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ZO SNEL ZIT EEN DIEF
IN JE WAGEN...

LEVEN
NIEUW SOFIE DUMONT KOOKT VOOR U
De hipste vrouwelijke chef wordt de
nieuwe kok van Het Laatste Nieuws! Elke
week brengt Sofie Dumont, in 2009 nog
Lady Chef of the Year, in uw krant gerechten die voor iedereen haalbaar zijn.
Eenvoudig en lekker eten, dat wordt de

basis. «Het is niet omdat ik chef ben in
een restaurant, dat ik elke dag kreeft en
kaviaar eet. Voor mezelf kook ik ‘gewoon’, wat ik zelf lekker vind.»
Voor Sofie gaat het dezer dagen trouwens erg hard. Vanaf deze week is ze te

zien in ‘De keuken van Sofie’ op vtm en
volgende maand komt haar boek
‘Happy Days met Sofie Dumont’ uit. Maar
ze blijft toch vooral chef-kok van haar
restaurant Les Eleveurs in Halle. En binnenkort mama van een eerste kindje!

Op eerste schooldag
geen stress

4

«Kaften kan ik als de beste; geef die
stapel boeken van mijn nichtje maar hier.»

De kinderen naar een nieuwe
klas, stapels boeken kaften...
Op die eerste schooldag staat
je hoofd écht niet naar koken.
Een goede raad: hou het simpel!

EENVOUDIGE GERECHTEN

OMELET UIT DE OVEN

VITELLO TONATO

SLA MET TWIST

WRAP
LEES VERDER
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SOFIE
Sla met een twist
Een grote kom kraakverse sla met een paar sneetjes ham, daar heb je echt
geen werk aan. Het kan met gewone, gekookte ham maar ik vind het lekkerder met rauwe. Voor een luxeversie neem je pata negra. De truc zit hem in de
kruidenvinaigrette: die giet je over de sla én over de ham.

 een bussel waterkers
 een bussel kervel
 een handvol (bloed)zuring
 per persoon 3 sneetjes gekookte of rauwe ham
 zelfgemaakte kruidenvinaigrette
Was de waterkers en de kervel en pluk de blaadjes van de stelen. Voeg er wat zuring aan toe: die
zure toets past perfect bij ham. Doe in een slakom en giet er flink wat vinaigrette overheen. Schik
de ham op een plank, versier met een paar lepels vinaigrette en dien op.

TIP
Voor mijn vinaigrette neem ik heel gewone balsamico - de smaak gaat toch op in de rest. Alleen als
je balsamico puur in een gerecht gebruikt, neem je beter een duurdere versie.

Sofie's kruidenvinaigrette
 groene kruiden
 maïs- of arachideolie
 balsamicoazijn
Ik heb altijd een bokaaltje kruidenvinaigrette in de koelkast staan. Aan het einde van het weekend zit je vaak
met restjes groene kruiden waar je toch niets meer mee
doet: bieslook, kervel, dille, peterselie, basilicum, zurkel... Snipper ze, doe in een bokaal en giet er een even
hoog deel arachide- of maïsolie en gewone balsamico
bij: van alles dus een derde. Ik doe er nooit peper of zout
bij, je weet immers niet op voorhand op welk al dan niet
gezouten gerecht het straks terecht komt. Ik gebruik ze
ook voor koude aardappelen of in de rijstsalade. Met
het deksel erop bewaart zo’n vinaigrette wekenlang.
Het geeft niet dat ze een beetje verkleurt of zelfs lichtjes
gist.

Wrap
Zo’n wrap ziet er misschien
klein uit, maar vult wel flink.
Ik reken er één per persoon, en anderhalf voor
flinke eters. Natuurlijk eet je
een wrap gewoon met je
vingers: da’s niet alleen leuk
voor de kinderen, ik vind
het zelf ook prettig.

kookt
Vitello tonato
Bespaar tijd en zet zondag een groot kalfsgebraad met aardappelen in de schil en
courgettes op het menu. Kook een dubbele portie, dan heb je meteen alle ingrediënten voor de vitello tonato van maandagavond. Ook de tonijnsaus kun je op
voorhand maken.

OP ZONDAG

OP MAANDAG

 600 gram kalfsgebraad
 2 kleine courgettes
 een kilo koude aardappelen
 olijfolie

 2 gele tomaten
 een paar appelkappers
(grote kappers op een steeltje)

Kook een kilo krielaardappelen met schil. Kleur de roti rondom rond tot er een mooi korstje aan zit. Gaar lichtjes verder
maar let erop dat het vlees vanbinnen nog heel rosé blijft.
Haal uit de pan en laat snel afkoelen. Snij de courgette in
plakken van 1 cm, leg ze in een ovenschaal met wat olijfolie,
peper en zout en bak 7 minuten op 180°C. Laat alles overnachten in de koelkast.

TONIJNSAUS
 een blik tonijn in eigen nat (200 gram)
of een stuk koude, gebakken tonijn
 2 hardgekookte eieren
 2 à 3 eetlepels
zelfgemaakte mayonaise
 3 zoute ansjovisfilets
 een theelepel kappertjes
 sap van een halve citroen
Laat het blik tonijn uitlekken (of snij de gebakken tonijn in
stukken) en doe in de blender. Voeg 2 hardgekookte eieren
toe, de mayonaise, ansjovis, kleine kappertjes en het
citroensap. Mix alles. Is het mengsel te droog, doe er dan
extra mayonaise of een geutje melk bij.

 4 wraps
 500 ml volle yoghurt, liefst bio
 harissa, cayennepeper
of piment d’espelette
 een pakje echte fetakaas
van schapenmelk
 een rijpe avocado
 4 kleine plakjes gerookte zalm
of een stuk van 250 gram,het
liefste wilde Schotse zalm
 een bakje kiemscheuten
 een kleine komkommer
 aluminiumfolie

 wat olijven
 rucola
 een citroen
 fles olijfolie
Was de rucola en beleg er een bord mee.
Schik er dunne plakjes kalfsgebraad bovenop en spuit er toefjes tonijnsaus tussen.
Snij de tomaten, aardappelen en de citroen
in smalle partjes en verdeel ze over het
bord. Strooi er wat gehalveerde appelkappers en plakjes olijf over.

TIP
Vitello tonato is eigenlijk een voorgerecht,
maar met de koude aardappelen, tomaten
en rucola erbij pimp je het tot een chique
koude schotel. Ik geef er soms zelfs nog een
hardgekookt eitje bij.

Leg de wrap op een stuk aluminiumfolie,
smeer de bovenkant in met een laagje
yoghurt en wat harissa. Strooi over de hele
middenlijn een kwart van de verbrokkelde feta en
een kwart avocado in kleine plakjes. Leg er een laagje gerookte zalm in repen bovenop, en wat kiemscheuten. Schil de komkommer en snij een kwart in dunne plakjes, voor
het bovenste laagje. Rol de wrap strak op en draai de punten
zilverpapier bij de uiteinden goed vast. Snij net voor het opdienen
in twee. Pel systematisch een strookje zilverpapier rondom af,
zodat er niets uitvalt.

TIP
Zo’n wrap is het lekkerst à la minute. Maar als je geen tijd hebt,
maak je hem ’s ochtends al klaar. Bewaar ‘m in de koelkast en stop
even in de croque-monsieurtoaster voor je hem opdient - dat
geeft een krokant korstje. Een pakje wraps kan je trouwens
perfect in de diepvries bewaren. Ik koop er altijd een hele stapel
verse en vries die dan in. Na een paar minuten op je keukenblad is
zo’n dunne wrap al ontdooid.
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Omelet uit de oven

Ook al is mijn koelkast praktisch
leeg, toch vind ik altijd nog iets om
mee te koken. Eieren bijvoorbeeld:
daar kan je fantastische dingen
mee doen. Wat restjes groenten,
een verloren stukje kaas: meer heb
je niet nodig. Ik noem zo’n omelet
wel eens een luxevuilnisbak.
INGREDIËNTEN
 6 eieren
 een halve venkel
 een halve, grote, liefst zoete ui
 een kwartje camembert
 150 ml melk
 wat boter en roomkaas
 4 dikke bruine boterhammen
 ovenschaal
Beboter de ovenschaal. Snij de ui en de venkel
fijn. Meng en doe in de ovenschaal. Breek de
eieren in een kom, giet er de melk bij, een beetje zout en flink wat peper. Meng met de klopper. Giet over de groenten. Snij de camembert
in plakjes en schik die erbovenop. Doe in een
voorverwarmde oven, twintig minuten op
180°C. Schud even met de schotel: als het
mengsel in het midden niet meer klotst, is je
omelet klaar. Serveer op een geroosterde dikke bruine boterham, met een laagje roomkaas of boter erover.

«Een omelet is eigenlijk een
luxevuilnisbak. Alle restjes
kan je erin verwerken»

TIP
Bak je omelet in de oven: het spaart werk uit
en in een ovenschotel ziet ze er meteen veel
chiquer uit. De omelet rijst ook mooi, als een
soufflé: wanneer ze op tafel komt, gelooft echt
niemand dat dit een kliekjesmaaltijd is. Wel
snel opdienen, voor ze in elkaar zakt.

Oneindig veel keer anders
Met een omelet kan je eindeloos variëren.
Heb je geen venkel in huis, neem dan een courgette of wat wortelen. Doe er alleen geen
tomaten bij, die maken je omelet waterig en
doen ze schiften. In plaats van melk kan je net
zo goed yoghurt gebruiken. Camembert is
lekker, maar je kan eender welk restje kaas
verwerken: feta, roquefort, geitenkaas, een
verloren sneetje gouda... Wat je maar in huis
hebt. Het blijft immers een restjesrecept.

