Reis je mee naar Vuurland?
Het Eindeloze-Verhalen-kookschrift neemt je mee
naar de wereld van Gaméla en haar broertje Sisoi. Zij
zwierven als kano-indianen over de wateren van de
eilandengroep Kaap Hoorn, Vuurland. In het uiterste
zuiden van Zuid-Amerika. Dicht bij de Zuidpool.
In dat gebied waren de Yagán de eerste bewoners.
Hun geschiedenis is hier nauwelijks bekend. De Eindeloze Verhalen vertellen erover in een mix van historische feiten en verzonnen avonturen.

hét kookschrift
Aly Hendriks

Voor dit kookschrift heeft schrijfster Aly Hendriks
acht Eindeloze Verhalen uitgezocht waarin eten
voorkomt. Daarbij heeft ze een recept bedacht met
ingrediënten die nu hier te koop zijn. Je kunt elk gerecht gemakkelijk thuis maken. Via elk verhaal kom
je wat te weten over de lang vervlogen tijden van de
Yagán in het verre Vuurland.

8 verhalen over toen & 8 recepten voor nu
Lees, schrijf, teken en kook
met Eindeloze Verhalen
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Eindeloze Verhalen
hét kookschrift

Eindeloze Verhalen - hét kookschrift
Concept, tekst en beeld Aly Hendriks
Ontwerp Monica Schokkenbroek
Papier Biotop 100 gr/m2
Drukwerk EPS Amsterdam
Oplage 200
Beeldmerk Eindeloze Verhalen Jan van Zomeren janvanzomeren.nl
Bronnen literatuurlijst op EindelozeVerhalen.nl
Contact info@eindelozeverhalen.nl
EindelozeVerhalen
@EindelozeVerh

Eindeloze Verhalen - hét kookschrift
Ga je mee naar de wereld van Gaméla? En haar
broer Sisoi? Zij trekken samen met hun ouders
rond in kano’s. Het zijn waternomaden. Elke dag
gaan ze op zoek naar eten. Ze zwerven over het
water van de eilandengroep Kaap Hoorn, Vuurland.
Dat ligt in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika.
Dicht bij de Zuidpool.
Op de website EindelozeVerhalen.nl vind je meer
avonturen van Gaméla en Sisoi. De verhalen zijn
verzonnen, de feiten komen uit de geschiedenis
van de Yagán-indianen. Kijk daarvoor ook even op
pagina 36.
Voor dit kookschrift heb ik acht Eindeloze Verhalen
uitgezocht waarin eten voorkomt. Daarbij heb ik
een recept bedacht met ingrediënten die nu hier
te koop zijn. Je kunt elk gerecht gemakkelijk thuis
maken. En via elk verhaal kom je wat te weten over
de Yagán van toen in het verre Vuurland.
Lees je mee? Kook je mee?
Aly Hendriks
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Recepten

Eindeloze Verhalen

Smakelijk water

9

Speuren naar water

10

Paddenstoelensoep

11

Wachten op nieuw eten

12

Groene salade

13

Gaméla en Sisoi hebben kiespijn

16

Ei op een groen bedje met mayonaise

17

Het bos onder water

18

Kip uit de oven

19

Halsbrekende toeren aan een steile rots

22

Mosselhoop

23

Samen eten: mosselen en meer

26

Makreel met uienringen

27

Vissen op makreel

30

Feestelijk fruit

31

Driedubbel feest

36

Wie en waar?

38

Wat gebeurde er? Wanneer?

41

Over de taal

43

Meer lezen? Meer weten?
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De hoeveelheden in de recepten zijn voor 1 persoon.
Kook je voor meer? Vermenigvuldig de hoeveelheid
ingrediënten met het aantal mensen voor wie je kookt.

Smakelijk water

Speuren naar water

ijsblokje van sinaasappel

Dit gaat erin:

De sneeuw is gesmolten. Het voorjaar komt eraan. Sisoi
volgt zijn vader. Die houdt een stok in zijn handen.
Hij lijkt ergens naar te zoeken. Hij speurt met gebogen
hoofd langs de randen van het strand. Soms loopt hij
een paar passen landinwaarts. Over het gras en het
mos. Tot waar de struiken beginnen. ‘Nou Sisoi’, zegt
zijn vader, ‘dit had ik niet verwacht. Het heeft veel
geregend in de herfst en nu is de sneeuw weg… maar ik
zie nog geen duidelijke aanwijzingen.’ Ze zoeken verder.
Plotseling prikt Sisoi’s vader met de stok in de kale
grond tussen een paar plaggen mos, schraapt wat aarde
weg en vindt… water.

• 40 gram verschillende vruchten die je lekker vindt.
Bijvoorbeeld aardbeien, bananen, bosbessen, frambozen of sinaasappels.
Kun je ze in dit seizoen vers kopen? Of uit de diepvries?
• Kraanwater.

Zo maak je het:

• Houd de vruchten op kleur bij elkaar. Was de vruchten.
• Pel de banaan en de sinaasappel.
• Neem een kommetje en prak vruchtjes van dezelfde kleur
fijn met een vork.

• Laat de houder met blokjes vruchtenmoes in de vriezer
ca. 2 uur opstijven.

Op een van zijn speurtochtjes had Sisoi van alles gevonden: een haarbal, een grote schelp, een vogelskeletje.
En ook botjes van een albatros. Die kan hij nu mooi als
rietje gebruiken. Hij en zijn vader gaan op hun hurken zitten. Ze steken een rietje in het water dat ze net
hebben gevonden. Het water is heel vers en smaakt zo
heerlijk zoet! Sisoi laat al gorgelend en smakkend een
slok in zijn mond rondgaan… lekker!

• Doe in een glas wat vruchtenijsblokjes, van elke kleur eentje.
Vul het glas met kraanwater en je hebt heerlijk koel en
smakelijk water.

Dan onderbreekt zijn vaders stem zijn dromerijen:
‘Mama en Gaméla lusten vast ook vers drinkwater.
Hoe zullen we dat meenemen?’

• Vul elk ijsblokvakje met één kleur vruchtenmoes.
Zo krijg je oranje, roze/rode en blauwe ijsklontjes.

Speuren naar water staat op de website EindelozeVerhalen.nl, verhaal 13.
ijsblokje van banaan

In
dit verhaal
komt een hol botje
voor dat dient als rietje.
Plastic rietjes bestonden
in die tijd niet. De mensen
gebruikten wat ze
in de natuur
vonden.

Dit kan ook:
Maak een kleurrijke smoothie met verschillende vruchten en water
in de blender. Bijvoorbeeld in laagjes op kleur.
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Ruimte voor jouw tekening of verhaal.
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