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Geniet mee



Ons werk  
maakt sterk
Heel wat mensen met verminderde kansen op de  arbeids- 
markt vinden moeilijk een job. Maatwerkbedrijf Ateljee  
bouwde een aantal tewerkstellingsprojecten uit en stelt  
hierin meer dan 450 mensen tewerk. 

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in onze 
organisatie. Iedereen verdient een kans om zich te ontplooien  
en optimaal te functioneren in onze samenleving. Door in onze 
restaurants te lunchen, steun je onze projecten. 

Alle info www.ateljeevzw.be

MEDEWERKERS MET TALENT 

Onze medewerkers hebben heel wat talenten én komen vaak  
uit alle hoeken van de wereld. In dit boekje presenteren we 
het beste van beide: de favoriete recepten van onze keuken-
medewerkers. Het zijn de recepten die ze keer op keer  
voor hun familie koken, recepten waar ze trots op  
zijn en iedereen vingers en duimen bij aflikt.

Probeer de recepten zelf ook eens uit  
en laat het je smaken!



Burèk met spin
ie en  
feta, Turkse �a�iki  
en gebakken rĳst 
Ayse en Eminè - Turkĳe

Burèk met spinazie en feta

Ingrediënten

16 vellen burèk (te vinden in elke Turkse winkel) / klontje boter 
/ 250 g spinazie (gespoeld en fijngesneden) / 1  fijngesneden 
ui / 160 g fetakaas / 1 ei / peper en zout

Bereidingswijze 

Stoof de spinazie samen met de ui en voeg peper en  
een klein snuifje zout toe. Laat afkoelen en uitlekken.

Verbrokkel de feta bij deze vulling en meng goed.

Leg de vellen burèk open en leg de vulling van de ene hoek  
naar de andere hoek op de vellen tot 4 cm van de rand

Rol de vellen strak op en halverwege plooi je de hoekjes naar 
binnen, zo zal de vulling bij het frituren binnen blijven. 

Voor de laatste plooi smeer je een losgeklopt eitje op het vel,  
zo zal het ‘sigaartje’ mooi gesloten blijven bij het frituren.

Frituur op 180° gedurende een 3-tal minuten  
(tot ze mooi bruin zien).



Turkse tzatziki

Ingrediënten

2 komkommers / 1 teentje look / 300 g volle yoghurt /  
1 rood uitje / 1 bussel dille / peper, zout / ½ geperste citroen

Bereidingswijze 

Snij de komkommers door in de lengte en haal de zaadjes er uit, 
snij in fijne schijfjes. Snij de ui en de look fijn, hak de dille  
en pers de citroen

Meng al de groenten en meng met de yoghurt,  
kruid dan goed af met peper en zout

Gebakken rijst (Pilaw)

Ingrediënten

200g rijst / 6 dl water / 1 ui / klontje boter / tijm / laurier  
/ peper en zout / snuifje curry / 1 blokje kippenbouillon

Bereidingswijze 

Stoof de ui en voeg de rijst toe samen met de kruiden.

Als de rijst glazig is, voeg het water met het bouillonblokje toe.

Laat 20 minuten koken op een matig vuur met het deksel  
op de pot en zonder roeren.

Gnocchi met kip
Erik en Martin - Slovakĳe

Gnocchi

Ingrediënten

500g bloemige aardappelen / 2 eieren / 100 g bloem / 
100 g geraspte Parmezaan / 1tl zout, snuif peper

Bereidingswijze 

Schil de aardappelen. Snijd in gelijke stukken. Kook in water met 
zout in 25 min. gaar. Giet af. Laat afgedekt 10 min. uitdampen. 
Stamp fijn met de pureestamper. Laat 10 min. afkoelen. 

Splits de eieren. Meng de bloem, kaas, het zout, de peper,  
de eidooiers en de helft van het eiwit door de aardappelpuree.

Bestuif handen en werkblad met bloem. Schep het mengsel  
op het werkblad. Kneed in 2 min. tot samenhangend deeg. 

Verdeel het deeg in gelijke stukken (naar het aantal personen). 
Rol uit tot rolletjes van 1 ½ cm dik. Snijd in stukjes van 2 cm.

Duw met de tanden van een vork aan 1 kant van de gnocchi  
een ribbelpatroon, daardoor hecht de saus beter.

Breng een pan water met zout aan de kook. Kook de gnocchi in 
kleine porties. Als ze komen bovendrijven zijn ze gaar (ca. 2 min.). 
Schep met een schuimspaan uit de pan en houd afgedekt warm.



Kip

Ingrediënten

500 g kip / klontje boter / 1 ui / 2 teentjes look / 2 tomaten 
/ 500 g champignons / 1 bussel peterselie / peper en zout / 
flesje room / Parmezaanse kaas

Bereidingswijze 

Snij de ui, look en champignons in blokjes. 

Snij de kip in blokjes en hou apart.

Hak peterselie en snij de tomaat in blokjes. 

Smelt de boter en bak op hoog vuur de kip, voeg na 1 minuut  
de ui, look en champignons toe en bak een 5-tal minuten. 

Blus eventueel met wat witte wijn maar het hoeft niet. 

Voeg de room toe en laat inkoken.

Werk af met peper en zout, tomatenblokjes, peterselie  
en Parmezaanse kaas.

 



Lahma bitmatim ma ala�
Abdel Baghi - Soedan

Ingrediënten

6 eetlepels arachideolie  / 3 uien / 600 g rundsvlees /  
200 g gepelde tomaten / 70 g tomatenconcentraat /  
3 tl kaneel / 5 tl kardemom / 2 teentjes knoflook / 400 g 
basmatirijst / 250 g vermicelli / 1 potje (3g) saffraan /  
korianderpoeder, komijnpoeder / ½ kippenbouillonblokje

Bereidingswijze 

Verwarm 4 eetlepels olie in een pot. Voeg de uien, komijn en 
koriander toe en laat stoven. Schroei het vlees dicht in de olie. 
Voeg de gepelde tomaten en het tomatenconcentraat toe.  
Laat langzaam garen. Voeg de look toe.

Bak de vermicelli in 2 eetlepels olie tot het bruint, voeg  
daarna de rijst toe samen met de kaneel en de kardemom.

Voeg ½ liter water met een ½ bouillonblokje toe  
en laat koken tot de rijst gaar is (ong. 15 minuten).

Dan pas de saffraan toevoegen en goed mengen.

Serveer met een salade van 
tomaten, rucola, komkommer, ui, sesamolie en limoen



Mafe tiga e neri
Mariama Barry - Guinee-Conakry

Ingrediënten

800 g lamsstoofvlees / 280 g rijst / 3 wortelen / 1 ui /  
2 groene paprika’s / 2 teentjes knoflook / 250 g gepelde 
tomaten / 70 g tomatenconcentraat / 125 g pindakaas /  
1 groentenbouillonblokje / olijfolie / 1 tl basilicum /  
peper en zout / pili-pili

Bereidingswijze 

Laat de gepelde tomaten, het tomatenconcentraat,  
de pindakaas en 250 ml water langzaam koken.

Bak het lamsvlees met de ui aan in olijfolie.

Laat daarna langzaam gaar worden in de tomaten-pindasaus.

Stoof de wortelen, look en paprika en de kruiden en  
voeg deze bij de tomatenpindasaus en het vlees.

Laat ondertussen ook de rijst koken.

 



Pounyena paprika
Silvana Rasić – Servië

Ingrediënten

4 grote zoete puntpaprika’s (of 8 kleine) / 600 g gemengd 
gehakt / 1 rode ui / 1 witte ui/ 100 g rijst / 2 wortels / 
peterselie / teentje knoflook / paprikapoeder / 4 (zachte) 
koolbladeren / Vegetakruiden

Bereidingswijze 

Halveer de paprika’s en hol ze uit.

Stoof de uien, look en wortelen samen met het vlees  
lichtjes aan.

Meng de gehakte peterselie er onder en  
kruid met Vegeta en paprikapoeder.

Vul de paprika’s met dit mengsel en laat 20 minuten bakken  
in de oven op 180 °C.

Blancheer de koolbladeren, vul ze met de gekookte rijst en  
rol op. Bak eveneens 20 minuten in een oven op 180 °C.

Serveer met een salade van 
kerstomaatjes, sjalotjes, rucola en kropsla. 
Afkruiden met Vegetakruiden en peper.



· Het Restaurant 
Vlaamsekaai 10, 9000 Gent

· Het Restaurant 
Kempstraat 150, 9000 Gent

· Het Restaurant Balenmagazijn 
Maisstraat 142, 9000 Gent

· Parnassus 
Oude Houtlei 122, 9000 Gent

· Het Havenrestaurant 
Singel 31, 9000 Gent

Ontdek alle  

restaurants van  

Ateljee vzw


