
samen!
koken voor de groep

Samen!

Het moment dat elke dag 

terugkomt is aan tafel. Aan 

tafel wordt gepraat, gelachen, 

gedeeld en vooral genoten. Dit 

boek gaat over genieten. Met 

elkaar.

Inkopen. Snijden. Grillen. 

Roeren. Hakken. Drinken. 

Koken. Dekken. Bakken. 

Barbecuen. Malen. Pureren. 

Mengen. Braden. Proeven. 

Serveren. Kneden. Eten. 

Afwassen. Uitbuiken.

Alles kan samen.
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Beste Keukenprins(es),

Koken voor een groep kan een hele opgaaf zijn. In onze studententijd bleek al dat het koken voor een 

groep hongerige huisgenoten met beperkte middelen niet altijd even gemakkelijk is. Maar wij kwamen er 

tegelijkertijd achter dat je met wat creativiteit en samenwerking een heel eind kunt komen in het bereiden 

van smakelijke gerechten. En dat is maar goed ook, want als beloning geniet je er daarna samen aan tafel 

van. Wij geloven dat iedereen met een beetje hulp en inspiratie een feest van de dagelijkse maaltijd kan 

maken, zowel achter het fornuis als aan tafel! 

Dat is dan ook de kern van het kookboek dat je nu in handen hebt. Het is het resultaat van vijftien culi-

naire, bijzondere, persoonlijke, vlijtige, emotionele, hilarische, smakelijke, liefdevolle en inspirerende 

workshops die wij gaven aan begeleiders én cliënten van de Gemiva-SVG Groep, een organisatie voor 

gehandicaptenzorg in Zuid-Holland. Aan alle deelnemers en betrokken experts dan ook alle lof die hun 

meer dan toekomt! En natuurlijk aan de Gemiva-SVG Groep, die het lef had om het eerste groepskookboek 

voor de zorg het levenslicht te laten zien. Het is volgens ons een kookboek geworden dat, ook buiten de 

Gemiva-SVG Groep, zeer geschikt is voor alle locaties en huishoudens waar zonder een professionele kok 

voor een groep wordt gekookt.

Wij hopen vooral dat dit boek jou de inspiratie biedt om samen met een groep te genieten. Koken en eten 

verbinden ons iedere dag. En het is leuker, gemakkelijker en gezonder dan je denkt om samen elke dag 

weer een topmaaltijd op tafel te zetten.

Kook met vlag en wimpel, maar houd het simpel! 

 

Daan Faber

Maarten Hoekstra

Igor Sorko 

Mister Kitchen

in
leiding

 m
ister kitch

en

76

in
leiding

 g
em

iva-svg
 G

ro
ep

inleiding

Gemiva-SVG Groep

Elke dag een gezonde, lekkere en betaalbare maaltijd voor een groep op tafel toveren: het is 

het vak van de professionele kok en de prettige uitdaging voor de hobbykok. Voor al die andere 

koks geldt: ga er maar aan staan!

De Gemiva-SVG Groep heeft een groot aantal woonlocaties voor mensen met een handicap. 

Onze cliënten hebben er hun eigen appartement of kamer, waar zij de zorg en begeleiding 

krijgen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd maken ze gebruik van gezamenlijke faciliteiten. De 

dagelijkse maaltijd is er daar één van. Voor het bereiden van die maaltijd is niet altijd een pro-

fessionele kok of bevlogen hobbykok beschikbaar. Ook begeleiders staan regelmatig voor de 

uitdaging om een verantwoorde maaltijd voor de groep te bereiden. En dat leer je (tot nu toe) 

niet in je zorgopleiding. 

 

Toen wij in het kader van ons jaarthema ‘Gezondheid’ peilden of er behoefte was aan extra 

aandacht voor dit onderdeel van het werk, was het antwoord dan ook bevestigend. De mede-

werkers van onze woonlocaties maken serieus werk van de maaltijd, maar tijdens de ge-

sprekken met begeleiders kwamen ook knelpunten en vragen naar voren. 

Bij het zoeken naar een vorm om tegemoet te komen aan deze vragen, kwamen wij de mannen 

van Mister Kitchen tegen. Zij bleken een enthousiaste samenwerkingspartner en begrepen 

snel en goed wat voor ons belangrijk is. Samen ontwikkelden we een concept waarin Mister 

Kitchen kookworkshops verzorgde voor begeleiders, woningassistenten en cliënten, met als 

eindresultaat een kookboek dat aansluit bij de dagelijkse praktijk van onze ‘koks’. 

Die kookworkshops zijn er gekomen en waren een succes. En zoals je ziet is ook het kookboek 

er gekomen. Vol tips en inspiratie voor in de ‘zorgkeuken’ en iedere andere keuken waarin je 

lekker, gezond, gemakkelijk en low budget wilt koken voor groepen. 

Wij zijn ontzettend trots op dit kookboek. In onze ogen verdient het een ster. 

Kook en eet er smakelijk uit. Samen!

Gerard Gerding

Jos Hiel 

George de Water

Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep
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voor - tussen - bij

hoofdstuk 1

Een originele lunch, een speciaal voorafje, snacken voor de televisie, iets te vieren of gewoon lekkere trek? 
Deze kleine gerechten zijn simpel en snel te bereiden. Vergeet vandaag die standaard zak chips en duik 
samen de keuken in voor een van deze zelfgemaakte tussendoortjes. 



voor de spread van gerookte makreel
Bereiding: 15 minuten

1 gerookte makreel van ongeveer 350 gram (of koop 

enkel de gerookte filet van de makreel)

125 ml crème fraîche

1 eetlepel mosterd

2 eetlepels kappertjes

1 citroen

1 takje dille, fijngehakt

zout en grof gemalen zwarte peper

1. Haal het vel van de makreel en pluk al het visvlees van de 

graat. 

2. Meng de makreel met de crème fraîche, de mosterd en de  

kappertjes. Breng op smaak met het sap van de citroen, de  

fijngehakte dille, zout en wat peper uit de molen. 

voor de tomaat en basilicum
Bereiding: 15 minuten

6 rijpe tomaten (liefst pommodori)

15 blaadjes basilicum, fijngesneden

extra vergine olijfolie

zout en grof gemalen zwarte peper

1. Snijd de tomaten in vier parten en verwijder de zaadjes. Snijd 

het vruchtvlees in reepjes en vervolgens in blokjes.

2. Maak de blokjes aan met basilicum, olijfolie, peper en zout. 

Verdeel over de crostini’s en serveer.

voor ongeveer 40 crostini’s
Bereiding: 20 minuten

2 diepvriesstokbroden

grof zeezout

olijfolie

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd het stokbrood 

schuin in dunne plakjes. 

2. Leg het brood op een ovenrooster. Sprenkel er zeezout en 

olijfolie over en rooster de crostini’s in ongeveer 10 minuten 

goudbruin. 

voor de doperwtenpuree
Bereiding: 15 minuten

400 gram doperwten (diepvries)

1 teen knoflook, uitgeperst

20 blaadjes munt, fijngehakt

1 dl extra vergine olijfolie

1 citroen

zout en grof gemalen zwarte peper

1. Breng een ruime pan water met zout aan de kook. Kook de  

erwtjes 4 minuten en spoel ze grondig met koud water. Maak 

puree van de doperwten in een keukenmachine of met een 

staafmixer. 

2. Meng de knoflook en munt door de puree. Voeg de extra 

vergine olijfolie toe. Breng de doperwtenpuree op smaak met 

citroen en peper en zout. Smeer het op de crostini’s.

Deze Italiaanse gebakken toastjes zijn zeer gevarieerd en gezond te beleggen. 

Makreel is bijvoorbeeld rijk aan vetzuren die goed zijn voor hart en bloedvaten. 

Bovendien is hij een van de meest betaalbare vissoorten en geschikt voor vele bereidingen.

crostini’s
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1. snijd het stokbrood in dunne plakjes

2. bestrijk met olie en besprenkel met grof zout

3. gebakken uit de oven 

1. 2. 3.



Vis gegaard in een pakketje is een van de makkelijkste manieren om vis te bereiden en de vis 

blijft zo heerlijk sappig. 

Aardappelpuree kan goed gebruikt worden om groenten of sla in te verwerken. Het maakt de 

puree fris en gezond. Om deze nog gezonder te maken kun je de roomboter vervangen door olijf-

olie. Met de wortelsalade van pagina 40 maak je er een gezonde en verrukkelijke maaltijd van.

voor de vispakketjes
Bereiding: 30 minuten

Oventijd: 20 minuten

10 kabeljauwfilets zonder vel à 120 gram

3 citroenen, in 30 plakjes

2 stuks venkel, in flinterdunne plakken 

2 uien, in flinterdunne ringen 

10 takjes tijm

10 laurierbladeren

zout en grof gemalen zwarte peper

extra nodig: bakpapier

1. Verwarm de oven voor op 190 graden. Knip 10 rechthoeken 

van 20 bij 40 cm uit het bakpapier. Strooi zout en peper op 

beide kanten van de vis. 

2. Leg de vis op het bakpapier. Leg er 2 plakjes citroen op. Ver-

deel de venkel, ui, tijm en laurierbladeren over de pakketjes. 

Strooi er nogmaals wat zout en peper over en vouw ze dicht. Leg 

de pakketjes in de oven. Haal ze er na 20 minuten uit en serveer. 

voor de puree
Bereiding: 35 minuten

Kooktijd: 20 minuten

5 kg aardappels, geschild

125 gram roomboter (of olijfolie) 

6 dl melk

100 gram rucola, fijngehakt

zout en grof gemalen zwarte peper

1. Snijd de aardappels in gelijke grove blokken. Breng ze aan de 

kook in ruim gezouten water en laat de aardappelen 20 minu-

ten zachtjes koken. Pureer met een passe-vite (zie pagina 52) 

of stamper. 

2. Verwarm ondertussen in een pannetje de roomboter en de 

melk.

3. Meng de roomboter, melk en de rucola door de puree. Breng 

op smaak met zout, eventueel peper en serveer.

kabeljauwfilet in een 

pakketje & rucolapuree
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1. leg de gezouten en gepeperde vis op het bakpapier

2. verdeel de ingrediënten over de vis

3. vouw het pakketje dicht

1. 2. 3.


