Gezond eten begint met proeven. Maar de eerste keer iets nieuws proeven gaat niet altijd vanzelf.
Hoe kun je dat stimuleren? Voor het REWARD-project bracht VBJK een film uit waarin goede
praktijken in beeld komen (zie kader). Eén van de scènes gaat over aardbeiensoep. Speciaal in
KIDDO lees je de activiteiten die grotendeels achter de schermen plaatsvonden.

Achter de schermen van de film Dat lust ik héél héél graag!

Rode soep smaakt naar...
I

n groepsopvang De Knuffelboom in Gent zijn er enkele medewerkers, ouders en kinderen met groene vingers. Ieder jaar opnieuw
zorgen ze voor lekker geurende kruiden, kerstomaatjes, bessen
en veel meer uit eigen tuin. Begeleidster Isabel legt uit wat de
opvang zaait, plant en oogst. ‘We kiezen voor eetbare planten die
kinderen kunnen proeven. Dat proeven gebeurt als we buiten spelen,
maar ook samen met de ouders. Wanneer zij hun kind brengen en
halen, gaan heel wat vaders en moeders met hun kind snel nog
iets snoepen in de tuin. Heerlijk toch? Het werk levert resultaat op
waarvan iedereen kan genieten.’
De tuin is typisch voor deze groepsopvang en De Knuffelboom heeft
wel meer projecten over eten. Het achterliggende idee is: kinderen
die betrokken worden bij activiteiten die met voeding te maken
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hebben, worden meer avontuurlijke eters. Voordat het eten wordt
opgediend, is er meestal al heel wat aan voorafgegaan. Kok Sabine:
‘We werken samen met een grootkeuken (cateraar, red.) die het eten
zo veel mogelijk lokaal, biologisch, seizoensgebonden en fair trade
levert. Als het kan, breng ik de maaltijd op smaak met kruiden uit
onze tuin. We kweken en oogsten samen met de kinderen ingrediënten die het eten een lekkere finishing touch geven. Het is meteen
een leuke extra van mijn job.’ Zelf groenten kweken en oogsten,
fantasiekoken in een uitgebreide speelkeuken, samen de tafel
dekken… Op verschillende manieren beleven kinderen wat eten is.
Buiten is dat: de natuur respecteren. En eenmaal rond de tafel: met
je zintuigen nieuwe dingen ontdekken, gezellig samen zijn en tijd
maken voor elkaar.

■
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Bij Lilith verdwijnen de
stukjes in haar mond, haar
ogen blinken van plezier!

. aardbei
Smaaktest
In de film vertelt de expert over eten en proeven: ‘Baby’s lusten veel.
Ze beginnen met een groentebrij of fruitpapje, stappen daarna over
naar een maaltijd met stukjes groente, aardappels en bataat (zoete
aardappel), rijst en couscous, pasta en noedels, een beetje vis of
vlees… Er zijn veel smaakcombinaties. Van jongs af verkennen de
baby’s lepeltje per lepeltje de nieuwe smaken en texturen. Voordat
je kunt zeggen of je iets wel of niet lust, moet je verschillende keren
proeven.’
Vandaag gaan de kinderen van De Knuffelboom experimenteren:
Elena lust geen aardbeien, Leon en Lilith zijn dol op aardbeien en
Walter heeft nog nooit een aardbei gegeten. Als kinderen iets niet
graag eten, loont het om het eens op een andere manier te proeven.

Dus maakt kok Sabine samen met begeleidster Tatiana en enkele
kinderen een soepje van aardbeien met munt. De kookploeg respecteert een goede hygiëne: handen wassen, haar onder een muts,
schort aan… De kinderen zien Sabine dagelijks aan het werk, nu
doen ze net als zij.

Aardbei: snijden, ruiken en proeven
Leon, Lilith en Elena wassen elk om beurt de aardbeien. Sabine toont
de kinderen hoe ze het groene kroontje uit de aardbeien kunnen
trekken, Tatiana laat zien hoe ze de aardbeien in stukjes kunnen snijden. Elena, Leon en Lilith snijden. De stukjes van Elena en Leon gaan
in de kom, bij Lilith verdwijnen de stukjes in haar mond. Haar ogen
blinken van plezier. Tatiana ziet het en speelt hierop in. ‘Kijk, Lilith
vindt aardbeien lekker. Zullen we allemaal eens proeven?’ Tatiana
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Tips voor eigen kweek
De lekkerste aardbeiensoep maak je natuurlijk met je eigen aardbeien. Dat geldt voor elk
keukenexperiment: proeven gaat makkelijker
als het je eigen ingrediënten zijn. Heb je zin
om zelf te tuinieren, maar niet zo veel plaats?
Online vind je heel wat informatie over verticale
moestuinen. Vaak kun je die bouwen met recuperatiemateriaal (recycle-materiaal, red.). Als je
– bijvoorbeeld op Pinterest – deze zoekwoorden
ingeeft, krijg je duizenden ideeën: verticale
moestuinen, tuinen van pallets, dakgoten,
petflessen, vierkante meter-moestuinen… Hier
alvast een korte omschrijving van een verticale
pallettentuin:

Materiaal:
• Houten pallet
•	Een vel antiworteldoek van ruim twee bij
twee meter
• Twee tot drie zakken potgrond
• Aardbei- en andere plantjes
• Nietjes of krammen en een schietpistool
• Een oud vel plastiek

Werkwijze:
•	Bekleed je pallet aan de achterkant, zijkanten
en onderkant met antiworteldoek. Dat houdt
de grond bij elkaar terwijl overtollig water
toch gemakkelijk weg kan vloeien. Plooi de
randen om, dat helpt tegen het uitrafelen. Zet
het doek vast met nietjes of krammen.
•	Leg je pallet op een vel plastiek, dicht bij de
plek waar je hem rechtop wil zetten. Vul de
kieren met potgrond, zet daar je planten in.
De planten mogen dicht bij elkaar staan, zo
valt de aarde er niet uit. Plant in de bovenste
rand kruiden die van droogte houden: salie,
tijm, oregano en rozemarijn. Begiet alle planten met water.
•	Na twee weken zijn je planten genoeg geworteld en kun je de pallet rechtop zetten.
Veranker hem tegen de muur, dan valt de
pallet niet om.
•	Controleer elke dag of de aarde nog vochtig
is. Begiet je pallet telkens bovenaan, het
water sijpelt vanzelf naar beneden. Voeg elke
twee weken een scheut plantenvoeding toe
aan je gietwater.
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weet dat Elena de vorige keer niet wilde proeven. Nu brengt Elena
de aardbei aan haar lippen. Ze likt er even aan en krijgt een kleine
rilling over haar lijfje. Het eerste proefexperiment is gelukt.

Muntblaadjes: plukken, ruiken en proeven
De kinderen en Tatiana gaan in de tuin muntblaadjes halen. De
muntplant wordt bijna kaalgeplukt. ‘Oei… Voorzichtig, we hebben
maar enkele blaadjes nodig. Ruik eens.’ Tatiana houdt hun een
blaadje voor. ‘Dat ruikt lekker fris, hè. Wil je ook eens proeven?’
Leon likt even aan de munt. Elena en Lilith ruiken voorlopig alleen
maar. Na een paar aanmoedigingen van Tatiana steken ze alle drie
een muntblaadje in de mond. De kinderen trekken gekke bekken,
maar na enkele seconden vinden ze het ‘lekker!’ Als de kinderen
terug in de keuken zijn, gooien ze hun zelf geplukte muntblaadjes
bij de aardbeien in de blender. Dit was het tweede proefexperiment.

Meer dan zomaar een rode soep
Elk om beurt duwen Leon, Elena en Lilith op de ‘aan’-knop. De
blender doet zijn werk. Elena schrikt van het lawaai, ze nestelt zich
op de schoot van Tatiana. Met grote ogen kijkt ze toe hoe de aardbeien en muntblaadjes langzaam een rood mengsel worden. Het
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Zelf aardbeiensoep maken

Benodigdheden:

•
•
•
•
•
•

Water, schalen en vergiet
Koksmuts en schorten op maa
t
Snijplanken en messen
Mixer of blender
Voor een volle blender: 500 gr
aardbeien
5 à 10 muntblaadjes

Was de aardbeien en verwijder
de groene kroontjes. Mix ze in de blender, je hoef
t geen water toe te
voegen. De soep is een beetje dik.
(Je kunt de soep
verdunnen met water, maar dat
hoeft niet. Je kunt het
ook aanlengen met vruchtensap
met een rode kleur,
dat versterkt de look & feel van
aardbeien.) Mix er naar
eigen smaak een paar muntblaadje
s door of leg een
muntblaadje bovenop. Kinderen
die geen munt lusten,
kunnen op die manier toch nog
van de aardbeiensoep
genieten.

sap gaat in een kannetje waarmee de kinderen makkelijk hun eigen
kom kunnen vullen. Als kok zorgt Sabine ook hier voor de finishing
touch. Ze legt er een muntblaadje bovenop: zo wordt de soep lekker én mooi. Terwijl de kinderen proeven, observeert Tatiana hen
nieuwsgierig. Leon en Lilith drinken met veel smaak, Elena aarzelt.
‘Vind je het lekker?’ vraagt Tatiana. Elena knikt zachtjes. ‘Euhm...
ja.’ Een volledig kommetje leeg drinken vindt ze te veel. Elena
proeft: ze vindt het lekker en dat is voldoende. Even later geeft
Tatiana een stukje aardbei aan Elena. ‘Dat lust ik niet’, zegt Elena,
‘maar de soep is wel lekker.’ Zo wordt het derde proefexperiment
afgerond.
Als ze alle drie klaar zijn, staan er nog meer kandidaten klaar.
Walter heeft nog nooit aardbeien gegeten, maar hij heeft er zin in.
Nadat hij de soep in zijn kommetje heeft gegoten, blaast hij. ‘Oei,
oei, de soep is warm!’ De soep is eigenlijk sap: een koud drankje.
Maar het woordje soep doet Walter blazen. En de aardbeien?
Verwerkt in een fris soepje lijkt hij die wel te lusten. <

Met dank aan de kinderen en begeleiders van leefgroep De
Krekeltjes in groepsopvang De Knuffelboom, Gent

Film: Dat lust ik héél héél graag
In REWARD werkten wetenschappers van verschillende
disciplines en verschillende universiteiten (UGent en
KULeuven) samen om te onderzoeken hoe we gezonde
voedingskeuzes kunnen bevorderen. REWARD kreeg
middelen van het Vlaams Agentschap Innoveren &
Ondernemen dat veel nadruk legt op de vertaling naar
de praktijk. Voor de doelgroep jonge kinderen trok
REWARD naar partners zoals Kind & Gezin en VBJK. Dat
lust ik héél héél graag is een film van VBJK over eten en
proeven in de kinderopvang. Meer info vind je op
www.vbjk.be/nl/publication/dat-lust-ik-heel-graag

Meer activiteiten

Nog meer originele activiteiten
vind
je op www.kiddo.net/activiteite
n.
Het wachtwoord staat op
pagina 3 van deze editie.
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