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SAMENVATTING De elfjarige Mick moet koken
voor zijn leven. Zeven dagen lang moet hij iets
maken wat keizer Linus i lekker vindt. Er is alleen
één probleem: de keizer lust niets.

Sinds de oude koning dood is, regeren de keizer en
zijn raadsheer met harde hand over Minelotte.
 Protesteren is gevaarlijk. Voor je het weet zit je
 gevangen op de Witte Rots, een kaal eilandje voor
de kust.

Als Mick in de problemen komt, gaat hij een wed-
denschap aan met de keizer. Wint Mick de strijd op
leven en dood, dan redt hij niet alleen zichzelf, maar
ook alle mensen die zijn verbannen. Verliest hij, dan
wacht hem een gruwelijke straf…

Koken voor de keizer is een spannend, sprookjes -
achtig avontuur over een jongen die moet koken
voor zijn leven. Achter in het boek staan de recep-
ten die Mick maakt om de strijd te winnen. 



Voorlezen

Koken voor de keizer leent zich uitstekend om voor te

lezen in de klas. Door het ritme in het verhaal – Mick

moet zeven dagen koken voor de keizer – is het mak-

kelijk om een afgerond stuk voor te lezen. Daarnaast

zitten er veel spanningsbogen en cliffhangers in het

verhaal, waardoor de leerlingen graag zullen willen

weten hoe het verdergaat…

Schrijf een eetrecensie!

In Koken voor de keizermoet de keizer steeds vertellen

wat hij van het eten vindt. Je kunt zeggen dat eten vies

is, of lekker, maar je kunt er veel meer over zeggen. Er

zijn zelfs mensen die daar hun beroep van maken. Ze

mogen uit eten in een restaurant en daarna schrijven

ze daar een stukje over in de krant. Over de smaak van

het eten, de bediening in het restaurant, hoe het res-

taurant en het eten eruitzien… Dat gaat bijvoorbeeld

zo:

De erwtjes waren prachtig frisgroen en de uitgebakken

spekjes zorgden voor een perfect knappertje. Wel jammer

dat de kok een beetje uitgeschoten was met de peper in de

saus, maar de romige smaak en de verse kruiden maak-

ten veel goed. De bediening lag helaas te slapen – een

beetje teleurstellend dat we drie keer moesten roepen voor

onze glazen werden bijgeschonken.

Nu ben jij aan de beurt. Schrijf bijvoorbeeld een recen-

sie (zo noem je zo’n stukje) over:

– wat je gisteravond hebt gegeten;

– de allerlekkerste keer dat je in een restaurant hebt

gegeten;

– het allervieste eten dat je ooit hebt gehad.

Stel dat jij moet koken voor je leven…

… wat zou jij dan maken? 

De kinderen kunnen bedenken wat het allerallerlekker-

ste eten is, eten waarvan ze denken dat de keizer het

wel lekker móét vinden. In de klas is het leuk om ge -

zamenlijk te bespreken wie wat zou maken. Vervolgens

kan iedereen een recept erbij zoeken, en wie weet kan

er zelfs gekookt worden (thuis of op school). 

Bedenk het vieste recept ooit

Bedenk het vieste gerecht ter wereld en schrijf daar-

voor een recept! De vieze recepten worden daarna

voorgelezen in de klas. Wie wil mag ze koken, maar

dat is misschien niet zo’n goed idee. ☺

Koken in de klas

Beschikt de school over een keuken? Dan is het na-

tuurlijk superleuk om Koken voor de keizer voor te lezen

en daarna een recept te maken uit het boek. De recep-

ten staan achter in het boek. Een aantal is eenvoudig

genoeg om met een groep te maken. Eventueel kan

ook thuis worden gekookt (in groepjes) en op school

worden geproefd. 

Tortilla met hanenbek! 
Verzin gekke namen voor eten 

‘Wat heb je gemaakt?’ vraagt de keizer.

‘Een keesadieja. Met pico de gallo.’

‘Pico de wat?’

‘De gallo. Dat betekent hanenbek.’

‘Ik ga toch geen hanenbekken eten!’ 

De keizer vindt ‘pico de gallo’ maar een rare naam

voor eten (maar de naam bestaat echt!). Verzin zelf

gekke namen. Bekijk plaatjes van eten. Wie verzint de

gekste naam voor een gerecht? 

Wat zouden mensen in de toekomst eten?

Het is het jaar 2345… Zouden de mensen dan nog

steeds spaghetti met balletjes eten? Of hebben ze ge-

noeg aan een pilletje waar alles in zit? Verzin een ge-

recht van de toekomst en schrijf er eventueel een

verhaaltje omheen.
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Het ingrediëntenspel

Koken begint met goede ingrediënten. In Koken voor de

keizer spelen die een grote rol. Mick is gewend om zelf

ingrediënten te zoeken op Minelotte. Bespreek met de

klas welke soorten ingrediënten er allemaal zijn (zoals

vlees, vis, groente, kruiden, brood, zuivel, etc.) en be-

denk voorbeelden van elke soort. 

Daarna krijgt iedereen de opdracht een ingrediënt mee

te nemen van huis. Het liefst zo vreemd en onbekend

mogelijk! Alle ingrediënten worden uitgestald met

nummertjes erbij. Nu krijgen alle kinderen een vel pa-

pier en mogen ze proberen zoveel mogelijk ingrediën-

ten te herkennen en op te schrijven. Als iedereen klaar

is, worden de ingrediënten en de winnaar bekend -

gemaakt. De winnaar krijgt natuurlijk een mooie prijs. 

Teken een nieuw omslag voor 
Koken voor de keizer (na (voor)lezing van het boek)

Op het omslag van Koken voor de keizer staan een

boot, een zee vol haaien, de witte rots en torens van

het paleis. Bespreek met de klas of de kinderen dat

een passend omslag vinden, of dat ze een heel andere

keus hadden gemaakt. Opdracht: teken een nieuw

 omslag voor Koken voor de keizer dat jij goed vindt

 passen bij het boek. 

Koken voor de keizer-quiz

Op het volgende blad vind je een korte quiz over on-

derwerpen die in het boek aan de orde komen. De quiz

werkt simpel: iedereen gaat staan. Voor antwoord a

steek je je rechterhand op, voor b de linker. Heb je het

fout, dan moet je gaan zitten. Eventueel kun je nog

een ‘smaakfinale’ spelen, als er 3-5 kinderen over zijn.

Nodig zijn dan vijf blinddoeken en vijf etenswaren om

te proeven. Bijvoorbeeld: een stukje mango, droge

kokos, een takje dille of een ander kruid, witte chocola,

een stukje tortilla. Wie de meeste smaken herkent, is

de winnaar!
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MARLOES MORSHUIS
 debuteerde in 2015 met Koken voor
de keizer. Dat daaraan recepten zijn
toegevoegd, is niet zo verwonderlijk:
ze houdt naast spannende verhalen
ook van eten en koken. Wacht even:
spannende verhalen? Lees Borealis
en je zult begrijpen wat ze bedoelt.
Zoek je Marloes, dan kun je haar
vinden tussen zonen, kippen en

boeken in hun meer-dan-honderd-jaar-oude huis, of schrijvend
in de oude soepfabriek. Of op een school: die bezoekt ze
graag, omdat kinderen altijd zulke goede vragen stellen.
www.marloesmorshuis.nl

UITGEVERIJ  LEMNISCAAT is een onafhanke-
lijke uitgeverij van kwalitatief hoogstaande boeken voor
kinderen, young-adultboeken, fictie en non-fictie voor
volwassenen. De uitgeverij streeft naar een wereld

waarin ieder kind opgroeit met boeken en die verhalen altijd
met zich meeneemt. 
www.lemniscaat.nl

EXTRA INFORMATIE



Koken voor de keizer
SMAAKQUIZ

1. In het boek regeert Linus I met harde hand over
het eiland Minelotte. Bestaan er nog echte kei-
zers op de wereld?

a. Ja.

b. Nee.

(a. Ja, eentje nog: de keizer van Japan, keizer

 Akihito, en keizerin Michiko.)

2. Zoals jullie al op de voorkant kunnen zien, zwem-
men er ook haaien rond in het boek. Haaien
staan bekend om hun enge vinnen en scherpe
tanden. Maarre… hoe blijven die tanden eigenlijk
zo scherp?

a. Ze ‘slijpen’ ze aan schelpen op de oceaanbodem.

b. Ze verliezen regelmatig tanden en krijgen er dan

een reservetand voor terug.

(b. De reservetanden staan al in rijtjes klaar.)

3. Kruiden zijn Micks geheime wapen in Koken voor
de keizer. In welk antwoord staan alleen kruiden
die echt bestaan? 

a. Dille, peterselie, koriander, komkommerkruid.

b. Munt, tijm, oregano, borias.

(a. Borias bestaat niet.)

4. Saffraan is het duurste kruid ter wereld. Het
wordt gemaakt van de stampers van de saffraan-
krokus. Er zijn er honderdduizend nodig voor een
kilo… en ze worden met de hand geplukt! De
stamper is rood, maar je eten wordt geel als je 
er saffraan door doet. Wat is de bijnaam van
 saffraan?

a. Het gele genot.

b. Het rode goud.

(b. Het rode goud.)

5. Aardappels. Nederlandser wordt het niet! Stamp-
pot, aardappels met jus, aardappelpuree… Maar
Nederlanders waren helemaal niet de eerste
aardappeleters! Wie wel?

a. De Inca’s.

b. De Zweden en Noren.

(A. De aardappel komt uit Zuid-Amerika en is in de

zestiende eeuw door Spaanse ontdekkingsreizigers

meegenomen naar Europa.) 

6. De ouders van Mick zijn verbannen naar de Witte
Rots, een kaal eilandje voor de kust van Mine-
lotte. Daar zitten ze met een heleboel andere
mensen. Er is bijna geen eten, alleen meeuwen -
eieren en zeewier. Niet echt een feest. Toch kan
zeewier best lekker zijn. In welk buitenlands
 gerecht is het verwerkt?

a. Sushi.

b. Paella.

(a. Sushi zijn zeewierrolletjes gevuld met rijst en

bijvoorbeeld rauwe vis en komkommer.)

Als er nog te veel kinderen overblijven voor de finale,

kan de raadvraag worden gesteld. De drie kinderen die

het dichtste bij het goede antwoord zitten, mogen de

smaakfinale spelen. 

RAADVRAAG

In Koken voor de keizer kan Remo, de vriend van Mick,

gelukkig heel goed lekkere vissen vangen. Hoeveel

soorten vis denk je dat er ongeveer bestaan op de

 wereld? (Goede antwoord: 32.000.)
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