KOKEN MET RESTJES
Niet duur, maar duurzaam!

Eten is geen afval!
€ 150 in de afvalbak?!
Het overkomt ons allemaal wel: we hebben wat te veel gekookt, houden een half
potje saus over of wat oud brood. Zonder dat we het in de gaten hebben, gooien
we per persoon per jaar zo’n 50 kilo voedsel in de afvalbak...
En daarmee ook: € 150 per persoon per jaar!
Dat is: zonde van het voedsel, zonde van het geld, zonde van de energie die nodig
was om het voedsel te produceren.
En het kan anders!
Door slim te kopen, goed te bewaren en creatief te koken, zorgt u dat er veel minder
voedsel in de afvalbak komt. Zo spaart u het milieu en uw portemonnee.
Dit boekje geeft u een aantal tips om teveel afval te voorkomen. En een aantal
basisrecepten om van je kliekjes iets lekkers te maken.
Kijk op www.etenisgeenafval.nl voor nog meer tips en ideeën.
Dit boekje is een uitgave van Het Groene Wiel en Puur-e, met een
financiële bijdrage van de gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld en
Tiel.

Hoe voorkomt u
dat u goed eten
weg moet gooien?
1. Koop niet te veel!

• Kijk eerst wat u nog in huis heeft.
• Maak een boodschappenlijstje!
• Koop versproducten indien mogelijk twee
maal per week.

EEN BOODSCHAPPENLIJSTJE HELPT!
Wie een boodschappenlijstje maakt
gooit 40 procent MINDER eten weg.

2. Kook op maat.

• Gebruik een kopje, mok, weegschaal of
maatbeker om porties af te meten.
• Twijfelt u of een maaltijd genoeg zal zijn?
Maak dan wat extra van iets dat u goed
kunt bewaren en later opeten (soep, hartige
taart).
• Toch te veel gekookt? Deel het met anderen
via www.thuisafgehaald.nl.

MEET EN WEEG DE PORTIES!
Vooral rijst en pasta kookt u gauw te
veel.

3. Bewaar boodschappen
en restjes goed.
• Zet de koelkasttemperatuur op 4°C. De
optimale bewaartemperatuur!
• Leg versproducten direct (terug) in de
koelkast.
• Bewaar restjes in de koelkast, goed
afgedekt of in een afgesloten bakje.
• Een handige bewaarwijzer vindt u op
www.voedingscentrum.nl

HOUDBAARHEIDSDATUM: THT EN TGT
TGT: te gebruiken tot
Vis en vlees(waren) kunt u na deze datum niet meer eten. Yoghurt en kaas
vaak nog wel. Kijk, ruik en proef! Geen schimmel en het ruikt en smaakt
goed? Geen probleem!
THT: ten minste houdbaar tot
Ongeopend zijn deze producten vaak langer houdbaar. Soms nog jaren na
datum (zoals zoet beleg of pasta). Kijk, ruik en proef! Ziet het er goed uit en
het ruikt en smaakt goed? Geen probleem!

4. Gebruik restjes creatief.

Met restjes van gisteren maakt u vandaag of morgen een lekkere maaltijd of lunch! In dit
boekje vindt u heerlijke recepten, bereid met producten die vaak overblijven.
• Gooi restjes van maaltijden niet weg. Bewaar ze in de koelkast en gebruik ze binnen
twee dagen.
• Product over? Vul het product in op een receptensite zoals www.ingredienten.nl of
www.smulweb.nl voor een lekker recept.
• Download een handige app: Left2Cook of de slim koken app van het voedingscentrum.

WETEN HOEVEEL VOEDSEL U WEGGOOIT?
Doe de weggooitest op www.milieucentraal.nl
Steeds meer mensen proberen minder voedsel weg te gooien. Doe ook
mee! Het Voedingscentrum daagt u uit met de actie Hoezo50Kilo
www.voedingscentrum.nl.

Moet u toch voedsel weggooien?
Dan graag in de GFT-bak!
Dan maken ze er compost van.

stamppot
Basisingrediënten:

500 g kruimige aardappel
300 g groente of restjes gare
groenten
2 dl volle melk
75 g roomboter
vers gemalen peper
zout

Snijd de groente fijn en kook deze gaar. Schil
de aardappels en snijd ze in blokjes. Kook de
aardappels goed gaar. Breng ondertussen de melk
aan de kook en houd het tegen de kook aan.
Giet de aardappels af en laat ze droogkoken. Pureer
de aardappels met de boter en zoveel melk dat het
een smeuïge puree wordt. Roer de gare groenten
door de puree. Breng de stamppot op smaak met
zout en peper en eventueel andere kruiden.

smoothie
Mogelijke
ingrediënten:
fruit
yoghurt
melk
water
vruchtensap
sojamelk
gember
kruiden

Smoothies zijn bij uitstek geschikt om een teveel aan
fruit (en groenten) te verwerken. Er zijn honderden
mogelijke combinaties te maken. Denk bijvoorbeeld
aan:
Banaan, blauwe bes, appel, yoghurt
Aardbei, bosbes, framboos
Appel, gember, yoghurt, sinaasappel
Appel, abrikoos, citroen
Kokosnoot, appel, banaan
Kiwi, banaan, citroen, sojamelk
Sinaasappel, gember, walnotenolie
Mango, appel, kaneel
Sinaasappel, honing, koekkruiden, yoghurt
Annanas, kokosnoot, appel
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Kliekjespudding
Basisingrediënten:

250g oud brood, ontbijtkoek,
taart, koekjes, oliebollen of
ander meelproducten
25g boter
2 dl melk
2 eetlepels bloem
1 theelepel bakpoeder
3 eetlepels suiker
1 ei

Hier kun je aan
toevoegen:

kaneel, vanille, citroensap,
rozijnen, gedroogd fruit,
sukade, nootjes of stukjes
chocola

Verwarm de oven voor op 200° C en vet 4
ovenvaste schaaltjes in met wat boter.
Week het brood (of ander meelproduct) in de melk
en prak ze met een vork fijn. Roer de bloem, de
bakpoeder, 2 eetlepels suiker (en eventueel kaneel,
vanille of koekkruiden) door elkaar.
Voeg dit mengsel met het ei (en eventueel citroensap,
rozijnen, gedroogd fruit, sukade, nootjes of stukjes
chocola) aan het broodmengsel toe en roer het goed
door.
Verdeel het broodmengsel over de schaaltjes,
bestrooi het met de rest van de suiker en verdeel de
rest van de boter er over.
Bak de broodtaartjes in de voorverwarmde oven in
± 20 minuten goudbruin en gaar.
Serveertip:
Serveer de broodpuddinkjes met een bolletje ijs,
slagroom en/of vers fruit.

soep
Basisingrediënten:

1,5L bouillon
500g groenten, bijvoorbeeld:
ui, prei, bloemkool, bonen,
tomaten, knolselderij, erwten,
wortels, courgette, gare
aubergine, pompoen etc.

Garnituur:

gaar vlees, worst,
zongedroogde tomaat,
geraspte kaas, slagroom,
gekookte pasta, gekookte rijst,
ketchup, olijven, croutons van
oud brood etc.

Snij de groente fijn. Breng de bouillon aan de kook
en voeg de groente toe. Laat de soep koken tot alle
groente gaar is. Soep van pompoen, courgette,
knolselderij, prei, bloemkool kun je eventueel pureren
met een staafmixer.
Breng de soep bijvoorbeeld op smaak met verse
kruiden, kerrie, zout, peper, tabasco, satésaus,
paparikapoeder, chili, nootmuskaat etc.
Voeg eventueel garnituur toe en serveer.

salade
Basisingrediënten:

gare groente, rauwkost of sla

Dressing:

6 el olie (olijf, walnoot,
hazelnoot etc.)
2 el zuur (azijn, citroensap,
sinaasappelsap)
zout
peper
Eventueel: mosterd, mayo of
yoghurt

Garnituur:

gaar vlees, vis, blikje vis,
worst, zongedroogde tomaat,
blokjes kaas, noten, gekookte
pasta, gekookte rijst, olijven,
croutons van oud brood,
gedroogd fruit, vers fruit,
augurken, uitjes, tortilla chips,
gekookt ei etc.

Salade is een gerecht dat je met een beetje
creativiteit van heel veel verschillende kliekjes kunt
maken. Maak een dressing met olie en een beetje
azijn, citroensap of sinaasappelsap en meng deze
met gare groenten, rauwkost, sla en garnituur naar
keuze. De volgende combinaties zijn sowieso erg
lekker.
Sla/andijvie, ei, mayo, vis of worst, augurken
Bleekselderij, sinaasappel, walnoten, kaas, rijst
Geschaafde kool, appel, noten, yoghurt, rozijnen
Bruine bonen, tomaat, ketchup, chili, tortilla chips
Oud brood, tomaat, paprika, komkommer, olijven
Pasta, blikje tonijn, mayo, z.g.tomaat, rauwkost
Gare bloemkool, spekjes, verse kruiden, noten

nasi
Basisingrediënten:

400 gr gaar vlees (varken, kip,
rund, vis of garnalen)
2 uien
300 gr groente (prei, kool,
paddestoelen, paprika, taugé,
doperwten etc)
2 teentjes knoflook
1 tl sambal
2 el ketjap manis
400 gr gekookte rijst
3 el olie
4 eieren
versgemalen zwarte peper
zout

Hier kun je aan
toevoegen:

bladselderij
1 tl korianderpoeder
(ketoembar)
1 tl geroosterde trassi
1 blokje kippenbouillon
1 el pindakaas
rode peper
kippenlevertjes

Pel de ui en snipper deze. Knijp de knoflook uit. Snij
groente en vlees fijn.
Bak de eieren en snij ze in kleine stukjes.
Verhit de olie in een wok of hapjespan en fruit de ui
met de knoflook in een paar minuten glazig.
Voeg alle kruiden toe en fruit dit een minuutje mee.
Roer nu de sambal en ketjap (en eventueel wat
pindakaas) door het mengsel en voeg vlees/vis en
groente toe (voeg taugé pas toe vlak voor je het
serveert).
Bak het een aantal minuten op en voeg de rijst toe.
Bak de nasi op en breng het op smaak met zout,
versgemalen peper en eventueel wat extra ketjap en/
of sambal.
Serveertip:
Serveer de nasi bijvoorbeeld met pindasaus,
kroepoek, salade, rauwkost, tafelzuur en/of saté.

Pastasalade
Basisingrediënten:

200 gr gekookte pasta
400 gr groente (doperwten,
spinazie, boontjes, bruine
bonen, of rauwkost)
3 el olijfolie
1 kleine ui
1 teen knoflook
2 el mayonaise
1 el witte azijn
versgemalen zwarte peper
zout

Hier kun je aan
toevoegen:

gebraden/gebakken vlees,
stukjes worst, blokjes kaas,
gesnipperde rode peper
en/of nootjes

Pel de ui en snipper deze.
Meng de azijn, ui, uitgeknepen knoflook, mayonaise
en 2 el olijfolie door elkaar.
Breng het op smaak met zout en versgemalen peper.
Meng de pasta, groente (en eventueel vlees, worst,
kaas of nootjes) en dressing en breng het op smaak
met zout en versgemalen peper.
Serveertip:
Serveer de pastasalade bijvoorbeeld met rucola, sla,
of rauwe spinazie.

eitje!
Basisingrediënten:
4 eieren
olie
zout
peper

Vulling:

vleeswaren, gare groenten,
gaar vlees, vis, blikje vis,
worst, zongedroogde tomaat,
geraspte kaas, gekookte
pasta, gekookte rijst, olijven,
peulvruchten, slagroom

Klop de eieren los in een kom.
Verhit wat olie in een koekenpan en voeg de
losgeklopte eieren toe.
Verdeel de vulling over de eieren en zet het vuur
laag.
Leg eventueel een deksel op de pan en laat de eieren
gaar worden.
Breng op smaak met zout, peper of andere kruiden.

Foto: Maarten Weij

restjestaart
Ingrediënten:

300 g bloem
65 g roomboter/margarine
500g vulling: groenten, vlees,
pasta, rijst, kaas etc.
2 eieren
olie
zout

Laat de boter zachtjes smelten. Doe de bloem en
1 tl zout in een kom en kneed met koude handen
de boter erdoor. Wanneer er een kruimelig deeg
ontstaan is, kneed je er 3 el olie door. Voeg zoveel
lauw water toe dat het deeg soepel wordt maar niet
aan de handen blijft plakken. Laat het een uur in de
koelkast rusten.
Snijd de vulling klein. Klop de eieren schuimig en
roer de vulling erdoor.
Verwarm de oven voor op 200°C. Bestrooi het
werkvlak met bloem en rol 2/3 van het deeg uit
tot een rechthoekige lap van ongeveer 2 mm dik.
Leg de lap deeg in een ingevet cakeblik van 25
cm lang. Doe de vulling erin. Snijd het overtollige
deeg weg, maar laat het ongeveer 1 cm boven de
vulling uitsteken. Maak van het overige deeg een
rechthoekige lap die iets groter is dan het cakeblik.
Leg de lap op de vulling en duw de randen met
de achterkant van een mes tussen het cakeblik en
het deeg. Prik gaatjes in het deeg en bestrijk de
bovenkant met gesmolten roomboter. Bak de taart 60
minuten in de voorverwarmde oven.

Oven gerechten
Basisingrediënten:

500g restjes gewokte of
gekookte groenten, nasi, bami,
pasta, gare aardappels, vlees,
vis of vleesvervangers
2 eieren
geraspte kaas

Verwarm de oven voor op 180°C. Klop de eieren
los. Meng de restjes door de eieren. Breng het op
smaak met zout, peper en kruiden/specerijen naar
smaak en giet het in een ovenschaal. Verdeel de
kaas over de schotel en zet de schaal 25 minuten in
de oven tot de kaas gesmolten en bruin is.
Variatie:
Hol rauwe paprika’s, courgettes of grote uien en en
doe de vulling daarin. Leg de gevulde groenten in
een ovenschaal en zet de schaal 25 minuten in de
oven tot de kaas gesmolten is.

fruitchutney
Basisingrediënten:
1kg fruit
200g suiker
2 uien
2 teentjes knoflook

Smaakmakers:
40g verse gember
1 Spaanse peper
1 el koekkruiden
2 el balsamico azijn

Snij het fruit en de uien fijn. Pers de knoflook uit. Doe
alle ingrediënten in een pan en breng het op smaak
met 1 (of een combinatie) van de smaakmakers.
Breng het aan de kook. Laat de chutney minstens 20
minuten pruttelen. Haal een theelepel chutney uit de
pan en laat het
even afkoelen. Als
het ongeveer net
zo dik is als jam, is
de chutney klaar.
Giet het in schone
potten en sluit af.
Serveertip:
Chutney is lekker
bij kaas, gegrild
vlees of vis. Maar
ook lekker als
smaakmaker in
een dressing
voor salades
bijvoorbeeld.

kroketten
Ingrediënten:

500g gaar vlees, vis,
garnalen, mosselen of groenten
8dl bouillon
120g bloem
100g roomboter
4 eieren
extra bloem
250g paneermeel
zout
peper

Maak het vlees en/of groenten zeer klein. Smelt
de boter en roer de bloem erdoor. Bak het geheel
al roerend een paar minuten op laag vuur. Voeg
schepje voor schepje 8 deciliter van de bouillon toe.
Blijf goed roeren totdat er een dikke, gladde ragout
ontstaan is. Laat het even pruttelen.
Voeg het vlees en/of groenten toe en breng de
ragout op smaak met zout en peper en eventueel
andere kruiden. Zet de ragout een nacht in de
koelkast.
Klop de eieren los. Vorm kroketten of bitterballen
van de ragout. Haal ze door de bloem, eieren en
als laatste het paneermeel. Haal ze voor een extra
dikke korst nogmaals door de losgeklopte eieren en
paneermeel.
Frituur de kroketten in 5 minuten goudbruin op
180°C.
Tip:
Het lekkerste paneermeel maak jezelf door oud
brood droog te laten worden en fijn te malen.

