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Voorwoord
Waarom?

Wat?

De studenten hebben van Saxion hebben in 2021 voor het
"Smart Solution Semester"
een opdracht gekregen van
Stichting Horst in Almelo om
het buitencentrum de Horst te
ontwikkelen tot een duurzame,
educatieve en circulaire
ontmoetingsplek voor iedereen. De opdrachtgevers
zijn Heleen Eshuis, Niek
Rosink en Guus Zeilemaker.

De reden voor dit project is dat
STEK een educatief centrum
moet worden voor jong en oud
waar men op een leuke manier in contact kan komen met
de natuur, met als
hoofddoelgroep leerlingen van
het basis- en voortgezet
onderwijs. Het gehele gebouw
zal duurzaam en circulair
worden verbouwd. Hier zal
onder andere een kookstudio,
ontmoetingsruimte en een lab
komen. Verder word het bos
omgebouwd tot een voedselbos waarvan het voedsel ge-

De studenten van Saxion hebben als doel gehad een effectieve bijdrage te leveren
aan het project van STEK. Er is
onderzoek verricht, gediscussieerd en gebrainstormd
over de ontwikkeling van zowel het terrein als het gebouw
zelf. Dit betrekt voornamelijk
tot de geschiedenis van het
perceel, circulair bouwmateriaal, opbouw van het voedselbos en vormen van educatie.

Waar?

Kookboek?

Geschiedenis?

Tot twee jaar geleden was het
buitencentrum de Horst een
plek voor de scoutinggroep de
Tubanten. Het gebouw wordt
af en toe aan verenigingen
verhuurd. Om het centrale gebouw ligt twee hectare grond
waar veel bomen op staan. Het
bosgebied is op dit moment
nog vrij saai ogend, er loopt
een pad van de weg naar het
gebouw en er staat een klein
schuurtje. Het perceel ligt aan
de Deldensestraat, nummer

In overeenstemming met de
opdrachtgevers zijn de studenten tot een conclusie gekomen
dat een kookboek een “Smart
solution” was voor de ontwikkeling van STEK. Hierna zijn
de studenten met een docent
van het Zonnecollege in
gesprek gegaan en samen
over gebrainstormd. Dit product wilden wij combineren met
de algemene geschedenis van
Almelo. Er zullen 8 recepten in
voorkomen met bijbehorende
historische feitjes.

In het kookboek is gekozen
voor vier verschillende historische periodes die relevant
zijn voor het gebied Almelo.
Dit is de prehistorische periode (jagen en verzamelen), de
Romeinse Periode(landbouw
en exotisch eten), de Middeleeuwse periode en de
Nieuwe Tijd( veel nieuwe
soorten eten). Voor deze perides zijn recepten gekozen die
een historisch onderdeel hebben of die oud van oorsprong
zijn.
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Wie?
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Recepten
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“Prehistorische” vruchten&noten
smoothiebowl
Kookgerei



Schaar

Seizoen: Zomer/herfst



Groene vingers



Mand

Bereidingstijd: 30 min



Blender



Koksmes

Porties: 2



Vergiet



Snijplank

Gezondheid : 1-2-3-4-5

Keuze uit toppings
voor op de smoothiebowl

Ingrediënten Smoothiebowl
Smoothiebowl basis:
100 gram havermout



2 bevroren banenen



150 ml soja/haver/amandel/koemelk

Kies 4 of 5 soorten
toppings waarvan je
1 eetlepel gebruikt
per topping:



1 cup verschillende bessen uit het
voedselbos naar keuze









Kruiden uit het voedselbos zoals munt





Paar stukken fruit zoals appels of peren



Groentes zoals spinazie

Variaties voor de smoothiebowl:



Bereidingswijze:
1.

2.

3.

Pak je groene vingers,
mand en schaar en ga in
het voedselbos op zoek
naar de “variaties
”ingrediënten en de toppings. Dit duurt ongeveer
10 a 15 minuten.
Was de ingrediënten in het
vergiet. Zorg dat het goed
schoon is en dat er geen
zand of ander vuil op zit.
Doe de havermout,
bevroren banenen en de
melk in de blender en

4.

5.

6.
7.



Aardbei

Zwarte bes
Munt
Cacaopoeder
Gebroken walnoten
Gebroken
amandelen
Gebroken kastanjes

Lijnzaad
Chiazaad
Framboos
Blauwe bes
Gekarameliseerde appel
of peer
Gehakte hazelnoten
En nog veel
meer, gebruik
je creativiteit!

STEK KOOKBOEK, 2021









blend dit kort totdat het
gemengd is.
Open de blender en doe de
verzamelde “variatie” ingredienten in de blender
en blend totdat het “glad”
is.
Schenk de smoothie in
een kom en decoreer de
kom met de toppings op je
eigen creatieve manier.
Zorg dat je smoothiebowl
uniek en lekker is!
Maak een foto van je kunstwerk!
Opeten.

Stan Plomp
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“Prehistorische” vruchten&noten
smoothiebowl
Prehistorie
Mensen in de tijd van de prehistorie leefden van dingen
die ze zelf in de natuur vonden. De vrouwen verzamelden
bessen en kruiden voor de bereiding van een gerecht of
voor een geneesmiddel. De mannen gingen samen
jagen. Als de mannen geluk hadden, vingen ze een
mammoet of een eland.

STEK KOOKBOEK, 2021

Peulvruchten
Noten (noten en pinda's) zijn voedzame voedingsmiddelen met
complexe matrices die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren en
andere bioactieve stoffen: hoogwaardige plantaardige eiwitten,
vezels, mineralen, tocoferolen, fytosterolen en fenolische
verbindingen. Vanwege hun unieke samenstelling hebben noten
waarschijnlijk een gunstige invloed op de gezondheid.

Plantaardig eten
Plantaardig eten beschermt je darmen door
bacteriën met ontstekingsremmende eigenschappen
beter te laten functioneren. Plantaardige diëten gaan
samen met hoge niveaus van korte-keten vetzuren,
de belangrijkste energiebron voor cellen langs de
dikke darm .

Stan Plomp
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“Prehistorische” brandneteldaslook pesto
Kookgerei



Schaar



Foodprocessor

Seizoen: Zomer/herfst



Glazen pot

Bereidingstijd: 40 min



Groene vingers



Mand



Handschoenen



Koksmes

Hoeveelheid: 550gram



Vergiet



Snijplank

Gezondheid : 1-2-3-4-5

Benodigdheden

Veel van deze ingrediënten
kun je in het voedselbos
vinden!











150 gram daslook gewassen en gesneden
75 gram rucola gewassen en gesneden
5 gram munt gewassen en gesneden
100 gram
zonnebloempitten
75 gram walnoten
1 theelepel zout en
peper
1 theelepel kruiden
naar keuze
3 teentjes knoflook
50 a 100 gram brandnetel
150cl olijfolie





Pak je groene vingers,
je handschoenen, je
schaar en een mand.
Nu kun je op zoek
naar de waardevolle
planten die in de pesto
moeten. Je kunt op
zoek naar de rucola,
munt, brandnetel en
daslook.
Nu je weer binnen
bent kun je de planten
gaan wassen en
snijden. Hiervoor heb
je het vergiet,
koksmes en snijplank
nodig. Zorg dat je bij
het wassen van de
brandnetels je handschoenen aan hebt en
zorg dat je ze intensief
wast om alle haartjes










weg te krijgen.
Pak de blender en doe
de daslook, brandnetel, rucola, munt en
knoflook erin. Mix het
een paar keer met de
blender om het te
mengen.
Rooster de walnoten
en zonnebloempitten
in een pan op zacht
vuur tot ze lichtbruin
worden.
Doe de helft van de
olijfolie, de geroosterde walnoten en
zonnebloempitten in
de blender.
Blend het tot een
gladde mix.
Doe de kruiden, peper&zout erbij en
blend het tot een fijne
pesto.

Stan Plomp
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Bereidingswijze:
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“Prehistorische” brandneteldaslook pesto
Eiwitten?
Plantaardige eiwitten helpen bij de biosynthese
van vitamines en aminozuren en bij de afbraak
van suikeralcoholen en ammoniumuitscheiding.

STEK KOOKBOEK, 2021

Hoe wordt eten bereid?
Potten en pannen bestaan nog niet. Om het vlees op te
warmen worden er gloeistenen gebruikt. Door de stenen in
het vuur te leggen gaan ze gloeien. Van het vlees en de
organen van de jacht wordt een voedzame maaltijd bereidt.
Kruiden en gedroogde vruchten worden toegevoegd naar
smaak. De gloeiende stenen worden voorzichtig in een houten

Jagen en verzamelen?
Stammen ( groepen van ongeveer 20 volwassene en
kinderen) moesten rondtrekken, want op een gegeven
moment raakt het voedsel ergens op. Dus moeten de
stammen ergens anders naar voedsel gaan zoeken. Pas later
kwamen ze op het idee om gewassen te laten groeien. Ze
ging toen ook niet meer jagen. Want het was veel slimmer om
zelf vee te houden

Stan Plomp
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Romeinse Tijd Linzenstoof
Kookgerei



Koksmes

Seizoen: Winter/lente
Bereidingstijd: 40 minuten



Groene vingers



Snijplank



Hapjespan



Kommetje



Waterkoker



Vijzel

Gezond: 1-2-3-4-5
Hoeveelheid: 4 porties

Benodigdheden

Bereidingswijze:

Lekker kruidig en gezond!

1.











2.
3.
4.

5.

Stan Plomp
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Paar blaadjes Gagel, ter vervanging van
laurier.
2 el sesamolie
2 eetlepels Venkel, komijn, dille, koriander, tijm en paprika
6 cups groente bouiilon
2 witte medium uien
2 stukjes knoflook
2 el olijfolie
2 stukken selderij
2 wortels
1 Blikje tomatenpuree

Verhit de olijfolie of water in een grote
pan op middelhoog vuur. Voeg uien toe
en bak ongeveer 3 minuten. Voeg
knoflook toe en kook daarna nog een
minuut of twee
Voeg selderij, venkel, dille, koriander
paprika, komijn, tijm toe en kook 1 minuut.
Voeg linzen, tomaten, tomatenpuree,
wortelen, laurier/gagel en groentebouillon toe.
Breng aan de kook, zet het vuur lager
en laat ongeveer 40 minuten sudderen
of tot de stoofpot de gewenste textuur
heeft bereikt.
Verwijder het laurierblad, breng op
smaak met peper en zout en serveer

10

Romeinse Tijd linzenstoof
Romeinse Tijd?
Ongeveer vanaf de 1 eeuw na Christus ontwikkeld de RijnWezer Germaanse cultuur zich in Midden- en Oost
Nederland en een deel van Duitsland. Deze kenmerkt zich
onder andere door de hutkommen (zie afb.) en het
versierde, handgevormde aardewerk. De meeste
e

STEK KOOKBOEK, 2021

Waar woonde mensen?
In deze periode ging men weer terug op de hoge, droge
delen van het landschap wonen. Vaak is er een
continuïteit in bewoning vanaf de IJzertijd die soms
doorloopt in de vroege middeleeuwen, maar vaker over
gaat in essen (landbouwlocaties uit de middeleeuwen
met opgebrachte plaggen) (Straten, 2008).

Wat zijn linzen?
Linzen is het meervoud van “ linze”. De linze-plant is een
eenjarige peulvrucht die sinds eeuwen wordt verbouwd. Het
komt ook voor in het Oude Testament. De oorsprong van de
peulvrucht ligt in Azië en Zuid-Europa. Voornamelijk in landen
als India, Bangladesh, Nepal, en Pakistan zijn linzen de
standaard.

Stan Plomp
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Romeinse Tijd kastanjepuree
Kookgerei



Koksmes



Groene vingers



Snijplank



Hapjespan



Stamper



Pan



Mand



Waterkoker



Schaar

Benodigdheden

Een Roomse ervaring!












Afmaken
• 3 eetl olijfolie extra vergine

Bereidingstijd: 40 minuten

Gezond: 1-2-3-4-5
Hoeveelheid: 4 porties

Bereidingswijze:
1. Verzael de kastanjes in het voedselbos met de mand.
2. Maak ze open met een notenkraker. Je haalt de schil eraf
en dan blijft er een witte noot over met een licht bruine velletje. Wanneer een noot niet meer goed is merk je dit heel snel
door de bruine kleur en/of de muffe zurige lucht.
3. Doe de kastanjes in een steelpan met voldoende water.
4. Laat je de kastanjes helemaal gaar koken (ongeveer 25 minuten), dan vallen ze uit elkaar tijdens het pellen. Dat is natuurlijk handig als je kastanjepuree wilt maken.
5. Pureer de kastanjes terwijl ze nog warm zijn. Dat doe je net
zoals je aardappels pureert: met een stamper. Lekker stampen!
6. Stamp of maal de specerijen fijn, hak de tuinkruiden fijn.
7. Meng specerijen en tuinkruiden met knoflook, garum/
vissaus/sojasaus en azijn, en roer dit door de kastanjepuree.
Doe er zoveel heet water bij als nodig is om een smeuïge puree
te krijgen,. waarschijnlijk drie eetlepels.
8. Verwarm de puree vlak voor het opdienen in de pan op laag
vuur, of afgedekt in de oven of in de magnetron, en roer er op
het laatst de olijfolie door.

Stan Plomp
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400 gr gekookte gepelde kastanjes
1 tl zwarte peperkorrels
1 tl korianderzaad
½ tl komijnzaad
3 eetl munt
1 teen knoflook uit de
knijper of een mespunt asafoetida
1 eetl garum/
Aziatische vissaus/
soja saus
2 eetl agave siroop
3 eetl wijnazijn
enkele eetlepels heet
water

Seizoen: Winter/lente

Romeinse Tijd kastanjepuree
Kastanjes?
Een speciale noot, kastanjes zijn rijk aan vitamine C, een vitamine
die belangrijk is voor het immuunsysteem. Ook zijn ze een bron
van vezels, die belangrijk zijn voor gezonde darmen. Wederom is
te zien dat plantaardig voedsel goed is voor de darmen.

STEK KOOKBOEK, 2021

Voedingstoffen kastanjes


Veel kalium



Beetje ijzer



Vitamine B6



Complexe koolhydraten



Onverzadige vetzuren



Glutenvrij



Calcium



Fosfor

Romeinen en kastanjes
Tamme kastanje is in de Romeinse tijd ingevoerd in de
Nederlandse streken, natuurlijk in belangrijke mate vanwege
de eetbare kastanjes. Oorspronkelijk komt de tame kastanje
boom in mediterrane streken in Zuid- en Oost-Europa voor.
Daar worden de kastanjes overigens veel groter dan in
Nederland.

Stan Plomp
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Middeleeuwse Mierikswortel
Mayonaise
Kookgerei



Staafmixer



Groene vingers



Snijplank



Schiller/rasp



Mand



Vergiet



Schaar



Kom



Schepje

Benodigdheden









2 mierikswortels
1 biologisch ei
limoen/citroen
250 ml olijfolie
Zeezout
Paar steeltjes
bieslook
Paar blaadjes munt

Bereidingstijd: 25 minuten
Gezond: 1-2-3-4-5
Hoeveelheid: 4 porties

Bereidingswijze:
1. Neem je mand, schep en schaar en ga in het voedselbos op
zoek naar de mierikswortel. Verzamel het in je mand.
2. Heb je alle kookgerei gereed?

STEK KOOKBOEK, 2021

Een lekkere saus voor bij
de patat of je favoriete
snack!

Seizoen: Winter/lente

3. Rasp de wortel met een fijne rasp.
4. Doe de mierikswortelrasp in een hoge kom, samen met 1
(biologisch) ei, het sap van een halve limoen, wat zout naar
smaak, en 250 ml milde olijfolie.
5. Zet de staafmixer op de bodem van de kom, zet hem aan en
trek hem rustig omhoog. In 5 seconden is je mayonaise klaar!

Stan Plomp
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Middeleeuwse Mierikswortel
Mayonaise
Bevolking en Natuur
Aan het einde van de Romeinse tijd neemt de
bevolkingsdichtheid flink af in Nederland en dus ook in
Twente. Hierdoor krijgt de natuur wel de kans zich te
herstellen en breiden de bossen zich terug uit.

STEK KOOKBOEK, 2021

Middeleeuwen
In de Merovingische tijd (450
-725n.Chr.) is de
bevolkingsdichtheid in
Twente erg laag. Vanaf de
Karolingische periode (7251050) neemt dit weer toe

Almelo ontstaat helemaal
aan het eind van deze
periode rond 1000n.Chr. als
handelscentrum op een
kruising van land- en
waterwegen.

Mierikswortel
De smaak van de mierikswortel lijkt op die van mosterd of
radijs, Mierikswortel werd bij de oude Grieken al gebruikt als
smaakmaker. Ook in de Joodse keuken wordt het veel
gebruikt, bijvoorbeeld bij het Pesachdiner. Vandaag de dag is
het nog steeds relevant en een bijzondere toevoeging aan de
maaltijd.

Stan Plomp
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Middeleeuwse rabarbermarmelade
Kookgerei



Stoofpan



Groene vingers



Zeef



Schiller



Snijplank



Vergiet



Mand



Mes



3-5 jampotjes

Benodigdheden







Bereidingstijd: 45 minuten
Gezond: 1-2-3-4-5
Hoeveelheid: 3 potjes

Bereidingswijze:
1. Pak je mand, je groene vingers en ga op zoek naar de rabarber in het voedselbos.
2. Schil en was de rabarberstengels, blancheerze drie of vier
minuten in water en laat uitlekken in een zeef.
3. Doe [de geblancheerde stengels] in een stoofpan met citroenschil, een stukje kaneel, twee kruidnagels, en zoveel
basterdsuiker als nodig is om het zoet te maken.
4. Zet het op het vuur, en reduceer tot een marmelade.
5. Werk het door een fijne zeef.
6. Giet het mengsel in de jampotjes
7. Laat het even afkoelen en doe het in de koelkast

Stan Plomp
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500 gr rabarberstelen, gewassen, licht
geschild en in stukken gesneden
100 gr donkere
basterdsuiker (‘moist
sugar’)
geraspte schil van ½
citroen
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
1 el vanillearoma

Seizoen: Winter/lente
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Middeleeuwse rabarbermarmelade
Rabarber?
De plant “rabarber” staat al meer dan 5000 jaar bij de mens in de
belangstelling, in het begin echter alleen als geneesmiddel. De
Chinezen hebben dit gewas, uit de Aziatische steppen, als eerste
in cultuur gebracht. Nu is het in de Nederlandse Tuinen veel
voorkomend en een cultuur gewas.

STEK KOOKBOEK, 2021

Een houtwal in Almelo
In de 14 eeuw werden er
landweren gebouwd ter
bescherming van de stad.
Dit zijn twee sloten
waarvan het weggegraven
e

zand in het midden een wal
vormt waarop struiken
worden geplant die
doorweven zijn met takken,
planten met doornen en

Gezondheidsvoordelen rabarber
Rabarber werkt laxerend, eetlustopwekkend,
maagversterkend, galdrijvend en is goed bij verstopping of als
je last hebt van bloedarmoede. De plantis rijk aan ijzer en
andere minerale zouten zoals calcium, kalium en magnesium
en bevat veel vitamine B1, B2, B6 en C. Rabarber reinigt de
lever. Vanwege veel vezels heeft rabarber ook voordelen voor
de spijsvertering en de darmwerking. Wederom een goede
plant voor de efficiente werking van het darmkanaal.

Stan Plomp
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Nieuwe tijd Mispelmoes
Kookgerei



Stevige pan



Groene vingers



Roerzeef



Mes



Snijplank



Vergiet



Mand



Grote kom



3-5 jampotjes

Benodigdheden
1-1½ kg rijpe, zachte
mispels (of meer)



2 zure appels (of renetten)



250-350 g agave siroop of honing
(smaak naar voorkeur)



sap van 1 biologiscje
citroen



½ tl vanillearoma



2 tl gemengde
koekkruiden



Ook nodig: passe-vite
(roerzeef) en 3-5
brandschone

Bereidingstijd: 35 minuten
Gezond: 1-2-3-4-5
Hoeveelheid: 3 potjes

Bereidingswijze:










Pak je mand en zoek de mispel en zure appels in het voedselbos
Was de mispels en appels en snijd ze in stukken. Laat pitten,
schillen en klokhuizen zitten.
Doe al het fruit in een stevige pan met een bodempje water
(max. 1 cm), breng dit afgesloten aan de kook en laat op
zacht vuur 20 min. pruttelen of langer, tot de mispels zacht
zijn (kooktijd is afhankelijk van rijpheid).
Doe het fruit door een roerzeef (passe-vite), vang de bruine
brij op.
Schep de brij terug in de (schoongemaakte) pan, zet die op
laag vuur; voeg honing en citroensap toe en roer tot de honing is opgelost.
Voeg nu ook vanille en koekkruiden toe. Breng de massa
zonder deksel op zacht vuur aan de kook en laat zo’n 3-5
min. inkoken.
Schep de mousse in de jampotjes en sluit die.
Laat de potjes geheel afkoelen. Koud en ongeopend bewaard gaat de mispelmousse zeker deze hele winter mee. Of
vries de moes in, dat gaat ook prima.

Stan Plomp
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Seizoen: Winter/lente

Nieuwe Tijd Mispelmoes
Geschiedenis van de mispel?
De Mispel was zeer relevant in het Romeinse Keizerrijk en
de Middeleeuwen nog voor de introductie van andere fruitsoorten
in West-Europa. Ze werd in de Middeleeuwen vooral in Frankrijk
en Duitsland aangeplant en in de Nederlanden in kloostertuinen.
De vrucht is nu niet zo populair meer, maar door de
voedselboscultuur wint het populariteit.

STEK KOOKBOEK, 2021

Gedwongen arbeid in Almelo
Iedereen moest meehelpen hand gebroken (Gerritsen,
met deze aanleg anders
1992). Een stadsmuur heeft
moest je een boete betalen Almelo nooit gehad.
en als je een landweer
vernielde werd je rechter

Zo rot als een mispel
Zo rot als een mispel betekent 'helemaal verrot, door en
door rot'. Een mispel is een vrucht van de mispelboom of
mispelaar. De mispel is pas eetbaar als hij donker kleurt
en zacht wordt, wat lijkt op een rottingsproces; een
beetje vergelijkbaar met een banaan, die zoeter en
zachter wordt als hij bruin wordt. Je zou beter overrijp
kunnen zeggen dan verrot. Een delicatesse!

Stan Plomp
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Nieuwe Tijd rozenbottelgelei
Kookgerei



Neteldoek

Seizoen: zomer/lente
Bereidingstijd: 25 minuten



Groene vingers



Snijplank



Schiller



Mand



Vergiet



Roerzeef



Kookpot



Glazen weckpot



Grote Kom

Benodigdheden










450 gr. rozenbottels
uit het voedselbos
900 gr. appels uit het
voedselbos
6 dl. Kraanwater
2 biologische citroenen
1 kg vegan geleisuiker
2 kruidnagels

1 Kaneelstiokje
1 Vanillestokje

Hoeveelheid: 1 pot

Bereidingswijze:
1. Pak je mand en verzamel in het voedselbos de appels en
rozenbottels. Het mogen ook andere soorten bottels zijn.
2. Was de appels en de bottels in het vergiet.
3. De eenvoudigste manier om de rozenbottels klaar te maken
is de steeltjes en kelkblaadjes verwijderen.
4. Eventjes laten koken met wat water en door een passe-vite
(roerzeef) draaien zodat de zaden kunnen verwijderd worden.
De zaadjes maken de smaak bitter.
5. Appels in stukken snijden, met pel en klokhuis.
6. Rozenbottelmoes en appels samen in een kom doen, water
bijvoegen tot het net onderstaat en 30 minuten laten koken.
7. Na de kookbeurt iets laten afkoelen, alles door een neteldoek gieten en het sap eruit persen.
8. Het sap in een grote kookpot gieten, citroensap en 850 gr.
geleisuiker per liter sap toevoegen. Het sap 4 minuten borrelend
laten doorkoken
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Gezond: 1-2-3-4-5

Dankwoord
Bedankt voor het lezen en koken met dit kookboek! Hopelijk heb je ervan genoten en wat geleerd over
de geschiedenis. Wat heb je allemaal geleerd en hoe heb je het ervaren? Kon je je alles in het voedselbos vinden? Wat vond je het allerleukst?

Namens de studenten van Hogeschool Saxion en STEK willen wij je bedanken voor het gebruik maken
van dit kookboek. Ook willen wij Guus Zeilemaker, Niek Rosink en Heleen Eshuis bedanken voor de
hulp aan de ontwikkeling van dit boekje. Tot ziens!
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