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De jury van Het Gouden Kookboek 2021 was aangenaam verrast door 
de 56 inzendingen. Het aanbod van kookboeken uit zowel Nederland als 
 België was gevarieerd en van hoge kwaliteit.

Alle boeken zijn met volledige aandacht en 
onafhankelijk van elkaar door de vijf jury-
leden bestudeerd, waarna elk jurylid een 
eigen top 10 heeft opgesteld. Deze top 10’s zijn 
naast elkaar gelegd en door de vijf juryleden 
besproken. Ieder jurylid heeft daarnaast ook 
de mogelijkheid gehad om een pitch te geven 
voor een titel die niet in de gezamenlijke top 10 
voorkwam. 

Dit is voor de jury een belangrijk bepalend 
onderdeel geworden, zodat elk jurylid de mo-
gelijkheid krijgt om een kookboek vanuit een 
ander perspectief te bekijken. 

“Wat is een mooi oftewel het mooiste kookboek? 
Dat was dit jaar een vraag die bij ons speelde. Een goed 

kookboek, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen 
en daar helpen de opgestelde criteria ons ook bij. 

Maar mooi is een grote vraag.”

De hoofdcriteria waar de kookboeken op ge-
toetst zijn en waar het winnende kookboek in 
uitblinkt zijn:
• inhoudelijke behandeling van het onder-

werp en/of 
• bruikbaarheid en functionaliteit en/of
• indeling/vormgeving/bindwijze/druktech-

niek

Vervolgens is door middel van een puntensys-
teem een top 5 samengesteld. Uit de top 5 is 
veelvuldig gekookt en aan de hand van de be-
oordelingen heeft de jury de winnaar gekozen.
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De jury 
Het Gouden Kookboek – de prijs voor het beste 
oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek van 
het voorgaande jaar – wordt uitgereikt aan de 
vooravond van de Kookboekenweek. Een vak-
jury bestaande uit experts op het gebied van 
kookboeken bekijkt alle ingezonden titels en 
test de boeken uitgebreid door verschillende 
recepten uit de boeken te bereiden. 

De vakjury van Het Gouden Kookboek 2021 
bestaat uit: juryvoorzitter Nadia Zerouali 
(kookboekenschrijfster, tv-kok en mede-op-
richter van de Couscousbar & Nadia & Merijn’s 
Souq, @nadiazerouali), Jonneke de Zeeuw 
(Mooncake.nl, culinair publicist, opiniemaker 
en ondernemer met een eigen kookboekencol-
lectie, @mooncake), Bart van Aken (voormalig 
eigenaar boekhandel Paard van Troje in Gent 
en Boekverkoper van het jaar 2013, zaakvoer-
der van catering Chère Jeanne), Sarriel Taus 
(ondernemer met liefde voor eten en drin-
ken bij Droog Amsterdam & World of Food, 
@sarrieltaus) en Anke Hermkens (marketeer 
bij Boekhandel Van Piere, met als specialisme 
Kookboeken, @kookboekrecepten). 

Het Gouden Kookboek wordt jaarlijks 
toegekend aan het beste oorspronkelijk Neder-
landstalige kookboek van het afgelopen jaar. 
In 2020 won Yvette van Boven met Home Made 
Basics Het Gouden Kookboek, in 2019 won 
Vanja van der Leeden met Indorock, in 2018 
was dit Jigal Krant met TLV en in 2017 won 
Souq van Nadia Zerouali en Merijn Tol.

Het Gouden Kookboek heeft tot doel de kwa-
liteit van het oorspronkelijk Nederlandstalige 
kookboek extra onder de aandacht te brengen.

Wat viel de jury op?
Het niveau van de boeken was hoog. Er is 
aandacht voor diepgang, context en verhalen 
achter receptuur en realiteit. Ook kwam er 
een aanzienlijk aantal specialistische kookboe-
ken uit, met oog voor originele onderwerpen 
en recepten. In 2021 was de jury blij te zien dat 
er meer titels van nieuwe en onbekende Ne-
derlanders en Vlamingen waren. Daardoor is 
er een betere afspiegeling van wat er in Neder-
landse en Vlaamse keukens gebeurt. Er is een 
kentering gaande. Als jury juichen we deze 
tendens toe en moedigen uitgeverijen aan deze 
ontwikkeling te ondersteunen voor een volle-
dig beeld van het hedendaagse Nederlandse/
Vlaamse culinaire landschap. Veganistische 
kookboeken bijvoorbeeld kunnen niet meer 
worden gezien als een hippe trend maar zijn 
een vaste speler geworden in het kookboeken-
vak en daarbuiten – met een blik naar de toe-
komst kan de jury dit alleen maar toejuichen. 



Seppe Nobels:
Een kookboek 

Lannoo

Receptuur:  
Seppe Nobels 

Fotografie:  
Heikki Verdurme 

Ontwerp:  
Bob Verhelst

Dit prachtige, tijdloze kookboek begint met: “Mag ik u inspireren…” Deze vraag 
kunnen we met een volmondig ja beantwoorden. In Een kookboek is namelijk goed 
gekeken naar hoe ingrediënten het best tot hun recht komen. Zo worden ingre-
diënten en bereidingswijzen op een andere manier benaderd en dat zorgt ervoor 
dat je bijvoorbeeld achteroverslaat van de geroosterde aardappels die door Seppe 
beschreven worden. Een op het oog simpele aardappel, perfect bereid. De pure 
fotografie van Heikki Verdurme sluit hier naadloos op aan. Dit eigentijdse, ‘chef-
waardige’ kookboek is ondanks het hoge niveau van de gerechten goed haalbaar 
voor de thuiskok. Met veel aandacht voor groente is dit een zeer toekomstbesten-
dig kookboek te noemen. Ieder gerecht dat is gekookt en getest door de jury was 
‘tot in de puntjes perfectie’ te noemen. Een grote bonus is de nutri-score, vermeld 
op de laatste pagina’s van deze 606 pagina’s tellende zwaargewicht.

Een kookboek is zo’n kookboek dat zelden verschijnt maar dat je over 30 jaar nog 
veelgebruikt in iemands keuken ziet staan.
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Paulami Joshi: 
De bijbel van de Indiase 

keuken 
Carrera Culinair 

Receptuur:  
Paulami Joshi 

Fotografie:  
Sven Benjamins

Ontwerp:  
Tijs Koelemeijer

Dit zeer uitgebreide Indiase naslagwerk bevat niets dan verrukkelijke, zorgvuldig 
omschreven receptuur en dat is waar een goed kookboek in essentie aan dient te 
voldoen. Door de duidelijke beschrijvingen is iedere (thuis)kok in staat om India 
naar Nederland te brengen en een feest in je mond te creëren. De smaakvolle in-
grediënten zijn goed verkrijgbaar zodat eenieder goed geoutilleerd met deze bijbel 
uit de voeten kan. Door de aantrekkelijke receptuur en fotografie krijg je bij iedere 
bladzijde nóg meer zin in koken – met 472 pagina’s is je hele jaar (en buik) gevuld. 
Er is door de jury veelvuldig uit dit boek gekookt en ieder recept slaagde met vlag 
en wimpel. Waar de jury ook erg van gecharmeerd was, was de indeling van het 
boek: per regio een groot hoofdstuk. Een land als India, met tweeëntwintig offici-
eel erkende talen, met zoveel invloeden, zou je haast moeten beschouwen als een 
continent; het kan niet gevat worden in één hoofdstuk. Door deze indeling is het 
soms even zoeken als je bent vergeten uit welke regio je eierpasteitje komt, maar 
laten we eerlijk zijn: het is geen straf om door dit boek te bladeren. De vele manie-
ren en technieken om met specerijen om te gaan zijn naadloos in Joshi’s recepten 
verweven: de ene keer roosteren, een andere keer meebakken in de olie. Met het 
volste vertrouwen volg je haar. Deze powervrouw die nog maar recent in Neder-
land woont heeft het Nederlandse culinaire landschap oprecht verrijkt. Dank je 
wel, Paulami Joshi!
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Oof Verschuren: 
Homakase 

Nijgh Cuisine

Receptuur & fotografie: 
Oof Verschuren

Ontwerp: 
Laura van Rijs

Op het gebied van receptuur, fotografie en vormgeving is dit boek een kunstwerk 
te noemen. Oof Verschuren is geen Japanner, geen chef of visser. Maar zijn gretig-
heid, kennis en competentie hebben ertoe geleid dat op iedere bladzijde merkbaar 
is dat Oof een alleskunner te noemen is. De uitleg over Homakase, sushigeschie-
denis, verschillende soorten sushi, de opbouw van een menu, etiquette, gereed-
schap, het dekken van de tafel en basisingrediënten en -technieken maakt het 
boek compleet. Deze uitleg is voor iedereen die geïnteresseerd is in culinaire ken-
nis ontzettend waardevol, losstaand van het gegeven of je wel of geen sushi wilt 
maken. Prettig is de ‘how to’/ stap-voor-stapbegeleiding bij op het oog uitdagende 
elementen. Homakase bevat geweldige receptuur die niet eerder op deze wijze 
beschreven is in Nederlandstalige kookboeken. Bij dit kookboek ontkom je er niet 
aan om een bezoek te brengen aan een goed gesorteerde Aziatische (online) toko 
en de betere visboer en flink wat tijd vrij te maken in je agenda, maar dan heb je 
ook écht wat. 



SHORTLIST

GOUDEN
KOOKBOEK
2021

Het

Job Pattinasarany & 
Perry de Man: 

Job & Perry,  
een klootzak-proof 

 kookboek 
Carrera Culinair 

Receptuur:  
Job Pattinasarany &  

Perry de Man
Fotografie:  

Marie Wanders
Ontwerp:  

Kevin Boitelle en Kaj Bos

Dit is een eerlijk en op en top eigentijds Nederlands kookboek over hoe er wer-
kelijk thuis gekookt wordt, met een lekker rauw randje. In bijna ieder kookboek 
wordt gepredikt over het belang van het maken van een eigen bouillon, maar 
gelukkig zijn daar Job en Perry die de lezers geruststellen door te schrijven dat 
een bouillonblokje ook prima is. Want niet iedereen heeft de tijd om iedere dag 
bouillon te maken of de ruimte om daar de vriezer mee vol te gooien. Bij de recep-
ten kun je het zo gek maken als je zelf wilt. Maak een Club Sandwich/Caesar Club 
met zelfgemaakte dressing, waarvan het recept is bijgevoegd. Of koop ’m gerust 
kant en klaar, maar wees je er dan wel van bewust dat je voor kwaliteit kiest. Wie 
nu denkt hier een simpel of doorsnee kookboek voor zijn neus te hebben, heeft het 
mis. Dit zijn stuk voor stuk gerechten die je een keer naar je overbuurman laten 
knipogen, waardoor die begrijpt: dit recept is óok weer een blijvertje. Job en Perry 
zijn erin geslaagd een prachtig, heerlijk en bruikbaar kookboek te maken, en 
 typisch Rotterdams bovendien.



Lola van Ruler: 
Toko Lo 

Carrera Culinair 

Receptuur:  
Lola van Ruler 

Fotografie:  
Mitchell van Voorbergen

Ontwerp:  
Shon Price  

Ambachtelijk Graficus

In dit fijne bakboek neemt Lola je mee in haar Indische bakery. Lola volgde een 
klassieke bakkersopleiding en dat - gecombineerd met haar Indische achtergrond 
- levert bijzondere baksels op, zoals pandan lime merengue pie. Daarnaast is dit 
boek bestrooid met een smakelijk laagje Indische nostalgie door de familierecep-
ten en -verhalen die voorbijkomen.  We mogen onszelf gelukkig prijzen met een 
auteur als Lola die haar culinaire familiegeheimen aan ons heeft toevertrouwd. 
Voor de thuisbakker die zelf aan de slag wil gaan met spekkoek en al het andere, 
ook onbekendere bakwerk uit de Indische keuken.
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Dorothy Porker: 
Nomnomnom 

Fontaine Uitgevers

Receptuur, fotografie  
en  ontwerp:  

Dorothy Porker

Zo moet eten zijn, zonder opsmuk en prestige; het gaat over lekker, want, zoals 
Porker zegt, het leven is al ingewikkeld genoeg. “Eet jezelf gelukkig” is haar credo. 
Voor haar blog doet deze allrounder alles zelf: recepten, teksten, styling en fotogra-
fie. Maar haar recepten hoef je niet tot op de letter te volgen, je mag zelfs take-out 
halen... Heerlijk realistisch! Een verfrissende nieuwe speler in het vak.

De stijl en fotografie is zeer onderscheidend en verrassend, wat ervoor zorgt 
dat je door blijft bladeren (en koken). Een geweldig cadeauboek, voor jezelf of een 
andere lekkerbek die je kent. 
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Joost Engelberts,  
Joris Vermeer &  

Bas Zwartepoorte: 
De Aardappeleters 

Thomas Rap

Receptuur, fotografie  
en ontwerp:  

Joost Engelberts,  
Joris Vermeer &  

Bas Zwartepoorte 

Uit de gelijknamige televisieserie is het boek De aardappeleters voortgekomen. 
De aardappeleters leest, met maar 20 recepten, meer als een bijzonder verhalen-
boek dan als een kookboek. Deze verhalen gaan over 20 gerechten die zo veel-
vuldig in Nederland gemaakt worden, dat we haast zijn vergeten dat ze elk een 
noemenswaardige, bijzondere oorsprong hebben. Gelukkig zijn daar Joost, Joris 
en Bas om deze verhalen boven tafel te krijgen en ze te bundelen in dit bijzonde-
re boek. Gerechten die we voor lief nemen krijgen dankzij deze heren een mooi 
podium. De verhalen in dit boek zijn betoverend. Het kan niet anders dan dat er 
een glimlach op je gezicht komt wanneer je het verhaal leest over L’Accademia 
 Italiana della Cucina.
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Katinka Lansink 
 Dodero: 

Mi Casa Peru 
Luitingh-Sijthoff

Receptuur:  
Katinka Lansink Dodero 

Fotografie:  
Susam Pang 

Ontwerp:  
Femke den Hertog

Mi Casa Peru is het kookboekdebuut van Katinka Lansink Dodero. En wat voor 
een debuut! Haar van moederskant Peruaans-Italiaanse afkomst klinkt door in de 
persoonlijke en vlot geschreven verhalen en in de manier waarop zij de oorsprong 
van de bereidingswijze en de gerechten beschrijft. De passie voor de veelzijdige 
Peruaanse fusionkeuken spat je tegemoet. De recepten zijn niet ingewikkeld en 
stap voor stap beschreven. De ingrediënten zijn goed verkrijgbaar. De vormgeving 
is helder en strak, de fotografie is watertandend. Kortom, een prachtig boek met 
heerlijke recepten. Katinka’s casa is nu ook een beetje nuestra casa, ons huis, ge-
worden, dankzij dit voortreffelijke boek.
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Judith Cyrus: 
Paramaribo 

Fontaine uitgevers

Receptuur:  
Judith Cyrus 

Fotografie:  
Christian Fielden

Ontwerp:  
Anthony Siemons

Om de oorsprong van de veelzijdige Surinaamse keuken te begrijpen, moet je de 
geschiedenis van dit land kennen. Suriname is hip. Toch weten veel Nederlan-
ders weinig tot niets over de voormalige kolonie. Judith Cyrus doet met haar boek 
 Paramaribo een moedige en geslaagde poging daarin verandering te brengen. 
 Cyrus heeft met haar boek een eigentijdse versie van Het Groot Surinaams Kook-
boek neergezet. Zij is er goed in geslaagd om op een toegankelijke manier recepten 
die generaties lang via de familie worden doorgegeven en nooit op papier zijn 
gezet, op te schrijven. Haar culinaire achtergrond helpt daar zeker bij. De vrolijke 
vormgeving zal volgens de jury mensen verleiden het boek te kopen en verder te 
ontdekken dat de Surinaamse keuken veel meer is dan roti en pom.



Titi Waber & 
 Restaurant Blauw:

Sambal:  
50 recepten met pit 

TERRA

Receptuur:  
Titi Waber
Fotografie:  

Sarah Distel
Ontwerp:  
Autobahn

‘Sedaaaap!’ (Sedap betekent lekker in het Indonesisch.) Dit boek(je) geeft weer 
hoe belangrijk en veelzijdig sambal is en dat heeft Titi Waber precies in dit boek 
weten te vatten. Weg met de vlakke sambal oelek uit de super. Dit kookboek laat je 
kennismaken met de gelaagde complexiteit van sambal. Als je eenmaal weet hoe 
sambal écht hoort te smaken, begrijp je: sambal is geen additioneel mopje op je 
bord, maar de sterspeler in je gerecht als je kookt uit de Indonesische keuken. Het 
gaat niet alleen om authentieke sambals: Titi heeft ook de ruimte genomen om te 
freestylen. Daar zijn verrassende en smakelijke combinaties uit voortgekomen, 
waaraan een apart hoofdstuk is gewijd. Sambal 50 recepten met pit is een ode aan de 
Indonesische sambal, onderdeel van het Indonesische culinaire erfgoed dat ook 
wij in ons hart hebben gesloten.
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Een boek kan zoveel doen.


