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Seizoenskalender
 Eten volgens het 
seizoen doe je zo!

Meer groente 
7 tips om meer 
groente te eten 

Kraakvers  
Groenvoer vers van 

het land

keukentafelAan de

met Coop

Groentjes
een vers begin



Met zorg samengesteld boordevol 
vezels en laag in suikers

Heb jij het al gezien? Coop.nl is vernieuwd! Online 
boodschappen doen bij Coop is nu nog makkelijker. 
De nieuwe website is sneller, producten worden 
overzichtelijker gepresenteerd en de mobiele website 
is toegankelijker, waardoor bestellen sneller en 
eenvoudiger gaat. Ervaar het zelf en bestel deze 
maand met gratis bezorging!

Een 
nieuwe 

website!

Hoera!
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Zoek of navigeer
door ons assortiment
Waar ben je naar op zoek? De prominente zoekbalk op de 
homepagina helpt je direct om het juiste product te vinden. 
Ook aanbiedingen en promoties zijn meteen zichtbaar in 
de resultaten. Net als onze lekkerste recepten die passen 
bij jouw zoekopdracht. Zoek je liever gericht per categorie? 
Dat kan via de button ‘boodschappen’.

Bestel nu met gratis bezorging
Om te vieren dat onze nieuwe website live is, bezorgen we 
deze maand gratis jouw boodschappen. Voer de kortingscode 
NIEUW21 in binnen de laatste stap van het bestelproces, dan 
betaal je t/m 29 maart geen bezorgkosten.

Bestel je favoriete recepten
Ben je op zoek naar inspiratie voor ontbijt, lunch of avond-
eten? Coop helpt. Blader door onze recepten of zoek een 
gerecht met jouw favoriete ingrediënt via de zoekbalk. 
De ingrediëntenlijst plaats je vervolgens met één klik in 
je online winkelmandje. Recept geslaagd? Bewaar ‘m 
als favoriet voor de volgende keer!

Zoek of navigeer
door ons assortiment
Waar ben je naar op zoek? De prominente zoekbalk op de 
homepagina helpt je direct om het juiste product te vinden. 
Ook aanbiedingen en promoties zijn meteen zichtbaar in 
de resultaten. Net als onze lekkerste recepten die passen 
bij jouw zoekopdracht. Zoek je liever gericht per categorie? 
Dat kan via de button ‘boodschappen’.

Ben je op zoek naar inspiratie voor ontbijt, lunch of avond-

Bestel nu met gratis bezorging

deze maand gratis jouw boodschappen. Voer de kortingscode 
 in binnen de laatste stap van het bestelproces, dan 

Bestel nu met gratis bezorging
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nieuw:
groentewraps

van knorr

lekker wat meer groente!
verkrijgbaar in het mexicaanse schap
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Waar denken onze lezers aan bij groentjes? >> 

Ik ben gek op broccoli, boontjes en courgette. Gewokt, gebakken of als 

soep. Yum! Pleun van de Plas * Bij groentjes denk ik aan beginnelingen. Iris 

Wijngaards * Aan de strijd die ik elke dag voer met mijn kleuter om hem 

groenten te laten eten. Hij vindt alles vies en haat groentjes. Annabeth 

Hermans * Groen is een mindset, niet per se biologisch winkelen of 

vegetarisch eten, maar juist met minder gelukkiger zijn. Gerard Hoff * Mijn 

nieuwkomer voor 2021? Mijn eerste kleinkind, Jules! Willem de Volder * 

Mijn allereerste concert: als 13-jarige bij de Spice Girls in het GelreDome. 

De kaartjes heb ik nog steeds! Lilian Admiraal * Bij groen denk ik aan het 

buiten zijn in de natuur rondom Nijmegen: wandelen door Heumensoord 

in de zomer of wielrennen door de Ooij. Heerlijk! Melanie Berkvens * Ik 

probeer steeds duurzamer te leven. Overdag zet ik de temperatuur in mijn 

huis lager, ik probeer zo veel mogelijk spullen een tweede leven te geven en 

wil zo min mogelijk vliegen. Tommie Hendrix * Mijn mooiste groene plek? 

In een tentje in de middle of nowhere in het prachtige Nieuw-Zeeland. 

Daar voel ik me thuis. Fleur Beishuizen

Aan tafel!

Ben jij een échte Aan de Keukentafel-fan en wil jij ons helpen met het 
verbeteren van het magazine? Ga naar coop.nl/vragenlijst en vul onze 
enquête in. Met jouw inbreng kunnen we ons magazine nog beter, leu-
ker en interessanter maken!

Geef jouw 
mening! 



makkelijk 
voor thuis
Handig zo’n voorraadje groenten in de 
vriezer. Zo zet je snel en makkelijk een 
goede maaltijd op tafel.
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Ons team
Mariëlle Witjes (manager Marketing & 

Communicatie), Chantal Koolhout (blad-

manager), Leanne de Jong (bureauredacteur), 

Robin Klaassen (hoofdredacteur), Yke Bartels 

(artdirector), Suzanne Bodegraven (chef- 

redacteur) en Willem Teunissen (lithograaf).

Aan dit nummer werkten mee:
Redactie: Ramon Brugman, Merel van Gog, 

Elmke Hendrix, Racheda Kooijman, Nanda 

Kotterman, Jocelyn de Kwant, Jannet 

Oldengarm, Ingrid Lathouwers, Inge van der 

Schee en Marrit Schuddebeurs. Beeld: Janine 

Bekker, Ernie Enkelaar, Renée Frinking, 

Deborah van der Schaaf. Styling: Theone van 

der Eerden, Paula Schouten, Noumi Sequin 

(food), Yvonne Jimmink (food).

Uitgever
Coop Supermarkten

Markweg 8

6880 AB Velp

coop.nl

Realisatie en concept
Totalspiel authority media

Cabralstraat 1

1057 CD Amsterdam

totalspiel.com

Drukker kon. Drukkerij Em. de Jong B.V.

Adverteren? Neem contact op met

Leanne de Jong via telefoonnummer

026 79 99 727.

Facebook: coopsupermarkten

Instagram: coopsupermarkt

Youtube: coopsupermarkten

Sommige producten uit deze uitgave zijn niet in alle 

vestigingen van Coop te koop. Assortimentswijzigingen en 

zetfouten voorbehouden. 

De voedingswaarden bij de recepten zijn berekend volgens 

de Nevotabel. Ze gelden per eenpersoonsportie/per stuk. 

Zout is meegerekend als er bij de ingrediënten een 

hoeveelheid staat. Bij ‘breng op smaak met zout’ en ‘snufje 

zout toevoegen’ is geen zout meegerekend, omdat niet bekend 

is hoeveel zout consumenten zelf toevoegen. De lijst met 

standaardhoeveelheden is op nutricount.nl/extra te vinden.

Groen werk

Midden in ’t groen
Voor Elise van Winden (30) is het 
prille groen van het voorjaar het 
ideale moment om haar tentje 
op te zetten. Je hebt het groen 
dan helemaal voor jezelf.

500 gram
Moeite met groenten eten? Dat 
heeft Manon van Berkel (36) niet. 
Zij knaagt met gemak een dub-
bele portie van de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid weg. Dat 
kun jij ook!

Kleur
Puur natuur en groenten in 
de hoofdrol, dat is waar Iris 
Heuer (34) van GreenTwist 
Cooking blij van wordt. Het 
liefst in zo veel mogelijk kleu-
ren, geuren, soorten en maten.

Groen hart
Chef-kok en kookboeken-
schrijfster Mari Maris (46) is 
zo dol op groen dat ze er 
zelfs een restaurant voor 
oprichtte en er maar liefst vijf 
kookboeken over volschreef.

Groenfeest
Eten mag best een feestje 
zijn, ook met kinderen die 
niet van groenten houden, 
meent kinderdiëtist Stefan 
Kleintjes. Hij geeft tips om het 
gezellig aan tafel te houden.
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 SAMEN 

05 Wat vind jij groen?
Een rondgang langs onze lezers.

10 Onze groentjes
Koe Vera is dolblij als ze weer naar bui-

ten mag. Student Rosalia moest wennen 

aan voor het eerst op zichzelf wonen. 

Portretten van doorgewinterde groentjes. 

29 Getest door jou
Wat voor lekkers maak jij met onze groe-

ne pesto? Elise bedacht de ‘tosti caprese’.

58 Kruidenknutsel voor 
groene vingers
Handen uit de mouwen en hup: aan de

slag met deze mini-kruidentuintjes.

 PASEN 

Groentjes
Voor je ligt ons kraakverse magazine waarin we gaan 
koken met pas geoogste groenten, vertellen over eerste 
keren en je inspireren met groene ideeën. Van de heerlijke 
lentemaaltijden en groene recepten tot slimme manieren 
om je kind groenten te laten eten. Schuif aan bij ons aan de 
keukentafel.

Inhoud

IN DIT 
NUMMER
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 LEKKER 

14 Voor een habbekrats
Een lekkere avondmaaltijd voor €2,50? 

Natuurlijk kan dat! Gezond voor weinig.

17 5x lekker groen
Deze 5 producten zijn allemaal lekker

groen op hun eigen manier.

19 Kraakvers
Proef deze 5 recepten met verse groen-

ten van het land.

48 Groenvoer
Groen geen favoriet? Met deze groene 

verrassingen eet iedereen graag mee.

54 De kneepjes van de kok
Chef-kok Ramon Brugman verklapt zijn

recept voor de vriend van elke salade: 

dressing.

57 Smaakmaker
Soms is-ie plat, soms in de krul, maar 

altijd smaakt-ie naar meer: peterselie. 

65 Verspil niks
Bij Coop gooien we niet graag iets weg.

Daarom geven we je een recept

met de restjes uit dit magazine.

 BETROKKEN 

30 Begin met groen
Met onze tips kom jij makkelijk aan 

250 gram groenten per dag. 

33 Seizoensgroen
Hang de groente- en fruitkalender 

op en weet per seizoen wat je moet 

kopen.

37 Groen als gras
Een keukenla vol tools maar hoe 

gebruik je die eigenlijk?

38 Stop de strijd 
Kinderen en groenten: wij vroegen de 

deskundigen om raad.

45 De Eetwissel
Kies een keer voor vleesvrij. 

61 Vershoudbakjes sparen
Spaar mee voor Lock&Lock eco 

vershoudbakjes

62 Wat is waar?
Is rauw beter dan gekookt? Mag je 

spinazie twee keer opwarmen? Hoe 

komt een avocado eetrijp? Zin en 

onzin ontleed.
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Rosalia van Doremalen (22)
Verpleegkunde-student Rosalia woont sinds kort voor het eerst op 
zichzelf in het pittoreske Den Bosch. 

“Ik vind het nu heerlijk om op mezelf te wonen, maar dat was in 

het begin wel anders. Ik moest zo wennen aan het alleen slapen en 

alles zelf doen. Ik heb ook heel wat minuten in de supermarkt 

staan bedenken hoeveel ik in vredesnaam voor mezelf moest 

kopen. Om over het afsluiten van een energiecontract nog maar te 

zwijgen; daar snapte ik helemaal niets van. Uiteindelijk heb ik maar 

de klantenservice van een leverancier gebeld, die me het kon 

uitleggen. Inmiddels geniet ik van mijn vrijheid. Ik vind het fijn om 

anderen uit te nodigen voor spelletjesavonden of etentjes. En als ik 

daar een dag geen zin in heb, is dat ook oké.”

“ Ik waardeer nu 
meer dat vroeger 
het eten altijd voor 
me klaarstond.” 

Onze groentjes 
De eerste keer: naar buiten, op jezelf, als 
manager of kamperen.
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Koe Vera 326 (8 jaar) 
Vera 326 staat al acht jaar bij boer Richard Oud 
(45) in het Noord-Hollandse Ursem. Van haar 
melk wordt onze graskaas gemaakt. 

“Nog een paar dagen en dan gaat Vera 326 met al 

onze 95 andere koeien weer de wei in. Het zijn 

dan net een stelletje kleine kinderen, hoe blij ze 

springen als ze het gras ruiken. Ik houd ze op deze 

dagen extra goed in de gaten. Van enthousiasme 

belanden ze wel eens in het water of lopen ze 

tegen het hekwerk. Na een paar uurtjes haal ik de 

koeien weer naar binnen: hun uiers moeten de 

tijd krijgen om te wennen aan het zonlicht; die 

verbranden nogal snel. ’s Avonds liggen ze 

uitgeteld en tevreden in de stal. Deze momenten 

maken het boerenvak erg leuk. Het dicht bij de 

natuur zijn, de vrolijke koeien, de volle grasmelk 

die ze geven… Het eerste wintergras dat de koeien 

in het voorjaar eten, zit vol bijzondere mineralen. 

Deze geven de Noord-Hollandsche graskaas en 

-boter die volle, smeuïge smaak.”

“  Die eerste weidegang 
na de winter, zulke 
dagen behoren tot de 
mooiste van ons vak.”
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Elise van Winden (30)
Voor Elise is er geen mooier seizoen dan 
de lente om haar tent op te zetten. Een 
beetje nachtvorst schrikt deze doorgewin-
terde kampeerfanaat niet af.

“Kamperen in maart heeft iets magisch. Niet 

alleen vanwege de kou en het gevoel dat je 

alleen op de wereld bent, maar ook door de 

natuur die weer tot leven komt. De eerste 

groene blaadjes aan de bomen of het 

voorzichtige gefluit van de vogeltjes… Dat 

heb je niet bij de andere seizoenen. Natuur-

lijk heeft deze tijd van het jaar ook zo zijn 

uitdagingen. Het is me weleens overkomen 

dat mijn kleding bevroren was of dat ik in de 

sneeuw moest lopen. Maar ach, met een 

dikke slaapzak kom je al heel ver. Juist die 

dagen in mijn tentje geven me het gevoel 

dat ik leef.”

“ Je waardeert je  
kopje koffie en  
warme kleren veel 
meer door kamperen 
in de kou."
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Leroy Koenen (32)
Leroy klom op van vakkenvuller tot supermarktmana-
ger. Sinds enkele maanden leidt hij de Coop Vandaag 
aan de Zwart Janstraat in Rotterdam.

“Voor mijn eerste officiële werkdag heb ik stiekem een 

rondje gelopen in de winkel. Ik wilde eens ervaren hoe de 

winkel aanvoelt voor een klant. Mijn eerste indruk was heel 

positief. Dat gevoel heb ik nog steeds, ondanks dat het een 

sprong in het diepe was, omdat de functie eerder vrij 

kwam dan gepland. Gelukkig ben ik niet zo snel gek te 

krijgen, daarom past deze rol zo goed bij mij. Wanneer ik 

ergens tegenaan loop, kan ik overleggen met de regioma-

nager. Ook heb ik een buddy: een ervaren supermarktma-

nager die aan mij gekoppeld is. Die persoonlijke benade-

ring van Coop vind ik echt goed. Je bent hier geen 

nummer. Later hoop ik mijn kennis ook te mogen overdra-

gen aan beginnende managers. Ik vind het fantastisch om 

anderen te zien groeien.”  

" Van fouten maken 
leer je alleen maar."
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Gezond voor weinig

Radijs
Ze zijn zo pittig  
als mosterd. Het 
is dan ook familie 
van elkaar. Van 
maart tot en met 
mei is hun seizoen. 
Meestal eet je ze 
rauw, maar de ra-
dijs kan ook goed 
in ovenschotels 
of maak er eens 
chipjes van.

Lente-ui
Een lente-ui is een
vroeg geoogste
bosui. De smaak is
subtiel en lijkt op 
prei. Je hebt er niet 
veel van nodig.
Voeg hem op het
laatst toe om de
knapperige textuur
te behouden.

Chilisaus
Een saus op basis
van chilipepers in
milde tot pittige
variant. Doordat
het hete in balans
is gebracht met
suiker is hij
lang houdbaar en
multi-inzetbaar.
Zowel in warme als
in koude gerechten 
doet een scheutje 
wonderen. 

Komkommer
Van bloem tot rijpe 
komkommer duurt 
±  3 weken. Schil 
'm niet, want juist 
daarin zitten de 
vezels die goed 
zijn voor de
spijsvertering. En
bewaar hem buiten 
de koelkast.

Kippedij
Kippendij wordt 
gezien als het lek-
kerste stukje van 
de kip. De smaak 
is intenser en het 
vlees is malser dan 
van de kipfilet. Het 
Voedingscentrum 
adviseert max. 75 
gram vlees per dag. 

Habbe
krats

Gezond eten duur? Dat valt reuze mee. Elk nummer  
maken we een avondmaal voor € 2,50 per persoon. 

Voor een 
2,50
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20 minuten | 4 personen

1 Rasp de schil van de limoen en pers het sap van een halve  

limoen uit. 2 Meng de chilisaus met limoensap. 3 Snijd de lente-

ui, peen en komkommer in lange repen. Snijd de radijsjes in 

kwarten. 4 Snijd de kipdijen in reepjes. Meng bloem met peper, 

zout en limoenrasp in een kom en paneer hierin de kipblokjes.  

5 Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan op hoog vuur 

en bak de kipblokjes in 5 à 6 minuten krokant. 6 Bereid de rijst-

noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking en meng 

met de helft van de dressing. 7 Hak de pinda’s en scheur de 

blaadjes munt grof. 8 Verdeel de noedels over vier kommen. 

Leg daar omheen de rauwe groente en de crispy kip. 

9 Besprenkel het geheel met de rest van de dressing en gar-

neer met de pinda’s en blaadjes munt. 

Per eenpersoonsportie 615 kcal | 25 gr vet | 69 gr koolhydraten 

| 27 gr eiwit | 5 gr vezels | 1,6 gr zout

Vegatip Vervang de kip door 
tofu (*). Hiervoor snijd je de 

tofu in blokjes, haal je deze door het 
bloemmengsel en bak je ze in zonne-
bloemolie. Na het bakken verdeel je 
de chilisaus hierover.

Vietnamese kip in een knapperige groentebowl

1 limoen 

¼ flesje chilisaus 

½ bos lente-ui

400 gr bio waspeen 

1 komkommer 

200 gr radijs 

4 stuks kippedijfilet 

6 el bloem 

1/2 tl peper

65 gr dry roasted pinda’s 

½ bos verse munt

1/2 tl zeezout

6 el zonnebloemolie 

2 zakjes rijstnoedels (Conimex)

(*
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Écht de lekkerste 
producten bij Coop
Wat zijn we trots; in maar liefst 
7 categorieën van De Beste
Product van het Jaarverkiezing 
verkoos jij ons huimerkproduct
tot winnaar. Een kroon 
op ons werk. 

Top! van Coop 
pesto genovese

Genovese bereidingswijze met verse
 ingrediënten van de hoogste kwaliteit

Top! van Coop 
granola noten & zaden

Met zorg samengesteld boordevol 
vezels en laag in suikers

Top! van Coop 
ambachtelijke kibbeling

Beleef de geur en smaak van vers gebakken 
kibbeling met meer dan 90% witvis

Top! van Coop Blonde 
d’aquitaine runderbiefstuk

Gegarandeerd mals rundvlees 
met 2 Beter Leven sterren

Top! Van Coop 
Authentieke carpaccio

Met zorg geselecteerd, mooi dun 
gesneden Blonde d’Aquitaine rundvlees 

met 2 Beter Leven sterren

Top! van Coop 
appel-perensap

Puur sap uit de Nederlandse
boomgaard

Top! van Coop 
luxe bonbons

Echte patisserie kwaliteit bonbons, 
met de hand vervaardigd

4e
JAAR 

OP RIJ

3e
JAAR 

OP RIJ

2e
JAAR 

OP RIJ

2e
JAAR 

OP RIJ

2e
JAAR 

OP RIJ

2e
JAAR 

OP RIJ

KTM_BPVHJ_Winnaars_205x280.indd   1KTM_BPVHJ_Winnaars_205x280.indd   1 10-02-21   15:1910-02-21   15:19
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5X

1 | Bloemkoolrijst Vervang rijst door de bloemkoolvariant. Minstens zo lekker en je komt met gemak aan die 250 gram.  2 | Smoothie 

avocado/mango Groenten als ontbijt? In dit flesje vind je naast fruit ook avocado en spinazie. 3 | Boomstammetjes Ze bevat-

ten 30% groente, maar hebben hetzelfde uiterlijk, structuur en smaak als het originele product en 1 ster Beter Leven keurmerk.   

4 | Veggie sticks Vegan vleesvervanger uit de vriezer met maïs, doperwt en wortel, vervangt met gemak de visstick. 5 | Veggie bieten 

wraps Lekker rollen voor een vrolijk bordje vol vezels en eiwitten gemaakt met 35% groente! Ook verkrijgbaar in wortelvariant. 

Disclaimer: het assortiment kan per winkel verschillen.

3

4 2

Met minder moeite meer groente!

Lekker groen

5

1



Grand’Italia. Word ook een pasta maestro.

granditalia.nl          granditalianl

Vanavond pasta pesto?

Grand’Italia Pesto alla Genovese is gemaakt met 100% verse Italiaanse 
basilicum. En dat proef je! Varieer eindeloos en zet bijvoorbeeld in een 

handomdraai een pasta pesto op tafel.
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We hebben de lente in de bol én 

willen dat ook graag op ons bord. 

Vijf knisperende recepten waar het 

voorjaar vanaf spat.

Kraak
vers
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Pril geluk
Serotonine staat bekend als het gelukshormoon. 
Ook magnesium en foliumzuur zorgen voor een 
blij gevoel. Laat lentegroen als spinazie, groene 
asperges en paksoi nu vol zitten met deze stofjes. 
Zo eet je jezelf gewoon vrolijk! 

Knalgroen
Vroege voorjaarsgroenten barsten letterlijk van 
de energie. Na een lange winter snakken we dan 
ook naar al dat piepjonge groen!

Groente- 
koningin
Mari Maris was jarenlang 
chef-kok en had haar eigen 
groentenrestaurant in Frankrijk. 
Ze schreef vijf kookboeken. Vol 
groenten, natuurlijk.  

“Die eerste blaadjes na de winter: 

spinazie, jonge sla, de krulletjes 

van erwten die boven de grond 

uit piepen. Heerlijk! Verse 

groenten hebben niet veel nodig, 

ze zijn al smaakvol van zichzelf. 

Zo zet je eenvoudig iets lekkers op 

tafel, óók als je weinig tijd hebt.”

We geven 3x Mari's nieuwste 
kookboek A la Minute weg.  
Om te winnen ga je naar  
coop.nl/winnen voor meer 
informatie.

Met loof
Mari: “Maal het groene loof van 
radijsjes of bospeen met een beetje 
olijfolie en een drupje citroensap tot 
een heerlijk pesto-achtig smeerseltje. 
Ook lekker door de pasta of op een 
aardappel.”

Houd ’t kort!
Mari Maris: “Vaak koken mensen 
groenten te lang of ze zetten ze op 
met koud water. Niet doen! Plons ze 
in kokend water en hou het vooral 
kort. Zo behouden ze hun smaak en 
knapperigheid.

Een andere manier is à la risotto: even 
aanfruiten met gehakte knoflook en 
afblussen met een bodempje water. 
Dé methode voor meer smaak en een 
stevige beet.” 

Tip!  Blancheer broccoli heel kort, een paar 
minuten. Drupje citroensap er overheen en  
de smaak is veel beter te proeven.

DOE 
MEE EN 

WIN!
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Opfrissertje
Rimpelige radijsjes, een verlepte krop sla… het 
overkomt iedereen weleens. Fris water doet 
wonderen. Leg slappe radijzen of blaadjes sla in een 
ijskoud waterbadje en ze knappen flink op. 

Bewaartip: zet een krop sla of stronk broccoli met de voeten 
in een laagje water. Zo blijven ze langer vers. Stengels prei en 
lente-ui groeien zelfs nog even door in een potje water! 

Groene 
topper 
Anders dan z’n witte broer groeit de 
groene asperge boven de grond. In 
het zonlicht krijgt hij zijn groene en 
soms wat paarsige kleur. Zeker weten 
dat je verse asperges hebt? Wrijf de 
stengels tegen elkaar. Piepen ze, dan 
zijn ze vers. 

Tip Mari: groene asperges hoef je niet te 
schillen. Snijd zo’n anderhalve centimeter van 
de onderkant af en klaar! 

Bladgroenten zijn 
rijk aan vitamines, 

mineralen en 
antioxidanten. Spinazie 

wordt natuurlijk 
geroemd om z’n 

ijzergehalte. Daarnaast 
bevat het ook veel 

vitamine K, vitamine 
A en foliumzuur. Een 

echte krachtpatser dus!

Meer 
weten?

Wil je weten hoe je deze 
groenten bewaart?  
Ga dan naar coop.nl/
bewaarwijzers voor onze tips.

MARI MARIS: 

“  Voorjaar is voor 
mij bladgroen, 
zowel in de 
tuin als op mijn 
bord.”

Immuun!
Groene groenten versterken ons 
immuunsysteem toont recent 
onderzoek van kinderarts Ellen van 
der Gaag aan. Jonge kinderen die 
naast voldoende eiwitten vijf keer per 
week verse groene groenten aten, 
bleken minder vatbaar voor virussen. 
Bladgroenkorrels werken namelijk 
ontstekingsremmend. 

(Bron: Universiteit van Twente, 2020) 

Kracht-
patser
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1 Zet het water voor de tagliatelle op. 2 Rooster de 

pijnboompitten. 3 Verwarm een pan met dikke bo-

dem met 2 el olie. Bak hierin op middelhoog vuur de 

champignons en tweederde van de knoflook. 4 Draai 

als ze mooi bruin zijn het vuur laag en voeg de crème 

fraîche toe en laat zachtjes pruttelen. 5 Doe de pasta 

in het kokende water. 6 Giet de beetgare pasta af en 

laat goed uitlekken. 7 Verwarm een ruime koekenpan 

met 2 el olijfolie en de resterende knoflook. 8 Doe de 

spinazie erbij en laat in 1 à 2 minuten zacht worden. 

Maal er zout en peper over. 9 Draai het vuur lager 

en meng de saus door de spinazie. Draai na een 

minuutje het vuur uit en breng op smaak met peper 

en zout. 10 Klop de dooiers los met de Parmezaan 

en voeg toe aan de saus. 11 Schep de pasta erbij en 

meng snel door elkaar zodat de saus gelijkmatig stolt 

en verdeelt. 12 Verdeel de pasta over vier borden 

en bestrooi met pijnboompitten en eventueel extra 

Parmezaanse kaas.

Per eenpersoonsportie 945 kcal | 48 gr vet | 75 gr 

koolhydraten | 48 gr eiwit | 12 gr vezels | 1,3 gr zout

Spinazie-carbonara
met kastanjechampignons, van Mari Maris (46) die 

afwisselend woont in Besmont en Amsterdam. 

15 minuten | 4 personen

40 gr pijnboompitten

375 gr tagliatelle

4 el olijfolie

300 gr kastanjechampignons 

(kleingesneden)

4 dikke tenen knoflook 

(fijngehakt)

150 ml crème fraîche

1,4 kg spinazie (fijngesneden)

1/4 tl zout

1/4 tl peper

4 eidooiers

160 gr Parmezaan (geraspt)
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Voorjaarsstamppotje
met Hüttenkäse en gerookte kip, van 

Sanne Hekman (32) uit Zwolle.

30 minuten | 4 personen

800 gr zoete aardappelen

200 gr peultjes

1 bosje lente-ui

180 gr gerookte scharrelkipfilet

400 gr jonge velderwtjes (diepvries)

200 gr Hüttenkäse

75 gr veldsla

100 gr botersla 

1/4 tl peper

1/4 tl zout

1 Schil de zoete aardappelen en snijd in 

gelijke stukken. 2 Kook ze in water in 20 

minuten gaar. 3 Snijd ondertussen de 

peulen in reepjes, de lente-ui in ringen 

en de kipfilet in dunne plakjes. 4 Kook 

de velderwtjes en peulen de laatste 2 à 

3 minuten mee met de aardappelen. 5 

Giet af en bewaar een paar lepels erwt-

jes en peulen. 6 Stamp de rest iets door 

tot een grove stamppot (het moet geen 

gladde massa worden). 7 Meng de ach-

tergehouden groenten erdoor. Schep 

de Hüttenkäse met de lente-ui, sla en 

kipfilet door de stamppot. 8 Breng op 

smaak met peper en zout. 

Per eenpersoonsportie 945 kcal | 48 gr 

vet | 75 gr koolhydraten | 48 gr eiwit | 12 

gr vezels | 1,3 gr zout

Velderwtjes zijn 
zo zoet omdat 
ze onrijp worden 
geoogst.

Vegatip Vervang de kip door een 
handje grofgehakte cashewnoten. 
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Ovenschotel lentegroen
met kip en citroen-knoflooksaus, van 

Kathelijn van Dongen (41) uit Grave.

15 minuten + 45 minuten oventijd  

4 personen

500 gr groene asperges

500 gr vastkokende aardappelen

300 gr venkel (2 stuks)

250 gr knolselderij 

1 el olijfolie

750 gr kipfilet (in stukjes)

10 gr verse basilicum

Citroen-knoflooksaus

1 citroen (sap)

4 tenen knoflook (fijngehakt)

4 el olijfolie

1 el honing

1,5 tl zeezout

1,5 tl gemalen peper

1,5 tl gedroogde oregano

1 Verwarm de oven voor op 200 gra-

den. 2 Snijd de harde onderkant van de 

asperges en halveer ze. Borstel de aard-

appelen schoon en snijd ze ongeschild 

in stukken. 3 Verwijder de onderkant 

en topjes van de venkel en snijd in 8 

parten; bewaar de groene sprietjes. 4 

Schil de knolselderij en snijd in stukken. 

5 Meng alle ingrediënten voor de ci-

troen-knoflooksaus door elkaar. 6 Doe 

de aardappelen en knolselderij in een 

schaal met 3 el van de saus en 1 el extra 

olijfolie. Meng alles totdat de saus goed 

over de aardappelen verdeeld is. 7 Ver-

spreid over een ovenbakplaat. Rooster 

20 minuten in de oven. 8 Laat onder-

tussen de stukjes kip marineren in de 

resterende saus. 9 Doe na 20 minuten 

de kip met saus, de asperges en venkel 

bij de aardappelen. Meng losjes door 

elkaar en plaats de plaat terug in de 

oven. 10 Bak af in 20 à 25 minuten of tot 

alles gaar is. 11 Verdeel over 4 borden en 

bestrooi met basilicum en venkelgroen. 

Per eenpersoonsportie 495 kcal | 16 gr 

vet | 33 gr koolhydraten | 49 gr eiwit | 9 

gr vezels | 1,2 gr zout

Vegatip Vervang de kip door 
vegetarische kipstuckjes.

Groene asperges 
zijn nog gezonder 
dan witte. Ze 
bevatten meer 
vitamines. 
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Oosterse lentesalade
met zalm, van Iris Heuer (34) uit 

Eindhoven. 

25 minuten | 4 personen

1 Splits de paksoi: snijd zowel groen 

als wit in reepjes en snijd de spina-

zie fijn. 2 Meng alle ingrediënten 

voor de dressing door elkaar. Doe 

hetzelfde voor de marinade.  

3 Verwarm de oven voor op 180 

graden. 4 Kook de peultjes 2 minu-

ten. 5 Leg de zalmfilets op een bak-

blik en bestrijk ze met de helft van 

de marinade. Gaar ze in de oven 

in 8 tot 10 minuten. 6 Verwarm 

intussen de olie in een pan. Bak 

de champignons en het wit van de 

paksoi 3 minuten. Voeg de rest van 

de marinade toe en laat nog 2 mi-

nuten bakken. 7 Roer op het laatst 

de peultjes en doperwten door het 

mengsel en verwarm kort. 8 Meng 

de spinazie en het groen van de 

paksoi met de dressing en verdeel 

over 4 borden. 9 Verdeel de warme 

groenten over de salade. Leg de

zalm erop en garneer met

sesamzaad.

Per eenpersoonsportie 575 kcal | 

38 gr vet | 21 gr koolhydraten | 36 gr 

eiwit | 7 gr vezels | 3,7 gr zout

200 gr kastanjechampignons (plakjes)

300 gr paksoi (2 stuks)

200 gr spinazie

200 gr peultjes

4 zalmfilets zonder huid

30 ml olie

200 gr doperwten (diepvries)

30 gr sesamzaad

Dressing

5 el sesamolie

2 el gembersiroop

3 el limoensap

1 tl zout

Marinade

6 el sojasaus

2 el oestersaus

2 el limoensap

2 el gembersiroop

2 teentjes knoflook (fijngehakt)

Vegatip Gerookte tofu (Vivera (*) is een 
goede vervanger voor de zalmfilets.

Iris Heuer van 
GreenTwist Cooking 

“Met de smaken van het 

seizoen kun je lekker spelen. 

In deze salade krijgen Neder-

landse lentegroenten een 

Aziatische twist. Fris, licht en 

lekker anders!” 

(*
) D
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Stoofschotel
met knapperige voorjaarsgroenten 

van Bastiaan de Jong (36) uit 

Alkmaar.

30 minuten | 4 personen

8 bospenen

8 lente-uitjes

12 radijzen

4 venkelknollen

250 gr groene asperges

12 amandelen

1 el olijfolie

250 gr spekreepjes gerookt

1 tl zout 

50 gr doperwten

50 gr tuinbonen

1,5 el appelazijn

1 tl zwarte peper 

1 Schrap de bospenen, laat er 

een beetje groen aan zitten. 

2 Maak de radijzen en len-

te-uitjes schoon en halveer 

ze. 3 Haal de onderkant van 

de venkelknollen en asperges. 

Snijd de venkel in kwarten en 

de asperges doormidden. 4 Hak 

de amandelen. 5 Verhit de olie 

in een braadpan. Bak de spekjes 

mooi bruin en haal uit de pan. 6 

Doe de gesneden groenten in 

dezelfde pan, voeg zout toe en 

stoof 10 tot 15 minuten met ge-

sloten deksel. Voeg een scheutje 

water toe als het te snel kleurt.  

7 Breng een pan water aan de 

kook. Zet een kom water met 

ijsblokjes klaar. 8 Blancheer de 

doperwten en tuinbonen 3 minuten 

in het kokende water, haal ze eruit 

met een schuimspaan en koel even in 

het ijswater. 9 Giet ze af en voeg bij de 

overige groenten. 10 Voeg azijn toe 

en roer aanbaksels van de bodem los.  

11 Schep de spekreepjes en amande-

len erdoor. Voeg peper naar smaak 

toe. 12 Serveer op een mooie schaal.

Per eenpersoonsportie 300 kcal | 

18 gr vet | 14 gr koolhydraten | 15 gr 

eiwit | 9 gr vezels | 2,9 gr zout

Vegatip Ook zonder spekjes is 
dit gerecht erg smakelijk.

Verwijder bij 
aankoop direct 

het radijzengroen. 
Dan blijven ze 

langer vers.
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Meer 
recepten? 

Op coop.nl/recepten  
vind je ruim 7000 recepten.



Vegatip Ook zonder spekjes is 
dit gerecht erg smakelijk.

Het lekkerste 
duurzame varkensvlees 
van Hollandse bodem!
Gemaakt met zorg voor 
dier én milieu

voor dierenwelzijn

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

KTM_Duurzaam_varkensvlees_205x280.indd   1KTM_Duurzaam_varkensvlees_205x280.indd   1 12-02-21   13:5712-02-21   13:57



Gekookte ham
• 1 ster Beter Leven Keurmerk
• Bereidingsproces van pekelen, rijpen en koken
• Ieder zijn eigen receptuur, vorm en authentieke 
   smaak

Rauwe ham
• Gemaakt uit zeer zorgvuldig geselecteerde 
   vleesdelen
• De productietijd van de rauwe hammen varieert
  van 8 weken tot 14 maanden
• Unieke smaak door middel van het zoutingsproces

Binnenkort is onze seizoenstopper weer 

verkrijgbaar, de aspergeham!

Top! van Coop 
Authentieke hamsoorten

KTM_HAMMEN_205x280.indd   1KTM_HAMMEN_205x280.indd   1 12-02-21   11:3512-02-21   11:35
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Getest door jou

Top! van Coop pesto genovese met 
verse ingrediënten van de hoogste 
kwaliteit is benoemd tot Beste 
product van het jaar 2020/2021. 

We dagen jou uit 
om iets te koken 
met één van onze 
producten. Deze keer 
is dat onze Top! van 
Coop pesto genovese.

Foodblogger Elise 
Kaak (24) uit 

Nijmegen 

“Ik kook graag met veel

kleur en groenten en 

zonder pakjes en zakjes. 

Italiaans is mijn favoriete 

keuken, hoe meer kaas, 

hoe beter. Ik houd van 

klassiekers met een twist, 

zoals deze combi van 

een salade en een tosti.  

De pesto past er perfect bij. 

Hij bevat alleen natuurlijke 

ingrediënten en heeft een 

echte basilicumsmaak. Je 

kunt hem overal mee 

combineren.”

Aubergine-tosti caprese 
14 minuten | 4 personen

3 tomaten

2 bollen mozzarella

2 aubergines

4 el Top! van Coop pesto genovese

12 blaadjes basilicum

1 el olijfolie

1 tl zwarte peper

1 tl zout

1 Snijd de tomaten en mozzarella in plak-

jes. 2 Snijd de aubergine in de lengte in 

pakken. Besprenkel de plakken met olijfolie, 

peper en zout. 3 Verwarm ondertussen een 

grill(pan) of tosti-ijzer en gril hierin de auber-

gine kort. 4 Besmeer een plak aubergine met 

1 el pesto en beleg vervolgens met drie plak-

jes tomaat en drie plakjes mozzarella. Leg 

er vervolgens 2-3 blaadjes basilicum op en 

een tweede plak aubergine. Herhaal dit en 

sluit af met een plak aubergine. Doe voor de 

overige tosti’s hetzelfde. 5 Leg de tosti’s zo’n 

3-4 minuten in de grillpan of het tosti-ijzer 

tot de mozzarella is gesmolten. 

Per eenpersoonsportie 445 kcal | 34 gr 

vet | 11 gr koolhydraten | 21 gr eiwit | 4 gr 

vezels | 2 gr zout

Volg Elise op 
@Studentjekookt



3. Groen lunchen
Denk je bij groenten meteen aan avondeten? Ook je lunch kan 
vol groenvoer zitten. Met een spinazie-omelet of broccolimuffin 
heb je al wat groente binnen. Of maak -als je tussen ontbijt en 
lunch door- weer eens trek krijgt een smoothie met groene 
bladgroenten als boerenkool, spinazie en sla. Dat combineert 
heerlijk met een appel of banaan!

2. Kickstart je dag
Tip van Manon: ook in zoete ontbijtjes kun je 

groenten (ver)stoppen. “Met wortel of zoete 
aardappel maak je heerlijke pannenkoeken of 

wafels. Of meng behalve appel ook een geraspte 
wortel door je havermoutpap. Zo heb je 

’s ochtends al 50 tot 100 gram groente binnen, 
bijna ongemerkt. Ook ideaal voor kinderen die 

geen groentefan zijn!” 

1. 

Soep & 
salade

Manon van Berkel (36, Tilburg) van het blog 
Healthyfoodie Manon eet zelf minstens 500 

gram groenten per dag. 

“Ik ben echt fan van soep als lunch. In het 
weekend maak ik een flinke pan soep vol 

groenten. Verdeeld in vershoudbakjes blijft 
die in de koelkast lang goed en kan ik er de 
hele week van eten. Mijn andere favoriet is de 

warme lunchsalade: een zak gemengde groenten 
mengen met wat olijfolie en kruiden en even in de 

airfryer of wok. Supermakkelijk en snel!”

Begin met 
groen
Elke dag minstens 250 gram groen-
ten luidt het advies. Lastig? Met deze 
zeven tips lukt het je.

4. Groenten op weg
Met frisse rauwkost stop je heel simpel wat 
groenten in de lunchbox van je kind. Ook je 
eigen lunch geef je een groenteboost met een 
knapperige maaltijdsalade. Heb je meer tijd? Een 
spinaziepannenkoek, een stuk hartige groententaart 
of frittata met (restjes) groenten zijn makkelijk 
mee te nemen naar school, werk of op een lange 
wandeling. 
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Stappenplan

Een creatieve manier om aan je dagelijkse portie 
groen te komen: wisselen. Veel graanproducten kun 
je vervangen door groenten. Verwissel spaghetti 
voor courgetti of gebruik pompoenplakken als 
lasagnevel. Met bloemkool- of broccolirijst vervang 
je gewone rijst of couscous. En lekker knapperig: 
een wrap van ijsbergsla of een koolblad in plaats van 
een tortilla. Wissel er vrolijk op los, dit scheelt ook 
meteen een boel koolhydraten. 

5. Hartige snacks
Na schooltijd of bij de borrel: met hartige 
snacks fiets je er makkelijk wat groenten 
in. Zet vrolijke rauwkost of snackgroenten 
met een kruidige yoghurtdip op tafel. 
Ook gevulde mini-paprika’s happen 
lekker weg: rauw met tonijnsalade 
of hüttenkäse of uit de oven met 
pittig gehakt en kaas. Spreads van 
roomkaas met erwten, broccoli of 
bietjes zijn heerlijk op een cracker of 
pitabroodje. 

Tip! Elke week is er wel een snackgroente in de aanbie-
ding. Houd het in de gaten!

6. Lekker wisselen

Makkelijk meer 
groenten eten

Kijk op coop.nl/groenten-tips 
voor meer tips.

7. 

Kiekeboe
Ben jij of iemand anders van je gezin geen 
grote groentefan? Met verstoppertje spelen 

kom je een eind: aubergine en champignons 
houden zich graag schuil in pastasauzen. En 
dankzij de staafmixer zijn boerenkool, prei 
en broccoli onvindbaar in een gladde soep. 
Andere verstoptip: koekjes! Rasp pompoen, 

wortel of courgette en bak er röstikoekjes van. 
Grote kans dat je kinderen om méér vragen!  





Bewaarwijzer

HANG DE 

POSTER OP EN 

LAAT JE ELK 
SEIZOEN

INSPIREREN! 

Zo vers van het veld zijn groenten en fruit het 
allerlekkerst. Kijk in deze kalender wanneer je de 

nieuwe lichting groentjes kunt verwachten. Zo eet 
jij met de seizoenen mee. Gezond en voordelig!

Seizoens-
kalender
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Groenten
• andijvie

• asperges

• bleekselderij

• bloemkool

• komkommer

• paksoi

• peultjes

• radijsjes

• spinazie

• sla

• wortel

• veldsla

Fruit
• aardbeien

• rabarber

Lente
Groenten
• aubergine

• broccoli

• courgette 

• komkommer

• kropsla

• lente-ui

• maïs 

• paprika 

• rode biet

• sperziebonen

• snijbonen

• spitskool

• tomaten 

• ui

• venkel

• bospeen

Fruit
• aardbeien

• abrikozen 

• appels

• blauwe bessen

• bramen

• druiven

• frambozen

• kersen

• meloenen 

• nectarines 

• perziken

• pruimen

• rode bessen

• vijgen

Zomer

Elk seizoen kent zijn 

eigen toppers op 

groenten- en fruitgebied. 

Hang deze handige poster 

op je koelkast en hij helpt je 

bij het bedenken van je 

weekmenu!
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Groenten 

• aardappel

• boerenkool 

• champignons 

• Chinese kool 

• rode kool

• witte kool 

• spitskool 

• pastinaak

• pompoen 

• spruitjes

• witlof 

Fruit
• appels 

• druiven 

• meloen 

• peren 

• bramen 

• pruimen

Herfst
Groenten
• boerenkool 

• knolselderij 

• pastinaak

• prei

• rode kool 

• spinazie 

• spruitjes 

• veldsla

• witlof

• winterpeen

• witte kool

Fruit
• appels 

• peren

• mandarijnen 

• sinaasappelen 

• kaki 

• ananas

• kiwi’s

Winter
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Puilt jouw keukenla ook uit
met keukengerei? En weet jij 
precies hoe je daar handig 
gebruik van kunt maken? Deze 
doorsnee tools hebben soms 
verrassende extra's! 

Groen als gras

Lepel met gat
Handig die houten of hardplastic lepels. Geen krassen in 

je mooie anti-aanbakpak. Het gat in de lepel kun je goed 

gebruiken om precies een eenpersoonsportie spaghetti 

mee af te meten. Hoe vaak gebeurt het niet dat je teveel 

spaghetti hebt gekookt? Hiermee voorkom je verspilling.

Dunschiller
Natuurlijk weet je waarvoor je je dunschiller gebruikt: 

het woord zegt het al. Maar is je wel eens opgevallen 

dat je dunschiller een klein oogje aan de zijkant heeft? 

Dit ‘oogje’ is ideaal om pitten uit je aardappel te wip-

pen. Maar je kunt er ook mooie sliertjes van je citroen, 

limoen of andere citrussoort mee afschaven.

Botermesje
Fan van roomboter? Dan weet je ook dat-ie net uit de 

koelkast zo goed als onsmeerbaar is. Met dit handige 

mesje schaaf je als het ware kleine sliertjes van het 

harde blok. Zo kun je je boter ook direct uit de koelkast 

gebruiken zonder je brood stuk te trekken.

Kitchentools
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STOP DE 
STRIJD

Bewaardossier

Groenten eten is in veel gezinnen een 
gedoe. Waarom vinden kinderen groenten 

niet lekker? En hoe zorg je ervoor dat je 
kind de dagelijkse hoeveelheid groenvoer 

binnenkrijgt en houd je het ook nog 
gezellig aan tafel? We duiken de diepte in 

met deskundigen.

Zo laat je kinderen meer groenten eten
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B
roccoli die onaangeroerd blijft liggen; huilbuien als 

er stukjes groente in de soep zitten, weigeren om 

een spruitje te proeven. Als je kind zijn groenten 

niet wil eten, is dat best lastig. En laat dat nou net iets zijn 

waar ontzettend veel ouders mee worstelen. “Voor kinderen 

zijn groenten nu eenmaal niet zo aantrekkelijk, qua smaak, 

structuur en hoe het eruit ziet,” zegt Michelle van Roost, 

voedingsdeskundige van Voedingsjungle, een communicatie- 

en adviesbureau over voeding van kinderen. “Jonge kinderen 

hebben een voorkeur voor zoet en energierijk. De smaak van 

groente kan zelfs wat bitter zijn, niet erg aantrekkelijk als je 

bedenkt dat een kind ook nog eens een stuk beter proeft dan 

een volwassene.” 

Het goede nieuws: ieder kind kan groenten leren eten. Het 

is gewoon een kwestie van wennen. En dat doe je, volgens 

kinderdiëtist Stefan Kleintjes, juist door er zo min mogelijk 

druk achter te zetten. “Geef je kind de regie. Als ouder beslis je 

wat je aanbiedt en wat je als eerste geeft en daar stopt het.” Uit 

onderzoek blijkt dat een gezond kind zichzelf niet uithongert. 

AIs je alleen groente aanbiedt, dan wordt dat uiteindelijk 

gegeten. Stefan Kleintjes begeleidt al veertig jaar ouders bij 

de overgang van borstvoeding naar vast voedsel. Belangrijker 

dan het halen van de norm (een à twee opscheplepels per 

dag), is dat je kind groenten eten normaal gaat vinden. En 

dat doe je door veel groenten aan te bieden en het zelf ook 

te eten. Kleintjes: “Een kind kijkt naar zijn ouders, wat jij doet, 

gaan zij uiteindelijk ook doen.”

Belangrijker dan twee 
opscheplepels groente 
per dag eten, is dat je kind 
groenten eten normaal gaat 
vinden.

Gezellig aan tafel
Het gaat mis als de sfeer aan tafel gespannen wordt. Kleintjes’ 

tip: stop met praten over eten. “Heb het er gewoon niet 

over. Praat over de dag, over het weer, maar laat het eten 

onbesproken. Zelfs met een compliment leg je onbewust 

druk op het eten en op gedrag.” Net als lopen, gaat het leren 

eten van groenten ook met vallen en opstaan. Dat er een vies 

gezicht bij wordt getrokken, is niet iets om conclusies aan 

te verbinden. Een kind moet iets soms wel vijf tot tien keer 

proeven, voordat het aan een smaak gewend is. Zeg er niets 

over, zet het gewoon steeds weer op tafel. 

Ook kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve pleit 

voor minder focus op het etende kind. Tischa coacht al 

twintig jaar gezinnen onder andere bij het eten. “Kinderen 

gaan door fases,” legt ze uit. Rond een jaar oud eten ze vaak 

alles. Ouders raken dan in de war als hun kind vanaf 1,5 jaar 

6 tips voor je groentjes
1.  Gebruik die boterham. Gebruik 

groente om er iets leuks van te 

maken, zoals een gezichtje. Of maak 

samen met je kind een groen-

tespread voor op brood. 

2.  Begin eens met een groen voorge-

recht. Aan het begin van de maaltijd 

is je kind meer geneigd tot proeven. 

Bijvoorbeeld groentemuffin, groen-

tesoep of reepjes groente met een dip.

3.  Maak er een spel van, bijvoorbeeld 

groentebingo. Elke keer als je kind 

een (nieuwe) groente heeft gegeten, 

mag hij de groente doorkruisen op 

zijn bingokaart. Zo'n kaart kun je 

downloaden via coop.nl/bingokaart

4.  Een ander bordje. Verras je kind en 

maak het bord een keer écht anders 

op. Serveer bijvoorbeeld sperzie-

boontjes in een bakje waar normaal 

friet in zit of rijg groente, aardappels 

en vlees aan een spiesje.

5.  Verstop groente in het eten. Denk 

aan wortel- of spinaziepannenkoeken, 

(pasta/pizza)sausjes met extra veel 

gepureerde groente, maar ook hartige 

taarten, hartige muffins en zoete cake-

jes op basis van peulvruchten.

6.  Wil je je kind aan een specifieke 

groente laten wennen? Maak dan 

elke week één maaltijd met die 

groente. Je kunt elke week hetzelfde 

recept maken of de groente juist 

elke week anders bereiden. Bij-

voorbeeld in een soep, verwerkt in 

een hartige taart, bij de pasta, in de 

>>
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Van 
vloeibaar 
naar stuk
Kinderdiëtist en lactatie-

kundige Stefan Kleintjes 

over de Kleintjesmethode: 

“Mijn methode gaat uit 

dat een kind in principe 

zichzelf kan voeden. Je 

hoeft je kind niet te voeren, 

van potjes leren ze niet 

eten. Geef ze een stuk fruit 

of gekookte groente dat 

je zelf ook eet. Vanaf zes 

maanden kun je dat regel-

matig doen naast borst- of 

flesvoeding. Kook het niet 

helemaal gaar, anders 

knijpt je kind het meteen 

kapot en geef een zo groot 

mogelijk stuk. In grote 

stukken kunnen ze zich 

niet verslikken. Laat ze het 

zelf ontdekken. Zo wennen 

ze op hun eigen tempo aan 

de smaak en structuur.”

Meer tips voor 
kinderen?

Bekijk de video op 
coop.nl/groenten-snacks 
voor deze sperzieboonfrietjes 
en meer hapjes met groenten. 
Gegarandeerd een succes!
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“Het eten mag 
best een beetje 
een feestje zijn, 

zonder dat je 
slingers ophangt.”

De gezellige keukentafel
Kinderpsycholoog Tischa Neve 

ontwikkelde de online cursus Weer 

gezellig aan tafel: “Kijk naar wat er wel 

werkt bij jullie aan tafel. Het gaat name-

lijk niet altijd om wat er gegeten wordt. 

Als de sfeer goed is, eten kinderen veel 

beter. Een gezin dat ik coachte merkte 

bijvoorbeeld dat het altijd een stuk 

beter ging als ze vroeg aten. En wat er 

gebeurt als je iets eet wat de kinderen 

lekker vinden, bijvoorbeeld pannenkoe-

ken. Hoe is de sfeer aan tafel dan? Wat 

kun je daarvan meenemen? Houd een 

eetdagboekje bij. Heeft je kind mis-

schien toch al veel binnen gekregen vóór 

het eten? Vaak is dat meer dan je denkt.”

Kijk voor de online cursus op 
opvoedcursussen.nl/product/

weer-gezellig-aan-tafel 

Met de kortingscode 
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ineens steeds minder wil eten. Ik stel ouders gerust: vanaf 

een jaar groeien kinderen veel minder en hebben dus minder 

nodig. Hun smaak verandert én kinderen op die leeftijd leren 

dat ze ergens macht over hebben. Dat proberen ze natuurlijk 

uit.” Tischa vertelt over een gezin met drie kinderen waarvan 

de dreumes aan tafel steeds een drama was. Ze vroeg het 

gezin op te schrijven wanneer het wél goed ging . Wat bleek: 

het ging veel beter als er maar één ouder thuis was. Tischa: 

“Want dan was die ouder bezig met de baby en was er minder 

focus op de dreumes. De strijd viel weg en het kind ging beter 

eten. Ook ontdekte het gezin dat kletsen over andere dingen 

heel goed werkte. In plaats van te letten wie wat niet at, 

hadden ze het over school. Zo werd de sfeer ineens gezelliger 

en ondertussen schoven ze die dreumes ongemerkt wat toe. 

De lading was er even af. Zo kun je door kleine dingen aan te 

passen je situatie verbeteren.”

“Als je wilt dat je kind iets 
nieuws eet, doe dat op  
dagen dat iedereen uitgerust 
is en je vroeg eet.”

Maak het jezelf makkelijk
Of je nou nog een baby in huis hebt of al oudere kinderen: in 

een positieve sfeer zal je kind eerder iets nieuws proberen. De 

druk moet er altijd af. Wees wel duidelijk, zegt Tischa: na het 

avondeten is er niet nog ander eten. Daarom geeft ze haar 

zoon van jongs af aan een bakje rauwkost bij het tv-moment. 

“Zo weet ik dat er al wat in zit en kan ik met een gerust hart bij 

het avondeten zeggen: dit is het.” Maak het jezelf ook niet te 

moeilijk, benadrukt ze. “Zet altijd een paar gezonde dingen op 

tafel die je kind wel eet. Houd je kind heel erg van tomaatjes, 

zet die op tafel. Als je weet dat je kind echt niet houdt van 

gehusselde dingen, dan hussel je het niet door elkaar. Komt je 

kind moe uit de opvang, pureer die pastasaus gewoon die dag.” 

Tip: als je wilt dat je kind iets nieuws eet, doe dat op dagen 

dat iedereen uitgerust is en je vroeg eet. Dan lukt er vaak veel 

meer. Kinderen voelen zich ook aangetrokken tot borden waar 

meerdere kleuren eten op liggen, het liefst zelfs zes kleuren, 

blijkt uit onderzoek. Kleintjes: “Maak ook regelmatig iets wat ze 

echt lekker vinden, iets wat je zelf ook eet. Het eten mag best 

een beetje een feestje zijn, zonder dat je slingers ophangt.” 

“Wees duidelijk: er is  
niets anders te eten na  
de avondmaaltijd.”

 

Leren-lusten-plan
“Hoe eerder je kind vertrouwd raakt met verse groenten, hoe 

beter”, zegt Kleintjes. Hij merkt dat het samen oogsten van 

groenten heel goed werkt. “Als je de mogelijkheid hebt, schrijf 

je in voor een zelfoogst-tuin of betrek je kind bij de moestuin. 

Zelf worteltjes uit de grond halen, prei steken en daarna 

samen bereiden; een kind probeert zijn ‘eigen groenten’ die 

avond echt wel, hoor.” Je kind hoeft niet alles lekker te vinden, 

dat vind je zelf ook niet, het gaat erom dat hij het tolereert. 

Ook Tischa raadt aan om je kind erbij te betrekken. En als ze 

echt niets willen proberen, maak je samen een leren-lusten-

plan. Tischa: “Maak samen een plan, met regie voor het kind. 

Maak een lijstje of tekeningen van wat je kind al lust en wat 

je kind nog wil leren lusten. En leg uit dat leren lusten tijd 

kost.” En als ze richting puberteit gaan? “Leg uit waarom je het 

belangrijk vindt en bedenk samen oplossingen. Ieder kind eet 

wel iets van groente, al is het rauw. Smoothies gaan er ook 

vaak goed in, daar kun je ook groente in kwijt. Maar het is ook 

een kwestie van loslaten. Mijn zoon heeft altijd alles geproefd 

en goed gegeten. Nu is hij elf en is hij heel kieskeurig. Dat is 

dan maar even zo. Hij houdt niet van tomaten, maar hij eet 

wel bergen paprika en wortel. Groenten zijn groenten. Dat 

komt wel weer goed.”

Meer lezen?

Eten voor de kleintjes. 

Kleintjes van 0-4 leren zelf 

eten - Stefan Kleintjes  

€ 17,50 (Kosmos Uitgevers)

Het Kookboek Eten voor 

de kleintjes. Makkelijke en 

snelle recepten om baby’s 

vanaf 6 maanden zelf te 

leren eten - Stefan Kleintjes 

& Annelot Muijres, € 20,99 

(Kosmos Uitgevers)

Wegwijs in de voedings-

jungle – Gewoon gezonde 

voeding voor kinderen 

van 0 tot 9. Met praktische 

tips en recepten om je 

kind gezond te leren eten 

- Michelle van Roost en 

Manon van Eijsden € 20,99 

(Kosmos Uitgevers)



EET KOEKJES, RED DE AARDE
Wist je dat we in de afgelopen 100 jaar 50% van onze vruchtbare aarde zijn kwijtgeraakt door 

het gebruik van conventionele landbouw, pesticides en chemicaliën? Als we zo door gaan, 
raken we volgens de Verenigde Naties over 60 jaar de rest kwijt. Wij denken dat de oplossing
het biologisch telen van ons voedsel is, zodat onze bodems weer kunnen herstellen! Door elk 
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biologisch, voor altijd! Wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.farmbrothers.com 
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KIDS cookies (3+jaar)
Biologisch & palmolie vrij

Minder suiker
6 handige uitdeelzakjes

Deze zijn 
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Wil jij graag gezonder en duurzamer eten, maar vind je het 
veranderen van je menu lastig? Begin met eetwisselen!

DE EETWISSELWil jij graag gezonder en duurzamer eten, maar vind je 
het veranderen lastig? Begin met kleine stapjes: 

vervang je hamburger eens door een bonenburger. 

ONZE EETWISSEL

Tuinbonenburger
15 minuten, 30 minuten opstijven,

20 minuten bakken | 4 personen

1 sjalotje (gesnipperd)

1 knoflookteen (fijngehakt)

3 el olijfolie

350 gr tuinbonen (diepvries)

40 gr havermout (fijne vlokken)

1 ei

3 el bladpeterselie (gesneden)

1 1/2 tl gedroogde oregano

1/3 tl gemalen peper

75 gr geraspte kaas

4 lekkere broodjes

125 gr zachte geitenkaas

1 citroen (rasp)

50 gr rucola

1 el Griekse yoghurt

2 zongedroogde tomaatjes (reepjes)

1 Fruit het sjalotje met de knoflook in 1 el

olijfolie. 2 Overgiet de tuinbonen met 

kokend water en dep droog. 3 Maal de 

tuinbonen met de sjalot, havermout, ei, 

peterselie, oregano, zout en peper fijn 

tot een samenhangend mengsel. 4 Kneed 

de geraspte kaas erdoor en verdeel het 

in 4 burgers. Laat een half uur opstijven

in de koelkast. 5 Bestrijk de burgers dun

met olie en bak ze aan beide zijden 

goudbruin in 6-8 minuten per kant. Keer 

voorzichtig met een platte spatel. 6 Beleg 

de broodjes met de geitenkaas, citroen-

rasp, rucola, tuinbonenburger, een lepel 

yoghurt en de gedroogde tomaatjes.

Dek af met de kapjes.

Per eenpersoonsportie 475 kcal | 20 gr vet | 

43 gr koolhydraten | 23 gr eiwit | 13 gr vezels 

| 1,7 gr zout

Meer bonen eten - zoals tuinbonen, 

kikkererwten en linzen - is goed 

voor je cholesterol. Bonen zijn 

niet alleen goed voor jou, maar 

óók voor het milieu. Ze zijn 

maar liefst 20 keer zo duur-

zaam. Daarom is dit onze 

Eetwissel.

Meer weten 
over Eetwissels?

Kijk op coop.nl/eetwissel 
voor meer informatie.
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ARLA BiOLOGiSCH iS NU 
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Groenvoer
Hier gaat ons groene hart 

sneller van kloppen. 

Appel gevuld met
appel-kokosijs
30 minuten,  4,5 uur vriezen |  

4 personen 

250 ml romige kokosmelk

4 granny smith appels

het sap van 1 limoen 

10 gr verse munt

4 zakjes vanillesuiker

2 el kokosrasp

1 Doe de kokosmelk in de keukenma-

chine of hoge kom voor de staafmixer. 

2 Snijd het kapje met de steel van de 

appel en hol de appel tot op 5-8 mm uit 

met een (meloenbolletjes)lepel. Bestrijk 

de uitgeholde appel met limoensap en 

zet met de snijkanten naar beneden op 

een bord in de koelkast tot serveren.

3 Snijd de klokhuisdelen weg, hak het 

appelvruchtvlees grof en voeg toe 

aan de kokosmelk. 4 Houd 4-8 grote 

muntblaadjes achter voor garnering en 

pureer de rest van de munt, limoensap 

en vanillesuiker met de kokosmelk en 

het appelvruchtvlees. 5 Giet het meng-

sel in een diepvriesdoos en vries in 4 

uur in. De puree bevriest sneller zonder 

deksel. Schep elk half uur goed door 

met een vork. 6 Rooster de kokosrasp 

in een droge koekenpan. 7 Pureer het 

losgehaalde ijs met de staafmixer tot het 

een mooie ijsstructuur heeft en zet nog 

een half uur terug in de vriezer. 8 Vul de 

appels met het ijs en plaats het kapje 

erop. Garneer met muntblaadjes.

Per eenpersoonsportie 340 kcal | 13 gr 

vet | 26 gr koolhydraten | 2 gr eiwit | 3 gr 

vezels | 0 gr zout

Groen in
  je bol
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40 minuten bereidingstijd, 15 minuten frituren |  

4 personen (16 balletjes) 

1 Verwarm de risotto en droge kruiden 5 minuten al 

omscheppend en laat de Parmezaanse kaas erin smelten. 

2 Pureer ¾ van de doperwten en meng doperwten en 

-puree met 2/3 van de gesneden kruiden door de risotto. 

Breng op smaak. 3 Snijd de mozzarella in blokjes (1 cm). 

4 Neem een eetlepel risotto en druk plat in je handpalm. 

Leg er een mozzarellablokje in en vorm de risotto erom-

heen tot een balletje. 5 Rol door de bloem, haal door het 

ei en daarna het paneermeel. Ga door tot alles op is. 6 

Roer een dipsaus van de yoghurt en de rest van de krui-

den, citroenrasp, peper en zout. 7 Frituur de balletjes per 

5 ca. 5 minuten in hete olie van 170 graden. Laat uitlekken 

op keukenpapier en serveer met de dip.

Per eenpersoonsportie 625 kcal | 34 gr vet | 50 gr koolhy-

draten | 26 gr eiwit | 6 gr vezels | 1,1 gr zout

Balletje
balletjeGroenvoer

Vega bitterballen met kruidendip

100 gr (restje) gekookte 

risotto of gekookte rijst 

½ el Italiaanse kruiden 

(gedroogd)

50 gr Parmezaanse kaas 

(rasp)

325 gr diepvries doperwten 

(ontdooid)

15 gr bieslook (gesneden)

15 gr basilicum (gesneden)

80 gr mozzarella 

50 gr bloem

3 eieren (losgeklopt)

100 gr paneermeel

150 gr Turkse yoghurt

1 el citroenrasp

½ tl peper

¼ tl zout

olie om in te bakken
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Kruidenpannenkoek
35 minuten | 4 personen lunchgerecht of 2 personen  

hoofdgerecht

1 Overgiet 75 gram tuinkruiden in een zeef met 1,5 liter kokend 

water. Spoel direct koud af en laat uitlekken. Doe de kruiden 

in de keukenmachine of hoge mengkom voor de staafmixer. 

2 Voeg olijfolie, peper, zout, ei, meel en de helft van de melk 

toe en pureer. Verdun tot de gewenste dikte met de rest van 

de melk. 3 Verhit telkens 1 tl olie en bak de pannenkoeken aan 

beide kanten gaar in ongeveer 3 minuten. Bak 4-6 pannenkoe-

ken. 4 Roer intussen de pesto door de Hüttenkäse en bestrijk 

hier de pannenkoeken mee. Verdeel er een pluk spinazie, wat 

maïs, paprika, ui en de pijnboompitten over en besprenkel met 

olijfolie. 5 Strooi de achtergehouden kruiden hierover.

Per eenpersoonsportie 430 kcal | 28 gr vet | 27 gr koolhydraten | 

16 gr eiwit | 6 gr vezels | 1 gr zout

75 gr + 10 gr tuinkruiden: 

peterselie, bieslook, basili-

cum, koriander, munt

5 el olijfolie

¼ tl peper 

¼ tl zout

1 ei

75 gr volkorenmeel

1,5-2 dl (amandel)melk

150-200 gr Hüttenkäse 

3 el verse pesto

50 gr spinazie

100 gr maïs (blik) 

250 gr rode puntpaprika  

(in ringen) 

1 rode ui (halve ringen)

2 el pijnboompitten  

(geroosterd)

 Vrolijk
kleurenpalet 

Tip! Beleg de kruidenpannenkoeken 
eens met asperges en een gepocheerd 
eitje op de pestosaus.
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Fris groentenrolletje
35 minuten | 4 personen (12 stuks)

1 Blancheer de koolbladeren 30 seconden 

in zacht kokend water en leg in een bak 

koud water. Kook de peultjes in 2 minu-

ten beetgaar. Laat met de koolbladeren 

afkoelen. 2 Schil de mango en snijd met 

de komkommer, courgette, lente-uitjes 

in dunne reepjes van 8-10 cm. Halveer de 

peultjes in de lengte. Doe in een kom en 

voeg de taugé toe. 3 Pluk de blaadjes van 

de kruiden en snijd de rode peper fijn. 4 

Rasp een halve limoen en pers de limoen 

uit. Maak een dressing van sap, sojasaus, 

rasp, sesamolie en vissaus. 5 Halveer de 

koolbladeren in de lengte en verdeel 1/12 

deel van de groentenmix onderaan een 

koolblad. Bestrooi met sesam en rol op. 

Herhaal dit tot alles op is. 6 Serveer met 

dressing, partjes limoen en sesam.

Per eenpersoonsportie 115 kcal | 3 gr vet | 

14 gr koolhydraten | 5 gr eiwit | 5 gr vezels 

| 1,6 gr zout

Groen
blaadjekleurenpalet 

Vegatip Voor een vegetarische  
optie laat je de vissaus achterwege.

6 Chinese kool- 

bladeren

125 gr peultjes

½ mango (eetrijp)

½ komkommer of  

6 snackkomkom-

mertjes

1 kleine courgette

3 lente-uitjes

100 gr taugé

15 gr verse kruiden 

(munt, koriander, 

basilicum)

½ rode peper

2 limoenen

3 el sojasaus

1 el sesamolie

1 tl vissaus

1 el sesamzaad 

3 el zoete chilisaus





100% lekker, 0% melk

scan 
voor
meer
info
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In elk nummer gaat chef-kok 
Ramon Brugman terug naar de 
basis. Hoe maak je bijvoorbeeld 
een smakelijke dressing? Leer 
het van de chef.

Basisrecept vinaigrette 
5 minuten 

1 sjalot

1 tl gladde mosterd

7 gr zout

125 ml azijn

70 gr suiker

325 ml arachideolie

1 Snipper de sjalot zeer fijn. 2 Meng de sjalot 

met de mosterd, het zout, de azijn en de sui-

ker 3 Klop met een garde door elkaar, terwijl 

je de olie in een dun straaltje toevoegt. 4 Als 

het door elkaar zit, doe je het in een potje om 

te bewaren. 5 Er is een verschil tussen een 

vinaigrette en een dressing. Een dressing is 

gebonden, een vinaigrette niet en scheidt als 

je het even laat staan. Wil je van de vinaigrette 

een dressing maken? Voeg dan - voor je de 

olie toevoegt - een eidooier toe. 6 Voeg aan 

deze basis wat verse fijngesneden kruiden toe. 

Bijvoorbeeld basilicum, peterselie, bieslook, 

tijm, munt of koriander.

Tip!  Voeg de dressing pas toe vlak voordat je gaat 
eten. Door de zuren en het zout zal de sla of groen-
ten snel slap worden.

Tip van 
Ramon Brugman

“Maak je dressing in 
een schoon potje met 
deksel, dan kun je het 
in de koelkast 3 weken 
bewaren. Wel schud-

den voor gebruik!” 

Samen met Ramon

De kneepjes van de kok

Basisdressing
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Ook met het zoete onderdeel 
kun je spelen. Door te kiezen 
voor honing, appelstroop, jam, 
keukenstroop, chilisaus of gem-
bersiroop. Zout kun je vervangen 
door ansjovis, sojasaus of fetakaas. 
En pittig (mosterd) kun je ook 
toevoegen door rode peper, sambal 
of mierikswortel te gebruiken.

Kies in plaats van arachideolie ook 
eens voor een andere oliesoort, 
bijvoorbeeld olijfolie, walnootolie, 
sesamolie of zonnebloemolie.

Kies in plaats van witte azijn 
eens voor een ander zuur zoals 
citroensap, limoensap, augur-
kensap of een speciale azijn zoals 
rode wijnazijn, witte wijnazijn, 
balsamicoazijn of appelazijn.

Vanuit dit basisrecept kun je gemakkelijk de 
smaak aanpassen. De basis van een dressing 
of vinaigrette bestaat uit zuur (azijn), zoet 
(suiker), zout, pittig (mosterd) en olie. De 
verhouding is 1 deel zuur op 3 delen olie.

"Ik maak vaak drie soorten dressings die ik in 
potjes in de koelkast bewaar. Zo heb ik dus 
heel makkelijk zelfgemaakte, verse dressings 
tot mijn beschikking."

" Dit is een van 
die recepten die 
je uit je hoofd 
moet leren."



 Top! van Coop 
dressings 
 sinaasappel rozemarijn, gember wasabi, 
mosterd honing tijm of mosterd dille 
 fl es 150 ml 

D E Z E  L E K K E R E  D R E S S I N G S 
W O R D E N  G E M A A K T  M E T 

D E  B E S T E  K W A L I T E I T 
G R O N D S T O F F E N

 de allerbeste

kwaliteit
    waar we trots 
            op zijn

D E  A L L E R L E K K E R S T E
P R O D U C T E N  V O O R  J O U

G E S E L E C T E E R D
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Smaakmaker

Peterselie

Peterselie vooral garnering? Opeten dat groen! In de 

middeleeuwen werd het zelfs als groente verbouwd. 

In verse peterselie zit relatief veel vitamine C. Dit 

draagt bij aan een goede weerstand, de vorming van 

bindweefsel en de opname van ijzer. Verder zit er 

veel chlorofyl in. Dit zorgt voor de frisgroene blaad-

jes, maar het werkt ook antibacterieel. Daarom helpt 

peterselie bij een slechte adem. Peterselie onder-

steunt de spijsvertering en is een goed detox-kruidje. 

Je gaat er van plassen, waardoor afvalstoffen beter 

worden afgevoerd. Je kun het eindeloos combine-

ren, bijvoorbeeld met vis, groenten, aardappels, in 

dressings, soepen, stoofgerechten of kruidenboter. 

We verkopen hem vers of gedroogd en plat of met 

krul. Platte peterselie (bladpeterselie) heeft een in-

tensere smaak: fris en peperig. Krulpeterselie smaakt 

zachter. Platte peterselie is steviger, waardoor je hem 

prima in warme schotels kunt gebruiken. Krulpeter-

selie doet het juist lekker in koude gerechten en als 

garnering. Peterselie kun je vers ongeveer 4 dagen 

bewaren door het met de steeltjes in een bakje water 

te zetten. Pas op dat de blaadjes niet nat worden. 

Heb je meer dan je voorlopig gaat gebruiken? Vries 

het in! Was het, knip of hak het en stop het in een ijs-

blokjesvorm in de vriezer. Hierdoor heb je altijd een 

portie bij de hand. Het is dan 2 maanden houdbaar. 

Elixer

Voor een natuurlijke  

haarversteviger overgiet 

je een bosje peterselie 

met 1 liter kokend water. 

Laat minimaal 1 uur 

trekken. Spoel je haar 

hiermee na het wassen.

Heldenkroon 

De Romeinen kroonden 

hun overwinnaars met 

peterseliekransen.

Ze kruiden ons eten, maar hebben ook fijne extra’s. Ons favoriete  
voorjaarskruid is peterselie. Veelzijdig inzetbaar in de keuken en veel meer 

dan garnering waar het jarenlang voor werd gebruikt!

Meer weten 
over peterselie

Op coop.nl/peterslie-tips vind 

je meer bewaartips.
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Groene 
vingers

Het begint met een lege eierdoos en wat aarde. Met liefde, 
licht en aandacht tover je een saaie eierdoos om tot een 

prachtig fris lentetuintje vol heerlijke kruiden!

Meer 
knutselpret

Download nu deze plaat 
op coop.nl/knutselen en 
deel je foto op Instagram 
met #samenmetcoop.
Dan maak je kans op een 
rijkgevuld knutselpakket!

Zien hoe je deze kruidentuin maakt? 
Kijk op coop.nl/kruidentuintje voor 
de video.

Een verse blik met je eigen
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1 2

3 4

Strooi de zaadjes op de aarde. Doe er nog een 

klein beetje aarde overheen en druk aan met 

een lepel.

Besprenkel de aarde met een beetje water. Zet 

de kruidentuin op een lichte plek in huis. Wacht 

een paar weken en geef af en toe water. Voor je 

het weet heb je een volle tuin! 

Knip de deksel van de eierdoos. Beschilder 

de eiervakjes in vrolijke kleurtjes. Laat goed 

drogen. 

Schep in elk vakje een beetje aarde.

Nodig

lege eierdoos + vrolijke verfkleurtjes + kwast + potgrond +  
zaadjes (zoals tuinkers, bieslook, basilicum) + lepel + schaar 



Minder materiaal 
en beter recyclebaar 
karton voor ons 
gebak voor een beter milieu

Coop is continu bezig met het 
door ontwikkelen van verpakkingen 
zodat de impact op het milieu 
verkleind kan worden. Zo wordt 
voor onze gebaksverpakking tegen-
woordig minder karton en plastic 
gebruikt. 

In 2020 is daardoor in totaal 9.603 kg 
karton en 4.478 kg PET plastic 
bespaard op onze gebaksverpakking. 
Dat staat gelijk aan meer dan 13.000 
kartonnen verhuisdozen en ruim 
179.000 plastic frisdrank fl esjes!

Daarnaast maken we het zo 
gemakkelijk mogelijk om de verpakking 
te recyclen. Het plastic venster kan 
losgetrokken worden van de verpakking 
en met het plastic afval worden 
gerecycled. De kartonnen doos kan na 
verwijdering van taartresten en venster 
bij het oud papier.
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G
roen? Dat zijn deze vershoudbakjes zeker. 

De eco-lijn van Lock&Lock is gemaakt van 

100% gerecycled plastic. Dit zijn restanten 

die overblijven bij de productie van de originele 

vershoudbakjes. Zo gebruiken zij dus hun restjes 

voor jouw restjes! Door de mix van verschillende 

restanten is elk vershoudbakje uniek van kleur. 

Dat zorgt voor een fraai gevarieerde collectie; 

vertrouwde kwaliteit, in een groen jasje. 

LEFTOVERS VOOR JOUW LEFTOVERS
De duurzame vershoudbakjes zijn ideaal om 

te gebruiken als lunchboxen of om restjes in te 

bewaren, in te vriezen of op te warmen. Ze zijn 

BPA-vrij, 100% lucht- en waterdicht en geschikt 

voor magnetron, diepvries en vaatwasser. Zo blijft 

jouw eten langer vers, voorkomen we voedselver-

spilling en dragen we samen een steentje bij aan 

een beter milieu.

SPAREN EN BEWAREN!
De bijbetaling varieert van € 0,99 voor de 350 ml

variant tot € 3,49 voor de vershouddoos met

een inhoud van 2,3 liter.

Uniek in kleur, groen van aard: 
spaar nu voor 7 verschillende  
vershouddozen.

SPAAR NU VOOR LOCK&LOCK 
ECO VERSHOUDBAKJES

Spaar 8 weken lang voor korting op 7 verschillende maten vers-

houdbakjes.

Je ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen (*) 1 zegel. Dit geldt 

zowel in de winkel als online. Sparen gaat snel, want je krijgt ook bij 

verschillende actieproducten extra spaarzegels. Met 8 zegels heb je 

al een volle spaarkaart (**). Tegen inlevering van 1 volle spaarkaart en 

bijbetaling ontvang je een Lock&Lock eco vershoudbakje naar keuze. 

De spaaractie loopt van maandag 22 februari t/m zondag 18 april 

2021. De zegeluitgifte stopt na die tijd. Je kunt nog 1 week na de 

actie je volle spaarkaarten inleveren, t/m zondag 25 april 2021. Voor 

deze actie geldt op=op! De bakjes zijn niet los te koop bij Coop. 

 

Meer weten? Op coop.nl/vershoudbakjes vind je meer informatie over 

de actievoorwaarden en de spaarcampagne. 

*Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet-toegestane artikelen (rookwaren, 

koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, 

postzegels, loten en telefoonkaarten).

** Volle spaarkaarten kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld of 

een andere waardecompensatie.

Spaar nu voor 
Lock&Lock 
ECO vers- 
houdbakjes

Vers  
bewaren 
en de  
natuur 
sparen!

TOT WEL

78%
KORTING

Sparen   

Minder materiaal 
en beter recyclebaar 
karton voor ons 
gebak voor een beter milieu

Coop is continu bezig met het 
door ontwikkelen van verpakkingen 
zodat de impact op het milieu 
verkleind kan worden. Zo wordt 
voor onze gebaksverpakking tegen-
woordig minder karton en plastic 
gebruikt. 

In 2020 is daardoor in totaal 9.603 kg 
karton en 4.478 kg PET plastic 
bespaard op onze gebaksverpakking. 
Dat staat gelijk aan meer dan 13.000 
kartonnen verhuisdozen en ruim 
179.000 plastic frisdrank fl esjes!

Daarnaast maken we het zo 
gemakkelijk mogelijk om de verpakking 
te recyclen. Het plastic venster kan 
losgetrokken worden van de verpakking 
en met het plastic afval worden 
gerecycled. De kartonnen doos kan na 
verwijdering van taartresten en venster 
bij het oud papier.
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Een groene paprika 
kun je beter niet 
eten

Patricia Schutte van het Voedings-
centrum:  “Een groene paprika is 

eigenlijk onrijp. Alle kleuren paprika’s 

staan in de Schijf van Vijf. Ze bevatten 

namelijk veel vezels en voedingsstoffen 

en weinig calorieën.”

Wat is waar?
Iedereen heeft wel een idee over wat gezond is 
en wat niet. Omdat je het ergens hebt gelezen 
of omdat je oma het altijd zei. Coop gaat op 
zoek naar wat wel en niet waar is.

Gedroogd fruit 
bevat minder 
mineralen dan 
vers fruit
Patricia Schutte van het Voedingscentrum: 
“Per 100 gram bevat gedroogd fruit meer 

mineralen dan vers fruit, maar dit heeft ermee te 

maken dat 100 gram vers fruit meer water bevat. 

Gedroogd fruit is geconcentreerder, omdat het 

water er uit is waardoor het automatisch ‘meer’ 

mineralen lijkt te bevatten. Ga vooral niet te veel 

de mineralen tussen vers en gedroogd fruit 

vergelijken. Gedroogd fruit bevat namelijk geen 

vitamine C, want dit gaat verloren bij het drogen. 

Wel bevat het de andere voedingsstoffen uit 

fruit, maar ook veel suiker.”

Feit of fabel

Avocado’s bij 
Coop zijn altijd 

eetrijp

Op coop.nl/avocado kan 

je zien hoe het kan dat 

deze Zuid-Amerikaanse 

lekkernij eetrijp in onze 

winkels ligt. 

FABEL

FEIT

FABEL
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Rauwe 
groenten 
zijn het 
best om 
te eten

Rauwe groenten leveren 

niet méér voedingsstof-

fen dan gekookte 

groenten. Integendeel, 

doordat koken de 

celwandstructuur 

openbreekt, kan het 

lichaam veel gekookte 

groenten beter verteren 

en de voedingsstoffen 

gemakkelijker opnemen. 

Spinazie mag je 
niet twee keer 
opwarmen
Dat mag wel! Als je het maar niet langer 

dan twee dagen bewaart in de koelkast. 

En laat de restjes spinazie na de eerste 

bereiding wel snel afkoelen en bewaar 

ze in de koelkast bij 4 graden. Zo krijgen 

bacteriën die nitriet produceren minder 

kans om te groeien.

FEIT

Groene bananen 
rijpen sneller in 
een papieren zak  
Door bananen in een papieren zak te 

stoppen mét een appel of tomaat komt 

er ethyleengas vrij. Door dit gas wordt 

onrijp fruit sneller rijp en heb je een dag 

later gele bananen. Moet het sneller? 

Leg ze dan een uurtje in een oven op 

150 graden en laat ze afkoelen in de 

koelkast.

FABEL

FABEL

Meer 
lezen?

Op coop.nl/bewaarwijzers 
lees je meer over hoe je 
groenten en fruit het best 
bewaart.



voor minder plastic

Met trots presenteren we onze 
nieuwe tapas en noten verpakkingen. 
We besparen hiermee 25% plastic
en daarnaast zijn ze ook nog eens 
hersluitbaar, handig toch?
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Verspil niks

Gesmoorde groenten 
met kabeljauw 
25 minuten | 4 personen

2 sjalotjes (fijngesneden)

1 teen knoflook (fijngesneden)

500 gr knolselderij

halve bos bospeen

halve limoen

100 gr boter

500 gr kabeljauw 

200 gr doperwten (diepvries)

200 gr tuinbonen (diepvries)

100 ml olijfolie of frituurpan met olie

40 gr Parmezaan (geraspt)

Basilicum-aioli

10 gr basilicum (fijngesneden)

1 eiwit 

1 el crème fraîche 

100 ml zonnebloemolie 

¼ tl zout

¼ tl peper

1 Snijd de knolselderij in medium 

dikke frieten en de wortel in dunne 

plakjes. 2 Rasp de schil van de limoen 

en pers het sap uit. 3 Verhit boter in 

een pan met de limoenrasp op laag

vuur. 4 Bak hierin wortel en sjalot 

en voeg na 2 minuten de kabeljauw, 

het limoensap en 100 ml water toe. 

Smoor 12 minuten met de deksel 

erop. 5 Voeg de laatste minuut dop-

erwten en tuinbonen toe. 6 Verhit de 

frituurpan (170 graden). 7 Doe eiwit, 

crème fraîche, knoflook en basilicum 

in een maatbeker. Voeg langzaam de 

zonnebloemolie toe terwijl je staaf-

mixt tot er een mooie egale aioli ont-

staat. Breng op smaak. 8 Frituur de 

knolselderijfrieten in de frituurpan in 

6 minuten knapperig. 9 Verdeel over 

vier borden. Strooi Parmezaan over 

de frieten en serveer de aioli erbij.

Per eenpersoonsportie 825 kcal | 

62 gr vet | 22 gr koolhydraten | 36 gr 

eiwit | 14 gr vezels | 0,9 gr zout

Deel jouw 
restjesrecept

Heb jij dit recept of een 
restjesrecept gemaakt? Wij 
zijn benieuwd. Deel ’t op 
Instagram met de hashtag 
#samenmetcoop en maak 
kan op een Coop cadeaukaart 
t.w.v. €50,-. Vegatip Ook lekker met  

een gekookt eitje!

Bij Coop gooien we niet
graag iets weg. Daarom
een recept met de restjes 
uit dit magazine.



Spaar mee voor sport- 
en spelmaterialen
voor jouw school!

Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei 2021 

vindt alweer de vijfde Doekoe-actie plaats bij Coop. Met 

deze spaaractie spaar je voor sport en spel materialen voor 

scholen in de buurt. Bij aankoop van actieproducten, ontvang 

je speciale Doekoe-munten. Doneer jouw Doekoe aan 

een school naar keuze in je eigen buurt zodat er sport- en 

spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of 

de sportdag van gekocht kunnen worden. 

Zorg er samen met ons voor dat de kinderen meer gaan 

spelen, sporten en bewegen. Zo brengen we de jeugd vooruit. 

Samen, met elkaar.

Kijk voor meer informatie op coop.nl/doekoe

Pingel doekoe  
binnen voor jouw 

school
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Nog meer recepten 
op coop.nl 

Vind met handige filters simpel en snel een recept naar jouw 
smaak, pas het aantal personen aan voor wie je kookt en  
zie direct de hoeveelheid ingrediënten die je nodig hebt. 

Bovendien kan je ze daarna direct in je winkelmandje plaatsen. 
Dat is nog eens makkelijk boodschappen doen!

Volgend nummer: 

Dubbel lekker 
Vanaf 5 mei in jouw Coop supermarkt.

In het volgende magazine onderzoeken we hoe we minder 
kunnen verspillen en beter kunnen bewaren. Daarnaast ook 

veel dubbelgekke combinaties en dubbel veel plezier. 

Op zoek naar nog meer groene
inspiratie? Kijk op coop.nl/groentjes 

voor recepten, tips en producten.

Online heeft Coop ruim 7000 recepten, dus genoeg keuze! 



Geef jouw 
mening over het 
Aan de Keukentafel 
magazine

Ben jij een échte Aan de Keukentafel-fan en wil jij 
ons helpen met het verbeteren van het magazine? 
Ga naar coop.nl/vragenlijst en vul onze enquête 
voor 28 maart in. 

  1

Inspiratiemagazine 9e jaargang, lente 2021

Seizoenskalender
 Eten volgens het 

seizoen doe je zo!

Meer groente 
7 tips om meer 

groente te eten 

Kraakvers  
Groenvoer vers van 

het land

keukentafelAan de

met Coop

Groentjes
een vers begin

Met jouw 
inbreng kunnen we ons magazine nog beter, leuker en interessanter 

maken!



maken we Pasen lekker bont

paastafelAan de

met Coop



ONTBIJT:

AL HET 
GOEDE 
KOMT IN 
DRIEËN

Kaneel-
broodjes 
Met croissantdeeg kun je alle kanten uit. 

Naturel, hartig of gerold tot een heerlijk 

kaneelbroodje. Deze Scandinavische 

lekkernij doet het goed op je paastafel.

Op coop.nl/kaneelbroodjes staat het 

recept.

Ontbijtbowl
Ben je meer van de lichte ontbijtjes? Dan is 

een ontbijtbowl ideaal. De mix van fruit en

yoghurt ligt niet zwaar op de maag en is 

geliefd bij zowel jong als oud. Straks nog een 

paasbrunch? Ga dan voor deze bowl!

Op coop.nl/ontbijtbowl staat het recept.

Met dit uitgebreide ontbijt zit er 
altijd iets bij dat je lekker vindt. 
Begin de paasdagen met mak-
kelijke, maar zeer feestelijke re-
cepten.

Kaneelbroodjes 
kennen we vooral 
als een Zweedse 
lekkernij, maar ze 

worden ook in 
andere Scandi-

navische landen 
gegeten.



HAANTJE-
REP-JE
Voor dit haantje de voorste kom je 

zelfs met Pasen snel en vroeg je bed 

uit. Dit heerlijke paashaanbroodje met 

roerei, gerookte zalm en zelfgemaakt 

kruidenzout is een wat steviger 

ontbijtje voor fijnproevers en smulpa-

pen.  

Op coop.nl/paashaan staat het recept.



Vandaag is het feest en daar hoort dus een feestelijke taart 
bij. Van deze regenboogtaart gaat het voorjaarszonnetje 

vast direct schijnen.

Deel 
en win!

Heb jij ook een paastaart ge-
maakt? Deel hem op Instagram 
met de #samenmetcoop 
en maak kans op een Coop 
cadeaukaart t.w.v. €50,-!

BONTE PAASTAART

Kijk op coop.nl/paastaart voor 
het recept van deze taart.



Rogg-
biv  
Een ezelsbruggetje 

om de zeven 

kleuren van de 

regenboog te 

onthouden: rood, 

oranje, geel, groen, 

blauw, indigo en 

violet. In werkelijk-

heid bestaat de 

boog uit nog veel 

meer kleuren, maar 

zeven is al sinds jaar 

en dag een magisch 

nummer.

KNAPPERIGE 
MACARONS
De oorspronkelijk uit Frankrijk afkom-

stige macarons zijn inmiddels goed 

ingeburgerd in Nederland. Wie kent de 

twee luchtige amandelkoekjes met 

ertussen een zacht laagje niet? Je 

vindt ze in ons paasassortiment. 

Tip! Ook leuk om je taart mee te 
decoreren.

EIEREN VERVEN
De tijd voor Pasen is de 
Vastentijd. Dan mochten er geen 
eieren gegeten worden. Kippen 
blijven leggen, dus hoe onthoud 
je welke eieren het oudst zijn? 
Door ze een kleurtje te geven! Zo 
zouden de gekleurde paaseieren 
zijn ontstaan.

Blauw
Aubergine, bietjes, blauwe besjes, bramen, 

druiven, pruimen, vijgen: blauw eten is vaak 

zeer rijk aan vitamine C en vitamine K. Zo 

heeft elke kleur voeding zijn eigen kwalitei-

ten. Het best kun je je bordje dus vullen met 

groenten en fruit in alle kleuren van de 

regenboog.

BLAUW 
BLOED
Eet twee stuks fruit per 

dag voor je gezondheid. 

En dan bedoelen we niet 2 

besjes: een klein schaaltje 

blauwe bessen staat gelijk 

aan één stuk fruit!

Rutger van den Broek (@rutgerbakt), oud-
Heel Holland Bakt-winnaar:
“Mijn favoriete zelfgebakken paasbrood? 
Opgerold met daarin een vulling van walno-
ten, bruine suiker en stukjes abrikozen.”

Melkchocolade...
vind je meestal in een blauwe 
wikkel. Waarschijnlijk komt dit 
doordat melkpakken blauw zijn. 



Groene asperges
In een oven van 220 
graden is de pizza-
bodem snel knapperig 
en kun je direct je 
asperges snel grillen.

. 

Tuinerwten
Tuinerwten op je pizza? 
Ja! De lekkere bite 
combineert goed met de 
zachtheid van de kaas.

Bieslook
Houd de bieslook sterk 
van smaak door de 
stengels er pas op te 
doen als de pizza uit de 
oven is gehaald.

Peterselie
De smaakmaker waar je 
nooit genoeg van krijgt. 
De platte variant heeft 
meer smaak dan de 
krullende variant.

Dille
Zowel verse of ge-
droogde dille is sterk 
van smaak. Voor de 
pizza maakt het dus 
niet uit welke je neemt; 
je proeft het zeker.

EEN PLAAT VAN 
EEN PIZZA

Wie zegt dat Pasen en pizza niet prima samen gaan? 
Zeker dit plaatje van een pizza. En deze groene jon-

gen is ook nog eens lekker en gezond.

Pizza-buffet-spel
Pizza is een allemansvriend: zowel jong als oud is er gek op. 

Maar iedereen heeft zijn favoriete beleg: met lekker veel kaas-

soorten, met verschillende groenten of juist alleen maar met 

champignons, met vis of plakjes ham of worst. Maak eens een 

pizza-buffettafel. In bakjes doe je verschillende toppings en de 

pizzabodems liggen klaar. Iedereen stelt zijn eigen favoriet 

samen. Of je maakt er eentje speciaal voor iemand anders. Schuif 

‘m in de oven, even wachten en smullen maar.
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Geen zin om het deeg 
zelf te maken? Coop heeft 
verschillende kant-en-klaar 
pizzabodems om zelf te 
beleggen.

Bekijk op coop.nl/plaatpizza het 
recept van deze groene pizza.



DE ZON IN DE PAN
Bij deze shakshuka met zalm eet je gezellig samen uit één pan.

Bekijk op coop.nl/shakshuka het 
recept van deze shakshuka. 



PASEN = GEEL
Geel is een paaskleur bij uitstek, want 

geel is de kleur van de zon. Pasen is 

eigenlijk de terugkeer van de zon na de 

donkere wintermaanden. Maar deze 

zonnige kleur doet meer op je bord. 

Gele voeding bevat vaak kalium, wat 

goed is voor de bloeddruk. Maar het is 

ook rijk aan vitamine A en C en helpt je 

immuunsysteem verbeteren. Kies 

bijvoorbeeld voor mais, gele paprika 

en gele tomaat gecombineerd met 

geel fruit: citroen, banaan of ananas.

Vergeet de beschilderde eieren 
bij het paasontbijt, maar bewaar 
je eieren en kookkunsten voor dit 
heerlijke gerecht. Gegarandeerd 
dat dit recept ook blijft na de 
paasdagen!

Gevuld geluk
Een gevuld eitje is zo simpel, maar oh zo 

lekker! De truc tot het spuiten van een mooie 

toef? Zorg dat je eigeelmengsel niet te zacht 

en niet te hard is en laat de eieren zo lang 

mogelijk in de koelkast staan voor je ze 

serveert. Met het basisrecept kun je einde-

loos variëren: bijvoorbeeld met crème 

fraîche en dille of paprikapoeder en uitge-

bakken bacon. Of meng het eigeel eens met 

avocado voor een heel speciale toef.

EI IN 
EEN 
NEST
Een boterham met ei 

krijgt een nieuwe 

dimensie als je het 

eitje laat garen in het 

brood. Kies je eigen 

figuurtje dat je met 

een koeksteker uit het 

brood steekt.

Op coop.nl/ei-nestje 

staat het recept.

Paasbeesten
Naast paashazen 

zijn er in ‘t buiten-
land ook andere 

dieren die paasei-
eren verstoppen: 
een haan, kip, vos 
en... een koekoek.

Pruttelend eitje
Het gerecht shakshuka 
is niets meer dan 
een pruttelende pan 
dikke saus waarin 
je allemaal andere 
lekkere ingrediënten 
laat garen. Zoals zalm, 
tomaten, paprika en 
natuurlijk eieren.



SCHAAL VOL 
SMAAK

Deze paasmaaltijd is een smaakbom vol 
kruiden, een zoetje en een zuurtje.

Kijk op coop.nl/ovenschotel voor het 
recept van deze heerlijke paasschotel.



SCHAAL VOL 
SMAAK

Paasboeket
Wil je met Pasen eens een bijzonder cadeau-

tje meenemen in plaats van een bloemetje? 

Geef dan een mandje met verse kruiden-

plantjes. Het voorjaar is het ideale seizoen 

om de kruiden buiten te zetten. Doe er 

vooral een zak tuinaarde bij, want de truc tot 

het kweken van kruiden is het gebruiken van 

goede potgrond.

Oranje 
boven
Deze Italiaanse ovenschotel 

heeft een oer-Hollands 

kleurtje: oranje. Dat doet het 

goed tijdens de vrolijke 

paasdagen. Het fijne aan een 

ovenschotel als avondmaaltijd 

is dat je ’m van tevoren kunt 

klaarmaken en je er op het 

moment zelf geen omkijken 

naar hebt; de oven doet het 

werk voor jou. Zodat jij tijd 

hebt om te knutselen met de 

(klein)kinderen of om even 

helemaal niets te hoeven 

doen voordat het bezoek voor 

de deur staat.

RAS EL 
HANOUT
Liever een ovenschotel 

met een Arabisch tintje? 

Kruid de kip dan met ras 

el hanout. Dit Arabische 

kruidenmengsel bestaat 

uit maar liefst 20 verschil-

lende kruiden, waaronder 

kaneel, kruidnagel, 

gember, foelie, nootmus-

kaat en kurkuma. Ras el 

hanout betekent ‘hoofd 

van de winkel’ en dat is 

dit mengsel zeker.

De kip is gaar
bij een kerntem-
peratuur van 72 

graden. Of check 
door er in te 

prikken. Helder 
vocht? Dan is de 

kip gaar!



Kip op stok
Kip en spek; een stel 

dat onvoorstelbaar 

goed bij elkaar past en 

altijd welkom is aan 

de gourmettafel.

Kaasburgertje
Burgers hoeven echt 

niet alleen van vlees 

te zijn gemaakt. Onze 

geitenkaasburger is 

om te smullen.

Pikant 
visburgertje
Vis mag lekker pittig 

zijn. Met dit pikante 

visburgertje geef jij je 

gourmetavond een 

oosters tintje. 

GOURMETTEN 
= DELEN
Spreek af dat iedereen aan tafel een 

verrassingspannetje voor een ander 

maakt. Op die manier wordt het 

klaarmaken een gezamenlijke activi-

teit. Ook leuk is om een keer te 

gourmetten in een landenthema. Kies 

bijvoorbeeld Italiaans en laat 

dat terugkomen in de 

sauzen (pesto), de kruiden 

(basilicum) en het brood 

(ciabatta).

Paasvuur
Met Kerstmis verbranden we kerstbomen, 

met Pasen maken we een paasvuur voor 

de… marshmallows natuurlijk! Lekker met 

een bolletje ijs of gewoon direct van het 

stokje. 

DE BESTE 
BAKKER
Is je tante heel goed in het 

bakken van champignons 

en je broer in het regel-

matig flippen van ham-

burgers? Benoem diegene 

tot meesterbakker en laat 

hem of haar voor de hele 

groep aan de gang gaan.

Rode voeding...
bevat een stofje dat 
je cellen beschermt 
tegen de zon. Kies 
bijvoorbeeld voor 
tomaten, radijs, rode 
biet of rode paprika.

GOURMETTEN 
MET PASSIE

Het leuke aan gourmetten is dat 
iedereen lekker zelf aan de slag 
kan. Waar kies jij voor?

Meer gourmet-
inspiratie? 

Vind op coop.nl/gourmet meer 
recepten en leuke gourmettips 
om jouw gourmet bijzonder te 
maken!

Op coop.nl/paastafel-recepten 
vind je de drie gourmetrecepten.





ZO MAAK JE VAN PASEN 
EEN KLEURENFEEST!

Handen uit de mouwen en aan de slag. 
Met deze tips maak je er een kleurrijk Pasen van!

HOE BEREID JE 
HET PERFECTE 
EITJE?
Hoe eet jij het liefst een ei? Gekookt, 

of gebakken? Lekker smeuïg zacht met 

een zachte dooier of juist lekker hard? 

Smaken verschillen natuurlijk, als je 

maar weet wat je doet. Online leggen 

we in video stap voor stap uit hoe je 

een perfect eitje bereidt!

Bekijk op coop.nl/eitje de video.

MEEKOKEN UIT 
DEZE SPECIAL?

Ontbijtbowl Paashaanbroodje Kaneelbroodjes Groene plaatpizza Shakshuka met zalm

Zin om mee te koken met alle recepten in deze 
special? Alle informatie hebben we op coop.nl/
paastafel-recepten voor je klaar gezet. 

KNUTSEL 
MEE!
In een creatieve bui?  

Kleur in, knip uit en 

deel het resultaat via 

#samenmetcoop en 

maak kans op een mooie 

prijs. 

Haal de knutselplaat op bij 
jouw Coop of download ‘m 
op coop.nl/knutselen en 
print ‘m uit.



Kipstokje met spek Pikant visburgertjeKaasburgertjeItaliaanse kipschotelEi in een nestje

KLEUREN? 
NATUURLIJK!
Natuurlijk gaan we eieren verven deze Pasen. 

Maar wist je dat dat ook helemaal met 

natuurlijke verf kan? Wat dacht je van 

bietensap? Op coop.nl/eieren-verven lees je er 

alles over!

MEER PAASPRET
Ook online maakt Coop er een bont paasfeest

van. Zo kun je vanaf 26 maart paaseieren

zoeken op coop.nl/facebook en kans maken 

op een toffe prijs! Voor op Instagram hebben 

we een leuk filter gemaakt, waarmee je jezelf 

helemaal in paassfeer kan hullen. Maak een foto 

en deel het met je vrienden en familie. Leuk!



Meer inspiratie, lekkere 
recepten en handige tips? Op 
coop.nl/pasen vind je alles om 
jouw Pasen extra feestelijk te 

maken!

maken we Pasen lekker bont


