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Iedere ochtend (slimme ouders verplaatsen dit ritueel 

naar de avond ervoor) hetzelfde liedje: de kinderen 

moeten eten en drinken mee naar school. Snel, snel, trom-

meltje vullen en de beker niet vergeten! Een paar stevige 

bruine bammetjes met een plakje kaas maar weer, man-

darijntje of een appel ernaast en melk in de beker. Alles in 

de rugtas en een kus van mama. Fijne dag! 

Bij het uitpakken van de rugtas blijkt wederom dat de 

broodtrommel nauwelijks aangeraakt is. De retour geko-

men boterhammetjes zijn uitgedroogd, het half aange-

vreten plakje kaas zweet alsof het net 10 kilometer heeft 

hardgelopen en het lauwe restje melk ruikt muf. Uit de 

melige appel zijn drie minihapjes genomen. Geen wonder, 

erken je stilletjes, terwijl je nog na mijmert over jouw 

lunch van ciabatta met knisperfrisse ijsbergsla, geiten-

kaas, honing en tijm. 

Waarom geven we onze kinderen vaak zo’n onaantrekke-

lijke lunch mee (en onszelf zo’n goede)? Te duur en geen 

tijd? Hou toch op! Het kan best anders. Maar hoe? �� � � � � � � 	
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Kinderen krijgen vanzelf meer zin in eten als ze hun brood-
trommel en drinkbeker(s) cool vinden. Jij vindt het waar-
schijnlijk helemaal niet nodig, maar je kroost is maar wat blij 
met One Direction of Winnie de Poeh in de pauze. Voor een 
redelijk bedrag kun je nu ook zelf je broodtrommel ontwer-
pen via www.mymepal.com. 
Ook de moeite waard: investeren in een broodtrommel met 
aparte vakjes. Zo worden je crackers niet week van de kom-
kommer die ernaast ligt. Een bakje met bijhorend bestek kan 
handig zijn voor meegenomen (fruit)salades.� � �   ��  �  �  � �  � � �  � � � � � 	  �
De beste dorstlesser is nog altijd… water! En laat dat nou 
altijd voorhanden zijn. Water meegeven is helemaal niet zie-
lig; veel kinderen vinden het heerlijk. Je kunt het koel houden 
door er een paar ijsklontjes aan toe te voegen voor vertrek. 
Veel kinderen houden van thee. Geef het warm mee in een 
thermoskan, of laat het afkoelen: koude thee kan ook heel 
lekker zijn. Natuurlijk zijn vruchtensappen populair om mee 
te geven, maar ze zijn niet perse heel gezond. Er zit veel sui-
ker in, helemaal als ze extra zijn gezoet. Dat geldt trouwens 
ook voor yoghurtdranken als Fristi. Wil je ze echt verwennen, 
geef je oogappeltjes dan een zelfgemaakte smoothie mee. 
Vers fruit in de blender en experimenteren maar!� � �   ��  �  �  � �  � � 
 �  � � �

Veel kinderen krijgen een ‘gezond tussendoortje’ in de vorm 
van liga’s en andere voorverpakte koeken mee. Terwijl het 
zo’n mooi fruitmoment kan zijn! Een appeltje of banaan is 
lekker makkelijk, maar er is veel meer keuze. 

Verandering van spijs doet eten, dus een trosje druiven of 
bakje frambozen op zijn tijd is ongetwijfeld van harte wel-
kom. Geef ook eens gedroogd fruit mee: rozijntjes, cranber-
ries, kokosnoot en abrikozen, het is al bijna snoepgoed. Een 
handje noten is ook een goede keus. En wat te denken van 
rauwkost? Stukjes komkommer, tomaatjes, worteltjes, pa-
prika, augurkjes en radijsjes zijn gezond, lekker en makkelijk. 
Precies de benodigde ingrediënten voor een pauzehap! � � �   ��  �  �  � �  � � �  �
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In de Hollandse trommel zit meestal brood. Lekker en 
gezond, maar soms ook wel saaaaai… Er zijn zoveel soorten 
brood te koop, doe eens gek en varieer daarmee. Of beleg 
geen brood maar crackers, rijstwafels, pannenkoeken, wraps 
of pita’s. Over beleg gesproken: kaas en smeerworst zijn niet 
verplicht. Zeg nou zelf: jij neemt toch over liever een bagel 
met zalm en roomkaas mee naar kantoor? 
Trouwens, nu we toch out-of-the-box aan het denken zijn: 
restjes van de vorige avondmaaltijd kunnen ook heel geschikt 
zijn voor de lunch van de volgende dag! Van overgebleven 
aardappelen, pasta en rijst kun je prima salades maken. Ook 
een kippenpootje en wat sperziebonen kunnen de volgende 
dag best in de schooltas. Je kunt zelfs tijdens het koken vast 
rekening houden met de broodtrommel. Maak je sushi? Een 
paar rollen meer en je hebt de lunch al klaar! � �  � � �  � � � � ! � � � � � � �

In Japan is het een ware rage: kyaraben. Hele wedstrijden 
worden er gehouden. Wie maakt de mooiste bento box? 
Oftewel: wie weet de meeneemlunch van de kids het mooist 
te versieren? Je vindt de meest fantastische voorbeelden op 
internet. Aan de slag dus! Maak een konijntje van brood, een 
vogelnestje met kuikentjes van spaghetti en eieren of een 
bonsaiboompje van broccoli. Het is niet makkelijk, maar je 
kunt er altijd nog voor op cursus. Succes! •

He bah, alweer brood met pindakaas! Veel 
kinderen klagen graag en vaak over hun 
meegebrachte lunch. Verwende mormels 
of hebben ze eigenlijk wel een punt? 
Rekels vermoedt dat laatste, en geeft je 
tips en trucs om de broodtrommel een 
upgrade te geven!
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Stop ijsblokjes in de drinkbekers om de inhoud wat 
langer koel te houden. Een klein flesje dat je met water 
hebt gevuld en in de vriezer hebt gelegd kan goed 
dienstdoen als koelelement in de broodtrommel. Je 
kunt ook kleine koelelementjes kant en klaar kopen, en 
er zijn broodtrommels op de markt met ‘ingebouwde’ 
koelelementen. (Enigszins) warm houden doe je door 
het voedsel of de drank in aluminium folie te wikkelen 
of in een thermosfles. Maar – verrassing! - ook voor 
warmhouden kun je een speciale trommel kopen. 

Een schuddende broodtrommel kan alle voedsel door 
elkaar gooien. Leg wat bakpapier tussen de boterham-
men wanneer je geen trek hebt in een kaas-hagelslag-
tonijn sandwich. Je kunt natuurlijk ook een broodtrom-
mel met aparte vakken kopen.

Van lekvrije bekers tot warmhoudbakjes (of een ehh… 

geïsoleerde schokbestendige voedselcontainer): 
je vindt het bij de Broodtrommelstore.nl
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