
Masterclass Storytelling
Click click click! 

Als foodstyliste is het altijd inspirerend om workshops te volgen rond foodfoto-
grafie en foodstyling. You’re never too old to learn! Daarom kozen Lisa en ik in de-
cember voor een tweedaagse workshop van Creative Food Lab  in Utrecht.   And 
it was totally worth it. Boy o boy wat zat mijn hoofd vol nieuwe kennis (Mood-
boards! Composities! Belichting! Storytelling!) en mijn camera vol leuke foto’s. 

Zaterdag draaide de eerste workshop rond het ontdekken van je eigen stijl en le-
ren werken met compositie en belichting. Zondag was the big day rond storytelling: 
hoe maak je een reportage met meerdere foto’s, zoals je zo vaak ziet in tijdschriften? 

De workshoplocatie hing vol met inspirerende foodfoto’s en er stond een ta-
fel boordevol styling props, mooi servies en vintage bestek. De eetta-
fel stond uitnodigend volgeladen met koffie, thee, onze cursus en heerlij-
ke chocolade-kastanjetaart. These ladies know how to please a (female) crowd. 
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We werden overladen met informatie & inspiratie, uitdagende opdrachten, heerlijk eten en 
ongelooflijk mooie resultaten.  Voor de sfeer- en omgevingsfoto’s van ons “verhaal”maakten 
we een zalige winterwandeling in de weiden rond de studio en bezochten we een geiten-
boerderij. Kan je al raden welk gerecht we gingen fotograferen? You’ll see it on the next page!

Na een heerlijke lunch werkten we heel de dag individueel aan onze reporta-
ge. Dat is echt een voordeel van deze workshop: je werkt niet samen met de ande-
re fotografen, die misschien een andere smaak hebben en een ander idee hebben 
over hoe de belichting moet. Je doet gewoon lekker je eigen ding. And I loved it :) 

We kregen als aflsuiter ook nog een introductie over Lightroom en kropen na 
twee intense dagen in de auto met een goodiebag, mooie plankjes als foto-onder-
grond, een stuk chocoladetaart en een big big smile. A tired smile, but still a smile.

Thanks Marleen en Marianne voor twee inspirerende dagen boordevol heerlijk eten en 
jullie bemoedigende feedback. Hope to see you ladies back soon! 
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Verse roomkaas
Je kunt de verse kaas als saus serveren 

met kruiden als dille en anijs. Van de dik-

kere roomkaas  kun je balletjes rollen en 

een kruidenlaagje van peterselie geven. 

De kaasballetjes kun je bewaren in een 

potje met olijfolie.

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Wachten: 4  tot 24 uur

Bereidingstijd: 5 minuten

Dit heb je nodig

1 kg Griekse yoghurt

1 tl zout

verse kruiden zoals dille, peterselie of 

bieslook

olijfolie

kaasdoek

Zo maak je het

Leg een kaasdoek in een zeef en hang 

die boven een kom. De kom en zeef 

moeten in de koelkast passen dus let 

op met het kiezen van de kom en zeef.

Roer het zout door de yoghurt en schep 

de yoghurt op de kaasdoek. Neem de 

punten van de kaasdoek bij elkaar en 

draai halverwege rond. Zet het in zijn 

geheel in de koelkast.

Laat de yoghurt 4 tot 24 uur uitlekken. 

Langer laten uitlekken levert een 

dikkere, roomkaasachtige labne op. 

 

Bietensalade
De chioggiabietjes met de roze en rode 

strepen zijn prachtig. Maar als je de bieten 

kookt, verandert de kleur in beige. Saai. 

Dus eet ze rauw! 

Snijd het bietje met de mandoline in 

dunne plakjes. Combineer ze met ge-

roosterde noten en pitten, geitenkaas en 

eetbare bloemen, en er staat een prachti-

ge salade op tafel.

Bereidingstijd: 10  minuten

voor 1 persoon

Dit heb je nodig

1 chioggiabietje

1 el pecannoten

1 el pompoenpitten

30 g zachte geitenkaas

2 el walnotenolie

½ el witte balsamicoazijn

1 tl honing

verse tijm

bloemblaadjes van eetbare bloemen 

zoals kaasjeskruid of roze knoopkruid 

mandoline

Zo maak je het:

Schil het bietje met een dunschiller en 

snijd het met de mandoline in dunne 

plakjes. Rooster de pecannoten en pom-

poenpitten in een droge koekenpan. 

Leg de bietenschijfjes op een schaal, 

brokkel er geitenkaas over en strooi de 

pecannoten en pompoenpitten erover. 

Maak een dressing van walnotenolie, wit-

te balsamico en honing en schenk deze 

over de salade. 
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