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Jessica Mendels was jarenlang het gezicht van het tv-programma Campinglife. 
Tegenwoordig is ze moeder van twee mooie dochters en ondernemer met een 
missie én de nieuwe columniste van Baby’s eerste jaren. In elke editie deelt 
ze een van haar gezonde recepten. “Laat je kind niet wennen aan zoetigheid. 
Een worteltje of stukje brood vindt een baby net zo lekker en is veel gezonder.” 

Voor haar platform JessicaOnline.nl 
is de 39-jarige Haagse altijd op zoek 
naar recepten om koekjes, taarten, 
brood, pizza en andere lekkernijen te 
�����Ǥ��×����������ϐ��������������ǡ�
want sinds Jessica te horen kreeg dat 
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(MODY 2) heeft, eet ze dat niet meer. 
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die laat deze ingrediënten ook staan. 
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lijk hartstikke mooi. Maar het leven 
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zoeken naar gerechten die feestelijk 
zijn, gemakkelijk te maken en die geen 
rommel bevatten. En echt, er zijn er 
genoeg!”

Broodje kaas versus moorkop
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het voor mij voor de hand dat je 
geen moorkop neemt. Maar wat veel 
mensen niet weten is dat ook aan 

voedingsmiddelen die doorgaan voor 
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die bewerkt is. Het is veel beter om 
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energie en dat heb je nodig – te halen 
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Hetzelfde geldt voor granen. Onbe-
werkte volkoren granen zoals spelt 
of tarwe hebben nog alle vitamines, 
vezels en mineralen die je nodig hebt. 
Bewerkte granen zoals witte bloem 
maar ook bijvoorbeeld witte rijst 
bevatten totaal geen voedingsstoffen 
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kaas. Dat is harstikke gezond. Mits hij 
of zij geen allergie heeft voor een van 
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Allergieën
Jessica’s jongste dochter Eva heeft een 
koemelkallergie. Wat betekent dat Jes-
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ook koemelkeiwitvrij zijn. “Toen we 
dit allemaal net wisten, was ik de hele 

“Doordat wij nu geen geraffi neerde 
suikers meer eten, hoeven we geen 

insuline te spuiten.”

Jessica
de nieuwe
columniste
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