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Voorwoord

Nederland is een echt broodland. Broodnodig, broodmager, ergens brood in zien... 
Het zijn maar wat voorbeelden hoe brood in onze taal is verweven. Gemiddeld 
eten we in Nederland zo’n 4 sneetjes brood per dag. Maar ondanks dat er veel 
brood in onze mond verdwijnt, blijven er toch kilo’s broodresten liggen. Wat we 
daarmee doen? Dat is teveel om hier op te sommen, maar heel veel mensen voeren 
er de eendjes in de buurt mee. En hoewel dat een nobele daad lijkt - want we 
verspillen immers niks en maken de eendjes er blij mee -  is dit voor de vogels alles 
behalve gezond. Brood is namelijk te vet en te zout voor eenden. Het zorgt ervoor 
dat ze ziek worden, de waterkwaliteit verslechtert en vissen sterven er zelfs van. 
Reden temeer om je brood niet in de vijver te gooien. Maar geen nood! Want dat 
betekent niet dat je brood in de prullenbak hoeft te verdwijnen. Er zijn namelijk hele 
lekkere gerechten die je met (oud) brood kan maken. In dit boekje tref je 6 simpele 
recepten die je in een handomdraai op tafel zet! 

Eet smakelijk, namens de eendjes! 

Wil je meer weten over wilde eenden in Nederland?
Ga dan naar www.dierenbescherming.nl/eenden
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Italiaanse groentetaart

2 personen 30+ minuten Hoofdgerecht

Ingrediënten

   vloeibare margarine
   6 (oude) bruine boterhammen
   1 ui
   1 teentje knoflook
   1 eetlepel olijfolie
   300 gram (roerbak)groentemix

Materialen

Springvorm met een doorsnee van 20 cm

Bereiding

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Bestrijk de springvorm met wat margarine.
Warm de oven voor op 200 °C.
Snijd de korsten van het brood. Bekleed de wanden en bodem van de 
vorm met het brood.
Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.
Fruit de ui en de knoflook in de olie.
Voeg de groente toe en roerbak de groente 5 minuten mee.
Maak de groente op smaak met peper en Italiaanse kruiden.
Schep het groentemengsel in de springvorm.
Splits de eieren. Roer de eidooiers glad met de yoghurt en voeg de kaas, 
het volkorenmeel en wat Italiaanse kruiden toe.
Klop de eiwitten stijf en spatel ze door het dooiermengsel. 
Schep dit op de groente.
Was de tomaten en snijd ze in plakken. Dek de taart af met de plakken tomaat.
Bak de taart in het midden van de oven in 40 minuten gaar en lichtbruin.

   Italiaanse keukenkruiden 
   2 eieren
   100 ml halfvolle yoghurt
   40 gram geraspte belegen 30+ kaas
   1½ eetlepel volkorenmeel
   2 tomaten
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Wist je dat een wilde eend in goede 
gezondheid wel 15 jaar oud  kan 

worden? Eenden die veel brood eten worden maar 3 jaar oud.



Appel-broodtaart

6 personen 30+ minuten Nagerecht

Ingrediënten
   ½ eetlepel vloeibare margarine
   6 (oude) bruine boterhammen
   2 eetlepels rozijnen
   750 gram zachtzure appels

Materialen

Springvorm met een doorsnee van 20 cm

Bereiding

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Warm de oven voor op 180 °C.
Bestrijk de springvorm met wat margarine.
Snijd de korsten van het brood. Rol de boterhammen met een deegroller 
wat platter en bekleed de wanden en bodem van de vorm hiermee.
Bak dit 10 minuten in de hete oven lichtbruin. Draai daarna de oven 
terug op 160° C.
Was de rozijnen en laat ze goed uitlekken.
Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels in dunne partjes. 
Meng er wat citroensap en kaneel door.
Strooi de havermout over de broodbodem. Schik de parten appel in de vorm 
en strooi de rozijnen er tussen.
Bak de appeltaart in de hete oven in ca. 30 minuten gaar.
Roer de jam los met een beetje citroensap en druppel dit over de nog 
warme appels.
Laat de taart wat afkoelen en snijd hem in 6 punten.

   citroensap
   ½ theelepel kaneel
   2 eetlepels havermout
   2 eetlepels jam zonder suiker

Wist je dat er meer dan 100 soorten eenden bestaan? 

87



Broodbakje met 
groente-eierragout

4 personen 30+ minuten Voorgerecht/lunch

Ingrediënten
   4 (oude) bruine of volkoren 
    boterhammen
   ½ eetlepel olie
   2 eieren
   peper, paprikapoeder

Materialen

Muffinvorm

Bereiding

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Warm de oven voor op 180°C.
Snijd de korsten van het brood. 
Rol het brood met een deegroller een beetje dunner.
Bestrijk 4 holtes van een muffinvorm dun met wat olie.
Duw het brood in de vormpjes, druk goed aan tot er bakjes ontstaan. Bak de 
broodbakjes 5 minuten in de hete oven.
Klop de eieren los en meng er de groente en wat peper en paprikapoeder door.
Verdeel dit over de broodbakjes. 
Bak de broodbakjes in ca. 15 minuten gaar. 
Eet ze warm of koud.

   restjes groente, bijvoorbeeld:               
    sperzieboontjes, snijboontjes, 
    roosjes bloemkool, bleekselderij,    
    venkel, wortel
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Het eerste wat een eendje ziet als hij uit het ei komt, ziet hij als zijn moeder. Dit kan ook een hond of een voetbal zijn. 



corn chowder met pittige 
broodrepen en pinda’s

2 personen 15-30 minuten Hoofdgerecht

Ingrediënten
   1 ui
   1 dunne prei
   3 theelepels kerriepoeder
   2 eetlepels vloeibare margarine
   300 gram mais, diepvries

Materialen

Pan, staafmixer/keukenmachine

Bereiding

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Maak de ui en de prei schoon. Snijd de ui in snippers en de prei in ringen.
Bak de ui en de helft van de prei met de kerrie in de margarine tot het 
gaat geuren.
Voeg ¾ van de mais en 200 ml water toe en breng dit aan de kook. 
Kook de soep 10 minuten.
Rooster de boterhammen licht en snijd ze in repen. Strooi er wat chilipeper 
of paprikapoeder over.
Pureer de soep met een staafmixer of in de keukenmachine. Verdun de soep 
met wat melk.
Hak de pinda’s grof.
Roer de pindakaas door de soep.
Voeg de rest van de prei en de mais toe en breng de soep weer aan de kook.
Strooi de pinda’s erover en geef de repen brood erbij.

   chilipoeder of paprikapoeder
   2 volkoren boterhammen
   ca. 100 ml halfvolle melk
   2 eetlepels ongezouten pinda’s
   1 eetlepel pindakaas, 100% pinda’s
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Eenden kunnen meer dan 6 
kilometer boven de grond vliegen. 



Courgette met een kruimel-
laagje en aardappelpuree

2 personen 30+ minuten Hoofdgerecht

Ingrediënten
   1 teentje knoflook
   1 blik tomatenblokjes zonder zout
   1 theelepel oregano
   peper, nootmuskaat
   1-2 dunne courgettes
   500 gram aardappelen

Bereiding

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Warm de oven voor op 180 °C.
Pers het teentje knoflook boven de tomatenblokjes uit. 
Voeg de oregano en wat peper toe.
Maak de courgettes schoon. Snijd de courgettes in halve plakjes.
Schil de aardappelen en snijd ze in gelijke stukken. 
Kook de aardappelen in een bodempje water in 20 minuten gaar.
Hak de tofu in grove kruimels en meng er gerookt paprikapoeder door.
Snijd de korstjes van het brood. Maal het brood met de hazelnoten grof en 
meng er de tofu door.
Doe de groente in een ovenvaste schaal en verdeel het kruimelmengsel erover.
Laat de groente in de hete oven in ca. 20 minuten gaar worden en
lichtbruin kleuren.
Breng de melk aan de kook.
Maak van de gare aardappelen met hete melk, peper en nootmuskaat een 
puree en geef dit bij de groente.

   150 gram tofu 
   1 theelepel gerookt paprikapoeder
   2 (oude) volkoren boterhammen
   1 eetlepel hazelnoten
   150 ml halfvolle melk

Materialen

Ovenschaal
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Koppels w
ilde eenden blijve

n 

meestal m
aar één 

zomer 

bij elkaa
r. 



Pruimenschotel

2 personen 30+ minuten Nagerecht/lunch

Ingrediënten
   20 gram pecannoten
   2 theelepels suiker
   ½ citroen (alleen de schil)
   400 gram pruimen

Materialen

Ovenschaal

Bereiding

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Warm de oven voor op 180°C.
Hak de pecannoten grof en meng ze met de suiker en wat geraspte citroenschil.
Was de pruimen, snijd ze in vieren en verwijder de pit.
Schik de pruimen met de snijkant naar boven in een ovenvaste schaal.
Strooi het notenmengsel erover.
Snijd het brood in dunne plakjes of smalle repen en schik ze dakpansgewijs op 
het fruit. Druppel de honing erover.
Zet de schotel ca. 20 minuten in de oven tot de broodlaag krokant en lichtbruin 
is gebakken.

   1 (oud) bruin pistoletje of 2 oude    
    bruine boterhammen
   2 theelepels vloeibare honing
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Vroeger werden eenden wel eens als waakeend gebruikt. Als er iemand op het erf kwam kwaakten ze heel hard.



in het stadspark beter leven

Toch naar het stadspark toe? Dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere 
mogelijkheden die je met kinderen kan doen. En daarbij kunnen de eendjes 
zeker een rol spelen! Wat dacht je van…

Wij  houden niet alleen van eenden, maar ook van dieren in de veehouderij. 
Daarom staat bij sommige benodigdheden voor de recepten het Beter Leven 
keurmerk van de Dierenbescherming afgebeeld. 

Want koop je vlees(waren), zuivel of eieren met het Beter Leven keurmerk op de 
verpakking, dan weet je precies hoe het dier achter jouw product heeft geleefd. 
Het had bijvoorbeeld meer ruimte in de stal. Hoe meer Beter Leven sterren, hoe 
meer aandacht voor dierenwelzijn. 

Meer ruimte…Beter!

Kies ook voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.
Voor een diervriendelijke samenleving.

Eenden natekenen! 
Kijk maar eens goed hoe ze er uit zien. Welke kleuren 
hebben ze? Als je goed kijkt, zie je dat ze de vorm van een 
2 hebben. Kan je van de 2 een mooie eend maken?

Indianentooi maken! 
Eenden verliezen geregeld veren in allerlei mooie kleuren. 
Verzamel de veren en maak er thuis een mooie indianentooi 
van.
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Eenden fotograferen!
Heb je een camera? Maak dan eens van diverse hoeken 
foto’s van de eenden. Ze zien er allemaal weer anders uit. 

Zelf je eendje laten zwemmen! 
Heb je nog een badeentje thuis? Neem hem dan mee naar 
buiten en laat hem aan een lange lijn in het water dobberen. 
Wel goed vasthouden, anders ben je hem zo kwijt. 




