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Kookletters 
Het recept om jezelf te ontwikkelen
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Kookletters
Kookletters is hét kookboek om heerlijke gerechten te 
bereiden. In deze editie zullen we de Italiaanse keuken 
ontdekken. Kookletters helpt je om niet alleen je kook-
kunsten, maar ook het lezen en schrijven te ontwikkelen. 
De gerechten zijn ingedeeld in 5 levels. Elk level iets 
moeilijker dan de vorige. De levels worden aangetoond 
met deze kookmuts.

Bij elk level kun je ook extra hulp inschakelen. Dit kan via 
de Kookletters App. Deze kun je vinden in de App Store. Je 
kunt hiermee tekst laten voorlezen door het in te 
scannen. Ook is er voor elk level een filmpje waarin de 
stappen worden uitgelegd en voorgedaan. 

Ga de uitdaging aan en verbaas iedereen met je 
kookkunsten. 
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Inhoud
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Spaghetti met tomatensaus en balletjes

Ingrediënten

500 gram spaghetti 

500 gram rundergehakt

1 ui 

100 gram geraspte kaas 

750 mililiter tomatensaus

3 eetlepels olijfolie 

2 eetlepels Italiaanse 
kruiden

0.5 theelepels 
knoflookpoeder

1: Roer de knoflookpoeder en de Italiaanse kruiden door het gehakt 

Bereiding

2: Vorm kleine balletjes 

3: Snij de ui in kleine blokjes 

30 minuten 
bereiden 

4: Verhit de olie in de pan en bak de ui voor circa 2 minuten

5: Voeg de balletjes toe en bak rondom bruin

6: Schenk de tomatensaus in de pan en laat met de deksel half op de pan voor circa 10 minuten sudderen. 

7: Gooi de spaghetti in een kookpan met kokend water en doe er een lepel olie bij

8: Kook de spaghetti in 10 minuten beetgaar

9: Giet de spaghetti af 

10: Doe de balletjes met saus op de spaghetti
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Pizza met Tonijn en Mozarella 

Ingrediënten

3 eetlepels olijfolie 

1 eetlepel kappertjes

320 gram tonijn in olie 

250 mililiter koud water

125 gram mozzarella

1 rode ui

90 gram pesto rosso 

1 zak rucola sla

15 minuten 
voorbereiding

25 minuten 
in de oven

1: Verwarm de oven voor op 200 °C (heteluchtoven) of 220 °C (elektrische oven)

1 pak pizzabodemmix

3: Voeg de olijfolie en het water bij de pizzabodemmix en kneed 5 minuten tot een soepel 

4: Rol het deeg uit met een deegroller

5: Vet de bakplaat in en leg het deeg op de plaat

6: Snijd de mozzarella in plakjes en de rode ui in halve ringen

7: Bestrijk de pizza met pesto en verdeel de mozzarella, tonijn en ui erover

8: Voeg daarna de kappertjes toe

9: Bak de pizza in de oven in 25 minuten goudbruin

Bereiding

10: Leg de rucola erover en besprenkel met olie

2: Doe de pizzabodemmix in een beslagkom
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Lasagne 

Ingrediënten  
- 1 rode ui
- 300 g winterpeen 
- 2 stengels bleekselderij
-  2 el olijfolie
- 350 g rundergehakt
- 70 g tomatenpuree

- 700 ml volle melk
- 720 ml tomatensaus
- 50 g boter
- 60 g bloem
- 250 g lasagnebladen 
- 2 tenen knoflook

1 theelepel Basilicum2 eetlepels Peterselie 1 theelepel Oregano

1 theelepel Tijm 1 theelepel Paprikapoeder

Bereiding
 
1: Snipper de ui en schil de winterpeen en snijd in dunne plakjes  
 
2: Snijd de bleekselderij in boogjes en rasp de kaas. 

3: Verhit de olie in een pan en fruit de ui, winterpeen en bleekselderij 5 min. op laag vuur
 
4: Voeg het gehakt toe en bak op middelhoog vuur in 5 min.
 
5: Voeg de tomatenpuree toe en bak 2 min.
 
6: Voeg 200 ml melk toe en laat al roerend op laag vuur bijna helemaal inkoken. Voeg de tomatensaus 
toe en breng aan de kook
 
7: Zet het vuur laag en laat met de deksel half op de pan 45 min. zachtjes koken

8: Maak ondertussen de bechamelsaus. Smelt de boter in een steelpan op laag vuur

9: Meng de boter erdoor en laat op laag vuur 3 min. garen

10: Voeg op laag vuur al roerend 500 ml melk in scheuten toe. Voeg pas de volgende scheut toe als de 
vorige helemaal is opgenomen. Laat op laag vuur 2-3 min. zachtjes koken

25 minuten  
bereiden

55 minuten 
wachten

40 minuten 
in de oven
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11: Breng op smaak met peper en zout

12: Verwarm de oven voor op 180 °C

13: Maak laagjes in de ovenschaal. Leg eerst lasagnebladen neer, daaroverheen saus en 
bechamelsaus. Herhaal dit tot alle ingrediënten op zijn en eindig met een laag bechamelsaus en 
kaas

14: Bak de lasagne ca. 40 min. in het midden van de oven
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Gegrilde portobello met koolrabirisotto

Bereiding 
1: Snijd de steeltjes van de portobello’s fijn en ook 
de sjalot. Bak ze zachtjes in een pan met dikke 
bodem in 1 el olie 
2: Schep de rijst erdoorheen en bak ze tot de 
korrels rondom glanzen
3: Voeg de kruiden, koolrabiklokjes en helft van de 
bouillon toe
4: Roer tot het vocht is opgenomen
5: Voeg telkens een scheut bouillon toe en laat 
het opnemen voordat de volgende scheut wordt 
toegevoegd
6: Herhaal dit tot de risotto na 20 – 25 min. smeuïg 
is

7: Rooster de pijnboompitten goudbruin in een 
droge koekenpan. Laat deze op het bord afkoelen
8: Bestrijk de portobello’s met 2 el olie en rooster 
ze in een hete koekenpan voor 10 min. gaar en 
bruin. Keer ze regelmatig
9: Roer de truffelolie, pijnboompitten en de helft 
van de kaas door de risotto
10: Breng de risotto op smaak met zout en peper.
11: Verdeel de veldsla over twee borden. Leg de 
portobello’s erop, bestrooi met wat zout en peper.
Schep hier overheen een bergje risotto
12: Meng de bieslook, rest van de kaas en 
pijnboompitten door elkaar en strooi over het 
gerecht

Ingrediënten  
- 4 portobello champignons
- 2 sjalotjes
- 6 el olijfolie
- 300 g risottorijst
- 2 tl gedroogde Italiaanse keukenkruiden
- 2 koolrabies

- 1 L kruidenbouillon
- 50 g pijnboompitten
- 2 el olijfolie extra vierge met truffelaroma
- 100 g pittige kaas 
- 1 zak veldsla 
- 2 el verse bieslook 

30 minuten 
bereiden 
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Tagliatelle met mosselen en coppa di parma 

30 minuten
bereiden

Bereiding 
1: Snijd de coppa di parma in stukjes. Verhit de olie 
in een mosselpan en bak de coppa di parma zacht-
jes uit
2: Pers de twee teentjes knoflook, snij de prei in 
dunne ringen en bak ze samen met de parma 1 min. 
mee
3: Voeg de mosselen en vermout toe. Leg de deksel 
op de pan en kook de mosselen in ca. 10 min. gaar
4: Giet de mosselen boven een hapjespan af
5: Schenk de room bij het mosselvocht en kook dit 
op middelhoog vuur in tot er nog ca. 200 ml vocht 
over is
6: Proef de saus en breng hem op smaak met zout 
en peper

7: Haal intussen 3/4 deel van de mosselen uit de 
schelp. Leg de gepelde en ongepelde mosselen en 
de coppastukjes die in het vergiet zijn 
achtergebleven, in de saus en bewaar de saus 
eventueel tot gebruik in de koelkast
8: Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op 
de verpakking
9: Verwarm eventueel de saus met de 
mosselen. Schep enkele eetlepels van het 
kookvocht van de pasta bij de mosselen
10: Giet de pasta af en doe de pasta terug in de pan. 
Schep de mosselen met saus door de pasta
11: Verdeel de pasta over 4 warme diepe 
borden en strooi de toefjes kruiden erop

Ingrediënten  

- 1 el olijfolie

- 75 g coppa di parma 

- 2 teentjes knoflook

- 150 g prei

- 1 kg verse panklare mosselen

- 100 ml witte vermout

- 200 ml geslagen room (23% vet)

- 300 g tagliatelle 

- 15 g verse dille 
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Over ons  
Het afgelopen semester hebben wij het concept ‘Kookletters’ ontwikkeld tijdens de minoren 
Media, Minds & Matters en Future Media. Ons interdisciplinaire team bestaat uit vijf studenten 
met verschillende achtergronden (Communicatie, Speco en IEMES). 
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar de laaggeletterdheid in Nederland en waren onder de indruk 
van de omvang. In het dagelijks leven lopen laageletterden tegen veel moeilijkheden aan. Met 
Kookletters worden laaggeletterden gestimuleerd om op een leuke manier niet alleen je kookkun-
sten, maar ook je lees- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen. 

vlnr. Carol Hoeks, Khalid van Dorland, Rosanne van Rijnberk, Max Driessen & Eline Ramakers



Fontys Media, Minds & Matters • Future Media Lab 
 www.kookletters.weebly.com
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