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Jezelf voeden, niet

Een kookboek voor kinderen en
laaggeletterden is er nog niet, maar
Mirella Koeten (34) uit Zwaag en Denise
Schuitemaker (33) uit Assendelft hebben
daar een oplossing voor gevonden:
’Gezonde Dutchies’.
Tekst: Amber Swier
Foto: Echt in Beeld - Angelina Carol

M

eer dan 50 gezonde
recepten die worden
aangevuld door leuke
cartoons, zodat kinderen en laaggeletterden
de recepten ook kunnen maken. Mirella
Koeten (34) uit Zwaag en Denise Schuitemaker (33) uit Assendelft zijn op een
missie om iedereen gezond te laten
koken. Daarom zijn ze druk bezig met
het schrijven van hun eerste kookboek
’Gezonde Dutchies’. De focus in het
boek ligt bij de kinderen en laaggeletterden.

Havermout Bowl
Ingrediënten: 2 tl chiazaad, 200 ml melk, 60 gr
havermout en een halve banaan.
Zo maak je het:
Breng de melk aan de kook. Als de melk kookt
voeg je de chiazaad toe, daarna banaan in hele
kleine stukjes en dan de havermout. Haal de pan
nu van het vuur.
De havermoutpap kun je nu laten indikken in
een kom of op een bord. Strooi er lekker toppings overheen zoals noten, fruit, pure chocolade
of honing.
Ontbijten met havermout is voedzaam, vullend
en ook nog eens lekker.

De dames maken wel eens wat lekkers
voor bij het schrijven van hun kookboek, waaronder een suikervrije brownie met een geheim ingrediënt: courgette. Maar daar proef je niks van. „Zo
krijg je groente binnen, zonder dat je
het door hebt”, zegt Schuitemaker.

Speelse tekeningetjes
Cartoonist Ron Verbrugge uit Zwaag
tekent de cartoons die de geschreven
recepten aanvullen. De speelse tekeningetjes geven niet alleen de ingrediënten
weer, maar ook het keukengerei dat
nodig is om het recept te maken. „Zo
kunnen kinderen gezellig samen koken
met papa of mama”, zegt Koeten. Aan
laaggeletterden wordt ook gedacht.
„Deze mensen eten vaak erg ongezond
en denken dat gezond eten duur is. Dat
is niet zo, met een pak havermout van
één euro kun je al heel veel kanten op.”
Koeten en Schuitemaker kennen elkaar
al elf jaar als collega’s bij een uitzendbureau. „Sindsdien zijn we aan elkaar
blijven plakken, omdat we allebei veel
met voeding bezig zijn”, zegt Schuitemaker. „We willen gezonder leven en
afvallen. We volgen op sociale media
bekende foodbloggers en lezen veel
kookboeken, maar zien dat nog niemand zich op het complete gezin richt.”
Om meer kennis te vergaren over gezonde voeding, volgen ze nu samen de
opleiding tot gewichtsconsulenten.
Daarnaast halen ze veel informatie uit
de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. „De cartoons laten zien uit welke
schijf het eten vandaan komt, door er

een cirkel omheen te hebben met de
kleur die bij de schijf hoort”, zegt
Schuitemaker.
Het idee om een kookboek te maken, begon allemaal vanwege
reacties op Instagram. „We plaatsten regelmatig foto’s van ons
eten en kregen dan vaak de
vraag of we het recept wilden
delen. Inmiddels staan er al veel
gratis recepten op onze website.
Mensen kwamen zelfs met voedingsvragen! Er is dus echt behoefte aan advies, maar wel simpel en laagdrempelig. Niemand
heeft wat aan een Hocus Pocus recept”, zegt Koeten.

’We houden
de recepten
simpel’

Suiker in brood
„Als je niet weet waar je moet beginnen, kun je het beter simpel houden.
Vervang eens spaghetti door courgette.
Weet eerst maar eens dat er suiker in
brood zit en vervang dit wat vaker door
een wrap.”
„Dat is ook onze boodschap. Gezond
eten is echt niet moeilijk. Je moet alleen
weten dat je voeding, waar veel vet en
suiker in zit, beter kunt laten staan. Het
is geen straf om iets niet te eten. Als je
gezond kookt, zorg je goed voor jezelf
en je gezin. Gezond eten maakt je energieker en blijer. We houden het simpel,
met zo’n vijf of zes hoofdingrediënten
per recept”, zegt Schuitemaker. Ook de
bereidingsmethodes zijn makkelijk.
Vaak hoeft er maar één apparaat aan de
pas te komen. Om de plaatjes van apparaten staat een rode cirkel. „Zo weten de
kinderen dat dit gevaarlijk kan zijn en
dat papa of mama erbij moet helpen.”

Perfectie bestaat niet
Dat de juiste voeding een verschil kan
maken, weet Koeten maar al te goed. Ze
viel twintig kilo af door haar voedingspatroon te veranderen. Gezonde voeding heeft haar zoontje Jelle van acht
jaar ook geholpen tegen suikerspiegelschommelingen. „Ik ben er van overtuigd dat kinderen zich beter, energieker en blijer kunnen voelen door de
juiste gezonde voeding”, zegt Koeten.
„Perfectie bestaat niet, we hoeven niet
allemaal maatje 36 te hebben. Dat is ook
de kracht die wij uitstralen. We willen

’Gezond
eten is niet
moeilijk’
gewoon dat mensen lekker in hun vel
zitten. Dat gebeurt niet alleen door
voeding, maar ook door je rust te pakken en af en toe te sporten”, zegt Schuitemaker. Maar drie keer in de week naar
de sportschool hoeft niet. „Een rondje
wandelen is al een gemakkelijke manier
om aan je beweging te komen.”
Je mag nog steeds een patatje eten. „Het
heeft wat weg van de denkwijze van het
Paleo dieet, waarbij je terug gaat naar
de voeding van onze voorvaders. Daarbij vermijd je koolhydraten, zout en
suiker. Dan moet je dingen verbieden.
Dat doen wij niet. Net als onze kinderen eten wij alsnog brood, pizza en
patat, maar niet elke dag”, zegt Koeten.
„Je moet jezelf voeden, niet vullen”,
vult Schuitemaker aan. „Dus vraag je
eens af of je echt dat toetje moet eten, of
vervang het door een gezonde variant.”

Info
Auteurs: Mirella Koeten en Denise Schuitemaker
Illustraties: Ron Verbrugge
Fotografie: Echt in Beeld - Angelina Carol
ISBN-nummer: 9789082786200
Pagina’s: 153
Recepten: meer dan 150
Bestellen: In de pre-sale kost het boek 17,50 euro.
Vanaf 1 januari kost het boek 19,95 euro.
Website: www.gezondedutchies.nl

Maak het nog lekkerder met verschillende toppings.

Denise Schuitemaker (links) en Mirella Koeten koken vaak samen en laten hun recepten testen door vrienden en familie.

