
kinderen & groente 
worden vrienden 

Laura Emmelkamp  

© Keet Smakelijk / Chef Het Samen 

keetsmakelijk.nl 

laura@keetsmakelijk.nl 



• Laura Emmelkamp: communicatiewetenschapper en kindertherapeut 
 
• Auteur en uitgever: keetsmakelijk.nl / Chef het Samen 
 
• Samen met partner: Scato van Opstall / creatief directeur / concept & strategie  voor 
duurzame merken 
 
• Moeder 2 kinderen / het waren nogal slechte eters…. We wilden ze gezond(er) laten 
eten, maar wel met plezier… 
 

 



• 1% NL kinderen eet voldoende groente 

• kinderen 2-6 jaar gemiddeld 42 gram 

• 1 sperzieboon en 3 kerstomaten 

• onze natuurlijke voorkeur = zoet en vet  

• kadootje uit de oertijd  



• Onevenwichtig eetpatroon 

• Te veel suiker, geraffineerde producten 

• Te weinig groente, vers en puur eten 

• Maar hoe verander je dat nu? 

 



R e c e p t e n 

•  Goed verhaal is het halve werk / broccolikapper / x-ray vision carrots 

•  Ouders helpen groenten te verkopen 

•  Recept met plaatjes en verhaaltjes. 

•  Fantasie ipv ‘verplichte’ groente 

•  Keet Smakelijk deel 1: 77 fantasierijke familierecepten 





• Daarnaast ook veel tips & tricks op keetsmakleijk.nl 

•  Makkelijk toe te passen binnen dagelijkse gezinshectiek 



§ K e e t   S m a k e L I j k 

 •  missie: families inspireren gezond(er) te eten. 

•  recepten, verhalen, tips 

•  gezond eten is belangrijk, maar graag wel leuk & lekker blijven 

•  plezier in eten op no. 1 

•  niet alleen voedingswaarde, sociale aspect minstens zo belangrijk 

•  ontstaan aan de keukentafel, zoektocht 2 ouders, 

•  3 boeken, app, blog, youtube + Nieuw concept specifiek voor kinderen: Chef 
Het Samen 



•  Willen we echt iets veranderen? Geef kinderen dan zoveel mogelijk het heft in 
eigen handen.  

•  Uitdagen & creativiteit aanspreken. 

•  De lol en het sociale aspect van eten voorop: Chef Het Samen. 

•  Test met youtube-filmpjes, 2 buurmeisjes gaan koken met groente. 

•  April 2016: Chef Het Samen wint crowdfundings-wedstrijd ASN Bank 



April 2016: Tomaten kweken met kinderen uit de buurt 



Mei 2016 
 

Brainstormen met leerlingen 
groep 8 

 
Hoe maak je tomaat 

interessant & lekker voor 
andere kinderen? 



Chef Het Samen met tomaat 
op  

Food Revolution Day 
Van Jamie Oliver 

(mei 2016) 



  

•  Oktober 2016: kinderkookboek 

•  Recepten met groente in hoofdrol 

•  Van makkelijk naar moeilijker 

•  Samen koken, met leeftijdgenoot of een 
ouder 

•  Kweekinstructies 

•  Geschiedenis van tomaat 

•  Zelf knutselen 

•  Foodhacks 

•  Weetjes 

•  Alles met een flinke schep humor 

•  Chef Het Samen met tomaat is een 
kookboek voor & door kinderen 



Voorbeeld recept uit kinderkookboek Chef Het Samen met tomaat 



Voorbeeld recept uit Chef Het Samen met tomaat 



Voorbeeld recept uit kinderkookboek Chef Het Samen met tomaat 



   Ook 16 pagina’s kweekinstructies in Chef Het Samen met tomaat 



•  Kinderen kunnen Thuis met Chef Het Samen 
aan de slag…. 

•  Maar ook op school / Chef Het Samen = 
Voedselonderwijs. 

•  Kinderen uitdagen en zoveel mogelijk zelf 
laten doen en uitvinden. 

•  Uiteraard per groep / leeftijd aanpassen en 
eigen doelen stellen, maar kan ook groepen 
overstijgen. 

•  Niet als apart onderdeel aanbieden, maar als 
project / integratie kennis, vaardigheden, 
kerndoelen. 

•  Rekenen/meten/wegen • Taal • Natuur/
biologie • Geschiedenis • Aardrijkskunde • 
Samenwerken • Handvaardigheid • Creativiteit 
• Algemene Kennis/ Wereldoriëntatie 



Biologie / Natuur 
 

• zaaien • diverse soorten • kweken • verzorgen • vergelijken • diverse  proefjes • 
voedingswaarde •    

 
 
 



Wie eenmaal zelf tomaten heeft gekweekt, zal ze daarna met nog meer plezier eten. 



Rekenen 

Hoeveelheden • wegen • schatten • omrekenen • verschillende eenheden 
• allerlei rekenvaardigehden bij te bedenken • aangepast per leeftijd 



Taal 
Lezen, schrijven, spelling, grammatica, creatief schrijven…. 



Geschiedenis & Aardrijkskunde 

Geschiedenis & Aardrijkskunde 

Waar komen tomaten vandaan • welke landen eerst • wanneer eerste 
recept met tomaat • hoe werden ze populair • welke landen meeste 

tomaaten etc. 



Algemene kennis & 
wereldorientatie 

zoals bijv: 

• duurzaamheid 

• etiketten lezen 

• tomaat in andere landen en 
culturen  

• export tomaten NL  

• Westland / groentetelers 

etc. etc. 



sociale aspect 

samen koken

samen eten



Koken, proeven en 
smaakontwikkeling 

 
bijv: zelf ketchup 

maken 
blindproeftest met 

ketchup uit de 
winkel 



 

maar ook bijv: smaaktest diverse tomaten / proef ze allemaal 



Beeldende vorming & 
creativiteit 
 
• tekenen &  schilderen  
 
• knutselen 
 
 • maak je eiegn Chef Het Samen 
Foto  
 
• maak je eigen Chef het Samen 
Filmpje etc.  



Chef Het Samen leent zich goed om te 
gebruiken bij Voedselonderwijs 

 
• integrale aanpak 

 
• door & voor kinderen 

 
• cross mediaal concept  

 
 

contact:  
 

laura@keetsmakelijk.nl 
 

06 47770696 
 

keetsmakelijk.nl 
 

chefhetsamen.nl 
 

kijk ook eens op het youtube-kanaal van 
Chef Het Samen 

 
#ChefHetSamen 

 



• 128 pagina’s in kleur 
 

• een kookboek voor & door 
kinderen 

 
• recepten in stripvorm 

 
• goed te volgen: stap voor stap 

gefotografeerd 
  

• met een flinke schep humor 
 

• klimaatneutraal gedrukt 
 

• 14,95 
 

• uitgeverij Keet Smakelijk 
 

keetsmakelijk.nl 


