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Het mooiste aan melk-
producten vind ik dat
niets verloren gaat.
Zo’n pure, simpele 
keuken is helemaal

mijn ding
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Met melk, vers van de koe, en karnemelk
van de bioboer kan je je helemaal laten
gaan. Wat dacht je van een plakje verse
matten, een hartige yoghurtcake,panna cotta
van karnemelk of pannenkoeken van wei? 
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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.
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Chai tea latte
Ik waarschuw al meteen: aan dit drankje kan je echt
verslaafd worden. Je drinkt het warm of ijskoud 
in de zomer. Klassiek wordt het met zwarte thee 
gemaakt, maar de groene versie vind ik nog frisser. 

VOOR ÉÉN GROOT GLAS:
� een builtje (liefst losse) groene thee
� een eetlepel honing
� 3 à 4 eetlepels luchtig geklopt melkschuim
� Sweet Mix Crispy Caramel

Zet een kop sterke groene thee, meng er de honing door en koel
ijskoud. Klop de melk op - dat gaat het makkelijkst met halfvolle,
koude melk - en giet een grote schuimkraag boven op de thee.
Maal er flink wat Sweet Mix Crispy Caramel bovenop. Vergeet de
rietjes niet. 

Panna cotta
van karnemelk
Panna cotta is Italiaans voor gekookte room:
superlekker maar meestal ook wel redelijk
‘heavy’. Dit is een veel lichtere versie, en vooral
helemaal niet zoet! 

� 200 ml room
� 200 ml verse biologische karnemelk
� 1,5 eetlepel rietsuiker
� 1 gelatineblaadje

Waarom zou een cake altijd zoet moeten
zijn? Deze versie met yoghurt en half-
gedroogde kerstomaatjes serveer je lauw,
als aperitiefhapje. Het is eens wat anders
dan de traditionele quiche.

�100 gram vers gekarnde boter op
kamertemperatuur

� 100 gram rietsuiker
� 150 gram bloem
� 150 ml biologische natuuryoghurt
(mager of vol)

� 2 grote eieren
� een theelepel bicarbonaat of bak-
poeder

� een snuifje zout
� een langwerpige bakvorm

VOOR DE DRESSING:
� een eetlepel honing
� twee eetlepels zachte olijfolie
� een koffielepel korianderzaadjes
� een theelepel roze of gemengde peper

Week het gelatineblaadje in koud water. Kook de room samen met de
karnemelk en de rietsuiker op. Roer flink door en zorg dat de karnemelk
niet kabbelt. 
Knijp het gelatineblaadje goed uit, haal de pan van het vuur en meng
de gelatine met een klopper door de room, tot alles opgelost is. 
Giet het hete mengsel in kleine glaasjes, laat afkoelen en zet in de koel-
kast. Reken op minstens twee uur voor de panna cotta helemaal op-
gesteven is. 
Doe net voor het opdienen de koriander en peper in een vijzel en kneus
ze. Giet in elk glaasje een laagje olijfolie, leg in het midden een toefje
honing en bestrooi met een snuifje van de gekneusde kruiden. 

Rooster de paprika onder de grill tot het vel zwartgeblakerd is. Laat af-
koelen. Wrijf de bakvorm royaal in met een stukje boter of olijfolie. Klop
de boter en de suiker op tot een luchtige massa, en meng er de yoghurt
en de eieren door tot je een glad deeg krijgt.
Zeef de bloem met het bakpoeder en spatel die door het beslag. Giet in
de bakvorm, bestrooi de bovenkant met komijn, laat de kerstomaatjes
even uitdruppen op een keukenpapier en leg ze erbovenop.
Haal het vel van de paprika, snij in repen en schik ze ertussen. Werk af
met grof zout en flink wat peper van de molen.
Bak 45 minuten op 175 graden. Laat de cake 5 à 10 minuten rusten, haal
hem uit de vorm en snij er plakjes van. Snij die middendoor of in balkjes,
en zorg dat er op elk stukje wat tomaat of paprika zit. Serveer lauw, uit
het vuistje. 

VOOR DE AFWERKING:
� een zestal halfgedroogde kersto-
maatjes op olie

� een kwart rode paprika
� een theelepel komijn
� grof zout
� peper van de molen

Zo’n cake is ideaal
wanneer je niet
kan kiezen tussen
zoet of zout, iets
wat mij wel vaker
overkomt. Hier-
mee krijg je in één
keer de twee.

Hartige yoghurtcake

TIP
Elke Chai tea latte heeft zo zijn eigen kruidenmix. Je
hebt versies met kaneel, kruidnagel, peper, karde-
mom, nootmuskaat... De Sweet Mix Crispy Caramel
is een makkelijk en lekker alternatief.

TIP
Panna cotta wordt
traditioneel alleen
met room ge-
maakt. De karne-
melk maakt het ge-
recht niet alleen
veel frisser maar
ook caloriearmer:
je kan er zonder
gêne een grote (of
een dubbele!) por-
tie van eten.

De olijfolie en de peper
zijn een must!
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Gebakken matten
Ken je alleen maar matten uit de mat-
tentaart? Natuurmatten hebben een
heel zachte, zoete smaak, iets tussen
ricotta en cottage cheese. Je maakt
ze à la minute: meer dan melk en 
karnemelk en een drupje azijn heb je
niet nodig. 

Groene pannenkoeken met wei

Koop melk bij 
de (bio)boer
Verse melk en karnemelk zijn in niets
te vergelijken met wat je in de winkel
vindt. Het zijn levende producten met
een heel rijke smaak die nog geen en-
kele bewerking ondergingen: puur
natuur dus. Je koopt ze dagvers en
verwerkt ze het best zo snel mogelijk.
Ga op zoek naar een boer - het liefst
een bioboer - in je buurt waar je melk,
karnemelk en vers gekarnde boter
kan kopen; op www.hoeveproduc-
ten.be vind je een lijst met (bio)boe-
ren. In de Speiboerderij in het Oost-
Vlaamse Herzele kan je elke vrijdag
van 16.30 tot 19 uur terecht voor bio-
logische melkproducten.
Meer info: boerwim@telenet.be

Was de geplukte (on)kruiden
grondig en laat ze uitlekken.
Meng voor het pannenkoeken-

beslag de bloem met de wei,
klop de eieren los en
voeg ze samen met de
suiker toe. 
Mix de kruiden in de
blender fijn en meng
ze door het deeg tot
je een mooi glad en
lopend beslag hebt.
Doe wat olijfolie in de

pan en bak de pannen-
koeken op een zacht vuurtje;

zorg ervoor dat één kant niet
bruin kleurt, maar nog mooi
groen blijft. De eerste pannen-
koek telt niet mee: die dient alleen
om je pan warm te laten lopen.
Stapel de pannenkoeken op een
bord en sluit telkens af met huis-
houdfolie, zo blijven ze mooi
zacht. 
Laat ze afkoelen. Leg op elk bord
een toegevouwen pannenkoek,
schep er twee eetlepels platte-
kaas op, bestrooi met citruszeste
en versier met wat Onze-Lieve-
Vrouwebedstro, muur of de eer-
ste madeliefjes. 

Ook al valt er in de tuin nu nog niet veel vers groen te
bespeuren, in de weiden en in de bosrand kan je wel al
een pak lekkers plukken. Wat dacht je van brand-
neteltopjes, de eerste daslook, scheuten van
zevenblad en jong paardenbloemblad? 

Breng de melk aan de kook tot net voor het
moment dat ze opkomt. Heb je een ther-
mometer, wacht dan tot het kookpunt
92°C bereikt heeft. Giet er de karnemelk bij,
hou alles zacht aan de kook en roer er met
een spatel door.  Voeg de azijn toe en meng
goed. 
Zet het vuur af zodra er zich onder de vlok-
ken een doorschijnende lichtgroene wei
heeft gevormd - na amper een minuut is
het meestal al zover (1). 
Giet door een zeef of een neteldoek, vang
de wei op (2) en laat de matten een half-
uurtje uitlekken, tot ze wat vaster zijn ge-
worden (3). Maak ondertussen de groene
olie. 
Was de radijsblaadjes en blancheer ze 5 se-
conden in kokend water, met een snuifje
bicarbonaat. Haal ze uit het water en leg ze
meteen in ijswater, tot ze helemaal afge-
koeld zijn. Laat uitdruppen en pureer ze
met de olijfolie en de azijn; voeg peper en
zout naar smaak toe. 
Snij de uitgelekte matten in plakken van
ongeveer een centimeter (4) en bak ze in
de olijfolie, tot ze een korstje hebben. 
Kruid met een beetje peper en zout en ser-
veer ze warm, met een frisse salade en
groene olie als dressing.

� een liter rauwe biomelk
� 300 ml verse biokarnemelk
� een theelepel azijn
� een handvol jonge slablaadjes of
ander lentegroen

� (een kookthermometer)

VOOR DE GROENE OLIE:
� een bos radijsblaadjes
� 5 eetlepels olijfolie
� een eetlepel witte azijn
� bicarbonaat
� peper, zout

� 90 gram bloem
� 200 ml wei
� een koffielepel rietsuiker
� een ei
� een eierdooier
� 1,5 eetlepel olijfolie (om mee te bakken)
� 3 handenvol jong (on)kruid, mengeling naar keu-
ze: brandneteltopjes, daslook, zevenblad, jong
blad van paardenbloem, kleine veldkers, duizend-
blad, zwartmoeskervel...

VOOR DE AFWERKING:
� 250 ml plattekaas of hangop
� de zeste van een citroen
� een handvol jonge topjes Onze-Lieve-Vrouwe-
bedstro, muur of madeliefjes

TIP
Matten zijn héél delicaat
van smaak; je eet ze het best
zo vers en zo puur mogelijk.
Ze zijn het lekkerst wanneer
je ze à  la minute maakt. Eet
ze ook eens ‘naturel’, wan-
neer ze nog lauwwarm en
smeuïg zijn, zonder suiker
of zout - de smaak is met
niets te vergelijken.
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