
Vegetarische kookcursus - kook met plezier! 

Hebben jullie dat ook? Het weer verandert en ik heb zin om meer binnen te zijn. Lekkere dingen koken, 

nieuwe recepten uitproberen, nieuwe smaken leren kennen enzovoort……. Wil je iets bedrevener 

worden in de keuken? Je laten inspireren door nieuwe recepten of kennis over voeding? Wil je 5 hele 

gezellige avonden beleven? Dan heb ik waarschijnlijk iets heel leuks voor jou! 

 

Vorig jaar leerde ik een Syrische familie kennen – het was een soort projectje dat ik altijd rond de kerst 

voor mezelf uitschrijf: iemand helpen die het moeilijk heeft. Zo heb ik al diverse medewerkers/stagiaires 

gehad: dove mensen, mensen met allerlei angsten, mensen met, zoals dat heet: afstand tot de 

arbeidsmarkt. En dit jaar kwam ik via het COA in contact met Hani en zijn familie. Haha, en dit project 

duurt nog steeds. Omdat ik het zo leuk vind en omdat Hani en zijn vrouw me met hun Oriëntaalse 

kookkunsten helemaal opnieuw inspireren. Echt waar! 

 

In de traditionele Syrische/Libanese keuken speelt vlees nooit een hoofdrol. Het zijn de groenten, de 

kruiden en de specerijen die centraal staan. En dat is wat ik zo leuk vind. De smaken zijn ontzettend 

verrassend, zeer aangenaam en iedereen houdt daarvan. Dit jaar zullen in de vega-cursus daarom veel 

recepten uit de Arabische keuken gekookt worden. En natuurlijk ook uit India, Italie en wat weet ik voor 

landen – gewoon omdat ze erg lekker zijn en gezond. 

 

Naast recepten leren koken, leer ik je ook om gerechten op smaak te brengen – misschien nog veel 

handiger, en om in de keuken niet zo’n troep te maken en om groenten snel en mooi te snijden. Ik leer je 

hoe je messen moet slijpen en sinaasappels schillen op een nieuwe manier. Handig hoor! Bovenal wil ik je 

leren om plezier te hebben en te maken terwijl je kookt. 

 

De kookcursus vindt plaats in twee groepen: 

Dinsdaggroep: 17, 24 oktober, 7, 14, 28 november 

Donderdaggroep: 19, 26 oktober, 9, 16, 30 november 

We beginnen steeds om 18:00 uur – als je iets later bent, geeft dat niet, we beginnen alvast en je schuift 

lekker bij. De locatie is: Clubhuis van de Doven; Munnekeholm nr. 4; Groningen. De kosten bedragen: 

195,00 euro. 

Ik organiseer de cursus samen met Bert Stoop van Animal Freedom. Ik doe de inhoudelijke kant en hij de 

zakelijke. Zo doen we beiden waar we goed in zijn. 



Als je wilt deelnemen, maak dan het cursusgeld zo spoedig mogelijk over naar de Triodosbank NL06 TRIO 

078.48.17.618 t.n.v. Stichting Animal Freedom te Groningen. 

Cursusgeld wordt niet geretourneerd. Wanneer je tijdens de cursus door omstandigheden niet meer mee 

kunt doen, blijft het cursusgeld staan om een volgende keer avonden in te halen (Dat kan ook een jaar 

later, als je dat beter uitkomt). Ook kun je switchen naar de andere groep als dat je een keertje beter 

uitkomt. Alle ingrediënten voor de cursus zijn in de prijs begrepen, de drankjes (fris of wijn) echter niet. 

Deze kun je het beste iedere avond zelf contant afrekenen. Meestal eten we zo rond 20:00 uur. 

We vinden het leuk als je gasten voor het uitgebreide buffet uitnodigt. Zij betalen € 9,00. Graag contant 

op de avond zelf afrekenen. Mocht je al op de eerste avond iemand mee willen brengen voor het 

dinerbuffet, dan kun je dit het beste per mail opgeven: info@kok-aan-huis.com . We kunnen dan bij het 

boodschappen doen hiermee rekening houden. 

 

Wil je zelf een schort meenemen als je liever met een schort om kookt? 

 

Het is ook handig enkele bakjes mee te nemen. We hebben vaak wat over en het is dan leuk als deze of 

gene iets mee naar huis neemt i.p.v. dat we eten moeten weggooien. 

 

Heb je nog vragen, neem dan even contact op. Ik vind het leuk als je meedoet! 
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