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Groen goed voor tussendoor en
in de lunchtrommel
Wat stop jĳ in de lunchtrommel van je zoon of dochter?
Krĳgen ze iedere dag dezelfde lunch of varieer jĳ je een slag in
de rondte? Mogen je kids ook zelf meebepalen wat er in de
trommel zit, of maak je alles de avond van te voren klaar terwĳl
ze slapen?

Inhoudsopgave
Wat vind je in dit groene lunchboekje:

Variëren met het tien uurtje.
Leuke tips en lekkere voorbeelden voor het tussendoortje

Op de Nederlandse basisscholen neemt 98% van de kinderen
brood mee naar school (Wageningen Universiteit, Project
Gezonde School lunch), en gemiddeld wordt er 2.2 sneetje
boterham gegeten. Bruine boterhammen zĳn favoriet (74%),
maar er wordt nauwelĳks groente (5%) of fruit (7%) gegeten.
De meeste kinderen drinken water bĳ de lunch.
Goed om te zien dat er goed gegeten wordt, maar het
onderzoek laat ook zien dat het tĳd is voor meer variatie in de
lunchtrommel.
Oermensjes heeft dit boekje samengesteld met hulp van
vrienden van Oermensjes (Facebookgroep ‘Groengoed
gebabbel)

Een aantal voorbeelden van gevulde lunchtrommels
Doe inspiratie op bij de trommels van: Aafke, Mĳntje,
Douwe, Liko, Nola, Mirte, Imme, Emily, James, Eva, Annemiek, en Suze.

Heb je zelf ook nog leuke tips of aanvullingen, dan horen we
het graag. Je kunt deze kwĳt via info@oermensjes.nl

Eet smakelijk
Brechje

Variëren met de lunch
Wat anders dan boterhammen eten tĳdens de lunch? Bekijk de
Oermensjes lunch variaties

Brechje
(c) 2020 Oermensjes

De trommelvanDouwe
Douwe (6) heeft twee hele grote liefdes als het om eten gaat:
snackgroenten en blauwe bessen. Hĳ zou de hele dag wel
paprika, tomaat, komkommer willen eten met daarbĳ een
handje blauwe bessen. Zĳn trommel vul ik dan ook altĳd goed
met lekkere snackgroenten.

De trommelvanAafke
Aafke (8) vindt het superleuk om een kaartje in haar
broodtrommel te vinden. Vaak schrĳf ik zelf een
briefje of ik stop er een broodtommelliefde kaartje in.
Aafke eet elke dag 3 boterhammen: 1 gezonde, en
twee ongezonde boterhammen. Meestal hummus,
jam en speculoos pasta.
Aafke vindt ook graag cherrytomaatjes in haar
trommel, en andere snackgroenten zoals paprika,
worteltjes, of komkommer.

Deze lunchtrommel is verder gevuld met een wrap met
hummus en kipfilet, een krentenbol, en een groentemuffin.

Aafke

Groentemuffin
Ingrediënten:
•
3 eieren
•
50 gram geraspte kaas
•
Handje vol groenten uit je koelkast champignon, paprika, courgette
•
Peper en zout

Bereiding:
•
Verwarm de oven voor op 200 graden
•
Klop de eieren los met peper en zout en de kaas
•
Schenk het mengsel in een muffin vorm,
ongeveer tot de helft
•
Vul de andere helft met groenten
•
Kwartiertje in de oven, tot ze mooi bruin zĳn.
Ziet het er nog wat zompig uit, dan 5 minuten
langer

Douwe

De trommel van Liko en Nola

De trommel van Mirte en Imme

Liko (8) en Nola (bĳna 6) krĳgen elke dag fruit en groente als
10-uurtje mee naar school. Dat gaat er altĳd lekker in.

Twee fruit en groente knagende ondeugden!

Soms is er nog iets over als ze thuis komen, maar dan gaat het
de rest van de dag wel op. Fĳn om te weten dat ze op die
manier al heel wat gezonde dingen op hebben. In het kleine
vakje in het midden stoppen we nootjes, rozĳntjes of ander
gedroogd fruit.
Doordat de vakjes aan de bovenkant goed worden afgesloten
door de deksel, husselt er ook niets door elkaar, zoals het bĳ
andere lunchboxen wel het geval is. Lang leve de Yumbox!

Liko en

Nola

De boterham moet van mama :) (mag ook cracker of broodje
maar om de dag door te komen willen we dat erbĳ).
Het beleg kiezen doen ze zelf en dan vinden ze die stiekem
ook wel lekker! In dit geval gebraden gehakt met lekker wat
nootjes of pĳnboompitjes voor de smaak. Soms yoghurt of
een andere frisse verrassing maar nu lekkere crackers met
zeezout! Mmmmhhhh..................................................................

Mirte en
Imme

voor

Em ily en J

ames

De trommelvanSuze
De trommelvan
Emily en James
Deze dag gingen we naar de Efteling, dus een klein
trommeltje gevuld met lekkers voor Emily (2.5) en James (9
maanden).
De trommel is gevuld met stukjes worst, pesto kaas (onze
dochter is een echte kaaskop ;)), rozĳntjes, frambozen,
poffertjes in de vorm van vlinders en voor pap en mam wat
pepermuntjes.

2 bruine boterhammen met
boterhamworst,

na

Babybel uit de folie gehaald met mesje
smiley van gemaakt. Daarna in folie
weer in broodtrommel. En een snack
komkommer.
(en oh ja de korstjes vond ik niet zo
lekker mam)

Oermensjes Tip!

De trommelvanEva
Lunch: Wraps met sla en kipkerriesalade, rauwe spinazie
blaadjes, tomaatjes, cashews, en een gekookt eitje.
Tussendoortje: Appel en druifjes

Yumbox - de ideale vakjes lunchtrommel
De Yumbox is een kindvriendelĳke, bento, lunchtrommel
speciaal ontworpen voor kinderen en ouders. Yumbox is
gemaakt van super sterk, BPA vrĳ, veilig materiaal.
Yumbox trommels hebben 3, 4, 5 of 6 vakjes voor
verschillende hapjes. Het allerbelangrĳkste is dat ze lekvrĳ
zĳn! Zo komt de yoghurt niet over je boterham of het
fruitsap op je cracker. Ideaal. Daarnaast hebben ze vrolĳke
kleurtjes, zĳn ze makkelĳk te openen en kan de tray in de
vaatwasser.

Bekĳk in winkel

Recept - pasta met pesto
Pesto
Ingrediënten:
•
Hand vol pĳnboompitjes
•
Verse Basilicum
•
Olĳfolie
•
Parmazaanse kaas

Pastasalade
Ingrediënten:
•
Handje pĳnboompitjes
•
Pasta
•
Potje zongedroogde tomaatjes (1/5e heb je nodig)
•
Pakje Gerookte kip
•
Rucola

Bereiding:
Pĳnboompitjes roosteren. Ondertussen een plantje
bascilicum leegplukken en met een beetje olie in een
hakmolentje (of met staafmixer) malen. Pĳnboompitjes
laten afkoelen en beetje bĳ beetje toevoegen.
Parmezaanse kaas erbĳ en goed mixen. Naar smaak zout
en peper.

De trommelvanAnnemiek
Lunchbox boven:
10 uurtje: druiven met frambozen en een appeltje met een pakje melk.
Lunch: bolletje met vruchtenhagel, komkomer, tomaatjes en paprika, mais chipjes
met kaassmaak van Goodies. Camelbak fles met half water, half sap

Lunchbox rechts:
Als tussendoortje: druiven en frambozen, appeltje met notenpasta.
Voor de lunch: pastasalade.

Bereiding:
Pasta koken, pesto (ik maak hem zelf zonder knoflook voor op
het werk) er doorheen en laten afkoelen. Pĳnboompitjes
eventueel roosteren. Zongedroogde tomaatjes halveren,
gerookte kip in blokjes. Onderin de box rucola, daar bovenop
de pasta, kip en tomaatjes en pĳnboompitjes.

Variëren voor het 10-uurtje
Gekleurde patatjes
Reepjes van bĳvoorbeeld komkommer, paprika en selderĳ in een leuk bakje.
Gebruik verschillende kleuren en snĳd alle rauwkost even lang en in dezelfde dikte.

Knĳpfruit
Je kunt zelf heel goed knĳpfruitzakjes maken. Je koopt de zakjes 1x, en daarna kun je ze
zo vaak je wil vullen met lekkere dingen. Ik maak er vaak een aantal van te voren, en
vries ze dan in.

Gedroogd fruit
Stukjes abrikoos, wat rozĳntjes, of een gedroogd appeltje. Lekker zoet, en al deze
vruchten zĳn gedroogd te koop, en lang houdbaar.

Gewoon lekker een banaan
De gewone banaan is altĳd een topper. Ik weet niet of zĳ het leuk vinden, maar ik
heb altĳd grote lol om hun naam op een rare manier op de banaan te schrĳven,
of er een tekening bĳ te maken.

Vers gemixt fruit
Snĳ verschillende soorten fruit, en stop het in een leuk bakje. Denk bĳvoorbeeld
aan een leuke combinatie van druiven, banaan en appel

Koekje
Een keer in de week krĳgen onze kinderen een koekje mee als 10-uurtje. Meestal is
dat een Liga, een Sultana, of rĳstewafel.

Zelf knijpfruit maken

Oermensjes Tip!

Knĳpfruit wordt al jaren kant en klaar verkocht in de winkel. Dat is niet voor
niets want kinderen zĳn er dol op! In plaats van wegwerp knĳpfruit zakjes
kun je ook herbruikbare zakjes gebruiken en zelf knĳpfruit maken.
Je vindt hieronder een aantal voorbeelden. Bĳ alle voorbeelden geldt:
Pureer het fruit, en mix het met de yoghurt of sap. Je kunt het beste een
staafmixer of blender gebruiken.
Bewaar je knĳpfruitjes in de vriezer. Haal ze een avond voordat je ze nodig
hebt uit vriezer en leg ze in de koelkast. Zo hebben je kinderen de
volgende dag een lekker hapje.
Bananen smoothie
3 bananen, 100-150 ml. yoghurt, scheutje honing voor de smaak.
Appel, peer bananen smoothie
2 appels, 1 peer, 1 banaan
Banaan en framboos smoothie
2 bananen, handje frambozen, 1 sinaasappel
Mango smoothie
1 mango, 250 ml.Yoghurt, 1 sinaasappel
Tips
Heb je kiwi gebruikt, was dan het zakje met de hand af. Ze worden
niet schoon in de vaatwasser omdat de pitjes blĳven plakken.

Squiz hervulbaar knĳpzakje
Een van de eerste groene producten waar ik mee
kennismaakte. Knĳpfruit maar dan zelf gemaakt, zodat ik
precies weet wat er in zit (en vooral wat niet…). Telkens zo’n
nieuw zakje kopen, leeg slurpen en weggooien vond ik wel
een beetje zonde van m’n geld en het milieu.
Dus deze zakjes; ideaal! Daarnaast zĳn deze zakjes ook nog
eens goed om de mondspieren te stimuleren; handig want
die spieren heb je nodig om goed te kunnen gaan praten.
De zakjes zĳn BPA, PVC en Ftalaten vrĳ. De zakjes hebben
een inhoud van 130 ml en kun je ongeveer 50x gebruiken. Je
vult de zakjes makkelĳk en zonder morsen aan de onderkant
en sluit deze af met de dubbele zipper.

De zakjes kunnen gewoon in de vaatwasser, en het slimst is om de
zakjes ergens overheen te zetten, zoals over een vork of een beker.
Vul de zakjes niet helemaal, dan stroomt het over als je de zakjes
dicht gaat doen.
Bekĳk in winkel

Oermensjes Tip!

Klean Kanteen drinkflessen

De trommelvan
Mijntje

Mijnt

je

Als er 1 ding is waar je Mĳntje wakker voor kunt maken is het ‘pasta
met vruchtjes’. Gegarandeerd dat ze dit ieder jaar kiest voor haar
verjaardag.
Pasta met vruchtjes is koude pasta met daarin vruchtjes uit blik, salami,
en een klein beetje slasaus. Niet heel erg gezond, maar af en toe mag
dat.

Klean Kanteen was de eerste die in 2004 een herbruikbare
RVS drinkfles introduceerde zonder BPAs. BPAs zĳn
chemische stoffen die niet goed zĳn voor je nieren, lever, en
de vruchtbaarheid.
Klean Kanteen flessen zĳn echt ideaal voor onderweg of naar
school. Er zĳn ook Klean Kanteen flessen met een dubbele
wand, waardoor je thee lekker warm blĳft, of je melk lekker
koud. Met een schroefdop is je Klean Kanteen 100%
lekdicht.
Door herbruikbare drinkflessen te gebruiken ibespaar je een
hele boel onnodig afval.

Bekĳk in winkel

Variëren voor de lunch
Groenten - wortel, paprika, tomaat, komkommer
Er gaat bĳ ons geen lunchtrommel de deur uit zonder een variatie aan gezonde snack
groenten: komkommer, reepjes paprika, cherrytomaatjes en wortel zĳn favoriet. Als we de
wekelĳkse boodschappen doen zorgen we voor een grote voorraad van deze groenten
zodat we de hele week doorkomen. Om tĳd te besparen in de ochtend snĳden we de
paprika en komkommers al in het weekend en bewaren deze in luchtdichte bakjes in de
koelkast.

Gedroogd fruit – abrikozen, rozĳntjes
Stukjes abrikoos, wat rozĳntjes, of een gedroogd appeltje. Lekker zoet, en al deze
vruchten zĳn gedroogd te koop. Af en toe stoppen we een handje gedroogde vruchten in
de trommel, en dit wordt erg gewaardeerd.

Hardgekookt eitje
Zelf eet ik mĳn eitje graag op een boterham, maar alle onze kinderen vinden het heerlĳk
om een eitje uit de hand te eten. Dus af en toe krĳgen ze een gekookt eitje mee in de
trommel.

Boterhammen
Ja, boterhammen blĳven bĳ ons toch de basis van de broodtrommel. De regel bĳ ons thuis is
minimaal een gezonde boterham, en daarnaast mogen er twee ‘ongezonde’ bĳ. Onder
gezond scharen wĳ meestal: vlees, kaas, hummus, of zuivelspread. Voor de ongezonde variant
wordt dan gekozen voor pasta, pindakaas, jam, of appelstroop.

Stukje hartige taart
Vooral Aafke vindt het heerlĳk om een stukje hartige taart mee te krĳgen naar school in
plaats van boterhammen. Favoriet is een vegetarische hartige taart met spinazie, of een prei
quiche.

Geef een leuk berichtje mee aan je kind.
Hoe leuk is het al je je broodtrommel open doet en je vindt een leuke tekst van je vader of
moeder. Het kan zo simpel zĳn als ‘ik vind je lief’, of ‘veel plezier vandaag op school’. Onze
kids vinden het heerlĳk om een kaartje in de trommel te vinden. Je kunt ze zelf makkelĳk
maken, of een van de Broodtrommelliefde kaartjes gebruiken.

Pannenkoek
Fruit – druif, appel, peer, mandarĳn
In plaats van gedroogd fruit, kun je natuurlĳk ook gewoon fruit in je lunchtrommel
stoppen. Als je een lekvrĳe vakjestrommel hebt, blĳft het fruit goed, en voorkom je
kleffe boterhammen. Denk aan druif, of aardbeien, stukjes meloen, mandarĳn
of appel.

Het gebeurt niet heel vaak dat er pannenkoeken of poffertjes overblĳven, maar als het
gebeurt mogen onze kinderen de volgende dag er best eentje in hun broodtrommel.

men

Variëren voor de lunch
Wraps in plaats van boterhammen
Koude Pasta salade
Vooral in de zomer eten we vaak koude pasta salade in verschillende varianten, met
rucola, avocado, tomaatjes, komkommer, pĳnboompitjes bĳvoorbeeld.
Houd er wel rekening mee dat je een vork of lepel mee moet geven. Deze binden we
met een elastiek om de trommel. Je kunt ook een Spork meegeven, deze past precies in
een Yumbox vakje.

Wĳ hebben echte boterhammen monsters, maar af en toe
zĳn ze te verleiden tot heerlĳke wrap. Hier een aantal
voorbeelden:
Wrap met zuivelspread en kipfilet
Smeer je wrap in met zuivelspread en een plakje kipfilet. Ook lekker met een
reepje paprika
Wrap met pindakaas en banaan
Smeer je wrap in met pindakaas, en schĳfjes banaan. Een lekker alternatief is
een wrap met chocopasta en banaan.

Tips!

Wrap met hummus en groente

•

Een trommel hoeft niet alleen boterhammen te bevatten. Varieer eens met:
snackgroenten, wraps, groenten muffin, salade, yoghurt, gedroogd fruit, of noten.

De favoriet bĳ ons thuis is hummus met zongedroogde tomaat. Smeer je wrap
er mee in en beleg het met reepjes komkommer of paprika

•

Een beetje voorbereiding is handig en scheelt ochtendstress. Snij de groenten de
avond van te voren en bewaar deze luchtdicht. Koop een bulkvoorraad gedroogd fruit,
bak in 1 keer 8 muffins en vries ze in.

Wrap met scrambled eggs en groente
Lekker ei op een wrap! Kluts 2 of 3 eieren door elkaar en roer er een uitje, wat
tomaatjes en doperwtjes (we hebben altĳd een grote zak in de vriezer)
doorheen. Bak het al roerend door elkaar heen totdat het ei gaar is.
Wrap met roomkaas en komkommer
Snĳ de komkommer in reepjes. Smeer de wraps in met roomkaas of
zuivelspread en leg de komkommer er dan op.

Leuke link
De Wageningen Universiteit voert een onderzoek uit met als doel het stimuleren van gezond
eetgedrag van kinderen in de basisschoolleeftĳd.Via deze link vind je meer informatie over het
onderzoek. LINK
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Copyright
Tekeningen van Oermensjes tenzij anders vermeld

Niets uit het groene lunchboekje mag worden
vermenigvuldigd zonder bronvermelding. Gebruik
voor commerciële doeleinden is niet toegestaan
zonder uitdrukkelijke toestemming van Oermensjes

Oermensjes stelthet op prijs indien je Oermensjes
attendeert op gebruik van materiaal uit het groene
lunchboekje. Dit mede met het oog op de verdere
ontwikkeling van dit boekje.
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www.oermensjes.nl

