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Woord vooraf
Lekker, betaalbaar en gezellig eten. Dat is waar de 8 erkende sociale restaurants in
Gent voor staan. Iedereen is er welkom voor een lunch aan een democratische prijs.
Heb je een UiTPAS met kansentarief? Dan kan je er zelfs nog voordeliger eten.
Het kloppend hart van de sociale restaurants zijn de mensen die er werken.
Ze worden begeleid en gestimuleerd om bij te leren en ervaring op te doen.
In de keuken werken mensen uit alle lagen van de maatschappij samen. Zo ontstaat
een mooie mix van medewerkers, elk met hun eigen roots, hun eigen verhalen en
hun eigen culinair talent.
In dit boekje ontdek je 8 wereldse recepten van 8 verschillende medewerkers.
Ze delen hun favoriete gerecht uit hun thuisland en de speciale herinneringen die ze
eraan hebben. Veel kookplezier!
Zin om zelf eens te komen lunchen? De adressen van de erkende sociale restaurants
in Gent vind je achteraan dit receptenboekje. Eet smakelijk!
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“Ik maak dit recept heel vaak voor
familie en vrienden. Het is een klassieker
uit de Arabische keuken, snel en
gemakkelijk te bereiden en heerlijk
als aperitiefhapje of als vieruurtje.”

Jihan Al Abbas
Geboren in Libanon
Kom lekker eten in Ledeberg bij
Jihan in IKook-De Knoop

Fatayer bsabanig
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Krokante spinaziepasteitjes
TIME

1 uur en 15 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

500 gr witte bloem

 Voor het deeg: los de gist op in lauwe melk. Voeg geleidelijk de gezeefde bloem, een snuifje 		

10 cl volle melk

zout en olijfolie toe. Kneed het geheel tot een homogeen deeg en laat 15 minuten rijzen.

10 cl volle yoghurt

 Laat intussen de oven voorverwarmen op 180 graden.

7 gr droge gist

 Gaar de spinazie in een beetje olijfolie en laat uitlekken. Stoof de ui aan.

1 kg spinazie

 Kruid de spinazie en ajuin met de kruidenmengeling en het citroensap.

1 fijngesneden middelgrote ui

 Rol het gerezen deeg in balletjes van ongeveer 50 gram. Laat nog 15 minuten rijzen.

1 citroen uitgeperst

 Rol de balletjes uit tot vierkantjes en vul ze met de gekruide spinazie en ajuin.

droge kruidenmengeling

 Maak de flapjes dicht en geef ze de gewenste vorm. Bestrijk ze met losgeklopt eigeel en bak 		

(komijn, look, ras el hanout)
olijfolie

op 180 graden gedurende ongeveer 15 minuten.
 Serveer warm.

peper en zout
1 ei

TIP Om de flapjes te plooien, trek je de zijden van het deeg eerst goed uit voor je ze bovenaan dicht
maakt. Dat zorgt ervoor dat je deeg lekker luchtig en krokant is.
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“Ik leerde dit traditioneel Turks recept
van mijn familie. Het is een variant op
de bekende dolma met rijst, je kan
eenvoudig experimenteren met
verschillende soorten groentevullingen.
Voeg bijvoorbeeld courgetteblokjes en
gesneden pijpajuin toe en bind het
mengsel met ei.
De bulgur kan je ook vervangen door
een rijst- en couscousmengeling.”

Ebru Karakaya
Geboren in Turkije
Benieuwd naar de gerechtjes van Ebru?
Proef ze bij IKook-Nieuw Gent.

Bulgurlu biber dolmasi
4

TIME

60 minuten

Gevulde paprika met bulgur

Dit heb je nodig

Zo maak je het

8 groene paprika’s

 Spoel de bulgur onder stromend water en laat uitlekken.

150 gram gehakt

 Snij de tomaten, peterselie en ui in stukjes.

1 tas dikke bulgur

 Snij de bovenkant van de paprika’s af en verwijder de zaadjes.

1 ui

 Meng de bulgur met 2 eetlepels tomatenpuree, gehakt, zwarte en rode peper en zout.

1 tomaat

Voeg de peterselie, ui en tomaat toe.

3 eetlepels tomatenpuree

 Voeg ongeveer 2 eetlepels zonnebloemolie toe en kneed het hele mengsel goed.

half bosje peterselie

 Vul de paprika’s met het mengsel en zet de paprika’s vervolgens rechtop in een pan.

2 theelepels rode peper

		 Je kunt er eventueel voor kiezen om de bovenkant weer op de paprika’s te plaatsen.

2 theelepels zwarte peper

 Zet een andere pan op het vuur met 2 eetlepels zonnebloemolie, 1 eetlepel tomatenpuree

1 eetlepel zout

		 en anderhalve tas gekookt water en breng aan de kook tot het een saus wordt.

4 eetlepels zonnebloemolie

 Giet de saus over de paprika’s in de andere pan.

1,5 tas gekookt water

 Leg een bord omgekeerd op de gevulde paprika’s zodat de vulling mooi in de paprika blijft.
 Doe een deksel op de pan en breng aan de kook.
 Zet het vuur op een lager pitje zodra het kookpunt is bereikt en laat de paprika’s nog een 		

		 half uur nakoken.

TIP Bulgur is een graanproduct, gemaakt van verschillende soorten tarwe. Maak bulgur op 		
dezelfde manier klaar als risotto: breng aan de kook met een beetje water en zet het vuur 		
zacht tot alle vocht is opgenomen. Dat duurt zo’n 8 tot 10 minuutjes. Je kan de bulgur 		
daarna zowel koud als warm eten.
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“Kabuli Pulao is een feestelijk gerecht
dat vaak gecombineerd wordt met lam,
al verkies ik zelf rund. Mijn moeder
maakt
het indit
Afghanistan
vaak Turks
klaar in
“Ik leerde
traditioneel
het weekend. Ze is de beste Kabuli Pulao
recept van mijn familie. Het een
kok die ik ken.
variant
opdit
degerecht
bekende
Typisch aan
is dedolma
lichte
met
kan eenvoudig
zoete rijst,
toets, je
vergeet
dus zeker de exrozijntjes niet.”
perimenteren
met verschillende

soorten groentevullingen.”

Farhad Safi
Geboren in Afghanistan
Gezellig tafelen in een mooi kader?
Kom smullen bij Farhad in Eetcafé Toreke.
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Kabuli Pulao

4

Traditioneel Afghaans rijstgerecht
TIME

60 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

350 gr basmatirijst

 Spoel de rijst met lauw tot warm water tot het water helder blijft.

75 ml zonnebloemolie

Week de rijst daarna minimum 30 minuten.

2 kleine el kardemom

 Spoel de rozijnen.

1 el garam masala

 Schil de wortels en snij ze in dunne, gelijke reepjes van ongeveer 5 mm.

2 dl kippenbouillon

 Verhit 25 ml olie in een pan en laat de wortels op een zacht vuur sudderen tot ze iets zachter 		

1 el bruine suiker

zijn. Voeg de rozijnen toe met een eetlepel water en laat alles garen. Bestrooi de wortels en 		

1 el witte suiker

rozijnen vervolgens met de suiker (naar eigen smaak). Strooi 1 theelepel kardemom over 		

100 gr rozijnen

het mengsel en zet even opzij.

50 gr pistaches en

 Breng 50 ml water aan de kook in een kom. Voeg de bruine suiker en de kippenbouillon toe.

50 gr amandelen, kort

 Laat 3 tot 5 minuten koken in 120 ml water. Roer om met een schuimspaan. Let op, als de rijst te

aangebakken
2 grote wortels

lang kookt, dan kleven de korrels aan elkaar.
 Laat de rijst uitlekken en schep ze weer in de pan. Voeg de zonnebloemolie toe en giet er 		

het bruine suikerwater over. Strooi de garam masala over het geheel en roer goed 			
door elkaar. Maak een piramide van rijst in de pan en maak gaten in de rijst.
 Laat de rijst met deksel 3 minuten op het vuur staan tot je een getik hoort. Voeg nu de 			

kardemom en de wortels en rozijnen toe. Leg een theedoek tussen het deksel en de pot om te 		
TIP Garam masala is een geroosterd
mengsel van specerijen. Je kan de
mix ook gemakkelijk zelf maken met
bijvoorbeeld peperkorrels, kruidnagel, komijn, kaneel en kardemom.

voorkomen dat er stoom ontsnapt. Zet nog 10 tot 15 minuten op een laag vuurtje en voeg ook 		
de nootjes toe.
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“Ik leerde het recept van mijn
moeder. Leuk is dat je allerlei variaties
kan maken op de schotel. Vervang
bijvoorbeeld het lamsvlees door
kippenbillen.
Wie het gerecht op de traditionele
manier klaar wil maken vouwt nog een
deegkorst rond de rand van de kookpot
en laat die mee in de oven garen. Zo
blijven alle smaken en sappen in de pot.
Heerlijk!”

Blal Masroor
Geboren in Pakistan
Wip snel binnen in
Wijkresto ‘t Oud Postje.

Hyderabadi biryani
4

Rijst met lamsvlees

TIME

60 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

2 tl knoflookgemberpuree

 Meng de knoflookgemberpuree, de kaneel, kruidnagels, kardemomzaadjes, het chilipoeder, 		

2,5 cm pijpkaneel

de yoghurt en het citroensap met 1 eetlepel olie en het zout door elkaar. Meng vervolgens 		

2 kruidnagels

met het lamsvlees.

4 kardemompeulen (alleen
de zaadjes)
0,5 tot 1 tl milde chilipoeder
1 el volle yoghurt
1 el citroensap

 Zet het mengsel afgedekt in de koelkast gedurende 30 tot 45 minuten.

Verhit 3 eetlepels olie in een kleine koekenpan en bak de ui 5 minuten krokant en 			
goudbruin. Zet de ui apart.
 Spoel de rijst onder koud water en kook ongeveer 8 minuten met 400 ml water tot de korrels 		

halfgaar zijn (zacht vanbuiten, hard vanbinnen).

6 el arachideolie

 Verwarm de melk zachtjes en laat de saffraan enkele minuten weken.

0,5 tl zout

 Verwarm de oven op 180 graden.

500 gram lamsbout (of

 Verhit de rest van de olie in een pan met dikke bodem en bak het vleesmengsel in 			

-schouder) in blokjes
1 middelgrote ui, in dunne
ringen
200 gram witte basmatirijst
(of een andere langkorrelige
soort)
4 el volle of halfvolle melk
enkele saffraandraadjes

15 minuten rondom bruin. Meng de ui er door.
 Vet een ovenschaal in met de boter of ghee. Schep het vleesmengsel erin en vervolgens de 		

halfgare rijst. Duw de rijst stevig aan.
 Schenk het mengsel van melk en saffraan er over. Dek de schaal goed af met 				

aluminiumfolie en zet de schaal 30 tot 40 minuten in de oven op 200 graden.
TIP Voor extra smaak, serveer de schotel met Indische raita (een kruidige yoghurtsaus), extra
gebakken uitjes, rozijnen en geroosterde cashewnoten.

15 gram boter of ghee
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sfeerbeeld met de medewerkers
van Parnassus

“Doro Wot is misschien wel het
beroemdste gerecht van mijn thuisland.
Je vindt het in élk restaurant in Ethiopië
en het is vooral populair op feestdagen.
De westerse variant is stevig gekruid,
maar wel stukken milder dan het
origineel dat echt heel pittig smaakt.
En als ik zeg heel pittig, dan bedoel ik
werkelijk zó pittig dat je je afvraagt hoe
Afrikanen het kunnen eten zonder dat er
stoom uit hun oren komt.”

Tizita Wolde
Geboren in Ethiopië
Ontdek Het Balenmagazijn:
een origineel restaurant
op een nieuwe, groene site.

Doro wot met berbere

Kip op Ethiopische wijze

4

TIME

1 uur 30 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

1 tot 1.5 kg kip in stukken

 Ontvel de kip en prik in elk stukje lichtjes met een vork.

1.5 kg uien, fijn versnipperd

 Smelt boter in een stoofpan. Bak hierin heel lichtjes de uien en knoflook gedurende 5 minuten.

250 gr tomatenpuree

 Voeg vervolgens de berbere en tomatenpuree toe. Laat het geheel 15 minuten sudderen 		

en roer af en toe goed door.

250 gr melkerijboter
1 theelepel gemalen zwarte

 Voeg de kip toe, zorg dat alle stukjes goed met de saus bedekt zijn.

peper

 Voeg water toe tot een dikke soep ontstaat.

3 eetlepels berbere

 Na 20 minuten voeg je ook de eieren toe. Zet het deksel op de pan en wacht tot 			

het vet boven komt drijven.

(Ethiopische kruidenmix )
10 hardgekookte eieren,

 Roer de gemalen peper er door en laat het geheel afkoelen.				

pellen en lichtjes met een
vork inprikken
2 tenen knoflook fijn versnipperd

TIP Je kan de kip op verschillende manieren serveren, bijvoorbeeld met injera. Dat is een
soort pannenkoek bereid met gistdeeg. Rol de kip in de injera en dien zo op.

14

ABDEL BAGI
Geboren in Soedan
Sla een praatje met Abdel
en eet meteen lekker in het prachtige
kader van restaurant Parnassus.

V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2018 - 00000

“Deze goulash is een typisch gerecht in
Soedan. Elke keer als ik het maak, moet
ik terugdenken aan de tijd dat ik er nog
woonde. Het vlees kochten we niet
zomaar bij de slager. Samen met
enkele andere familieleden slachtten we
zelf een rund. Alle groenten kochten we
op de lokale markt van het dorp.”

Lahma bitmatim ma alarz
4

Goulash met rundsvlees

TIME

2 uur 30 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

6 eetlepels arachideolie

 Verwarm vier eetlepels olie in een pot.

3 uien

 Voeg de uien, komijn en koriander toe en laat stoven.

600 g rundsvlees

 Schroei het vlees dicht in de olie.

200 g gepelde tomaten

 Voeg de gepelde tomaten en het tomatenconcentraat toe en laat langzaam garen.

70 g tomatenconcentraat

Voeg vervolgens de look toe.

3 tl kaneel

 Bak de vermicelli in twee eetlepels olie tot het goed gebruind is.

5 tl kardemom

 Voeg nu de rijst toe, samen met de kaneel en de kardemom.

2 teentjes knoflook

 Voeg een halve liter water toe met een half bouillonblokje

400 g basmatirijst

en laat koken tot de rijst gaar is (ongeveer 15 minuten).

250 g vermicelli

 Meng de saffraan er goed doorheen en klaar!

1 potje (3g) saffraan
korianderpoeder
komijnpoeder
½ kippenbouillonblokje

TIP Serveer de goulash met een fris slaatje, zoals een mengeling van tomaten, rucola,
komkommer, ui, sesamolie en limoen.
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“Ik ben zeer trots dat ik dit gerecht kan
voorstellen. Het is een populair gerecht
in Guinee, een beetje zoals stoverij met
frieten hier in Vlaanderen. In Guinee
maken we het gerecht meestal met mais
en rijst.“

Mariama
Geboren in Guinee
Een snelle, gezonde hap aan betaalbare prijs?
Kom naar Het Restaurant Vlaamsekaai!

Mafe tiga e neri

4

Lamsstoofpotje met tomaat en pinda
TIME

2 uur 30 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

800 g lamsstoofvlees

 Meng de gepelde tomaten met het tomatenconcentraat, de pindakaas en 250 ml water. 			

280 g rijst

Breng het mengsel langzaam aan de kook.

3 wortelen

 Bak het lamsvlees in olijfolie, samen met de ui.

1 ui

 Voeg het vlees en de ui toe aan de tomatensaus, laat het vlees zo langzaam gaar worden.

2 groene paprika’s

 Stoof de wortelen, look en paprika en de kruiden en voeg deze vervolgens toe aan

2 teentjes knoflook
250 g gepelde tomaten

de tomatenpindasaus en het vlees.
 Laat intussen de rijst koken en serveer samen.

70 g tomatenconcentraat
125 g pindakaas
1 groentebouillonblokje
olijfolie
1 tl basilicum
peper en zout
pilipili

TIP Je kan de pindakaas ook heel eenvoudig zelf maken. Vermaal de nodige pinda’s in
een keukenmachine tot de olie in de pinda’s vrijkomt. Na enkele minuten heb
je zelfgemaakte, gladde pindakaas!
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“De Pancho taart is een Russische
specialiteit met zure room en veel
chocolade. De taart heeft zijn naam te
danken aan zijn bolle vorm, die doet
denken aan de dikke buik van Sancho
Panza, het hulpje van Don Quichote.”

Fariza Yevloeva
Geboren in Rusland

Pancho taart

6

Dessert met ananas en chocolade
TIME

1 uur 45 minuten

Dit heb je nodig

Zo maak je het

6 eieren

Voor het biscuitgebak:

3 kopjes suiker

 Verwarm de oven voor op 180°C.

1/3 tl bakpoeder

 Scheid de eiwitten van de dooiers. Klop het eiwit op tot het in pieken omhoog staat (10 minuten

4 el cacao
½ el citroensap
2 kopjes bloem
750 g ananascompote
1 glas ongezouten
pindanoten
500 g zure room (dik)
100 g donkere
chocolade

met een mixer). Voeg, in kleine porties, 2 kopjes suiker en eidooiers toe (één voor één).
 Voeg langzaam bloem en bakpoeder toe. Blus met citroensap.
 Verdeel het deeg in twee gelijke delen. Zet één deel opzij. Zeef de cacao (om klonters te

vermijden) en voeg de cacao bij de rest van het deeg. Meng voorzichtig.
 Vet twee bakvormen in en giet er het deeg in. Plaats de vormen in de oven, bak ongeveer 35 minuten.
 Laat de biscuits afkoelen. Zet de gele biscuit opzij, snij de bruine biscuit (mét cacao) in blokjes 		

van 3 tot 4 cm.
Voor de crème:
 Klop de zure room op. Voeg tijdens het kloppen geleidelijk een kopje suiker toe in (en eventueel

een snufje vanille). Maak je geen zorgen als de crème niet te dik is, dat is normaal.
Stel de taart samen:
 Haal de blokjes bruine biscuit door de room en plaats die bovenop de gele biscuit. Bestrooi

tussendoor met stukjes ananas en pindanoten. Giet de overgebleven room over de cake, garneer
met gesmolten chocolade en laat de taart nog minimaal 30 minuten in de koelkast staan.
TIP Geen fan van ananas? Vervang het tropische fruit door lekkere ontpitte kersen!
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Hier lunch je lekker

en sociaal in Gent:

Het Restaurant Ateljee

Eetcafé Toreke

Prijzen

Kempstraat 150
9000 Gent
www.het-restaurant.be

Vlotstraat 22
9000 Gent
www.torekevzw.be

In de sociale restaurants kan iedereen
betaalbaar lunchen. Mensen met een leefloon
of verhoogde tegemoetkoming krijgen een
voordeliger tarief met de UiTPAS.

Het Restaurant Ateljee

IKook - Nieuw Gent

Vlaamsekaai 10
9000 Gent
www.het-restaurant.be

Rerum Novarumplein 180
9000 Gent
www.ocmwgent.be

Het Restaurant Ateljee

IKook - De Knoop

Balenmagazijn, Getouwstraat 10
9000 Gent
www.het-restaurant.be

Hundelgemsesteenweg 125
9050 Ledeberg
www.ocmwgent.be

Parnassus

't Oud Postje

Oude Houtlei 122
9000 Gent
www.parnassus.be

Meulesteedsesteenweg 455
9000 Gent
www.torekevzw.be

Standaard tarief: vanaf € 8
Mensen met verhoogde tegemoetkoming: € 5,5
Mensen met (een inkomen lager of gelijk aan)
leefloon/levensminimum: € 3 - € 2,5 op woensdag
Kinderen tot en met 12 jaar: helft tarief ouders

smakelijk
ngeunah
вкусный
lezzetli
smaaklik
selamat makan
mànmànchī
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09 210 10 10

www.stad.gent

V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2018 - 01623

GENTINFO

