LEVEN
Zodra de eerste
bladeren vallen, trek
ik ‘mijn’ Hallerbos in.
Een stevige
wandeling met de
hond, daarna
okkernoten rapen
en de keuken in:
zo heerlijk kan de
herfst zijn.
Met noten kan je
geweldig
freewheelen,
van een te gekke
marshmallow-reep
tot mijn favoriete
broodcake met
bananen en noten.

NOTEN

om van te snoepen

goedxleven@hln.be
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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.

Banana bread
Is het een cake of is het brood? Deze notencake of ‘banana
bread’ met okkernoten hangt een beetje tussen de twee.
Maar in feite is zo’n dubbele naam gewoon een excuus om er de
hele dag door van te eten: ‘s ochtends als ontbijt (brood!) en ‘s middags
als vieruurtje (cake!). Dat noem ik nu eens slim gevonden.

Aperitiefhapje
Met de allerlaatste pruimen van het seizoen maak je een makkelijk maar superlekker aperitiefhapje. Het zoetzure van de pruim, het zoutige van het spek en het
krokante van de amandel zorgen voor een geweldige clash van texturen en
smaken in je mond. Laat het niet koud worden!

Probeer dit recept ook eens met
mirabellen: die zijn kleiner en zoeter
dan klassieke pruimen, en de gele
kleur maakt dit hapje extra zonnig
• 250 gram zelfrijzende
bloem
• 150 gram rietsuiker
• 100 gram gesmolten
boter
• 2 eieren
• 2 grote rijpe bananen
• 75 gram fondantchocolade
• 100 gram okkernoten
(of hazelnoten)
• snuifje zout
Smelt de boter op een zacht
vuurtje, laat afkoelen. Meng de
bloem met de suiker en het snuifje zout en giet er de gesmolten
boter bij. Klop de eieren en voeg
ze toe.
Hak de chocolade en de noten in
grove stukken, prak anderhalve
banaan grof en meng alles door
het beslag. Giet in een beboterd
bakblik en schik de rest van de
plakjes banaan erbovenop. Bak
55 minuten op 180°C.
Prik met een breinaald of satéspies in de cake om te controleren of hij klaar is: als er geen deeg
meer blijft aan plakken, mag hij
uit de oven. Laat afkoelen voor je
hem uit het blik haalt.

Kastanjebloem
Vervang de helft van de bloem eens door kastanjebloem. Die wordt gemaakt van gepelde, gedroogde en
gemalen kastanjes en bevat, in tegenstelling tot tarwebloem, geen gluten. Daardoor kan een cake of brood
van 100% kastanjebloem ook niet rijzen; meng dus altijd maar voor de helft met tarwebloem.
Kastanjebloem smaakt niet sterk door maar geeft wel
een zoete toets: in Italië spreekt men van ‘farina dolce’,
zoete bloem. Ook lekker in pannenkoekenbeslag. Te
koop in de natuurwinkel of op www.bioplanet.be.Vanaf
5,50 euro voor 500 gram.

VOOR 4 GASTEN
• acht kleine pruimen, bijvoorbeeld Reine Claude
• acht sneden gezouten spek van ongeveer een
halve centimeter dik en tien centimeter lang
• acht gepelde amandelen
• acht prikkers
• paprikapoeder

Maak een flinke kerf in de pruimen maar
zorg dat je ze niet helemaal doorsnijdt,
en haal er de pitten uit. Draai er een lapje
spek rond, zet vast met een prikker en
schuif op de plaats van de pit een gepelde amandel. Smeer een vuurvaste schotel in met boter, leg er de pruimen in,
strooi er paprikapoeder overheen en bak
twaalf minuten op 180°C. Dien meteen
op - verbrand je tong niet!

Notenmarsepein
Moet je vlug nog iets zoets
verzinnen voor bij de koffie?
Van een blok marsepein en
een handvol okkernoten
maak je een simpel én chic
zoet hapje waarmee je
vriend en vijand verrast.

VOOR 10 HAPJES
• een ‘worst’ marsepein van
250 gram
• twintig halve okkernoten
Snij de marsepein in tien gelijke delen,
duw aan beide kanten een halve
okkernoot in elk blokje en klaar!

Gewoon
kopen!
Zelf marsepein maken
lijkt misschien wel
makkelijk - je hebt niet
meer dan amandelpoeder en bloemsuiker nodig - maar om de
een of andere reden
krijg ik nooit hetzelfde
resultaat als de marsepein uit de winkel. Het
is gewoon heel moeilijk om een goede molen of mixer te vinden
die het boeltje de juiste consistentie geeft.
Dus koop ik marsepein
gewoon in de winkel,
maar dan wel goeie,
met minstens 50%
amandelen in.
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VOOR 8 GROTE OF 16 KLEINE REPEN
• 50 gram marshmallows (‘nonnenbillen’
of ‘meetjesvlees’)
• 50 gram witte chocolade
• 200 gram noten: maak je eigen mix met
hazelnoten, okkernoten, amandelen, pistaches... Ook rozijnen mogen erbij
• een eetlepel honing

Doe de marshmallows, chocolade en honing in een steelpannetje en laat zacht
smelten. Blijf roeren met een houten lepel, want het stolt snel.
Warm je noten even op in de microgolfoven - dat mengt makkelijker - en strooi
ze erbij. Laat je pan op het vuur en roer
alles goed door elkaar. Schep met een
lepel bolletjes op een schaal met bakpapier en laat afkoelen en opstijven.
Bewaar in een koekjestrommel.

... Ook op je huid

Noten zijn kerngezond...
• Noten bevatten veel onverzadigde vetzuren en helpen je cholesterol te verlagen, ze leveren eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen
zoals ijzer. Niets dan goeds dus!
• Okkernoten zitten bomvol omega 3 en hebben van alle noten de
meeste en de krachtigste antioxidanten. Zorg voor wat noten als gezond vieruurtje, hou een doosje in de auto achter de hand, strooi ze
over je ontbijtmuesli of in de sla. Koop je noten zo vers mogelijk (okkernoten en hazelnoten liefst in de dop), ongeroosterd en ongezouten en in kleine hoeveelheden: ze worden snel ranzig.
• Bewaar ze koel en donker.Eet ook weer niet te veel noten:ze bestaan
uiteindelijk wel voor bijna de helft uit vet - een handjevol per dag is
voldoende.
• Wissel ook eens af met minder bekende soorten als pistache,
cashew, pecan of macadamia.Voor wie op zijn lijn let: amandelen zijn
het minst vetrijk, macadamia de vetste.

Veel tijd heb ik momenteel
niet voor mezelf, maar als het
even kan, kruip ik de badkamer in met een pot zelfgemaakte scrub. Gehakte hazelnoten, grof zeezout, citroenschil, honing en notenolie:
meer heb je niet nodig om je
huid eens flink te schrobben
en voeden. Het is een beetje
een smosboe,l maar je houdt
er wel een superzacht velletje
aan over.
• 1 kop grof gemalen hazelnoten
• een halve kop grof zeezout
• twee onbespoten citroenen
(voor de schil)
• twee eetlepels honing
• een eetlepel notenolie

Amandelvinaigrette
Deze vinaigrette giet je over
alles wat een vinaigrette kan
verdragen: sla, geroosterd
vlees, gebraad... Alleen al het
zicht van die zwemmende
amandelen in een bokaaltje
maakt me vrolijk. Met de
opgelegde amandelen - want
zo noem ik ze na een week
dobberen in de vinaigrette versier ik hapjes. Hoe langer
je ze bewaart, des te zachter
ze worden.

Haar: Kwa’Fuur, Halle • Kledij: Melt (Skunk Funk en Fever London), www.melt65.comn• Make-up: Kim Maes • Styling: Debby De Mangelaere en Suzan Teirlinck, www.lesfillesrouges.be • Foto: Sigfrid Eggers, www.studio62.be • Redactie: Laurence Machiels

Notenmarshmallow
Zoetebekjes mogen zich
eens lekker aan het kliederen
zetten. Koken kan je het niet
noemen: meer dan een
handvol notenmix en wat
marshmallows heb je niet
nodig om je eigenste notenreep te produceren. ‘t Plakt
langs alle kanten maar je
vingers aflikken hoort er
gewoon bij!

Rasp de schil van de citroenen, meng met de andere
ingrediënten en schrobben maar! Voor je gezicht gebruik je beter
een fijnere scrub.

• een deel witte wijnazijn
• een deel maïs- of arachideolie
• een deel gepelde amandelen
• fleur de sel, peper
Voeg alles bij elkaar en bewaar koel, in een afgesloten bokaal.

Marinade voor kip
Amandelen pellen is poepsimpel
als je weet hoe het moet. Laat een
nacht in water weken: de dag nadien
komen de velletjes er zo af

Vind je dat scrubben maar niks? Maak
van die halve kop zout een eetlepel en je
hebt een excellente marinade voor gebraden kip. Smeer ze royaal in, laat minstens 2 uur marineren en schuif dan in
de oven.Het kippenvelletje wordt er niet
zachter maar wel héél erg lekker van!

