
Een gezonde lunch met Biltse tomatensoep 

Vandaag is er op de acht deelnemende basisscholen een gezonde lunch. Zo is er een speciale Bilt-

se tomatensoep met bruin brood en extra groente. Gezond en hartstikke lekker!  

De soep is gemaakt door hotel De Biltsche Hoek met hulp van zorgboerderij Griftenstein en naar 

recept van Biltsheerlijk. De ingrediënten komen van Ekoplaza De Bilt 

en Bilthoven en de appels van Fruitbedrijf Westeneng: een mooi be-

wijs van de kracht van de lokale gemeenschap! 

GEZONDE LUNCH  

op de schooldag van de duurzaamheid 

Wat heeft eten met duurzaamheid te maken? 

Duurzaamheid gaat over goed zorgen voor je omgeving en de 

aarde, maar óók over goed zorgen voor jezelf en elkaar. Het is 

daarom belangrijk om gezond te eten; eten waar je sterk en fit 

van wordt! 

Bij gezond eten staan groente en fruit in het middelpunt. En 

daarom doen we dat vandaag bij de lunch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gezond is jouw lunch? 

Wist je dat het gezond is om elke dag 150 gram groente te eten? 

In het bekertje tomatensoep dat je vandaag krijgt, zit al de helft 

van de groente die je nodig hebt per dag! 

Reken nu maar eens uit hoe gezond jouw lunch meestal is: 

 Heel erg gezond 

 

 Een beetje gezond 

 

 Ongezond  

Biltsheerlijk wil lokaal, ge-

zond en milieuvriendelijk 

voedsel de normaalste zaak 

van De Bilt maken. 

“Een gezonde lunch: begin 

vandaag voor morgen!” 

Ella Prins, projectleider 

Schooldag van de Duur-

zaamheid, samen met  

David Groothuizen. 



Tips voor een gezondere broodtrommel: 

1. Begin waar je bent: vervang wit brood door bruin brood en later door volkoren brood; 

voeg groente aan de lunch toe, bijv. komkommer, tomaatjes, paprika of worteltjes. 

2. Verminder en vervang: verminder zoet broodbeleg en vleeswaren. Kies meer gezonde al-

ternatieven, bijv. ei, zuivelspread, pindakaas (suikervrij) of notenpasta. Vervang zoete 

drank door water of melk. 

3. Maak het leuk: doe samen boodschappen, ontdek nieuwe groente, snij samen de komkom-

mer, meloen of worteltjes. Kies voor extra fruit en groente. 

4. Varieer: geef regelmatig iets anders mee qua groente en fruit.  

5. Probeer iets nieuws: een paar verse dadels of een handje rozijnen. Kijk ook eens op 

www.voedingscentrum.nl    

Hoeveel groente hebben kinderen nodig? Het voedingscentrum adviseert voor kinderen van 4 

tot 8 jaar: 100 à 150 gram groente. Voor kinderen van 9 tot 13 jaar: 150 à 200 gram groente.   

 

Maak thuis  

     BILTSE TOMATENSOEP! 

Wat zit er in? 

• 1 blik gepelde tomaten (400 gram) 

• 125 gram ui 

• 200 gram zoete appel 

• 1 kruidenbouillonblokje 

• 1 theelepel geraspte gember (2 gram) 

 

Hoe maak ik het? 

• Snijd de ui in kleine stukjes en bak ze 

op een laag vuur met een beetje olie 

tot ze glazig zijn. 

• Kook ondertussen een halve liter wa-

ter en los het bouillonblokje daarin op. 

• Schil de appel en snijd hem in kleine stuk-

jes. 

• Schil en rasp de gember 

• Doe dan alle ingrediënten samen bij de pan 

met ui in en breng het aan de kook.  

• Laat de soep koken tot de stukjes appel 

zacht zijn.   

• Pureer de soep met een staafmixer tot het 

helemaal glad is.   


