SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB HASSELT
In 2016 viert SI Club Hasselt haar 50-jarig bestaan.
We vieren deze verjaardag ook met de publicatie van een uniek
KOOKKUNSTBOEK
Waarom een Kookkunstboek?

“Dit kookboek was een uitdaging voor alle leden van onze club.
Het is een gezamenlijk geschenk van ieders inzet en enthousiasme om de projecten
van onze club extra glans te geven. Ieder lid illustreerde haar recept met een eigen
tekening. Door het culinaire met het artistieke te verbinden, knopen we een gouden
strikje rond deze bijzondere verjaardag! ”
Het boek bundelt de lievelingsrecepten van 50 actieve vrouwen die
midden in de wereld staan en ondanks hun drukke agenda’s toch met
volle teugen genieten van gezond en verfijnd eten, een lekker glas wijn,
een mooi gedekte tafel met boeiende gesprekken... De gekozen
gerechten zijn even divers en kleurrijk als de leden zelf.
Niet alleen de inhoud ook de vorm is apart. De illustraties zijn geen
traditionele foto’s maar houtskooltekeningen van de hand van de leden.
Eén van onze jongste Sorops, tevens kunstenares en lerares
schilderkunst, leerde ons de techniek in een reeks workshops. Uiteindelijk
tekende elk lid een ingrediënt uit een zelfgekozen recept. Voor eenieder
van ons was dit een stap uit de comfortzone; op enkele uitzonderingen
na had niemand artistieke ervaring met houtskool. Maar enthousiasme
overtrof onzekerheid. Engagement elimineerde weerstand. Dat we dit
samen hebben verwezenlijkt, sterkt ons in onze saamhorigheid.
De opbrengst van de verkoop van dit feestelijke Kookkunstboek is
bestemd voor YAR-Vlaanderen – project wonen, voor meer informatie
www.yarvlaanderen.be.
Vanaf 15 februari 2016 is dit Kookkunstboek te koop bij alle leden van
SI Club Hasselt voor de prijs van € 30.

Bestellen kan ook op www.sorophasselt.be.
216 pagina’s, mooi vormgegeven en uitgegeven met meer dan
70 handgetekende illustraties, 62 gevarieerde recepten:
aperitiefhapjes, voorgerechten, hoofd- en nagerechten.
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