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Kerstkoken zonder stress

Ben je nu al aan 
het stressen voor 
je kerstmenu? 
Plan goed vooruit 
en kies voor chique
maar eenvoudige
dingen zoals een
oestermousseline 
of een haantje in 
de oven. Trek op 
het einde alle 
registers open met
een geweldige
citroenmeringue - 
applaus verzekerd!

Woning die 
baadt in
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Planning

HAPJE

VOORGERECHT

Savoyard
Kies liever één mooi hapje dan een hele reeks. Deze
Savoyard is een superlekkere klassieker bomvol smaak
die je meteen in de feeststemming brengt. 

Oestermousseline
✔400 gram klassieke puree 
✔12 à 15 oesters 
✔4 plakjes serranoham, 

gerookte eendenborst 
of grisonvlees 

✔4 eetlepels zure room
✔2 eetlepels 

vers gesnipperde 
groene kruiden: bieslook,
peterselie, kervel...

Koop vers 
gekarnde 
boter van de
boerderij en
kazen van 
rauwe melk:
die smaken
intenser.

Je hoeft geen
platte, dure 
oesters te 
kopen, ze 
verdwijnen
toch in de
puree. Gewone
creuses zijn
perfect.

De truc van een succesvol en stressvrij kerstmenu
zit ‘m in de planning - je kan echt heel 
veel op voorhand klaarmaken! 

TIP

TIP

✔100 gram brie
✔100 gram camembert
✔100 gram roquefort
✔100 gram boerenboter
✔ een eetlepel fijn gehakte sjalotjes
✔ een eetlepel fijn gesnipperde peterselie
✔2 eetlepels cognac
✔ het hart van een witte selder
✔ een bakje myrtillen
✔ een takje kervel 
✔ een paar sneetjes roggebrood, 

bruin brood, blini’s of hartige wafeltjes

Haal je oesters ‘s ochtends uit de
schaal en hou ze afgedekt samen
met het sap in de koelkast. 
Snij ze vlak voor het opdienen in
vieren en hou het sap apart. 
Warm de puree op en meng er de
zure room, de kruiden en de oes-
ters door. Peper flink. 
Serveer in quenelles, in een diep
bord of lage kom, met een sneetje
serranoham. 

Laat de kazen en de boter op kamer-
temperatuur komen. Snij ze in grote
stukken, doe ze in de keukenrobot en
meng met de sjalotjes, peterselie, cog-
nac en flink wat peper. Rol op tot een

worst van maximaal 5 cm dik en draai
stevig in een aluminiumfolie. Laat op-
stijven in de koelkast.
Serveer de avond zelf op een stukje rog-
gebrood, een toast bruin brood, een bli-

ni of een hartig wafeltje. Als je genoeg
energie over hebt, bak je zelf wafeltjes.
Werk af met een stukje selder, een
myrtille en een paar blaadjes kervel,
voor een frisse toets. 

Morgen 
Zondag 23 december
¯Ochtend:Uitgebreid ontbijt!
¯11u: Maak de Savoyard en laat opstijven inde koelkast. 

¯12u:Ontvet je bouillon en maak van de kipeen heerlijke vol-au-vent met frietjes. Laatondertussen 1 liter kippenbouillon rustig totde helft inkoken.

¯Namiddag:Neem de tijd om de tafel te dek-ken en je huis te versieren. Zet een muziekjeop: ik verkies ‘golden oldies’ zoals The best ofFrank Sinatra of swingende Nina Simone-songs. Schrijf menukaarten of naamkaartjesen versier ze samen met de kinderen. Zorgvoor theelichtjes en kaarsen. 
¯Avond: Zet er de feeststemming in en ser-veer makkelijke hapjes en fingerfood op desofa: geen werk en geen afwas, vanavond!Pak de laatste cadeautjes in en lak daarna jenagels in feestelijk rood. Leg twee lagen éneen toplaag. Laat tussen elke laag zeker eenkwartier droogtijd, zo geven je nagels mor-gen geen krimp. Kruip op tijd in bed.

Dag zelf
Maandag 24 december
¯9 u: Was je haar, droog het losjes, en breng een natuur-lijke make-up aan.

¯10u: Stop je haantje in de oven en maak de puree, intwee porties, voor de oestermousseline en de frieten(zie recept). Haal je oesters uit de schaal (of vraag je part-ner om dat te doen) en zet ze koud.
¯12u:Boterhammetje met een kop kippenbouillon. 
¯13u: Tijd voor een badkamermoment. Breng je haarin model met de krultang; je krullen hebben dan netgenoeg tijd om perfect in model te vallen tegen van-avond.

¯14 u: Droog je pureefrieten in de oven.  Drink regel-matig een glas water: door de spanning vergeet je heten voel je je straks uitgedroogd en futloos.
¯16u:Staat de champagne en de wijn koel? Vergeet deflessen water niet, en fruitsap voor de bobs. Steek dekaarsen en lichtjes van de kerstboom aan en zet eenkerstmuziekje op. 

¯18 u: Leg je blini’s, toast of wafeltjes voor de hapjesklaar; de Savoyard blijft nog even in de koelkast. Haalalle ingrediënten voor de avond uit de koelkast, behal-ve de citroenmeringue, en groepeer ze per gerecht. Zetde borden voor voor- en hoofdgerecht in de oven, op100°C, of warm ze à la minute op in de microgolfoven -hete borden zijn het geheime wapen van een succes-vol diner.

¯Net voor het feest: Verdwijn 10 minuten voor eenfeestelijke make-up: licht je ogen extra op met concea-ler, breng een streepje eyeliner aan, wat blusher, lip-penstift, een wolkje parfum, doe je juwelen aan enklaar. Laat het feest beginnen!

Met beautytips!

SOFIE kooktSofie 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.

Vandaag
Zaterdag 22 december

¯8u30:Doe zo vroeg mogelijk je boodschap-

pen (of stuur je partner op
 pad). Vanaf 10 uur

wordt het een drukte van j
ewelste in de win-

kels. Ga langs bij de kaasw
inkel, de slager en

de poelier.

¯11u: Trek een kippenbouillon
. Laat 3 liter

water, een kip, 3 wortelen, p
reien en witte sel-

der, een ui, teentje look, l
aurierblad, takjes

tijm en peterselie en een eetle
pel peperbol-

len anderhalf uur suddere
n. Haal er de kip uit

en laat zo snel mogelijk afkoelen. 

¯13u: Lunch. Lees je recept van
 de citroen-

meringue nog eens goed do
or. 

¯14u: Maak je citroenmeringue. Stuur part-

ner en kroost het huis uit (m
isschien moeten

er nog last minute pakjes uitgezocht w
or-

den?) en zet je aan het bak
ken. Reserveer er

de hele middag voor: een citroenm
eringue

vergt wat tijd maar is wel héél plezant om
 te

maken. 

¯19u:Genoeg voor vandaag! Sm
eer een bo-

terhammetje, duik in bad en leg een
 verwen-

masker op je gezicht.

* Alle gerechten zijn voor 4 personen. Pas de hoeveelheden eventueel aan.
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Haar: Kwa’Fuur, Halle .
Kleding: Bella Belli,
www.bellabelli.be.
Make-up: Kim Maes.
Styling: Debby De
Mangelaere en 
Suzan Teirlinck,
www.lesfillesrou-
ges.be. Foto: Sigfrid
Eggers, www.stu-
dio66.be. Redactie:
Laurence Machiels.
Met dank aan Casa,
www.casashops.com
en 015/ 25 93 11.

Liever niet
koken?
Als je geen zin hebt om
zelf te koken, kan je een
feestmaaltijd bestel-
len. Maar let op dat je
ook dan niet de hele
tijd in de keuken staat
om alles op te warmen
en op de borden te
schikken!
Hou het liever bij een
echte (koude) klassie-
ker zoals een halve
kreeft Belle Vue, een
gepocheerde zalm of
feestelijk gevulde ei-
tjes à la russe - lekker
retro en nostalgisch en
echt wel te smaken in
een feestelijke setting.
Tot slot: haal een ge-
weldig dessert bij een
toppatissier - met zo’n
afsluiter herinnert 
iedereen zich je diner
als meer dan geslaagd!
Of: bestel een kok aan
huis - dat is dé trend
voor dit jaar.

DESSERT

HOOFDGERECHT

Haantje met druifjes
Een haantje is veel makkelijker klaar te maken dan een grote kalkoen. 
En bovendien is er geen discussie meer mogelijk over ‘borst of bil’: je deelt
elk haantje keurig in tweeën en iedereen krijgt een bil én een borst. Je kan 
natuurlijk ook parelhoen nemen - minstens zo lekker.

✔2 haantjes
✔ een tros witte 

en een tros 
blauwe druiven

✔ boter
✔ een bunsen-

brander

Ga even met de bunsen-
brander over je haantje om
alle pluimen en dons te ver-
wijderen. Smeer in met bo-
ter, kruid van binnen en van
buiten met peper en zout
en leg in een ovenschaal.
Haal de druiven van hun tak
- reken op zeker 20 druiven
per persoon. Meng de witte
en blauwe door elkaar, doe
de ene helft in de oven-
schaal bij het haantje en
hou de andere helft apart.
Bak je haantje 30 minuten
op 190°C. 
Je kan je haantje ook per-
fect ‘s ochtends klaarmaken
en dan ‘s avonds 15 minu-
ten opwarmen onder alu-
miniumfolie, in de oven, op
150°C. Tussendoor zet je het
fris maar niet in de koelkast
- de garage is ideaal. Wel op-
letten voor kat of hond!

Citroenmeringue
Dit dessert is een echt meesterstuk waarmee ik me enorm
kan uitleven. Het plezante is dat je het probleemloos een
paar dagen op voorhand kan maken. Wanneer je op het
einde van je diner met zo’n chic dessert komt aandraven,
ben je in één klap de ster van de avond! 

Dacquoise biscuit 
✔375 gram eiwit 
✔120 gram suiker 
✔600 gram amandelpoeder
✔55 gram bloem
✔10 gram Sweet Mix Amaretto Cassia
✔ een spuitzak

Klop het eiwit samen met de suiker op. Zeef het aman-
delpoeder en de bloem, en meng voorzichtig door het
eiwit. 
Doe alles in een spuitzak en spuit op de bakplaat volle
cirkels van ongeveer 1,5 cm dik. Maak er vijf of zes, van
groot naar klein - je moet ze straks tot een bolvorm kun-
nen stapelen. Maal er Sweet Mix Amaretto Cassia over
en bak 4 à 5 minuten op 190°C. Laat afkoelen.

Citroenextract
✔50 ml vers citroensap
✔50 gram kristalsuiker
✔20 ml limoncello

Laat de suiker en het citroensap even
opkoken en voeg de limoncello toe.
Laat wat afkoelen.

Meringues
✔300 ml eiwit
✔300 gram suiker
✔ een bunsenbrander 

Voor de meringue
Klop 200 gram eiwit en 200 gram suiker
stijf. Smeer met een spatel over je opge-
bouwde laagjes - probeer zo goed mo-
gelijk een bolvorm na te streven. Kleur
de meringue met een bunsenbrander
rondom rond goudbruin. Zet meteen in
de koelkast en zorg dat niemand er de
volgende dagen aankomt!
Voor de minimeringues
Klop 100 gram eiwit en 100 gram suiker
stijf, samen met een theelepel yuzu-
poeder of een halve theelepel saffraan-
draadjes, voor de kleur. Spuit er kleine
toefjes van op een bakplaat en bak ze
50 minuten op 90°C. Bewaar ze in een
koekjestrommel (en verstop die).

Citroencrème 
✔300 ml vers citroensap
✔40 gram verse geraspte gember 
✔100 gram kristalsuiker 
✔4 gram agar of 4 gelatineblaadjes
✔4 eieren
✔20 gram boter

Kook het sap, de gember en de suiker op. Als je met gela-
tineblaadjes werkt: week ze ondertussen in koud water.
Meng de eieren en de boter onder het sap, laat weer even
kort opkoken, zeef, voeg er de geweekte blaadjes of de
agar aan toe en laat opstijven in de koelkast.

Opbouw
Kies een grote ronde schaal.
Begin met de grootste bis-
cuitcirkel. Bevochtig hem
met een borsteltje met het
citroenextract, spuit er een
laag citroencrème op, leg
een nieuwe laag biscuit, be-
vochtig, een laagje crème...
en bouw zo verder op. Eindig
met een laag crème. 

Afwerking
✔ een onbespoten citroen,

in dunne plakjes
✔ een paar takjes dragon

Werk  (de avond zelf ) bovenaan af met dun-
ne plakjes gevouwen citroen. Geef er een
knipje in tot in het midden, zo kan je ze mak-
kelijk vouwen. Stop er een paar takjes verse
dragon tussen en werk onderaan af met een
rand van minimeringues.

Luxefrieten
✔ een kilo loskokende aardappelen
✔3 eieren 
✔100 gram geraspte Appenzeller 

(of een andere pittige harde bergkaas)
✔ een afgestreken lepel boerenboter

Sauce Véronique
✔ een eetlepel fijngesnipperde sjalotjes
✔ een glas zoete witte wijn
✔ een halve liter ingekookte 

kippenbouillon (of bruine fond)
✔100 ml room

Begin een kwartiertje voor het opdienen aan je saus. Haal het
haantje uit de ovenschaal (en hou het onder aluminiumfolie
warm in de oven, samen met je borden), giet het vet weg en bak
de sjalotjes in de baksels, in dezelfde schaal, blus met de wijn,
laat de wijn uitkoken en voeg de kippenbouillon toe. Laat wat
inkoken en voeg een half glas room toe. Doe de rest van de drui-
ven in de saus, kruid met peper en zout en dien heet op. Zorg
dat je sauskom voorverwarmd is!

Stoom de aardappelen in de schil. Pel ze en plet ze met een vork.
Roer er de eieren en de kaas doorheen. Laat wat afkoelen en
doe de puree in een rechthoekige pot. Leg er eerst een vel huis-
houdfolie in, anders kleeft je puree aan de wanden. Duw goed
aan, strijk het oppervlak mooi effen en laat een paar uur opstij-
ven in de koelkast. 
Haal de massa uit de pot en snij er balkjes van, anderhalve cen-
timeter dik en 5 à 6 cm lang. Droog ze een tiental minuten op
een bakplaat in de oven op 150°C. Bak ze de avond zelf à la mi-
nute, in de frietketel, 3 à 4 minuten op 180°C.

Sofie kookt voor onze krant en
‘De Keuken van Sofie’, maar ze is
vooral chefkok van haar eigen
restaurant. Les Eleveurs in Halle
is een echt huis van vertrouwen -
het bestaat al meer dan 110 jaar -
waar beroemde klassiekers
naast vernieuwende gerechten
worden geserveerd, helemaal in
de stijl van Sofie. 
2 x 1 etentje ter waarde van 
99 euro.  www.leseleveurs.be
Wedstrijdcode: SOFIE
Wedstrijdvraag: In welk
jaar werd Les Eleveurs opge-
richt?
Mail je antwoord naar 
wedstrijd@hln.be. Vergeet de
wedstrijdcode niet!

Win
Een etentje in 
het restaurant
van Sofie Dumont!


