
Onno van Witteloostuyn (31) hield
altijd al van koken en lekker eten,
kreeg het ook van huis uit mee. 
Hij ging naar de hotelschool en deed
veel horeca-ervaring op in betere
restaurants. Hij woonde in Londen en
Parijs. Nu werkt hij als bode voor de
leden van de raad van bestuur van
ABN/AMRO. Zelf noemt hij dat liever
butler. Denk dan niet aan zo’n oudere,

grijzende heer uit de
Engelse tv-series, maar
aan een jonge gastheer
die zorgt dat het de
gasten van de werk-

gever aan niets ont-
breekt. "Dat varieert van

de chauffeur vragen nog
even een pakje op te halen

tot gasten daadwerkelijk 
ontvangen, lunch of diner 

regelen of een mooi menu met

begeleidende wijn samenstellen," 
vertelt Onno.
Drie jaar geleden nam zijn leven 
een andere wending toen hij met zijn
fiets over de kop sloeg en met zijn
hoofd een boom raakte. Een hoge
dwarslaesie was het gevolg. In het
revalidatiecentrum leerde hij aard-
appels schillen, maar Onno vond dat
niet exotisch genoeg.
"We leven in wat ik noem het
AllerHande-tijdperk. De gewoonten
rond eten en koken zijn enorm ver-
anderd de laatste decennia in
Nederland. We kunnen van alles 
krijgen: verse kruiden, zelfgemaakte
pasta’s, tapenades, noem maar op. 
Ik maak daar graag gebruik van."
Met vallen en opstaan, "de keuken
zat in het begin helemaal onder de
tomatensaus", pakte Onno zijn oude
hobby weer op. Hij kookt op gevoel

en niet aan de hand van recepten.
Eerlijke, verse ingrediënten vindt hij
belangrijk en het oog wil ook wat, dus
let hij ook op de kleur. Zijn manier van
koken lijkt op die van tv-kok Jamie
Oliver, die hem inspireert. Moeilijk om
zelf te doen? Niet met de tips en han-
digheidjes die hij al doende voor zich-
zelf bedacht en graag met de lezers
van Support Magazine wil delen.

IETS LEKKERS KOKEN TERWIJL JE JE HANDEN NAUWE-

LIJKS KAN GEBRUIKEN? ONNO VAN WITTELOOSTUYN

DOET HET EN LIET SUPPORT MAGAZINE MEE-ETEN. U

ALS LEZER KAN HET GERECHT PAS DAADWERKELIJK

PROEVEN ALS U HET ZELF HEEFT KLAARGEMAAKT. DAT

KAN MET HET RECEPT EN DE TIPS VAN ONNO.

KOKEN
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Onno van Witteloostuyn kookt
de sterren van de hemel.

ALS
KOUD KUNSTJE
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B E N O D I G D H E D E N
• 1 teentje knoflook
• 2 bakjes rijpe cherrytomaatjes (1 bakje á 250 gr. per persoon)
• 1 ruime hand verse basilicumblaadjes
• 4 á 5 eetlepels olijfolie (extra virgin)
• 1 eetlepel rode wijnazijn
• peper en zout naar smaak
• 1/2 pak spaghetti (250 gr. voor 2 pers.)
• stukje verse Parmezaanse kaas (± 50 gr. per persoon of naar smaak)
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MET GEKNEUSDE CHERRYTOMAATJES EN VERSE BASILICUM

(RECEPT VOOR 2 PERSONEN)

KOKEN

B E R E I D I N G
• Rasp de Parmezaanse kaas of gebruik een keukenmachine. 

Tip: Raspen bij de kaasboer kan ook. Gebruik liever geen zakje voorverpakte,

geraspte kaas omdat de smaak het niet haalt bij die van verse Parmezaanse.

• Pel het teentje knoflook 
Tip: Gebruik een knoflookrolletje, verkrijgbaar bij de betere kookwinkel.

• Kneus de tomaten in een pan, met behulp van een vijzel of een
pureestamper.

Tip: Leg het dekseltje van het doosje of een stukje huishoudfolie op de toma-

ten om spatten te voorkomen.

• Voeg het teentje knoflook toe en kneus die ook.

• Hak de basilicumblaadjes grof en strooi die bij de tomaten.
Tip: Hak of snijd de basilicum met een mes met verticaal handvat of gebruik

een keukenmachine. 

• Voeg de olijfolie en de rode wijnazijn toe.

• Voeg peper en zout naar smaak toe.
Tip: Gebruik een elektrische peper- en (zee)zoutmolen.

• Roer met een pollepel het geheel door elkaar. De smaak van de
gekneusde tomaten gaat hierdoor samen met die van de olie, azijn
en kruiden.

Tip: De tomaten en kruiden hoeven niet te worden gewarmd, dat gebeurt door

er later de kokendhete spaghetti bij te doen.

• Kook water en bereid de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing.
Verwarm intussen de borden voor in de magnetron. (Let op: afhanke-
lijk van het materiaal verschillen borden in de mate waarin ze warm
worden.)

Tip: Met de Quooker beschik je over heet water van 100o C dat geschikt is

voor consumptie. Dat bespaart tijd en is veiliger.

• Roer de spaghetti door het tomatenmengsel. Verdeel over twee bor-
den en strooi er Parmezaanse kaas over.

Tip: Gebruik voor intensief roeren, opscheppen of eten eventueel een eetband-

je (klittenbandje) waar je pollepel, opscheplepel of bestek tussen steekt.

SPAGHETTI

Ook handig is een flexibel snij-

matje dat je kan dubbelvouwen

om het gehakte ingrediënt in de

pan te laten glijden.

Door het knoflookteentje in het

rolletje met de hand heen en

weer te bewegen, wordt de

knoflook heel gemakkelijk ont-

veld. Te koop bij Oil & Vinegar 

of Duikelman te Amsterdam.

Onno bedient de pepermolen

met zijn tanden.

De Quooker is een water-

reservoir met een kraan waaruit

kokend water komt. 

Meer info: www.quooker.nl of

info@theewater.nl
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Het is belangrijk om het gemak van een snelle maaltijd niet ten koste te
laten gaan van de gezondheid. Dat geldt voor ons allemaal, maar zeker als
je een beperking hebt en extra zuinig bent op je lijf. Maar wat is een
gezonde maaltijd? Daarover zijn nog veel misverstanden.

We eten steeds ongezonder. De voe-
dingsstoffen die worden genuttigd
bevatten wel de calorieën, maar vaak
niet de broodnodige variatie aan vita-
minen. Volgens het Vitamine
Informatie Bureau (onderdeel van TNO
voeding) is het niet gek om vitamine-
pillen te slikken. Je moet echter
oppassen voor een te hoge dosis,
want ook dat kan schadelijk zijn. 

Een paar keer de dagelijks benodigde
hoeveelheid levert geen risico op, zegt
men bij het Vitamine Informatie
Bureau, maar pas op met tabletten
met een megadosis.
Vitaminen zijn te delen in twee groe-
pen: de in water oplosbare, zoals B en
C en de in vet oplosbare, zoals A, D,
E en K. Deze laatste groep kan vooral
problemen geven bij te hoge doses 

omdat ze langer in het lichaam blijven
en zich kunnen ophopen in bijvoor-
beeld de lever. 
Hoe weet je nu wat echt te weinig of
te veel is? De Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid (ADH) is de beste die in
Nederland gehanteerd wordt.
Verwarrend genoeg vinden we op ver-
pakkingen vaak de verplichte
Europese norm.

(Bron: Vitamine informatie Bureau/TNO)

GEZONDE VOEDING

Wat voor klachten kunnen er ontstaan bij een te lage of te hoge dosis vitaminen?

te laag te hoog

Vitamine A nachtblindheid, hoofdpijn, vervellen, vergroting 

verdikking van de huid milt en nieren, gewrichtspijn

Bèta caroteen, nachtblindheid, vergeling van de huid

pro vitamine A verdikking van de huid

Vitamine B1 beriberi, zenuw- hersen-

en hartafwijkingen

Vitamine B2 gebarsten lippen,

huidontsteking

Vitamine B3 ontsteking tong, opvliegers, jeuk,  

abnormale darm- leverbeschadiging, jicht

en hersenfunctie

Vitamine B5 aandoening zenuwstelsel, maagklachten

branderige voeten

Vitamine B6 bloedarmoede, zenuw- zenuwbeschadiging

en huidaandoeningen

Vitamine B8 huidafwijking, depressie

bloedarmoede

Vitamine B11 bloedarmoede, meer kans zenuwbeschadiging

op aangeboren afwijking kind

Vitamine B12 bloedarmoede,

coördinatiestoornis

Vitamine C scheurbuik (bloedingen, diarree, nierstenen, veranderen 

losse tanden, ontstoken menstruatiecyclus

tandvlees) 

Vitamine D Engelse ziekte, slechte eetlust, misselijkheid, 

afwijking bij bot en dorst, meer urineren

botgenezing

Vitamine E openbarsten rode verhoogde behoefte aan 

bloedcellen, vitamine K

zenuwbeschadiging

Vitamine K bloedingen

Wat moeten we eten om aan de ADH

vitaminen te komen?

Vitamine A 4 dubbele boterhammen,

belegd met margarine en

twee plakjes kaas

Bèta caroteen, 100 gram wortels

pro vitamine A

Vitamine B1 12 sneetjes volkoren 

brood

Vitamine B2 vijf glazen melk of 

750 gram broccoli

Vitamine B3 160 gram noten

Vitamine B5 800 gram rundvlees

Vitamine B6 600 gram aardappels

Vitamine B8 35 gram noten

Vitamine B11 375 gram spinazie

(foliumzuur)

Vitamine B12 150 gram vis

Vitamine C 1 grote sinaasappel

Vitamine D 7 sneetjes brood met 

halvarine of margarine

Vitamine E 1,5 eetlepel zonnebloem-

olie

Vitamine K 375 gram bloemkool


