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Met een zuurtje wordt etten weer lekker
10 tot 35 procent van ouderen is

ondervoed. Dit zorgt voor een grotere kans

op gezondheidsproblemen. Met het

kookboek Sline yn it ferline hoopt

Zorgbelang Fryslân daar iets tegen te doen.

Sippie Miedema

Sint Nicolaasga | Een extra runder-
bouillonblokje, een pepertje of een
extra scheut appelazijn. Het is heus
niet zo moeilijk om een vertrouwd
gerecht meer smaak te geven.

Jelle Ferwerda van Smaak van het
Huis is er inmiddels specialist in. Sa-
men met onder meer Zorgbelang
Fryslân, diëtist Emmelyne Vasse en
zorginstelling Hof en Hiem heeft hij
een kookboek samengesteld. Niet

met allerhande moderne liflafjes,
maar met bekende recepten, opgete-
kend uit de mond van de ouderen
zelf. Want dat eten ouderen toch het
liefst: oud en vertrouwd. ,,Mensen
houden vast aan gewoonten die ze
somsal dertig jaarhebben”,weetEm-
melyne Vasse van de landelijke
Stuurgroep Ondervoeding.

Ze verwacht dan ook niet meteen
dat ouderendirectmethet recept aan
de slag gaan (mag wel natuurlijk),
maar hoopt wel dat zij en hun even-
tuele mantelzorgers dankzij het
boek over eten in gesprek gaan of er

inspiratie uithalen om hun eigen lie-
velingskostjes weer en misschien
met extra smaakingrediënten te
gaan maken, zodat ouderen het ook
weer lekker vinden.

Juist voor ouderen is goed eten be-
langrijk. Een tachtigjarige heeft nog
maar80procentvandereukvermogen
van een pasgeborene en aangezien
reuk voor een heel groot gedeelte be-
palend is van de smaak, is het logisch
dathet eteneenouderevaaknietmeer
zo goed smaakt. ,,En als je dat weet,
kun je er beter op gaan sturen.”

Aangezien de smaakpapillen in de
mond (zoet, zout, zuur, bitter en
umani) wel blijven functioneren, is
het handig omdie extra te prikkelen.
Hij zorgt bovendien voor gezonde al-
ternatieven. Lekker veel zout, maakt
het eten ook smaakvol, maar is van-
wege de hoge bloeddruk voor oude-
ren niet echt een optie. Een extra
geurelement toevoegen, mag overi-
gens ook. ,,Bijvoorbeeldmet vanille”,
tipt Ferwerda, die vaak door zorgin-
stellingen wordt gevraagd om de

koks bij te scholen in het smaakge-
stuurdkokenvoorouderen.Wantdie
hebben soms een zetje nodig omhun
bord leeg te eten of überhaupt vol-
doende in hun bord te scheppen.

Onvoldoende puf
Niet alleen is de smaak bij ouderen
minder, vaak hebben ze onvoldoende
puf door pijn of vermoeidheid om te
eten of boodschappen te halen. En
echt gezellig is het natuurlijk ook niet
als je alleen voor jezelf kookt. ,,Je ziet
datouderenerzichdanvaakvanafma-
ken met wat brood en een soepje”, al-
dus Vasse.

Terwijl zij júíst iets extra’s nodig
hebben. Eiwitten bijvoorbeeld. Voor-
al als ze net ziek zijn geweest, is dat
ontzettend belangrijk voor de spier-
en botopbouw (ook om de kans op
vallen te voorkomen), terwijl ze juist
wel wat toekunnen met iets minder
aardappelen en brood, omdat ze juist
minder energie verbruiken. Vanwe-
ge de dunnere huid moeten ze ook
zorgen voor extra vitamine D. ,,Maar

dat zit bijna niet in eten. Daarvoor
moet je supplementen slikken.”

Herma Kooke denkt dat het kook-
boek een inspiratie kan zijn voorkoks
in verzorgingshuizen,maarhoopt dat
ouderenookzelf aande slaggaan.Met
eenextragroot lettertypeenmooie fo-
to’s die herinneren aan vroeger,moet
het voor hen in elk geval goed lees-
baar zijn. Ook staan er naast recepten
verhalen in over eten en koken in
vroegere tijden, die voor ouderen her-
kenbaar zijn. Met de opbrengst van
het kookboek wil Zorgbelang andere
projecten bekostigen om ondervoe-
ding bij ouderen tegen te gaan, zoals
workshops.

Sline yn it ferline
is voor 9,95
euro verkrijg-
baar in de
boekhandel

De pareltsjebrij staat klaar voor de aanwezigen van het symposium over smaakgestuurd koken dat gisteren plaatsshad in Doniahiem in Sint Nicolaasga. Foto: Simon Bleeker


