Koken

1. Kook je elke dag?
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Ja

Nee

Weet niet

Toelichting:
Ja
 Daar hoort eenmaal in de week friet bakken dan ook bij.
 Ik vind het heel belangrijk om een gezonde maaltijd op tafel te zetten en dat
kan al in een kwartier als het moet
 Meestal wel
 Minstens 6 dagen per week waarvan 5 dagen lekkere hollandse kost. Heerlijk
weer de winterse menu`s.
 Niet ik maar mijn zoon
 Tenzij we uit gaan eten
Nee
 6 van de 7 dagen en `s zondags friet voor de tv :-) Wel vaak zelf gebakken.
 Gemiddeld elke 2de dag
 Ik ben weduwe
 Ik haat koken. Ik kook lang niet iedere dag. gelukkig heb ik vrienden waarvan ik
af en toe te eten krijg en een plaats waar ik een dag vast ga eten. Voor de rest
laat ik eten komen van een maaltijdservice
 Ik kook iedere 2de dag omdat ik alleen woon vind ik dat gemakkelijk , dus de
2de dag opwarmen .
 In het weekend niet
 In weekend altijd 1 keer friet halen
 Mijn lieve echtgenote kookt altijd en zeer goed
 Mijn vrouw en ik koken om de beurt!
 Mijn vrouw ik af en toe
 Op zondag heeft moeders wat koken betreft een vrije dag ;)
 Soms komt het niet zo goed uit om volledig te koken , en eten we wat
makkelijks , of een frietje of iets dergelijks .
 Vijf dagen in de week
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Weet
niet







Voor het eten zorgt mijn vrouw dagelijks
We koken meestal samen
6 vd 7 dagen
Af en toe. Van woedeðŸ˜€
Zelf niet, wel mijn vriendin. Vraag ondoordacht geformuleerd.

1.1 Wanneer eet je jouw zelfgemaakte (warme)
maaltijd?
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Tussen de middag

Toelichting:
In de avond

Dit wisselt
per dag






In de avond

Dit wisselt per dag

Weet niet

Een enkele keer tussen de middag als dat met sporten beter uit komt.
Kinderen zijn tussen de middag niet thuis dus praktisch gezien eten we
de warme maaltijd in de avond. Al zou het veel prettiger zijn om deze
tussen de middag te nuttigen.
Vaak eten wij sávonds warm
Alleen in het weekeinde tussen de middag warm eten.
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1.2 Waar eet je deze maaltijd op? Ik eet
voornamelijk:
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Aan tafel

Voor de tv

Voor de computer Anders, namelijk:

Weet niet

Anders:
 aan tafel, maar met tv
 verschillend
 voor TV en aan tafel

1.3 Welk gerecht kook je het liefste?
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Weet niet

Toelichting:
1  Hollandse pot
 aardappel en pastagerechten
 Aardappel, groente en vlees
 Aardappelblokjes, vis en worteltjes
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aardappelen groente sla en vlees
Aardappelen vlees/vis groente
aardappelen, groenten en vlees
aardappels groente en vlees en eigen gemaakte soep
aardappels- vis en groente
aardappels, vlees en groenten
Aardappels, vlees, groente
afwisselend, aardappelen, groente en vlees of pasta variaties
alle soorten groenten
alles
alles
Alles
alles als het maar vers is
alles geen voorkeur
alles het is voor mij een hoby
alles is lekker.
alles kook graag
Alles wat ik kook, kook ik met liefde!
Alles wat lekker is, vooral de kost van vroeger
Alles, als het maar vers en herkenbaar is. Dus geen fabrieksvoer waarvan ik de
ingrediënten niet kan zien. Daar zit allerlei troep in: zie de snijvleesaffaire. Pizza en
zo komt er bij mij niet in!
alles!!!!!!!!!!!!
aubergineschotel uit de oven.
Aziatisch, rijst ed.
bambi
Bami
Bamigerechten
Bief met uien.
biefstuk
Bij voorkeur internationaal en vers is met lekkere kruiden.
boerenkost
Broodje poep
buitenlands
Buitenlands. Chinees, Mexicaans, Italiaans
Burritos
chili concarde
chinees
chinese tomaten soep en knoflook scampi met room en tagiatelle
chinese tomatensoep en chow mein (bami-gerecht)
currygerechten en pasta's
Daar koken mijn hobby is kook ik alle gerechten graag.
Als maar veel afwisseling is dan blijft het leuk en steeds uitdagend.
Dat is vershillend.
de 'alle daagse pot '.
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de hollandse pot
Divers van Hollands tot Italiaans.
diverse soepen
Diversen
draadjesvlees met zelf gebakken friet
een groenteschotel uit de oven met kaas.
een pans gerechten
Eigenlijk alles
Eigenlijk alles,vooral veste groente
elke dag iets anders net wat er vers is
er zijn zoveel lekkere gerechten
Erwten soep
Erwtensoep met ballen en kookworst
gebakken aardappelen
Gebakken aardappels rauwkost en een ei
Gebakken piepertjes, kipfilet en koolrabi.......
gebraden vlees met groente-aardappelen
geen voorkeur
Geen voorkeur, het liefst zoveel mogelijk wisselen.
geen voorkeuren , gewoon gezond, aardappelen, rijst, macaroni , vlees verse
groenten
geen, ik kook niet graag
gevarieerd
Gevarieerd
Gevarieerd eten maakt me niet uit welke keuken
gevarieerd; hollandse keuken; pasta ed
Gewokte groente met een stukje vis
Gezonde verantwoorde maaltijden
Goulash
Groente met aardappels stoofpotje vlees
groente met vlees
Groenten vlees patatten
Groentewinkel de wok gekombineerd met vis en kruiden
Hachee
Hangt helemaal af van het weer en de tijd die ik heb. Een pasta is meestal wel goed,
maar in de zomer is een maaltijdsalade ook lekker.
Ik heb geen 'specialiteit'.
Hartige taart
Heb geen echte favoriet,met groente van het seizoen.
Heb geen lievelings gerecht
heel afwisselend verschillende gerechten uitproberen zoals zoete aardappelen soep.
heel divers, net waar ik zin in heb.
heel gevarieerd.
het liefste pasta, het vaakst aardappels, vlees, groente.
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Hollands (soep, aardappelen, vlees, groenten en pudding uit de pak)
Bij minder tijd, nasi, bami of een pasta
Hollands en pasta maaltijden
hollandse kost
Hollandse kost
Hollandse kost en geregeld ook pasta .
Hollandse kost: groente, aardappelen en vlees
hollandse pot
Hollandse pot
Hollandse pot en pasta
Hollandse pot!!!
hutspot
Iets wat lekker, voedzaam, gezond en snel klaar is. Iedere dag dus weer een
uitdaging! :-)
Iets wat snel klaar is
Ik heb geen hekel aan koken maar heb ook geen favoriet recept.
Ik heb geen voorkeur, ik kook zeer graag
Ik hou van koken dus er is niet iets wat ik niet graag kook, of ik alles lust is een
andere vraag
Ik kook bijna iedere dag iets anders dus heel gevarieerd
Zuurkool speciaal. Heerlijk
ik vind bakken het leukste
ik vind bijna alles lekker
Ik vind bijna alles lekker dus kook ook vanalles
indisch
Indisch
Indonesisch
Italiaans
Italiaans en Aziatisch
Italiaans, oosters
Italiaans, oosters
Italiaans, Oosters, ovenschotels
Kipfilet a la piri piri.
Spaghetti carbonara
Wintertijd: verse boerenkool met worst
kook helemaal niet graag
Lasagna
Lasagna
lasagne
Lasagnette
ligt aan het seizoen. Nu in de Herfst stamppotten en maaltijdsoepen
lust eigenlijk alles, geen voorkeur voor een bepaald gerecht
Maakt mij niet uit. Ik heb een gruwelijk hekel aan koken maar het moet toch elke
dag!
maakt mij niets uit
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maakt niet uit
Maakt niet uit
maakt niet uit, alles.
Maakt niet uit. Ik kook zeer gevarieerd
maakt niet uit. kook alles wel.
maakt niks als het maar vers is
met aardappelen
met groenten uit eigen tuin
Mexicaans (uitgebreid) of bief met chips, geb. banaan, geroosterd brood en
champignons
nasi
Nasi
Nasi of bami.
nederlandse pot
Nederlandse kost
Nederlandse traditie
normale kost
Normale kost
Normale kost aardappelen stukje vlees met groente
Onze kinderen vinden mijn spaghetti erg lekker ( met heel veel groenten ) en als je
eten lekker wordt gevonden, dan maak je dat ook graag. Maar ik probeer wekelijks
nieuwe recepten uit.
oosters
Ouderwetse Kost
ovengerechten
ovenschotels
Ovenschotels
Pasta
pasta
aardappelen
pasta
Pasta (13x)
pasta di mama :-P
pasta gerecht
Pasta gerecht.. maar maakt niet zoveel uit zolang ik maar niet teveel aardappels hoef
te schillen
pasta gerechten
pasta gerechten en een eigen gemaakte soep
Pasta gerechten en ovenschotels
pasta met zalm
pasta of ovenschotel
pasta of roerbak groente
pasta, rijst gerechten
Pasta, rijst of mie
pasta,ovenschotel
6












































Pasta,s
pasta,vlees aardappelen verse groenten,zuurvlees,goulashsoep,erwtensoep.
pasta.
pasta's
boerengerechten
Pasta's
Pasta's en rijst gerechten.
Pasta's en rijstgerechten
pasta's stamppotten
pastagerechten
pastsa
Pizza en pasta
preischotel
rib eye met rucola salade en pasta
Rijst en pasta gerechten
rijste pap
Risotto
Roerbak met een pastasoort
roerbakken
rundvlees
Sambal bonen, volkoren rijst, pindasaus en 'n gebakken eitje
snelle gerechten zoals kip-kerrie-rijst of noedelen met groenten of stamppot
soep
Soep
Soep aardappelen groente vlees pap
soep en aardappelen vlees en groenten
pasta soep
Soep, aardappelen, groente, vlees of vis en dan nog yoghurt. En pasta.
Soep, aardappels vlees. pudding of yoghurt na
Soep!
soepen
SPAGETHI
spageti
Spagetti
spaghetti
Spaghetti
spruitjes of spinazie
stampot
stampot en pasta
stampotten
stampotten,hollandse kost
stamppot
Stamppot
stamppot en pasta
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stamppot masi bami soep snert pannenkoeken
stoofvlees met bonen
stamppot, pasta, rijst, pannenkoeken, friet, aardappelen/groente/vlees, mexicaans
Stamppot.
Stamppotten
steaks
Teveel om op te noemen
Tomatensoep, aardappelen, vlees en groenten.
Traditionele Nederlandse gerechten die ook nog seizoens gebonden zijn en
natuurlijk biologisch
Van alles
Van alles, geen favoriet.
van alles.
Van alles.
vanalles.
vanalles...pasta...stamppot ect
variabel
Variatie
verse groenten van het seizoen, aangevuld met een aardappelgerecht en een stukje
vlees of vis.l
Vis
Vlees gerechten
Vlees of vis met roergebakken groente
wat een onzinnige vraag !!!!!
Wij lusten alles, we proberen zo gezond mogelijk te koken met zo min mogelijk
koolhydraten.
Wisselend. Liefst geen gekookte aardappelen.
witlof,ham,kaas
Wok gerechten
wokgroente
wortelstamppot met hachee
Zalm met tagiatelli en pesto en sla.
zeer gevarieerd vis pasta vlees vegetarisch
zelfgemaakte soep, aardappelen vlees of vleesvervanger en groente.
Zo gevarieerd mogelijk. Hollandse pot, pasta, oosterse gerechten, soepen noem
maar op. Allemaal lekker en gezond, en leuk om te maken
zuurkool met rookworst
zuurkool schotel
Zuurvlees
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2. Wat doe je als je zelf niet kookt?

(n= 207)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Dan kookt mijn
partner

Ik haal ergens
anders eten

Ik warm de restjes Anders, namelijk:
op

Weet niet

Anders:
 af en toe koken en dan zorgen dat er genoeg in de diepvries zit
 Bij familie eten
 brooddag
 broodmaaltijd
 Buiten de deur eten
 dan eet ik op werk
 dan warm ik gewoon een kop soep op of zo, kun je niet echt koken noemen dus
 eet bij ouders
 eet brood dan
 eet op werk
 Er kookt iemand anders, warm restjes op en haal wel eens eten
 ga uit eten
 iets gemakkelijks b.v pizza
 ik ga uit eten
 kook meestal voor 2 dagen
 ligt eraan waar ik ben. Werk veel in buitenland.
 maaltijdsoep plus dessert
 mijn moeder kookt
 mijn vrouw kookt iedere dag en dat bevalt me goed.
 of bak een hamburger met een broodje.
 of de kinderen
 Op het werk
 portie van dochter
 Sinds de kinderen het huis uit zijn, wordt er nauwelijks nog gekookt.
 soms uit eten
 uit eten
 Uit eten
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verschillend
We eten 1 dag per week brood.
we eten buiten de deur
zelf frituren / broodje
zelf frituren, met de aardappelen uit de eigen MOESTUIN, hum lekker zeg
zie antwoord 8
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