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Twee studentes geven positieve draai aan  
coronatijd met ‘Het Quarantaine Kookboek’ 

 
Twee net afgestudeerde studentes schreven onlangs ‘Het Quarantaine Kookboek’.  Een 
inspirerend kookboek om de 10-daagse quarantainetijd voor iedereen wat draaglijker te 
maken. Het boek staat vol met overheerlijke recepten, bijpassende muziek en leuke 
activiteiten. Thuisblijven en koken is nog nooit zo leuk geweest!    
 
Inspiratie voor nieuwe gerechten  
De horeca is dicht, boodschappen doen is minder leuk en we moeten vaker thuis koken. De 
gerechten vliegen er doorheen en na al die dagen in huis is de inspiratie ver te zoeken. Dit 
kookboek biedt volgens Emilie en Suzan de perfecte oplossing. Emilie vertelt enthousiast:  
 
“Suzan en ik willen met ons kookboek een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving 
en de quarantainetijd minder zwaar maken. En ook voor de mensen die niet in quarantaine 
zitten is dit een ontzettend leuk boek. Eigenlijk kan iedereen het goed gebruiken in deze tijd.”  
 
Inhoud van het boek  
Het Quarantaine Kookboek, met maar liefst 110 bladzijdes, helpt je van dag tot dag door 
jouw 10 dagen quarantaine. Het boek is gevuld met 45 uiteenlopende recepten voor ontbijt, 
lunch, diner en soms een toetje. Zo heb je op de eerste dag natuurlijk een cakeje verdiend. 
Op dag tien eindig je de dag (en quarantaine) met een heerlijke cheesecake. Op iedere 
kookdag is een bijpassende afspeellijst en leuke thuisactiviteit gekoppeld. Zo wordt het 
keukenmoment nog leuker. Alleen nog even iemand optrommelen om de boodschappen te 
halen dus ;). 
 
Zelf ontworpen en geschreven  
De twee studentes studeerden in de zomer van 2020 af en beginnen in februari 2021 een 
vervolgopleiding. In de tussentijd was het lastig om aan werk te komen en daarom besloten 
zij hun passie voor koken en ondernemen te combineren. De net afgestudeerden 
publiceerden het boek zonder uitgeverij en hebben het boek van kaft tot kaft zelf ontworpen 
en geschreven.  
 
Het boek is te bestellen via de website www.hetquarantainekookboek.com en kost €18,95.  
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---------------------------------------------- Einde persbericht ---------------------------------------------------- 
 
Over Het Quarantaine Kookboek 
Het Quarantaine Kookboek is hét kookboek om door de quarantainetijd van tien dagen heen 
te komen. Het boek is ook erg leuk wanneer je niet in quarantaine zit. Het boek staat vol met 
recepten waar Emilie en Suzan een eigen draai aan hebben gegeven.  
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emilie Verhaar en Suzan van Leeuwen, 
auteurs van Het Quarantaine Kookboek via 06-41812695 of 
hetquarantainekookboek@gmail.com.  
 
 


