
Het doel is om te zorgen dat het kookboek “Recipes for Peace, Rights & Well-
being, prepared in International Geneva” meer populariteit krijgt bij jongeren 
van 15 tot 25 jaar. Dit wil ik gaan doen door het te promoten op verschillende 
social media zoals facebook en twitter.  

Buzzfeeds ‘tasty’ is een goed voorbeeld van de content die ik wil gaan realiseren. 
Dit kanaal toont versnelde video’s van 1-1,5 minuut waarin een nieuw recept te 
zien is. Met meer dan 14 miljard views is het duidelijk dat het hier om een grote 
trend gaat.(bron1)  

Achter de video’s van Buzzfeed gaat een groot team van koks en creatieven 
schuil, die dag in dag uit druk zijn met het bedenken en realiseren van nieuwe 
content. Door deze effectieve manier van werken, leveren ze iedere dag minstens 
twee video’s op. (bron1) 

In een behind-the-scenes video is goed te zien op welke manier deze content 
door Buzzfeed gefilmd wordt: een camera recht van boven met daarboven een 
groot lichtpanel, en ook een groot lichtpanel tegenover de kok. Deze geven beide 
natuurlijk uitziend licht. (bron1) Deze manier van belichten komt overeen met 
de basisprincipes van food photography zoals ik deze ook geleerd heb,(bron 4) 
en zullen voor mij dus goed te gebruiken zijn.  

Een aspect dat ik mis in de items van Buzzfeed, is het duidelijk introduceren van 
alle ingrediënten. Deze stap is voor het idee dat ik heb, erg belangrijk. Een partij 
die ook dit soort video’s maakt, maar wél de ingrediënten introduceert, is Lidl. 
Zij doen dit op een manier die mij zeker aanspreekt. (bron 5)   

 

Iets dat bovengenoemde, en vrijwel alle soortgelijke video’s op Facebook gemeen 
hebben, is dat er geen kok of presentator in beeld is, maar alleen handen. Ik denk 
dat dit bijdraagt aan het succes van deze video’s, omdat ze snel te bekijken zijn 
op een Facebook timeline zonder dat de kijker zijn of haar geluid aan hoeft te 
zetten. Om dit gedrag te stimuleren, zijn er in de films helemaal geen stemmen of 
uitleg te horen, alleen maar vrolijke muziekjes.  

Als de kok wel in beeld is om te presenteren, is er gelijk sprake van een ander 
soort show. Deze zijn vooral veel te zien op YouTube en duren daarmee ook veel 
langer: 10 tot 15 minuten. In deze tijd is het lastig om de acties versneld te laten 
zien en is er lang de tijd voor een duidelijkere uitleg. (bron 6) Hier wil ik liever 
niet voor kiezen, omdat ik het gevoel heb dat de versnelde, stemloze video’s 
beter internationaal in te zetten zijn.  

Naast Facebook en YouTube zijn er natuurlijk nog veel meer platforms waarop 
videocontent te zien is. Denk bijvoorbeeld eens aan Snapchat. Hoewel dit een van 
de hipste en bekendste apps van het moment is, heb ik er bewust voor gekozen 
deze niet te gebruiken. Ik wil namelijk dat mensen de video’s kunnen delen, 
vaker kunnen bekijken en er een uitgebreide beschrijving bij kunnen lezen. 
Daarnaast is het gewoon makkelijker om op Facebook gevonden te worden en ‘er 
bij te horen’. (bron 3) 



De twee recepten die ik wil gaan verfilmen zijn 1: “Prosperity for all” Cake en 2: 
TV channels & public radio how to create your own journalism school.  
Recept nummer 1 is natuurlijk goed te combineren met het bakken van een taart 
en recept nummer 2 is beter te combineren met een maaltijd als bijvoorbeeld 
een stoofpotje.  

Het eerste recept heeft 8 ingrediënten voor een ‘taart’ met drie lagen. De 
ingrediënten, zoals beschreven in het boek zijn:  
1*194 member states,  
2*500 dedicated staff from all over the world, mainly based in Geneva and 
NewYork,  
3*220 civil cociety organisations working on trade, investment and economic 
development,  
4*A handful of partnerships with UN agencies, academia, business and the media,  
5*Three heaped spoons of interfovernmental meetings, commissions and 
workshops, 
6*Generous cups of funding for technical cooperation projects on areas such as 
debt management and customs data,  
7*Double cream for least developed countries and Africa,  
8*A pragmatic spice mix of innovative thinking and programmes like 
TrainforTrade, Compal, Asycuda. (bron 7) 

In de beschrijving staat hoe deze ingrediënten gecombineerd kunnen worden om 
een taart te vormen. Die omschrijving lijkt erg op het maken van een gewone, 
2/3 lagen taart, dus zal ik het ook zo aanpakken. De eerste twee lagen zullen cake 
zijn, de laatste laag zal bestaan uit een laag botercrème. De taart zal bedekt 
worden met botercrème in de kleuren van de UN; lichtblauw en wit.  

Het tweede recept heeft 9 ingrediënten en is zoals hierboven al beschreven, te 
combineren met een recept voor een stoofpotje. De ingrediënten, zoals 
beschreven in het boek zijn:   

1*10 experienced journalists, of a very good vintage, from your channel (at least 
40 years of age) 
2*1 training manager 
3*2 educators: a journalist and an instructor (select grands crus for a better 
result) 
4*25 bottles of water 
5*a meeting room 
6*several litres of mint tea, vodka or coffee to your taste and according to the 
culture 
7*if you have access to a room with Electricity: video projector. Otherwise: 
around 30 kilograms of photocopied documents 
8*or, for a premium version, 10 USBs 
9*a generous amount of good humour, to make sure you get a well-blended 
sauce (bron 7) 

De beschrijving van het samenvoegen van de bovengenoemde ingredienten lijkt 
erg veel op een oud familierecept voor een stoofpotje en zal ik dus hiermee 
combineren. Het is een jachtschotel met kip, champignons, ui, verse kruiden en 
bouillon, klaargemaakt in een grote pan en geserveerd met rijst. 



Een script kan er als volgt uit komen te zien. 

INT. Keuken, dag 

Alles wordt van bovenaf op een schoon aanrechtblad gefilmd. Er is een kok in 
beeld, maar van hem/haar zijn alleen de handen te zien. Er zijn een aantal 
ingrediënten, die in neutrale schaaltjes ed. geplaatst zijn, zodat er geen merken 
getoond hoeven worden. Één voor één laat de kok de ingrediënten in zien, met 
daarbij hun naam: 

 
Beeld: kipfiletblokjes 

 

Beeld: 2 (gesneden) uien 

 
 

Beeld: (gesneden) champignons 

Beeld: 1 liter boullion 

 

Beeld: Gekookte rijst 
 

Beeld: Een grote braadpan 

Beeld: Gasfornuis 
 

 

 

Beeld: Verschillende kruiden 
 

Tekst: 10 experienced journalists, of 
a very good vintage, from your 
channel (at least 40 years of age) 

Tekst: 2 educators: a journalist and 
an instructor (select grands crus for 
a better result) 

Tekst: 1 training manager 
 
Tekst: several litres of mint tea, 
vodka or coffee to your taste and 
according to the culture 
 
Tekst: 25 bottles of water 
 
Tekst: a meeting room 
 
Tekst: if you have access to a room 
with Electricity: video projector. 
Otherwise: around 30 kilograms of 
photocopied documents or, for a 
premium version, 10 USBs 
 
Tekst: a generous amount of good 
humour, to make sure you get a well-
blended sauce 

 

Als alle ingrediënten zijn voorgesteld is het tijd om te koken. De grote braadpan 
wordt op het vuur gezet en hierin worden de kipfilet en uien aangebakken. (1) 
Daarna worden de champignons bij de pan in gedaan en meegebakken. (2) 
Als de drie ingrediënten er goed uitzien, wordt de bouillon erbij in gegoten. (3) 

Af en toe wordt het mengsel omgeroerd met een houten lepel, terwijl het een 
beetje afkoelt (4) en dan worden de kruiden eraan toegevoegd. (5) Hierna wordt 
het gerecht overgegoten in een mooie schaal en er wordt een schaal met rijst 
naast gezet. (6)  



Uiteindelijk zal er een portie rijst en jagerskip in een diep bord worden 
geserveerd en er wordt, met een lepel, een hap van genomen. (7)  

De film maakt plaats voor het VN-logo.  
 

 

De cijfers uit het bovengenoemde recept komen overeen met de (tekst) stappen 
uit het boek:  

 



Hetzelfde concept zal er voor de taart-video als volgt uit komen te zien:  



Bronnen: 

1. Buzzfeed tasty: 
http://www.cbsnews.com/news/behind-the-scenes-buzzfeed-tasty-
cooking-series/  

 

2. Alleen op facebook: 
http://fortune.com/2016/01/19/buzzfeed-tasty-proper-tasty/  

 

3. Getting in isn’t easy 
http://fortune.com/2015/09/21/snapchat-discover-publishers/  

 

4. Food photography: 
http://digital-photography-school.com/food-photography-an-
introduction/  

 

5. Lidl: 
https://www.facebook.com/lidlnederland/videos/vb.197233866999075
/993751044014016/?type=2&theater  

 

6. Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCvM1hVcRJmVWDtATYarC0KA  

 

7. Boek: 
Recipes for peace, rights & well-being, Carolina Rodriguez, march 2015 
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