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Soms moet je het niet ver 
zoeken om iets lekkers op tafel
te zetten. Zoals vis met puree 
of een klassieke hamburger:
geen ingewikkelde recepten,
wel volop blije gezichten. 
Met een mosselsoepje vooraf 
en wat verse vijgen in de pan 
als dessert wordt je basic menu
plots veel minder gewoon. 

Gewoon
met tikkeltje 
meer
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ECHTE HAMBURGER

MOSSELSOEP

VIJGEN IN DE PAN
VIS MET 

PLATTEKAASPUREE



Een hamburger, dat klinkt wel heel
erg fastfood. Maar niet als je hem
zelf maakt van gehakte biefstuk:
dan wordt het een heel ander ver-
haal. Zeker met een portie friet

met een bijzonder korstje bij. 
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SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.

«Een servies met
een hoek af, daar
herken ik wat van
mezelf in»
Bless is more, zo heet de gloed-
nieuwe collectie die Sofie samen
met designerkeramist Hugo
Meert voor Serax bedacht. Het
werd een volledig servies met
platte en diepe borden, dessert-
borden, slakommen, bekers en
tassen, tot XL-borden en schalen
toe. Goed voor twaalf verschillen-
de stuks in twee kleuren: wit of
beige. Geen koel porselein maar
een heel alledaags servies met
een ambachtelijke touch en
vooral: met een knipoog. In elk
stuk zit immers een deuk, een
soort vingerafdruk, vaak op de
meest onverwachte plaats. En
toch blijft het betaalbaar design:
een plat bord heb je al vanaf 
9,95 euro, een koffiekopje kost
2,95 euro. Vanaf nu te koop in de
betere woon- en eetwinkel. 
Adressen op www.serax.com

�3 kilo mosselen
�250 gram ongepelde 
garnalen

�4 dikke sneden bruin brood
� een halve groene selder
�10 wortelen
�1 klein preitje
�2 uien
� tijm, laurier
�400 ml witte droge wijn
�1 liter visfumet of 
kippenbouillon

�200 ml room

Hou één selderstengel apart en snij de
rest van de groenten in kleine stukjes,
stoof ze even aan in een grote kom (de

mosselen moeten er straks nog bij) en
blus met de witte wijn. Voeg peper, zout,
tijm en laurier toe en laat zachtjes stoven
tot ze gaar zijn. 
Pel ondertussen de garnalen. Voeg de
visfumet toe aan de groentjes, kook
even op, doe er de mosselen bij en haal
de pot van het vuur zodra de schelpen
open zijn. Pas op, dat gaat snel, maximaal
3 minuten. Giet zacht door een vergiet
en vang het sap op; laat het onderste sap
in de pot: dat zit vol bezinksel en zand. 
Haal de mosselen uit de schelp, hou een
vijftiental apart en doe de rest terug bij
het vocht. Giet alles in de blender en mix
fijn. Voeg de room toe. Verdeel over de
borden en versier elk bord met wat slier-
tjes fijn gesneden (of 'geëminceerde')
groene selder, een eetlepel handgepel-
de garnalen en een paar mosseltjes. 
Zet een potje zelfgebakken croutons op
tafel om erover te strooien. 

Koop geen kant-en-klare croutons maar bak ze zelf: je hebt er weinig werk
aan en ze zijn  zoveel lekkerder. Neem een paar dikke sneden bruin brood, snij
in blokjes en bak ze een viertal minuten in een bodempje olijfolie. Schud ze
even uit op een keukenpapiertje, zo trekt het overtollige vet weg.

Huisgemaakte croutons

Het mosselseizoen is aangebroken,
en dat zullen we geweten hebben. 
Wil je mosselen eens anders eten dan
op de klassieke wijze, probeer dan
eens mijn mosselsoep. Stel je daar vooral geen flauw afkooksel
bij voor: hier gaan heel veel mosselen in. En het is een van de
toppers in mijn restaurant. 

Mosselsoep

�750 gram gehakte biefstuk 
(rundsamericain natuur)

�4 bruine broodjes
�1 kilo bintjesaardappelen
� een rode ui
� een handvol sla, bv. krulandijvie
� een grote tomaat
�4 augurken
�4 plakjes kaas
� een beetje roomkaas
� pickles
� bakboter

Was de aardappelen grondig, schil ze niet en snij ze in
frieten. Doe ze meteen in een kom water. Spoel en dep
goed droog in een handdoek. Bak (of pocheer) je frieten
een eerste keer op 140 °C, anderhalve tot drie minuten,
afhankelijk van de dikte. Laat ze even rusten.
Kruid ondertussen het vlees met peper en zout en vorm
er vier hamburgers van. Bak ze in de pan, in wat bakboter,
liefst bleu. Bak je frieten een tweede keer, minstens drie
minuten, op 180 °C. Snij het broodje doormidden, smeer
een laagje roomkaas, stapel er een paar rondjes tomaat
op, wat sla en plakjes augurk. Leg er de hamburger bo-
venop, dek af met een plakje kaas en een paar ringen
rode ui. Besmeer de andere helft van je broodje met pic-
kles en dek er je toren mee af. En dan: mond wijd open,
anders lukt het niet.

Friet met schil
Ik eet mijn hamburger het liefst zonder frietjes maar ech-
te diehardsvinden dat die er absoluut bij horen. Frieten
vind ik het lekkerst met de schil eraan. Ik heb ze zo voor
het eerst gegeten in Dallas, vijftien jaar geleden, en wat
een ontdekking! 
Maar het moet gezegd: de lekkerste frietjes maak je nog
altijd met onze bintjes. Hoe dik je ze snijdt, kies je zelf.
Leg je versgesneden frieten altijd meteen in een kom
water, om het zetmeel af te spoelen. Doe je dat niet, dan
wordt het bakvet vies en kleuren je frieten te snel terwijl
ze binnenin nog niet gaar zijn. 

In een goede hamburgertent vragen ze altijd
hoe je je vlees wilt, zoals bij een biefstuk. 

Bleu vind ik hem het smakelijkst

In mijn restaurant is deze soep een van de 
toppers. Wellicht omdat het zo’n puur recept is

Sofie ontwerpt

VOORGERECHT
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Échte hamburger



Vijgen betekenen nog
een klein beetje vakan-
tie en bovendien zijn ze
nu op hun best. Gebak-
ken, met een paar druppels honing en wat peper bovenop, krijgen ze een echte upgrade.
Bovendien vergt het geen bakkunst en geen tijd. Dit is zo’n dessertje dat iedereen aankan.  

Vijgen in de pan

�8 rijpe verse vijgen
�12 à 15 stekelbessen, 
bramen of ander seizoensfruit

�4 eetlepels olijfolie
�1 eetlepel neutrale honing
�4 eenpersoonspannetjes
� zwarte peper

Verdeel de olie over de pannetjes. Snij het bruine randje bo-
ven aan de vijg weg, maar laat het steeltje er zoveel mogelijk
aan. Snij ze in de lengte doormidden, verdeel over de vier
pannetjes, voeg de bessen toe en druppel er de honing over.
Maal er wat zwarte peper overheen en zet 10 minuten in de
oven, op 190°C. Serveer met een bolletje vanille-ijs en krui-
mel er een zandkoekje overheen. 

Olijfolie en peper
Olijfolie geeft dit dessert extra pit. De zwarte peper doet de
smaken nog meer uitkomen - het klinkt misschien ge-
waagd, maar zeker proberen!

Ik ben zot van 
melkproducten, 

ik drink en eet er liters
van. Het liefst koop 

ik ze bij de boer - 
da’s zoveel verser 

en leuker

�4 stukken snoekbaars van ± 200 gram 
�1 kilo aardappelen
� een bussel radijzen
� een vijftal pijpajuintjes
�150 gram plattekaas 
� een limoen
� bakboter
� olijfolie

Kook de aardappelen in de schil, of nog beter: stoom ze. Doe een klontje
bakboter in de pan, strooi zout en peper op de vis en bak hem aan twee zij-
den goudbruin. Laat zacht verder garen of zet de pan 5 minuten in de oven,
op 190°C. Snij ondertussen de radijzen en de pijpajuin in grove stukken en
hou apart. Laat de aardappelen even afkoelen zodra ze gaar zijn - anders
verbrand je je vingers - en pel ze. Plet met een vork, voeg peper, zout en flink
wat muskaatnoot toe en meng er de plattekaas doorheen. Doe er de radij-
zen en pijpajuin bij. Leg op elk bord een stuk vis, een flinke portie van de
kleurrijke puree en een partje limoen. Zet een fles lekkere olijfolie op tafel:
wie wil, kan nog een extra geut over z’n puree gieten.

Witte vis
In plaats van snoekbaars kan je net zo goed kabeljauw nemen of een ander
stuk stevige witte vis: kijk wat  het meest vers is. Misschien ligt er net één
grote vis waaruit je precies vier stukken haalt? Vraag aan de visboer of hij
die wil fileren en de schubben van het vel schraapt: dan kan je het vel ge-
woon mee opeten. Let er wel op dat je vis niet uit elkaar valt bij het bakken
of te lang gaart: droge vis is absoluut not done.

Puree van Sofie
Voor mijn puree gebruik ik het liefst aardappelen met schil, die geven veel
meer smaak. Ik stoom ze in plaats van ze te koken, zo houden ze de vitami-
nen beter vast. Boter en melk vervang ik door plattekaas maar het kan net
zo goed met zure room of yoghurt, afhankelijk van wat je die dag in huis
hebt. En met die krokante radijzen is zo’n puree top. Een beetje olijfolie bo-
venop maakt het helemaal af.

Visseizoen start nú 
De visboer is dé aangewezen persoon om je te vertellen welke vis op
welk moment het lekkerste en het meest vers is. In de Noordzee zitten
tientallen soorten - hou het dus zoveel mogelijk inheems. 
Durf af te wijken van je recept; je kan pro-
bleemloos de ene witte vis door
een andere vervangen. 
Op www.visinfo.be vind je
een kalender waarop je
per maand de vis van
het seizoen vindt. 
Deze maand begint
overigens het top-
seizoen: profiteer
ervan en zet min-
stens één keer per
week een stuk verse
vis op het menu. Tus-
sen nu en eind de-
cember zijn ook de grij-
ze garnalen op hun best.

Een stukje verse witte vis en een goeie klets puree: meer
moet dat niet zijn. Ik doe er plattekaas doorheen, dat is
net een tikkeltje frisser dan melk, en je hoeft er ook geen
boter meer bij te doen: light dus. Koop vis zonder graten,
voor de kids.

Verse vijgen zijn er nu volop. 
Ze bewaren niet lang,

dus koop ze de dag zelf. 
Wie een boom in de tuin 

heeft, plukt ze uiteraard vers
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Vis met plattekaaspuree
HOOFDGERECHT


