
low carb koken
M E T E E N  G E Z I N  E N  K I N D E R E N 



Kook je voor het hele gezin? Het is zeker niet nodig om twee potjes 
klaar te maken als je partner of kinderen wel nog rijst, pasta, aard-
appelen of brood bij elke maaltijd willen eten. Hieronder vind je een 
heleboel ideeën om snelle koolhydraten creatief te vervangen zodat jij 
kan genieten van een low carb alternatief. 

Zien eten doet eten dus grote kans dat je tafelgenoten af en toe ook eens 
zullen willen proeven en zo nieuwe ingrediënten ontdekken. Als ze 
zien hoe goed en energiek jij je voelt, zullen ze ook sneller geïnspireerd 
worden om het zelf te proberen. Ik geloof dat dit de beste manier is om 
anderen mee ‘op de kar’ te krijgen, niets forceren of met het vingertje 
wijzen, maar wel inspireren en anderen vrij laten om zelf keuzes te 
maken.

HOE KAN IK MIJN 
MAN EN KINDEREN 
INSPIREREN?
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Spaghetti Courgettenoedels, spaghettipompoen, 
  kelpnoedels (+ als koolhydraatboost: volle 
  rijstnoedels, boekweitnoedels)

Lasagne, cannelloni Schijfjes of rolletjes geroosterde courgette 
  of aubergine (+ als koolhydraatboost: 
  rijst-lasagnevellen)

Rijst, couscous Fijngehakte bloemkool, broccoli of venkel

Aardappelpuree Puree van bloemkool, knolselderij, pastinaak,  
  broccoli, wortel, butternut…

Havermoutpap Chiapudding of keto porridge op basis van 
  hennepzaad

Ontbijtgranen Granen- en suikervrije granola, 
  bv. onze ALL GOOD keto-granola 
  (www.JuliesLifestyle.com/Shop)

Tortillawraps Omelet als wrap, Romeinse sla, radicchio, 
  rodekoolblad, warmoes (snijbiet)…

Tarwebloem Amandelmeel, kokosbloem

Granencrackers Zadencrackers, ALL GOOD keto crackers 
  (www.JuliesLifestyle.com/Shop)

(Geroosterd) brood Toast van zoete aardappel of courgette, 
  keto flatbread, pompoenpitbrood

Broodkruim, paneermeel Fijngehakte noten, amandelmeel, gehakte 
  kokosschilfers

Melkchocolade Donkere chocolade, minstens 85% cacao

Frisdrank Vitaminewater, groene sapjes, gekoelde thee

Zoet fruit zoals banaan Suikerarm fruit zoals aardbeien, braambessen, 
en mango frambozen, meloen… 

https://www.julieslifestyle.com/nl/shop
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop
https://www.julieslifestyle.com/nl/shop
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H O E  K A N  I K M I J N  K I N D E R E N  M E E R  G RO E N T E N 
L AT E N  E T E N ?

✕ Laat kleine kinderen zoveel mogelijk zelfstandig eten, zeker bij het introdu-
ceren van vaste voeding. Dat heeft een positieve invloed op hun smaakontwik-
keling en zo leren ze ook beter omgaan met nieuwe texturen en ingrediënten.

✕ Lust je kind iets niet of kent het iets nog niet? Forceer niets, maar laat het 
wel proeven, al is het maar één hapje per keer. Onderzoeken hebben uitge-
wezen dat je smaakpapillen na 10 à 12 proefbeurten pas wennen aan nieuwe 
smaken. Geef dus niet te snel op. Je kunt de groente in kwestie op verschillende 
manieren klaarmaken (puree, frietjes, noedels…) om je kind te laten wennen aan 
de smaak.

✕ Geef als ouder het goede voorbeeld. Kinderen kopiëren het gedrag van hun 
ouders. Als je bijvoorbeeld zelf je neus optrekt voor spruitjes, zal je kind ze ook 
niet eten. In bepaalde stadia van het ‘kind-zijn’ treedt ook neofobie op, angst 
voor het nieuwe. Evolutionair is dat een beschermings- en overlevingstechniek 
om niet zomaar iets als veilig te accepteren. Pas als je kind jou 10 keer of meer 
een bepaald ingrediënt heeft zien eten, zal het concluderen dat het veilig is.
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✕ Laat je kinderen stap voor stap wennen aan nieuwe smaken en groenten, 
bijvoorbeeld door aardappelpuree te mengen met knolgroenten of kolen. Je 
kunt beetje bij beetje de hoeveelheid aardappelen verminderen en vervangen 
door andere groenten. Maak bijvoorbeeld eens stoemp van wortel, zoete aard-
appel of pastinaak, met wat spinazie, boerenkool of savooikool.

Dezelfde techniek kun je toepassen bij frietjes en pasta. Meng klassieke deeg-
waren met groentenoedels van courgette, wortel, pastinaak… en verminder 
ook hier stelselmatig de hoeveelheid gewone pasta. Andere goede granenvrije 
alternatieven voor pasta zijn bijvoorbeeld noedels van boekweit, zoete aard-
appel, konjacwortel… Verkrijgbaar online en in de natuurwinkel. Maak ook eens 
frietjes van zoete aardappel, pastinaak… in de oven of airyfrer.

✕ Neem je kinderen mee naar de winkel om groenten te kopen en laat ze 
zakjes vullen. Betrek ze ook bij het koken. Laat ze bijvoorbeeld hun eigen groen-
teomeletje maken, groenten wassen of onder toezicht snijden, een ovenschotel 
in laagjes opbouwen… Ze zullen sneller geneigd zijn om iets te eten als ze het zelf 
hebben klaargemaakt.
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✕ Maak groentesnacks met dipsausjes om mee te geven naar school, als  
tussendoortje thuis, als aperitiefhapje wanneer je bezoek over de vloer hebt…  
Zo zien je kinderen hoe leuk en ‘normaal’ het is om groenten te eten. 

✕ Maak een pizzabodem met groenten, zoals bloemkool, of met alternatieve 
melen van amandel, konjacwortel, kokos of lijnzaad. Laat je kinderen zelf hun 
pizza versieren met kleurrijke groenten en hun favoriete pizzatoppings. Je kunt 
dat ook wekelijks inlassen als gezamenlijk familiemoment.
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H O E  K A N  I K E E N  L E K K E R E  
G E ZO N D E  LU N C H B OX  
SA M E N ST E L L E N ?

Ben je op zoek naar inspiratie voor een  
gezonde brooddoos? Probeer eens een van  
deze low carb-lunchcombo’s.

Lunchbox groentespiesjes met pesto

Gebakken kipfilet + spiesjes van gegrilde groenten
Komkommerschijfjes
Pesto (zie p. 60)
Aperitiefnootjes (zie p. 67)

Lunchbox toast avocado

Zadencrackers (zie p. 82) met ½ avocado en grof 
zeezout
Tomaat en komkommer met extra vierge olijfolie 
en 2 à 3 zachtgekookte eitjes
Verse bessen
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Lunchbox flatbread

Bloemkool flatbread (zie p. 20)
Romeinse sla met komkommer, avocado en pesto 
(zie p. 60)
Hazelnootkoekje (zie p. 76) en/of pure chocolade 
(minstens 85% cacao)

Lunchbox vissalade

Uitgeholde gebakken courgette met vissalade 
(zie p. 62)
Radijsjes en wortel
Aperitiefnootjes (zie p. 67)
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Lunchbox frittata muffins

Frittata muffins (zie p. 24)
Komkommer, selder
Handvol amandelen en macadamia’s natuur
Verse bessen

Lunchbox kippenspiesjes met 
Griekse salade

Kippenspiesjes met gegrilde groenten
Griekse salade met extra vierge olijfolie 
(komkommer, tomaat, zoete puntpaprika, 
olijven)


