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Zo begint het, je allereerste maaltijd...
Gino Severini, Maternité (1916)
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 Kokkies doe-tip! 

Als je dit kokkie ziet staan, dan gaat het om een activiteit die je in het restaurant of 
thuis kunt doen. Een tekening, knutsel, spelletje of recept bijvoorbeeld. 
Aan de slag!

Ex Libris AbC

Meer weten over een kunstwerk uit dit boekje? Je bent welkom in het ABC-huis om 
de boeken met afbeeldingen van kunstwerken in te zien.





Zeg eens AAAAAAAAAH...!    

Elke soort voedsel heeft een eigen smaak. Gelukkig maar 
dat je het verschil in smaak kunt proeven tussen frieten 
en chocolade en ander eten dat je duidelijk lekker vindt! 
Smaak heeft niet alleen met je mond te maken: de geur 
en de textuur van het eten tellen ook mee, en of het er lek-
ker uitziet. Zelfs het geluid bij het eten ervan bepaalt een 
beetje mee of je het lekker vindt.

Als je iets in je mond stopt, dan komen de smaakpapillen 
op je tong in actie. Je hebt er vele duizenden van. De 
smaakpapillen sturen dan berichten naar de hersenen… 
en die laten weten: jammie of ekkes! 

Zoet

Zout
Zout

Zuur

Bitter

Zuur

 De smaakpapillen liggen in het slijmvlies van je tong. 
Bekijk je tong maar eens in de spiegel, dan kun je de 
smaakknoppen langs de zijkanten duidelijk zien. Vooral de 
grote bobbels aan de achterkant vallen op.

Hoe smaakt het?

Ook al kun je honderden soorten eten herkennen, in je 
mond zitten maar vier basissmaken: bitter, zoet, zuur en 
zout. Je proeft elke smaak met je hele tong, maar sommige 
gebiedjes op je tong kunnen een bepaalde smaak extra 
goed onderscheiden. 

Umami
Probeer het eens. Vraag je vader, moeder, of zelfs een kok om de vijf smaken op te sommen. Ze 
geraken ongetwijfeld maar aan vier: bitter, zuur, zoet en zout. En toch is er een vijfde smaak! 
Die heet umami, wat Japans is voor `smakelijk`. De Japanse professor Ikeda, die de smaak 
ontdekte in 1908, was er immers dol op. Sommigen vertalen de aparte smaak als hartig, vlezig 
of bouillonachtig. Umami heeft ook de eigenschap een andere smaak te versterken, vandaar 
dat we hem zo laat ontdekt hebben als vijfde smaak.
Bijvoorbeeld: parmezaanse kaas, sojasaus, oestersaus, rijpe tomaten, paddenstoelen

Het is vooral lekker om de verschillende smaken met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld een zoute spekpannenkoek met zoete 
stroop. En dat zure augurkje op de hamburger zit er ook niet toevallig!

Moeoeoeoe… dat smaakt me goeoed!

bitter
Met het achterste deel van de tong proeven we bittere stoffen. 
Bitter vinden veel mensen niet meteen lekker, en kinderen al helemaal 
niet. Je leert bitter pas lekker vinden als je groter bent. 
Bijvoorbeeld: pompelmoes, witlof, 
pure cacao, andijvie, koffieboon

Zuur
Zuur proef je aan de zijkanten van 
je tong.

Bijvoorbeeld: citroen, yoghurt, 
augurk, zilveruitjes, azijn

Zoet
Lik je aan een ijsje, dan komen bij 

de eerste lik de smaakpapillen van 
de tongpunt in actie. 

Mmm, zoet is een smaak die bijna ie-
dereen wel lekker vindt! Zelfs pasgebo-

ren baby’s houden van zoet. Dat is maar 
goed ook, want het enige dat een baby de 

eerste maanden kan eten, is zoete (moeder)
melk. De andere smaken leer je lekker vinden 

als je ouder wordt.
Bijvoorbeeld: snoep, fruit, worteltjes, honing, taart

Wist je dat: katten de smaak zoet niet kunnen proeven?

Zout
Zout proef je midden op je 
tong en ook van voor aan de 
zijkanten.
In veel dingen doen we ex-
tra zout bij het klaarmaken. 
De bakker voegt zout toe aan 
het brood. De boer doet zout in 
de kaas. Dat merk je niet altijd, 
maar reken maar dat brood of 
kaas zonder zout heel anders 
smaakt.
Bijvoorbeeld: ansjovis, spek, 
worst, soep, snot





stilleven
Als je klaar bent met de maaltijd, let dan eens op 
hoe alle lege borden, glazen en het bestek op tafel 
liggen. Slordig, maar toch wel bijzonder soms. 
Het kan wel een kunstwerk lijken, vind je niet? 
Of vond je voor de maaltijd het eten op je bord 
eerder een kunstwerk? 

Deze foto is eigenlijk niet van bovenaf genomen. 
Sommige kunstenaars lijmen namelijk etensresten 
aan een tafel vast. Kunstenaar Daniel Spoerri 
kleefde alle serviesgoed aan de tafel vast en hing 
het geheel aan de muur in een museum. De tafel 
met restjes is ineens een stilleven geworden. 
Daniel Spoerri, 
Lieu de repos de la famille Dellbeck (1960)

Ω 
 Maak zelf eens een foto van de tafel voor en 

na een lekkere maaltijd. Lukt het om de foto van 
bovenaf te nemen?  

Mooi verpakt
Sommige kunstenaars lijmen mosselen in een 
ketel vast, de hoogte in. De kunstenaar Marcel 
Broodthaers die dit object maakte, vond mosselen 
heel mooi. Hij had een fascinatie voor het verband 
tussen ‘mossel’ en ‘mal’, in het Frans allebei 
‘moule’ genoemd. Hij zag hier eigenlijk een ketel 
vol kleine verpakkingen. De mossel die je eet zit 
namelijk ook in een verpakking: zijn schelp. Met 
verpakking en al de pot in! 
Veel eten heeft al een eigen beschermende verpak-
king. Denk maar eens aan een banaan in zijn 
dikke bananenschil. 
Marcel Broodthaers, Rode mosselen in pot (1965)

blikjes
Als we eten in blikjes of pakjes kopen, laten we 

ons ook door het ontwerp van het etiket verleiden. 
Ziet het er mooi uit? Kan je je meteen voorstellen 

hoe lekker het zal zijn? Sommige kunstenaars 
schilderen gewoon een etiket na van een blik 

tomatensoep. Andy Warhol maakte afbeeldingen 
van honderden blikjes soep. De mensen die een 

halve eeuw geleden in het museum naar kunst 
kwamen kijken vroegen zich af: is dit nu kunst?? 

Andy Warhol, 
detail van Campbell’s Soup Cans (1962)

  Ga in de voorraadkast thuis op zoek naar 
een blik met eten dat je niet zo lekker vindt. 

Ontwerp zelf een nieuw etiket en 
kleef het op het blikje. Misschien zijn 
´monsterballetjes in vampiersaus´ of 

´drakengoulash met heksenbloed´ 
betere namen?





Van chocola gemaakt...

Sommige kunstenaars gebruiken eten 
om er kunstwerken mee te maken. 

Vik Muniz, Medusa, naar Bernini 
(beeld in chocolade), (2003)

 Thuis kun je ook verven met choco-
lade. Gesmolten chocolade werkt goed 
bijvoorbeeld, of kies voor stroop of 
chocopasta. Met je vingers of een lepel 
kan je tekenen op je bord, boterham of 
pannenkoek. 

... en van ham gemaakt!

Natacha Lesueur, Zonder titel (2001)

(Heeft iemand mijn shampoo gezien?)

Omdraaien!

Groenten zijn niet alleen stiekem lekker, 
je kunt er ook heerlijk mee knutselen. De 

schilder Giuseppe Arcimboldo maakte 
schilderijen van groenten… maar wel zo 

dat je er mensen in zag. Een wortel-
neus, een spruitjeskin, bonenlippen, 

kerstomaten-oogjes, preihaar… 
laat je fantasie de vrije loop en 

vorm je eigen ´schilderij´. 
En nadien kan alles in de soep. 

Giuseppe Archimboldo, 
Le Jardinier (rond 1590)





Froenten en gruit ... 
eh groenten en fruit geknutsel!

Je hebt nodig: 
- groentjes (bijvoorbeeld wortel, kom-

kommer, radijsjes)
- fruit (bijvoorbeeld peer, kersen, 

druiven)
- houten tandenstokers of satéstokjes
- kleine zilveren balletjes, rozijntjes of 

punaises (voor de ogen)
- poedersuiker
- een scherp mes (opgepast! Vraag een 

volwassene om even mee te kijken)

Je maakt het zo: alle onderdelen worden 
met tandenstokers of glazuur vastgezet. 
Glazuur maak je van poedersuiker met 
een paar druppels water.

 De peermuis heeft een staartje en 
snorretje van rozemarijn, oortjes van 
appel en oogjes van rozijntjes.

 De wortelwagen heeft assen van 
tandenstokers en wielen van schijfjes 
wortel.

 Het peenmonster heeft poten van 
lucifers en ogen van punaises, stekels 
van karton.

Laat je fantasie de vrije loop en maak 
van een prei een persoon, van een 
aardappel een oude dame, of versier 
jezelf! 

Op de foto rechts zie je  een meisje met 
haar zelfgemaakte groentesieraad. Ziet 
ze er niet uit... om op te eten!

Groentesieraad

-  Kies mooi gekleurde groenten 
(zoals radijsjes, peultjes, worteltjes)

-  Was en droog ze
-  Prik met een dikke naald voorzichtig 

een gaatje in de groenten
-  Rijg ze aan een stevige draad  
-  Knoop de ketting om je nek en 

flaneren maar!

VARIATIES: 
Vul je groentesieraad aan 
met knopen, houten parels 
of bolletjes aluminiumfolie. 

Misschien ook mooi als kado 
voor je mama, oma of buurvrouw.





Pomme Magique

Sommige kunstenaars fotograferen 
iets op zo’n manier, dat je er heel 
anders naar gaat kijken. Dit is 
gewoon een uitschietende aardap-
pel. Magisch toch! 

Brassaï, Magique circonstancielle, 
pomme de terre en germination 
(1931)

schil

Sommige kunstenaars maken 
iets na uit hun herinnering. De 

kunstenares die dit werk maakte, 
herhaalde wat er vroeger bij haar 

thuis na het eten gebeurde. Dan 
nam haar papa een sinaasappel. 

Uit de schil sneed hij met een 
scheermesje een engeltje. Eerst het 
hoofd en dan de vleugels, dan de 
borstjes, de buik. En als het klaar 
was, lachte papa over het plukje 

dat tussen de benen van de engel 
tevoorschijn kwam… 

Louise Bourgeois, 
Orange Episode (1990)

       brulhoofd
  

Soms moet je twee keer met je 
ogen knipperen voor je doorhebt 
wat je ziet. 
Herken jij van welk eten dit 
brulhoofd is gemaakt? Misschien 
kun je zelf ook een grappige 
knutsel maken met gedroogde 
pasta. Verzamel uit de voorraad-
kast verschillende soorten pasta, 
zoals boogjes, vlindertjes en 
buisjes. Plak ze op een mooi stuk 
karton en maak je collage af met 
tekeningen. 





Astronautenvoer

Op reis is het eten soms heel 
anders dan thuis, dat weet je 
misschien nog van de vorige 
vakantie. Astronauten die 
onderweg zijn in de ruimte 
hebben wel heel speciaal eten. 
Net als het eten in een vlieg-
tuig: goed verpakt in blikjes 
en zakjes zodat het keurig op 
z`n plek blijft. Je wil toch niet 
dat erwten overal om je heen 
zweven?

In de ruimte zweeft namelijk 
alles, ook je eten. Astronauten 
hebben daarom veel droog-
gevroren voedsel in tubes. Om 
het te kunnen eten, moeten ze 
water toevoegen.

        Wat zou jij 
      meenemen op reis?

Fototoestel, 
gedroogde appelmoes, 
knuffel, 
zonnecrème, 
strips, ... 

Help

Help, alles gaat fout! 
Hoeveel dingen tel je 

die fout gaan?

Wat is er met de 
pannen gebeurd? 
Met het dienblad? 

Wat doet de baby? 
Waar zijn de katten 

heengegaan?

ik ga op reis in de ruimte en ik neem mee:



Zoek de verschillen



Keukenbrigade

 Om in te kleuren

In de keuken van een groot 
restaurant werken veel verschil-
lende mensen. Van belangrijke 
hoofdchefs tot eenvoudige 
hulpjes. 
Iedereen heeft zijn of haar eigen 
taak. Zo is er bijvoorbeeld 
iemand die alle voorgerechten 
bereidt en iemand die altijd de 
desserten verzorgt.

 Er bestaan Franse namen 
voor iedereen die in de keuken 
helpt. Kun jij raden wat de 
volgende mensen in de keuken 
doen? 
Vraag gerust aan je ouders of 
aan de ober! 

De oplossing vind je 
op de website van EETiKET, 
www.eetiket.be. 
Daar lees je ook de lijst 
namen van de volledige keu-
kenbrigade. 

PSST: De Franse namen klinken 
mannelijk en je ziet op de 
plaatjes allemaal mannen... 
dat zegt niets, meisjes en 
vrouwen zijn natuurlijk even 
fantastische koks!

- Chef de cuisine
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cuisinier
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Potager
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Rôtisseur
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Apprenti
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Plongeur
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Marmiton
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Saucier
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Pâtissier
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



waterkerssoep

Eva’s recept voor waterkerssoep

Eva doet het je voor. Volgens haar 
heb je het volgende nodig: 
- een bos waterkers
- 3 aardappels
- room
- zout en peper

TIP: Je geeft je soep wat extra smaak met kruiden. Sla de bladzijde om en kies de kruiden die passen bij jouw soep!

TIPPER: In plaats van waterkers kun je ook broccoli gebruiken, dan krijg je een lekkere brocollisoep. Of varieer met andere 
groenten, zoals bloemkool, wortels en bieten.

TIPST: Maak soldaatjes voor in je soep! Neem 3 witte boterhammen en snijd de korstjes eraf. Snijd het brood in dikke staafjes 
van ongeveer 1 centimeter. Bak de staafjes op een niet te hoog vuur goudbruin met wat roomboter of olijfolie. Laat ze uitlek-
ken op een stuk keukenpapier en daarna kunnen ze je soep binnen marcheren. 

1. Alle spullen verzamelen!
2. Was de waterkers voordat je `m snijdt, houd goed onder water.
3. Snijd de waterkers en schil de aardappels.
4. Snijd de aardappels in kleine stukjes. 
 Doe ze met de waterkers in een pannetje met water, of nog beter: bouillon. 
5. Na 5 tot 10 minuten kruiden met peper en zout en met de staafmixer erdoor.
6. Schep een lepel room op de soep en serveer de soep nu ze nog heet is. 
Eet smakelijk, met de groe(n)ten van Eva!







Maak je eigen atomium of 
andere constructie met rozijnen of 

olijven en tandenstokers!

PATAT!

stempels van patatten
Van aardappels kun je met een 
scherp mesje mooie stempels ma-
ken - vraag eerst een volwassene 
om het voor te doen. Snijd een 
aardappel doormidden. Uit de helft 
kun je stukjes wegsnijden, je houdt 
dan een plat figuurtje over. Maak 
bijvoorbeeld een ster, een gezicht 
of een huisje. Druk je stempel op 
een inktkussen of in verf en stempel 
daarna op papier. 

Pakketje poffen
Leg een schoongeschrobte aardap-
pel op een stuk aluminiumfolie. 
Vouw de folie om de aardappel 
zoals op de tekeningen. Zorg 
ervoor dat de folie niet helemaal 
strak tegen de aardappel aanzit. 
Er moet namelijk ook wat lucht 
zitten in het pakketje, dan verhit 
de aardappel het beste. Je kunt het 
pakketje op de barbecue leggen of 
in de warme oven doen. Na 15 tot 
30 minuten trek je voorzichtig de 
waaiertjes aan de zijkanten uiteen 
en kun je smullen. 
DIPTIP: Kies roomkaas of yoghurt 
en bieslook of dille, meng alles met 
een beetje peper en zout.  

sla kunst
Je kunt ook experimenteren met het 
stempelen van andere groenten, 
zoals de ringen van een ui, het 
kontje van een prei en de binnen-
kant van een sperzieboon. 

bloederig...
In deze zakjes zit ketchup, die krijg 
je af en toe in een restaurant bij je 
frieten. Het zijn eigenlijk gewoon 
witte zakjes, maar sommige kinde-
ren tekenen er met zwarte viltstift 
gezichtjes en figuren op. 
Met hun mes steken ze in het zakje 
en... het bloed spat eruit!

sla afsnijden stam srempelen roos





Drankje erbij

Bij lekker eten hoort ook een drankje. 
Sommige volwassenen drinken graag wijn 
bij een chique maaltijd of in het weekend 
of op een feestje. 
Drinkt er iemand in jouw familie 
wel eens wijn? 
Deze Parijse jongen glimt van trots nu hij 
de wijn voor zijn ouders mag dragen. 
Hij gróeit ervan!  

Henri Cartier-Bresson (1958)

 De flessen op de foto hebben nog 
geen etiket. Ontwerp zelf een etiket voor 
een wijnfles. Hoe gaat je wijn heten? 
Teken waar de wijn van gemaakt is, van 
witte of rode druiven, of van fantasiefruit 
misschien. Laat je op het etiket zien uit 
welk land de wijn komt? 
Schenk je ouders of gasten een lekker 
glaasje in van de nieuwe wijn. 
Als een echte ober toon je ze eerst 
het etiket! 

Porte-bouteille

Sommige kunstenaars plaatsen iets in het 
museum dat andere mensen gewoon thuis 
of op het werk hebben staan. Zo zette 
kunstenaar Marcel Duchamp bijna een 
eeuw geleden een rek voor wijnflessen 
op een sokkel. Hij was de eerste die een 
alledaags voorwerp presenteerde als een 
kunstwerk. 
Daarmee wilde hij mensen laten nadenken 
over wat kunst is en waarom kunst eigen-
lijk bestaat. 

Kan je bedenken waar dit 
flessenrek voor dient? 

Marcel Duchamp, Porte-bouteilles (1914)



       Kreatief met kurk...

Voor in een kom of in het bad
Teken op een stukje karton een ding of een dier dat op het water drijft, of gebruik de afgebeelde ontwerpen. Knip 
het ontwerp uit en kleef het op karton. Om het waterbestendig te maken, kun je het ontwerp met vernis bestrijken of 
misschien zelfs plastificeren. Als je dat niet doet, bedenk dan dat je ontwerp nat kan worden. 
Neem nu een kurk, snijd die tot de helft doormidden (laat je helpen) en druk er je ontwerp in. Neem een tanden-
stoker of speld en prik die in de onderkant van de kurk. Je figuurtje blijft rechtop door een stukje modelleerklei of 
een stukje gum aan de onderkant. Of gebruik een schroef, dan houdt de schroefkop je drijfsel vanzelf in evenwicht.



sWEETs

 Zoete kunst

Op je dessertbord kun je van fruit coulis en 
slagroom een schilderij maken. Met je lepel 
kan je het lekkers in figuren uitsmeren. 
Gebruik een tandenstoker om er fijne 
lijntjes in te tekenen.  

 Koekkasteel

Architectuur om te eten! 
Als basis kun je een cake of een propere 
doos nemen waarop je koekjes vastplakt. 
Als ‘lijm’ gebruik je hazelnotenpasta, 
speculoospasta of glazuur (dat laatste 
maak je zelf van poedersuiker en 
een paar druppels water).

Voor meer inspiratie: voorbeelden van 
prachtige koekkastelen zie je op 
www.rebeccarusselltoppers.com

 sneeuwman

Deze sneeuwman maak je van twee bol-
letjes vanille-ijs. De oogjes en knopen zijn 
krentjes, de neus is een zacht snoepje. 
Laat een sneeuwstorm overwaaien van 
kokos en zet je sneeuwman tot ná het eten 
in het vriesvak. 





“Mijn moeder stelde mij op een dag in de winter, waarop 
ik ijskoud thuiskwam, voor of ik niet tegen mijn gewoonte 
in een kopje thee zou nemen. Ik weigerde eerst maar be-
dacht mij toen weer, ik weet niet waarom. Zij liet toen 
een van die dikke korte gebakjes halen, die Petites Ma-
deleines genoemd worden en die eruit zien alsof men 
de gegroefde schaal van een Sint Jacobsschelp als vorm 
ervoor gebruikt heeft. En even later bracht ik, teneerge-
slagen door de sombere dag en het vooruitzicht van de 
treurige volgende, gedachteloos een lepeltje thee waarin 
ik een stukje madeleine gesopt had naar mijn mond. 
Maar op het moment dat deze met koek-
kruimels vermengde slok thee mijn gehe-
melte raakte, kreeg ik een schok en 
koncentreerde ik mijn aandacht 
op wat er voor buitengewoons 
in mij gebeurde. Een heerlijk 
gevoel van vreugde, waarvan 
ik de oorzaak niet kende, 
had zich van mij meester ge-
maakt en isoleerde mij van 
mijn omgeving. Terstond lie-
ten de wisselvalligheden van het 
leven mij onverschillig, rampen 
werden onschuldig, de kortheid 
ervan was maar bedrieglijk (...).
Waar kon dit machtige vreugdegevoel van-
daan komen? Ik voelde dat het te maken had 
met de smaak van de thee en het gebak, maar dat het 
daar oneindig ver bovenuit steeg en van een heel ander 
karakter was. Waar kwam het vandaan? Wat betekende 
dat? Waar kon ik het vatten? Ik drink een tweede slok en 
vind daar niets anders in dan in de eerste, dan een derde 
die me iets minder doet dan de tweede. Ik moet ophouden, 
want de geheime kracht van de drank schijnt te verminde-
ren. Het is duidelijk dat de waarheid die ik zoek niet in het 
brouwsel zit, maar in mij.“ 

“Quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, 
ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire 
prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai 
d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya 
chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites 
Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve 
rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machi-
nalement, accablé par la morne journée et la perspective 
d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée 
du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de made-

leine. Mais à l’instant même où la gorgée 
mêlée des miettes du gâteau toucha mon 

palais, je tressaillis, attentif à ce 
qui se passait d’extraordinaire 
en moi. Un plaisir délicieux 
m’avait envahi, isolé, sans 

la notion de sa cause. Il 
m’avait aussitôt rendu 
les vicissitudes de la vie 

indifférentes, ses désastres 
inoffensifs, sa brièveté illu-
soire, de la même façon 
qu’opère l’amour, en me 

remplissant d’une essence 
précieuse : ou plutôt cette es-

sence n’était pas en moi, elle était 
moi. J’avais cessé de me sentir mé-

diocre, contingent, mortel. D’où avait pu me 
venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était 

liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait 
infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-
elle ? Que signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois une 
seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la 
première, une troisième qui m’apporte un peu moins que la 
seconde. Il est temps que je m’arrête, la vertu du breuvage 
semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche 
n’est pas en lui, mais en moi. «

 Vraag eens aan je ouders of tafelgenoten of bepaalde smaken bij hen een sterke herinnering oproepen. Welk eten 
doet hen wegdromen naar vroeger, toen ze nog kind waren? Nu we het toch over vroeger hebben: wat was eigenlijk 
hun lievelingseten vroeger, en waarom vonden ze dat zo lekker? Je kunt het hiernaast allemaal opschrijven of tekenen. 

Herinneringen bij een koekje

Sommige schrijvers slaan bruggen tussen heden en verleden. De auteur Marcel Proust vertelt in zijn boek ‘A la recherche 
du temps perdu’ (Op zoek naar de verloren tijd) over een madeleine-koekje. De volwassen verteller in het boek doopt 
dit koekje in zijn thee en de smaak ervan herinnert hem aan zijn jeugd. Hij ervaart opnieuw hoe hij vroeger als kind op 
zondagochtend dezelfde in thee gedoopte madeleines at. 

Marcel Proust, Á la recherche du temps perdu – Du côté de chez Swann, 1913. 



Weet jij wie het restaurant heeft uitgevonden? Aan het einde van de 18de eeuw maak-
te een Fransman een dikke soep, getrokken van vlees en groenten. Die gezonde soep 
noemde hij ´restaurant´, want het was bedoeld om je te ´restaureren´  (= opknappen, 
beter te maken). Een restaurant was toen dus geen eetgelegenheid zoals wij die kennen, 
maar een lekkernij! De soep werd zo populair in Parijs dat de plaatsen waar je dit at, 
ook ´restaurant´ genoemd werden. Later kon je in die restaurants ook meer verschillende 
dingen gaan eten. 
En wist je dat de eerste menukaarten uit de koninklijke paleizen komen? Ze werden 
gemaakt als souvenir aan een koninklijk diner. Vroeger gingen koningen en koningin-
nen vaak bij elkaar eten in hun paleizen. Met uitgebreide diners probeerden ze indruk 
te maken op hun hooggeëerde gasten. Vooral de Franse koning gaf enorme diners 
die soms wel uit tien gangen bestonden! Om de gasten te laten onthouden wat ze ook 
alweer hebben gegeten, werden alle gerechten op een kaartje geschreven. Na afloop 
kregen de koningen en koninginnen deze menukaart mee naar huis. 

R E S TA U R A N T



m
m

m
... b

ento
O

ok in Japan doen papa’s en m
am

a’s er alles aan om
 hun kinderen goed te laten eten. Ze versieren de lunchpakketten van hun kinderen m

et grappige eetbare figuurtjes, zoals Pokém
on 

en Spiderm
an. D

e inhoud van dit lunchtrom
m

eltje (‘bento’ in het Japans) bestaat bijvoorbeeld uit broccoli, w
ortel, kaas, ei, viscake, gefrituurde garnalen, m

ini loem
pia`s, aardappelen, 

rijst, w
orst en tom

aat.

H
ong

er na
a
r fi

lm
s over eten? 

H
um

oristische anim
atiefilm

 over een rat die graag kok w
il w

orden in een chique restaurant. 
r
a
ta

touille (Brad Bird en Jan Pinkave, U
SA

, 2007)

…
.Ratatouille kende je m

isschien al. D
e volgende film

s kijk je best sam
en m

et je ouders: 

Japanse spionagefilm
 w

ordt kom
isch door nieuw

e teksten die niks van doen hebben m
et 

het verhaal van het origineel: op zoek naar ´s w
erelds beste recept voor eiersalade.  

W
ha

t`s U
p
, Tig

er Lily? (W
oody A

llen, U
SA

, 1966)

Tam
popo w

ordt geholpen door vrachtw
agen chaufeur G

oro en zijn vrienden om
 een 

eerste klas noodle chef te w
orden.

Ta
m

p
op

o (Juzo Itam
i, U

SA
, 1987)

Verhaal van een C
hinese m

eesterkok en zijn drie aantrekkelijke dochters. 
Ea

t D
rink

 M
a
n W

om
a
n (A

ng Lee, Taiw
an, 1994)

D
ram

atische kom
edie over tw

ee Italiaanse broers, Prim
a en Secondo, die in N

ew
 York 

een restaurantje openen en een gradioos eetfestijn organiseren. 
b
ig

 N
ig

ht (Stanley Tucci en C
am

pbell Scott, U
SA

, 1996)

Kom
edie over een beroem

de chefkok die eigenlijk w
einig van eten afw

eet.
The G

od
 of Cook

ery (Stephen C
how

, H
ong Kong, 1996)

Rom
antische kom

edie over een populaire chefkok die haar restaurantkeuken perfect 
beheert, m

aar haar persoonlijke leven juist niet op orde heeft.  
M

ostly M
a
rtha

 (Sondra N
ettelbeck, D

uitsland, 2001)

Bekroonde docum
entaire over een echtpaar dat al ruim

 tachtig jaar in een Italiaans dorp 
w

oont en dol is op lekker eten.  
D

elica
tessen uit d

e k
leine w

ereld
 (Joseph Péaquin, Italië, 2008)

Funny You Tub
e fi

lm
p
jes over eten:

Je vindt een lijst m
et alle film

pjes op de w
ebsites van EETiKET (w

w
w

.eetiket.be) en 
A

BC
 (w

w
w

.abc-w
eb.be). O

f typ de titel in op de You Tube zoekbalk op w
w

w
.youtube.com

. 
Klik het film

pje aan en laat je lachspieren m
aar w

erken!
-   D

raaiende borden en tollende schotels in C
hinees circus 

 
Chinese circus 4

 / 5:52 m
in.

-   Stoom
 slaat uit de oren van de chef als hij van zijn hete saus proeft!

 
M

up
p
et show

 - sw
ed

ish Chef - H
ot sa

uce / 1:15 m
in.

-   Scène uit de anim
atiefilm

 Ratatouille. Rat Rem
y m

aakt lekkere soep klaar.
 

r
a
ta

touille -  A
 r

a
t in the k

itchen.... / 5:25 m
in.

-   Er zit m
uziek in de keuken! Sw

ingend servies en dansende gebraden kippetjes
 

Ernie K
ova

cs - K
itchen sym

p
hony / 3:57 m

in.
-   C

arole King brengt sam
en m

et haar m
uzikale fam

ilie een ode aan haar favoriete soep   
 

Chick
en soup

 W
ith r

ice / 4:00 m
in.

- 
Vrolijke spaghetti gem

aakt van kantoorspullen / W
estern spaghetti by PEs / 1:41 m

in.
-  

A
ftellen m

et taart / Ca
k

e Countd
ow

n b
y PEs / 0:10 m

in.
-  

Kloppend hart van paprika / M
y Pep

p
er H

ea
rt b

y PEs / 0:11 m
in.

-   Japanse m
anga over het m

aken van m
achtig lekkere noodles

 
N

a
ruto - Perfect N

ood
les / 4:14 m

in.
-   H

et is oorlog tussen de ham
burgers en crackers!

 
Food

 Fig
ht / 5:30 m

in.
-   Klunzige D

onald D
uck gaat de keuken in

 
D

ona
ld

 D
uck

 - 1
9

4
1

 E1
0

 - Chef D
ona

ld
 / 7:13 m

in.
-   Kom

ische parodie op Star W
ars: ´s nachts in de superm

arket gaat het voedsel m
et elkaar 

in gevecht / Food
 W

a
rs / 5:49 m

in.
-   Leer je servet vouw

en in de vorm
 van een hartje

 
H

ow
 to Fold N

apkins : H
ow

 to M
a
k

e a
 H

ea
rt Fold

 in a
 N

a
p
k

in /1:38 m
in.

-   H
oe eet je m

et stokjes, w
at m

ag w
el en w

at m
ag niet?

 
The Ja

p
a
nese Tra

d
ition - Chop

stick
s: sub

titled
 / 3:19 m

in.
-  

D
ansend ontbijt is de m

ax!
 

incred
ib

le Food
-Tra

nsform
er A

nim
a
tion / 0:41 m

in.
-   Vingervlugge cocktail shaker aan het w

erk
 

A
nil - Fla

iring
 in 2

0
0

2
 / 4:51 m

in.

N
otities

N
otities





K
ers op

 d
e ta

a
rt

Teken de lekkerste taart van de hele w
ereld! 

W
at is het voor een taart? 
H

eeft jouw
 taart lagen?





	E
tiquette

•	
ko

m
	o

p
	tijd

	aan
	tafel

•	
altijd

	je	h
an

d
en

	w
assen

	vo
o
rd

at	je	g
aat	eten

•	
w
ach

t	m
et	eten

	to
td

at	ied
ereen

	b
ed

ien
d
	is

•	
g
een

	g
ezeu

r,	g
een

	g
ezu

ch
t,	g

een
	g
ew

ieb
el

•	
g
eb

ru
ik	je	b

estek	zo
als	h

et	h
o
o
rt:	vo

rk	in
	d
e	en

e,	

	
m

es	in
	d
e	an

d
ere	h

an
d

•	
n
iet	p

ro
p
p
en

!	Sto
p
	n

iet	teveel	teg
elijk	in

	je	m
o
n
d

•	
p
raat	n

iet	m
et	je	m

o
n
d
	vo

l…

•	
…
	en

	kau
w
	m

et	je	m
o
n
d
	d
ich

t

•	
h
an

g
	n

iet	o
ver	tafel	o

m
	iets	te	p

akken
,	m

aar	vraag
	je	

	
b
u
u
rm

an
	o

f	b
u
u
rvro

u
w
	o

m
	h

et	aan
	te	g

even

•	
elleb

o
g
en

	van
	tafel

•	
m

et	een
	servet	veeg

	je	je	m
o
n
d
	af

•	
als	je	o

p
	w

ilt	staan
	vraag

	je:	‘m
ag

	ik	alsjeb
lieft	van

	tafel?’

W
at eet je het liefst? D

it bord biedt plaats om
 jouw

 favoriete eten te tekenen. Teken sm
akelijk!

sier je m
et g

oed
e m

a
nieren

Tafelm
anieren zijn al heel oud. A

l eeuw
en geleden w

erden er regels opgesteld over w
at je 

w
el en niet kunt doen bij het eten. A

lle regels sam
en over hoe je je m

oet gedragen aan tafel 
noem

en w
e etiquette.

D
e etiquette is in de loop van de geschiedenis vaak veranderd, gelukkig m

aar. D
eze kinderen 

in de zestiende eeuw
 zaten kaarsrecht en m

ochten niet praten aan tafel. 
H

oe zou jou dat lijken, stijf niet? 

O
ok vandaag zijn er nog regels bij een m

aaltijd w
aar vele m

ensen zich aan pro-
beren te houden. N

atúúrlijk ken je ze al w
el, ze staan hierboven. 

M
aar vind je ze ook allem

aal noodzakelijk?





shock
ing

! 

N
eem

 een verse citroen en steek een klein stukje koperdraad aan een kant 
van de citroen. Buig een paperclip recht en prik die in de citroen, 
naast het stukje koperdraad. Raak nu m

et je tong voorzichtig 
de beide uiteinde van de draad aan. 
Je voelt het tinkelen, dat is elektriciteit!

A
p
p
elsien op

 w
a
nd

el
O

m
 som

m
ige appelsienen zit een m

ooi inpakpapier. D
aarm

ee kun je het fruit laten 
stappen. Leg het papier over de appelsien en draai de vier hoekjes aan. 
Tik er nu zacht tegenaan...

Een ond
eronsje va

n citroenen 
 

D
ie ene citroen vertelt een vette roddel of een m

op. 
W

at zegt de citroen denk je? 
Schrijf de roddel of het m

opje hiernaast op:

PSST: C
itroenen zijn eigenlijk een soort batterijen. H

et zure sap reageert doordat je tw
ee 

verschillende m
etalen in de vrucht steekt. Er ontstaat dan een elektrische stroom

.
TIP: O

p de w
ebsite http://hilaroad.com

/cam
p/projects vind je nog veel m

eer shocking 
trucs. Je i-Pod van stroom

 voorzien m
et enkel een citroen, een nagel en een m

untje bijvoor-
beeld! Surf ook eens naar w

w
w

.youtube.com
 en typ als zoekterm

 ‘w
ashing liquid’ in, voor 

een coole truc m
et peper en afw

asm
iddel!





D
e Ijslandse kunstenaar G

udm
under G

udm
undson (Erro) schilderde hier eten, eten, en nog m

eer eten, zo ver als je kunt kijken!  
Erro, Esslandschaft, 1964. 

Kun jij de volgende drie dingen vinden:
 een kom

 erw
ten 

 een vork 
 een appelsien m

et een partje eruit

Fotograaf Edw
ard W

eston vond de structuur van dit koolblad zó m
ooi dat hij het als een 

bruidsjapon op de foto zette. 

Edw
ard W

eston, C
abbage Leaf (1931)

 D
eze doorgesneden kool lijkt net een doolhof. Vind jij de w

eg naar buiten?  





H
oeveel keukenspullen tel je hierboven? Er ligt m

eer dan je denkt... 
W

eet je w
aarvoor alles dient en hoe het heet?

r
a
d
ijsm

uisje...
Zo m

aak je een radijsm
uisje: je gaat m

et een scherp m
esje aan de slag, dus laat 

een  volw
assenen het voordoen. Snijd aan één kant tw

ee dunne plakjes van een 
radijsje, dit zijn de oren. M

aak inkepingen op de plaats van de oren en steek de 
plakjes erin.

... in stoem
p
la

nd
H

et radijsm
uisje verstopt zich graag in een landschap van eten. Puree, stoem

p en spinazie 
w

orden bergen w
aar diertjes rondlopen. D

e schaapjes hierboven zijn gem
aakt van kriel-

patatjes en tandenstokers. Je kunt in je landschap ook nog bom
en planten van broccoli.





b
oerenb

ruiloft 
Pieter Brueghel de O

ude, D
e boerenbruiloft (1567). 

D
eze bedienden serveren het eten op een deur die ze uit z´n hengsels hebben gelicht. D

e w
ereldberoem

de Belgische kunstenaar Pieter Brueghel, die dit schilderij m
aakte, heeft de 

voorlopers van onze huidige obers vastgelegd. Je ziet dat er een gezellig boerenfeest gaande is in een grote schuur. H
et hoofdvoedsel van de feestgangers w

as brood, pap en soep. H
et 

kindje op de voorgrond likt er zijn bord bij af. H
et hoeft hier niet zo netjes allem

aal. Lekker m
et je handen eten en luidruchtig zijn!  

D
eze ta

fel m
ist nog

 w
a
t fl

eur

H
elp jij de obers m

et het vouw
en van servetten?

Vouw
 een vierkante servet van papier of stof doorm

idden. D
e open kant zit onder.

D
e bovenste punten naar binnen vouw

en en ook even de beide zijden op elkaar. 

Vouw
 hoek a en b naar het m

idden. D
ruk de randen niet aan zodat de tw

ee benen 

van de driehoek een beetje opbollen. D
at staat keurig op elk bord!

 K
eurig

e servet





H
oe voelt jouw

 eten zich?
W

arm
e vriendschap tussen tom

aten. D
ruifjes en pepers m

aken vrolijke vakantieplannen. Paprika valt uit tegen angstig groentje. 
Fantasievolle koks spelen graag m

et eten. O
ok jij kunt groenten en fruit een gezicht geven. D

e volgende keer dat je boodschappen gaat doen m
et je ouders, houd je in de gaten 

of je in een paprika, tom
aat of andere groente de basis van een gezicht kunt zien. Je kunt de groente oogjes geven door er kruidnagels, punaises of kopspelden in te prikken. O

f 
druk er peperkorrels of gedroogde boontjes in. M

et een m
esje (voorzichtig, vraag een volw

assene om
 even m

ee te kijken) snijd je een m
ondje.  

Lust ik
 niet! 

W
elk eten vind jij echt niet lekker? 

Schrijf hier op w
at je het niet lust en w

aarom
:





M
et huid

 en ha
a
r op

 d
e b

a
rb

ecue 
Theodore de Bry, Le cannibalism

e pratiqué dans le N
ouveau M

onde, (16de eeuw
)

Bestaan m
enseneters echt? Vroegere ontdekkingsreizigers w

aren gew
oon bang voor de onbekende m

ensen die ze op hun reis tegenkw
am

en. 
M

aar in het echt hebben ze geen kannibalen gezien. A
nders hadden ze het toch niet kunnen navertellen of tekenen zeker!

Kannibalen aten geen m
ensen om

dat ze honger hadden. Ze haalden eerder kracht uit het ritueel. Som
m

igen aten bijvoorbeeld hun vijanden op, om
dat ze dachten dat dit verder gevaar 

bezw
eert. A

nderen aten hun overleden ouders op, om
dat ze geloofden dat ze in hen verder leven. Je m

oet w
el w

eten: het is in België verboden om
 je ouders of andere m

ensen op te 
eten! W

at heeft de krokodil allem
aal gegeten?





Som
m

ige kunstenaars hebben rare ideeën. Een servies en lepel gem
aakt van bont, dat kun je toch niet écht gebruiken?  

M
eret O

ppenheim
, Le D

éjeuner en fourrure (1936)

Z
o eet je m

et stok
jes

Stokje 1 in je rechterhand houden, tussen het topje van de ringvinger en de onderkant van 
je duim

. D
e toppen van duim

, w
ijsvinger en m

iddelvinger m
oeten vrij zijn om

 het andere 
stokje vast te houden. Stokje 2 plaats je tussen het topje van de duim

 en de toppen van je 
w

ijsvinger en m
iddelvinger. H

oud stokje 2 losjes vast. Bew
eeg stokje 2 m

et je m
iddelvin-

ger op en neer tegen het stilgehouden stokje 1. Stokje 1 en het bew
egend stokje 2 w

erken 
sam

en als een soort tang. O
efen m

aar eens in het pakken van een rozijn, druif en een 
hele pruim

. Je kunt ook je vrienden, vriendinnen of fam
ilie uitdagen: w

ie kan die dingen 
het snelste oppakken en verplaatsen van een schaal naar een andere schaal?

TIP: H
et is belangrijk dat de toppen van de stokjes altijd op gelijke hoogte zijn, anders 

w
erken ze niet. Tik ze even op het bord of tegen de palm

 van je linkerhand om
 ze gelijk 

te krijgen.

PSST: D
e etiquette van de eetstokjes schrijft voor dat je je eten niet aan de stokjes m

ag 
prikken. O

ok naar niem
and w

ijzen m
et stokjes of ze in de richting van iem

and anders 
laten w

ijzen als je ze neerlegt, is onbeleefd. 
PSST: D

e C
hinese regering heft belasting op eetstokjes om

 het w
eggooien ervan te ont-

m
oedigen. Elk jaar w

orden er nam
elijk 15 m

iljard paar gebruikt. Voor de productie van 
al die stokjes is 1,3 m

iljoen kubieke m
eter hout per jaar nodig!

... en w
ij eten g

ew
oon m

et een vork
. 

N
ou ja, ´gew

oon´? 
Kijk nog eens goed naar deze vork, 
hoeveel tanden tel je?

som
m

ig
e m

ensen eten m
et stok

jes …





W
ereld

s w
a
terta

nd
en

In het boek ‘H
ungry Planet. W

hat the W
orld eats’ zie je foto’s van m

ensen over de hele w
ereld die hun voedsel van een w

eek bij elkaar leggen. O
p deze foto zit de fam

ilie Aym
e in de 

keuken in Tingo, Equador. Rechts zitten de papa en m
am

a en verder zie je hun zeven kinderen. Ze koken op een houtvuurtje, kijk m
aar naar de achtergrond. 

D
eze inw

oner van A
ustralië eet larven…

 en de sm
aak lijkt hem

 te bevallen! Larven zijn 
niet alleen sm

akelijk, m
aar ook heel voedzaam

 en gezond. Er bestaan ook streken w
aar 

m
en sprinkhanen, schorpioenen, honden, katten en cavia’s eet. Tja, som

m
ige m

ensen 
lusten gew

oon andere dingen dan w
ij. Ze eten het ook op een andere m

anier dan w
ij…

 

In Indië bijvoorbeeld hebben ze de gew
oonte om

 aan lage tafels te eten. Stoelen zijn niet 
nodig. D

eze fam
ilie eet m

et de handen. Ze gebruiken platte ronde broden als bestek: daar 
rollen ze hun eten in.

PSST: Vind je het gek dat die m
an larven eet, en dat de fam

ilie niet op stoelen zit? M
isschien vinden zij het w

el even raar dat jij aardappelknollen lust en m
et een vork eet!







M
oe en vold

a
a
n

Som
m

ige kunstenaars uit de m
iddeleeuw

en m
aakten tekeningen en schilderijen van hun ultiem

e fantasie. A
ls ze het zw

aar hadden en m
oeilijk aan eten konden kom

en, droom
den ze over 

Luilekkerland of Kokanje. D
aar hoef je nooit naar school en nooit te w

erken. D
e gebraden kippetjes kom

en in je m
ond gevlogen. Een zachtgekookt eitje biedt zichzelf aan en aan de 

bom
en groeit w

orst. Zie je ook de cactus die van pannenkoeken is gem
aakt? W

at valt je nog m
eer op?   
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Ex
 Lib

r
is A

b
C

Ex
 Lib

r
is A

b
C

M
eer w

eten over een kunstw
erk uit dit boekje? Je bent w

elkom
 in het A

BC
-huis om

 de boeken m
et afbeeldingen van kunstw

erken in te zien.
 K

ok
k

ies d
oe-tip

! 

A
ls je dit kokkie ziet staan, dan gaat het om

 een activiteit die je in het restau-
rant of thuis kunt doen. Een tekening, knutsel, spelletje of recept bijvoorbeeld. 
A

an de slag!




