
 

 

 

KOOKWORKSHOP 
 

handleiding 
voor de 

organisatie 
 

      

1. Gezond broodbeleg 

2. Gevulde brooddoos 

3. Snel en betaalbaar 

4. Klassiekers gezonder 

 

  



 

Hallo! 
 

Fijn dat je interesse hebt in onze kookworkshops en één of meerdere modules wenst te organiseren. 

Dit draaiboek ondersteunt je hierbij. Het is belangrijk om dit door te nemen, zodat je goed weet 

wat je van de diëtiste kan verwachten, wat het Logo precies doet en wat wij van jou verwachten. 

Heldere afspraken zorgen voor een vlot verloop. 

 

We geven je eerst een kort inhoudelijk overzicht van de verschillende modules en daarna zoomen 

we in op de praktische afspraken. 

 

Maar eerst nog even iets over het doel van de kookworkshop…  
 

We willen mensen informeren over de gezonde keuze, geïllustreerd aan de hand van de 

voedingsdriehoek en hoe deze om te zetten in de praktijk. Want de theorie is boeiend en soms ook 

gekend, maar hoe pas je die in de praktijk toe?  

Dankzij een korte infosessie over welke voeding gezond is voor je lichaam, weten de deelnemers 

waaruit een evenwichtige maaltijd wordt opgebouwd en waar ze op moeten letten. Nadien leren ze 

een evenwichtige en gevarieerde maaltijd klaarmaken.  

We geven ook graag mee dat gezond koken plezierig én lekker is en dat het niet duur(der) hoeft te 

zijn.  

 

en wie hiervan gebruik kan maken… 
 

We richten ons tot organisaties, zorgverstrekkers, groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten… die 

graag een gezonde levensstijl willen promoten naar diverse doelgroepen. Dat gaat van 

bibliotheekbezoekers over bezoekers van het buurthuis tot mantelzorgers, mama’s met 

schoolgaande kinderen, teams binnen de gemeente, bewoners van serviceflats, enzoverder. 

 

De lesgever van de kookworkshop is steeds een diëtiste uit de diëtistenpool van Logo die de Train de 

Trainer Kookworkshop gevolgd heeft.  

 

 

We hopen hiermee de zin voor het koken aan te scherpen zodat deelnemers ook thuis gezondere 

voeding zullen klaarmaken. 

 

We wensen je veel inspiratie, gezond lekkers en gezelligheid toe! 

 

 

Team Logo Antwerpen  
  



 

DE VIER MODULES 

 

1. Gezond broodbeleg 
 
Als mensen over de voedingsdriehoek leren, stellen ze vaak dezelfde vraag: wat kan je op de 

boterham doen als onder andere de charcuterie in de rode bol is beland? 

Voor hen is er deze lekkere, leerrijke module waarin ze acht verschillende broodsmeersels leren 

maken en kunnen proeven, naargelang de grootte van de groep en de duur van de workshop. 

 

Per twee of drie gaan ze aan de hand van het recept aan de slag om één smeersel te maken. We 

maken voornamelijk plantaardig beleg. Er is 1 recept met kip en 1 zoet beleg voorzien. 

 

1. Kippenwit 

2. Erwtenspread 

3. Gegrilde paprikaspread 

4. Curry Hummus 

5. Wortelspread 

6. Spread van aardbei, appel en kaneel 

7. Rode bietenpesto 

8. Tomatenspread  

 

Het zijn allemaal korte en gemakkelijke recepten. Ze kunnen eventueel ook gemaakt worden in 

organisaties met weinig kookmogelijkheden. Dan kunnen de twee materiaal-trolleys van Logo 

ontleend worden. Het is wel noodzakelijk dat er mogelijkheid is om af te wassen, groenten te 

spoelen enzovoort. 

 

 

2. Gevulde brooddoos  
 
Wat neem je zelf mee als lunch? Hoe ziet de boterhamdoos van jouw kind(eren) er uit? Elke dag 

inspiratie blijven vinden om een gezonde lunch te voorzien is niet altijd eenvoudig. Er is bovendien 

zoveel verschillende informatie over wat wel of niet gezond is, wat je best wel of niet aan je kind 

meegeeft.  

Tijdens deze module overlopen we eerst op interactieve wijze welke producten wel of niet in een 

gezonde brooddoos thuishoren. Nadien gaan we aan de slag om in kleine groepjes gezond 

broodbeleg te maken. 

Recepten: 

1. Omelet met champignons 

2. Curry Hummus 

3. Wortelspread 

4. Erwtenspread 

5. Choco-hazelnootpasta 

6. Spread van aardbei, appel en kaneel 

 

Op het einde van de workshop gaan we samen de brooddozen vullen en mee naar huis nemen. Zo 

kan het hele gezin proeven van wat je gemaakt hebt.  



 

 

3. Snel en betaalbaar  
 
Soms moet het snel gaan. Soms is er een klein budget. En dan kan 

de verleiding groot zijn om voor minder gezonde keuzes te gaan. 

In deze module krijg je echter inspiratie om snel, betaalbaar én 

gezond te koken. Een belangrijk element hierin zijn de 

seizoensgebonden groenten. Daarom presenteren we in deze 

module per seizoen een snelle soep en een betaalbaar 

hoofdgerecht.  

 

Om deze module te organiseren heb je een degelijke keuken 

nodig.  

 

 
 

Lente Zomer Herfst Winter 
Bloemkool soep Broccoli-courgette 

soep  
Paprika-tomaten 
soep 

Pompoen-wortel 
soep 
 

Wok met spitskool 
en tofu 
 

Koolvis in de oven 
met cherry-
tomaatjes, krieltjes 
en venkelsalade 

Tajine van kip, 
groentjes en 
aardappelen 

Shakshuka met 
brood 
 

  
 
 
 

4. Klassiekers gezonder 
 
De Belgische klassiek gerechten kunnen oh zo smaken, maar er zitten meestal maar weinig groenten 

in verwerkt. Hoe kan je hun typische smaak behouden, maar er toch net wat meer groenten in 

verwerken? Daarop vind je antwoord in deze module. Je leert dus je klassiekers maken met meer 

groenten en minder vetrijke ingrediënten, maar toch nog altijd even lekker! 

Deze gerechten vragen iets meer tijd en een goede keukeninfrastructuur. 

 

 

Balletjes in 

tomatensaus en 

preistoemp 

Gentse waterzooi 

Koninginnehapje met 

knolselder-puree  

Stoofvlees met 

aardappeltjes in de oven, 

witloofslaatje met 

yoghurt dressing en rode 

bietenslaatje 

Witloof in de oven met 

pastinaak-puree 

Vispannetje 

 
 
 
 



 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 

Voor de kookworkshop 
 

- Bespreek op voorhand de samenstelling, interesse, voorkennis en het taalniveau van de groep. 

Communiceer dit naar de diëtist zodat hij/zij zich hier op kan voorbereiden. 

 

- Spreek op voorhand de duur en een start- en einduur af. Bespreek ook wanneer de 

diëtist/lesgever verwacht wordt. De duur varieert van 2,5 uur tot 3 uur, afhankelijk van de 

groepsgrootte en de gekozen module. 

 
- Bespreek op voorhand de kostprijs met een medewerker van Logo. Voor organisaties die met 

kwetsbare doelgroepen werken is er immers gratis aanbod mogelijk. De organisatie zorgt wel 

steeds voor de locatie, de ingrediënten en het kookmateriaal. 

  

- De organisatie gaat aan de hand van de recepten de nodige ingrediënten halen. Indien je 

afspreekt dat de diëtist alles aankoopt, hou er dan rekening mee dat er een uur extra wordt 

aangerekend.  

 

- Om de kookworkshop te kunnen organiseren, moeten er minimum 6 deelnemers  

ingeschreven zijn en maximum 16 deelnemers. Spreek een deadline af voor de inschrijvingen. 

 

- Zorg er voor dat je als organisator de groep kan assisteren bij de kookworkshop. Vaak is de 

organisator een vertrouwenspersoon voor de groep en kent hij/zij de mensen goed.  

 

- Hoeveel gerechten zullen er worden klaargemaakt? 

 

- De organisatie zorgt voor de locatie voor de infosessie en kookworkshop. Afhankelijk van de 

gekozen recepten zorg je er voor dat al het materiaal aanwezig is. Zorg ook dat er mogelijkheid 

is om de afwas te doen, groenten te wassen, te spoelen enzoverder. Zorg zeker ook voor een 

ijskast om ingrediënten zoals kip koel te bewaren tot het moment dat ze verwerkt worden. 

 
- Indien de organisatie niet over al het kookmateriaal beschikt, kunnen zij via Logo Antwerpen 

materiaal uitlenen. Het is dan wel de bedoeling dat dit door de organisatie zelf wordt 

opgehaald. We vragen hiervoor een waarborg die je uiteraard terug krijgt als het materiaal in 

goede staat wordt teruggegeven. Hieronder een inventaris van het aanwezige kookmateriaal 

bij Logo Antwerpen: 

 

• Kookpot   1 

• Pan    1 

• Mengschaal inox groot  3 

• Mengschaal glas  3 

• Mengschaal inox klein  3 

• Grote bamboe snijplank 1 

• Kleine bamboe snijplank 2 

• Rode snijmesjes  3 

• Zwarte snijmesjes  6 



 

• Houten lepel   2 

• Pottenlikker   2 

• Metalen rasp   1 

• Metalen zeef   1 

• Pannenlap   2 
 

• Inductiekookplaat  2 

• MultiMix Braun  1  

• Zwarte weegschaal  1 
 

- Zorg voor genoeg afgedrukte recepten, zodat elke deelnemer alle recepten mee naar huis kan 

nemen.. 

 

- Verwittig de deelnemers dat ze zelf een snijplank en een snijmesje meebrengen, eventueel 

ook een keukenschort en een keukenhanddoek. Om verspilling te vermijden brengen de 

deelnemers ook potjes mee om overschot van gerechten mee naar huis te nemen. 

 

- Zorg ervoor dat er een EHBO-kit aanwezig is. 

 

Tijdens de kookworkshop 
 

1. Er wordt gestart met een kennismakingsronde met de deelnemers. De start van de sessie is 

heel belangrijk en begint met het opbouwen van een vertrouwensrelatie.  

 

2. Na de kennismakingsronde start een korte infosessie. Tijdens deze infosessie wordt er uitleg 

gegeven over gezonde voeding in het kader van de module die gekozen is. Daarnaast worden 

de gekozen gerechten overlopen en besproken. Hierbij worden er tips en tricks gegeven rond 

duurzaam koken, hygiëne en bewaring.  

 

3. Indien hier tijd voor is, wordt er een pauze ingelast.  

 

4. Na de pauze begint de kookworkshop. De lesgever kookt niet mee, maar gaat ondertussen 

rond bij de verschillende groepjes. Zo kan hij/zij hen helpen met eventuele vragen en hen 

enkele tips geven. Na het koken worden de gerechten ook aan tafel opgegeten.  

 

5. Aan het einde van de kookworkshop wordt er afgesloten. Als er nog tijd is voor enkele vragen 

kunnen deze nog worden beantwoord door de diëtist. Indien hier geen tijd meer voor is kan je 

deelnemers aanraden een consultatie bij een diëtist aan te vragen. 

 

Na de kookworkshop 
 

- De organisatie en de deelnemers zorgen zelf voor de afwas en opkuis na het eten.  Verdeel 

niet enkel de klaargemaakte gerechten die over zijn, maar ook de resterende ingrediënten. 

- Vul de online evaluatie in en bezorg ze aan Logo Antwerpen. Bezorg eventueel ontleend 

materiaal terug aan Logo. Klik hier voor het online evaluatieformulier: 

https://goo.gl/forms/tRtsCbEkrbzHTLmR2 

https://goo.gl/forms/tRtsCbEkrbzHTLmR2

