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CONSUMENT
kids testen ‘volwassen’ speelgoed

LEVEN
Wat ik meekreeg
van thuis
ANNEMIE STRUYF

DIGITAAL
De nieuwste
smartphones
LEES

LEES
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Op weg met de
nieuwe MITSUBISHI
OUTLANDER
LEES

Lekker
in het WILD
Deze maand piekt
het wildseizoen.
Profiteer ervan,
want voor je ‘t weet,
is het alweer voorbij.
Stap af van het klassieke
stoofpotje en probeer
eens een carpaccio
van everzwijn,
een hertenfilet met
luxe fruitgarnituur of
fazantenkroketten.
Durvers kunnen zich
uitleven met een
homemade hazenpaté.
LEES VERDER

62

Welk wild kopen?
• Het meest toegankelijke wild isfazant en
hertenfilet:een zachte,niet te sterk geprononceerde smaak en een prima kennismaking. Ree en everzwijn smaken wat meer
door; haas heeft de meest ‘wilde’ smaak.
• Het gemakkelijkst is een filet - die bak je
zoals een gewone biefstuk - of een gebraad in de oven. Serveer wild gerust nog
rood binnenin; alleen everzwijn is al van
nature roze.

• Wild koop je bij de wildhandelaar of
poelier - alleen dan ben je zeker dat het
om echt wild en niet om gekweekte dieren
gaat.Sommige klassieke slagersbieden in
het seizoen ook wel kleiner wild als parelhoen, fazant of haas aan.Vraag expliciet of
het om wild uit de natuur gaat! Voorverpakt (vers of diepgevroren) wild uit het warenhuis is altijd gekweekt. Dat heeft een
minder uitgesproken smaak en is wat vetter - echt wild is heel mager van nature.
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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.

VERVOLG
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kookt

Carpaccio van everzwijn
met groenten in ‘t zuur

GEMARINEERDE RODE KOOL
4 een kwart rode kool (of een halve kleine)
4 200 ml water
4 200 ml azijn
4 een eetlepel suiker
4 een theelepel zout
Snij de rode kool heel fijn - het makkelijkst is met een snijmachine - en vul er een hoge pot mee. Meng het water,
de azijn, suiker en zout, en overgiet de rode kool tot ze
helemaal onder staat.Laat minstens een nachtje marineren. In een pot met deksel blijft je kool in de koelkast minstens een paar weken goed. Met hetzelfde recept kan je
ook witte kool marineren; voeg er dan nog een extra eetlepel mosterdzaadjes aan toe.

Met een stukje everzwijn kan je een
heerlijk fris en licht voorgerecht maken.
Ik marineer het vlees heel zacht, op
z’n Japans, met saké en mirin. Je kan het
zo fantasievol opdienen als je wil.
Ga gerust ‘all the way’ met geroosterde
amandelen, gebakken druivenbladeren
en rode kool, shimejis en
rode bietjes in ‘t zuur.

RODE BIETJES IN’T ZUUR
4 20 baby rode bietjes
(of 4 gewone rode bieten)
4 200 ml water
4 200 ml azijn
4 een eetlepel suiker
4 een theelepel zout

4 400 gram everzwijngebraad
of een dikke filet
4 200 ml saké
4 200 ml mirin (beiden in de Aziatische
supermarkt of Japanse winkel)
4 een handvol
geroosterde amandelschilfers
4 12 kleine of 6 grote
verse druivenbladeren uit de tuin
4 een paar takjes kervel
4 geklaarde boter
4 fleur de sel
4 zwarte peper

Was de bieten. Hou de minibietjes in hun geheel, schil ze
niet en laat er nog een centimeter loof aan. Werk je met
grote bieten, schil ze dan en snij ze in plakken van een
halve centimeter dik. Breng water, azijn, suiker en zout
aan de kook, doe er de bieten bij en laat zacht koken.
Controleer na een half uur met een scherpe mespunt of
ze al gaar zijn - de bietjes moeten zeker nog een beetje
krokant aanvoelen.Haal van het vuur, laat afkoelen en bewaar de bietjes in het sap,in een afgesloten pot in de koelkast.

GEMARINEERDE SHIMEJIS
Shimejis zijn Aziatische minipaddenstoelen die samen
één grote tros vormen. Ze houden heel goed hun vorm
en laten zich makkelijk marineren en bewaren. Doordat
ze zo klein zijn, kan je ze makkelijk ergens overheen
strooien zonder dat hun smaak gaat domineren.

VOORBEREIDING
Pluk de druivenbladeren en laat ze één tot twee dagen drogen op een handdoek, op de radiator. Marineer de everzwijnfilet minstens 12 uur op voorhand,
in de mengeling van saké en mirin. Zorg dat het vlees
half onder staat en draai het af en toe om.

4 een tros shimejis
4 200 ml water
4 200 ml mirin
4 5 kardemompeulen
4 een theelepel zout
4 een theelepel suiker
4 een grote of twee kleine bokalen

DE DAG ZELF
Rooster de amandelen en zet opzij. Bak de druivenbladeren kort in de geklaarde boter (dat is gesmolten
boter waaruit je de melkdeeltjes hebt verwijderd) en
laat ze uitlekken en afkoelen op een keukenpapiertje.
Snij het everzwijnvlees heel fijn - idealiter met een
snijmachine - en beleg er de borden mee.
Probeer een mooie cirkel te vormen, bijvoorbeeld
met een losse taartrand. Bestrooi met de amandelschilfers, gebakken druivenbladeren en de groenten
in ‘t zuur (zie hiernaast): fijne sliertjes rode kool, een
paar shimejis en plakjes rode minibiet.

Maak alle paddenstoelen los van de tros en vul er de bokaal mee. Breng het water met de azijn en de andere ingrediënten aan de kook en giet het kokend heet over de
paddenstoelen. Sluit de bokaal meteen af, laat afkoelen
en bewaar in de koelkast.

VOOR EEN PATÉ VAN +- 1KG

Hazenpaté
Paté maken is geen proper werkje, maar een perfect
gebakken wildpaté is wel iets om trots op te zijn! Een
vleesmolen is een must, tenzij je een vriendelijke slager
of poelier hebt die het vlees voor jou wil malen. De zure
uitjes voor erbij maak je natuurlijk zelf in.

4 300 gram nekvlees van het varken
4 300 gram buikvlees van het varken
4 300 gram hart en longen van haas
4 300 gram hazenbillen (enkel vlees)
4 een tiental plakken vet (‘barde’)
of spek voor rond de paté
4 250 ml hazenbloed (of wildfond)
4 250 ml wildfond
4 een eetlepel whisky
4 een eetlepel gesnipperde ui
4 een ei
4 15 gram peper
4 5 gram zout
4 5 gram paprikapoeder
4 3 gram foeliepoeder
4 een snuifje cayennepeper
4 een patébakvorm met deksel

Haal alle vlees door de vleesmolen en meng er het
bloed, de fond, de whisky, het ei, de ui en kruiden
doorheen. Bekleed de binnenkant van je patébakvorm met de repen vet of spek. Laat genoeg over
om de bovenkant van het vlees mee te bedekken.
Giet de vorm vol met het gemalen vlees, sluit af met
de plakken vet en zet er het deksel op. Schuif je paté in
de oven, in een diepe ovenschaal die je vult met water
tot net boven de helft van de patépot (‘au bain marie’).
Bak 45 minuten op 190 tot 200° C. Verdampt het water te
snel,vul dan bij,met heet water.Controleer geregeld. Serveer
je paté met veldsla en zelf ingemaakte rode uien.

INGEMAAKTE UIEN (BOKAAL VAN 750 ML)
4 een dertigtal kleine rode uitjes
(of 6 à 8 grote rode uien, in vieren gesneden)

4 een eetlepel mosterdzaad
4 2 eetlepels suiker
4 een eetlepel zout
4 500 ml azijn
4 200 ml water
4 een tak tijm
4 een laurierblad
4 een tiental jeneverbessen
4 een bokaal van 750 ml (of 2 kleinere)
met schroefdeksel
of rubbersluiting
Schil de uien. Breng de
azijn met het water en
de kruiden aan de kook.
Spoel de bokaal met
heet water uit. Vul hem
met de uien, giet er het
kokende azijnmengsel
overheen tot de uien helemaal onder staan en
sluit af.
Laat minstens een week
trekken en draai de bokaal af en toe om, zodat de
smaken zich goed vermengen.Bewaar op een donkere
plek; ingemaakte uien blijven
maanden goed.
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Kroketten van fazant
Fazantkroketten staan steevast op het wildmenu van mijn restaurant Les
Eleveurs. Het is een heel traditioneel voorgerecht, gemaakt van fazantenbillen en een heerlijke zelfgemaakte wildbouillon. Zelfs niet-wildliefhebbers zijn er dol op. Meer dan een frisse witloofsalade hoeft daar niet bij.

DE DAG VOORAF

WILDBOUILLON

12 UUR OP VOORHAND

KROKETTEN

4 3 liter water
4 anderhalve kilo fazantenbillen
4 een fazantenkarkas
4 3 grote wortelen
4 3 preien
4 3 stengels witte selder
4 een ui
4 een teentje look
4 een laurierblad
4 een takje tijm
4 een paar takjes peterselie
4 een eetlepel peperbollen

4 1,25 liter wildbouillon
4 een raap
4 een sjalot
4 300 gram bloem
4 200 gram boter
4 700 gram fazantenvlees
4 200 gram gemalen gruyère
4 6 eieren
4 250 ml room
4 een theelepel vers citroensap
4 cayennepeper
4 wijnazijn

Doe alle ingrediënten in het water en laat
een uur tot anderhalf uur sudderen. Zeef
en laat de bouillon verder inkoken tot je ongeveer anderhalve liter overhoudt.
Haal ondertussen het vlees van de fazantenbillen en zet opzij (de beenderen en het
vel mogen weg). Laat de bouillon afkoelen
en ontvet.

Snij de raap en de sjalot in kleine stukjes (‘brunoise’) en stoof ze in een klontje boter met een theelepel suiker, peper en zout, tot ze licht karameliseren. Blus met paar druppeltjes wijnazijn en zet opzij. Smelt in een grote pan de boter, voeg de bloem
toe en laat zacht sudderen tot de roux naar koekjes
geurt - hij mag niet bruin kleuren! Giet er de kokende bouillon in één keer bij en roer met een klopper stevig door tot er geen klonters meer zijn. Zet
het vuur laag en voeg het fazantenvlees toe, de eieren,de gestoofde raap,gemalen kaas,room en het
citroensap. Kruid met flink wat peper, zout en cayennepeper. Giet uit in een grote, niet te hoge
schaal, strijk glad, laat afkoelen en minstens een
halve dag (of een nacht) opstijven in de koelkast.

Serveer bij een
gefrituurd gerecht
een zure vinaigrette.
Dat bevordert de
vertering. Niet toevallig
sprenkelen Britten
azijn over hun frieten

DAG ZELF

AFWERKING

4 een bord bloem
4 een bord eiwit
4 een bord paneermeel
4 2 stronken grondwitloof
4 witte wijnazijn
4 arachideolie
4 een sjalot
4 een vijftal stengels bieslook

Haal de schaal uit de koelkast en snij van de opgesteven massa blokjes ter grootte van een kroket.Rol ze even in je hand,voor een rondere vorm,
en paneer ze ‘à l’anglaise’: wentel ze achtereenvolgens door de bloem, het eiwit en het paneermeel.
Bak 5 minuten in de frietketel, op 180°C. Dien op
met een witloofsalade en een neutrale vinaigrette van een derde witte wijnazijn, twee derden
arachideolie, een fijngesneden sjalotje en gesnipperde bieslook.

TIP
De rest van je kroketten
vries je gewoon in. Je hoeft
ze voor gebruik niet meer te
ontdooien: bak ze gewoon wat
langer, 7 à 8 minuten op 180°C.
Je kan ook minikroketjes of
balletjes vormen en die als
hapje vooraf serveren,
genre bitterballen
de luxe.

Hertenfilet met herfstfruit
Een hertenfilet bak je als een klassieke biefstuk en serveer je het liefst mooi
rood vanbinnen. Ik eet er graag iets zoets en fruitigs bij: het traditionele
appeltje met veenbessen, een gepocheerd peertje, pruimen en druiven.
Heel feestelijk en toch heb je er op het moment zelf weinig werk aan:
het fruit kan je de dag vooraf klaarmaken.
4 4 hertenfilets van
circa 180 gram
4 een kleine bokaal
kant-en-klare
wildfond
4 cognac
4 boter
Kruid de filets met peper en
zout. Bak ze in de boter. Haal
ze uit de pan wanneer ze nog

rood zijn vanbinnen en laat
ze rusten onder een aluminiumfolie. Giet het vet uit de
pan en maak de bakrestjes
met wat wildfond los (‘deglaceren’).
Zeef, voeg een scheutje cognac toe, laat inkoken en werk
af met een klontje boter, peper en zout. Serveer de hertenfilets met gestoofde peren, een appel uit de oven gevuld met veen- of bosbessen
en aardappelkroketjes.

APPEL UIT DE OVEN
4 4 harde appels
(genre Reinette,
Delbard, Wellant,
Pinova...)
4 een halve fles witte
wijn
Schil de appels niet. Snij de bovenste en onderste bolle plak
weg en haal er het klokhuis uit.
Schik in een beboterde ovenschaal, bestrijk bovenaan met
boter, strooi over elke appel een
koffielepel rietsuiker, giet een
halve centimeter witte wijn in
de schaal en bak tien minuten
op 190°C.

VEENBESSEN
4 250 gram
veenbessen

4 50 gram suiker
Spoel de veenbessen, doe
ze in een pan, strooi er de
suiker over, laat kort opkoken en haal van het vuur.
Klaar is kees!

GESTOOFDE PEREN
4 3 grote stoofperen
of 10 ministoofpeertjes
4 een fles rode wijn
4 250 ml porto
4 100 gram suiker
4 3 steranijs
4 2 kruidnagels
4 een schijfje citroen
4 een koffielepel
zwarte peperbollen
Schil de peren, maar laat er het
steeltje aan. Hol bij de miniperen met een meloenboor het
klokhuis via de onderkant uit;
de grote stoofperen snij je in
vieren, haal het klokhuis weg.
Breng de wijn en de porto met
alle andere ingrediënten aan
de kook. Doe er de peren in
(zorg dat ze onder staan) en laat
een twintigtal minuten (of minder, afhankelijk van het soort
peren) zachtjes stoven tot ze
gaar maar wel nog stevig zijn.
Haal de pan van het vuur,laat afkoelen en bewaar de peren in
de wijn tot je ze nodig hebt.
Warm ze op het moment zelf
op.
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