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Taan     afel

Schoollunch 2.0
Vijf Vlaamse scholieren haalden hun smartphone boven in naam van de kookkunst, 
en maakten in de refter een foto van hun schoolmaaltijd. In de overtuiging dat het 
beter – of op z’n minst creatiever – kan, schotelen we u een herinterpretatie van het 

weekmenu voor.

Door BarBara SeruluS, foto’s Mayken Craenen

Een bekende voorvechter van een refterrevolutie is 
de Britse chef Jamie Oliver. In 2005 bracht hij met 
het tv-programma Jamie’s school dinners een golf 
van verontwaardiging op gang over de erbarmelijke 
staat van het eten in de Britse scholen. Sindsdien 
voert Oliver nationaal campagne om schoolkinderen 
te informeren over gezond eten en schoolkeukens om 
te vormen tot plekken waar écht gekookt wordt, het 
liefst nog met producten van lokale boeren, bakkers 
en slagers. 
Alice Waters, de koningin van de lokale producten, 
zette in de Verenigde Staten dan weer het project 
The edible schoolyard op poten. Het begon beschei-
den, met één schooltje waar de parking plaats moest 
maken voor een moestuin. Waar vroeger beton lag, 
zijn vandaag meer dan honderd seizoensgroenten, 
een hoop kippen en wat fruitbomen te vinden. Elke 
leerling werkt een paar uur per week in de schooltuin 
en krijgt ’s middags een lunch met zelfgekweekte 
groenten geserveerd. Intussen vormde Waters met 
haar project al meer dan drieduizend speelplaatsen 
om tot tuinen waar schoolkinderen werken, spelen 
en uiteindelijk van eten. 
Ook de kinderen zelf komen overigens in opstand 
tegen het fabriekseten dat hun wordt voorgescho-
teld. De Schotse Martha Payne begon een blog 
waarop ze elke dag een foto van haar treurige lunch 
postte. De blog groeide via Twitter uit tot een hype, 
en kinderen van over de hele wereld stuurden haar 
foto’s van hun lunch om de kwaliteit van het eten aan 
te klagen. Het leverde Martha internationale media-
aandacht en een blogverbod van haar directrice op. 
Zachary Maxwell wordt de ‘Michael Moore van de 
refter’ genoemd, na zijn clandestien gefilmde docu-
mentaire Yuck: a 4th grader’s short documentary 
about school lunch. Hij filmde zijn lunch zes maan-

den lang elke dag, om zijn ouders te overhalen om 
zijn eigen boterhammetjes mee te mogen nemen 
naar school. De guerrilladocumentaire viel in de 
prijzen op verschillende festivals en leverde Zachary 
een audiëntie bij het departement onderwijs op, 
waar hij advies mocht geven over de verbetering van 
het lunchbeleid.
Maar hoe is het met de schoollunch in Vlaanderen 
gesteld? Deze beelden van scholieren die hun lunch 
op de gevoelige plaat vastlegden, tonen dat het op 
z’n minst beter kan. Met de aanbevelingen van het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 
Ziektepreventie (zie kaderstuk hieronder) in het ach-
terhoofd, kookten we vijf bordjes geherinterpreteerd 
krachtvoer bij elkaar. 

refterreVolte

gIds

 ZO HOORT HeT eIGenlIJK:
•  In België worden de richtlijnen voor de samenstelling van  

een warme maaltijd op school uitgestippeld door het  

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie (Vigez). Deze richtlijnen zijn niet bindend 

en scholen worden niet gecontroleerd op het navolgen ervan. 

 Een hoofdmaaltijd moet de volgende componenten bevatten: 

•   Een zetmeelproduct: aardappelen, rijst, deegwaren of 

alternatieven, bij voorkeur volkoren en bereid zonder extra 

vettoevoeging.

•	Minimaal 200 gram groenten, bereid of rauw. Dat komt 

ongeveer overeen met een half bord.

•	Een eiwit- en ijzerbron: vlees, vis, eieren of 

vervangproducten, bij voorkeur mager of halfvet en  

niet meer dan 100 gram.

•  De bereiding gebeurt in een matige hoeveelheid bereidingsvet 

(ongeveer 1 eetlepel per persoon). Bereidingsvet rijk aan 

onverzadigde vetzuren krijgt de voorkeur. »
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InGRedIënTen 
(vOOR 4 peRsOnen)
600 g aardappelen
4 lente-uitjes
360 g vis uit blik of gerookte vis (bv. forel 
of makreel)
Geraspte schil van 1 citroen 
(onbespoten)
1 el volkorenbloem
1 ei
2 pastinaken
4 wortelen
1 kleine pompoen
1 kleine knolselder
Olijfolie, peper en zout

BeReIdInG
de viskoekjes:
1. Schil de aardappelen en kook ze gaar 

in gezouten water. Laat afkoelen. 

2.  Snijd de lente-uitjes fijn en meng ze 
in een kom met de vis, citroenschil en 
bloem. Klopt het ei los en meng het 
eronder, breng op smaak met peper en 
zout. 

3.  Stamp de aardappelen fijn en meng ze 
onder het vismengsel. Vorm koekjes 
van het deeg en bak ze langs beide 
kanten in olie, op een zacht vuurtje. 

de salade van knolgroenten:
4.  Verwarm de oven voor tot 200 °C. 

Schil alle groenten en snijd ze in 
frietjes. 

5.  Spreid de groenten uit op een 
bakplaat, besprenkel genereus met 
olijfolie en breng op smaak met peper 
en zout. Meng de groenten goed, 
zodat alle stukjes bedekt zijn met olie. 

6.  Rooster in de oven gedurende  
30 minuten. 

InGRedIënTen 
(vOOR 4 peRsOnen)
500 g gedroogde kikkererwten
1 sjalot 
1 teentje look 
½ bussel peterselie
1 tl komijnpoeder
1 tl korianderpoeder
½ tl chili of cayenne
voor de dip:
250 ml volle (Griekse) yoghurt
De zeste en het sap  
van een halve citroen
1 bussel koriander
Peper en zout, olijfolie
Za’atar of wat geroosterde sesamzaadjes

BeReIdInG
de falafel:
1.  Laat de kikkererwten een nacht 

weken in koud water. 
2. Pel en snijd de sjalot en de look in 

grove stukken. Doe alle ingrediënten 
in de keukenrobot en hak fijn tot 
een pasta. Voeg een scheutje olie 
of citroensap toe als de pasta niet 
smeuïg genoeg is. Proef en breng op 
smaak.

3. Maak balletjes van het mengsel en 
druk ze plat zodat je koekjes krijgt. 

4. Verhit een centimeter olie in een grote 
pan en bak de balletjes tot ze gaar zijn. 
Minstens 4 minuten aan elke kant.

de yoghurtdip:
5. Snijd de koriander fijn. Meng alle 

ingrediënten. Besprenkel met wat 
za’atar of geroosterde sesamzaadjes. 

6. Serveer met pitabrood, gerookte 
broccoli en gehalveerde kerstomaten.

Origineel
GepaneeRde vIs meT 

KnOlseldeRpuRee
desseRT: appel

Origineel
ROsBIef, salade en 

GeBaKKen aaRdappelen
desseRT: flan

remake
GeGRIlde KnOlGROenTen meT 

aaRdappel-vIsKOeKJes en GROene salade
desseRT: appel- en peeRscHIJfJes

remake
falafelwRap meT 

TOmaTensalsa en BROccOlIsalade
desseRT: TROsJe dRuIven

rr
maandag

rr
dinsdag

✂



46

rr
woensdag

rr
donderdag

InGRedIënTen 
(vOOR 4 peRsOnen)
1/3 bussel peterselie
1 ui
3 teentjes look
5 el olijfolie
1 courgette
1 aubergine
2 kleine blikken tomaten
1 el kerrie, 1 laurierblad
2 à 3 takjes tijm
500 g kalfs- of gemengd gehakt
1 ei, 1 el broodkruim 
Peper en zout, nootmuskaat

BeReIdInG
1. Hak de peterselie, de ui en de look 

fijn en bak gedurende vijf minuten 
zachtjes aan in olijfolie. Snijd de 
courgette en aubergine in kleine 

stukjes en voeg ze erbij. 
2. Zet het vuur hoger en blijf met een 

houten lepel roeren tot de groenten 
wat bruin worden. Voeg eventueel nog 
wat olie toe. 

3. Voeg de tomaten toe en breng op 
smaak met peper, zout, kerrie, 
laurierblad, tijm en een beetje 
cayenne. Laat een halfuurtje sudderen 
op een laag vuur. 

4. Meng voor de balletjes het gehakt met 
een ei, nootmuskaat, peper (eventueel 
zout als het gehakt niet gekruid is) en 
broodkruim. 

5. Rol balletjes van het gehakt en 
blancheer ze zeven minuten in kokend 
water of bak ze in de pan met een 
klontje boter. Laat ze de laatste tien 
minuten meesudderen met de saus. 
Serveren met pasta en boontjes.

InGRedIënTen 
(vOOR 4 peRsOnen)
1 grote ui
2 cm gember
2 koolrabi’s
2 courgettes
1 bussel warmoes
500 g kipfilet
1 el rode currypasta
2 el sesamolie
500 ml kokosmelk 
2 limoenbladen
1 limoen
1 tl bruine suiker
1 bussel koriander

BeReIdInG
1. Snijd de ui fijn en rasp de gember. 

Schil en snijd de koolrabi in grote 
stukken. Snijd ook de courgette in 

grote stukken. Snijd de stelen van de 
warmoes en hak ze in grove stukken. 
Hak de groene bladen van de warmoes 
fijn. Snijd de kipfilet in blokjes.

2. Verhit wat sesamolie in een pan, bak 
de ui en de gember met de currypasta 
tot alles begint te geuren. Voeg de 
kokosmelk toe en breng aan de kook. 

3.  Voeg de groenten (behalve het groen 
van de warmoes) en de kip toe en laat 
een vijftiental minuten meekoken tot 
alles gaar is. 

4. Voeg de gesnipperde bladen van 
de warmoes toe en laat nog vijf 
minuutjes meesudderen. 

5.  Werk af met het sap van de limoen en 
de bruine suiker. Serveer met gehakte  
koriander.

Origineel 
spaGHeTTI BOlOGnese
desseRT: GesuIKeRde 

yOGHuRT

Origineel
cHampIGnOnROOmsOep

pasTa meT KIp, GROenTen 
en pesTO, desseRT: appel

remake
GeHaKTBalleTJes In RaTaTOuIlle 
meT vOlKORenpasTa en BOOnTJes

desseRT: yOGHuRT meT GRanOla en ROde BesJes

remake
cuRRy meT KIp, paKsOI, KOOlRaBI, 

cOuRGeTTe en BRuIne RIJsT
desseRT: peeR 

✂
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InGRedIënTen (vOOR 2 pIZZa’s)
150 g witte bloem, 150 g volkorenbloem
6 g zout, 30 g verse gist
170 ml lauw water
1 pompoen, 3 teentjes look
1 bussel andijvie of warmoes
1 pakje feta, peper en zout, olijfolie

BeReIdInG
1.  Meng de bloem met het zout in een 

kom. Los in een kommetje het lauwe 
water op met de gist. Maak een kuiltje 
in de bloem, giet het water erin en 
meng het deeg met je handen. Kneed 
het in drie minuten tot een stevige bal. 
Laat twee tot vier uur rijzen, dek af met 
een handdoek.

2. Verwarm de oven voor tot 200 °C. 
Schil de pompoen en haal er de 
pitten uit. Versnijd de pompoen in 

halvemaantjes. 
3. Kneus de teentjes look met de platte 

kant van je mes. Meng op een bakplaat 
de pompoen met een stevige scheut 
olijfolie, breng op smaak met peper en 
zout en voeg de look toe. Rooster in de 
oven gedurende 20 minuutjes. 

4. Snijd de andijvie of warmoes fijn en 
stoof aan in een klontje boter tot de 
stukjes beetgaar zijn. 

5. Rol het pizzadeeg uit op een met bloem 
bestoven werkvlak. Leg het deeg op 
een met bakpapier beklede bakplaat 
en beleg met de andijvie, pompoen en 
feta. Kruimel een bolletje mozzarella 
over de pizza. 

6. Bak in de oven gedurende 10 minuten. 
Werk af met een stevige geut olijfolie. 

einDe

Origineel 
vIs In wITTe saus meT 

andIJvIe en aaRdappelen
desseRT: Banaan

remake
vOlKORenpIZZa meT andIJvIe, pOmpOen en feTa 

en een salade van ROde BIeT en appel
desseRT: cHOcOlade-panna cOTTa meT Banaan 

rr
vrijdag

✂
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