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DE VOEDINGSLEER ALS GRENSGEBIED 

DER TANDHEELKUNDE 

DOOR 

A. VAN GELDERE. 

Wanneer ik hier voor korten tijd Uw aandacht vraag, 
dan is dit voor een onderwerp, waarmede ik mij reeds 
geruimen tijd heb bezig gehouden, omdat ik het voor ons, 
practische tandartsen, van zeer groot belang vind en helaas 
in geen enkel tijdschrift of leerboek er ooit iets over ge, 
vonden heb. Zelfs het bekende werk van Julius M i s c h, 
»Lehrbuch der Grenzgebiete« enz., dat elk grensgebied 
der tandheelkunde zoo zorgvuldig behandelt, haalt de 
diathetiek niet aan. De ervaring en de resultaten, die ik 
met de toepassing der voedingsleer in de tandheelkundige 
praktijk in de laatste jaren heb opgedaan, zijn dan ook 
verrassend. Eenige jaren geleden woonde ik te Amsterdam 
een gedeelte der artsencursus bij en volgde met het grootste 
genoegen de voordrachten van D r. S t e e n s m a over 
voedingsleer. De heldere en duidelijke wijze, waarop dit 
onderwerp door hem werd behandeld, deed mijn belang, 
stelling hiervoor steeds grooter worden, 'en ik voelde, dat 
veel van het geleerde voor mij als tandarts van nut kon 
zijn. Die verwachting is niet beschaamd geworden en ik 
wil hier trachten U iets van mijne ondervindingen op .dit 
gebied mede te deelen. 

Als kind hebben wij meermalen de uitdrukking gehoord: 
»Wij eten om te leven, maar wij leven niet om te eten«. 
Nu mag het dikwijls schijnen alsof in werkelijkheid' juist 
het omgekeerde waar is, in het geval waarover ik het thans 
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hebben zal, is het absoluut juist. Wij allen kennen de 
patiënten, die ten einde raad onze hulp komen inroepen 
en bij het openen van hun mond ons een kleine voorstelling 
geven van het laatst opgegraven gedeelte van het »Forum 
Romanurn«. Zien wij dan niet losse stukken, schuddende 
pilaren, treurige overblijfselen en dergelijken. De prognose 
is dan ook stereotiep en therapie is zooals Prof. B u s c h 
te Berlijn zoo kort en krachtig kon zeggen : »Ausraumen 
der beiden Kiefer«. En dan? Ja, dan staat patiënt voor 
ons met een tandelooze mond en de eerste twee vragen, 
die dan over de lippen komen, zijn: 

1. Wanneer krijg ik mijn kunstgebit? 
2. Wat moet ik nu eten? 
Tusschen haakjes is het uit een psychologisch oogpunt wel 

aardig op te nemen, dat dames gewoonlijk die vragen in 
bovengemelde volgorde doen ; heeren vragen gewoonlijk 
het eerst, wat moet ik nu eten en daarna wanneer de 
prothese gereed is. Het antwoord op de eerste vraag meen 
ik gerust hier te mogen voorbij gaan, dat zal ieder Uwer 
voor zich zelf wel uitmaken, maar het antwoord op de 
tweede vraag eischt wel een nadere toelichting. 

Wanneer ons door den geheel of gedeeltelijk tandeloozen 
patiënt gevraagd wordt : »wat moet ik eten«, dan komt het 
mij voor, dat bij het voorschrijven der voedingsmiddelen 
alléén daaraan gedacht wordt, dat patiënt niet meer in het 
bezit van zijn kauwwerktuigen is en er dus maar iets 
gegeten moet worden, waarbij dit gemis geen bezwaar 
oplevert. Men raadt dan wat halfvloeibare spijzen aan, 
en de patiënt . moet dat maar naar eigen goeddunken 
klaarspelen. 

Dat de patiënt gevoed moet worden, daaraan wordt niet 
gedacht, hoewel dit juist voor onze patiënten van het 
allergrootste belang is, omdat zij toch niet ziek zijn en 
hun dagelijksch werk blijven verrichten en dus nog meer 
behoefte hebben hun lichaam in evenwicht te houden. 
Voor een tijd van b. v. acht dagen zou het bezwaar niet 
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zoo groot zijn, maar in vele gevallen, waar die tandelooze 
toestand dikwijls eenige maanden duurt, is het onverant- 
woordelijk, de voeding der patiënten aan hunzelve over 
te laten. Het is daarom onze plicht te zorgen, ten eerste : 
voor het evenwicht der energiebalans, m. a. w. te zorgen, 
dat aan het lichaam evenveel energie wordt toegevoerd 
als de energie, die verloren gaat. 

Ten tweede hebben wij te zorgen voor doelmatige voeding. 
Het grootste energieverlies geschiedt door het verrichten 
van arbeid en door warmteverlies. Hieruit blijkt dus, dat 
door rust het energieverlies beperkt kan worden en het 
verblijf in een warme omgeving het warmteverlies kleiner 
doet zijn. Vandaar dat bij de voeding wel degelijk reke- 
ning moet gehouden worden met den maatschappelijken 
toestand van den patiënt. De mensch, die werkt, verricht 
arbeid en lijkt in dit opzicht op een machine en evenmin 
als een machine kan werken zonder gestookt te worden, 
evenmin kan de mensch arbeiden zonder toevoer van 
warmte. Wij zijn gewend de energie in een bepaalde 
maat uit te drukken en gebruiken daarvoor als eenheid 
»de Kilogrammeter« (KGM). 

Evenzoo kan men met de warmte doen, doch daar de 
temperatuur slechts de warmtegraad aangeeft en wij daar, 
mede niet kunnen volstaan, omdat in bovenstaand geval 
de warmtehoeveelheid moet worden uitgedrukt, zijn wij 
verplicht tot een andere meting onze toevlucht te nemen. 
Hiervoor gebruikt men, zooals U bekend is, de warmte, 
eenheid of calorie i. e. de hoeveelheid warmte die noodig 
is om 1 Liter water van 00 op 1° C. te brengen, en 
nu hebben onderzoekingen aangetoond dat een volwassen 
persoon tot instandhouding van zijn lichaam noodig heeft: 

bij bedrust 2200 calorieën, 
» licht werk 2600 calorieën, 
» middelzwaren arbeid 3100 calorieën, 
» zeer zwaren arbeid 3650 	» 	. 

Hierbij mag niet uit het oog verloren worden, dat onder 



524 DE VOEDINGSLEER ALS GRENSGEBIED DER TANDHEELKUNDE 

arbeid verstaan wordt lichamelijke arbeid, want nauw= 
keurige onderzoekingen en proeven van A t w a t e r hebben 
bewezen, dat geestelijke arbeid geen noemenswaard ver- 
meerderd calorieënverbruik ten gevolge heeft. 

Gaan wij nu ons voedsel na, d. w. z. de stoffen, die 
voor de instandhouding van ons lichaam noodig zijn, dan 
zijn dit de volgende: 

Eiwit, vetten, koolhydraten, mineraal zouten, water en 
zuurstof. 

Ik zal mij voor heden bepalen in hoofdzaak tot het 
eiwit, de vetten en koolhydraten. 

Uit het niet behandelen der voedingszouten, hoop ik 
niet, dat U de gevolgtrekking zult maken, dat die voedings, 
zouten van ondergeschikt belang zijn. Integendeel, de 
kennis daarvan is voor ons van het grootste belang met 
het oog op de tandvorming en het voorkomen van cariës. 
Wij allen kennen de noodlottige gevolgen van gebrek aan 
zouten — vooral kalk — in onze voeding en ik wil daarom 
even hier Uw aandacht er op vestigen, dat de zouten zeer 
zeker op één lijn te stellen zijn met eiwit, vetten en 
koolhydraten. 

Uit onderzoekingen is gebleken, dat : 
1 gram eiwit 	gelijk is aan 4.1 cal. 
1 » koolhydraten » » » 4.1 » 
1 » vet » » » 9.3 » 

In aansluiting aan het bovenstaande dienen wij eerst de 
vraag te beantwoorden, wat men verstaat onder doelmatige 
voeding. 

Een doelmatige voeding is een zoodanige, waarbij een 
goedgevoed individu onder overigens goede levens- 
omstandigheden op den duur zijn lichaamstoestand in 
evenwicht houdt en overeenkomstig zijn constitutie de 
grootst mogelijke lichamelijke en geestelijke energie ont, 
wikkelen kan bij het kleinst mogelijk gebruik van materiaal. 
Wil men dus aan de bepaalde eischen van de voedingsleer 
voldoen en dus een doelmatige voeding toepassen, dan 
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dringen zich onwillekeurig de volgende vragen aan ons op : 
le. Hebben wij voor een doelmatige voeding nog andere 

stoffen noodig dan eiwit, vetten en koolhydraten, 
mineraalzouten, water en zuurstof? 

2e. Hoe moet de samenstelling van het voedsel zijn om 
zoowel kwalitatief als kwantitatief voldoende te wezen? 

3e. Is het voedsel goed toebereid en wordt bij de toe- 
diening wel voor voldoende afwisseling zorg gedragen? 

De eerste vraag is in de laatste jaren nog al eens het 
onderwerp van strijd geweest en ik meen daarom goed te 
doen niet te diep op dit onderwerp in te gaan. 

U allen is de theorie van aanvullingsstoffen en vitaminen 
bekend. Eerst Gowland Hapkins en daarna Casimir 
F u n c k hebben hieromtrent uitgebreide onderzoekingen 
gedaan. De resultaten hiervan heeft F u n c k in zijn werk : 
»Die Vitaminen mit besonderer Berucksichtigung der 
Avitaminosen« uitvoerig beschreven. Hier tegenover staan 
weer de onderzoekingen van Prof. R d h ma n n in Breslau, 
die in zijn werk: »Uber kiinstliche Ernahrung und Vita- 
mine« Dl. 2 van de »Biochemie in Einzeldarstellungen«, 
weer mededeelingen doet, dat hij tot eenigszins andere 
resultaten gekomen is. Waar wij in het algemeen in onze 
praktijk niet direkt hebben te letten op de fijnere nuances 
in het voor te schrijven diëet, geloof ik te kunnen volstaan 
met de conclusie van R S hm a n n aan te halen, die als 
volgt luidt: »De leer der stofwisseling behoudt den 
grondslag dien zij tot nog toe had. Eiwit, vetten, kool, 
hydraten en zouten zijn voor het organisme voldoende 
om het op den duur in stand te houden«. 

Genaderd tot de tweede vraag: Hoe moet de samen- 
stelling van het voedsel zijn, om zoowel kwalitatief als 
kwantitatief voldoende te wezen? is het antwoord hierop 
gedeeltelijk op onderzoekingen en gedeeltelijk op onder- 
vindingen gebaseerd. 

Onze voeding, bestaande uit brood, boter (vet), vleesch 
(visch), groenten en aardappelen is, wat de ondervinding 
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ons leert, kwalitatief voldoende. Wil men die voeding nu 
oordeelkundig toedienen, dan moeten slechts de kwantitatieve 
verhoudingen vastgesteld worden. 

Bij de vaststelling van die behoefte heeft men als basis 
aangenomen: 70 K.G. lichaamsgewicht, die middelmatigen 
arbeid verricht in een gewone omgevingstemperatuur. Een 
van de voormannen van de moderne voedingsleer, Vo i t, 
heeft de behoefte hiervoor vastgesteld op 120 gram eiwit, 
60 G. vet en 500 G. koolhydraten. 

In den loop der jaren heeft deze berekening nogal wat 
strijd ondervonden, vooral met het oog op de behoefte 
aan eiwit. Zoo had men b.v. bij de kwantitatieve bepaling 
der voedingsstoffen alléén rekening gehouden met de 
opname der bruto hoeveelheid en er niet aan gedacht, dat 
in doorsnede 100/a der stoffen niet verwerkt worden, zoodat 
men eerst na aftrek dezer 100/a tot de netto waarde komt, 
die het lichaam toegevoerd krijgt. 

Nauwkeurige onderzoekers zooals C h i t t e n de n, H i n d- 

h e d e, R o s e, A b d e r h a l den  e.a. hebben aangetoond, 
dat de volwassen persoon, zooals hierboven aangeduid, met 
veel minder eiwit kan toekomen, zoodat nu de volgende 
verhouding als vast aangenomen wordt per 24 uur bruto : 
90 G. eiwit, 90 G. vet, 415 G. koolhydraten, met dien 
verstande, dat het lichaam slechts 90°/0 ten goede komt. 

Zoo geheel streng behoeft men zich aan die cijfers niet 
te houden. Terwijl de 90 G. eiwit zoodanig gekozen zijn, 
dat een vervangen door vetten of koolhydraten niet is 
aan te bevelen, mogen echter de beide anderen onderling 
wel in veranderde verhouding worden genomen, hetgeen 
weer afhankelijk is van den smaak, verteerbaarheid en 
verkrijgbaarheid van het materiaal. Men lette er echter 
vooral op, dat 1 G. vet de voedingswaarde heeft van ongeveer 
2 G. koolhydraten, dus dat deze beide stoffen niet volgens 
hun gewicht maar volgens hun calorieën waarde elkaar 
mogen vervangen. Gemakkelijkheidshalve spreekt men 
daarom dan ook b.v. van een voeding van 2900 calorieën 
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bruto (2610 cal. netto) voor een bepaald geval aangewezen, 
met de fundamenteele bepaling, dat hiervan een bepaald 
bedrag uit eiwit=calorieën moet bestaan, n.l. 90 G. eiwit of 
370 calorieën. De overige calorieën worden dan geleverd 
door stikstofvrije voedingsstoffen, n.l. door een doelmatige 
combinatie van vetten en koolhydraten. 

Het hierboven aangehaalde normaal diëet is berekend 
voor een man, die middelmatigen arbeid verricht. Doch 
hoeveel personen blijven niet onder die normale hoeveelheid 
en hoevele overschrijden niet die norm? Het kleinst is de 
verrichte arbeid hij rustig slapende personen, waar alléén 
het hart, de ademhalingsspieren en andere kleine onder= 
deelen van het lichaam werkzaam zijn. Onder zulke 
omstandigheden bereikt de doelmatige voeding haar 
minimum. Voor een volwassen persoon van p.m. 70 K.G. 
zou dit per 24 uur moeten zijn, wanneer hij meestal slapend 
en bedlegerig is : 1900 calorieën bruto of 1710 cal. netto, 
waaronder zich alweer de 90 G. eiwit moeten bevinden. 

Meerdere calorieën zijn er noodig bij een rustkuur, waarbij 
het grootst gedeelte van den dag in wakenden toestand 
wordt doorgebracht. Dit wordt dan : 2200 cal. bruto of 
1980 cal. netto. 

Wordt daarentegen licht werk verricht, dan verhoogt 
zich de behoefte tot: 2600 cal. bruto of 2340 cal. netto. 

Met het toenemen van den arbeid zal ook de toediening 
van het aantal calorieën vermeerderd moeten worden, 
vandaar de berekening voor middelzwaar werk op : 3100 
cal. bruto of 2790 cal. netto en voor zwaar werk op : 
3650 cal. bruto of 3285 cal. netto. 

Echter dient hierbij op een gewichtige factor gelet te 
worden. Het meest doelmatige is om de toevoeging van 
calorieën voornamelijk uit vetten en koolhydraten te doen 
bestaan — natuurlijk in de vroeger aangegeven verhouding 
— omdat spierarbeid hoofdzakelijk door stikstofvrij 
materiaal bestreden moet worden. Bij zeer groote 
arbeidsprestaties mag wel nog wat eiwit toegevoegd worden. 
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Een kleine toelichting over de boven aangehaálde 
omgevingstemperatuur mag hier niet achterwege blijven. 
Het is U bekend, dat men bij lage omgevingstemperatuur 
meer behoefte heeft aan voedsel dan bij hooge omgevings. 
temperatuur en daarom is een vermeerdering van voedsel 
bij lage omgevingstemperatuur doelmatig, omdat door de 
verhoogde stofwisseling de warmteproduktie van het 
lichaam wordt versterkt. Daar nu de aldus onstane warmte- 
toevoer door onze spieren wordt geleverd, is het aan te 
raden de meerdere calorieën door koolhydraten en vetten 
aan te vullen. Met opzet gebruik ik hier het woord 
omgevingstemperatuur, omdat de lichaamstemperatuur van 
den mensch niet noemenswaard wordt beïnvloed door de 
temperatuur der omgeving. 

Alle personen zijn echter niet even groot en zwaar en 
hiermede moet bepaald rekening gehouden worden bij 
het toedienen van het aantal calorieën. Waar nu voor een 
volwassen man van ongeveer 70 K.G. 2900 cal. zijn vast, 
gesteld, i. e. dus 41 cal. per K.G., zou dit voor een man 
van 50 K.G. moeten zijn 50X41 dus 2050 cal. Deze be, 
rekening is echter niet juist, omdat feitelijk de behoefte 
aan voedingsstoffen niet in verhouding staat tot het ge, 
wicht, maar wel tot de oppervlakte van den persoon, m.a w. 
de berekening wordt niet als 75 : 50 maar als v' 7 75: 

;2 50 = 17.8: 13.5 = 75 : 57. 
De volwassen vrouw heeft in doorsnede 80°/u van het 

mannelijk gewicht, daartegen 85°/0 van de oppervlakte, 
zoodat men bij een vrouw met een minder aantal calo• 
rieën kan volstaan, daarbij nog in aanmerking nemend, 
dat de stofwisseling bij de vrouw in het algemeen minder 
intensief is dan bij den man. Volledigheidshalve zou ik 
hier ook de calorieën=verhoudingen voor het kind moeten 
behandelen, doch meen dit in verband met de tandelooze 
mond gerust te kunnen voorbij gaan. 

Zoo langzamerhand zijn wij dus genaderd tot de derde 
vraag : Is het voedsel goed toebereid en wordt bij 
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de toediening wel voor voldoende afwisseling gezorgd? 
Ja, geachte collegae, dat toebereiden van het voedsel, 

wat dagelijks door millioenen menschen uitgeoefend wordt, 
U zoudt niet kunnen gelooven, hoe onstelselmatig en 
onlogisch dat ten uitvoer wordt gebracht, en waardoor 
heel wat onheil veroorzaakt wordt. De wijze van toebe-
reiding van ons voedsel heeft den grootsten invloed op 
de ontwikkeling van cariës en ik geloof zeker, dat wanneer 
die toebereiding geheel op wetenschappelijke gronden zou 
berusten, het cariëspercentage zeker tot op de helft, misschien 
wel nog lager zou dalen. De namen van Prof. B 1 u n s c h l i 
(Zurich), Rose (Erfurt), H i n d h e de (Kopenhagen), en 
D r. K u n e r t (Breslau), brengen U die bewering in her. 
innering. (Ik zelf heb indertijd vrij aardige resultaten bereikt 
in samenwerking met K u n e r t in Breslau). 

En naar aanleiding hiervan stond ik bij het kiezen van 
de behandeling van mijn onderwerp voor een dubbele 
keus, n.l. de invloed van de voeding op de vermindering 
der tandziekten en het onderwerp, dat ik heden in korte, 
trekken voor U behandeld heb. Omdat het eerste grooten, 
deels theoretisch zou zijn en wij in de laatste jaren reeds 
zooveel theoretische verhandelingen gehoord en gelezen 
hebben, voelde ik mij tot het tweede, het meer practische, 
het meest aangetrokken. Dit even ter verontschuldiging, 
omdat wellicht eenige Uwer meer een verhandeling in de 
richting van het eerste verwacht hadden. 

In verband met de goede toebereiding is het een eerste 
vereischte, dat het voedsel in een voor de spijsvertering 
geschikten vorm wordt gebracht. Dit is in de eerste plaats 
voor onze tandelooze patiënten van groot belang. Is niet 
de eerste verandering, die de spijzen in den mond onder: 
gaan, van mechanischen aard? En juist bij die patiënten 
ontbreken de werktuigen om de spijzen in kleinere deelen 
te verdeelen. Wij zijn dus aangewezen een fijnere verdeeling 
der spijzen te verzorgen, al weten wij, dat op deze wijze 
nog niet absoluut hetzelfde effect bereikt wordt, omdat de 
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innige vermenging van het speeksel met de spijzen ont. 
breekt. Zeer veel kunnen wij daaraan te gemoet komen 
door de smakelijke toebereiding. Hoe smakelijker de spijzen 
zijn toebereid, des te sterker zullen de klieren, die de voor 
de spijsvertering noodige sappen afscheiden, geprikkeld 
worden. Nu hangt het smakelijke van het voedsel van 
twee omstandigheden af. Aan den eenen kant van den 
smaak en den reuk, die enkele voedingsstoffen uit zich zelf 
reeds hebben, terwijl aan den anderen kant die smaak en geur 
door bijvoeging van zoogenaamde genotmiddelen verkregen 
moeten worden. Sommige voedingsstoffen bezitten reeds 
door de natuur geleverde genotmiddelen, zooals versche 
vruchten, noten, oesters enz. Deze wekken immers reeds 
door hun »natuurlijk aroma« den eetlust op. Niettegen. 
staande dit is het een bekend feit, dat de smakelijkste 
spijzen door stelselmatig langdurig gebruik langzamerhand 
gaan vervelen ; men eet een of andere spijs tegen. 

Aangezien de smakelijkheid in elk geval iets relatiefs 
is, wordt zij belangrijk door afwisseling begunstigd, af• 
gescheiden daarvan dat de eene spijs minder vlug tegenstaat 
dan de andere ; dit is b.v. het geval met aardappelen en 
brood. Dat de afwisseling in het voedsel voor het lichaam 
bepaald noodig is en dus het z.g. tegeneten als het ware 
als een prophylacticum moet worden opgevat, blijkt wel 
uit het U allen bekende feit, dat door langdurig gebruik 
van hetzelfde voedsel verschillende ziekten in de hand 
worden gewerkt, zooals o. a. scorbuut. Wordt er verder 
nog zorg gedragen — indien zulks mogelijk is — dat het 
voedsel op een aangename wijze wordt voorgezet, dan zal 
de eetlust zeker verhoogd worden. 

Overbodig is het, U er op te wijzen, dat ons voedsel 
vrij moet zijn van schadelijke bestanddeelen. 

Thans rest mij nog de vraag van den tandeloozen patiënt 
te beantwoorden: Wat moet ik nu eten? 

Theoretisch hoop ik U dit duidelijk gemaakt te hebben, 
doch practisch hebt U, noch Uwe patiënten, daar eenig 
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nut van; 't eenvoudigste en duidelijkste antwoord kan 
alleen bestaan in een systematische opsomming van een 
aantal gerechten, m. a. w. een miniatuur kookboek. Hiervoor 
bleek echter mijn kennis der kookkunst — hoewel die ge, 
durende de distributiejaren eenigszins tot ontwikkeling 
kwam — toch nog veel te klein te zijn. Ik riep daarom 
de hulp in van Mejuffrouw Wittop Koning, Leerares 
aan de Huishoudschool te Amsterdam, die zich dadelijk 
bereid verklaarde mij behulpzaam te zijn en dan ook na 
de noodige toelichtingen de recepten voor mij samenstelde. 
Gaarne breng ik haar dan ook hiervoor mijn hartelijken 
dank. 

Alvorens de diverse recepten met U te bespreken, meen 
ik er even op te moeten wijzen, dat ik absoluut niet den 
schijn wil aannemen alsof ik hier een diëet voor tandelooze 
patiënten wil voorschrijven; ik zou mij dan op een gebied 
gaan bewegen, wat niet tot het mijne behoort en waarin 
mijn kennis zeker te kort schiet. Ik hoop daarom, dat U 
mij goed begrijpen zult en ik alleen op het oog heb, de 
patiënten desnoods hun spijzen te laten gebruiken, waaraan 
zij gewend zijn, echter met kleine aanvullingen en speciale 
bereiding. 

In aansluiting hieraan wil ik U het eerste door mij 
behandelde geval meedeelen. In September 1916 kwam 
een mijner patiënten, hoofd eener school, bij mij met het 
verzoek alle bij hem nog resteerende tanden en kiezen te 
verwijderen. Hij deelde mij mede, dat hij als t. b. c.=lijder 
gedurende zes maanden in een sanatorium verpleegd is 
geworden en thans als genezen is ontslagen, tegelijkertijd 
mij een briefje overhandigende van den medicus, die hem 
behandeld heeft. Deze verzocht mij, omdat er nog slechts 
zeer losstaande tanden en kiezen aanwezig waren, die alle 
te verwijderen, doch er vooral zorg voor te dragen, dat 
patiënt binnen 1 of 2 dagen in het bezit zou zijn van een 
prothese, omdat patiënt steeds op zijn gewicht moest blijven. 
Patiënt was op de hoogte van den inhoud van den brief 
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en beschouwde het als een levenskwestie, wanneer hij maar 
iets in gewicht zou verminderen. Dit geval scheen mij 
als proef uiterst geschikt en ik zette patiënt eenigszins op 
populaire wijze mijn plan uiteen. Hiermede was de eerste 
hinderpaal overwonnen. Verder verzocht ik patiënt mij op 
te geven welk diëet hij volgens zijn medicus moest volgen, 
m. a. w. waaruit zijn dagelijksche maaltijden bestonden. 
Toen ik na eenige dagen die opgave kreeg, rekende ik de 
hoeveelheid bevattende eiwitten, vetten en koolhydraten 
uit en zette daarvoor in de plaats ongeveer dezelfde 
hoeveelheden voedingsstoffen, dus ook ongeveer hetzelfde 
aantal calorieën. Toen dit alles in orde was ging ik tot 
het »ausraumen der beiden Kiefer« over. 

Ik gaf patiënt gedurende twee dagen een vloeibaar dieet 
van 2120 calorieën en daarna een speciaal voor hem uit- 
gerekend dieet van 2602 calorieën. Het resultaat was, dat 
hij zich steeds prettig en goed gevoed voelde. De eerste 
week was hij in gewicht één pond verminderd (wat ik 
ter geruststelling, let wel! aan bloedverlies toeschreef) doch 
de tweede week was hij één kilo aangekomen. Dus in elk 
geval in 14 dagen nog één pond toename van lichaams. 
gewicht ; waarmede hij zich erg gelukkig voelde. 

Bij de samenstelling van de recepten heb ik voorop= 
gezet steeds te doen te hebben met een, wat men in 
doorsnede noemt, gezond persoon. Lijders aan nephritis, 
diabetes mellitus e. a. zijn hiervoor buiten gesloten. Voor 
vegetariërs zou desnoods het vleesch kunnen vervallen en 
met een kleine omrekening door iets anders vervangen 
kunnen worden. Wel was ik verplicht met twee andere 
factoren rekening te houden. Ten eerste met het feit, dat 
niet alle ingrediënten gedurende het geheele jaar verkrijg- 
baar zijn ; ik heb daarom voor elke maand van het jaar 
een menu als voorbeeld opgesteld. En ten tweede — en dit 
is wel het belangrijkste — dat de finantiëele draagkracht 
der patiënten nogal uiteen loopt. Ik heb daarom de lijsten 
onderverdeeld in A en B, A voor de bemiddelden, B voor 
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de minder met aardsche goederen bedeelden ; over het 
algemeen is het aantal calorieën bij B wat ruimer genomen 
dan bij A, omdat in den regel deze personen méér arbeid 
te verrichten zullen hebben. 

En nu, geachte collegae, ben ik aan het einde van wat 
ik U te vertellen had. Hoofddoel was, uw aandacht te 
vestigen op een grensgebied, waarop tot nog toe weinig 
of geen acht is geslagen. Wanneer ik echter door het 
behandelde uwe belangstelling voor het onderwerp heb 
opgewekt en U aanleiding mag vinden om in die richting 
bij voorkomende gevallen van de methode gebruik te 
maken, dan zal ik mijn moeite reeds ruimschoots beloond 
achten. 

Mechanisch fijn verdeeld voedsel. 

Fijnverdeelde vleeschgerechten (waaronder ook wild- 
en vleeschgerechten). 

1. geschrapte of gemalen rauwe biefstuk, bereid als biefstuk 
a la tartare, d.w.z. gemengd met fijngesneden augurken, 
sjalotjes, olie, azijn, peper, mosterd, zout. 

2. geraspt rookvleesch, geraspte en gerookte ossentong, 
geraspte ham (deze gerookte vleeschsoorten worden eerst 
gekookt, vervolgens na bekoeling geraspt). 

3. gemalen of fijngehakt vleesch (gebraden, gebakken of 
gekookt vleesch wordt of door den vleeschmolen of 
met een hakmes zoo fijn mogelijk verdeeld, daarna op 
verschillende wijzen bereid tot b.v. huzarensla, croquetjes, 
schelpen, soufflées, paté's enz.). 

4. gehakt of gemalen vleesch (rauw vleesch, b.v. kalfslapjes, 
of runderlappen worden gemalen of fijngehakt, vervolgens 
op de bekende wijze vermengd met brood, ei, kruiden, 
dan als gehakt gebraden of gekookt en warm gediend). 

5. fijn gewreven of gestampt vleesch (gekookt vleesch dat 
niet vezelig is, b.v. gekookte kalfslever of ook wel 
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gekookte wild- of vischsoorten worden in een mortier 
fijngewreven en in puré of patévorm gediend, delver= 
kiezende vermengd met wat kruiden en wat bouillon). 

6. fijngewreven vleesch, visch of wild, bereid op dezelfde 
wijze als in 5 beschreven is ; daarna verdund met zooveel 
bouillon, dat het mengsel de vloeibaarheid heeft van 
een soep. 

Fijnverdeelde eieren. 

1. geklopte eieren met suiker, met melk of met andere 
vloeistoffen (warm of koud) vermengd. 

2. geknipt, gesneden of geklopt en daarna gezeefd eiwit, 
vermengd met verschillende koude vloeistoffen. 

3. fijngewreven dooiers (de dooiers van hard gekookte 
eieren worden door een zeef gewreven). 

4. fijngewreven hardgekookte eieren (tot balletjes of cro 
quetjes gevormd). 

Fijnverdeelde Zuivelproducten. 

1. melk verdund met water, rijstwater of gortwater. 
2. kaas geraspt (b.v. alle soorten kaas die wat droog zijn). 
3. kaas gesmolten (b.v. door macaroni, door soep). 

Fijnverdeelde plantaardige producten. 

1. gedroogde peulvruchten als purée (erwten of boonen 
worden zeer gaar gekookt, daarna door een zeef 
gewreven, zoodat de schillen achterblijven en vervolgens 
gemengd met wat boter en wat gehakte peterselie of 
geraspte nootmuskaat). 

2. gedroogde peulvruchten als soep (erwten en boonen 
worden op dezelfde wijze behandeld als onder 1 
beschreven is; daarna wordt de purée verdund met 
bouillon of met water). 

3. meel van linzen of erwten tot pap gekookt met melk. 
4. aardappelen gaar gekookt, door een zeef gewreven en 

met melk tot purée bereid. 
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5. groenten gaar gekookt, door een zeef gewreven en met 
boter gestoofd of met bouillon tot een dikke soep 
bereid (bloemkool, spinazie, worteltjes, doperwten, 
capucijners, knolletjes, tomaten). 

6. vruchten gaar gekookt en door een haren zeef gewreven, 
daarna vermengd met suiker en gepresenteerd als een 
dikke purée of als een meer verdunde soep. (alle versche 
vruchten, gedroogde appelen, pruimen, abrikozen enz.) 

7. noten, fijngehakt of gemalen, daarna desverkiezende 
gemengd door allerlei meelspijzen als schoteltjes, pud= 
dingen, pappen, ook wel door honing of door gelei 
voor het besmeren van brood of beschuit. 

8. graanvruchten, zeer gaar gekookt, in den vorm van pap 
of brei of ook wel als rijstwater, gortwater enz. 

Diëet door den medicus voorgeschreven. 

le. ontbijt: 
3 sandwiches met ham 
90 G. brood (6 dunne 
sneedjes) 	30 	G. 	boter, 
30 G. ham 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
2 sneedjes bruin brood 

E. 

12 G. 

V. 

27 G. 

K. 

49.5 G. 

met gestoofde pruimen 6.5 » 72 » 
2e ontbijt: 

VG'ienerschnitzel met geb. 
aardappelen en gesmeerd 
broodje 	  
bordje rijst met abrikozen 
of pruimen 	 

12 

5 

» 

» 

29 

0.5 

» 

» 

26 

95 

» 

» 
Middagmaal: 

250 G. pouletsoep . 	. 	. 
varkenscotelette, 	appel= 
moes, aardappelen . 	. 	. 

21 

30 

» 

» 

1 

27 

» 

» 

6 

105 

» 

» 
citroenvla met beschuit. 7 » 6 » 52.5 » 

93.5 G. 90.5 G. 406 G. 
of 2864 calórieën. 
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Vloeibaar dieet. 
8 uur: Glas karnemelk met 

room. 
E. V. K. 

250 G. karnemelk . 10 G. 4 G. 10 G. 
50 G. room 	 2 » 10 » 2 » 
20 G. suiker 	 — — 20 » 

10 uur: 	Glas vruchtensap 
met ei. 
100 G. eieren, 20 G. suiker 12 » 12 » 20 » 
sap van 1/2  citroen, ver- 
dund met 50 G. water. 

12 uur : Glas (o f groote kop) 
koffie met room. 
100 	G. 	koffieaftreksel 
20 G. suiker 	 20 » 
100 G. melk, 50 G. room 6 » 11.5 » 6 » 

2 uur: Glas karnemelk met 
room . 
250 G. karnemelk . 	. 	. 10 » 4 » 10 » 
50 G. room, 20 G. suiker 2 » 10 » 22 » 

4 uur: Glas karnemelk met 
room. 
250 G. karnemelk . 	. 	. 10 » 4 » 10 » 

50 G. room, 20 G. suiker 2 » 10 » 22 
6 uur: Kop bouillon met ei. 

150 G. bouillon, 50 G. ei 7.5 » 6 » 
8 uur: Glas karnemelk met 

room. 
250 G. karnemelk . 	. 	. 10 » 4 » 10 » 
50 G. room, 20 G. suiker 2 » 10 » 22 » 

10 uur: Glas karnemelk met 
room. 
250 G. karnemelk . 	. 	. 10 » 4 » 10 » 
50 G. room, 20 G. suiker 2 » 10 » 22 » 

85.5 G. 99.5 G. 206 G. 
is 2120 calorieën. 
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JANUARI A. 

Ontbijt: Boekweitegortpap 
(met zoete melk). 

E. V. 

6 d.L. (600 G.) melk 20 G. 21 G. 29 G. 
60 G. boekw. grutjes 6 » 1 » 42 » 
25 G. suiker 	 25 » 

Koffiemaal: Bordje erwten: 
purée; 2 sneedjes brood 
met geraspte appel. 
75 	G. 	(1 	d.L.) 	groene 
erwten 	  17 » 1 » 39 » 
20 G. boter, wat peterselie — 17 » - 
100 G. brood 	 7 » — 58 » 
10 G. boter 	 8.5 » 
50 G. zure appel 6 » 

Middagmaal: 	Gehakt, 
Brusselsch lof, aardappe= 
lenpurée, vermecellipap. 
100 G. gehakt 	 20 » 9 
10 G. ei, 10 G. brood . 
peper, zout, nootmuskaat 

1.5 » 1 » 5 » 

10 G. boter 	 8.5 » 
250 G. lof 	 4 » 6.5 » 
5 G. boter, 5 G. bloem 0.5 » 4 » 3.5 » 
250 G. aardappelen 	. 5 » 52.5 » 
100 G. (1 d.L.) melk 3.5 » 4.5 » 4.5 » 
10 G. nootmuskaat 	. 8.5 » - 
250 G. (1/4 L.) melk . 9 » 9 » 11 » 
50 G. vermecelli . 	. 	. 5 » 37.5 » 
20 G. suiker 	 20 » 

98.5 G. 93 G. 339.5 G. 
of 2651 calorieën. 
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FEBRUARI A. 

Ontbijt: Gortpap met zoete 
melk. 
6 d.L. (600 G.) melk . . 
50 G. gort 	 
25 G. suiker 	 

Koffiemaal: Vleeschkoek= 
jes met aardappelpurée. 
75 G. koud vleesch (rauw 
100G) 
peper, zout en nootmusk. 
gehakte peterselie, uitje . 
10 G. oud brood (dun 
sneedje) 	  
'I 2 d.L. (50 G.) melk of 
jus 	  
20 G. boter 	 
200 G. aardappelen . 
1 d.L. (100 G.) melk, 10 
G. boter 	  

Middagmaal: Aardappel- 
soep, filosoof en citroen= 
rijst. 
100 G. aardappelen . . 
3.5 d.L. water of bouil2 
lon, 112  d.L. room of melk 
foelie, Spaansche peper, 
thymtakje, seldery, fijn= 
gehakte peterselie . . . 
10 G. boter 	 
200 G. aardappelen . 	 

Transporteeren . . 

E. V. K. 

20 G. 21 	G. 29 G. 
5.5 » 1 	» 37 » 

25 » 

21 » 7 	» 
— 

2 » 

0.5 » 6 » 

1.5» 1.5» 2 » 
— 17 	» 

4 » 42 » 

3.5 » 3.5 » 4.5 » 

2 » 21 » 

1.5 » 1.5 » 2.5 » 

8.5 » 
4 » — 42 » 

63.5 G. 61 	G. 213 G. 
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Transport . 	. 
100 	G. 	vleesch 	(rauw 
125 G.) 	50 G. ui, wat 
kerry en nootmuskaat 	. 

E. 

63.5 G. 

25 	» 

V. 

61 	G. 

11 	» 

K. 

213 

2.5 

G. 

» 
100 G. (1 d.L.) melk, 20 
G. boter 	  3.5 » 20.5 » 4.5 » 
50 	G. 	rijst, 	sap van 1 /2 
citroen 	  4 » 0.5 » 38 » 
50 G. suiker 	 — 50 » 

96 G. 93 	G. 308 G. 
of 2522 calorieën. 

MAART A. 
E. V. K. 

Ontbijt : Rijstebrij. 
6 d.L. (500 G.) melk. 	. 20 G. 21 	G. 29 G. 
100 G. rijst. 7.5 » 0.5 » 77 » 
25 G. suiker 	 25 » 

Koffiemaal: 	2 sneedjes 
brood met leverpaté, 	2 
sneedjes brood met jam. 
125 G. brood 	 8.5» 0.5» 72 » 
50 G. leverpaté . 7.5 » 16.5 » 1 » 
16 G. boter 	 — 8.5 » — 
50 G. jam 	 35 » 

Middagmaal: Vischgehakt 
met wortelpurée en aard= 
appelpurée; griesmeelpap 
met gemalen amandelen. 
150 	G. 	ontgrate schel 	 
visch 	  20 » 

Transporteeren 63.5 G. 4 	G. 239 G- 
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E. 	V. 	K. 

Transport . . . 

25 G. eieren (1!2 ei) 10 
G. boter 	  
peper, zout, nootmuskaat, 
peterselie 	  
20 G. oud brood, 25 G. 
(1/4 d.L.) melk . . . . 
250 G. wortelen, 10 G. 
boter 	  
250 G. aardappelen . 	 
100 G. (1 d.L.) melk, 10 
G. boter 	  
250 G. (1/4 L.) melk . . 
20 G. griesmeel . . . 
20 G. suiker 	 
20 G. amandelen (gep 	) 

APRIL A. 

Ontbijt: Griesmeelpap. 
6 d.L. (600 G.) melk 
50 G. griesmeel . . 
25 G. suiker 	 

Koffiemaal: Duitsche bief- 
stuk, aardappelpurée. 
75 G. vleesch 	 
uitje, 1/4 d.L. (25 G.) melk 
peper, zout, 10 G. boter 
300 G. aardappelen . . 
1 d.L. (100 G.) melk. . 
nootmuskaat, 5 G. boter. 

Transporteeren . . . 

63.5 G. 

3 	» 

47 

11.5 

G. 

» 

239 G. 

2.5 » 

-

1 » 12 » 

2.5 » 8.5 » 20 » 
5 » — 52.5 » 

3.5 » 11.5 » 4.5 » 
9 ». 9 » 11 » 
2 » 15 » 
— 20 » 

4 » 10 » 2.5 » 

95 G. 98.5 G. 376.5 G. 
of 2844 calorieën. 

E. v. K. 

20 G. 21 G. 29 G. 
4 » 0.5 » 39 » 

— — 25 » 

15.5 » 4.5 » 
1 » 1 » 1 » 

8.5 » -- 
6 » — 63 » 
3.5 » 3.5 » 4.5 » 
— 4 » 

50 G. 43 G. 161.5 G. 
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E. 	V. 	K. 

	

Transport . . . 	50 G. 	43 G. 161.5 G. 
Middagmaal : Selderysoep, 

varkensgehakt,raapstelen, 
aardappelpurée, schuim= 
omelette. 
100 G. selderyknol . . 	1.5 » 	 12 » 
4 d.L. water, 50 G. brood 
(1 snee) wat zout . . . 	3.5 » 	— 	29 » 
15 G. bloem, 15 G. boter 	1.5 » 	12.5 » 	11 » 
300 G. raapstelen . . . 	6 » 	— 	5.5 » 
10 G. boter, 5 G. bloem 	0.5 » 	8.5 » 	3.5 » 
250 G. aardappelen . . 	5 » 	— 	52.5 » 
100 G. (1 d.L.) melk 	3.5 » 	3.5 » 	4.5 » 
5 G. boter  	— 	4.5 » 
75 G. varkensgehakt . 	13 » 	15 » 	- 
1 ei (50 G.) . . . 	. 	6 » 	6 » 
20 G. suiker, 10 G. boter 	— 	8.5 » 	20 » 

90.5 G. 	101.5 G. 299.5 G. 
of 2537 calorieën. 

MEI A. 
E. 	V. 	K. 

Ontbijt: Gort (in water gel 
kookt met kokende melk 
er over). 
100 G. gort. .. . . . 	11.5 G. 	2.5 G. 	74.5 G. 
21/2 dL. (250 G) melk 	8.5 » 	9 » 	12.5 » 
25 G. suiker  	— 	— 	25 » 

Koffiemaal: 3 sneedjes 
brood, 2 zacht gekookte 
eieren, pruimenmoes. 
2 eieren (100 G.) 12 » 12 » 

Transporteeren . . 	32 G. 	23.5 G. 112 G. 
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Transport . 	. 

E. 

32 G. 

V. 

23.5 G. 

K. 

112 G. 

150 G. brood 	 10 » 0.5 » 86 » 
15 G. boter 	 — 12.5 » -- 
50 G. gedr. pruimen. 1 » — 25 
10 G. suiker 	 10 » 

Middagmaal: 	Soep 	met 
gemalen 	vleesch ; 	ge- 
stoofde paling met zuring 
en aardappelpurée; tapir 
oca-pap. 
3 	d.L. 	bouillon, 	50 G. 
gemalen vleesch 	. 	. 	. 10 » 3 » 
10 G. bloem, 10 G. boter 1 » 8.5 » 7 
100 G. paling . 	. 	. 12 » 27 » - 
10 G. boter, wat citroen — 8.5 » 
250 G. aardappelen 	. 	. 5 » — 52.5 » 
100 G. (1 dL.) melk 	. 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
5 G. boter, nootmuskaat — 4 » - 
300 G. zuring 	 3 » — 6 » 
25 G. stroop en 5 G. 
bloem 	  0.5 » 20 » 
250 G. melk 	 9 » 9 » 11 » 
25 G. tapioca 	 — 21 » 
20 G. suiker 	 -- 20 » 

87 G. 100 G. 375 G. 

JUNI A. 

Ontbijt: Yoghurt met jam 
en beschuit. 
ií2 L. yoghurt 	 

of 2824 calorieën. 

E. 	V. 	K. 

18 G. 18 G. 24 G. 

Transporteeren . . . 	18 G. 	18 G. 	24 G. 
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Transport . 	. 	. 
30 G. jam 	 
20 G. beschuit (2 stuks) 

Koffiemaal: 	2 	sneedjes 
brood met hard gekookt 
ei (gezeefd) 2 sneedjes 
brood 	met 	aardbeien 
(fijngemaakt.) 

E. 
18 

2 

G. 

» 

V. 
18 

1 

G. 

» 

K. 
24 
21 
14 

G. 
» 
» 

150 G. brood 	 10 » 0.5 » 86 » 
20 G. 	boter . 	  — 17 » - 
1 ei (50 G) 	 6 » 6 » 
100 G. aardbeien 0.5 » — 9 » 
20 G. suiker 	 — 20 » 

Middagmaal: 	Bloemkool= 
puréesoep, 	spinazie met 
roereieren, 	aardappelpo, 
rée; abrikozenmoes. 
200 G. bloemkool . 	. 	. 5 » 0.5 » 9 » 
3 dL. water of bouillon — — — 
100 G. (1 dL.) melk 	. 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 G. boter, 10 G. bloem 1 » 8.5 » 7 » 
400 G. spinazie . 	. 	. 	. 14 » 2 » 14 » 
100 	G. eieren (2 stuks) 12 » 12 » - 
15 G. boter 	 — 12 » - 
250 G. aardappelen 	. 	. 5 » — 52.5 » 
100 G. (1 dL.) melk 	. 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 	G. 	boter, wat noot= 
muskaat 	  — 8.5 » 
100 	G. gedroogde abri= 
kozen 	  3 » 29.5 » 
25 G. suiker 	 — 25 » 

83.5 G. 93 G. 320 G. 
of 2519 calorieën. 
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JULI A. 

Ontbijt : Yoghurt met aard- 
beien. 
1/2 L. yoghurt 	 

E. 

18 G. 

V. 

18 G. 

K. 

24 G. 
40 G. suiker 	 40 » 
100 G. aardbeien 0.5 » 9 » 

	

Koffiemaal: 	Eierschelpen 
met 	2 	sneedjes brood; 
beschuit met fijngemaakte 
frambozen (geweekt). 
100 	G. 	hardgekookte 
eieren (2 stuks) 	. 	. 	. 12 » 12 » 
peterselie, peper, zout 	. — - 
10 G. bloem, 50 G. melk 2.5 » 2 » 12 » 
10 G. boter 	 — 8.5 » - 
100 G. brood, 10 G. boter 6.5 » 9 » 58 » 
1 beschuit (10 G.) 1 » 7 » 
50 G. frambozen, 20 G. 
suiker 	  1 » 25 » 

Middagmaal: Wortel purée. 
soep, 	doperwten, 	aard, 
appelpurée, 	vleeschsla, 
roereieren met jam. 
75 G. worteltjes . 	. 	. 	. 0.5 » 6 » 
4 d.L. water of bouillon 
stukje ui, takje peterselie 1 » 
5 G. boter, 10 G. bloem 1 » 4.5 » 7 » 
200 	G. doperwten (ge= 
dopt gewogen) 	. 	. 	. 	. 13 » 1 » 24 » 
10 G. boter, wat peterselie — 8.5 » 
250 G. aardappelen 	. 5 » — 52.5 » 
1 d.L. (100 G.) melk. 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
5 G. boter 	 — 4 » — 

Transporteeren 	. 	. 64.5 G. 71 G. 270 G. 
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Transport . 	. 
80 	G. gemalen 	vleesch 

E. 

64.5 G. 

V. 

71 	G. 

K. 

270 G. 

(rauw 100 G.) 	. 	. 	. 	. 21 „ 6 	» 
1 eetlepel mayonnaise 	. 1 » 10 	» 
100 G. eieren (2 stuks) 12 » 12 	» 
20 G. jam, 10 G. suiker — — 25 » 

98.5 G. 99 	G. 295 G. 
of 2533 calorieën. 

AUGUSTUS A. 
E. V. K. 

Ontbijt: Hangop met room. 
7112 	d.L. (750 G.) karne 	 
melk 	  29 G. 7.5 G. 29 G. 
1 d.L. (100 G.) room 4 » 16.5 » 4 » 
40 G. suiker 	 — — 40 » 
1 beschuit (10 G.). 	. 1 » 0.5 » 7 » 

Koffiemaal: Kaasfondu met 
2 ongesmeerde sneedjes 
brood ; beschuit met ge. 
stoofde pruimen. 
50 	G. 	geraspte 	kaas 
(Edammer) 	 13 » 14.5 » 
50 	G. 	(1/2 	d.L.) 	melk, 
peper en zout 	 1.5 » 1.5 » 2 » 
10 G. bloem, 15 G. boter 1 » 12.5 » 7 » 
1 ei (50 G.) 	 6 » 6 	» - 
100 G. brood 	 6.5 » 0.5 » 58 » 
10 G. beschuit 1 » — 7 » 
100 G. pruimen . 	. 1 » 12 » 
25 G. suiker 	 — 25 » 

Transporteeren . 	. 64 G. 59.5 G. 191 G. 
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Transport . 	. 	. 

Middagmaal: Tomatensoep, 

E. 

64 G. 

V. 

59.5 G. 

K. 

191 G. 

bloemkoolpurée, 	saucijs= 
jes, aardap pel purée, gries- 
meel in bessensap gekookt. 
125 G. tomaten . 	. 	. 	. 1 » 5 » 

4 d.L. water of bouillon — - 
ui, 	zout, peterselie . 	. 	. — - 
10 G. tarweb1.,10 G. boter 1 » 8.5 » 7 » 
250 G. bloemkool, 20 G. 
boter 	  6 » 17.5 » 11.5 » 
250 G. aardappelen 	. 	. 5 » — 52.5 » 
100 G. (1 d.L.) melk 	. 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 G. boter, nootmuskaat — 8.5 » 
20 G. griesmeel . 	. 	. 	. 2 » 15 » 
1112 d.L. bessensap, 1 
d.L. water  	 — 	15 » 
40 G. suiker, stukje 
citroenschil 	 40 »  

82.5 G. 	97.5 G. 341.5 G. 
of 2645 calorieën. 

SEPTEMBER A. 

Ontbijt: Gortmout-pap. 
E. 	V. 	K. 

7 dL. (700 G.) melk 24 G. 25 G. 35 G. 
50 G. gortmout . 	. 	. 4.5 » 0.5 » 37.5 » 
25 G. suiker 	 — 25 » 

Koffiemaal : 	2 	vleesch- 
schelpen met 2 sneedjes 
brood; een geschr. appel. 
75 G. 	koud 	vleesch 

(rauw p. m. 100 G.) . 	. 21 » 6 » 

Transporteeren . . . 	49.5 G. 	31.5 G. 	97.5 G. 
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Transport . 	. 	. 

100 G. (1 d.L.) melk of 

E. 

49.5 G. 

V. 

31.5 G. 

K. 

97.5 G. 

jus 	  3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 G. bloem, 15 G. boter 	 
peper, zout, nootmuskaat, 
peterselie 	  

1 	» 17.5 » 7 

- 

» 

100 G. brood, 10 G. boter 6.5 » 8.5 » 58 » 
1 appel (100 G.) 	. 	. 	. 0.5 » 12 » 

Middagmaal: 	Vleesch= 
schelp, tomatenpurée, ge- 
pofte aardappelen ; brood 
met appelen. 
100 G. gemalen vleesch, 
(rauw 125 G.) 	 25 	» 7.5 » 
150 G. (1 	dL.) melk 	 
peterselie, 	nootmuskaat, 
peper, zout 	 

5 	» 5 » 7 » 

10 G. bloem, 15 G. boter. 2 	» 12 » 7 » 

	

250 G. tomaten, 10 G 	 
boter 	  2 	» 8.5 » 10 » 
5 G. bl. of aardappelmeel — — 4.5 » 
250 G. aardappelen 	. 5 	» 52.5 » 
50 G. brood 	 3.5 » 0.5 » 29 » 
125 G. zure appelen 	. 	. 0.5 » — 15 » 
25 G. suiker, wat kaneel. — 25 » 

104 	G. 94.5 G. 329 G. 
of 2602 calorieën. 

OCTOBER A. 

Ontbijt: 	Havermoutpap 
(in volle melk). 

E. V. K. 

7 dL. (700 G.) melk . 	. 24 	G. 25 G. 35 G. 
Transporteeren 	. 	. 	. 24 	G. 25 G. 35 G. 
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E. V. K. 

Transport . 	. 24 	G. 25 G. 35 G. 

50 G. havermout. 	. 	. 7 	» 3 » 33 » 
25 G. suiker 	 25 » 

Koffiemaal: Biefstuk à la 
tartare 	met 2 sneedjes 
brood ; druiven 
75 G. biefstuk 	 21 	» 6 » 
10 G. slaolie, wat azijn. 
peper, mosterd, zout, ge= 
hakte uitjes en augurken. 

- 8.5 » 

100 G. brood 	 7.5 » 0.5 » 56 » 
15 G. boter 	 12.5 » - 
200 G. druiven . 	. 1 	» — 34 » 

Middagmaal: Hutspot met 
gemalen vleesch, rijst met 
perenmoes. 
250 G. wortelen . 	. 	. 2.5 » 0.5 » 20 » 
100 G. uien . 	... 	. 	. 1.5 » — 10 » 
400 G. aardappelen 	. 	. 8 	» 84 » 
75 G.vleesch (rauw 100G.) 20 	» 9 » - 
20 G. boter 	 — 17 » 
50 G. rijst 	 4 	» 0.5 » 38 » 
200 G. peren 	 0.5 » 0.5 » 24 » 
25 G. suiker 	 — — 25 » 

97 G. 83 G. 384 G. 
of 2739 calorieën. 

NOVEMBER A. 
E. . V. K. 

Ontbijt: Beschuitpap. 
3grootebeschuiten(30G.) 3.5 G. 1.5 G. 21.5 G. 

Transporteeren . 	. 3.5 G. 1.5 G. 21.5 G. 
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Transport . 

E. 

3.5 G. 

V. 

1.5 G. 

K. 

21.5 G. 
500 G. (1/2 L.) melk. 17 » 18 » 25 » 
10 G. boter 8.5 » - 
25 G. suiker 	 — 25 » 

Koffiemaal: 	Vischgehakt 
met 	aardappelpurée 	en 
sneedje ongesmeerd brood 
100 	G. 	ontgrate, 	ge, 
kookte schelvisch 17 » 
20 G. oud brood 0.5 » 0.5 » 10 
1 ei (50 G.) 	 
peper, 	nootmuskaat, pe= 
terselie  	. 	. 

6 » 6 » 

20 G. boter 	 17 » 
1 	d.L. 	(100 	G.) melk, 
10 G. boter 	 3.5 » 11.5 » 4.5 » 
50 G. brood 	 3.5 » — 29 » 
300 G. aardappelen 	. 6 » 63 » 

Middagmaal: 	Purée van 
koolrapen 	met gehakte 
ham en aardappelpurée, 
tapioca met appelen. 
250 G. koolraap . 	. 	. 	. 2.5 » 15 » 
10 G. boter, 5 G. bloem 0.5 » 8.5 » 3.5 » 
100 G. (1 d.L.) melk 	 
wat 	nootmuskaat, zout, 
suiker 	  

3.5 » 3.5 » 4.5 » 

50 G. ham 	 12 » 18 » 
250 G. aardappelen 	. 5 » — 52.5 » 
100 G. (1 d.L.) melk 3.5 » 4.5 » 4.5 » 
10 G. boter 	 — 8.5 » — 

Transporteeren . 	. 84 G. 106 G. 258 G. 
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E. V. K. 

Transport . 	. 84 	G. 106 G. 258 	G. 
30 G. tapioca 	 25.5 » 

150 G. zure appelen . 0.5 » 18 	» 
25 G. suiker 	 25 	» 

84.5 G. 106 G. 326.5 G. 
of 2682 calorieën. 

DECEMBER A. 
E. 	V. 	K. 

Ontbijt: Havermout in wa= 
ter gekookt met kokende 
melk er over. 
75 G. (3/4 ons) havermout 	10.5 G. 	4.5 G. 	49.5 G. 
1/2 L. water, wat zout . 	 - 
200 G. (2 d.L.) melk 	. 
25 G. suiker 	 

Koffiemaal: Stamppot-rest= 
je van vorig middagmaal 
(b.v. kool met aardappe= 
len en kaas) 2 sneedjes 
brood. 

7 
— 

» 7 	» 
— 

9 
25 

» 
» 

200 G. savoye kool . 	. 6 » 1.5 » 12 
250 G. aardappelen 	. 	. 5 » — 52.5 » 
30 G. kaas 	(Edammer) 8 » 8.5 » 2 » 
10 G. 	boter . 	. 8.5 » 
100 G. brood 	 6.5 » — 58 » 
10 G. boter 	 — 8.5 » 

Middagmaal: 	Hamschel. 
pen, spruitjes met 	kas= 
tanjepurée; haringsla. 
50 G. ham 	 12 » 18 	» 

Transporteeren 55 G. 56.5 G. 208 G. 
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Transport . 	. 	. 
E. 

55 G. 

V. 

56.5 G. 

K. 

208 G. 
50 G. (1/2 L.) melk 	. 	. 1.5 » 1.5 » 2 » 
10 G. bloem, 10 G. boter 1 » 8.5 » 7 » 
peper, nootmuskaat 	. 	. — — - 
250 G. spruitjes . 	. 	. 	. 11.5 » 1 » 15 » 
125 G. kastanjes (versche) 7.5 » 5 » 49 » 
10 G. boter. 	. 	. — 8.5 » - 
50 G. haring 	 9 » 8 » — 
200 G. aardappelen 	. 4 » — 42 » 
100 	G. 	biet, 	uitjes 	en 
augurken 	  2 » 9 » 
10 	G. 	(1 	lepel) slaolie, 
2 lepels azijn 	 10 » - 
50 G. zure appelen 	. — 6 » 
50 G. veldsla 	 1 » — 1 » 

92.5 G. 99 G. 339 G. 

JANUARI B. 

Ontbijt : Boekweitegrutten 
in karnemelk. 

E. 

of 2691 calorieën. 

V. 	K. 

7 dL (700 G) karnemelk 23 G. 4 	G. 23 G. 
70 G. boekweitegrutten 7 » 1 	» 49 » 

10 G. margarine . 	. 	. 	. 8.5 » 

50 G. stroop 	. 	. 	. 	. 	. 35 » 

Koffiemaal: Bord erwten= 
soep met 2 sneden brood. 
75 	G. 	(1 	dL.) 	groene 
erwten 	  17 » 1 	» 39 » 
prei of ui, seldery . 	. 0.5 » 5 » 

Transporteeren 	• 47.5 G. 14.5 G. 151 G. 
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E. 	V. 	K. 

Transport . 	. 	. 	47.5 G. 	14.5 G. 	151 	G. 
25 G. margarine. 	. 	. 	. — 21.5 » 
100 G. (2 sneden) witte 	 
brood 	  7.5 » 58 » 

Middagmaal: 	Stainppot 
van boerenkool met rook= 
worst; appelmoes. 
500 G. aardappelen 10 	» — 105 » 
400 G. boerenkool 	. 12 	» 3.5 » 45 » 
75 G. rookworst 	. 	. 12 	» 30 » — 
20 G. vet 	  20 » 
250 G. zure appelen . 1 	» -- 30 » 
20 G. suiker 	 20 » 

90 	G. 89.5 G. 409 G. 
of 2878 calorieën. 

FEBRUARI B. 
E. V. K. 

Ontbijt: Gortpap met karnes 
melk. 
7 d.L. (700 G) karnemelk 23 	G. 4 G. 23 	G. 
70 G. gort 	 7.5 » 1 » 51.5 » 
10 G. margarine. 10 » 
75 G. stroop 	 52.5 » 

Koffiemaal: 	Stokvischge- 
hakt met aardappelpurée. 
50 G. 	stokvisch (onge' 
weekt gewogen) . 	. 	. 	. 40 	» -- 
50 	G. 	brood 	(1 snee) 
1/2 d.L. (50 G.) melk 	. 5 	» 2 » 31 » 
peper, zout, nootmuskaat . — — — 

Transporteeren 	. 	. 	. 75.5 G. 17 G. 158 G. 
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Transport . 

gehakt uitje, 15 G. mar: 
garine 	  

E. 

75.5 G. 

V. 

17 

12.5 

G. 

» 

K. 

158 G. 

1 d.L. melk, 10 G. marg. 3.5 » 12 » 4.5 » 
250 G. aardappelen 	. 	. 5 » — 52.5 » 

Middagmaal: Bruine boo= 
nensoep, rijst met boter 
en suiker. 
50 	G. 	(1 	d.L.) 	bruine 
boonen 	  18 » 1.5 » 40 » 
50 G. ui, 20 G. margarine 
laurierblad, kruidnagelen, 
peper 	  

0.5 

— 

» 17 » 2.5 » 

snee brood (50 G.) 	. 	. 3.5 » — 29 » 
100 G. rijst 	 8 » 1 » 76 » 
10 G. boter, 20 G. suiker — 8.5 » 20 » 

114 G. 69.5 G. 382.5 G. 

MAART B. 

Ontbijt: 	Rijstenbrij 	van 
taptemelk. 
7 d.L. (700 G.) taptemelk 

E. 

25 

of 2772 calorieën. 

V. 	K. 

G. 	1.5 G. 	33 G. 
100 G. rijst 	 7.5 » 0.5 » 77 » 
10 G. margarine . — 8.5 » 
25 G. suiker 	 25 » 

Koffiemaal: 	2 	sneedjes 
brood (zonder korst) met 
smeerleverworst, 2 sneed- 
jes brood met appelstroop. 

	

125 G. brood 		 8.5 » 0.5 » 72 » 
Transporteeren . 	. 41 G. 1 1 G. 207 G. 



554 DE VOEDINGSLEER ALS GRENSGEBIED DER TANDHEELKUNDE 

E. V. K. 

Transport . 	. 41 G. 11 G. 207 G. 

50 G. leverworst 	. 	. 8 » 17 » 1 » 

10 G. margarine . 	. 	. 8.5 » 
50 G. appelstroop . 	. — 35 » 

	

Middagmaal : 	schoteltje 

	

van gehakte 	schelvisch, 
aardappelpurée; gort met 
rozijnen. 
200 G. ontgrate schelvisch 27 » - 
100 G. (1 d.L.) melk 	. 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 G. bloem, 10 G. marg. 1 » 8.5 » 7 » 
peper, nootmuskaat 	. 	. - 
250 G. aardappelen 	. 5 » 52.5 » 
100 G. (1 d.L.) melk 3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 G. margarine . — 8.5 » - 
100 G. gort 	 11.5 » 2.5 » 74.5 » 
25 G. rozijnen 0.5 » — 14 » 
10 G. boter, 20 G. suiker 8.5 » 20 » 

101 G. 71.5 G. 420 G. 

APRIL B. 

Ontbijt: Rijst met karnes 
melk en stroop. 

E. 

of 2800 calorieën. 

V. 	K. 

6 d.L. (600 G.) karnemelk 23 G. 6 	G. 23 G. 
100 G. rijst 	 7.5 » 0.5 » 77 » 
10 G. margarine . 8.5 » 
50 G. stroop 	 35 » 

Koffiemaal: 	Aardappel= 
purée met kaas, 2 sneed= 
jes brood. 
300 G. aardappelen 	. 	. 6 » 63 » 

Transporteeren 	. 	. 36.5 G. 15 	G. 198 G. 
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Transport . . 
100 G. (1 d.L.) melk 
50 G. (1/2 ons) magere 
kaas 	  

E. 	V. 	K. 
36.5 G. 15 G. 198 G. 
3.5 » 3.5 » 4.5 » 

17.5 » 6 » 1.5 » 
15 G. margarine . . . 	 12.5 » 
100 G. brood, 10 G. 
margarine  	7 » 	8.5 » 	58 » 

Middagmaal: Groentesoep 
(met fijngehakte groen= 
ten) stamppot van raap= 
stelen met leverworst. 
gehakte groenten (selder 
ry, wortelen, spruitjes of 
kool, peterselie, prei . . 	1 » 	 5 » 
1/2 L. water, 2D G. ver= 
mecelli  	2 » 	 15 » 
10 G. margarine, 5 G. 
aardappelmeel - . . 	— 	8.5 » 	4.5 » 
500 G. aardappelen 	10 » 	— » 	105 » 
400 G. raapstelen . 	8 » 	0.5 » 	7 » 
100 G. leverworst . 	13 » 	25 » 	- 
20 G. margarine . . 	— 	17 » 

98.5 G. 	96.5 G. 398.5 G. 
of 2933 calorieën. 

MEI B. 

Ontbijt: Gort met boter en 	E. 	V. 	K. 
stroop. 
150. G. gort 	17 G. 	3.5 G. 111 G. 
15 G. margarine . 	— 	12.5 » 
50 G. stroop  	 35 » 

Transporteeren 	17 G. 16 G. 146 G. 
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E. 	V. 	K. 

Transport . 	. 	. 17 G. 16 G. 146 G. 
Koffiemaal : 	2 	sneedjes 

brood met roerei en kaas; 
2 	sneedjes 	brood 	met 
rhabarbermoes. 
150 G. brood 	 10 » 0.5 » 86 » 
20 G. margarine. 17 » - 
50 G. ei (1 ei) 50 G. kaas 23 » 12 » 1.5 » 
100 G. rhabarber 	. 0.5 » 0.5 » 3 » 
25 G. suiker 	 25 » 

Middagmaal: Zuringsoep, 
gewreven 	aardappelsla 
met 	gestoofde uien (of 
prei) en 	hoofdkaas 	en 
vleeschresten. 
30 G. zuring, 30 G. sla, 
wat kervel 	  0.5 » — 1 » 
1 L. water, 100 G. aard 
appelen 	  2 » 21 » 
20 G. bloem, 20 G. boter 2 » 17 » 14 » 
100 G. aardappelen 	. 	. 6 » 63 » 
10 G. 	(1 	lepel) 	olie, 	2 
lepels azijn 	 — 10 » 
mosterd, peper, zout . 	. 
250 G. uien, 10 G. mar= 
garine 	  7 » 8.5 » 16 » 
100 G. hoofdkaas . 	. 23 » 22.5 » 

91 G 104 G 	376.5 G. 

of 2884 calorieën. 
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JUNI B. 

Ontbijt: Hangop 

E. 	V. 	K. 

1 L. (1000 G.) karnemelk 
50 G. suiker. 	 
1 	beschuit (10 G.). 	. 	 

Koffiemaal: 	2 	sneedjes 
brood met gemalen noten 
(of pindakaas) 2sneedjes 
brood 	met 	kruisbessen' 
moes. 

39 
— 
1 

G. 

» 

10 

0.5 

G. 

» 

39 
50 
7 

G. 
» 
» 

150 G. brood 	 10 » 0.5 » 86 » 
50 G. pinda's . 	. 13.5 » 22.5 » 7.5 » 
20 G. margarine . — 17 » — 
100 G. kruisbessen. 0.5 » — 8 
25 G. suiker 	 25 » 

Middagmaal: Dikke bloem= 
koolsoep, 	stamppot 	van 
postelein. 
200 G. bloemkool . 	. 	. 5 » 0.5 » 9 » 
200 G. aardappelen 	. 	. 4 » 42 » 

L. water, 100 G. (1dL 	) 
melk 	  3.5 » 3.5 » 4.5 » 
10 G. margarine, 	5 	Q. 
aardappelmeel 	 8.5 » 4.5 » 
500 G. aardappelen . 	. 10 » — 105 » 
400 G. postelein. 	. 	. 	. 9 » 1.5 » 10 » 
25 G. margarine . 	. 	. 21 » — 

95.5 G. 	85.5 G. 397.5 G. 

of 2824 calorieën. 
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JULI B. 
E. 	V. 	K. 

Ontbijt: Dikke melk. 
7 dL. (700 G) melk . 	24 G. 	25 G. 	35 G. 
50 G. suiker  	 — 	50 » 
1 beschuit (10 G) . . 	1 » 	0.5 » 	7 » 

Koffiemaal: Restje spinazie 
met aardappelen (van 
vorig middagmaal), be= 
schuit geweekt in fijnges 
maakte bessen. 
300 	G. 	spinazie 	(rauw 
gewogen) 	  9.5 » 1 » 9.5 » 
300 G. aardappelen 6 » 9.5 » 
20 G. margarine . 	. 17 » 
1 beschuit (10 G.) 1 » 7 	» 
100 G. bessen . 	. 	. 	. 	. 0.5 » 7 	» 
20 G. suiker 	 20 

Middagmaal: Zomer=erw- 
tensoep ; gort met Ma= 
barber. 
100 G. groene erwten . 23 » 2 » 54 	» 
25 G. doperwten (gedopt 
gewogen) 	  1.5 » 3 	» 
3/4 L. water, wat zout 
prei, kervel, peterselie 1° 3 	» 
25 G. margarine. 21 » 
100 G. gort 	 11.5 » 2.5 » 74.5 » 
100 G. rhabarber 0.5 » 0.5 » 3 	» 
40 G. suiker 	 40 	» 

79.5 G. 	69.5 G. 322.5 G. 
of 2513 calorieën. 
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AUGUSTUS B. 

Ontbijt: Karnemelkpap (met 
bloem of maizena). 
71/2 dL. (750) karnemelk. 

E. 

29 G. 

V. 

7.5 G. 

K. 

29 G. 
60 G. tarwebloem . 	. 	. 6.5 » 0.5 » 44 » 
20 G. margarine . 	. 	. 	. — 17 	» 
50 G. stroop 	 — 35 » 

Koffiemaal : 	2 	boterham- 
men met geraspte kaas, 
2 boterhammen met ca= 
cao poeder en suiker. 
150 G. brood 	 10 » 0.5» 86 » 
20 G. margarine . — 17 	» — 
30 G. kaas (mager) . 10.5» 3.5 » 1 » 
10 G. cacaopoeder. 	. 2 » 2.5 » 3.5 
20 G. suiker 	 — — 20 » 

Middagmaal: 	Bloemkool- 
schotel met gehakte gar, 
nalen, siamsago in bessen- 
sap gekookt. 
250 G. bloemkool . 	. 	. 6 » 0.5 » 11.5 » 
500 G. aardappelen 	. 	. 10 » 105 » 
200 G. (2 dL.) melk 	. 7 » 7 	» 9 » 
100 G. garnalen . 	. 	. 	. 14 » 1 	» 2 » 
20 G. margarine . 	. 	. 	. — 17 	» 
1 d.L. bessensap (100 G.) 
11/2 d.L. water 	 — 10 » 
20 G. siamsago of tapioca 17 » 
30 G. suiker 	 — 30 » 

95 G 74 	G. 403 G. 
of 2730 calorieën. 
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SEPTEMBER B. 

Ontbijt : Gortmoutpap 
(taptemelk). 
71/2 d.L. (750 G.) tapte 	 
melk 	  
60 G. gortmout . 	. 
10 G. margarine . 	. 

E. 

27 
5.5 

— 

G. 
» 

V. 

1.5 G. 
0.5 » 
8.5 » 

K 

36 	G. 
44.5 » 

-- 
25 G. suiker 	 — — 25 	» 

Koffiemaal: 	Vischschotel= 
tje met brood. 
150 G. ontgrate visch 	. 20 » 
150 	G. gekookte aard= 
appelen 	  3 » 31.5 » 
1 d.L. (100 G.) vischnat, 
10 	G. magarine . 	. 	. 	 
wat citroensap 	 

8.5 » 

100 G. brood, 	10 mar- 
garine 	  7.5 » 8.5 » 58 	» 

Middagmaal: 	Stamppot 
van appelen, aardappelen 
en spek; lammetjes pap. 
400 G. aardappelen. 8 » 84 	» 
300 G. appelen (zure) . 1 » — 36 	» 
75 G. spek 	 7.5 » 57 » - 
500 G. (1/2 L.) melk . 	. 17.5 » 17.5 » 22.5 » 
40 G. tarwebloem . 	. 	. 4 » — 28 	» 
20 G. suiker 	 — 20 	» 

101 G. 102 G. 385.5 G. 

of 2974 calorieën. 
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OCTOBER B. 

Ontbijt: Havermoutpap (in 
taptemelk). 

E. 	V. 	K. 

750 G. (3/4 L.) taptemelk 27 G. 1.5 G. 36 G. 
60 G. havermout 	. 	. 	. 8.5 » 4 	» 40 » 
10 G. boter of margarine 8.5 » — 
25 G. suiker 	 — — 25 » 

Koffiemaal : Schoteltje van 
vermecelli 	en 	kaas, 	2 
sneedjes brood. 
50 G. vermecelli. 	. 	. 	. 
50 G. kaas (magere) . 	. 
21/2 	d.L. (250 G.) melk 
10 G. margarine. 	. 	. 	 
peper, zout 	 
100 	G. 	brood, 	10 	G 	 
margarine 	  

5 
17 
8.5 

— 
— 

6.5 

» 
» 
» 

» 

— 
6 
8.5 
8.5 

— 

8.5 

» 
» 
» 

» 

37.5 
1.5 

11 
-
- 

58 

» 
» 
» 

» 

Middagmaal ; Hutspot met 
fijngewreven 	witte boo- 
nen (of groene erwten) ; 
gepofte appelen. 
300 G. wortelen . 3 » 0.5 » 24 » 
100 G. uien. 	... 1.5 » — 10 » 
300 G. aardappelen 6 » 63 » 
100 G. erwten of boonen 23 » 2 » 54 » 
25 G. margarine. 	. 	. 	. 21 » - 
150 G. appelen (1 flinke 
appel) 	  1 » 18 » 
20 G. suiker 	 — — 20 » 

107 G. 69 G. 398 G. 
of 2712 calorieën. 
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NOVEMBER B. 

Ontbijt: Broodpap. 
100 G. oud brood (bruin) 
500 G. (1/2 L.) taptemelk 
20 G. margarine . . . . 
25 G. suiker 	 

Koffiemaal: Panvisch (van 
stokvisch) met een paar 
sneedjes brood. 
50 G. stokvisch (onge- 
weekt gewogen) . . . . 
150 G. aardappelen . . 
50 G. rijst (rauw geve). 
50 G. uien, gefruit met 
15 G. margarine . . . • 
100 G. brood, 10 G. 
margarine 	  

Middagmaal: Stamppot 
van koolraap met scha- 
pengehakt, rist met ka- 
neelsaus. 
75 G. schapengehakt. . 
peper, zout, nootmuskaat 
50 G. br., 20 G. margar. 
500 G. aardappelen 
300 G. koolrapen, 10 G. 
margarine 	  
75 G. rijst 	 
100 G. melk 	 
5 G. bloem, 20 G. sui= 
ker, kaneel 	 

E. V. K. 

8.5 G. 1 	G. 50 	G. 
18 	» 1 	» 24 	» 

— 17 	» - 
— — 25 	» 

39.5 » 
3 	» — 33 	» 
4 	» 0.5» 38 	» 

1 	» 12.5 » 10 	» 

6.5 » 58 	» 

12.5 » 18 	» 
— — - 

1.5 » 17 	» 11 	» 
10 	» — 105 	» 

3 	» 8.5 » 18 	» 
6 	» 0.5 » 57 	» 
3.5 » 3.5 » 4.5 » 

0.5 » — 23.5 » 

117.5 G. 79.5 G. 457 	G. 
of 3094 calorieën. 
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DECEMBER B. 

Ontbijt: Havermoutpap met 
karnemelk en stroop. 
750 G. (3/4 L.) karnemelk 

E. 

29 	G. 

V. 

7.5 G. 

K. 

29 	G. 
60 G. havermout 	. 	. 	. 8.5» 4 	» 40 	» 
10 G. margarine . 	. 	. 	. — 8.5 » — 
50 G. (1/2 ons) stroop . 35 	» 

Koffiemaal: 	Huzarensla 
(»halve gedraaide«) met 
2 sneedjes brood. 
75 	G. 	koud 	vleesch 
(rauw 100 G.) 	. 	. 	. 	. 21 	» 6 	» 
200 G. koude aardappelen 4 	» 42 	» 
100 G. gekookte biet 	. 
gehakte 	uitjes 	en 	au- 
gurken 	  

1 	» 

— 

— 8 	» 

2 	» 
15 	G. 	(1 	lepel) 	olie, 2 
lepels azijn 	 12 	» 
1 	hardgekookt 	ei 	(niet 
bepaald noodig) . 
100 G. brood 	 6.5 » — 58 	» 
10 G. margarine . 8.5 » 

Middagmaal: 	Witte boot 
nen soep, stamppot van 
spruitjes. 
75 G. witte boonen . 	. 
prei, selderij, 10 G. mar- 
garine 	  

	

18 	» 

	

1 	» 

1.5» 

8.5 » 

	

40 	» 

	

2 	» 
300 G. spruitjes . 	. 14 	» 1.5 » 18.5 » 
500 G. aardappelen 10 	» — 105 	» 
20 G. margarine . 	. 17 	» — 

113 	G. 75 	G. 379.5 G. 
of 2716 calorieën. 


