
voor grote magen en kleine beurzen
Goedkope en leuke gerechten

ooooooooooooooooooooooooooooooooooSamengesteld door Merian Plaat & Mirella di Persio



Tot Culi, Tot Kook



Iedereen heeft recht op een lekkere maaltijd!

Pierre Wind stond regelmatig met een recept in Straatnieuws, de daklozenkrant van Den Haag en Delft. Pierre is een sprankelende chefkok op TV en op speciale evenementen. Hij geeft 
les op zowel HBO als MBO scholen en tevens smaaklessen op basisscholen. Pierre heeft vele kinder- en familiekookboeken geschreven en onlangs startte hij de Groene Academie. 

Dit boekje is een fantastisch initiatief. 
Het toont aan dat lekkâh niet duur hoeft te zijn. 
Eten is een eerste levensbehoefte. In eerste 
instantie gaat het er altijd om dat je moet eten. 

Alhoewel, ik heb voor één van mijn tv-programma's 

een Nederlander geportretteerd die alleen op 

lucht leefde. Dat was uit vrije wil. Dat moet de 

man zelf weten. Hij zag er gelukkig uit. 

Natuurlijk was het bijzonder om te zien dat dit 

kon, maar ik ben ervan overtuigd dat de maaltijd 

ook een stukje extra levensvreugde kan geven. 

Tegen mijn leerling-koks zeg ik altijd 'Stop er 

liefde in', dat kost niets extra's. 'Chef, wat is 

dat dan?', krijg ik dan geheid als vraag terug. 

'Liefde is aandacht en respect. Dat stukje extra 

dat je proeft', leg ik dan uit. Oftewel: met de 

producten en bereidingsprocessen communiceren. 

In mijn beleving is het wel zo dat een niet-dure 

maaltijd vaak veel meer tijd vergt. Dit zit hem 

vooral in de voorbereiding: het uitpluizen van 

goedkope adresjes. Die zijn er genoeg, maar waar? 

Hierin moet je alert blijven. Je kunt er niet 

vanuit gaan dat je huidige adresje nog steeds het 

goedkoopste is. Blijven vergelijken. Dat kost tijd, 

maar het loont. Goedkoop in het versassortiment 

wil niet direct zeggen dat het van een mindere 

kwaliteit is. Neen. Ik heb vaak het tegendeel 

meegemaakt. Maar het is wel extra handig wanneer 

je in deze wel kennis hebt. Het gevolg is dat je 

dan minder snel een kat in de zak koopt. Daarbij 

nog een prettige bijkomstigheid: letterlijk zit 

je voor een dubbeltje op de eerste rang. 

In dit boek staan vele leuke en lekkere recepten. 

In sommige recepten staan kant-en-klare producten 

als alternatief ingrediënt. Of u kant-en-klaar 

of vers gebruikt, moet natuurlijk eenieder voor 

zichzelf weten. Zelf geloof ik heilig in vers. 

In de meeste gevallen is vers nog goedkoper ook 

dan het kant-en-klare product. Niet voor niets 

maakt vers deel uit van het woord 'verstandig'.

Ik wens eenieder veel plezier met dit boek toe. 

Dat het mag leiden tot een stukje eetbaar geluk.



grote en kleine inspiraties
Merian & Mirella uit Delft
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We hebben met veel liefde, toewijding en lol aan 

dit receptenboekje gewerkt. We zijn er trots op. 

Het komt uit in het jaar dat de stichting 10 jaar 

bestaat. We willen met dit boekje een extraatje 

bieden aan de minderbedeelde medemens en we hopen 

met dit iniatief iets te kunnen bijdragen aan de 

bestrijding van sociale armoede. 

Onze brainstormsessies over de vorm en inhoud van 

het boekje hielden we tijdens stevige wandelingen 

in de Delftse Hout of bij een kop verse muntthee 

bij Café Uit de Kunst. We hebben gemerkt veel 

met elkaar gemeen te hebben: het arbeidersmilieu 

waar we uit komen, passie voor verre reizen en 

andere culturen, absurdistisch gevoel voor humor, 

mooie filmhuisfilms en lekkere zoetigheid. 

Een toetje dat we allebei als favoriet hebben is 

tiramisù, de klassieker uit de Italiaanse keuken. 

Mirella's moeder maakt altijd een grote schaal 

met kerst en Merian bestelt het standaard wanneer 

ze uit eten gaat. Een portie tiramisù bevat wel 

behoorlijk wat calorieën. Maar ja, na een lange 

wandeling kan dat natuurlijk geen kwaad. 

We noemen elkaar Grote M en Kleine M vanwege het 
grote verschil in lengte tussen ons. Naast onze 
voorletters hebben nog meer overeenkomsten die we 
goed gebundeld hebben in dit receptenboekje.

Stichting Wat eten we vandaag? bracht ons bij 

elkaar. We zetten ons hier in voor de organisatie 

en PR van multiculinaire activiteiten in Delft. 

Dit receptenboekje is voor ons als een kers op 

de slagroom. Hoe kan het ook anders, met twee 

van zulke creatievelingen. Merian maakt prachtige 

grafische ontwerpen, waar de frisse tailor made 

teksten van Mirella perfect in passen. 

Merian Plaat en Mirella di Persio zijn freelancers. Het ontwerpbureau van Merian heet Plaatwerk en Mirella schrijft onder de naam Mirasol. Ze maakten dit boekje voor Wat eten we vandaag? 
in het kader van het Pact tegen Armoede. De verhalen, recepten en de kortingsbonnen zijn speciaal voor mensen die sociale armoede kennen en net dat ene duwtje in de rug nodig hebben.



Tiramisù à la Mirella | Italiaanse keuken
Ingrediënten voor 8 personen

500 gram mascarpone
4 eieren
400 gram lange vingers
120 gram suiker
cacao
6 kopjes sterke koffie
scheutje amarettolikeur

Zet 6 kopjes sterke koffie en giet het in een diep bord. 
Doe er een scheutje likeur bij en laat het afkoelen. 
Scheid bij de eieren het eiwit en het eigeel van elkaar. 
Klop het eigeel met suiker met een mixer tot een egale 
massa. Voeg de mascarpone toe en meng het goed tot 
een glad mengsel. Klop dan het eiwit stijf en schep dit 
voorzichtig door het mascarponemengsel. Neem een 
rechthoekige of vierkante schaal. Doop de lange vingers 
in de koffie. Let op: de lange vingers niet doordrenken. 
Leg een laag lange vingers in de schaal en bedek het 
met een laag van het mascarponemengsel. Strooi een 
laagje cacaopoeder overheen. Bedek met nog een laag 
lange vingers en de rest van het mascarponemengsel. 
Maak de tiramisù af met een laag cacaopoeder. Dek de 
schaal af met huishoudfolie en zet het enkele uren in 
de koelkast alvorens deze te serveren. Lekker smullen!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Lekker bij een kopje koffie of als dessert. Zeer smaakvol 
met een glaasje witte dessertwijn zoals Passito of een glaasje Muscat. 

Duitentips | Siebrand amarettolikeur bij slijterij Gall & Gall voor € 3,99.
Een pak Euroshopper lange vingers à 400 gram € 1,07 bij Albert Heijn.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis kaartje
voor een mooie
  omerfilm bij 
Filmhuis Lumen!

< NAGERECHT 



moderne kunst en ouderwetse boerenkool
Tijn Noordenbos & Jopie
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Tijn Noordenbos is niet weg te denken uit Delft. 
Zijn café Uit de Kunst, De Wereldzaak, restaurant 
LEF en de nieuwe HYPO kunstsupermarkt drukken een 
onmiskenbaar stempel op de Delftse samenleving. 

Tijns inzet voor Delft is veelzijdig: van eten 

en drinken tot kunst en het Pact tegen Armoede. 

Zijn nieuwste project is de HYPO kunstsupermarkt. 

'HYPO is geboren uit ergernis. Ik merkte dat je 

als kunstenaar maar moeilijk ingang vindt bij 

galeries. De eisen zijn veel te hoog. HYPO biedt 

zo'n 60 kunstenaars uit Delft en omstreken een 

platform om te exposeren en te verkopen. En het 

brengt gewone mensen dichterbij kunst', aldus Tijn.

Naast kunst heeft Tijn een groot zwak voor de 

minderbedeelden. Hij is mede-ondertekenaar van 

het Delftse Pact tegen Armoede. 'Je bent best een 

mazzelaar als je aan de goede kant van de streep 

staat. Armoede heeft weinig te maken met eigen 

inzet. Soms tref je het gewoon slecht. Ik probeer 

iets van betekenis te doen voor de mensen die het 

niet goed getroffen hebben', vertelt Tijn. Zo heeft 

hij een gratis lunch en rondvaart voor Delftse 

daklozen georganiseerd. Als mede-oprichter van De 

Wereldzaak bood hij mensen met een verstandelijke 

beperking een leuke leerplek om van daaruit weer 

verder te stromen in een reguliere betaalde baan.

Dat Tijn een link met eten heeft valt niet te 

ontkennen. Hij stond aan de wieg van restaurant 

LEF en bij café Uit de Kunst kun je sinds jaar en 

dag terecht voor heerlijke koffie en broodjes. 

Tijn:'Ik hou van lekker basic. Geen apenhaar op 

m'n bord, geen opsmuk maar gewoon lekker de pan 

op tafel. Met mijn personeel van Uit de Kunst heb 

ik regelmatig een kookavond. Dan maak ik mijn 

boerenkoolrecept en als toetje Ben & Jerry's ijs.'

Café Uit de kunst en Wat eten we vandaag? zijn ondertekenaars van het Delftse Pact tegen Armoede. Inmiddels samen met zo'n 75 verschillende Delftse organisaties en ondernemers.



Boerenkool à la Tijn | Hollandse keuken
Ingrediënten voor 6 personen
 
1,5 kilo aardappelen of 2 zakjes kant en klaar puree
1 kilo gesneden boerenkool
300 gram spekblokjes
2 grote uien
2 eieren
1 ons geraspte kaas
2 rookworsten
scheutje melk, zout en peper

Kook de boerenkool en de aardappelen tot ze gaar zijn. 
Neem ook eens zakjes puree; zijn net zo lekker en veel 
sneller klaar. Bak ondertussen de spekblokjes. Pel dan 
de uien. Snij de uien in kleine stukjes en fruit ze bij 
de spekblokjes. Doe wat zout bij de aardappelen en de 
boerenkool. Als de aardappelen gaar zijn prak deze en 
voeg de boerenkool erbij. Doe daarna de spekjes met 
ui erbij, eventueel afgeblust met een scheut rode wijn. 
Verwarm de oven voor. Meng de geraspte kaas en eieren 
in een schaal. Voeg hier ook nog een scheutje melk bij. 
Doe in een ovenschaal de boerenkool en daarna het 
eiermengsel. Strooi er desgewenst paneermeel of een 
verkruimelde beschuit over. Zet de schaal in de oven 
op 150°C en laat hem daar in staan (20 minuten). 
Garneer het geheel met de rookworst. Eet smakelijk!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

h
Serveertip | Drink er een glas stevige rode wijn bij. Combineer het ook 
eens met zoetzure augurkjes, Amsterdamse uitjes of ander tafelzuur.  

Duitentips | Voor goedkope groenten: www.stalletjeslangsdeweg.nl. 
Prima rode wijnen bij de Aldi vanaf € 2,00. Rookworst bij de Lidl € 0,95.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis kopje koffie    
 met een lekker
Uit de Kunst
koekje voor u!

< HOOFDGERECHT 



 

grenzeloos verliefd en poco loco
Hiliana Solórzano uit Honduras
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Ik wilde dolgraag alles leren over Nederlanders 

en hun gewoonten om zodoende snel deel uit te 

kunnen maken van de Nederlandse samenleving, dus 

nodigde ik mijn schoonouders al snel uit voor het 

eten. Ik kookte voor hen mijn favoriete gerecht 

baleadas - een gerecht dat door alle lagen van 

de bevolking in Honduras wordt gegeten. 

Mijn schoonouders begonnen te eten en maakten 

plots een handgebaar; heen en weer zwaaiend met 

hun rechterhand langs hun oor. Ik keek hen beiden 

stomverbaasd aan, want in Honduras betekent een 

dergelijk gebaar dat je gek bent. Ik vroeg aan ze 

waarom ze dachten dat ik gek was. Ze barstten in 

lachen uit, want er was duidelijk sprake van een 

misverstand.'In Nederland betekent dat gebaar dat 

je het eten heel lekker vindt', vertelden ze me, 

en dat ze dus de baleadas erg lekker vonden. 

Iedere keer wanneer ik dit gerecht maak, denk ik 

weer terug aan het grappige misverstand. 

Vijf jaar geleden kwam ik naar Nederland vol 
verwachtingen en met een koffer met bonen, rijst 
en andere levensmiddelen uit Honduras voor het 
geval deze hier niet te verkrijgen waren.

Ik kende geen andere Nederlanders behalve Erwin, 

de man van mijn dromen voor wie ik speciaal naar 

Nederland kwam. In mijn thuisland Honduras draait 

alles om eten. Aan tafel gaat het niet alleen om 

de maaltijd, maar vooral ook om het delen van 

ervaringen met elkaar en tijd doorbrengen met de 

mensen om wie we geven. Als het even kan zitten 

we met de hele familie urenlang aan tafel.

Hiliana verliet Honduras en heeft met een studiebeurs haar Master Internationale Communicatie gehaald op de Haagse Hogeschool. Haar man Erwin leerde haar Nederlands door alle 
voorwerpen in huis te voorzien van labeltjes met daarop de Nederlandse benamingen. Hiliana en Erwin doen samen regelmatig met de activiteiten van Wat eten we vandaag? mee.



Baleadas | Hondurese keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
Tortilla's (kant en klaar voor wraps)
Of zelf maken:
4 kopjes meel, 4 eetlepels olie
2½ eetlepels baksoda (poeder)
1 theelepel zout, ½ kopje water

Voor de vulling:
1 blik (500 gram) bruine bonen of kidneybonen
2 teentjes knoflook, 1 rode ui
olie, zout, peper, komijn (Djintan), geraspte kaas

Doe alle ingrediënten in een grote kom en meng alles 
goed door elkaar. Doe beetje bij beetje het water erbij 
en kneed alles tot een gladde deegmassa. Rol het deeg 
in de vorm van een lange staaf en snij deze in stukken. 
Van elk stuk kneed je een golfbal. Laat het 30 minuten 
rusten. Rol met een deegroller elk bolletje uit tot een 
ronde tortilla. Verhit een koekenpan en bak de tortilla 
2 minuten aan beide kanten op een middelhoog vuur. 
Maak de bonen fijn met een staafmixer. Fruit de ui en 
knoflook en voeg de bonen toe. Naar smaak zout en 
komijn toevoegen. Doe 2 eetlepels van de bonenmassa 
op de tortilla, bestrooi dit met kaas of crème fraîche 
en vouw de tortilla dubbel. Buen aprovecho!

< TORTILLA'S 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Baleada especial: leg op de bonen stukjes rijpe avocado of 
reepjes omelet (gebakken ei met ui en tomaat). Lekker met ijsbergsla.

Duitentips | Pak van 8 Cantina Mexicana tortillas voor € 1,29 bij Xenos.
Goedgeprijsde Avocados ± € 0,95 per stuk bij diverse supermarkten.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis vrolijke
mini cupcakes 
bij Rode Rozen 
en Tortilla’s!

u



mannen in de keuken 
Jan Droog op reis in Afrika
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van 600 m bij 30 km met een gloednieuwe kaarsrechte 

asfaltweg. Het doet buitenaards aan, 6 uur rijden 

op zo'n rechte nieuwe weg, omgeven door dieren en 

afwisselende Afrikaanse landschappen: steppen, bos 

en de prachtige rivier de Okavango.

In Oshakati bij onze vrienden aangekomen hebben 

we flinke trek gekregen. Steven en ik stellen 

voor om samen met Pier het eten te bereiden. 

Eenmaal bezig in de keuken worden we opgeschrikt 

door een gillende vrouw voor het raam. Ze kijkt 

ons verschrikt aan en rent weg. Ik heb geen idee 

wat er aan de hand is. Enkele seconden later 

verschijnt ze weer in beeld met een groep mensen 

uit de buurt, die ons aankijken alsof ze water 

zien branden. Wat blijkt? Het is in dit gedeelte 

van Afrika niet echt gebruikelijk dat mannen het 

eten klaarmaken. Ze hadden nog nooit mannen een 

maaltijd zien maken. We zijn dé attractie voor 

de buurt en het gesprek van de dag. De gillende 

vrouw blijkt buurvrouw Namene te zijn, waarmee we 

later die avond nog uitbundig zullen dansen.

Steven en ik hebben in 1998 een barre tocht van 
zo'n 5500 km gemaakt in het zuiden van Afrika 
waar we vanuit Zimbabwe door Zambia, Namibië, 
Angola en Botswana hebben gereisd.

Vanuit Harare gaan we op weg naar Oshakati in 

Namibië, een stadje zo'n 2.000 km verderop. Daar 

wonen mijn vrienden Pier & Ester, die daar werken 

voor een ontwikkelingsproject. Zij zullen ons 

vergezellen op reis. Via de schitterende Victoria 

watervallen niet ver van het vierlandenpunt van 

Zimbabwe, Botswana, Namibië en Zambia, rijden we 

in Namibië de Caprivistrook in. Een smalle strook

 
Jan Droog werkt bij Nyama, een belangrijke samenwerkingspartner van Wat eten we vandaag? tijdens het Wereldculturenfestival en de Wereldreis in Delft. Met cursussen en workshops in 
muziek en dans en culturele Delftse evenementen die laagdrempelig zijn, fungeert Nyama als ontmoetingsplek voor alle lagen van de bevolking, met welke culturele achtergrond dan ook.



Bobotie | Afrikaanse keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
1 kilo gehakt (lam of rund)
2 uien, 2 eieren
1 dikke snee witbrood
1 kopje melk
½ eetlepel kurkuma (koenjit)
1 eetlepel kerriepoeder
2 eetlepels azijn of sap van 1 citroen
1½ eetlepel suiker, snufje zout en peper
6 amandelen (in kwarten), ½ kopje rozijnen
4 laurierbladeren, 3 eetlepels chutney 

Verwarm de oven voor op 180°C. Snipper de uien en 
fruit ze in boter lichtbruin. Voeg het gehakt toe en 
bak het rul. Week het brood in de melk en druk de 
melk er zoveel mogelijk weer uit. Maak het brood fijn. 
Meng alle ingrediënten (behalve de laurierbladeren, 
de melk, het ei en de chutney) met het gehakt- en 
uimengsel. Het mengsel in een ingevette ovenschotel 
scheppen. Steek de laurierbladeren er rechtop in. 
Bak alles in de oven (45 minuten). Klop het overige ei 
en de melk en verdeel dit over de schotel een halfuur 
voordat schotel uit de oven gaat. Voor een feestelijk 
tintje mengt u wat gewelde rozijnen door de rijst heen. 
U kunt ook doperwtjes erbij serveren. Yensaka!

< OVENGERECHT 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Lekker met gele rijst (theelepel kurkuma bij de rijst aan het 
kookwater toevoegen). Serveer er een frisse komkommersalade bij.

Duitentips | Ook leuk als cadeau: originele Zuid-Afrikaanse sauzen met 
een handgemaakte verpakking € 2,98 (Fairtrade product Wereldwinkel).

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis eerste les
 bij een van de 
leuke cursussen 
van Nyama!



baila baila guapa, muy bien
Marga van Holsteijn zei si!

05

Het beestje was door vrienden geslacht. Ik ben 

vegetariër, dus het vlees liet ik links liggen, 

maar van de soep heb ik gesmuld. Emilio vestigde 

zich in Nederland en maakt nu vaak de typische, 

zwarte Cubaanse bonensoep. Een succesrecept, ook 

bij feestjes van Cubaanse vrienden, waar we met 

z'n allen weer de salsa dansen. Als ik de soep 

klaarmaak, varieer ik met de ingrediënten. Wat 

we toevallig in huis hebben, gaat in de soeppan. 

Ik heb altijd al gedacht dat een maaltijd een 

mooie manier is om elkaar te leren kennen. Na de 

aanslagen op de Twin Towers merkte ik dat er veel 

onbegrip, angst en boosheid was dat effect had op 

de verhoudingen tussen Nederlanders en Moslims. 

Mijn gedachte was dat deze verhoudingen konden 

verbeteren door elkaar beter te leren kennen. Zo 

is het idee voor Wat eten we vandaag? ontstaan. 

In het eerste jaar verwelkomden 50 Nederlandse 

alleenstaanden of gezinnen een islamitisch gezin 

aan hun eettafel. Met elkaar eten was voor de 

deelnemers een verrassende ervaring, waar zelfs 

hechte vriendschappen uit zijn ontstaan. 

Mijn echtgenoot Emilio leerde ik in 1995 kennen. 
Een mooie, Cubaanse man die als hydrogeoloog 
studeerde aan de UNESCO-IHE in Delft. We werden
al salsadansend verliefd.

Met handen en voeten en het beetje Spaans dat 

ik sprak, konden we communiceren. We trouwden 

in 1997 in Santa Clara in Cuba. Op zijn Cubaans, 

in een originele oude Amerikaanse auto. Na de 

ceremonie gingen we met iedereen naar het huis 

van Emilios familie, waar we vanwege de warmte 

onze trouwkleding verruilden voor korte broek en 

teenslippers. Ons bruiloftsmaal bestond uit rijst, 

zwarte bonensoep en het vlees van het huisvarken.

Marga van Holsteijn stond aan de wieg van stichting Wat eten we vandaag? in september 2001. Tegenwoordig heeft ze haar eigen praktijk BeweegKracht in holistische kindertherapie.



Zwarte bonensoep | Cubaanse keuken
Ingrediënten voor 4-6 personen
 
1 blik (500 gram) zwarte bonen of gedroogde bonen 
(deze eerst een nachtje weken)
1 liter water
1 blikje tomatenpuree
1 of 2 aardappels, klein gesneden
2 chilipepers, fijn gesnipperd
diverse groenten naar keuze
(maïs, prei, paprika, bleekselderij, sperziebonen) 
verse kruiden, zoals koriander, peterselie, bieslook
2 uien, 1 teentje knoflook fijn gehakt
beetje rode wijn
peper en zout naar smaak
2 laurierblaadjes, 1 runderbouillonblokje
350 gram varkensvlees (stukjes hamlappen of spek)

Fruit de uit en de knoflook. Bak het vlees in de olie. 
Meng alle ingrediënten in een grote pan en voeg het 
water erbij. Breng het geheel aan de kook. Draai de 
vlam lager en laat het zo’n 45 minuten sudderen. In 
plaats van de wijn kunt u eventueel 5 eetlepels bruine 
Cubaanse rum er aan toevoegen en laten meesudderen. 
Als er een restje over is, is dat niet erg; de volgende 
dag smaakt het nog beter. Zelfs koud! Dit gerecht is 
ideaal om in te vriezen. Muy rico. Buen aprovecho!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Als dikke soep met brood of als maaltijd naast rijst, kip, 
gebakken banaan of groene salade. Lekker met pittige soepstengels.

Duitentips | Originele zwarte bonen € 1,39 bij C1000. Verse kruiden als 
plant kopen bij tuincentra (bv. Rodenburg of Groenrijk) en hergebruiken. 

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis kannetje
 Sangria bij 
de tapas van
 La Cubanita!

o

< MAALTIJDSOEP 



proef het ware Italië 
Fabio Cappellano uit Sicilië
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Zijn geliefde Sicilië verruilde Fabio op zijn 18e 

voor Nederland.'Ik vertrok in 1987 om te studeren 

aan de TU Delft. Ik vond tijdelijk woonruimte bij 

een oom in Amsterdam en in ruil voor onderdak 

kookte ik elke avond een Italiaans gerecht voor 

hem. Voor ons beiden een goede deal', vertelt hij.

Al snel vond hij in het Delftse studentenleven 

zijn weg en leerde in korte tijd goed Nederlands 

spreken. Fabio:'Ik maakte veel vrienden onder 

mijn Nederlandse medestudenten, vooral door mijn 

kookkunsten. Voor grote groepen studenten kookte 

ik regelmatig Italiaanse maaltijden. Deze keuken 

leent zich uitstekend voor goedkope en eenvoudige 

gerechten. En het is nog lekker ook!'

Voorlopig denkt Fabio er niet aan om naar Sicilië 

terug te keren.'Ik ben met een Nederlandse vrouw 

getrouwd en samen hebben we drie kinderen. Ik voel 

me thuis in Delft. Hier zet ik me in om het ware 

Italië te promoten en om de Delftenaren warm te 

maken voor mijn Italiaanse way of life: traditie, 

de mensen en de liefde', aldus Fabio. 

Italiaanse delicatessenzaak Il Tartufo is een 
begrip in Delft. Authentieke producten uit zijn 
thuisland en heerlijk geurende gerechten sieren 
de toonbank van eigenaar Fabio Cappellano.

De passie voor eten straalt van Fabio en zijn 

winkel af. Van kleins af aan was hij bezig met 

eten. Fabio:'Mijn familie in Sicilië zit al 

generaties lang in de levensmiddelenindustrie. 

Als kind was ik altijd met eten bezig. Ik hielp 

oma in de keuken met het maken van deeg en ik 

keek aandachtig over mijn moeders schouder mee 

terwijl ze aan het koken was.' 

Wat eten we vandaag? heeft Fabio Cappellano ontmoet op de Delftse Beursvloer, waar stichtingen en bedrijven elkaar ontmoeten. Fabio deed de catering voor de Delftse Beursvloer. 
Daarnaast zet hij zich in voor de maatschappij door bijvoorbeeld gratis lunch aan te bieden voor mensen met Alzheimer en voor vrijwilligers van de Delftse Levende etalagedag.



Spaghetti all’Amatriciana | Umbrische keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
320 gram à 400 gram spaghetti   
200 gram pancetta of ontbijtspek 
(in blokjes of reepjes)
1 eetlepel olijfolie extra vierge    
1 ui fijn gesnipperd     
1 teentje knoflook     
1 blik (400 gram) tomaten in blokjes
100 gram geraspte pecorino romano    
½ glas droge witte wijn     
zout en peper

Breng een ruime pan water aan de kook. Voeg per liter 
water een halve eetlepel zout toe. Maak ondertussen
de saus klaar. Neem een steelpan en bak in de olijfolie 
de spekblokjes en voeg later de ui en de knoflook toe. 
Voeg peper toe en blus het geheel af met witte wijn. 
Voeg de tomatenblokjes toe. De saus even roeren en 
het geheel op zacht vuur 8 minuten laten pruttelen. 
Kook de pasta beetgaar (al dente). Schep de spaghetti 
met wat kookvocht in de steelpan met de saus. Breng 
het geheel aan de kook. Voeg de geraspte pecorino 
(oude droge schapenkaas, en eventueel als vervanging 
grana padano gebruiken) toe en roer het geheel stevig 
door elkaar (2 minuten). Buon appetito!

< STREEKGERECHT 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Lekker met een frisse komkommersalade en/of stokbrood. 
Drink er Rosso dell’Umbria bij: een droge rode wijn uit dezelfde streek.

Duitentips | Bij de Aldi: een fles extra vierge olijfolie € 3,49 per liter. 
Een blik Euroshopper tomaten in blokjes, bij Albert Heijn voor € 0,38.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

De heerlijke                   
pecorino romano 
krijgt u gratis 
bij Il Tartufo!

a



van niets een lekkere maaltijd 
Mei Lan Han uit Indonesië

Er waren in Indonesië ook veel Nederlanders en 

gelukkig waren we dus bekend met aardappels. 

Mijn herinneringen aan het eten in Indonesië zijn 

onlosmakelijk verbonden met de herinnering aan 

mijn moeder. Ze heeft in Nederland tijdens WO II 

de Hongerwinter meegemaakt en kon van niets iets 

lekkers maken. Ze was een lieve vrouw die altijd 

voor anderen klaar stond en graag eten deelde. 

Helaas is ze in 2009 overleden. De laatste jaren 

van haar leven verzorgde ik haar dagelijks naast 

mijn fulltime baan. Dat was droevig, maar ik deed 

het met veel liefde. Ze heeft immers vroeger ook 

liefdevol voor mij gezorgd.

Orak arik, een groentegerecht, stond regelmatig 

in Indonesië bij ons op tafel. Mijn moeder maakte 

Orak arik met spitskool. Het hoort eigenlijk met 

snijbonen en boontjes maar die waren in Indonesië 

prijzig en niet altijd te koop. Om het gerecht 

af te maken strooide ze fijn gesneden worteltjes 

erover.'Dat is voor de aanblik hoor,' zei ze dan.

'Anders is het zo saai van kleur.'

Mei Lan Han is al jaren een trouwe en graag geziene deelneemster aan de activiteiten van Wat eten we vandaag?. Bij iedere activiteit neemt ze voor de vrijwilligers wat lekkers mee.

Naar Nederland komen was voor mij een droom. 
Ik ben in Delft geboren, maar als kind heb ik 
mijn jeugd doorgebracht in Indonesië. 

Ik zat in Indonesië op een Nederlandse school.

Als tiener ben ik met mijn broer en tante weer 

terug naar Nederland gegaan. Na een jaar kwamen 

mijn ouders over. In Nederland moesten we ons 

aanpassen aan een nieuw leven met daarbij nieuwe 

gewoonten en een andere keuken. Indonesisch eten 

of onderling Indonesisch praten was er niet 

meer bij, maar contacten met Nederlanders waren 

voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Heimwee 

naar Indonesië heb ik eigenlijk nooit gehad.  
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Orak arik | Indonesische keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
400 gram gemengde groenten naar keuze (bijvoorbeeld 
snijbonen of sperziebonen of spitskool)
3 eieren
1 wortel
3 sjalotten
2 teentjes knoflook
½ bouillonblokje
3 eetlepels gebakken uitjes
olie, peper uit molen en zout

Maak de groenten schoon en snij het in smalle reepjes 
of stukjes fijn. Snij de wortel in dunne, rechthoekige 
stukjes en de sjalotten in ringen. Hak de knoflook fijn. 
Klop in een aparte kom de eieren los en los hierin het 
bouillonblokje op. Verhit de olie in een wok en smoor 
hierin de knoflook en de sjalotten (1 minuut). Voeg 
vervolgens de groenten en de wortel in gedeelten erbij 
en roerbak al de groenten beetgaar. Giet de geklopte 
eieren over de gebakken groenten. Let op: het ei moet 
stollen. Het gerecht is klaar als de eieren goed gaar en 
verkruimeld zijn. Doe er zout en peper naar smaak bij 
en bestrooi er de gebakken uitjes overheen. Orak arik 
kan met witte rijst en kroepoek prima worden gegeten 
als vegetarisch hoofdgerecht. Selamat makan!

z

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Dien het groentengerecht op met Basmatirijst, kipsaté en 
pindasaus. U kunt het als bijgerecht bij een Indische rijsttafel serveren.

Duitentips | Bij de supermarkten COOP en MCD: zak Markant Kroepoek
à 60 gram voor € 0,65. Bij de Aldi: bak satésaus à 500 gram voor € 1,09. 

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Kom gratis koken
en genieten bij
een van onze 
leuke activiteiten! 

< VEGETARISCH 



rocken met De Maxima's
Hans Vlaanderen
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Met 5 muzikale mannen uit Den Hoorn en omgeving 
vormen we de band De Maxima's. Oude Nederlandse 
smartlappen, volks- en dansmuziek in vele talen 
staan op ons 300 nummers tellende repertoire. 

Ik speel gitaar en mandoline en ik ben één van de 

zangers. We spelen op evenementen en festivals in 

de regio, en ook op privéfeestjes. Ik ben altijd 

wel in voor ludieke acties en leuke, inspirerende 

projecten. Zo traden we dit jaar op bij festival 

Cult Royale in Schipluiden, waren we betrokken 

bij rockopera The Wall en te gast bij de show van 

Giel Beelen. Onze overgave op het podium is een 

uit de hand gelopen hobby en passie voor muziek. 

We spelen regelmatig gratis voor het goede doel. 

Met Kerstmis hebben we verschillende keren voor 

daklozen in de Maria van Jessekerk gespeeld. Ook 

speelden we regelmatig in de Wereldzaak. Bij het 

sluitingsfeest voor het personeel mochten we ook 

niet ontbreken. Het mooiste aan het spelen bij 

De Maxima’s is de interactie met het publiek. Met 

elkaar maken we er een feestje van. Ik maak al 

vanaf mijn 25e muziek en vanaf de jaren 90 speel 

ik in bandjes. Rijk worden we er in ieder geval 

niet van, maar daar doe ik het niet voor.  

In mijn werk heb ik altijd met de zorg te maken 

gehad. Tijdens mijn baan in de jeugdhulpverlening 

en de verstandelijk gehandicaptenzorg heb ik 

veel in de keuken gestaan om te koken voor grote 

groepen. In mijn eigen jeugd aten we regelmatig 

raapstelen, de asperges voor de armen. We hadden 

het niet breed en raapstelen waren erg goedkoop. 

Volgens mij zijn er tegenwoordig nog maar weinig 

mensen die deze 'vergeten groente' op hun menu 

hebben staan. Het zal in ieder geval altijd een 

echte Westlandse, voedzame groente blijven.

Hans Vlaanderen is, als senior beleidsadviseur inkomen, namens de Gemeente Delft betrokken bij het Delftse Pact tegen Armoede. Wat eten we vandaag? is de 75e deelnemer van het Pact.



Soep van de zeven smarten | Hollandse keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
125 gram raapstelen 
1 bosje peterselie  
1 bosje mosterdblad  
½ bosje koriander
250 gram spinazie of zuring  
1 struikje witlof, 2 grote uien
2 teentjes knoflook
1 eetlepel azijn 
70 ml olijfolie, snufje zout en peper
50 gram volkoren tarwemeel 

Verhit in een soeppan de olie, bak de uien en knoflook. 
Voeg er beetje bij beetje al roerend het meel aan toe, 
tot het mengsel donkerbruin gekleurd is. Laat alles 
onder voortdurend roeren op zacht vuur pruttelen tot 
de ui zacht en bruin is. Was en snij de groenten en de 
kruiden. Doe ze in de soeppan en voeg het water toe. 
De groenten moeten geheel onder water staan. Voeg 
het zout toe en laat alles zachtjes koken (30 minuten). 
Proef de soep en voeg er desgewenst meer zout en 
eventueel azijn aan toe. De exacte kooktijd hangt af 
van de persoonlijke smaak. De sterk smakende groenten 
in dit gerecht worden meestal lang meegekookt. 
De maximale kooktijd is 70 minuten. Eet smakelijk!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

m

Serveertip | Garneer de soep met croutons. Lekker met brood en kaas. 
Bietenloof, snijbiet of wortelloof zijn ook heel geschikt voor in de soep.

Duitentips | Goedkope raapstelen bij kwekerij Miranda in Honselersdijk. 
Bezoek de websites: www.westlandsegroente.nl of www.raapstelen.nl.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis workshop
Jin Shin Jyutsu
voor een optimale 
energiebalans!

< STREEKGERECHT 



intercultureel verliefd 
Alice Hendriks in Turkije
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Ze moest haar blouse open knopen want ze wilden 

een stukje bh zien; of ze echt een meisje was. 

Een jaar later keerde ik voor een half jaar terug 

naar Turkije. Als studente Culturele Antropologie 

interviewde ik vrouwen die uit Nederland met de 

Remigratieregelingen waren teruggekeerd. Veel van 

hen hadden het niet makkelijk en zouden er veel 

voor over hebben gehad om samen met mij terug te 

gaan naar Nederland. De families waar ik logeerde 

zetten voor mij de heerlijkste gerechten op tafel 

en behandelden me vaak als een prinses. 

Na mijn tweede onderzoek in Turkije, was het voor 

mij vanzelfsprekend dat ik in Nederland bleef 

werken met migranten. Dat doe ik nu al 20 jaar 

met veel plezier. Mijn interculturele fascinatie 

heeft mij veel goeds gebracht: reizen blijft mijn 

grootste hobby en ik heb een mooie dochter van 6 

en een zoon van 10 die, niet zo verwonderlijk, 

half Turks zijn. In Delft ontmoet ik dagelijks 

inspirerende mensen uit de hele wereld en heb ik 

de heerlijkste gerechten leren koken en eten. 

Als 19-jarig meisje ging ik in 1987 met twee 
vriendinnen een maand Interrailen door Europa. 
Het verste punt waar we konden komen was Istanbul 
en als echte Hollanders wilden we dat benutten.

Mijn vriendinnen vonden het te warm in Turkije en 

de mannen veel te opdringerig, maar ik voelde me 

er onmiddellijk op mijn gemak. Ik genoot van de 

tegenstellingen tussen modern en oud, arm en rijk, 

westers en oosters. De oprechte gastvrijheid van 

de aardige vrouwtjes in de straten van Bergama, 

die ons binnen op de thee uitnodigden en zaten te 

giechelen om de korte haren van mijn vriendin. 

Alice Hendriks werkt als projectleider Interculturele Communicatie bij de Gemeente Delft. Met haar multiculturele team motiveert zij allochtone burgers om o.a. te gaan bewegen en om 
naar gezondheidsvoorlichtingen te komen. Samen met Alice heeft Wat eten we vandaag? de Kookworkshop Gezonde Keuken georganiseerd, voor Delftse allochtonen met overgewicht.



Börek (kaaspastei) | Turkse keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
450 gram filodeeg (diepvries uit de supermarkt)
250 gram Turkse witte kaas of feta
150 gram roomboter
250 mililiter melk, 1 ei
halve bos verse peterselie of munt
ovenschaal met diameter 28 cm

Verwarm de oven voor op 200°C. Zet de melk op een 
laag vuur, en smelt de boter erin. De melk mag niet 
gaan koken! Doe de kaas en het ei in een kom en voeg 
gehakte peterselie of munt toe. Meng dit goed door 
elkaar tot een geheel. Vet de ovenschaal in. Verspreid 
over de schaal eenderde van de vellen filodeeg. Laat 
het deeg iets over de rand van de schaal uitsteken. 
Doe daarop een laagje van het mengsel van boter en 
melk. Daarop leg je weer eenderde van het filodeeg, 
met daarover weer boter-melk mengsel. Dan smeer je 
voorzichtig het mengsel van kaas, ei en verse kruiden 
er over uit. Met de rest van het filodeeg dek je het 
af en daarover verdeel je het restant van het mengsel 
van boter en melk. Vouw het filodeeg terug binnen de 
rand van de schaal. Prik met een vork wat gaatjes in 
het deeg en zet de schaal in de oven (35 minuten). 
Laat het 10 minuten afkoelen. Afiyet olsun!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Duitentips | Originele Turkse witte kaas: supermarkt Polat (De Hoven).
Bosje verse munt € 0,70 bij slagerij Erciyes in het centrum van Delft.

Serveertip | Probeer spinazie als ingrediënt. Eet warme Börek met een 
salade van tomaat en komkommer of koud als tussendoortje bij de thee.

Kijk voor leuke aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Atelier De Haas
geeft 50% korting 
op een workshop 
recyclekunst!

< TUSSENDOORTJE 



mooie verhalen door de eeuwen heen
Amer Khediar uit Irak
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In onze cultuur is het de gewoonte dat als we een 
feestje vieren onze vrienden, kennissen, familie 
en buren altijd welkom zijn. En dan komen er ook 
de mooiste eeuwenoude verhalen boven tafel.

Zo ook het verhaal dat vroeger de ronde deed over 

een profiteur die Ashaab heette. Dit verhaal is 

in Irak van vader op zoon en kleinzoon gegaan en 

is zeker al 5 eeuwen oud. Mijn zoon is met een 

Nederlandse vrouw getrouwd. Ik heb het verhaal 

net nog aan mijn kleindochter verteld. Zo leven 

mooie verhalen uit Irak ook in Nederland voort. 

Het verhaal over Ashaab gaat als volgt:

Ashaab zocht altijd uit waar en wanneer er een 

feestje was zodat hij gratis kon eten. Op een dag 

was Ashaab samen met zijn zoon op een feestje 

waar ze zich beiden helemaal vol aten met al het 

lekkere eten omdat het gratis was. 

Na afloop van het feestje liep Ashaab met zijn 

zoon terug naar huis. Onderweg kreeg de zoon een 

klap van zijn vader. De zoon vroeg hem verbaasd 

waarom hij nu ineens een klap kreeg. 

Ashaab antwoordde:'In plaats van water te drinken 

had je nog meer moeten eten.' De zoon zei:'Nee pa! 

Uit ervaring weet ik dat een slokje water meer 

ruimte maakt in mijn maag zodat ik nog meer kan 

eten. De zoon kreeg nog een keer een klap van 

Ashaab. De zoon zei:'Waarom pa? Ik vertel je toch 

de waarheid?' Ashaab antwoordde:'Als je dit wist, 

waarom heb je mij dat dan niet eerder verteld?!'

De Iraakse vereniging organiseert ook feesten, 

zoals Suikerfeest, Offerfeest, het Nauroez feest, 

Internationale Vrouwendag en Bevrijdingsdag op 

5 mei, waarbij iedereen van harte welkom is.

Amer Khediar is voorzitter van de Iraakse Sociale en Culturele Vereniging Delft. De vereniging is lid van de Werkgroep Migranten Communicatie Delft (WMC). Amer bezocht onze Iraakse 
kookworkshop om de deelnemers meer te vertellen over de Iraakse cultuur. Hij woont met zijn gezin al jaren in Delft en is zeer actief in projecten met verschillende Delftse organisaties.



Samak bi al salsa | Iraakse keuken
Ingrediënten voor 4 personen

Voor de vis (samak):
400 gram witte visfilet
2 uien
4 teentjes knoflook
2 eetlepels gesneden selderij
2 eetlepels azijn, zout en peper
2 eetlepels olijfolie
6 eetlepels ketjap manis

Voor het courgettegerecht (Mourka):
2 courgettes, 1 tomaat, 1 paprika, 1 ui
½ teentje fijngesneden knoflook
2 eetlepels olijfolie, blikje tomatenpuree
snufje zout en zwarte peper, curry, kurkum

Verwarm de oven voor op 180°C. Neem een braadslede 
en leg de vis er in. Snij de uien, knoflook en selderij. 
Voeg de groenten toe en besprenkel het geheel met 
de olijfolie, azijn, ketjap, zout en peper. Zet het in de 
oven en laat de vis in 30 minuten gaar worden.

Snij alle groenten in stukjes en bak ze in een grote 
pan. Voeg er water, kruiden en tomatenpuree aan toe. 
Laat het geheel koken (30 minuten). Shahiya taiba!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Serveer basmatirijst met gekookte tuinbonen en dille erbij. 
Bestrooi de vis met wat fijngehakte koriander. Lekker met pitabroodjes. 

Duitentips | Vanka Kawat ketjap manis € 2,79 à 0,5 liter bij de toko’s. 
Voordeelzak Silvo basmatirijst 3 kilo bij menig supermarkt voor € 9,99.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Bij Kaldi gratis 
pakje koffiepads 
voor een lekker
kopje koffie!

< VISGERECHT 



hete kunst en hete keuken
Jackie Sarluïs
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Momenteel exposeer ik met mijn 'Hot Legs': benen 

van handgevormde keramiek met een statement.  

Sinds 2005 werk ik ook als vrijwilliger bij het 

project Kunst onder DAC (KOD) in het centrum van 

Delft. KOD is een kunstuitleen- en cadeauwinkel. 

Kunstenaars en bezoekers van Dagbesteding DWO 

maken de kunst die bij de winkel te koop is.

Het is een werk- en leerplek die structuur en 

gezelligheid biedt aan mensen die met de GGZ te 

maken hebben of hebben gehad. Alle kunstwerken 

vertellen een origineel en persoonlijk verhaal. 

Een andere belangrijke manier voor mij om mensen 

met elkaar te verbinden is eten. Ik vind het leuk 

om voor anderen te koken. Vaak met een Indisch 

tintje, gezien mijn achtergrond. Mijn liefde voor 

het koken bracht mij in 2009 in aanraking met 

stichting Wat eten we vandaag?. Het hele concept 

sprak me ontzettend aan en ik heb er veel op 

poten mogen zetten. Het was een leuke tijd, maar 

nu richt ik me volledig op de kunst. Kunst maken 

is voor mij eigenlijk net zo als koken: het is 

mijn manier om liefde de wereld in te krijgen.

Jackie is voorzitter van Wat eten we vandaag? geweest. Ze is eigenaar van het Kleinste Atelier van Delft en constant bezig met het maken van kunst. Daarnaast is ze vrijwilliger bij KOD.

Eigenlijk ben ik een laatbloeier. Ik heb aardig 
wat banen gehad, maar nooit iets waar ik echt 
mijn ei in kwijt kon. Toen kwam ik in aanraking 
met kunst. Met klei om precies te zijn. 

Ik ontdekte dat ik alle kanten op kon met klei 

en ik begon te boetseren en van alles te creëren. 

In 2007 begon ik het Kleinste Atelier van Delft, 

in mijn schuurtje van 5m2. Ik maak kunst om iets 

van mezelf aan anderen te geven en zo mensen met 

elkaar te verbinden. De vrijheid in wat ik maak is 

heerlijk: van objecten in keramiek tot sieraden 

en schilderijen. Ik vind het wel spannend wat 

anderen ervan vinden, ik lok toch een emotie uit. 



Hete vis met boontjes en rijst | Indische keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
500 gram stevige witte gefileerde vis
3 grote uien
5 teentjes knoflook
2 theelepels suiker
200 ml water
2 theelepels ketoembar
400 gram sperziebonen of kousenband
stukje (geplette) gember van 1 cm 
rijst, scheutje citroensap
olie, 2 theelepels sambal badjak (extra heet)

Snij de knoflook, de geplette gember en de uien in 
kleine stukjes. Fruit de uien in de hete olie in een pan 
tot ze glazig zijn en zet vervolgens het vuur lager. 
Snij de vis in grote stukken en voeg ze aan de uien 
toe. Zachtjes omscheppen. Als de vis begint te garen 
voeg je de stukjes knoflook en de geplette gember toe 
samen met het citroensap, ketoembar en de sambal. 
Roer de kruiden voorzichtig door de vis. Als alles goed 
vermengd is en de massa een beetje omhoog komt 
voeg je het water en de suiker toe en laat het geheel 
(10 minuten) zachtjes onder een deksel in de pan 
pruttelen. Kook de rijst volgens aanwijzingen op het 
pak en kook de boontjes gaar. Selamat makan!

s

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Lekker met een frisse komkommersalade. Extra pittig met 
een dungesneden rood pepertje. Serveer met seroendeng of atjar.

Duitentips | Gebruik witvis (kabeljauw of tilapia) uit de diepvries van 
de supermarkt. Sambal Badjak is te koop bij diverse toko's en Xotus.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis set leuke
aanzichtkaarten
van verschillende
kunstenaars!

< PITTIG GERECHT 



bak je favoriete pannenkoek
Yutaro Takahashi uit Japan
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Ik nam uitvoerig de tijd en bij de meeste plakjes 

kon je bijna door de wortel heen kijken. Ik was 

tevreden met mijn snijwerk. Mijn tante gaf me een 

afkeurende blik en zei:'Nou ja, best ok... voor 

een man dan.'  Ik hoefde niet meer mee te helpen 

met koken. Ik kan me niet voorstellen dat me dit 

bij Nederlanders zou gebeuren; die maken zich 

niet druk over hoe fijn de groente is gesneden.

Japanners eten niet dagelijks ingewikkeld eten. 

Een voorbeeld van een eenvoudig Japans gerecht is 

okonomiyaki ofwel Japanse pannenkoeken. Toen ik 

een half jaar in Japan studeerde was ik lid van 

een studentenvoetbalclub. Na een wedstrijd gingen 

we vaak met het team okonomiyaki eten; goedkoop, 

simpel en lekker. Je bestelt dan met elkaar één 

variant. Je krijgt een grote kom met beslag en 

iemand uit de groep offert zich op om op de hete 

plaat op tafel de okonomiyaki te bakken. Als de 

pannenkoek klaar is, prikt iedereen er een stukje 

vanaf. Hoewel Japanners over het algemeen heel 

formeel en afstandelijk zijn, is daar tijdens het 

'okonomiyaki eten' totaal geen sprake meer van!

Japanners scharen de traditionele Japanse keuken 
onder kunst. Alles draait om de perfectie en de 
subtiliteit en dat kan ver gaan. Voor nuchtere 
Nederlandse begrippen althans.

Ik ben geen echte kok, maar ik vind het wel leuk 

om te koken. Ik kan aardig met een mes overweg. 

In Japan vroeg mijn tante me om te helpen koken. 

Dat leek me hartstikke leuk. Ik moest de wortel 

van een lotusbloem snijden, zo dun mogelijk. In 

een rap tempo sneed ik de wortel in plakjes van 

ongeveer een millimeter dik. Dun genoeg leek me, 

maar mijn tante zei me dat het nog dunner moest.

Dus probeerde ik te snijden, zo dun als ik kon.

Yutaro Takahashi is geboren en opgegroeid in Nederland. Zijn beide ouders komen uit Japan. Yutaro studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Hij woont al jaren in Delft. 



Okonimiyaki à la Yutaro | Japanse keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
500 gram spitskool
250 gram speklapjes
200 gram inktvis
2 bosuien
olie
300 gram bloem
300 ml water
2 eieren
Tongatsu saus, mayonaise
Bonito flakes

Snij de speklapjes in repen en bak ze in olie. Snij de 
spitskool en bosui heel fijn. Snij de inktvis in reepjes. 
Voeg het water, de bloem en de eieren bij elkaar in 
een aparte kom en roer dit goed tot een egale, gladde 
massa. Doe de speklapjes, de inktvis en de groenten 
bij het beslag en meng het geheel goed door elkaar. 
Giet het mengsel tot een dikte van 1,5 cm in een 
koekenpan en bak de pannenkoek op een laag vuur 
(10 minuten). Als de bovenkant is gestold, draai je 
de pannenkoek voorzichtig om en bak de andere kant 
(10 minuten). Bestrijk de okonimiyaki met Tongatsu 
saus. Garneer het vervolgens met mayonaise. Strooi 
hier de Bonito flakes overheen, en klaar! Itadakimasu!

w

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Lekker bij Yaki Soba (gebakken noedels) met kool, zeewier 
en gember. Traditioneel wordt er Kirin bier (Japans bier) bij gedronken.

Duitentips | Diepgevroren inktvis bij de Visbanken Delft ± € 3,50 (kilo). 
Bonito flakes, Tongatsu saus en Kirin bier koopt u bij de meeste toko's.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

Gratis training 
Bogu karate bij 
de Delftse dojo 
Ryounkai! 

< PANNENKOEK 



‘‘‘

bevlogenheid, passie en onthaasting
Inge Guffens is De Club van Delft
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De Club van Delft zet vrijwilligers die anderen 
helpen in het zonnetje en maakt ze evenals de 
maatschappelijke partners zichtbaar. Inge Guffens 
is de drijvende kracht achter dit media-iniatief. 

Als mediaproducent heeft Inge een druk leven en 

is zij dagelijks vroeg aan het werk. Het is een 

veeleisende baan waar ze ondanks de drukte erg 

van geniet. Inge:'De Club van Delft is belangrijk 

voor Delft omdat ik weet dat het noodzakelijk is 

dat mensen met elkaar blijven praten. De partners 

van De Club van Delft hebben daar een belangrijke 

rol in. Zij koppelen vrijwilligers aan mensen die 

een duwtje in de rug kunnen gebruiken. 

Daarnaast vind ik het prachtig om te zien hoe de 

mensen zich voor anderen inzetten, belangeloos.

Wij brengen de activiteiten van maatschappelijke 

partners in beeld door deze mensen achter het 

vrijwilligerswerk te portretteren. Het filmen is 

erg leuk. Door onze reportages vertel je kleine, 

herkenbare verhalen die dichtbij de mensen staan. 

Je mag in hun leven kijken en dat is bijzonder.

Het verbeteren van verbondenheid tussen mensen 

begint al in hun eigen straat of buurt. Dat kan 

door een boodschap te doen voor je zieke buur 

of een tuinhekje te repareren. Maar ook door 

tweedehands huisraad aan te bieden aan een gezin 

dat op sinaasappelkistjes zit. Dat raakt mij.'

Het weekend staat voor Inge vaak in het teken van 

onthaasten en bijpraten met vrienden. Deze nodigt 

ze graag thuis uit voor een etentje. Inge:'Mijn 

favoriete gerecht is tagliatelle met paddestoelen 

in roomsaus. Het is gemakkelijk om te maken, snel 

klaar en het gerecht ziet er feestelijk uit.'

Wat eten we vandaag? is partner van De Club van Delft. De filmploeg van De Club van Delft heeft regelmatig bij de activiteiten van Wat eten we vandaag? een leuke reportage gemaakt.



Tagliatelle met paddestoelen | Europese keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
1 pak tagliatelle
300 gram bakbacon of walnoten 
(voor een vegetarische dag)
1 ui
2 eetlepels olijfolie
3 teentjes knoflook
1 pakje crème fraîche
scheutje melk
300 gram paddestoelenmix (of champignons)
fijngehakte peterselie en een boullionblokje

Hak de ui en de knoflook fijn. Snij dan vervolgens de 
bakbacon in kleine reepjes. Fruit de ui en knoflook in 
de pan met olijfolie en bak de baconreepjes mee. Voeg 
als laatste de paddestoelenmix of champignons toe 
en bak het geheel even goed door. Kook ondertussen 
de tagliatelle in 7 minuten beetgaar. Tip: voeg een 
bouillionblokje aan het kokende water toe, dat geeft 
meer smaak. Warm op een klein pitje de crème fraîche 
op in een steelpannetje. Voeg hier een scheutje melk 
aan toe en roer het geheel langzaam tot een romig en 
glad papje. Snij de peterselie klein en voeg het toe.
Serveer de bacon/paddestoelenmix over de tagliatelle 
en daaroverheen de crèmefraîche saus. Buon appetito!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

i

Serveertip | Rasp er naar smaak originele Parmezaanse kaas overheen. 
Lekker met een frisse ijsbergsla met tomaat, augurk en groene olijven. 

Duitentips | Verse tagliatelle uit de koeling bij de Lidl voor € 0,99. Op de 
donderdagmarkt bij de Nieuwe Kerk: champignons € 1,00 (± 500 gram).

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

< PASTAGERECHT 

Gratis reportage 
maken en word 
een filmster 
voor één dag!



kracht en kleur uit Azerbeidzjan
Nushaba Mirzazade
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Ik ken mensen uit alle windstreken. Met een dame 

uit Thailand en een dame uit Italië koken we bij 

elkaar en zo heb ik veel nieuwe recepten geleerd. 

In Delft deed ik mee met het project Stuurvrouwen 

waarin ik gecoacht werd om bestuursfuncties te 

vervullen. Dat heeft me veel goed gedaan; ik ben 

er een stuk assertiever door geworden. 

Ik leid momenteel het project 'Zeven schoonheden' 

in wijkcentrum De Parel: met een internationaal 

gezelschap van vrouwen maken we met elkaar poppen 

van stof. Zo zitten er vrouwen uit Afghanistan, 

Turkije, Iran en Nederland in de groep die ieder 

hun eigen pop maken met de klederdracht uit hun 

land. De bijeenkomsten zijn goed voor de vrouwen 

en altijd erg gezellig, met thee en lekkers. 

Op de internationale vrouwendag presenteren we de 

poppen met lekkere hapjes uit onze eigen cultuur. 

Een populair zomers recept in Azerbeidzjan is 

dolma, wat 'gevuld' betekent in Azeri. Wanneer de 

groenten er in overvloed zijn, gaan de vrouwen ze 

heerlijk vullen. Ik eet er mijn vingers bij op!

Als politiek vluchtelinge vanuit Azerbeidzjan 
kwam ik in 2000 samen met mijn gezin naar 
Nederland. Ik vond in Delft al snel mijn draai 
en vind het erg prettig om hier te wonen. 

In Azerbeidzjan was ik gepromoveerd biologe en 

werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker, maar 

in Nederland werden mijn diploma's niet op het-

zelfde niveau gewaardeerd. Ik stortte me met veel 

toewijding op vrijwilligerswerk. Eén van mijn 

grootste hobby's is koken en ik leerde Nederlands 

via recepten die ik uitknipte uit tijdschriften. 

Met liefde kook ik voor vrienden en familie.  

Nushaba Mirzazade is één van de vele politieke vluchtelingen die in Delft wonen. Azerbeidzjan heeft het hoogste aantal vluchtelingen in verhouding tot het aantal inwoners (1 op de 7 
Azeri is vluchteling). Wat eten we vandaag? werkt graag samen met vrouwen uit Stuurvrouwen, omdat zij als onmisbare sleutelpersonen dienen in het contact met Delftse allochtonen.



Badimcan dolmasi | Azerbeidzjaanse keuken
Ingrediënten voor 4 personen

4 middelgrote aubergines
4 grote tomaten
4 kleine groene paprika's
½ kilo lams- of kalfsgehakt
3 uien
verse gember
1 eetlepel basilicum, koriander en dille 
(vers of gedroogd)
1 theelepel kaneel en nootmuskaat
olie, snufje zout en peper

Versnipper de uien en de gember. Snij de tomaten en 
de paprika's bovenaan open. Verwijder de pitjes uit de 
paprika en de vulling uit de tomaat. Bak het gehakt rul 
en voeg de uien en gember toe. Voeg zout, peper en de 
kruiden naar smaak toe samen met de tomatenvulling 
en mix het gehaktmengsel goed. Bak vervolgens de 
hele aubergines even in olie of kook ze even in water 
(1-2 minuten). Snij ze in de lengte open en verwijder 
de zaden. Bestrooi de 3 groenten met een snufje zout 
en vul ze met het gehakt en doe de 'dopjes' er weer op. 
Doe alle gevulde groenten in een pan met wat olie en 
dek de pan af. Laat het sudderen op een laag vuur tot 
de groenten gaar zijn (± 30 minuten). Nush Olsun!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Serveren met dikke yoghurt met fijngesnipperde knoflook. 
Lekker met een salade van tomaten, komkommers, paprika en koriander.

Duitentips | De Haagse Markt: 500 kramen met verschillende goedkope 
internationale producten van goede kwaliteit. (www.dehaagsemarkt.nl).

Kijk voor leuke aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

k

Atelier  even
geeft 25% korting 
op een workshop 
naar keuze!

< HOOFDGERECHT 



in contact met oude en nieuwe culturen
Katy Bennett uit Engeland

15

In Nederland feliciteer je iedere aanwezige op 

een verjaardag. Dat deden we in Engeland niet. 

Als kind keek ik altijd naar Discovery channel. 

Door mijn fascinatie voor andere culturen ging 

ik Archeologie studeren in Leiden. Ik heb stage 

gelopen in de Dominicaanse Republiek bij een 

opgraving, in the middle of nowhere. Echt een 

fantastische tijd. Na terugkomst in Nederland 

merkte ik gaandeweg dat ik me toch liever bezig 

wilde houden met het hier en nu in plaats van met 

oude culturen en beschavingen. In het project 

Duizend en één Kracht van de Gemeente Delft vond 

ik weer die link met andere culturen. De vrouwen 

waarmee ik in aanraking kwam bij Duizend en één 

Kracht zijn ontzettend getalenteerd, maar om de 

één of andere reden hebben ze die talenten niet 

(volledig) benut. Ik vind het schitterend om 

te zien hoe ze steeds een stapje verder komen. 

Het project is ook een mooie manier om mensen 

bij elkaar te brengen, want dan zie je vaak dat 

mensen met elkaar hun weg zelf wel vinden.

Ik ben geboren in Tonbridge, een stadje in Kent, 
Engeland. Mijn moeder is Nederlandse, mijn vader 
was Engels. Op mijn 9e kwam ik naar Nederland. 

Een jaar lang had ik heimwee naar Engeland, naar 

mijn vriendinnetjes en het leven daar. Ik sprak 

bijna geen woord Nederlands toen ik hier kwam. 

Kleine verschillen tussen de Nederlandse en 

Engelse cultuur vielen me al snel op. Als je in 

Engeland rond 16.00 uur bij iemand op bezoek 

gaat, krijg je al snel een uitnodiging voor het 

avondeten. In Nederland krijg je stille hints om 

je vóór de warme prak uit de voeten te maken. 

Het project Duizend en één Kracht, waar Katy coördinator van is geweest, wil niet-westerse vrouwen helpen participeren in de Nederlandse maatschappij. Wat eten we vandaag? is een 
partner van het project en heeft op de Kansenbeurs gestaan om deze vrouwen te ontmoeten en te stimuleren om via stichting vrijwillige werkervaring op te doen bij onze activiteiten.



Bread & Butter pudding | Engelse keuken
Ingrediënten voor 4 personen
 
25 gram boter
8 sneetjes witbrood
50 gram krenten of rozijnen
2 theelepels kaneelpoeder
350 ml volle melk
50 ml slagroom
2 eieren
25 gram suiker
snufje nootmuskaat

Ontkorst het brood, vet elk sneetje in met de boter en 
snij het daarna schuin doormidden. Leg een laag brood, 
dakpansgewijs met de beboterde kant omhoog, in een 
ingevette schaal. Leg er dan wat krenten of rozijnen 
op. Betrooi het brood met kaneel en ga zo door met 
het maken van lagen totdat de schaal vol is. Breek de 
eieren in een schaal, voeg ¾ van de suiker toe en 
klop dit tot een schuimige crème. Verwarm in een pan 
de melk en de slagroom. Niet laten koken! Giet dit al 
kloppend bij de crème en roer het goed door elkaar. 
Giet het mengsel over het brood en bestrooi alles met 
nootmuskaat en de resterende suiker. Zet de schaal in 
de oven op 180°C. Bak de broodpudding gaar totdat de 
bovenkant goudbruin is (35 minuten). Enjoy your meal!

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Serveertip | Lekker met custardsaus, marmelade of melbasaus. Giet 
bruine rum over de krenten of rozijnen en laat ze wellen (30 minuten).

Duitentips | Vraag bij de supermarkt of bakker om ‘brood van gisteren’. 
Dit is heel goedkoop en zeer geschikt voor de Bread & Butter pudding.

Kijk voor gratis aanbiedingen bij de 
bonnen achterin dit receptenboekje !

-

Proef de lekkere
gratis muffins
uit de streek bij
Firma van Buiten!

< TUSSENDOORTJE 



lekker en maatschappelijk verantwoord
Firma van Buiten

De omgeving van Delft heeft een keur aan unieke, 

lekkere streekproducten. Deze verwerken we bij 

Firma van Buiten in streekgebonden hapjes en 

gerechten zoals hartige taarten, verse soepen, 

muffins, salades, borrelhapjes en zoete taarten.

We maken al onze gerechten met producten van het 

seizoen en variëren zo constant ons assortiment. 

Maak de wereld een stukje kleiner en geniet van 

onze mooie streekproducten in de stad!

Firma van Buiten streeft er als leer-werkbedrijf 

naar om de afstand naar de arbeidsmarkt een stuk 

kleiner te maken door leer-werkplekken aan te 

bieden aan mensen die willen reïntegreren op de 

arbeidsmarkt. De deelnemers doen bij ons veel 

werkervaring op en krijgen zo ook de kans om een 

erkend diploma te behalen bij een maatschappelijk 

verantwoorde instelling. Als leer-werkbedrijf zijn 

we altijd op zoek naar geschikte plekken op de 

reguliere arbeidsmarkt.(www.firmavanbuiten.nl).

advertorial
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< VOUCHER 01

< VOUCHER 03

< VOUCHER 05

< VOUCHER 02

< VOUCHER 04

< VOUCHER 06
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oooooooooooooooooooooooooooooooo

Met deze voucher krijgt u bij aankoop van een kaartje 
voor de film tijdens de Filmzomer van Filmhuis Lumen 
in juli en augustus het tweede filmkaartje gratis.

Tegen inlevering van deze voucher kunt u samen met
mij een reportage maken met leuk nieuws uit uw wijk. 
Altijd al televisie willen maken? Dan is dit jouw kans!

Firma van Buiten geeft u tegen inlevering van deze 
voucher twee heerlijke mini muffins gratis. Proef en 
geniet van de Delftse streekproducten in deze hapjes.

Tegen inlevering van deze voucher krijgt u bij het 
KOD (Kunstenaars onder DAC) een gratis set leuke 
aanzichtkaarten van verschillende kunstenaars*.

Kaldi geeft u bij aankoop van een pak Kaldi regular 
pads er gratis een extra pak Kaldi regular pads bij. 
De koffiepads zijn geschikt voor alle pad-apparaten.

Met deze voucher krijgt u de eerste cursusles gratis 
bij Nyama, o.a. Capoeïra, Djembe en Zumba. Kijk 
voor het aanbod en de agenda op www.nyama.nl.

Merian & Mirella 

Inge Guffens 

Katy Bennett 

Jackie Sarluïs 

Amer Kedhiar

Jan Droog 

Gratis filmkaartje*

Gratis reportage

Gratis streekmuffins

Gratis kunstkaarten

Gratis koffiepads

Gratis 1e cursusles



Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij KOD, Choorstraat 38, 2611 JH Delft. Het project KOD is 
een kunstuitleen- en cadeauwinkel. Kunstenaars en bezoekers van 
Dagbesteding DWO maken de kunst die bij de winkel te koop is. 
* De kaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Kaldi Delft bij een pak met 18 Kaldi regular koffi epads.
Meer informatie over de winkel en producten vindt u op www.kaldi.nl.

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij één van de cursussen van Nyama. De cursussen vinden 
plaats op Lijm & Cultuur en op Broedplaats Poptahof. Meer info over 
de locaties en aanmelden voor de cursus via 015-2144081.

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Fimhuis Lumen, Doelenplein 5, 2611 BP Delft.
Tweede persoon gratis tijdens de Filmzomer van Filmhuis Lumen. 
* Geldig voor alle reguliere voorstellingen van 30 juni t/m 31 augustus 2011.

KOD | Kunst onder DAC

Kaldi | koffie & thee

Nyama | muziek & dans

Filmhuis Lumen | Filmzomer

Aanzichtkaarten

Lekkere koffiepads

Muziek of dansles

Samen naar de film

Deze voucher is geldig voor één persoon, straat of wijkcentrum en 
kan eenmalig worden besteed bij De Club van Delft. Heb je nieuws 
bijv. over je buren of uit jouw wijk en wil je hierover samen met ons 
een reportage maken? Meld je dan aan via info@declubvandelft.nl.

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Firma van Buiten, Jacoba van Beierenlaan 81/83, Delft.
Meer informatie over het bedrijf vindt u op www.fi rmavanbuiten.nl.

De Club van Delft | reportages

Firma van Buiten | eten & werken

Filmster voor 1 dag 

Streekproducten 

Meer informatie over het bedrijf vindt u op www.fi rmavanbuiten.nl.
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< VOUCHER 07

< VOUCHER 09

< VOUCHER 11

< VOUCHER 08

< VOUCHER 10

< VOUCHER 12
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Tegen inlevering van deze voucher krijgt u bij het 
koffiehuis Uit de Kunst 1 gratis kopje koffie met een 
heerlijk home made Uit de Kunstkoekje er bij.

Met deze voucher kunt u 1 keer gratis meedoen met 
een activiteit van Wat eten we vandaag? naar keuze 
o.a. Zomerbarbecue, een kookworkshop of Eindfeest.

Bij aankoop van de ingrediënten pancetta en pasta 
voor het recept Spaghetti all’Amatriciana krijgt u bij 
il Tartufo 100 gram pecorino romano gratis. 

Tegen inlevering van deze voucher krijgt u bij het 
leuke Atelier Zeven maar liefst 25% korting op een 
creatieve workshop naar keuze*.

Als u op vrijdag t/m zondag in La Cubanita Delft komt 
eten, krijgt u tegen inlevering van deze voucher een 
gratis kannetje heerlijke Sangria bij de maaltijd.

Met deze voucher ontvangt u 1 gratis buurtlunch 
in het Wijkcentrum De Wending. Ideaal om nieuwe 
mensen te ontmoeten of om een praatje te maken*.

Tijn Noordenbos 

Mei Lan Han 

Fabio Cappellano

Nushaba Mirzazade 

Marga van Holsteijn

Extra aanbieding

Gratis kopje koffie

Gratis activiteit

Gratis schapenkaas

Korting op workshop

Gratis sangria

Gratis buurtlunch



Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij een creatieve workshop van Atelier Zeven. 
Meer informatie vindt u op www.atelierzeven.nl of bel 06-13999596. 
* U kunt kiezen uit mozaïeken, sieraden maken of servies beschilderen.

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed op vrij-zo avonden in september, oktober en november. 
La Cubanita, Beestenmarkt 45a, Delft. Reserveren: 015 - 2143222. 
Meer informatie en openingstijden vindt u op www.lacubanita.nl.

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Wijkcentrum De Wending, Raamstraat 67, 2613 RW Delft. 
Om de maandag (even weken) gratis leuke lunch, 12.00 uur -13.00. 
Aanmelden via 015 - 7600240 / m.oosterbaan@breedwelzijndelft.nl.
* Geef eventuele speciale wensen (bijv. halal of dieetwensen) vroegtijdig door.

Deze voucher is geldig voor 1 persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij koffi ehuis Uit de Kunst, Oude Delft 140, 2611 CG Delft.
Kijk voor de exacte openingstijden op www.uitdekunstdelft.nl

Atelier Zeven | creatieve workshop

La Cubanita | i tapas y mas!

Breed Welzijn Delft | ontmoeten

Uit de Kunst | kasten & kleding

Lekker knutselen

Zomerse sangria

Leuke buurtlunch

Koffie met koekje

Deze voucher is geldig voor 1 persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij een activiteit naar keuze van Wat eten we vandaag?.
Informatie over locaties en data: www.watetenwevandaag-delft.nl. 
* Meld u ruim van te voren aan via info@watetenwevandaag-delft.nl.

Deze voucher is geldig voor 1 persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij il Tartufo, Mindersbroersstraat 2, 2611 MV Delft. Meer 
informatie over de delicatessenwinkel vindt u op www.iltartufo.nl.

Stichting Wat eten we vandaag? 

il Tartufo | delicatessen

Culinaire activiteit 

Unieke schapenkaas



< VOUCHER 17

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Rode Rozen & Tortillas geeft u tegen inlevering van 
deze voucher in de week van uw verjaardag 2 gratis 
mini cupcakes, die u kunt ophalen in de winkel.

Hiliana Solórzano

Gratis cupcakes*

< VOUCHER 13

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Tegen inlevering van deze voucher krijgt u één gratis 
Bogu karateles bij de Dojo Ryounkai. Meer informatie 
over de Bogu karatestijl vindt u op www.ryounkai.nl.

Yutaro Takahashi 

Gratis Karateles

< VOUCHER 14

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Tegen inlevering van deze voucher krijgt u bij het 
leuke Atelier De Haas maar liefst 50% korting op 
de workshop Collagemaken op recyclemateriaal.

Alice Hendriks

Korting op workshop

< VOUCHER 15

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Met deze voucher kunt u deelnemen aan de Jin Shin 
Jyutsu zelfhulp workshop. Leer zelf te zorgen voor 
een optimale energiebalans en goede gezondheid.

Hans Vlaanderen

Gratis workshop*

oooooooooooooooooooooooooooooooo

< VOUCHER 18

Met deze voucher krijgt u 50% korting op een pak 
kant en klare Fairtrade Bobotiesaus uit Zuid Afrika. 
Kies voor Fairtrade en biedt mede-wereldburgers 
de kans zich op eigen kracht te ontwikkelen!*

Jan Droog 

Korting Bobotiesaus

< VOUCHER 16

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Met deze voucher krijgt u korting bij Happy Day Tours 
op de Delft City Tour: stadswandeling met rondvaart 
door Delft. Nu voor € 10,00 i.p.v. € 12,50.

Extra aanbieding 

Op stap in Delft*



Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Wereldwinkel Delft, Choorstraat 21, 2611 JD Delft. Meer 
informatie over de winkel en producten: www.wereldwinkeldelft.nl.
* Deze speciale aanbieding loopt van 1 juni t/m 31 december 2011.

Wereldwinkel | eerlijke handel

Kies voor Fairtrade

Deze voucher is geldig voor 1 persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Atelier De Haas, Taj Mahalplaats 14, 2624 NH Delft. 
De les is op dinsdagmiddag (behalve in de schoolvakanties) van 
13.30-15.30 uur. Graag van te voren aanmelden via lucy@ipact.nl.

Atelier De Haas | recyclekunst

Collagemaken
Deze voucher is geldig voor 1 persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij de Delftse Dojo Ryounkai: www.dojodelft.wordpress.com. 
De training is iedere woensdag van 20.30 - 22.00 uur in de gymzaal 
naast de Freinetschool, Frederik van Eedenlaan 12 A, 2624 VH Delft. 

Dojo Ryounkai | Bogu karate

Gratis Karateles

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed voor de gratis workshop door Jin Shin KUNST. Meld u aan 
bij Henny Cramers via info@jinshinkunst.nl of bel 015 - 3010103. 
* De workshop is op vrijdag 24 juni om 9.30 - 11.45 uur in Filmhuis Lumen.

Jin Shin KUNST | helende handen

Jin Shin Jyutsu
Deze voucher is geldig voor 1 persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij de Delft City Tour van Happy Day Tours. Meer infomatie 
over de invulling van dit uitstapje vindt u op www.happydaytours.nl.
* Geldig vanaf 1 juni t/m 29 september 2011 van maandag t/m donderdag. 

Happy Day Tours | uitstapjes

Delft City Tour

Deze voucher is geldig voor één persoon en kan eenmalig worden 
besteed bij Rode Rozen & Tortilla’s, Verwersdijk 116, 2611 NL Delft. 
* Gaarne de kraakverse cupcakes telefonisch bestellen via 06 - 11375714. 
Geldig van september 2011 t/m september 2012. 

Vrolijke cupcakes 

Geldig van september 2011 t/m september 2012.

Rode Rozen & Tortilla's | catering



Rode Rozen & Tortilla's

Wij koken op verzoek de lekkerste gerechten.

Of het nu gaat om de catering van een eenvoudige 

lunch, een stijlvol buffet of een uitbundig 

feest, Rode Rozen & Tortilla's zorgt ervoor dat 

het eten de feestvreugde verhoogt. Rode Rozen & 

Tortilla's staat voor grenzeloos genieten van 

verrassende gerechten uit mediterraanse landen. 

Een mengeling van kruidig, geurig eten met pure 

producten. Er wordt zoveel mogelijk gekookt met 

seizoensgebonden groenten en biologisch vlees. 

Proef de zon in ons uitgesproken smaakvolle eten!

Elkaar een handje helpen vinden wij belangrijk. 

Op de Delftse Beursvloer matchten wij o.a. met 

GGZ Delfland waar we een feestelijke maaltijd 

koken voor clienten. Iedereen heeft immers recht 

op een heerlijke maaltijd. Ook de vrijwilligers 

van de Dierenbescherming en Stichting Alzheimer 

zetten wij een keer in het zonnetje met lekkere 

gratis cupcakes.(www.roderozenentortillas.nl).

advertorial

    genieten van mediterraanse gerechten



Adressen
Atelier De Haas   Taj Mahalplaats 14, 2624 NH Delft  015-2618381 www.lucydehaas.nl

Atelier Zeven   Hopstraat 5, 2611 TA Delft  06-13999596 www.atelierzeven.nl

Breed Welzijn Delft  Van Bleyswijckstraat 85, 2613 RR Delft 015-7600100 www.breedwelzijndelft.nl

De Club van Delft  Vesteplein 100, 2611 WG Delft  015-7440055 www.declubvandelft.nl

De Haagse Markt   Herman Costerstraat, 2571 PJ Den Haag (locatie) www.dehaagsemarkt.nl

Dojo Ryounkai   Frederik van Eedenlaan 12A, Delft  (trainingadres) www.dojodelft.wordpress.com

Donderdagse Delftse Markt  Markt, Delft    (locatie) www.hollandsemarkten.nl

Drukkerij Nivo   Exportweg 11, 2645 ED Delfgauw  015-2192525  www.nivo.com  

Filmhuis Lumen   Doelenplein 5, 2611 BP Delft  015-2140226 www.filmhuis-lumen.nl

Firma van Buiten   Jacoba van Beierenlaan 81, 2613 JC Delft 015-2131000 www.firmavanbuiten.nl

Gemeente Delft Werkplein  Westlandseweg 40, 2624 AD Delft  015-2195332 www.delft.nl

Happy Day Tours   Nieuwe Langendijk 42A, 2611 VK Delft 015-2565306 www.happydaytours.nl

Het kleinste atelier van Delft Doelenstraat 60, 2611 NV Delft  06-12884583 www.hetkleinsteateliervandelft.nl

Il Tartufo   Minderbroerstraat, 2611 MV Delft  015-2143577 www.iltartufo.nl

Iraakse vereniging Delft  Sandinoweg 149, 2622 DW Delft  06-23420190 iraakseverdelft@live.nl

Islamitische slagerij Erciyes Hippolytusbuurt 41, 2611 HM Delft  015-2136419 

Jin Shin KUNST   Griegstraat 32, 2625 AE Delft  06-24213133 www.jinshinkunst.nl

Kaldi koffie & thee  Molslaan 13, 2611 RJ Delft  015-2130959 www.kaldi.nl   

Koffiehuis Uit de Kunst  Oude Delft 140, 2611 CG Delft  015-2121319 www.uitdekunst.nl

Kunst onder DAC   Choorstraat 38, 2611 JH Delft  015-2127983 www.dagbestedingdwo.nl

Kwekerij Miranda   Nieuwe Tuinen 12, 2675 SG Honselersdijk 0174-627759 www.westlandsegroente.nl

La Cubanita   Beestenmarkt 45, 2611 GA Delft  015-2143222 www.lacubanita.nl

Mirasol    W.H. van Leeuwenlaan 136, 2613 ZH Delft 06-28489956 www.mirasol.nl

Nyama    Rotterdamseweg 270, 2628 AT Delft  015-2144081 www.nyama.nl

Plaatwerk   Rietveld 112, 2611 LN Delft  06-51434273 merian@online.nl

Polat International Supermarkt Papsouwselaan 450-452, 2624 EP Delft 015-2560350

Rode rozen en tortilla's  Verwersdijk 116, 2611 NL Delft  06-11375714 www.roderozenentortillas.nl

Stichting Wat eten we vandaag? W.H. van Leeuwenlaan 136, 2613 ZH Delft   www.watetenwevandaag-delft.nl

Visbanken Delft   Cameretten 1, 2611 HL Delft  015-2123831 www.mrfish.nl  

Wereldwinkel   Choorstraat 21, 2611 JD Delft   015-2142823 www.wereldwinkeldelft.nl

Xenos Delft   Bastiaansplein 9, 2611 DC Delft  015-2122007 www.xenos.nl



COLOFON

© 2011 | Stichting Wat eten we vandaag? Delft
De stichting ondertekende als 75ste deelnemer het Delftse Pact tegen Armoede om 
Delftenaren uit alle culturen, die zich door verschillende redenen buitengesloten 
voelen in deze maatschappij, met activiteiten uit hun sociale isolement te halen. 
Dit menuboekje is een speciale uitgave voor het 10-jarig bestaan van de stichting.

Ontwikkeling en realisatie Merian Plaat en Mirella di Persio
Vormgeving   Plaatwerk
Redactie   Mirasol
Eindredactie   Plaatwerk en Mirasol
Druk   Drukkerij Nivo

Deze uitgave kwam tot stand dankzij sponsoring van Fonds 1818, Rabobank Delft, 
Mirasol en Plaatwerk. Drukkerij Nivo en Urbanpics zijn mede-sponsors. 

Met dank aan: 
Aterlier De Haas
Atelier Zeven
Breed Welzijn Delft
De Club van Delft
Dojo Ryounkai
Filmhuis Lumen
Firma van Buiten
Gemeente Delft
Happy Day Tours
Het kleinste atelier van Delft

Fotografie
Foto omslag Theeplukster: © Fairtrade International, Portretten: Laura de Haan 
(Urbanpics), Portret Pierre Wind: Paul Bergen, Portret Inge Guffens: Valerie de 
Boer, Foodfotografie (bij Alice Hendriks, Kunst onder DAC, Nushaba, Il Tartufo): 
Laura de Haan. Foodfotografie (bij Amer Khediar, Uit de Kunst): Mirella di Persio.
Stillevens (bij Amer khediar, De Club van Delft, Kunst onder DAC, La Cubanita, 
Merian & Mirella, Nushaba, Nyama): Laura de Haan.

Stichting Wat eten we vandaag? heeft haar best gedaan om de rechten van rechthebbenden te 
respecteren. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de uitgever informatie uit deze 
uitgave over te nemen, op te slaan of te verspreiden. Stichting Wat eten we vandaag? besteedt 
de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle producten en prijzen 
in de recepten. Sommige informatie en eventueel weergegeven prijzen kunnen desondanks ten 
tijde van verschijning gewijzigd zijn. Voor eventuele onjuistheden in de weergave of foutieve 
informatie, dan wel voor schade, verlies of winstderving hierdoor veroorzaakt, kunnen Stichting 
Wat eten we vandaag? en de leveranciers niet aansprakelijk worden gehouden.
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