weekend 23 en 24 februari 2013

LEES
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Dakloos in
een KEVER
LEES
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goedleven@hln.be

De NIEUWE MAN
zit in de supermarkt

LEVEN
Wil je wel eens wat anders dan
een klassieke tong op je bord?
Wat dacht je van een frisse salade
met verse makreel, gebakken schelvis
onder een kruidencrumble, rog in ’t zuur
of een hapje stokvis? Verrassend lekker
en zo helemaal anders.

Vis
verrassend
anders

Als we een dagje
aan zee zijn, koop
ik altijd verse vis
aan de Vistrap in
Oostende

Stokvis op
z’n Oostends
Stokvis koop je en eet je meteen op, on the road. Doe zoals
de echte Oostendenaars en installeer je in een van de
authentieke visserscafés. Bestel er een glas Rodenbach en
eet je stokvis uit het vuistje, met een zakje ongepelde garnalen. Stokvis is witte vis die in noordelijk Noorwegen een
drietal maanden gedroogd wordt aan een stok. Hij is niet
gezouten, alleen gedroogd. Mijn vader leerde me stokvis
ontdekken tijdens onze vakanties in Oostduinkerke, in De
Zoete Inval, het stamcafé van de garnaalvissers. De eerste
keer vond ik het stinken, maar nu vind ik het heerlijk!
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SOFIE
Sofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.
Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor
VERVOLG
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die u zo kan klaarmaken bij u thuis.

kookt

Rauwe makreel
Ook al eten we makreel bijna altijd gerookt, rauw komt
deze vis nog zoveel beter tot zijn recht. Met wat
rammenasschilfers, plakjes komkommer, een flink
zure appel en de eerste bloedzuring krijg je een
geweldige bijna-lentelunch.
 4 verse makreelfilets
 4 aardappelen
 een stuk rammenas van zo’n 10 cm lang
 een derde tot een halve komkommer
 een Granny Smith-appel (of andere zure appel)
 een tiental blaadjes bloedzuring
 een paar takjes dille
 witte sherryazijn (of witte balsamico)

VOOR DE DRESSING:
 4 eetlepels druivenpitolie
 het sap van een citroen
Stoom de aardappelen, laat ze afkoelen, pel ze en snij ze in blokjes. Meng
voor de dressing de druivenpitolie en het sap van een citroen en giet
over de aardappelsla.
Haal het klokhuis uit de appel (maar schil hem niet) en snij in blokjes.
Meng door de aardappelen en kruid met flink wat peper en een snuifje
zout. Schil de rammenas en snij er met een dunschiller of een rasp flinterdunne plakjes van.Druppel er een klein beetje sherryazijn over en laat
even marineren.
Schil de komkommer, snij middendoor, haal er met een meloenboor het
binnenste merg met de pitjes uit en hak in plakjes.
Snij je makreelfilets in reepjes van ruim een centimeter dik. Leg op elk
bord drie eetlepels aardappelsla, schik er de rammenas en de komkommer tussen, de reepjes makreel en werk af met de bloedzuring en dille of
venkelgroen. Geen dille in huis? Gebruik dan het loof van venkel.

Makreel

TIP

Makreel is net als haring een wintervis; dan is hij
op z’n vetst.Vraag aan je visboer om hem voor je
te fileren en te ontvliezen: daarmee gaat het taaie
vlies eraf maar blijf je wel nog het mooie zilverkleurige vel zien. Dat kan je perfect mee opeten.
Haal er zelf met een pincet de rij graatjes uit,
mocht je visboer dat al niet
voor jou gedaan
hebben.

Bij een vette vis als makreel
of een maatje eet je het best
iets zuurs of scherps, zoals wat
uitjes, een zure appel of een
pikante rammenas.

Rog
in ’t zuur

Zo’n stukje frisse
rog smaakt het
lekkerst bij een
dikke boterham
met flink wat boter

Rog in gelei zie je vandaag nog zelden,
maar het is een heel klassiek gerecht.
Zoiets uit de tijd van mijn oma, toen er
geen koelkasten waren en men middeltjes zocht om vis langer te bewaren.
 2 grote of 4 kleine roggenvleugels,
in 12 stukken gesneden
 2 liter azijn
 3 gelatineblaadjes
 4 laurierblaadjes
 een kruidnagel
 een kwart citroensap
 zout

Rog
Rog is een supermakkelijke
vis: je kan hem pocheren, bakken of koud eten. En er zitten
geen graten in: ideaal voor kinderen!

Laat de rog een tot twee uur ‘degorgeren’ in koud water, tot alle (bloed)restjes los gekomen zijn. Spoel ze.
Breng een liter water met een liter azijn, twee laurierbladeren, de kruidnagel en het citroensap aan de kook.
Voeg de gelatineblaadjes toe en laat nog even opkoken. Haal van het vuur, vis er de laurierbladeren en de
kruidnagel uit en voeg twee verse laurierbladeren toe.
Laat wat afkoelen, maar let op dat het niet gaat stollen
in de pan.
Breng opnieuw een liter water met een liter azijn aan
de kook, voeg een eetlepel zout toe en kook er de roggenvleugel een vijftal minuten in; giet af voor de vis
helemaal gaar is.
Giet in een hoge schaal een laagje van het eerste azijnwater (met de gelatineblaadjes) en laat stollen.
Spreid een laag rog uit en overgiet opnieuw. Laat weer
stollen en leg een nieuw laagje, tot de schaal vol is.
Laat een nachtje rusten in de koelkast. Serveer koud
met brood en boerenboter.Rog in ‘t zuur bewaart makkelijk twee weken in de koelkast.
Locatie:Vistrap en Vishandel Luk, Oostende,
www.vishandel.net, en bij Solange Blondé-Eggers.
Haar: Kwa’Fuur, Halle
Kledij: Bella Belli, www.bellabelli.be en New Look
Juwelen: Anne Zellien, www.annezellien.be
Make-up: Nanou Dirix en Vanessa Van den Bussche
Styling: Debby De Mangelaere en Suzan Teirlinck,
www.lesfillesrouges.be
Foto: Sigfrid Eggers, www.studio66.be
Redactie: Laurence Machiels

Duurzame vis
Koop je vis altijd vers, het liefst bij de visboer: die kan je ook
vertellen wat er op dat moment het lekkerst is. Kies vis van
het moment,het liefst door onze Belgische vloot gevangen.
Op www.visinfo.be vind je een kalender waarin je per
maand de ‘vis van het seizoen’ vindt. Neem alleen duurza-

me vis, die niet bedreigd wordt: www.goedevis.be heeft een
handige zoeker waar je precies ziet welke soorten momenteel in de Noordzee overbevist worden en die je dus het
best niet of niet te vaak koopt. Dat zijn onder meer kabeljauw, rode poon, mul, tarbot en zeebaars.
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S
CULI-NIEUW
Speculaas:
zo Vlaams!
Aerts Speculaas uit
Waasmunster kreeg
zopas de Vlaamse
erkenning van
traditioneel
streekproduct.
Het is daarmee de vijfde speculaasbakker
met dit Vlaamse label. Aerts
staat bekend om
zijn stevige speculazen,
rechthoekig versierd met
een bloempje en licht gekruid met kaneel.
Het recept en de vorm dateren al van 1927!
Bij de betere bakker en delicatessenzaak.
Meer info: www.aertsspeculaas.be

Olijfolie om
te ontdekken
Een proeverij van olijfolie, als dat geen
goed idee is, met al die lekkere lenteslaatjes in het vooruitzicht.Tussen 4 en 7 maart
organiseert Oil & Vinegar gratis proeverijen in elk van zijn elf winkels.Je vindt er,vers
van de tap, 50 verschillende soorten olijfolie en azijn. Maar je kan ook thuis degusteren, met de ontdekdoos van vijf soorten
extra virgine olijfolies.
‘Discover the World of Olive Oils’: 26,95 euro.
Meer info: www.oilvinegar.com

Een schelvis heeft vast, wit vlees:
je kan er alle kanten mee uit

Schelvis met
kruidencrumble
Onbekend is onbemind, en dat geldt zeker voor
de schelvis. Het is een van de vele witvissen die
een perfect alternatief vormen voor kabeljauw,
die door overbevissing in de Noordzee bedreigd
wordt.
 4 schelvisfilets van 200 gram
 een handvol scheutjes borago
(komkommerkruid)
 boter

Zomers wit
De helderwitte nieuwe reeks Auriga van
BergHOFF en ontwerpster Ilse Raymaekers zet nu al de zomer in. In vier maten,
met als topper de kookpot in een prachtig
design.Het gegoten aluminium zorg voor
een gelijkmatige warmteverdeling; dankzij de afneembare handgrepen in fenolhars brand je nooit meer je vingers. Er zit
ook een praktische tuit aan en in het deksel zitten gaatjes waarlangs je het kookvocht kan afgieten zonder het deksel eraf
te nemen. Geschikt voor alle fornuizen.
Prijzen: 85,8 euro (16 cm), 94,8 euro
(18 cm), 113,2 euro (20 cm) en 149,6 euro
(24 cm).Te koop in de betere kookwinkel.
Meer info: www.berghoffworldwide.com

VOOR DE KRUIDENCRUMBLE:
 een eetlepel paneermeel of panko
 2 eetlepels gehakte groene kruiden
(dragon, peterselie, ...)
 een eetlepel verse geitenkaas
 een eetlepel mosterd

VOOR DE PUREE:

Schelvis
Terwijl andere witvissen zoals kabeljauw, tongschar en pladijs typische zomer- en herfstvissen zijn, vind je schelvis vooral in de winter bij de visboer. Je
herkent hem aan de fijne zwarte streep die over z’n hele lengte loopt. In Engeland wordt vaak gerookte schelvis geserveerd, onder de naam ‘haddock’.
Schelvislever (‘foie de morue’) is een oude delicatesse
uit blik, die je als hapje op een toastje serveert.

TIP
Schelvis heeft veel en grote schubben die in je bord alleen maar vervelend kunnen zijn: vraag je visboer om het vel eraf te halen.

TIP
Het zeekraalseizoen begint in
april, maar de allereerste primeurscheuten zijn nu al te koop.

 een kilo aardappelen
 een potje zure room
 een ei
 een bakje zeekraal
Stoom de aardappelen in de schil. Maak ondertussen je kruidencrumble. Meng daarvoor alle ingrediënten tot ze mooi aan elkaar
kleven. Is je mengeling te droog, doe er dan wat olijfolie bij.
Laat de gare aardappelen een minuutje afkoelen en pel ze.
Plet ze met een vork, voeg peper (geen zout!) en flink wat
muskaatnoot toe en meng er vier eetlepels (of een klein
potje) zure room en een losgeklopt ei doorheen.
Spoel de zeekraal, snij ze grof en meng de rauwe
stukjes door de puree. Hou warm. Bak ondertussen je vis. Bestrooi je filets met peper en zout en
laat ze langs twee kanten mooi bruin kleuren in de boter. Haal ze uit de pan en doe ze in een vuurvaste schotel met een bodempje olijfolie. Bestrijk de filets met een
dikke laag crumble en zet een paar minuten onder de grill,
tot de crumble mooi donker kleurt.
Gebruik voor je puree geen boter en melk. De zure room en
het eitje maken hem perfect smeuïg. Leg op elk bord een filet
en een rondje puree en versier met verse boragoscheuten en
zeekraal.

Kuifje aan
de chocolade
Neuhaus en
Kuifje,
twee Belgische gevestigde
waarden,
bundelen
hun krachten in een
unieke collectie: twaalf tinnen
dozen met elk een andere
cover van de populairste verhalen uit de stripreeks. Vanbinnen vind je 32 Neuhauschocolaatjes in vier smaken:
melkchocolade, donkere chocolade, melk met feuilletine en extra donkere
chocolade (70% cacao) met stukjes nougatine. Verkrijgbaar in alle Neuhausboetieks. 30 euro per doos.
Meer info: www.neuhaus.be

