
De lekkerste Gezonde 
Schoolkantine recepten  
voor én door leerlingen, kantinebeheerders en cateraars



De lekkerste Gezond Schoolkantine recepten
Voor een gezonde toekomst van onze jongeren is het belangrijk dat eetomgevingen  
de Schijf van Vijf als uitgangspunt nemen. Samen met jullie vindt het Voedingscentrum 
dat iedereen het recht heeft om gezonde en duurzame keuzes te maken. Overal waar  
we komen, en zeker op school. Ons doel is dan ook dat alle eetomgevingen zó worden 
ingericht dat gezonde en duurzame keuzes vanzelfsprekend zijn voor iedereen.

Deze receptenwaaier geeft hier boordevol inspiratie voor. Samen met leerlingen hebben 
scholen uit heel Nederland gezonde recepten voor jullie op een rij gezet!



Volkoren tortilla met wortels 
en hummus    
Segbroek College, Den Haag

voor 10 tortilla’s 
2 rode uien
2 tomaten
10 volkoren wraps 
10 eetlepels hummus

200 gram geraspte wortel 
150 gram gegrilde courgette (kant en 
klaar uit de koeling, zonder zout)
2 handjes veldsla

1. Pel de rode uien en snijd in halve ringen.
2. Was de tomaten en snijd in plakjes. 
3. Besmeer de wraps met 1 eetlepel hummus per wrap.
4. Verdeel de wortel, gegrilde courgette, plakjes tomaat, rode ui en veldsla  
 over de wraps.
5. Rol de wraps op en snijd ze schuin doormidden.

Voor een portie krachtvoer 
tijdens de lunch!



Kapsalon  
Kolom Praktijkcollege Noord, Amsterdam

voor 10 porties 
2 theelepels kaneel
2 theelepels korianderpoeder
4 theelepels paprikapoeder
4 theelepels gemalen komijnzaad 
6 theelepels knoflookpoeder
8 eetlepels olie

2 kilo aardappelen
250 gram Griekse yoghurt, 0% vet
2 komkommers
4 tomaten
300 gram ijsbergsla
600 gram kippendijfilet
5 plakken 30+ kaas

1. Verwarm de oven voor op 200° C.
2.  Meng kaneel, korianderpoeder, paprikapoeder, komijnzaad en 1/3 van het knoflookpoeder.
3.  Snijd de kippendijfilet in dunne reepjes, meng met 2/3 van de kruidenmix en  

laat minimaal 30 minuten in de koelkast staan.
4. Snijd de aardappelen in frietvorm en meng met de helft van de olie en de rest  
 van de kruidenmix.
5. Verdeel de frieten over de bakplaat en bak ze in 30 minuten gaar en goudgeel.
6. Doe de yoghurt in een schaaltje en meng met de rest van het knoflookpoeder tot een saus.
7. Was de tomaten en de komkommers, snijd in stukken en meng met de ijsbergsla.
8. Verwarm de rest van de olie in een koekenpan en bak de kipreepjes in 10 minuten gaar.
9. Vet een ovenschaal in, verdeel de frietjes over de bodem en leg daar de kipreepjes 
 en een plak kaas bovenop en grill het geheel 2 minuten in de oven.
10. Neem uit de oven en verdeel de salade en de knoflooksaus erover.



Linzensoep   
Ir. Lely Lyceum, Amsterdam

voor 10 kommen soep 
3 uien
6 teentjes knoflook
3 eetlepels olie
320 gram rode linzen
2 liter water
3 theelepels tomatenpuree

3 theelepels kurkuma
3 theelepels paprikapoeder
3 theelepels komijnpoeder
3 theelepels peper
2 citroenen
chilipoeder

1. Pel de knoflook en uien en snijd ze klein.
2.  Verhit de olie in een grote soeppan. Bak de ui 3 minuten. Voeg dan de knoflook toe 

en bak nog 2 minuten. Voeg vervolgens de kruiden en tomatenpuree toe en  
bak deze een minuut mee tot de geuren goed vrijkomen.

3.  Was de rode linzen in een zeef onder de kraan. Voeg de linzen en 2 liter water toe 
aan de soeppan. Breng afgedekt aan de kook. Zet de warmtebron lager en kook  
op middelhoog vuur 10 minuten.

4. Pureer de soep glad met een staafmixer.
5. Snijd de citroenen doormidden en  
 pers het sap uit boven de soep. 
6. Garneer met chilipoeder.

Een heerlijke kom soep om 
de middag door te komen. 



Broodje gezond    
Vonk, Amsterdam

voor 10 broodjes 
5 eieren
1 komkommer
5 tomaten
10 volkorenbolletjes
halvarine
10 plakken 30+ kaas
2 handjes veldsla

1. Kook de eieren in 10 minuten hard en laat ze schrikken in koud water.
2. Pel de eieren en snijd ze in plakjes.
3. Was de komkommer en tomaten en snijd ze in plakjes.
4. Snijd de broodjes open en besmeer ze met halvarine.
5. Beleg ieder broodje met een plak 30+ kaas en plakjes ei, tomaat en komkommer.
6. Maak af met een beetje veldsla.

Dit broodje maakt een feest
van de lunchbreak!



Fruitsalade     
Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap, locatie Kruisweg, Middelburg

voor 10 bakjes 
een trosje pitloze witte of blauwe druiven
5 rode appels
5 mandarijnen
3 bananen
of ander fruit dat er aanwezig is

1. Was de druiven en halveer de grote exemplaren.
2. Was de appels en snijd in blokjes.
3. Schil de mandarijnen en verdeel in partjes.
4. Pel de bananen en snijd in plakjes.
5. Verdeel het fruit over 10 bakjes. Heb je fruit dat op moet?  

Verwerk ze dan in deze  
fruitsalade!



Broodje met bietenhummus      
Aeres VMBO, Sneek

voor 10 broodjes 

10 volkorenbroodjes
halvarine
10 eetlepels bietenhummus
200 gram verse geitenkaas 

1 komkommer
1 rode appel met schil
2 handjes veldsla
100 gram pompoenpitten

1. Snijd de volkorenbroodjes open en besmeer ze met halvarine en  
 1 eetlepel bietenhummus per broodje.
2. Brokkel de verse geitenkaas erover.
3. Was de komkommer en appel en snijd ze in plakjes.
4. Verdeel de plakjes komkommer en appel over de broodjes.
5. Garneer de broodjes met veldsla en strooi de pompoenpitten erover.

Ook lekker met andere 
groenten, zoals tomaat
en wortel. 



Wrap met kip       
Dollard College, Winschoten

voor 10 wraps
10 volkoren wraps
400 gram kruidenzuivelspread light
20 plakjes gerookte kipfilet
1 komkommer
200 gram rucola

1. Besmeer de wraps met kruidenzuivelspread en beleg ze met 2 plakjes kipfilet  
 per wrap. 
2. Was de komkommer en snijd in reepjes. 
3. Verdeel de reepjes komkommer en de rucola over de wraps. 
4. Rol de wraps op en snijd eventueel schuin doormidden. 
5. Wil je een warme wrap serveren? Leg hem dan even in de contactgrill.

Zowel koud als warm
verdraaid lekker!



Zoete aardappelsalade uit oven  
ROC van Amsterdam - MBO College Hilversum, Hilversum

voor 10 porties 
2 courgettes
2 aubergines
2 rode paprika’s
2 rode uien
1 blik kikkererwten (circa 450 gram)
8 eetlepels olijfolie 
3 theelepels knoflookpoeder 

2 theelepels tijm 
peper
6 eetlepels balsamicoazijn
2 eetlepels honing
200 gram rucola
100 gram walnoten
200 gram verse geitenkaas
800 gram zoete aardappelblokjes

1. Was de aubergines en courgettes, snijd ze in de lengte door en vervolgens in 
 stukken van ongeveer 2 cm.
2. Was de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd in stukken van ongeveer 2 cm.
3. Pel de rode uien en snijd ze in parten.
4. Spoel de kikkererwten in een zeef af onder de kraan.
5.  Meng 2/3 van de olie, knoflookpoeder, tijm en peper naar smaak met de klein- 

gesneden ingrediënten en de zoete aardappel.
6. Verdeel op een bakplaat en bak alles in ongeveer 25-30 minuten bij 200° C gaar.  
 Schep eventueel tussentijds om. Laat de groenten na het bakken afkoelen.
7. Meng voor de dressing de rest van de olie, balsamicoazijn en honing door elkaar.
8. Voeg de dressing toe aan de afgekoelde groenten uit de oven. 
9. Verdeel de rucola in 10 bakjes of kommen en schep de geroosterde groenten erover.
10. Hak de walnoten en de geitenkaas grof en strooi over de salades.



Havermoutmuffins bomvol fruit        
Zone.college, Almelo

voor 10 muffins 
100 gram dadels
4 rijpe bananen
1 rode appel
4 eieren
200 gram havermout
3 theelepel kaneel
2 theelepels bakpoeder

1. Pel de bananen en maal samen met de dadels in de keukenmachine fijn. 
2. Rasp de appel. 
3. Meng de bananen-dadel-massa met de appel en de eieren door elkaar.  
4. Meng de havermout met de kaneel en het bakpoeder en voeg toe aan de fruit-ei-massa. 
5. Roer alles goed door elkaar tot een beslag.  
6. Zet de oven aan op 170 °C. 
7. Verdeel het beslag over 10 muffin vormpjes en bak ze in 25-30 minuten gaar.

Deze heerlijke, zoete 
traktatie is ideaal voor 
tussendoor!



Broodje tonijn met
augurkensalsa   
VSO Heuvelrug College, Zeist

voor 10 broodjes 
2 sjalotten
½ komkommer
2 tomaten
8 augurken
5 takjes peterselie
peper

10 volkoren triangelbroodjes
3 blikjes tonijn in olie
3 eetlepels halfvolle yoghurt
3 eetlepels halfvolle fritessaus
2 eetlepels olie
1 eetlepel witte wijnazijn

1. Pel de sjalotten en snijd fijn.
2. Was de komkommer en tomaten en snijd ze in kleine blokjes.
3. Hak de augurken en de peterselie fijn. 
4. Meng de kleingesneden ingrediënten met olie, witte wijnazijn en peper naar smaak.
5. Laat de tonijn uitlekken en verdeel in stukjes.
6. Meng de yoghurt en de fritessaus. Breng op smaak met peper. 
7. Snijd de volkorenbroodjes open en besmeer ze met de yoghurtsaus. 
8. Verdeel de tonijn en augurkensalsa over de broodjes. 



Inspiratie voor jullie
Gezonde Schoolkantine



Mix van nootjes en gedroogd fruit

Zelfgemaakte icetea
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Laten jullie ook zien dat gezond de normaalste zaak 
van de wereld is? 

Op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine staat allerlei inspiratie en tools  
om aan de slag te gaan. Bekijk onze Richtlijn Eetomgevingen voor scholen, brochures, 
instructievideo’s, lesmaterialen, ervaringsverhalen van andere scholen en tips om  
minder voedsel te verspillen in de kantine. Wat wordt jullie volgende stap?

www.voedingscentrum.nl


