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MET GROENTE EN FRUIT

        PANNEN 
KOEKEN 

“Koken, en lekker eten, is heel belangrijk voor ons. Niet zo 

vreemd, binnen een horecafamilie. Lola en Kiki helpen 

graag in de keuken. Ze komen nu op een leeftijd dat ze 

ook zelf aan de slag gaan en ons verrassen. Zo bakt Lola 

graag zandkoekjes en had ze laatst samen met Kiki een 

heerlijke tiramisu gemaakt. Kiki maakt trouwens ook de 

lekkerste smoothies. Van jongs af aan hebben de meiden 

altijd alles geproefd, tijdens onze eerste vakantie naar 

Spanje dat ze echt konden mee-eten, zaten ze al aan de 

paëlla met inktvis. Maar goed, dat hoort er wel een beetje 

bij als je een Van Dam-telg bent.

Lola en Kiki zijn ook gek op pannenkoeken, voor zowel 

ontbijt als het avondeten. Natuurlijk bak ik die weleens, 

maar daar wil ik dan wel echt de tijd voor nemen en die 

heb ik niet altijd. Bovendien zijn pannenkoeken, met name 

met de bekende toppings zoals suiker en stroop, qua voe-

dingswaarde niet iets wat je elke dag op het menu wil 

zetten. Kan daar nu geen verantwoorder alternatief voor 

komen, vroeg ik me af. En niet alleen voor pannenkoeken, 

maar voor al die verwenmomentjes als je wil snoepen of 

iets anders lekkers wil nemen en aangewezen bent op pro-

ducten vol suiker. Waarom zijn er geen producten die én 

hartstikke lekker zijn én groenten en fruit bevatten? Zo 

kwamen we op het idee voor onze nieuwe foodlijn Let’s 

Make it Fun, Better, Yum! Ik zal nooit pretenderen dat deze 

producten beter zijn dan een stuk groente of een stuk fruit, >
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     Groente  
  eten moet  
      fun zijn

maar ze vormen wel een mooi alternatief voor snoep vol 

suiker of pannenkoeken die je nog moet beleggen. Daar-

naast wilde ik dat de producten juist voor gezinnen ge-

schikt zijn. De groente-fruitsnoepjes neem je makkelijk mee 

en de pannenkoeken zijn snel klaar  Het beslag zit in een 

shaker waar je alleen water aan toe hoeft te voegen; simpel 

én snel. En doordat die shaker een knijpfles is, kan je alle-

maal gave figuren maken zoals een schildpad of een ruim-

teschip. Daarnaast zijn de  drie smaken – banaan & spina-

zie, wortel en aardbei – ook in verschillende kleuren 

waardoor je een waar kunstwerk in de pan kan creëren. 

Zulke pannenkoekkunstwerken maakten de meiden vaak 

al bij mijn ouders. Hartstikke leuk, maar je bent zo drie uur 

verder. Nu kan dat in een paar minuten. 

Een bijkomend voordeel vind ik dat de pannenkoeken 

van zichzelf al zo smaakvol zijn, dat je geen ongezonde 

gesuikerde toppings nodig hebt. Bij de ontwikkeling van 

de pannenkoeken hebben we daar veel aandacht aan be-

steed. Kiki en Lola hebben meegedacht over de smaak en 

talloze proeverijen gedaan. ‘Meer wortel, mam!’ riepen ze 

dan. Of: ‘Nee, veel te veel banaan!’ Weet je, ik geloof ge-

woon dat groente eten weer leuk kan worden. En niet op 

een dwingende manier, want als kinderen iets móéten, 

willen ze dat juist niet. Maar wel door middel van lekkere 

producten die op een leuke manier worden gebracht. Met 

de snoepjes kun je puzzelen en er zitten kaartjes bij waar-

mee je kan kwartetten. Dat je dan ook nog groente en 

fruit binnenkrijgt is mooi meegenomen en draagt er vol-

gens mij aan bij dat de echte wortel en spinazie ook mak-

kelijker worden gegeten.

Ik ben niet tegen snoep en geloof niet in verbieden. Maar 

ik geloof wel in het maken van verantwoorde keuzes. 

Dat is waar we met Let’s make it Fun, Better, Yum! aan 

willen bijdragen.” 

Meer info vind je op lets.nl of op Instagram @lets.nl

    Wat vroeger uren 

kostte, kan nu in
 een paar minuten

NICOLETTE top MANGO | jeans ZARA MEIDEN 

top ZARA | jeans SCOTCH & SODA VIA 

BIJENKORF | slippers HAVAIANAS 

 


