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RABARBER
MET GRIEKSE YOGHURT
EN CHIAZAADJES
Rabarber, überzuur! Zelfs veel volwassenen laten
de roze stengels links liggen in de supermarkt of
koken het met heel veel suiker. Toch is juist nu de
tijd om het uit te proberen. Aan zuur mag je kindje
namelijk ook best wennen. De Griekse yoghurt
maakt het een stuk milder. Laat eerst een hapje
puur proeven voordat je het mengt.

Deze groentefrietjes kun je maken van
verschillende soorten groenten.
De enige voorwaarde is dat ze rauw
een heel stevige structuur moeten
hebben.
BEREIDINGSTIJD 20 minuten oventijd 200 graden

INGREDIËNTEN
Maak een keuze uit 1 of meer groenten:
• Zoete aardappel
• Wortel
• Knolselderij
• Koolrabi
• Rode biet

BEREIDING
Schil en snij de gekozen groenten in frietvorm. Meng ze in een kom met olijfolie, niet
te veel want dan worden de frieten slap,
en eventueel een klein beetje zout. Grill de

INGREDIËNTEN

frietjes zo’n 20 minuten op een bakplaat in

2 stengels rabarber

een voorverwarmde oven op 200 graden

3 eetlepels Griekse yoghurt

of bak ze in een pan.

theelepel chiazaadjes

BEREIDING
Was de rabarber goed schoon. Snij de stengels in
reepjes en stoom die gaar. Laat het afkoelen. Pureer de
rabarber en serveer het met Griekse yoghurt en chia-

BANANENPANNENKOEK
MET LIJNZAADOLIE

zaadjes.
*Dit recept is vanwege de chiazaadjes pas geschikt
vanaf 11 maanden. Zonder chiazaadjes kun je dit ook
maken vanaf 8 maanden.

HOEVEELHEID 1 PANNENKOEK
BEREIDINGSTIJD 10 MINUTEN

INGREDIËNTEN
1 banaan
1 ei
1 theelepel gebroken lijnzaad
1 theelepel lijnzaadolie
1 (thee-)lepel kokosolie of-vet

BEREIDING
Prak een banaan op een bord heel fijn, meng
hier een ei doorheen. Voeg hier lijnzaad en
lijnzaadolie aan toe. Meng tot een glad mengsel.
Smelt een (thee-)lepel kokosvet of olie in een
koekenpan en bak als een normale pannenkoek.
Deze pannenkoek is lekker, zoet beleg is hier niet
nodig. In het boek staan lekkere groentespreads.
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