
Cooking Kate
Kate loves cooking and is not afraid to bluff her way out of things. 
When her mother takes on a job as a cook, Kate drops by 
regularly to help out. This doesn’t always please her mother 
though. When Kate demonstrates her cooking skills, the whole 
restaurant is thrown into a magical chaos...

A book containing cheerful stories and recipes.
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About the makers
Marieke van Riel is a writer and journalist and writes for 
and about children.

Wendy Panders is a price winning illustrator for adults and 
children in newspapers, magazines and books. She prefers 
to make children’s books

Dit keukenschriftje is van 

------------------------------------

------------------------------------

--------------------------------

    ----------------------------

        --------------------



Dit heb je nodig:

2 bananen

250 ml water  

zakje kamillethee

1 theelepel vanille-aroma 

snufje kaneel

Zo maak je het:

Kook het water en 

schenk het in een thee-

pot. Hang er een zakje 

kamillethee in en laat 

goed afkoelen.

----------------------

Doe twee bananen en de 

kamillethee (zonder 

theezakje!) in een hoge 

maatbeker en pureer met 

de staafmixer.

----------------------

Doe het vanille-aroma 

en de kaneel erbij en 

pureer nog even tot 

alles goed is gemengd.

Giet het in een glas 

en strooi er kamille-

bloempjes op als 

versiering.

Meteen opdrinken!

Ook lekker:

In plaats van vanille-

aroma kun je ook een 

scheut vanillevla of 

-yoghurt gebruiken.

Gebruik in plaats van 

2 bananen eens 1 banaan 

en 4 aardbeien.

Serveer met ijsblokjes 

gemaakt van kokoswater!

Handig:

Als je bananen in 

plakjes in de vriezer 

bewaart, heb je altijd 

banaan bij de hand voor 

een extra koel drankje!

Handig: 

Gebruik wat losse 

kamille als garnering. 

Is verse kamille on-

vindbaar? Scheur dan 

gewoon een theezakje 

open en vis de kamille 

eruit.
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Keukenkaat blijft relaxed

‘Wat heb je nou gedaan?’ sist Leonie. Ze kijkt Kaat met grote ogen 
aan en zoekt daarna zenuwachtig haar fietssleutel in haar tas.
‘Ik wilde je helpen,’ zegt Kaat zacht. Ze ziet hoe haar moeder met 
bibberende handen haar slot openmaakt. Ineens twijfelt ze aan 
haar plan. Was het wel een goed idee haar moeder zo voor het 
blok te zetten? 
‘Je weet dat ik niet kan koken, Karin,’ jammert Kaats moeder. 
Kaat trekt haar wenkbrauwen op en wil gaan protesteren.
‘Nou ja, niet écht,’ zegt haar moeder dan.
Ze fietsen zwijgend naar huis. Toen Kaats moeder studeerde, 
werkte ze eerst in het restaurant van de universiteit, en daar-
na in een eetcafé. Ze was daar het hulpje van de kok, maar ze 
heeft er echt wat van opgestoken. Kaat denkt aan al die lekkere 
ovenschotels die haar moeder altijd maakt. Of aan de speciale 
verjaardagstaarten die ze elk jaar bakt. Of aan haar eiersalade. 
Ze krijgt spontaan weer trek.
‘Weet je mam, het is gewoon een kwestie van doen,’ probeert ze 
haar moeder op te vrolijken. Maar haar moeder zegt niks.

Thuis zetten ze hun fietsen onder het afdak. Nog steeds heeft 
mama niks geantwoord. Als ze binnen zijn, ziet Kaat hoe haar 
moeder naar zichzelf kijkt in de spiegel in de hal. Ze glimlacht 
voorzichtig, schudt eens met haar haren en zucht diep. Kaat 
ademt ook in, maar durft haast niet uit te ademen.

In de boekenkast staan heel wat kookboeken. Boeken over 

toetjes, over pasta, over groentegerechten, cocktails, ovenschotels 
en soepen. Kaats moeder stapelt ze zonder te kijken op elkaar en 
loopt dan gehaast naar buiten. Bijna struikelt ze over de drempel. 
Gelukkig kan ze zich nog net opvangen. Met een bons kwakt ze 
de stapel boeken op de tuintafel. Zonder te gaan zitten begint ze 
driftig door de boeken te bladeren. 
‘Hier mam,’ zegt Kaat terwijl ze haar moeder een blok memo-
blaadjes aangeeft. Ze duwt haar moeder zacht naar beneden, op 
de stoel.
Leonie begint meteen te scheuren. Ze plakt de memo’s op iedere 
pagina. Eerst nog enthousiast, maar hoe leger het blokje wordt, 
hoe meer ze gaat zuchten. 
Dan legt Leonie haar hoofd op de tafel en roept ze: ‘Heeeelp!’

Kaat knijpt haar ogen dicht. Ze kan het niet aanzien. Wat een 
stresskip is haar moeder! Ze moet helpen, NU. Wat kan ze doen? 
Zonder na te denken snelt Kaat naar de moestuin en plukt wat 
aardbeien. Haar moeder kijkt niet op uit haar boeken. Die zit in-
middels met haar handen in haar haar een recept te lezen. Kaat 
pakt de keukenmachine en een banaan en gaat aan de slag. Pas 
als de fluitketel zingt, kijkt haar moeder op.

‘Een kopje thee zou wel lekker zijn ja,’ zegt ze. Maar Kaat zet haar 
iets heel anders voor. Een hoog glas met een prachtig parasolletje 
erin.
‘Wat is dat?’ vraagt Leonie nieuwsgierig. Voorzichtig ruikt ze aan 
het drankje.
‘Ik dacht dat dit misschien wel zou helpen,’ zegt Kaat.
Haar moeder neemt een slokje. Ze begint te glimlachen. Dan 
neemt ze nog een slokje en zakt eens lekker achterover. Ze begint 
te gapen. Eerst probeert ze haar geeuw nog te verbergen, maar 
al gauw doet ze daar geen moeite meer voor. Al geeuwend en 
gapend bladert ze door de boeken. Dan valt ze in slaap, met het 
glas nog in haar hand.
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Dit heb je nodig 

voor 4 platbroden:

125 gram witte bloem

125 gram broodmeel

1 afgestreken theelepel 

fijn zeezout

½ theelepel gedroogde gist

½ eetlepel olijfolie

160 ml warm water 

Zo maak je het deeg:

Heel belangrijk: zet 

eerst je favoriete 

muziek aan.

----------------------

Doe dan de bloem en het 

meel samen in een kom 

met het zout en de gist 

en meng goed. 

----------------------

Voeg een halve eetlepel 

olie en het warme water 

erbij en maak er een 

grof deeg van.

----------------------

Bestrooi je handen met 

bloem, leg het deeg op 

je werkblad en kneed 

het drie liedjes lang. 

Het deeg hoort in het 

begin wat kleverig te 

zijn, maar hoe meer je 

kneedt, hoe minder het 

kleeft. Misschien duurt 

het zelfs wel vier 

liedjes voor het deeg 

mooi glad is. Nu weet 

je meteen waarom bak-

kers vaak zo gespierd 

zijn. 

----------------------

Sprenkel wat olie in 

een schaal, doe de 

deegbal erbij en rol 

hem door de olie. Dek 

af met een theedoek en 

laat op een warme plek 

rijzen tot de deegbal 

twee keer zo groot is 

geworden.

Dit duurt minstens 1 

uur, maar liever 2 uur.

Zo maak je het brood:

Als het deeg goed ge-

rezen is, haal je het 

uit de kom. Prik erin 

met je vingers tot alle 

lucht uit het deeg is 

verdwenen. Het is nu 

weer net zo groot als

2 uur geleden.

----------------------

Maak balletjes die 

ongeveer zo groot zijn 

als een citroen en rol 

ze uit met een deegrol-

ler. Maak grote cirkels 

van 2 tot 3 mm dik.

----------------------

Verhit ondertussen een 

grote koekenpan op hoog 

vuur. De pan moet heel 

heet worden, kijk dus 

goed uit!

----------------------

Leg een platbrood in de 

pan en bak 2 minuten, 

tot de bovenkant bub-

bels heeft en je op de 

onderkant wat bruine 

puntjes ziet. Draai om 

en bak nog eens 1 tot 

2 minuten.

----------------------

Leg het platbrood op 

een bord en smeer het 

in met knoflookolie of 

het kruidenmengsel.

Extra nodig voor de 

knoflook- of 

kruidenvariant:

60 ml olijfolie 

1 klein teentje knoflook

3 eetlepels kruiden 

zoals rozemarijn, tijm, 

oregano

Zo maak je:

kruidenmengsel
Doe hetzelfde als bij 

de knoflookolie op de 

volgende bladzijde, 

maar dan met losse 

kruiden. Gebruik bij-

voorbeeld oregano, 

rozemarijn of ge-

mengde Italiaanse of 

Provençaalse kruiden.
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