en paprika zijn allebei rijk aan
voedingsstoffen en vitamines. Champignons
bevatten veel antioxidanten en andere stoffen die je
er jonger laten uitzien en je hersenen beschermen
tegen ouder worden. We kiezen voor ketchup zonder
toegevoegde suiker, omdat de reguliere ketchup veel
suiker bevat. Er zit nog wel een beetje basterdsuiker
in dit recept, deze kan je eventueel vervangen door
een zoetstof als stevia.

13

12

Stel je even voor. Je hebt met je buren het groen
in de straat weer helemaal netjes gemaakt. De
kinderen spelen voor de deur in een zwembadje.
Samen met je buren zit je gezellig onder een parasol
te genieten. Wat voor eten past daar nou beter
bij dan een lekkere koude salade?! Deze heerlijke
Kisir, oftewel bulgursalade, van Oya Aktugan van
het Mathenesserplein past perfect bij die warme
dagen en ziet er met haar rode en groene
kleuren feestelijk (en lekker) uit. Kisir
is heerlijk als bijgerecht of als
maaltijdsalade, en kan
je prima een paar uur
voor het opdienen
maken. Sterker
nog, dan is de
kisir zelfs nog
lekkerder!

Voor 10-15 personen
Tijd: ongeveer 45 minuten

1 kg fijne bulgur
5 eetlepels tomatenpuree
3 eetlepels paprikapuree
Zout, peper, olijfolie
4 theelepels komijn
8 theelepels chilivlokken
4 glazen gekookt water
4 witte uien
6 bosuien
3 komkommers
1 bosje verse munt
1 bosje verse peterselie
Granaatappelzuur
Sap van 2 citroenen
1 krop ijsbergsla (garnering)

Zo maak je het klaar
Doe de bulgur in een grote kom en mix daar de
tomatenpuree, paprikapuree, komijn, chilivlokken en
een beetje zout en peper doorheen. Voeg nu 1 liter
kokend water toe aan de bulgur en laat dit een halfuur
rusten (wellen).
Snijd in de tussentijd de witte uien in blokjes. Verhit
olijfolie in een koekenpan en fruit de uien hierin aan.
Voeg de uien toe aan de bulgur, even goed roeren en
laat het geheel dan helemaal afkoelen.
Snijd de komkommer in blokjes en de bosui in ringen
en voeg deze toe aan de afgekoelde bulgur. Hak de
peterselie en munt in fijne stukjes en voeg deze ook toe
aan de bulgur.
Als laatste breng je de salade op smaak met citroensap
en granaatappelsap. Voilà, de Kisir is klaar! Pak een grote
schaal, bedek deze met ijsbergsla en verdeel de Kisir
hierover heen. Afiyet olsun (of: eet smakelijk)!
Tip: Vrolijk de salade op met tomaatjes of rode bieten.

Oya Aktugan

Oya’s Kisir
salade

Gezond?
Elk ingrediënt in dit recept is gezond te noemen.
Bulgur is gezond omdat het veel aminozuren en
langzame koolhydraten bevat. De tomatenpuree,
paprikapuree, komkommer, ijsbergsla en uien
leveren veel vitamines en versterken de weerstand.
Samen met de andere ingrediënten geeft deze
salade je bijna alle voedingsstoffen die je nodig hebt!
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Opzoomerclub
sandwich
Ken je onze sandwichclub al? Hoe je de originele
clubsandwich maakt, gaan we je hier niet
vertellen. De ‘club’ staat namelijk voor: chicken
and lettuce under bacon. Past net niet in ons
rijtje van supergezonde recepten. Maar het kan
gezonder en minstens net zo lekker!

Recept voor sandwich
Tijd: ongeveer 10 minuten

3 (bruine) boterhammen
(spelt of meergranen)
1 tomaat
1 gekookt ei
4 plakjes (vegetarische) kipfilet
2 plakjes kaas
Paar plakjes komkommer
Handjevol sla
Yogonaise
Snufje peper

Zo maak je het klaar
Om de sandwiches krokant te maken rooster je de
sneetjes brood even kort. Besmeer één boterham met
yogonaise. Leg hier een beetje sla op, een paar schijfjes
tomaat, plakje kaas, een paar plakjes komkommer, een
paar plakjes gekookt ei en 2 plakjes kipfilet. Er bestaat
ook vegetarische kipfilet. Wedden dat meer dan de
helft het niet eens doorheeft? Besmeer nu nog een
boterham aan allebei de kanten met yogonaise en
leg die er bovenop. Leg hier weer wat sla bovenop,
gevolgd door de overige plakjes tomaat, ei, kipfilet,
kaas en komkommer. Strooi hier een klein beetje peper
overheen. Bovenop leg je de laatste boterham die je aan
je de binnenkant hebt besmeerd met yogonaise. Snijd
de clubsandwich door de helft en houd ze bij elkaar met
een feestelijk prikker. Je kunt bijvoorbeeld een vlaggetje
gebruiken en er een leuke boodschap voor je buren op
schrijven. Wat zet jij erop?
TIP: Pas de sandwiches aan naar je eigen smaak of
maak verschillende variaties. Zo kun je er bijvoorbeeld
ook avocado tussen kunnen doen of een ander sausje
gebruiken.

Scheepmakerskade

Gezond?
In het recept van deze clubsandwich hebben we
alle onnodige vetten en suikers er uitgehaald. Dus
geen bacon en mayonaise, maar vega kipfilet en
yogonaise. Spelt of meergranenbrood geeft de
clubsandwich nog een extra gezonde boost met
vezels en langzame koolhydraten.
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Arabe lla's
Avocado
brownies
Met brownies maak je je buren zeker weten
blij! We weten het… ze zijn niet super
SUPER gezond. Maar dit recept van Arabella
Khawalid van de Koningslaan is wel zo
gezond mogelijk. Brownies zijn makkelijk
om te maken en je kunt ze ook nog eens
op een leuke manier versieren samen met
de kinderen. Doe er bijvoorbeeld een
beetje appelmoes of jam op. Daarna kun je
ze laten besprenkelen met verkruimelde
nootjes, zaadpitjes, rozijnen, cranberries of
bijvoorbeeld gojibessen. Bel even als je ze
klaar hebt. Dan komen wij voorproeven!

Recept voor 12 brownies
Tijd: ongeveer 1 uur

2 middelgrote avocado’s
200 ml kokosmelk
4 eieren
75 gram pure chocolade
Scheutje vanille extract
2 eetlepels (15 gram) cacaopoeder
100 gram kokosbloesemsuiker

Zo maak je het klaar
Doe alle ingrediënten in een kom en pureer het met een
staafmixer. Doe een bakpapiertje op een grote bakplaat
en verdeel het beslag eroverheen. Zorg dat je het
redelijk dun uitsmeert. Eventueel kun je het beslag ook
in bakvormpjes gieten. Doe dan niet te veel beslag erin.
De brownies hebben dan te
lang nodig in de oven en de
buitenkant is dan niet lekker
meer. Bak de brownies 25
minuten op 180 graden.
Prik in de bovenkant wat
gaatjes met een vork en
bak ze nog eens 20
minuten. Het liefst
je de brownies een
dag van tevoren.
Dan zijn ze het
lekkerst!

Arabella Khawalid

Gezond?
Gewone brownies zijn niet gezond, maar als ze
van avocado worden gemaakt veranderen ze van
suikerbommen in vitamine- en mineralenbommen.
Zeker als je de brownies zonder suiker maakt.
Natuurlijk gaat er wel wat chocola in voor de smaak,
het zijn immers brownies. Door voor pure chocola te
kiezen, houden we ze zo gezond mogelijk.
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8 tips voor een gezonde maaltijd
Meer kruiden, minder zout
Om eten op smaak te brengen, wordt vaak zout gebruikt. Verminder de
hoeveelheid zout en vervang het door andere kruiden of smaakmakers.
Te veel zout is niet gezond.

Kies een gezonde bereidingswijze
Bij het doorkoken van groentes gaan veel vitamines verloren.
Probeer dus een keer een andere bereidingswijze: stomen,
grillen of roerbakken.

Bakken en braden in plantaardige olie
Bakken en braden in roomboter is natuurlijk lekker, maar het
vet maakt je eten ongezonder. Gebruik plantaardige olie, zoals
zonnebloem- of olijfolie. Verhit de olie goed, dan neemt het eten
minder vet op.

Minder rood vlees
In rood vlees zitten veel verzadigde vetten, die niet echt
gezond zijn. Vervang rood vlees daarom voor kip, vis, noten
of vleesvervangers.

Ga voor volkoren
Een makkelijke manier om gezonder te koken is door te kiezen
voor de volkoren variant. Zivervliesrijst in plaats van witte rijst en
volkoren of spelt pasta voor witte pasta.
Voeg meer groente toe
Veel recepten bevatten maar weinig groenten. Om een
gerecht gezonder te maken kan je gemakkelijk extra groenten
toevoegen. En als dat echt geen goeie optie is voor jouw
recept, serveer je er een gezonde salade bij.

Let op suikers
Te veel suiker is ongezond is. Dat weten we allemaal wel.
Maar wist je dat in veel producten suiker is toegevoegd?
Lees dus in de winkel altijd even op de verpakking wat
er allemaal in zit.
Kies voor onbewerkte producten
In plaats van bewerkte producten, zoals kant en
klare pastasaus, kun je beter kiezen voor onbewerkte
producten die je zelf klaarmaakt. Zo weet je precies hoeveel
vet, suiker en zout er in je maaltijd zit.
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Snoepgroenten
met dip
Snoepgroenten zijn niet alleen lekker, ze zien
er ook nog eens superfeestelijk uit. De meeste
supermarkten verkopen snoepgroenten, zoals
kleine komkommertjes, paprika en wortels. Dat
is handig, maar daar betaal je ook voor. Vraag
je buurvrouw om even te helpen en snijd samen
in no time komkommers, tomaten,
paprika’s en bleekselderij tot een
prachtige, gezonde borrelplank. Een
lekkere dipsaus erbij en niemand mist
de bitterballen meer. En een groot
voordeel: je kan er lekker veel van
eten zonder dat je je schuldig hoeft
te voelen!

Gezonde brunch
in de Agnes
Cantastraat

Recept voor 10 personen
Tijd: ongeveer 20 minuten

Ingrediënten voor de groentesticks
2 komkommers
2 paprika
Een bakje cherry tomaten
6 middelgrote wortels
Voor de peterseliedip
150 gram yogonaise
1/2 citroen
Teentje knoflook
Peper en zout
Bosje peterselie

Zo maak je het klaar
Snijd de groenten in lange smalle stroken. Alsof je frietjes
maakt. Zet ze rechtop in een gezellig bakje en… klaar!
Nu de dipsaus nog. Hak de peterselie, inclusief takjes,
goed fijn. Pel de knoflook. Mix alle ingrediënten goed
door elkaar met een staafmixer of keukenmachine tot je
een romige dipsaus hebt. Breng je sausje eventueel nog
wat op smaak met peper en/of zout. Dippen maar!
TIP: Varieer ook eens met radijsjes, witlof, avocado,
Chinese kool of augurken.

Gezond?
Gezonder dan dit kan haast niet. Het lijken net
snoepjes, maar het zijn natuurlijk gewoon pure
groentes. Een dipsausje met weinig vet erbij voor de
smaak kan natuurlijk ook geen kwaad.
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Tonny’s
Rotterdamse
Mercimek
Voor een lekker en gezond recept moet je zeker
deze soep eens proberen. De traditionele Turkse
linzensoep, maar dan met een Rotterdamse twist.
Het originele recept is van Handan, die in de
Tussendijken bekend staat om haar overheerlijke
Turkse linzensoep. Tonny van Sommeren uit de
Rosier Faassenstraat heeft er een Hollandse en
gezonde twist aan gegeven
door een grote zak
soepgroenten toe te voegen.
Dit maakt de soep nog een
beetje gezonder. Lekker en
makkelijk, perfect dus na
een lange en gezellige dag
Opzoomeren.

Recept voor 10 personen
Tijd: ongeveer 1 uur

1 kilo oranje linzen
1 (grote) eetlepel hete paprika pasta
1 theelepel komijnpoeder
2 theelepels gedroogde munt
1 theelepel zwarte peper
3 groentebouillonblokjes
2 aardappelen
2 wortels
1 grote of 2 kleine uien
1 eetlepel sambal oelek
1 citroen in partjes
Scheut olijfolie (voor het fruiten)
3 liter water
1 zak gesneden soepgroente
Maggi kruiden.

Zo maak je het klaar
Snijd alle groenten alvast in stukken, dit hoeft
niet heel netjes want straks gaat toch de
staafmixer erop. Doe een scheutje olijfolie in
een hoge pan en fruit hierin de uien. Voeg de
aardappelen, wortels en peperpasta erbij en
bak het kort. Voeg dan het komijnpoeder
en de zwarte peper erbij en laat het een
kwartier pruttelen. Voeg nu het water, de
soepgroenten en de maggikruiden toe. Laat
dit lekker gaar koken.
In een tweede pan kook je ondertussen de linzen
in water en bouillonblokjes. Als de groenten en
aardappels gaar zijn, is het tijd voor de staafmixer. Zet
de staafmixer in de pan met groenten en maal alles tot
een gladde soep. Voeg dan de linzen en de gedroogde
munt toe en proef hoe de smaak is. Als laatste breng
je de soep op smaak met sambal (naar smaak), zout en
peper en eventueel wat extra komijnpoeder. Serveer
het met olijfolie en een fris partje citroen.

Tonny van Sommeren

Gezond?
Dit recept zit vol met groenten. De linzen zorgen
voor extra vezels en in combinatie met de groenten
en aardappelen wordt dit een echte maaltijdsoep.
In dit recept zijn geen extra vetten of suikers
bijgevoegd.
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Regenboog
fruitspiesjes
Verras je buren met kleurrijke fruitspiesjes!
Het maakt niet uit welk fruit je gebruikt, als je
spiesjes er maar vrolijk uit zien. Deze traktatie
zit bomvol vitaminen en mineralen en is ook
nog eens superlekker. Leuk om samen met de
kinderen uit de straat te maken.

Tijd: ongeveer 15 minuten

Satéprikkers
Aardbeien
Ananas
Bananen
Meloen
Kiwi’s
Groen pitloze druiven
Blauwe bessen
Rode pitloze druiven
Frambozen

Zo maak je het klaar
Haal het kroontje van de aardbeien en snijd ze doormidden.
Snijd de boven- en onderkant van de ananas en snijd de
schil eraf. Snijd de ananas in dikke plakken en verwijder de
harde kern. Nu kun je de ananas in kleine stukken snijden.
Halveer de meloen en verwijder de pitten met een lepeltje.
Snijd de meloen vervolgens in parten, schil ze en snijd ze
in blokjes. Je kunt de kiwi schillen, maar wist je dat de schil
ook supergezond is? De schil bevat veel vezels en die zijn
belangrijk voor een gezonde spijsvertering.
Als je alles hebt gesneden, spies je de fruitstukjes in volgorde
van de kleuren van de regenboog op de satéprikker. Je kunt
de spiesjes opdienen op een grote serveerschaal. Of halveer
een grote meloen en prik de spiesjes erin. Wedden dat je
spiesjes zo op zijn?

Gezond?
Het kan niet anders dan dat dit recept mega gezond
is. Fruit zit boordevol vitamines en het is nog lekker
ook. De spiesjes zijn dus altijd een goed idee om als
tussendoortje op tafel te zetten

Rouseaustraat
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Noreen's
heerlijke
smoothie
Verwen je buren met een gezonde opkikker. Smoothies
zijn lekker en supergezond! Je kunt ze ook perfect
samen met je buren klaarmaken. Zet een blender neer
en laat je buren zelf kiezen welke ingrediënten ze in
hun smoothie willen. Je kan eindeloos variëren met
groenten en fruit. Wie maakt de lekkerste? We geven
alvast één voorbeeld:

Noreen Mir uit de
Korenaarstraat

Recept voor 3 - 4 personen
Tijd: 5 tot 10 minuten

1 eetrijpe avocado
Een hand vol spinazie
1/4 komkommer
1 kiwi
2 schijfjes ananas
Een handje vol blauwe bessen
1 lepel honing
250 ml kokoswater

Zo maak je het klaar
Was al je groenten en fruit goed schoon. Snijd de
groenten en fruit in grove stukken. Doe alle ingrediënten
in een blender en mix ongeveer een minuut. Smoothies
zijn het lekkerst als je ze gelijk opdrinkt.
TIP! Voor een zomerse dag is het helemaal lekker als
je bevroren fruit gebruikt of er een paar ijsklontjes
doorheen mixt.

De Korenaarstraat is
een van de actiefste
Opzoomerstraten in
Rotterdam

Gezond?
De smoothie wordt helemaal gemaakt van
groenten en fruit. Het is dus niet alleen een lekkere
vitaminebom, maar het geeft je ook een gezonde
opkikker. Je krijgt er weer energie van!
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Brouw je eigen ijsthee!
Lekker zoet, fris
en ook nog eens
enorm lekker. Je
kan verschillende
smaakjes thee
gebruiken, zoals
bijvoorbeeld groene
thee, rooibos of zwarte
thee. In ons voorbeeld
gebruiken wij citroen,
maar je kunt ook
aardbei, sinaasappel
of schijfjes limoen
gebruiken. Of voeg wat
plakjes gember toe.
Experimenteren kan nooit
fout gaan!

Recept voor 1 liter
Tijd: ongeveer een uur

1 liter water
1 zakje thee voor een hele kan
1 citroen
IJsklontjes
Honing of agavesiroop
Een paar takjes munt

Zo maak je het klaar
Kook het water in een waterkoker en giet het in een
kan. Hang je theezak erin en laat 5 minuten trekken.
Voeg ook de takjes munt toe. Haal het theezakje
eruit en roer naar smaak wat honing of agavesiroop
er doorheen. Laat de thee op kamertemperatuur
afkoelen en voeg de citroenschijfjes toe voor een
frisse nasmaak. Zet het daarna in de koelkast tot het
helemaal koud is. Serveer met wat ijsklontjes om de
ijsthee lekker koud te houden.

Bloklandsatratat

Zelfgemaakte
ijsthee

Gezond?
Thee is een gezond drankje omdat het geen
toegevoegde stoffen bevat. IJsthee uit de
supermarkt bevat vaak veel suiker. Voor deze ijsthee
wordt wel wat honing gebruikt om het wat zoeter te
maken, maar verder is deze ijsthee reuze gezond
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Een pilsje is lekker… maar gemeentepils? Met
een beetje werk tover je het om naar
een fantastische frisse limonade.
Voor onder de € 5,- haal je een grote
limonadetap of sapkan bij de
bekende goedkope winkels in
de stad. Deze vul je
met fruit en kruiden
naar keuze en je
hebt een perfect
alternatief voor een
colaatje. En het ziet
er ook nog eens
supergezellig uit!

Recept voor 1 liter
Tijd: ongeveer 20 minuten

250 gram aardbeien
200 gram blauwe besjes
150 gram aalbessen
2 sinaasappels
1 citroen
1 takje tijm
4 takjes munt
2 handen met ijsklontjes
1 liter kokend water

Zo maak je het klaar
Kook ongeveer 1 liter water. Snijd de aardbeien in
kwarten en halveer de besjes. Snijd één sinaasappel en
de citroen in plakken van ongeveer een halve centimeter
dik. Rits de blaadjes van de tijm en haal de blaadjes van
de takjes munt. Doe deze ingrediënten in een grote
glazen kan en giet het hete water eroverheen. Zet je
kan in de koelkast en laat een half uur afkoelen. Hoe
langer, hoe lekkerder je limonade wordt! Pers de tweede
sinaasappel uit en voeg het sap toe. Voeg twee handen
met ijsblokjes toe en je hebt een zelfgemaakte frisse
fruitpunch!

Ridderspoor

Smaakvol
gemeentepils

TIP: Probeer het ook eens met mango, gember of wat
dacht je van ananas?

Gezond?
Deze zelfgemaakte limonade kan niet gezonder.
De frisse en zoete smaak van deze limonade komt
voor 100% van het fruit en dus niet van allerlei
toegevoegde smaakstoffen. Fris en gezond, ideaal
dus om op tafel te zetten.
Cyclaamstraat
Donnerstraat
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Gezonde
waterijsjes
Op een warme dag mag een ijsje natuurlijk niet
ontbreken. Maar de meeste ijsjes zijn niet echt
gezond. Nou deze wel! De enige ingrediënten
die we gebruiken zijn water en fruit, dus neem er
gerust twee.
Hou je van aardbei, peer of watermeloen? Experimenteer
er lekker op los. Gooi eens twee soorten fruit door elkaar.
Doe wat munt bij je aardbeien ijsje, of mix watermeloen
met rode peper. Je kan ook de mooiste kleurencreaties
maken. Bevries dan eerst de onderste helft van het
ijsvormpje met aardbei en maak daarna de bovenste helft
groen met kiwi. Dit duurt wat langer om te maken, maar
ziet er geweldig uit.
Wel een waarschuwing... de kinderen zullen regelmatig
om jouw ijsjes komen vragen.

Recept voor 5 ijsjes
Tijd: minimaal 4 uur

250 ml water
500 gram aardbeien (of ander fruit)

Zo maak je het klaar
Om zelf waterijsjes te maken heb je ijsvormpjes nodig en
een blender of staafmixer. O ja, en natuurlijk een vriezer.
Doe de aardbeien samen met het water in een blender.
Heb je geen blender, dan kan je ook prima een
staafmixer of keukenmachine gebruiken. Pureer tot je
een gladde massa hebt. Schenk de vormpje vol en zet
ze in de vriezer. Geef de ijsjes minimaal 4 uur de tijd om
helemaal te bevriezen. Als je ze een dag van tevoren
maakt, weet je zeker dat de ijsjes helemaal goed zijn.
Zelfgemaakte gezonde ijsjes op de Mathenesserdijk

Gezond?
Deze ijsjes bestaan uit water en aardbeien, verder
niks. Aardbeien bevatten veel vitamine C en zeer
weinig calorieën
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Supersnel
yoghurtijs
Zelf ijs maken is leuk en lekker, maar het duurt
alleen zo lang. No worries, we gaan je helpen.
Met dit recept tover je in 5 minuten heerlijk ijs
op tafel. De basis van dit ijs is Griekse yoghurt en
die gaan we bevriezen met fruit. Je kan hiervoor
bevroren fruit, zoals blauwe bessen of frambozen uit
de supermarkt gebruiken of zelf fruit invriezen. Snijd
het fruit dan wel in kleine stukjes
voor je het invriest, anders krijgt
de gemiddelde blender of
keukenmachine het niet goed
gemalen. We voegen dus
helemaal geen suiker toe,
maar als je het ijs net iets
zoeter wilt maken, doe
je er gewoon een beetje
honing door.

Recept voor 10 personen
Tijd: 5 - 10 minuten

500 gr Griekse yoghurt (0% vet)
500 gr bevroren kersen (uit het vriesvak)

Zo maak je het klaar
Doe de ingrediënten bij elkaar in de blender en mix
het tot een romige ijsmassa hebt. Is het ijs net te dun
geworden, zet het dan nog even in de vriezer om wat
op te stijven. Het makkelijkst is om het ijs in bolletjes
te serveren. Uit één kilogram ijs haal je ongeveer 20
bolletjes. Serveer ze uit in een eetbaar hoorntje of een
kartonnen ijsbekertje. Willen je buren er ook snoepjes
op?
Tip: Maak je traktatie nog lekkerder en besprenkel het
ijs met vers fruit, kokosvezels, stukjes koek of… ok,
chocolade.

Zomerfeest aan de Peitkreek

Gezond?
In dit recept gebruiken we vetvrije Griekse yoghurt
en kersen. Dus geen vetten of toegevoegde suikers.
Kersen bevatten behoorlijk wat vitamine C en
daarnaast veel andere vitamines en mineralen, zoals
zink, kalium en vitamine B6. Let wel op bij het kiezen
van je eventuele toppings!
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