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voorwoord
Hallo puber, gefeliciteerd met dit leuke avontuurlijke
kookboekje.
Koken kan erg leuk en gezellig zijn, vooral als je dat
samen met je vrienden en/of vriendinnen doet.
Ouders roepen weleens: “Die pubers kunnen ook
niets. Of ze doen alsof ze niets kunnen. Zijn alleen
maar met hun telefoon of Ipad bezig, filmpjes kijken,
muziek luisteren...”
Nou, met dit kookboekje kun jij laten zien dat pubers
heel veel kunnen. En bovendien houden pubers ook
van lekker en gezond eten.
We maken er dus een feestje van. En jij mag bepalen
wat er op tafel komt, eventueel samen met je
vrienden/vriendinnen.
Het leuke van dit boekje is, dat het gerecht, als het
klaar is, heel wat lijkt. Een grote knipoog naar de
topkok, zeg maar. Toch zijn de recepten allemaal heel
eenvoudig om te bereiden.
De ingrediënten die je nodig hebt voor de gerechten
zijn allemaal gewoon in de supermarkt te koop.
Er staan geen foto’s in dit boekje, dus het hoeft er niet
volgens het plaatje uit te zien.
Lekker makkelijk toch!
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Aangezien dit kookboekje voor jou, de echte puber,
is staan er recepten in die je ook zou kunnen vinden
in een ‘gewoon’ kookboek voor volwassenen. Ik denk
dat jullie dat zeker leuk zullen vinden.
Dus ik zou zeggen... trommel een aantal vrienden/
vriendinnen op. Zet een gezellig muziekje op en...
ga aan de slag. Maak er wat moois van!
Met dit boekje lukt het altijd.
Heel veel succes
Eet smakelijk
Rita Aalderink
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belangrijk... let op!
BEGIN ALTIJD MET HANDEN WASSEN
Als beginnende puberkok ga ik ervan uit dat je de
kookplaat en de oven van je ouder(s) mag gebruiken.
Maar let op, pannen die van de kookplaat komen of
een schaal die uit de oven komt kan heel erg heet zijn.
GEBRUIK DAAROM ALTIJD OVENWANTEN.
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tafeldekken
Een mooi gedekte tafel staat niet alleen goed, maar
zorgt ook voor een echte feeststemming.
Leg dus een schoon tafellaken op tafel en eventueel
bijpassende servetten. Papieren servetten kunnen
natuurlijk ook.
Zet een paar glaasjes op tafel waarin je 1 of 2
bloemmetjes zet.
Nog een paar kaarsjes of waxinelichtjes en de tafel
ziet er feestelijk uit.
Welke borden en bestek je kunt gebruiken ligt
natuurlijk aan het gerecht dat je gaat maken.
Een voorbeeld: als je allemaal kleine gerechtjes
maakt, kun je een stapeltje kleine bordjes op de hoek
van de tafel of op het aanrecht zetten zodat de gasten
zelf iets op een bordje kunnen leggen/scheppen.
Ook klein bestek is dan makkelijk.
Als je een complete maaltijd maakt, dan gebruik je
grotere borden en bestek.
Misschien een goed idee om een kan met water met
wat schijfjes citroen en/of een takje munt op tafel te
zetten inclusief waterglazen dat staat meteen gezellig.
Voor de gasten eventueel nog een aantal wijnglazen
en het feest kan beginnen.
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FEEST IDEETJES		
Welkomstdrankje
16
Kruidenboter
17
Meloenbolletjes met ham aan een satéprikker
18
Gerookte kip in witlofbootje
19
Gerookte ham met rucola
20
Pizzatoast
21
Gehakt in een ragoutbakje
22
Wrap met gerookte zalm
23
Kleine trostomaatjes met minimozzarella
24
Bruscetta/crostini
25
ONTBIJT IDEETJES		
Broodje roerei
30
Croissantjes uit blik
31
Schaaltje met yoghurt en vers fruit
32
LUNCH IDEETJES
Tosti Hawaii
Clubsandwich met gerookte kip
Italiaanse bol gevuld met gehakt
Hotdog
Croque madame
Spiegeleieren
Broodje gerookte zalm met groene asperges
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Sandwich met rode biet en avocado
Luxe hamburgerbroodje
Caprese
Salade met tonijn
EENVOUDIGE AARDAPPELGERECHTEN
Aardappelen koken
Aardappelpuree
Aardappelpizza
Rozetjes (uit de diepvries) even makkelijk
Patat friet (bijv.Franse frietjes diepvries)
of friet van zoete aardappel
Gepofte aardappel
Krieltjes uit de oven
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BIJZONDERE STAMPPOTJES		
Stamppotje van rode kool met gebakken appel 62
Stamppotje van zuurkool met worst
63
Stamppotje doperwten met eend
64
GROENTEN IDEETJES
Broccoli met salami
Spinazieschotel met ei en kaas (dit is een
compleet één pansgerecht)
Groentefestijn div. soorten groenten
Tomatensalade
Haricot verts met katenspek
Courgettespaghetti met zalm (dit is een
complete maaltijd... hmmm)
Witlof gekaramelliseerd
Wokgroenten spruitjes/pompoen/ui/courgette
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PASTA/RIJST 		
Zomerpasta
80
Spaghetti (pittig)
81
Spaghetti met rucola en pesto
82
Tomatenrisotto
83
Noedels met varkenshaasje
84
Lasagne
85
Tagliatelle met champignons
86
Pizza
87
VLEES EN GEVOGELTE		
Gegrilde ham met kaas en ananas
92
Biefstuktartaar
93
Varkenshaasje met champignons
94
Gehaktballen
95
Biefstuk met shiitake
96
Bijzondere kalfsschnitzel
97
Kipfilet gevuld met mozzarella
99
Kipburger met ananas
100
VIS		
Kibbeling van kabeljauw of schelvis
104
Zalmfilet
105
Kabeljauwhaasjes met krokante korst
106
DESSERT 		
IJs met aardbeien en kletskopje
110
Fruittaartje
111
Vlaflip met fruit
112
Gevulde appel met vanillevla
113
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Ruimte Voor Eigen Ideetjes
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Ruimte Voor Eigen Ideetjes
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