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Zijn VITAMINES in
cosmetica zinvol?

Geluk zit voor mij in heel eenvoudige dingen,
zoals kaas uit de oven met een glas rode wijn
of een gevulde aardappel met zure room.
Al mijn ‘happy food’-recepten verzamelde
ik in mijn nieuwe boek, behalve deze vijf
die ik voor jullie heb bijgehouden!

Happy
food!

‘Happy days’ zijn de dagen
waarop ik gewoon rond de tafel
kan zitten samen met mijn
verloofde, vrienden of familie.
Met gerechten die ik zelf graag
klaarmaak en eet: hapjes, comfort
food en yummie desserts
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SOFIE
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.

Gevulde aardappel
Af en toe een bord stevige kost
kan mij ongelooflijk smaken,
zoals een gevulde aardappel
met zure room, champignons,
kaas en spekjes. ‘Light’ kan je
dit niet noemen, maar ik krijg er
wel een gelukzalig gevoel van.

kookt
Met zo’n aardappel
kan je alle kanten uit,
van heel gewoon
met gebakken gehakt,
tot de luxeversie met
zalmeitjes of kaviaar

PER PERSOON
 twee grote vastkokende
aardappelen (genre bintjes)
 twee champignons
 een plak gezouten spek van
een halve centimeter dik of
100 gram spekblokjes
 een eetlepel gemalen gruyère
of emmentaler
 een pijpajuin
 twee eetlepels zure room
Stoom de aardappelen in de pel beetgaar.
Snij ondertussen de champignons, pijpajuin en het spek in kleine stukjes en stoof
gaar in een beetje boter.
Haal de aardappelen uit de stoomketel,
laat ze even afkoelen en snij er in de lengte
een plak van twee centimeter af. Hol verder uit met een eetlepel.
Meng de inhoud van de aardappel met de
gebakken groentjes, het spek, de zure
room en gemalen kaas.Vul er de aardappelen royaal mee op, doe er flink wat peper
overheen en bak 12 minuten, op 180°C.

Ik probeer altijd
kazen van rauwe,
ongepasteuriseerde
melk te kopen,
die zijn zoveel lekkerder.
Heb je geen druiven,
leg dan ander fruit op
de kaasplank: mango’s,
de laatste pruimen,
vijgen, peren, appels...

Wijntip
Ik heb dan wel een opleiding tot sommelier
gevolgd, koken is toch
meer mijn ding, al kan ik
enorm genieten van
goede wijn. Gelukkig
heb ik een fantastische
sommelier: Andy De
Brouwer. Hij werd door
Foodprint uitgeroepen
tot Sommelier van het
jaar en in 2011 kreeg hij
van Wine World al dezelfde titel.
Andy: «Voor witschimmelkazen grijp ik graag
naar een lichte rode
wijn met een fruitig karakter zoals de lekkere
Gamaydruif uit de Loire
of een van de Crus du
Beaujolais. Er kleefde
heel lang een negatieve
connotatie aan de
naam beaujolais, in het
bijzonder aan de ‘Nouveau’ en ‘Primeur’aar
het tij is gekeerd.
De Crus zijn tien
gemeenten
waarvan ik de
voorkeur geef
aan Morgon:
een krokante,
fruitige, minerale wijn boordevol finesse.
Ideaal
bij deze
camembert uit
de oven.»
Morgon
Lapierre Poulet,
2011,
vanaf
16 euro.

Kaas uit de oven
Kaas maakt me vrolijk, altijd! Van een puntperfect
gerijpte kaas zoals een lopende camembert
word ik instant happy en al helemaal als hij uit
de oven komt, met een tros druiven van mijn
eigen druivelaar en een flinke toast. Daarbij
een glas Morgon en de dag kan niet meer stuk.

 een kwart rijpe camembert,
liefst van rauwe melk
 een tros kleine druifjes
(van eigen oogst)
 een paar sneden bruin brood
of notenbrood
 een dikke houten plank
Leg de kaas en de druiven
op de plank en stop alles zo
in de oven. Laat twee minuten ‘bakken’ op 190°C - de
druiven worden mee warm
en smaken daardoor extra
zoet. Serveer met een dikke
bruine toast of een paar
sneden notenbrood.
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Tuilekoekje

Soufflé glacé
met tuilekoekje

Een tuile is een ragfijn
koekje voor bij het
dessert. Je kan een
voorraadje bakken en
droog bewaren in een
koekjestrommel.

Denk je bij soufflé aan iets
warms en luchtigs uit de oven?
Deze soufflé glacé zakt nooit in,
het is namelijk een ijs-gerecht. Ik
maak hem volgens het recept van
Les Eleveurs, dat in een beduimeld receptenboekje opgeschreven staat. Het is
eigenlijk een poep-simpele manier om ijs
te maken zonder ijsmachine. Het tuilekoekje is optioneel!

 100 gram eiwit
 100 gram bloem
 100 gram boter
 100 gram bloemsuiker
 100 gram
zonnebloempitten
Smelt de boter.Voeg de suiker en
de bloem toe, en de eiwitten. Strijk
het beslag in brede banen op een
bakpapier en bestrooi met de pitten. Bak 5 minuten op 160°C.
Je kan de tuiles ook laten krullen
door ze recht uit de oven over een
plastieken afvoerbuis of lege wijnfles te hangen. Als je wat grotere
vellen bakt en die over een omgekeerd soufflépotje laat afkoelen,
krijg je een eetbaar kommetje
waarin je fruit, mousses, rijstpap of
roomijs kan serveren.

VOOR DE SOUFFLÉ GLACÉ:

Snoepjes
van pépé
Pépé was de papa van
mijn papa. Hij was kleermaker - ik herinner me
hem altijd in kleermakerszit.Met een plat vierkant stuk wit krijt tekende hij de patronen op de
stoffen, daar waar de
stiksels moesten komen;
ik maakte me toen vooral zorgen dat die lijnen er
nooit meer af zouden
gaan... Als klein meisje
hield ik hem graag gezelschap, niet in het minst
voor de groene snoepjes
die steevast in z’n buurt
stonden. Eigenlijk hield
ik niet van de muntsmaak: ik zoog de suiker
eraf en spuwde ze dan
weer uit. Maar de herinnering is gebleven.

 6 dooiers
 50 gram kristalsuiker
 50 gram water
 200 ml room
 25 ml Grand Marnier
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Maak eerst de suikerstroop: verwarm het water en de suiker, roer en laat een paar
minuten zacht koken. Klop ondertussen de dooiers wit en romig. Giet de stroop
voorzichtig (opgelet, deze kan heel heet zijn!) bij de eierdooiers en blijf flink
kloppen tot alles goed gemengd is - dit eiersuikermengsel heet ‘pâte à bombe’.
Klop de slagroom samen met de Grand Marnier tot hij dik maar niet stijf is, en
spatel door de pâte à bombe. Zet de kom in de diepvries. Serveer met bosaardbeien en zelfgebakken tuilekoekjes en versier met een fijn laagje poedersuiker.

Lekker afgewerkt
Traditioneel worden amandelen
over de tuiles gestrooid, maar ik
vind het leuk om te experimenteren met minder voor de hand liggende zaden zoals zonnebloempitten. Probeer ook eens met
blaadjes thee of wat pittiger
kruiden als venkelzaad of komijn.

Ik doe geen kaneel in mijn rijstpap,
wel vanille, kardemom, tonkabonen,
steranijs of gember.
Af en toe durf ik zelfs een deel van
de melk te vervangen door
kokosmelk.Zeker proberen!

Rijstpap
Zonde vind ik het, dat zo weinig mensen nog
rijstpap maken. Het is helemaal niet moeilijk en
o zo lekker! Kant-en-klare potjes zijn niets voor mij:
die smaken meestal te zoet en zitten vol artificiële
vanille en smaakversterkers. Er gaat niets boven
zelfgemaakte rijstpap met extra room, opgediend
met verse frambozen en donkerbruine suiker.
En een gouden lepeltje, natuurlijk.

VOOR ZES TOT ACHT PORTIES:
Vandaag verschijnt
Sofies nieuwste boek
Happy Days. Geen klassiek receptenboek maar
een prachtig fotoalbum
waarin Sofie samen met
haar vrienden en familie
kookt, eet en geniet.
Meer dan 80 recepten
‘zonder chichi’, zoals
Sofie zelf het liefst kookt
als ze met vakantie is
of even vrij heeft. Een
kookboek dat zin geeft
om lekkere dingen op
tafel te toveren zonder
stress, urenlang kokerellen of lastige ingrediënten - kortom een boek
om te genieten.
Happy Days door Sofie
Dumont. Borgherhoff
& Lamberigts,
29,95 euro.

 een liter volle melk
 100 gram dessertrijst
(met kleine, ronde korrel, type Carolina)
 een vanillestok
 een paar draadjes saffraan
 50 gram suiker
 200 ml room
 een bakje verse frambozen
 bruine suiker
Breng de melk aan de kook
in een pan met een dikke
bodem (let op dat ze niet
overkookt). Spoel de rijst in
een zeef en giet bij de melk.
Snij de vanillestok doormidden, schraap er het merg uit
en voeg toe, samen met de
stok en de saffraandraadjes.
Meng met een houten lepel tot er
geen korreltje rijst meer aan de bodem kleeft. Laat 30 (als je de rijst graag
nog wat krokant hebt) tot 40 minuten
zacht koken en roer af en toe.
Voeg de suiker toe en kook al roerend
nog even kort op.
Laat de rijstpap afkoelen, klop de room
half op (tot je piekjes krijgt) en meng
door de rijst. Giet in kleine schaaltjes.
Serveer met verse frambozen en zet een
potje donkerbruine kandijsuiker op tafel:
niet iedereen eet zijn rijstpap even zoet.
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HELP,
de rijstpap
brandt aan!
Durf je niet meer aan rijstpap
te beginnen uit angst voor
weer een aangebrande pan?
Zo kan het echt niet misgaan:
Neem een pan met een dikke
•bodem,
zonder krasjes of putjes.
Spoel de binnenkant met
•warm
water en droog niet af.
Spoel
de rijst, zo lost het zet•meel rond
de korrels op en plakt
de rijst minder.
Laat een klontje boter smelten
voor je de melk in je pan doet.
Volle melk brandt minder snel
aan dan magere of halfvolle.
Laat de rijst zacht koken en
roer heel af en toe.Voortdurend
roeren, is echt niet nodig.
Voeg de suiker pas helemaal
op het einde toe.
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