1. Start met de Bentobox
Wat is een Bentobox?
Het is een variant op onze broodtrommel. Het is eigenlijk een soort lunchtrommel met verschillende
vakjes of laagjes. Daardoor kan je verschillende soorten eten meenemen en husselt het niet door
elkaar. Je hebt zelfs heel luxe Bento’s met koelelementen of juist een thermofunctie maar zo
ingewikkeld gaan we het niet maken.

Waarom een Bento box?





Zo kan je veel meer variatie aanbrengen in je lunch
Zo kan je veel beter de gezonde vetten, eiwitten en koolhydraten in je lunch verwerken
Zo maak je een lekkere lunch zonder de moemakers brood en geraffineerde suiker
Zo kan je lunch uitgebreider worden zodat je in de avond lichter kunt eten

Wat is handig om aan te schaffen:











een eigen vorm van een Bentobox:
o een bakje met vakjes (kijk goed rond in winkels zoals Hema, Blokker, Xenos,ed of
online, je hebt ze in allerlei prijsklasses)
o heb je een prima broodtrommel, dan kan je ook gaan werken met silicone vormpjes:
daarmee kan je ook je Bento box aanpassen als je een keer een extra vakje nodig
hebt.
o Bentobox of je aangepaste broodtrommel moet wel goed luchtdicht afsluitbaar zijn
want je meestal blijft de Bento overdag niet optimaal gekoeld en je wilt nare
bacteriën buiten de box houden. Bovendien voorkomt het nare geurtjes in je tas of
lekkage…
een afsluitbaar flesje of bakje waar je dressing of saus in mee kunt nemen, het is het
handigst als het in je Bento past. (Bij sommige Bentos is zo’n bakje inclusief)
eventueel een koelboxje, koeltasje of gebruik een betobox met mini koelelementjes (AH)
bakpapier
diepvrieszakjes liefst met zip sluiting (of anders diepvriesbakjes)
prikkertjes (mogen gewone van hout zijn, maar je kunt je ook helemaal uitleven met leuke
gekleurde varianten)
eventueel uitsteekvormpjes met scherpere rand of speciale uitsteekvormpjes voor
groenten. Dit is niet noodzakelijk om te hebben maar ben je graag creatief of wil je je
kinderen aan de Bento hebben, dan kan het een leuke toevoeging zijn.
Let er bij plastic bakjes op dat het BPA vrij is!

2. Wat komt er in een Bentobox?
Onze gezondere eigen variant gaat worden:
In onze Bento zitten de goede koolhydraten, vetten en eiwitten maar dan niet perse per vakje
verdeeld maar vaak op deze manier:




in een vakje fruit en wat noten
in een vakje gestoomde of rauwe groenten
in een vakje een gerecht zoals een salade, een gezonde wrap oid. Daarin kan je ook vlees, ei
en vis verwerken.

Hoe verwerk je de voedingsstoffen in je Bento?




Vetten: in je noten, zaden en pitjes, avocado, vette vis, olie in de dressing
Koolhydraten: voornamelijk in je groenten, iets minder in fruit, dan pas granen
Eiwitten: eieren, bonen, linzen, noten, zaden, bio vlees, vis, yoghurt, quinoa, graan

3. Wat kan gebruiken als vulling?

Groenten(gezonde koolhydraten):
Groene Bladgroenten:
 Andijvie
 Spinazie
 Boerenkool
 Groene Kool
 Zeewier
 Sla
o (krokant blijft veldsla en rucola)
o (dressing los meenemen)
Rauwe groenten om los te knagen of verwerkt in salade
 (stengel van broccoli fijngesneden in salade)
 Bosui
 Kiemgroenten
 Knolselderij
 Kokos van kokosnoot
 Komkommer
 Koolrabi
 Olijven
 Paprika
Gestoomde groenten
 Pastinaak
 Broccoli
 Raapsteeltjes
 Bloemkool
 Radijs
 Spruitjes
 Ramanas
 Asperges
 Rode kool
 Groene bonen
 Selderijstengel
 Tomaat/snoeptomaatjes
 Zoete aardappel: in oven grillen
 tuinkers
koud mee en leegscheppen met
 Ui
yoghurt en kruiden
 Venkelknol
 Handige groenten om te vullen:
 Witlof
paprika, pompoen
 Witte kool
 Grote bladeren van bv sla of kool
kan je gebruiken als wrap
 Wortel
 Gebruik met regelmaat bonen en
Wil je rauwe groenten leuk maken, snijd het grappig,
linzen! (gezonde eiwitten)
of combineer het met een yoghurt dip of hummus

Fruit (gezonde koolhydraten)en Noten(vetten)
Fruit:
 Alle fruit dat niet snel verkleurt of uitdroogt kan je al schillen
 Anders in de schil meenemen en evt een mesje meenemen
Noten: (ongezouten en ongebrand)
 Cashewnoten
 Walnoten
 Pecanoten
 Amandelen
 Hazelnoot
Noten helpen om stijging van de bloedsuikerspiegel
door fruitsuikers uit het fruit te beperken

Kruiden







Platte peterselie
Bieslook
Basilicum
Munt
Koriander
Rozemarijn

Verse kruiden geven het gerecht smaak
Maar zitten ook bomvol voedingsstoffen
Veel kruiden kan je drogen, Peterselie, munt en bieslook
kan je invriezen en blijft 12 maanden houdbaar
Verse kruiden vervangen extra zout om gerecht
op smaak te brengen.

Pitten en Zaden (vetten)








Pompoenpitjes
Zonnebloempitjes
Sesamzaad
Pijnboompitjes
Granaatappelzaden
Hennepzaad
Lijnzaad

Zorgen voor extra smaak en zitten vol goede vetten

Vis, Vlees en Kip en Ei (voor je eiwitten)
Vis gestoomd







schelvis,
kabeljauw filets
moot tonijn
slibtong
zalm
makreel

Vis rauw


wilde zalm (Pas op met koeling!)
Kip (liefts biokip)
 Gestoomd
 Gebakken leftovers
 In reepjes verwerkt in salade
of wrap

Vlees (liefst rundvlees)
 Stukje vlees
 Als reepjes in salade
 Als reepjes in een wrap

Ei (je mag elke dag een ei)
 Gekookt ei (gekookt ei na de maaltijd helpt energie dip voorkomen)
 Omelet
 Reepjes gebakken ei of omelet door salade of in wrap of groot sla/koolblad
 Eiermuffins

Extraatjes


Gezonde baksels zoals bananenbrood plakjes, linzenbrood plakjes, gezonde muffins,
ontbijtrepen en pannenkoekjes (is geen noodzaak dus niet doen als je af wilt vallen)
Is geen onontbeerlijk onderdeel van gezonde voeding maar wel leuk en lekker om af en toe aan de
Bentobox toe te voegen, of voor bij een speciale gelegenheid.

Manieren om het te verwerken in de Bentobox:







Los, apart in een bakje of vakje
Gemengd op een spiesje
Gemengd als salade
o Salade op basis van alleen groenten
o Salade op basis van groenten en vlees/vis/ei
o Salade op basis van linzen
Verpakt in een wrap, pannenkoekje of omelet
In een gerechtje met zilvervliesrijst, couscous of quinoa

LET OP:
Nat en droog scheiden!

4. Hoe kan ik zoveel mogelijk voorbereiden?
Goed plannen
Om te voorkomen dat een Bentobox je heel veel extra kook momenten gaat opleveren is het
belangrijk dat je goed gaat plannen. Je kunt veel voorbereiden en je kunt gebruik maken van bewust
gecreërde restjes van de maaltijden van de vorige dag. Maak een Bento weekplan…

Groenten van tevoren klaarmaken
Er wordt vaak gebruik gemaakt van gestoomde groenten. Gestoomde groenten hebben nog heel veel
voedingsstoffen in zich, maar zijn net even wat zachter qua textuur dan rauwe groenten.
Stomen van groenten kan je doen in




een stoomoven
stoompannetjes (stapelbare pannetjes)
een mandje in een gewone pan hangen

Je kunt gestoomde groenten in de koelkast bewaren maar dan verliezen ze wel vaak hun crunchy
bite, en je kunt invriezen:






Stoom je groenten net beetgaar. Laat heel goed uitlekken of dep extra droog met
keukenpapier.
Verpak ze (terwijl ze nog warm zijn) apart in kleine porties of per stuk in plastic folie.
Doe de en doe ze samen in een diepvrieszakje met zip sluiting of in een diepvriesbakje. Zet
of leg direct in de vriezer
De groenten blijft 2-3 weken goed. Houd bij wanneer je het invriest met een plakkertje of
met een stift op je zakje of bakje.
Voor gebruik kan je ze uit plastic halen en direct, dus nog bevroren toestand, in bento box
doen.

Rijst, Vlees en Vis klaarmaken
Je kunt Rijst, vlees en kip ook van tevoren stomen, kruiden en invriezen of in goed ingepakt in
lichtdichte bakjes in de koelkast bewaren.

Invriezen in kant en klare porties:
Dat scheelt nadenken over hoeveelheden als je de Bentobox moet vullen, Nu pak je gewoon een
portie, haalt het uit het plastic en je legt het in de Bentobox.

Rauwe groenten onbewerkt klaarleggen
Ook rauwe groenten zijn waardevolle voedingsstof bommetjes, en ze zijn lekker voor je
knaagmoment. De meeste voedingsstoffen blijven behouden als je het vlak voor het vullen van de
Bentobox gaat snijden. Bovendien voorkomt dat uitdroging van de groenten.

Wat kan ik nog meer klaarmaken of klaarzetten?








Wraps of pannenkoekjes alvast bakken en in de koelkast bewaren
Zilvervliesrijst of Quinoa alvast klaarmaken en in de koelkast bewaren
Dressings, yoghurtdip, pesto, tapenade of hummus alvast klaarmaken
Bakje noten klaarzetten en een bakje met pitjes en zaadjes die je wilt gebruiken
Eventueel gezond brood, muffins of crackers zelf bakken en klaarleggen
Eiermuffins kan je al bakken en klaarzetten in de koelkast
Eieren hard koken en bewaren in de koelkast (4-5 dagen houdbaar)

5. Aantrekkelijk maken
Om het aantrekkelijk te maken helpt het als:






Je kleur toevoegt
Je verschillende texturen erin verwerkt
Je speelt met de verschillende smaken
Je natte en droge eten gescheiden blijft
Je er verrassinkjes toevoegt (vooral leuk voor kinderen)

Kleur:
Als je je bento opendoet dan zorgt de eerste blik ervoor of je het er trek in krijgt of niet. Het werkt
echt stimulerend als je leuke kleurtjes ziet.
Je kunt denken aan:






Rood: tomaat, aardbei, radijs, wortel, appel met rode schil, bessen, druiven, peper, paprika
Geel: banaan, paprika, zoete aardappel, pompoen, sinaasappel, citroen
Groen: sla, spinazieblaadjes, rucola, komkommer, lente ui, broccoli, boontjes, aperges,
selderij, spruitjes, kiwi
Wit: ei, ui, sesamzaadjes
Zwart/bruin: druiven, bessen, zeewier zoals wakame of nori, zwarte sesamzaadjes

Voor kinderen kan je extra kleur toevoegen door eten te verpakken in muffinbakjes. Is het eten
droog dan kan dat in papieren bakjes, voor nat eten kan je silicone vormpjes gebruiken. Ook
gekleurde prikkertjes kunnen de boel opleuken.

Textuur
Gebruik verschillende texturen, dat verhoogt de eetlust. Denk bijvoorbeeld aan: zacht om in te bijten
en crunchy. Korrelig of glad in je mond.

Smaken
En wissel met verschillende smaken, bijvoorbeeld zoet, zuur, bitter en zout.
Denk eraan dat als je eten meeneemt en op kamertemperatuur gaat eten, je het iets pittiger mag
maken. Extra kruiden kan je best toevoegen of meenemen.

Nat en droog scheiden.
Zorg ervoor dat droog en nat eten van elkaar gescheiden is, anders wordt alles klef. Doe eventuele
sausjes, dips of dressing in een apart potje of flesje.

Verrassinkjes:
Vooral bij kinderen kan het stimulerend werken als het er verrassend uitziet. Je kunt heel
ingewikkelde voorbeelden vinden, maar met een eenvoudige touch, ziet het er al goed uit. Denk
bijvoorbeeld aan:



Het gebruik van gekleurde prikkertjes en leuke bakjes
Snijd leuke vormpjes uit groenten bv bloemetje, sterretje:



Er zijn vormpjes te vinden waar je een eitje mee kunt omtoveren tot een kunstwerkje

