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viJf Jaar geleden, 

veranderde ziJn leven. 

eén ding bleef: ziJn 

passie vOOr kOken.    

Druk...  

Pfffffffffffffff!
Wat kan een mens het toch druk hebben anno 2007!
Het is volop herfst en heb eindelijk tijd om voor mijn lezers een 
nieuwe column te schrijven.
Mijn zoon Aiden is nu 4 maanden oud en beheerst ons complete 
leven.
Poepluiers, gebroken nachten, spuugdoekjes, krampjes en nog 
veel meer baby geluk.
Door alle drukte prop je alles zo snel mogelijk naar binnen om 
vervolgens weer snel met de kleine rakker verder te gaan. Zeker 
voor mijn vrouw, die ook nog eens borstvoeding geeft, is dit een 
extra drukke tijd.
Slecht eten is in zo’n geval dubbel zo slecht. Om de moedermelk 
van voldoende kwaliteit te laten zijn, is het belangrijk dat je vol-
doende groente en zuivelproducten binnenkrijgt.
Eten voor twee dus! Nou en dat doet ze, de hele dag door!
Dit betekent voor mij nog meer koken dan ik al deed.
Zonder knoflook, ui en paprika om krampjes bij de baby te voor-
komen.
En dat is behoorlijk wennen voor mij, omdat vooral knoflook en ui 
in veel gerechten essentiële ingrediënten zijn.
Kortom, dit vergt extra creatief zijn met het bereiden van de ge-
rechten en nog bewuster kiezen voor een gevarieerd dieet.
Je moet dus goed plannen als je zo druk bent, want de keuze 
voor een afhaalchinees is gauw gemaakt.
Twee gerechten die geschikt zijn om een paar dagen van te eten 
of in te vriezen voor later.

Pompoensoep
Schoongemaakte pompoen stukken en halve wortel koken in 
groente of kippebouillon, samen met cayennepeper, zout, verse 
thijm en ui. Na 20 minuten koken pureren met staafmixer of 
blender. Garneren met scheutje room, geraspte oude kaas, of 
gebakken cantharellen.

Linzen gehakt schotel
Rul gehakt samen met een uitje, paprikapoeder en oregano gaar 
en voeg plakjes courgette toe. Kook 50 gram linzen p.p. en voeg 
deze toe aan het gehakt mengsel, nadat je gesneden tomaten 
of blik tomaten blokjes hebt toegevoegd. Garneren met platte 
peterselie.
Succes! En mocht je toch chinees willen bestellen, bestel dan 
veel!
Daar kun je dan ook de hele week van eten!
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