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Handleiding Kookschrift  
11 januari 2022 
 

Op onze website kun je je eigen favoriete recepten en onze weekmenu’s bewaren.  Handig voor het 
overzicht, een boodschappenlijst printen en recepten printen. Speel ermee en ontdek wat jij handig 
vindt! Het wijst zich snel, maar voor wie een en ander wil nakijken hebben we deze stap-voor-stap 
handleiding gemaakt. Lees alles eerst echt zorgvuldig door! Kom je er daarna echt niet uit, stuur 
ons dan gerust een e-mail: email@koolhydraatarmrecept.nl 
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Registreren en inloggen 
Om je eigen Kookschrift te kunnen gebruiken  moet je ingelogd zijn. Om te kunnen inloggen heb je 
gebruikersgegevens nodig. Daarvoor moet je je eenmalig registreren. Je krijgt dan de mogelijkheid 
om een wachtwoord in te stellen. Daarmee kun je dan inloggen en je Kookschrift gebruiken.  

 
Registreren = eenmalig 

Volg de instructies nauwkeurig op. Registreren hoeft alléén als je dat niet eerder hebt gedaan, 
staat los van een eventueel abonnement op onze nieuwsbrief. Registreren kan op deze 
registratiepagina, (https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php?action=register ) daar vul je 
een gebruikersnaam in (zelf iets verzinnen) en jouw e-mailadres en klik op de blauwe knop:  Stuur 
me de link,  zodat we je een registratielink kunnen toesturen.  

De registratiepagina ziet er zo uit:  
 
 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php?action=register
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php?action=register
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Wachtwoord instellen 
a. Je ontvangt vervolgens een e-mail van ons met een link om een wachtwoord in te stellen. 

Klik op die link.  
b. Je gaat dan naar de website en kunt daar het vooringestelde wachtwoord laten staan óf je 

verzint zelf iets.  
c. Sla je wachtwoord op met de blauwe knop.  
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Inloggen 
Pas als je een gebruikersnaam én een wachtwoord hebt kun je inloggen. 
(https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php)  
Vul daar je gegevens in. 
 
TIPS:  
Klik op het oogje naast het wachtwoord zodat je precies weet welk wachtwoord er gebruikt wordt, 
en vink ook even Onthoud mij aan, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.  
Klik op de blauwe knop Inloggen. Daarna ga je automatisch naar je Kookschrift.  
 
Die inlogpagina ziet er zo uit: 

 
 

Nieuw wachtwoord aanvragen en instellen 
Als je een nieuw wachtwoord aanvraagt wordt je oude wachtwoord onbruikbaar.  
Herhaal na het aanvragen van een nieuw wachtwoord alle stappen vanaf Wachtwoord instellen.  
 
Let er goed op dat je browser bij het inloggen met je nieuwe wachtwoord niet toch de OUDE 
logingegevens invult! (gebruik het oogje) Je browsercache wissen en de pagina verversen voordat je 
de nieuwe gegevens invult is een heel goed idee!  
 
  

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php
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Kookschrift gebruiken 
Log altijd eerst in op Koolhydraatarmrecept.nl om je Kookschrift te kunnen gebruiken (nieuwe 
gebruikers moeten eenmalig registreren, zie boven).  

Contoleren of je bent ingelogd? Open de pagina Kookschrift, als je bent ingelogd zie je Je recepten 
anders zie je een tekst dat je moet inloggen: 

Ingelogd Niet ingelogd 

  

 
Recepten bewaren 

 

Zorg ervoor dat je bent ingelogd, zie 
hierboven. Klik op de knop Bewaren 
(kookschrift) bij een recept. Kies waar 
je het recept precies wilt opslaan en 
wacht even tot het recept is 
opgeslagen  
De tekst op de knop verandert in 
Bekijk bewaard recept. Als  je daarop 
klikt kom je in je Kookschrift. 
 

NB: Bezoekersrecepten hebben een 
rode accentkleur. 

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-login.php
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/mijn-kookschrift/
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Hoofdstructuur aanmaken 
Het eerste scherm in je Kookschrift is een overzicht van al je opgeslagen recepten. Je kunt recepten 
indelen in Categorieën, Kolommen en Groepen. Dat is  handig als je later je recepten makkelijk terug wilt 
vinden.  Verzin benamingen die voor jou handig zijn.  
 
Of maak gebruik van dingen die wij al gemaakt hebben:  

• de structuur voor een  LEEG weekmenu    
• kant-en-klaar weekmenu’s die elke week online verschijnen. 

 
 

Categorieën toevoegen 
Als je begint heb je 1 categorie:  Bewaarde recepten, daar komen alle recepten in dat is misschien niet 
zo handig na verloop van tijd.  Wil je een betere onderverdeling maken? Voeg categorieën toe!   

 
 
 
 
 
 
<  Klik onderaan op Categorie toevoegen.  
 
 
 
 
 
 
 
< Typ vervolgens een naam.  
Wij maken een categorie Weekendmenu. 
(herhaal dit voor meer categorieën) 
 
 

 
 
< Klik op de drie puntjes om de naam te 
wijzigen, te kopiëren of te verwijderen. 
 
Items verplaatsen? sleep ze naar de juiste plaats 
door ze bij de streepjes = vast te pakken 
 
 
 

 
  

https://www.koolhydraatarmrecept.nl/mijn-kookschrift/?save=xBKM
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/category/alle-koolhydraatarme-recepten/onze-recepten/koolhydraatarm-weekmenu/
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Kolommen & groepen 
 
Zo’n nieuwe categorie is nog leeg, je vult de structuur later pas in met je recepten. Eerst maken we een 
duidelijke structuur. Je kunt elke categorie ook weer verder indelen door kolommen en groepen toe te 
voegen. Immers een weekend heeft meerdere dagen en een dag heeft meerdere maaltijden. 
 
Klik op je nieuwe categorie (bij ons Weekendmenu) om de inhoud ervan te zien en/of te bewerken. Je 
ziet dan dit:  

 
 

We gaan de categorie Weekendmenu indelen met kolommen voor de Zaterdag en de Zondag. Klik op de 
drie puntjes … naast Recepten en wijzig de naam in Zaterdag. Klik op Kolom toevoegen en typ Zondag, het 

ziet er dan zo uit: 
 
 
 
< Klik dan op de plus en 
maak 2 groepen: Lunch 
en Diner.  
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Groepen worden gelijk in alle 
kolommen gezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vullen met recepten 
Klaar met de structuur? Nu kun je gaan vullen met recepten. Klik op Iets toevoegen Je krijgt dan 
verschillende mogelijkheden om recepten in je Weekendmenu te zetten. 
 

 
 
 
 
< Klik op dat kleine pijltje rechts en kies   
1. Uit bewaarde recepten 
een recept uit je eigen lijst toevoegen 
2. Zoek recepten  
om zelf te zoeken naar recepten 
3. Memo toevoegen  
zelf een tekstje toevoegen bijvoorbeeld: 
“Joost eet mee” of “ook lekker met 
ham!” 

< Klik op het kleine plusje + links om het 
recept of memo toe te voegen aan je 
structuur.  

 

Gebruik steeds de streepjes = aan de linkerkant om een item op de juiste plaats te slepen. 
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Mijn Weekendmenu gevuld met recepten ziet er nu zo uit:  

 
 
 Je hebt ze vast al gezien die pictogrammen bovenaan? 

 

Boodschappenlijst samenstellen 
Klik in een van je categorieën op het boodschappenwagentje (rechtsboven)  
Selecteer wat je nodig hebt. Je krijgt dan de recepten te zien: 

 
Pas eventueel nog de 
porties aan, zodat je de 
juiste hoeveelheden op 
je boodschappenlijst 
zet. 
 
Wij hebben op Zaterdag 
3 porties omdat Joost 
komt eten.  
 
  



Handleiding Kookschrift KoolhydraatarmRecept.nl 10  

 
 
 
 
< Stel eerst de lijst samen met de knop bovenaan 
 
 
 

De ingrediënten op je boodschappenlijst worden netjes gegroepeerd per supermarkt afdeling. Klik op 
het potloodje om de lijst te bewerken.   

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
< In dit scherm kun je dingen 
verplaatsen met de streepjes 
= , verwijderen (prullenbak) 
wat je nog in huis hebt etc. 
 
Je kunt de lijst opslaan, delen 
met een link, printen of 
opnieuw beginnen met de 
knoppen bovenaan. 
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