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KERSTDINER VAN RESTJES

N ederland kiepert 
wat weg aan eten. 
Huishoudens en 

bedrijven gooien omgere-
kend jaarlijks vier miljard 
euro weg. Een gemiddeld 
huishouden gooit 10 tot 15 
procent van zijn eten weg. 
Per persoon is dat zo’n 55 
kg per jaar, omgerekend in 
geld is dat twee miljard euro, 
volgens cijfers van voorlich-
tingsbureau Milieu Centraal.  
Konden we nou niet eens een 
kerstdiner maken van wat 
overblijft?  Al die verspilling 
is zo zonde. En het is ook 
best slim in deze tijden van 
crisis om eten op te halen 
dat in het gunstigste geval 
diervoeder wordt en in het 
slechtste geval in de vuil-
nisbak verdwijnt. Dus reed 
onzeWereld-redacteur Marije 
Ravelli op de bakfiets langs 
de supermarkten en over de 
Amsterdamse Albert Cuyp-
markt om te vragen of ze wat 
overbleef kon meenemen. 
Eén doosje olijven 
De markt leverde welge-
teld één doosje olijven en 
een versgebakken broodje. 
Kleine ondernemers als de 
Turkse groentenboer en de 
Hollandse slager op de hoek 
reageren unaniem: �We heb-
ben nooit iets over!� Grote 
supers hebben te maken met 
een bedrijfscode en mogen 
onder geen beding voedsel 
meegeven. Hasan Yassar, 
bedrijfsleider van de Albert 
Heijn op de Van Woustraat 

Een kerstdiner koken van 
restjes uit de supermarkt, 
was het idee. Niet omdat 
we zo arm zijn, maar omdat 
eten weggooien niet meer 
uit te leggen valt. onzeWe-
reld stapte op de bakfiets 
en pikte ‘onverkoopbare’ 
etenswaar op bij winkels en 
op de markt. Chefkok Jan 
Naaijkens maakte er een 
heerlijk driegangen-kerstdi-
ner van.

tEkst marije ravelli
bEEld jan de groen

was wel gecharmeerd van 
ons idee: ‘Ik stel een mooi 
pakket voor je samen, maar 
je krijgt niets mee dat over de 
datum is, dat is onze policy.’ 
In Amerika en Engeland 
maken mensen er al een 
gewoonte van om eten op 
te halen dat niet meer ver-
koopbaar is. Freeganism 
(een samentrekking van de 
Engelse woorden free, vrij, 
en veganism, veganisme,) 
heet die beweging. Freegans 
willen alleen leven van wat 
overblijft. Ze hebben een 
hekel aan verspilling en 
kopen het liefst helemaal 
niets. In San Francisco, New 
York, Seattle en Londen is 
deze levensstijl populair.
Heerlijk en supergezond 
Chef-kok Jan Naaijkens wilde 
wel zijn fantasie loslaten op 
de meegekregen prei, broc-
coli en venkel, en de kip, 
rauwe ham en chocolade. 
Als we ’s avonds in zijn 
restaurant Noordwest aan 
de Noordermarkt aan tafel 

zitten, is er toch een zekere 
spanning voelbaar. Zal het 
lekker zijn? Maar dan arri-
veert het voorgerecht: bru-
schetta’s met olijven en tem-
pura van prei, vergezeld van 
paddestoelen, tomatensalade 
en een groentebouillon – eer-
lijk is eerlijk: 90 procent free-
gan, want de paddestoelen 
zijn uit Jan Naaijkens’ eigen 
keuken. Het ziet er schit-
terend uit, smaakt geweldig 
én is supergezond. Ook met 
het hoofdgerecht, gevulde kip 
met geroosterde groenten, is 
minimaal ‘gesmokkeld’, Jan 
vult het alleen aan met heer-
lijke huisgemaakte frieten. 
Restjessaus 
Jan Naaijkens komt vragen of 
het eten smaakt. De chefkok 
vertelt dat in zijn keuken zo 
weinig mogelijk wordt weg-
gegooid. ‘Sauzen en groenten 

[recept] gevulde kip met geroosterde groenten

Gevulde kip met geroosterde groenten

Het onze Wereld-voedselcrisis-kerstdiner

worden ’s ochtends bereid 
en meteen vacuum verpakt, 
waardoor je nul restant over-
houdt.’ Ook staan standaard 
twee pannen op het fornuis. 
In de ene gaan overgebleven 
vis en groenten, in de andere 
vlees en groenten. ‘Laat het 
drie dagen pruttelen, doe het 
in de blender en je hebt een 
heerlijke basissaus voor bij 
vis- of vleesgerechten. Weinig 
koks doen dat nog, want het 
kost veel tijd. Maar het is 
ouderwets lekker.’ Ook van 
het ingekochte eten 
We toasten op de overdaad en 
dan is het stil  Er wordt een 
chocoladesoufflé geserveerd 
die er zó lekker uitziet: git-
zwarte torentjes in een witte 
vanillesaus. Wat een crisis, 
zo’n diner! n

Hier kan een soort uitspraak of 
streamer, 

NEN dE smakEN ziCh mooi vErmENgEN. iN priNCipE gaaN allE groEN-

tEN goEd samEN mEt kip, WEEs NiEt baNg om tE ExpErimENtErEN. ik 

hEb dE groENtEN EErst liChtJEs gErookt iN dE rookovEN EN daarNa 

mEt EEN bEEtJE oliE EN zout EN pEpEr iN dE braadslEdE roNd dE kip 

gElEgd. groENtEN als bloEmkool EN WortEl EErst EvEN blaNChErEN, 

daN garEN zE sNEllEr. vaN dE rauWE ham maaktEN WE Chips. lEg dE 

duNgEsNEdEN plakkEN ham tussEN tWEE vEllEtJEs vEtvriJ papiEr EN 

lEg hiEr EEN gEWiCht op zodat zE NiEt gaaN opkrullEN. bak zE 15 

miNutEN iN dE ovEN op 200 gradEN. af latENkoElEN EN gEbruikEN als 

garNEriNg. mEt hEt rEstaNt vaN dE kruidEN kuN JE iN dE blENdEr EEN 

mooiE kruidENoliE makEN. bEsprENkEl hiErmEE hEt gErECht.’

ingrediënten voor 8 personen: 

8 kipfilets, vulliNg: 100 gr zongedroogde tomaten,  

1 tEEN knoflook EN tWEE EEtlEpEls olijfolie, op smaak gEbraCht 

mEt peper en zout, 100 gr rauwe ham (serano, ardenner of 

parma), gEvoNdEN groenten EN kruiden, hiEr: venkel EN selderij.

Bereidingswijze Chefkok Jan naaiJkens: ‘maak EEN mENgsEl vaN 

100 gr zoNgEdroogdE tomaatJEs, 1 tEEN kNoflook EN tWEE EEtlEpEls 

oliJf- of zoNNEbloEmoliE. brENg op smaak mEt pEpEr EN zout. sNiJd 

dE kipfilEts opEN,bEstriJk EN vul zE mEt hEt mENgsEl EN rol zE op. 

lEg dE filEts iN dE braadslEE. JE kuNt kip CombiNErEN mEt tallozE 

groENtEN. door zE iN dE ovEN op 200 gradEN mEE tE bakkEN, kuN-
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hoE EEt  dE  rEst  vaN dE WErEld? 
ElkE maaNd kr i Jgt  onzeWereld  EEN favoriEt 

rECEpt  u it  EEN aNdEr laNd voorgEzEt.


