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SOFIE DUMONT KOOKT VOOR U

Kotfood!

Geen tijd, geen geld, geen
deftige keuken: studenten
vinden altijd wel een excuus
om niet te hoeven koken.
Toch kan je zonder veel
moeite een veel gezondere
variant bedenken op die
kant-en-klare noedels,
diepvriespizza, pasta met
een kwak kruidenkaas of
bolognèse uit een pot.
Wél eerst zorgen dat de
voorraadkast goed gevuld is!
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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.

Ontbijt ‘royal’

Gestoomde
appel is een
gezond alternatief
voor confituur.
Probeer het ook
eens met peer,
mango of ananas.
Pompoenpitten
horen erbij: dat is
je krachtvoer voor
die dag. Heb je er
geen op kot,
gebruik dan muesli

Een kom cornflakes of een witte boterham met choco: een studentenontbijt is niet altijd even gevarieerd en gezond. Waarom
niet eens een lekkere pannenkoek, met warme appel uit de
(microgolf)oven en een dressing van yoghurt en krokante
pompoenpitten? Verras je kotgenoten!

VOOR VIER STUDENTEN
4 een pak kant-en-klare pannenkoeken
4 vier appels
4 vier eetlepels honing
4 sap van twee sinaasappels
4 vier eetlepels yoghurt (of plattekaas)
4 vier eetlepels pompoenpitten

Schil de appels, snij ze in stukjes,
giet er het sinassappelsap en de
honing over, bedek de kom met
plastic folie en laat drie minuten
stoven in de microgolfoven op de
hoogste stand. Laat de kom een
kwartiertje staan voor je er de folie
afhaalt: de stoom is erg heet! Dek
intussen de tafel en zet koffie.
Warm de pannenkoeken lichtjes
op. Schep op elke pannenkoek enkele flinke lepels lauwe appels,
overgiet met een eetlepel yoghurt
en strooi er pompoenpitten over.
Wil je het helemaal luxueus maken,
gril de pitten dan even in een hete
pan. Let op: ze durven in het rond
te springen - ambiance verzekerd.
Misschien wil mama of papa een
stapel pannenkoeken voor je bakken? Vraag om het beslag met roggebloem te maken en zonder suiker: dan kan je de overschot ‘s middags vullen met wat hartigs."

Verse noedels
Niets zo makkelijk als een pakje Aïki noodles opentrekken.
Maar heb je al eens verse noedels geprobeerd? Die zijn zoveel
lekkerder en er zitten een pak minder ‘E’-tjes, smaakversterkers, zout en bewaarmiddelen in. Je moet er wel eerst wat verse groenten voor shoppen maar het resultaat is verbluffend.

VOOR ÉÉN PORTIE
4 een noedelnestje (een pak noedels vind je in elke supermarkt)
4 een paar sneetjes rauwe ham
4 een paar kerstomaten
4 een paar champignons
4 een derde van een courgette
4 een handvol sojascheuten
4 een paar plukjes kervel (of ander groen uit je kruidenbak:
koriander, peterselie...)
4 een eetlepel sojasaus
4 een eetlepel vissaus
4 een theelepel rietsuiker
4 Voor de ‘final touch’ (volgens wat je in huis hebt): 1 theelepel curry, 1 theelepel pitta- of falafelkruiden en een
kartonnen eetdoos (te koop in winkel met papierwaren)

Dit lijkt een ellenlange ingrediëntenlijst maar je hebt maar
van alles een beetje nodig. Maak
je deze noedels voor meer personen, verminder dan de hoeveelheid soja- en vissaus; anders
wordt de smaak te overheersend
(en te zout).
Snij het vlees in fijne reepjes en
de courgette in frietjes. Zet een
pan op met 250 ml water, breng
zacht aan de kook en laat er de
noedels in glijden. Voeg alle andere ingrediënten toe en laat vijf
minuten zachtjes koken.Serveer
in een wegwerp noedelbox - zo
mis je het Aïki-gevoel toch niet
helemaal. En achteraf heb je
geen afwas, op je kookpot na.

Kotpizza
Zelf een pizza maken duurt misschien een klein beetje langer dan een diepvriespizza opwarmen, maar deze is zoveel lekkerder en gezonder. Snuister eens in je
ijskast: er zit vast en zeker nog allerlei lekkers in dat je op je pizza kwijt kan.
Strooi er op het einde wat verse rucola overheen: extra vitaminen!

VOOR ÉÉN PIZZA
4 droge pizzabodem
4 een tomaat of een bakje
kerstomaten
4 een pakje gemalen kaas
4 olijven
4 een ui
4 een handvol champignons
4 ketchup of tomatenpuree
4 bieslook en wat verse
rucola

Een kant-en-klare droge pizzabodem bewaart maandenlang. Je kan hem in de oven
bakken maar net zo goed in de microgolf opwarmen.
Bestrijk de bodem met een laag tomatenpuree of ketchup. Snij de tomaat in plakjes (of de
kerstomaten in twee), de ui en de champignons en beleg er je pizza mee.Strooi er olijven
over, wat bieslook en veel gemalen kaas.
Bak 10 minuten op 180°C, tenzij de verpakking van de pizzabodems iets anders vermeldt.Wil je er graag wat vlees bij, leg dan extra plakjes salami of gedroogde worst, voor je
de kaas strooit. Dien op met wat verse rucola
en giet er een flinke scheut olijfolie over.
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Omelet
‘for two’
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Het einde van de week is in zicht, je ijskast is ongeveer
leeggegeten en het zakgeld van deze week is in rook
opgegaan... en dan krijg je onverwacht bezoek. En wil
je graag scoren. Met de laatste eieren en een blik zalm
uit de voorraadkast moet het lukken.

VOOR TWEE STUDENTEN
4 drie eieren
4 een blik zalm in eigen nat
4 de laatste kerstomaten (of een ander
groenterestje)
4 een restje roomkaas, geitenkaas,
mascarpone...
Haal de zalm uit het blik, laat uitlekken en verwijder velletjes en graten. Boter een middelgrote pan ‘voor twee’
in en zet op een zacht vuurtje. Kluts de eieren, kruid met
peper en zout en giet in de pan. Snij de kerstomaten
doormidden en schik ze op het ei. Verdeel de zalm ertussen. Drop een zestal koffielepels roomkaas of mascarpone boven je omelet. Laat zachtjes garen en roer
vooral niet.Twijfel je of je omelet gaar is, schud dan even
met de pan: als het ei in het midden niet meer bibbert,
is het klaar. Strooi er nog wat groene kruiden overheen.
Heb je niets vers meer liggen, neem dan wat kappertjes.
Eet de omelet samen uit de pan.
Vergeet de kaarsjes niet...

TIP

Schrap roomkaas met smaakjes en kruiden voorgoed van
je boodschappenlijstje - die artificiële smaakbommen slaan
alles wat je ermee kookt gewoon plat.Koop alleen nog neutrale roomkaas. Daar kan je alle kanten mee uit, je voegt je
eigen kruiden toe en ‘t is nog goedkoper ook.
Idem met tomatencoulis: vergeet versies met basilicum-,
pesto- en olijfsmaakjes en neem de gewone passata - puur.
Afhankelijk van wat je klaarmaakt, meng je er zelf olijven en
kruiden bij. En koop al nóóit meer saus uit pakjes of zakjes:
die zit vol zout, bewaarmiddelen en kunstmatige smaakstoffen. Superongezond!

Als mama zou ik mijn
student een microgolfoven met
ovenstand meegeven (als het al
niet bij het kot hoorde). Daar
kan je alle kanten mee uit. En
een goede pepermolen: dat
maakt koken veel plezanter

Groentefobie?
Groenten kopen, is niet meteen prioriteit bij studenten. Je hebt
er veel schoonmaakwerk aan, het duurt lang voor ze gaar zijn en
ze blijven niet lang goed...Weggegooid geld lijkt het wel.
Niet als je groenten koopt die lang bewaren en die je perfect in
de microgolf klaar kan maken: wortels, bloemkool, venkel, uien...
Wortels en bloemkool kan je rauw eten, als aperitiefhapje in
plaats van de eeuwige chips en borrelnootjes. Ook al zijn ze wat
duurder, koop toch liever kerstomaten in plaats van gewone . Die
rode balletjes kan je overal kwijt en zijn een heerlijk zoet tussendoortje. Bovendien bewaren ze vaak langer dan grote tomaten.

Snel-klaar aardappelen
Aardappelen staan nog zelden op het studentenmenu: te veel
werk om te schillen, te veel tijd voor ze gaar zijn. Een
pakje kant-en-klare puree is zoveel makkelijker.
Probeer het eens met kleine patatjes. Prik er een
paar gaatjes in, doe ze in een kom met wat water, olijfolie of citroensap en zet ze in de microgolf met plastic folie erover. Je hoeft ze niet te
schillen en in maximaal acht minuten zijn ze
klaar. Eet ze puur natuur, met wat pesto en
olijfolie of wat kaas overheen.Hoezo, veel werk?
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Roomkaas zonder smaakje

