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LEVEN
NIEUW
SOFIE DUMONT
KOOKT VOOR U

«Nu het appel- en perenseizoen weer op gang komt, duik ik
graag de natuur in. Waar ik woon, in het Pajottenland, vind je nog
eeuwenoude boomgaarden vol speciale rassen. Alleen al van
een naam alsComtesse de Paris krijg ik zin om te bakken!»

DRANKJE

Groene
oppepper
Als ik even een dipje heb, grijp ik
naar mijn sapmachine. Honderden
sapjes heb ik er al uit geperst, in de
meest ongewone combinaties. Mijn
favoriet blijft een mix van groente
en fruit. Zoals appel en rucola,
daar val je steil van achterover.
Eén zo’n glas zit bomvol vitaminen,
en ook de ‘feelgood’ kleur
geeft een instant boost.

VOOR ÉÉN GLAS
4 twee zure appels zoals
Berglander, Keuleman of
de commerciële Granny Smith
4 twee handenvol rucola
4 sapcentrifuge

LEKKERS UIT

DE BOOMGAARD

Snij de appels in vieren, haal het klokhuis eruit
maar schil ze niet. Duw afwisselend een stuk
appel en een toefje rucola door de sapcentrifuge, dat perst makkelijker. Drink meteen op.

TIP

Punch is ideaal als je plots een grote
•oogst
van eigen boom moet verwerken of
nog een portie rucola in de ijskast hebt.
Het lukt ook met sla, maar dan mis je die
pittige pepersmaak van de rucola. Hou je
niet van zure appels, neem dan een zoetere soort zoals Eysdener Klumpke of Cox.

Sapcentrifuge
Ik kan niet meer zonder sapcentrifuge. Ik heb
er zelfs twee: één in het restaurant en één thuis.
Koop meteen een goeie, met veel power, die
zonder morren taaier fruit en groenten aankan.
Je kan er alles in kwijt; experimenteer er gewoon op los, naargelang wat er in je fruitmand
of ijskast ligt. Combinaties van fruit met groenten zijn het lekkerst.Was je machine na gebruik
meteen af want fruitresten gaan snel plakken.
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SOFIE

kookt

Sofie 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.

DESSERT

Soepje van peer met
crème brûlée en meringue
Een diner in het vooruitzicht? Met dit dessert kan je je helemaal uitleven. Je staat er
wel even voor in de keuken (en de afwas achteraf is niet min) maar indruk maak je zeker. Gelukkig kan je alles al de dag vooraf klaarmaken: geen last minute stress meer.
Vergeet de chocolade op het einde niet!

VOORGERECHT

Perensalade
met Comté
Waarom denken we bij fruit altijd aan desserts? Voor mij is een
krokante peer met een paar plakjes smakelijke kaas een perfect
voorgerecht. De truc zit hem in de vinaigrette van notenolie met
passievrucht die je er overheen druppelt.
4 4 krokante peren: Conférence,
Comtesse de Paris of Jefkespeer
4 een stuk Comté (of 12 à 15 fijne plakjes)
4 2 passievruchten
4 100 ml zelfgemaakte vinaigrette van notenolie
4 een tiental walnoten
4 fleur de sel, peper
4 een bolletjeslepel (‘parisiennelepel’)
Haal met een bolletjeslepel of meloenboor via de onderkant van de peer het klokhuis
weg.Zorg dat de peer niet breekt; laat het steeltje en de schil zitten.Snij in fijne plakjes
en leg open op een bord. Schik er de sneetjes kaas tussen, als een waaier. Besprenkel
met een paar eetlepels zelfgemaakte vinaigrette (zie hieronder) en strooi over elk
bord wat grove stukken walnoot. Versier met sprietjes dille of groen van venkel en
eindig met een snuifje fleur de sel en een flinke draai van de pepermolen.

Crème brûlée
4 375 ml melk
4 375 ml room
4 100 gram kristalsuiker
4 1 grote vanillestok
4 8 eierdooiers
4 eetlepel kandijsuiker
4 4 kleine vuurvaste schoteltjes of één grote
4 kleine gasbrander
4 gietertje

Zelfgemaakte vinaigrette

Giet de room, melk en kristalsuiker bij elkaar, schraap er het binnenste van
de vanillestok bij en voeg de eierdooiers toe. Meng met de blender en giet
door een zeef, om er verdwaalde eierschalen uit te vissen.
Zet de schaaltjes leeg in de oven en vul ze daar met de gieter - loop vooral
niet rond met volle schaaltjes! Laat een uur garen op 80 à 85°C. Laat de
schaaltjes afkoelen en verhuis zo snel mogelijk naar de koelkast.

Vinaigrette hoeft niet altijd met azijn of citroen, je kan er ook een wat zuurdere vrucht
voor gebruiken, zoals passievrucht. Snij de vruchten in tweeën, lepel de inhoud uit
en meng met de notenolie. Laat er de zaadjes bij, die zorgen voor extra pit.

Koffiemeringue

Comté wie?

4 100 gram eiwit (van 4 eieren)
4 200 gram rietsuiker
4 theelepel oploskoffie
4 spuitzak

Comté is een Franse bergkaas van rauwe
melk, die de ‘appellation d’origine protégée’ of AOP (voorheen AOC) draagt.
Dit strenge keurmerk bepaalt van welke
koeien (de roodwitte Montbéliardes) en
uit welk gebied (de Jura) de melk komt,
en legt zelfs vast wat de koeien moeten

eten:weidegras en hooi (en bijvoorbeeld
geen ingekuilde maïs). Het resultaat is
een harde kaas die 4 tot 24 maanden
rijpt, lang bewaart, heel weinig zout en
additieven noch kleurstoffen bevat. Een
op en top artisanaal product dus! Te
koop bij de kaasboer of in het warenhuis.

TIPS

Gooi een lege vanillestok nooit
•weg:
ook zonder het ‘merg’ zit hij
nog bomvol smaak. Bewaar in een
afgesloten pot, om er bij gelegenheid een gerecht mee te versieren
(zoals onze ‘pomme en chemise’)
of overgiet met kristalsuiker. De
suiker neemt de aroma’s op en
verandert in vanillesuiker.
Voor een crème brûlée gebruik
je alleen eierdooiers. Maak van de
nood een deugd en bak met de
resterende eiwitten een voorraad
koffiemeringue. In een goed afgesloten doos bewaren ze wekenlang: zo heb je altijd wat bij de
hand voor bij de koffie.

•

Klop het eiwit stijf met de suiker en de oploskoffie.Vul een spuitzak en duw
kleine toefjes uit op een bakplaat met boterpapier. Bak 50 minuten op 90°C.

Soepje van peer
4 200 ml water
4 200 ml (zoete) witte wijn, of een restje
4 150 gram kristalsuiker
4 2 stuks steranijs
4 4 (over)rijpe Doyenneperen
Schil de peren en snij in vieren - het sap moet gewoon van je handen druipen, zo rijp moeten ze zijn! Breng het water, de wijn en de steranijs aan de
kook en doe er de peren bij. Laat plat koken.
Vis er de steranijs uit, giet door een zeef, vang het sap op en mix de peren afzonderlijk.Voeg geleidelijk aan weer sap toe, tot je een dikke soep hebt.
Laat afkoelen.

Afwerking: dag zelf
Haal de crème brûlée uit de ijskast,
bestrooi met een laagje kandijsuiker
en karameliseer met de gasbrander.
Vul een diep bord met het soepje
van peer, leg er twee flinke eetlepels
crème brûlée bovenop, versier met

een paar koffiemeringues en strooi
er chocoladeparels overheen.Heb je
die niet in huis,gebruik dan ‘muizenstrontjes’ (hagelslag), of schaaf of
rasp wat chocolade van een blok
fondant.

Steranijs is een
echte geur- en
smaakbom.
Ik gebruik hem
liever dan kaneel,
het houdt je
gerecht frisser.
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Kijk verder dan het winkelrek: er is beslist een boomgaard in jouw buurt waar
je (speciale) appels en peren kan kopen.
Het Pajottenland, in Zuidwest-Brabant, was ooit de fruittuin van Brussel:
het stond er vol hoogstambomen met
appels, peren, kersen, krieken en prui-

men. Ook al blijft er vandaag maar een
fractie van over, toch worden die oude
fruitrassen er nog altijd met veel liefde
gekweekt en geplukt. Bij Pajottenlander kan je onder meer (biologische!)
Schaarbeekse krieken en pruimen kopen, en appels en peren met klinkende

namen als Jefkes Peer, Beurré Hardy, Légipont, Trezeke Meyers, Dubbele Bellefleur, Sterreinette en Berglander. Ze
worden ook verwerkt in 27 soorten
fruit- en groentesappen.
Meer info en winkelpunten vind je op
www.pajottenlander.be.

Haar: Kwa’Fuur, Halle • Kleding: Karakter, Halle, www.karakterfashion.be • Make-up: Kim Maes • Styling: Debby De Mangelaere en Suzan Teirlinck, www.lesfillesrouges.be • Foto’s: Sigfrid Eggers, www.studio62.be • Tekst: Laurence Machiels

BOOMGAARD
IN JE BUURT
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DESSERT

Appel in de oven
Een appel en een reep deeg: meer heb je niet nodig om
een heerlijk dessert op tafel te toveren. ‘Pomme en chemise’
(letterlijk: appeltje in z’n hemd) is zo’n typisch dessert
waar je geen werk aan hebt maar wel mee kan scoren.
Die lege vanillestok zorgt voor een flinke upgrade.

4 1 vel bladerdeeg
4 4 Sterappels of Sterreinette (Reinette Etoilée),
of een andere kleine rode appel
4 4 lege vanillestokken
4 4 eetlepels ‘kindjessuiker’ (blonde cassonade)
4 50 gram boter
4 1 eierdooier
4 scheutje melk
Duw het klokhuis uit, maar schil de appel niet.Snij
een reep of kwart bladerdeeg af en wikkel rond
de appel; laat de bovenkant open.
Ga met een satéspies of een breinaald dwars
door de appel en het deeg en duw er de vanillestok doorheen.
Meng de eierdooier met een klein scheutje melk
en bestrijk er het bladerdeeg mee.
Strooi over elke appel een kleine eetlepel ‘kindjessuiker’ en duw een stuk boter in het klokhuisgat.Durvers doen er nog een scheut cognac overheen. Bak 18 minuten op 190°C. Dien heet op.

TIP

Zelf bladerdeeg maken
•is een
heel karwei. Koop
kant-en-klaar deeg met
boter, vers of uit de diepvries. Of misschien kan je
eens lief lachen naar je
bakker, en verkoopt hij je
wel een vel bladerdeeg
van eigen makelij?

Voor dit dessert
gebruik ik het liefst
een klein rood
prinsessenappeltje

Kindjessuiker
Kindjessuiker of ‘Cassonade
Graeffe’ is een typisch Belgisch
product dat meer dan 150 jaar geleden bedacht werd door Karl
‘Charles’ Graeffe.Het bijzondere is
dat deze blonde cassonade niet

gemaakt wordt uit riet- of kandijsuiker maar uit onze eigenste suikerbieten. Op de verpakking staat
als sinds jaar en dag een kindergezichtje, vandaar de volksnaam
kindjessuiker of ‘kinnekessuiker’.

Het bijzondere aan de suiker is dat
hij snel smelt en heel zacht aanvoelt: heel lekker op de boterham,
een pannenkoek, rijstpap of plattekaas. En op een appel in de
oven, natuurlijk!

