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VOORWOORD

VOORWOORD
Bestaat er iets zaligers dan samen koken en eten? Ik denk het 
eerlijk gezegd niet. Hoe heerlijk is het niet om de lokale markt te 
bezoeken of bij de boer langs te gaan om vervolgens met enkele 
eenvoudige ingrediënten de lekkerste gerechten klaar te maken. 
Ik heb trouwens niet veel nodig om iets smakelijks uit mijn mouw 
te schudden wanneer ik kook voor mijn gezin of vrienden. Op  
voorwaarde dat ik voldoende tijd heb gehad om langs te gaan  
bij de leveranciers van wie ik weet dat ze de lekkerste boter, de 
heerlijkste artisjokken of de zoetste aardbeien hebben. Wanneer 
ik die ingrediënten in mijn bezit heb, is de rest kinderspel. 

Als ik thuis kook, probeer ik zo veel mogelijk ingrediënten uit mijn 
eigen regio, het Pajottenland, te kopen. Vlees, boter of groenten 
halen bij duurzame boeren maakt me intens gelukkig. Want ik 
weet dat ik er alleen seizoensgroenten en -fruit vind. Bij de boer 
of op de markt heb je de keuze uit een vijftiental soorten groenten 
en fruit, en dat is het. Dat biedt je houvast, terwijl je toch voldoen-
de variatie in je menu kunt brengen. Duurzame boeren die niet 
sproeien en dus rekening houden met de natuur zijn bovendien 
trots op hun producten. Ze geven me altijd veel uitleg, tonen wan-
neer ze iets nieuws gekweekt hebben en laten me proeven. Dat 
vind ik echte rijkdom. Ik geef die kennis en liefde graag door aan 
mijn man en aan mijn dochter Grace. Door op die manier te kopen 
en te koken serveer ik niet alleen het beste van het seizoen, het 
is ook veel lekkerder en goed voor de planeet. Voor De keuken van 
Sofie is het niet haalbaar om alleen bij lokale boeren mijn ingre- 
diënten te kopen. Zeker wanneer mijn gasten en ik ons wagen  
aan de exotische keuken, winkel ik in supermarkten. 
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VOORWOORD

Samen eten vind ik minstens even belangrijk. Ik wil genieten  
van mijn opgroeiende dochter. Daarom wilde ik ook geen eigen 
restaurant meer hebben. De werkuren zijn immers niet combi-
neerbaar met een gezin. Ik kan er enorm van genieten om met  
zijn drieën rond de tafel te zitten. Dat is het ideale scenario. Het 
lukt niet altijd, maar we streven er toch naar om elke dag samen 
te eten. Meestal verdelen we de taken: ik kook en mijn man dekt 
de tafel. En intussen houden we Grace goed in het oog.  
Zodra we aan tafel zitten, gaan de tv en de gsm onherroepelijk uit. 
En genieten we van wat er op tafel staat. Het getuigt van respect 
tegenover de boeren bij wie je het voedsel hebt gekocht om het 
met veel liefde klaar te maken en te eten. Anders wordt eten iets 
wat je ‘moet’ doen, om de maag te vullen. Ik wil de groenten en 
het fruit met evenveel liefde bereiden als de boeren ze gekweekt 
en geoogst hebben. Als boer zou ik dat fantastisch vinden.  



Ook in De keuken van Sofie vind ik het heerlijk om samen  
met mijn gasten te koken en te eten. Ik hou van mensen en  
ben geïnteresseerd in hun verhaal. Het is altijd een tof moment  
wanneer er een nieuwe gast in mijn keuken komt. Vooraf krijg  
ik info over wat die graag eet, wat hij echt niet lust, wat zijn  
favoriete nostalgiegerecht is, wat hij op reis gegeten heeft en  
aan welk dessert hij zich graag bezondigt. Op basis van die info  
bereid ik een menu. Het fijne aan dit programma is dat we niet  
binnen de lijntjes hoeven te kleuren. Wanneer mijn gast tijdens  
het koken zegt dat hij liever andere kruiden gebruikt of een  
voorkeur heeft voor de oven in plaats van de pan, dan is dat  
perfect mogelijk. Dat is interessante informatie, zowel voor  
de kijker als voor mij. 

Of mijn gasten kunnen koken, is niet belangrijk. Het mooie is  
dat ze dezelfde vragen stellen als de kijker. Voor mij is alles  
logisch: ik weet wat een bouquet garni is, of je een aardappel  
beter stoomt of kookt en hoe bechamelsaus gemaakt wordt. 
Maar de kijkers weten dat niet noodzakelijk, net als de gast.  
Die wil precies hetzelfde weten als de kijker, en daardoor voelt 
iedereen zich op zijn gemak. Dat maakt het boeiend. Gasten die 
zich niet thuis voelen in de keuken, leer ik rekening te houden 
met de seizoenen of hoe ze vers en gevarieerd kunnen koken – 
zeker wanneer ze kinderen hebben. Het programma biedt dus 
voor elk wat wils. Het is een totaalpakket voor mensen die om 
zes uur van hun werk komen en leuke recepten willen ontdekken. 

Samen eten roept leuke herinneringen en mooie verhalen op.  
Het is nu eenmaal gemakkelijker om over bepaalde zaken te 
praten tijdens het eten. In mijn keuken heb ik al veel boeiende 
verhalen gehoord die je in geen enkel interview leest. Zoals toen 
Tom Waes over de americain van zijn grootvader praatte. Toen  
hij in mijn keuken americain proefde, sloot hij zijn ogen en waan-
de zich opnieuw aan tafel bij zijn grootouders. Hij schopte tegen 
de stoel van zijn grootvader terwijl zijn broer de schuld kreeg. 
Dat maakt samen eten en koken zo zalig.
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REGISTER 186

HERFST 16

WINTER 54

LENTE 96

ZOMER 134

DRANKJES 174

VOORRAADKAST 10
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VOORRAADKAST

KRUIDEN EN SPECERIJEN
- Zeezout: ik verkies zeezout omdat het meer mineralen bevat 

dan gewoon keukenzout. Soms werk ik mijn gerechten af met 
fleur de sel. Fleur de sel lost minder snel op als je het over 
gerechten strooit en behoudt zijn kristalstructuur, wat voor een 
knapperige toets zorgt. 

- Zwarte en witte peper: zwarte peper is iets pittiger en sterker 
van smaak dan witte peper. Voor ‘witte’ bereidingen zoals  
aardappelpuree of bechamelsaus gebruik ik witte peper.

- Gedroogde kruiden: knoflookpoeder, korianderzaad, komijn, 
venkelzaad, kruidnagel, jeneverbes, nootmuskaat, curry- 
poeder, cayennepeper, paprikapoeder, kurkuma, vanillestokjes, 
chilipoeder, saffraandraadjes en saffraanpoeder, kardemom, 
ras el hanout, oregano, selderijzout, satékruiden en kaneel-
stokjes. Tijm, peterselie, laurier, oregano, rozemarijn,  
basilicum en munt koop ik liever vers.

- Bouillonblokjes (zowel groente-, vis- als kippenbouillon): 
natuurlijk gaat er niets boven verse bouillon, maar bouillon-
blokjes zijn een snel alternatief. Kies wel altijd de zoutarme 
varianten.

NOTEN EN ZADEN
Hazelnoten, walnoten, cashewnoten, macadamianoten, amande-
len (zowel de noten als amandelpoeder), sesamzaad, maanzaad, 
chiazaad, pijnboompitten, zonnebloempitten en pompoenpitten. 
Noten bewaar je het best op een koele, donkere plaats of zelfs 
in de koelkast, anders worden ze snel ranzig. Vul regelmatig je 
voorraad aan, noten kunnen immers slecht worden. Om ze op  
te gebruiken kun je ze roosteren en er granola van maken, of  
ze kruiden, in stukken hakken en over je salade strooien.

IN DE 
VOORRAADKAST 
VAN SOFIE
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VOORRAADKAST

OLIE EN AZIJN
- Olie: olijfolie, maisolie, hazelnootolie, arachideolie, druiven-

pitolie, sesamolie of kokosolie. Zelf kook ik met veel ver-
schillende soorten olie, bijvoorbeeld sesamolie voor oosterse 
gerechten, olijfolie voor mediterrane recepten. Je koopt beter 
een of twee flessen goede olie dan verschillende flessen van 
middelmatige kwaliteit. Bedenk dat olie slecht wordt, dus als  
je weet dat je een bepaalde soort niet vaak zult gebruiken, 
neem dan beter een andere soort. Ik heb altijd extra vierge 
olijfolie in huis, die ik niet gebruik voor warme gerechten,  
maar om over salades te sprenkelen bijvoorbeeld.

- Azijn: gewone azijn, appelazijn, wittewijnazijn (en eventueel 
chardonnay-azijn), rodewijnazijn, balsamicoazijn. Het is niet 
echt noodzakelijk om zoveel verschillende soorten te hebben, 
maar ik heb graag wat afwisseling in mijn dressings. Een  
andere soort azijn kan een heel andere smaak geven, expe-
rimenteren met een uitje en verse kruiden kan ook tot een 
verrassend resultaat leiden. 

- Sojasaus: er zijn veel verschillende soorten sojasaus – lichte  
of donkere, die zouter of minder zout smaken, Chinese en  
Japanse. De smaak is deels afhankelijk van de hoeveelheid 
soja en graan. Let op als je glutenintolerant bent, niet alle 
soorten zijn glutenvrij. 
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VOORRAADKAST

DROGE VOEDING
- Toastjes van quinoa, boekweit, kastanjemeel of rijstwafeltjes: 

beleg ze met verse geitenkaas of mozzarella en tomaat, en je 
hebt in een wip een lekker hapje. 

- Rijst: niet alleen gewone (volkoren)rijst, maar ook risottorijst. 
Risotto is ook een supergerecht als je weinig tijd hebt om naar 
de winkel te gaan (kijk voor een recept op bladzijde 160).

- Pasta, lange, korte en lasagnevellen: zelf kies ik altijd spelt-
pasta of volkorenpasta. In de natuurwinkel heb ik zelfs al pasta 
van quinoabloem gevonden! Denk er wel aan dat ook speltpasta 
niet glutenvrij is als je gasten krijgt met glutenintolerantie.

- Quinoa: ik ben een absolute fan van quinoa. Het is makkelijk 
klaar te maken en smaakt net iets anders dan rijst of couscous.

- Volkorencouscous: een sneller gerecht dan couscous bestaat 
nauwelijks.

- Suiker en rietsuiker: suiker is afkomstig van suikerbieten en 
rietsuiker van suikerriet. Ik kies altijd voor – minder geraffi-
neerde – rietsuiker.

- Agavesiroop en ahornsiroop: agavesiroop (van de agaveplant) 
en ahornsiroop (van de esdoorn) zijn niet-geraffineerde zoet-
middelen met een lage glykemische index, wat betekent dat 
ze geen schommelingen in je bloedsuikerspiegel tot gevolg 
hebben.

- Chapelure: om lekkere kroketjes, vlees en vis te paneren (zie 
bladzijde 40) is chapelure een must. Als je oud brood in huis 
hebt, kun je het zelf maken.

- Bloem en volkorenbloem: taartbodems maak ik altijd zelf, het 
is zo eenvoudig en sneller dan naar de winkel te gaan om ze te 
kopen. Probeer zelf de quiche (zie bladzijde 27) of de pizza (zie 
bladzijde 31) maar eens uit.

- Bloemsuiker: om al je desserts een feestelijke toets te geven of 
om desserts te maken waarbij de suiker niet gebakken wordt.

- Kokosbloesemsuiker: deze nieuwe soort suiker heeft een lage 
glykemische index. Zelfs mensen met diabetes mogen kokos-
bloesemsuiker eten!

- Gelatine: voor een mousse is gelatine absoluut noodzakelijk. 
Vegetariërs kunnen de gelatine vervangen door agaragar. Het 
gebruik is echter niet hetzelfde. Lees de instructies op de ver-
pakking zorgvuldig.
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VOORRAADKAST

BLIK EN GLAS
Kies altijd voor merken van goede kwaliteit, het verschil proef je 
echt. Kies zo veel mogelijk voor biologische varianten – bijvoor-
beeld bij tomaten –, dan zijn de ingrediënten gezonder omdat ze 
niet chemisch behandeld zijn. Producten uit blik en glas zijn een 
ideale basis om mee te freewheelen. 
- Tomaten, tomatenpuree, passata en zongedroogde tomaten: 

om snel een gezonde pastasaus op tafel te zetten (bijvoorbeeld 
met artisjok, kappertjes en ansjovis). Zo heb je zelfs vlugger een 
gerecht op tafel dan je een maaltijd aan huis hebt laten leveren.

- Artisjokharten (voor diezelfde pastasaus).
- Kappertjes: er zijn appelkappers, die lekker zijn als aperitief,  

en kleine kappertjes, die je al dan niet gezouten kunt kopen.  
Ik ga altijd voor de niet-gezouten versie.

- Sardines en ansjovis (ik koop altijd sardines en ansjovis met het 
MSC-label, dan ben ik zeker dat ze afkomstig zijn uit duurzame 
visvangst).

- Kikkererwten en bonen: altijd handig om snel hummus  
(zie bladzijde 102) in elkaar te boksen als aperitiefhapje voor 
onverwachte gasten.

DRANK
- Cognac, vermout, port: een echte smaakboost voor je saus,  

die dat tikkeltje extra geeft. Niet echt noodzakelijk, maar  
toch lekker.

- Pastis (of een andere drank die naar anijs smaakt): lekker bij 
mosselen, maar ook om in geen tijd een aperitiefdrankje op  
tafel te zetten. Met wat muntsiroop erbij maak je Perroquet,  
met wat grenadine Tomate en met amandelmelk Mauresque. 
Neem gelijke delen pastis en een smaakmaker en vul aan met  
ijskoud water.

- Wijn: restjes vries ik in een ijsblokjesvorm in. Voor de afwerking 
van een saus hoef ik dan niet altijd een hele fles open te maken.

- Melk: ik heb altijd melk in huis, maar ook verschillende plant-
aardige alternatieven: kokosmelk, sojamelk, amandelmelk…
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CHOCOLADE
- Zowel pure chocolade als melkchocolade. Voor de echte  

chocolademousse beveel ik chocolade aan met meer dan  
80 procent cacao.

- (Ongezoet) cacaopoeder: voor ontelbare recepten, maar  
ook voor de gezondste chocoladepasta: plet een rijpe banaan 
met wat cacaopoeder en besmeer je boterham ermee.  
Zalig zonder zonde!

GROENTEN EN FRUIT
- Rozijnen (en gedroogde abrikozen, pruimen, cranberry's,  

appels…): niet alleen voor desserts of als tussendoortje,  
maar ook in de tajine op bladzijde 118 bijvoorbeeld. 

- Knoflook, sjalotjes en witte, gele of rode uien: hoeveel recepten 
beginnen er niet met ‘Stoof een ui en knoflook aan’?

- Aardappelen en zoete aardappelen: aardappelen zijn nog  
steeds onmisbaar in de dagelijkse keuken. Voor een exotische 
toets gebruik ik zoete aardappelen. 

- Avocado: misschien niet zo lang houdbaar, maar ik gebruik  
ze zo vaak dat ik ze hier toch wilde opnemen.

- Citroenen en limoenen: een gerecht kan zoveel beter smaken 
met enkele druppels citroen- of limoensap of wat geraspte  
citrusschil. Ik koop altijd biocitroenen en -limoenen, vooral  
als ik de schil moet raspen.

Ik kies altijd voor verse biologische groenten en fruit, omdat  
ze nu eenmaal beter zijn voor jezelf en voor het milieu. Ook volg  
ik de seizoenen. Niet alleen zijn groenten in het juiste seizoen 
goedkoper, ze smaken gewoon veel beter én bevatten meer voe-
dingsstoffen. Waarom nog twijfelen? Als je niet zeker weet in  
welk seizoen je het best welke groenten en welk fruit koopt,  
raadpleeg dan de openingspagina’s bij elk seizoen.

VLEES EN VIS
Mijn vlees koop ik bij de bioslager of rechtstreeks bij de boer.  
Vis haal ik in de viswinkel. Door vers en lokaal te kopen vermijd  
ik bovendien verpakkingsmateriaal. Wist je trouwens dat de  
kwaliteit van vis kan verschillen naargelang het seizoen?  
Welke vis je het best in welk seizoen eet, vind je op de openings- 
pagina’s bij elk seizoen. Ik heb ook altijd eieren in huis.



15 

9
 

VOORRAADKAST

IN HET VRIESVAK
- Groenten: alle groenten die je niet vers kunt kopen omdat  

het niet het seizoen is, koop ik diepgevroren: erwten, spinazie, 
groene boontjes…

- IJs: ik heb altijd ijsblokjes in huis (absoluut noodzakelijk voor 
een glaasje Perroquet , maar ook voor in sangria, limonade, 
ijsthee...), en ook ambachtelijk gemaakt vanilleroomijs dat ik 
koop bij de boer.

- Vlees: soms koop ik vlees aan in grote hoeveelheden dat ik 
vervolgens in porties invries.

- Vis: ook vis koop ik soms in grote hoeveelheden die ik invries.
- Gember en citroengras: gember en citroengras kun je bewaren 

in het vriesvak en zelfs diepgevroren raspen!
- Groene kruiden: als ik te veel verse kruiden heb, vries ik ze  

in een potje in.
- Korstdeeg en bladerdeeg: naast kant-en-klaar bladerdeeg 

bewaar ik ook mijn zelfgemaakte korstdeeg in de diepvriezer. 
Maak ineens twee porties, rol een ervan tot een bal, verpak 
hem en vries hem in. Zo heb je in geen tijd lekker vers gebak 
op tafel staan.





_

HERFST
De dagen worden korter, het wordt iets kouder. Het ideale seizoen om  
gezellig samen te koken en te eten. In de herfst is er een overvloed aan 
groenten en fruit, en ook vele vissoorten zijn in dit seizoen op hun best.  
Typische herfstproducten zoals pompoenen en champignons, maar ook wild, 
zien er niet alleen heel smakelijk uit, ze maken ons ook vanbinnen warm.

STARTER

HOOFDGERECHT

DESSERT

SEIZOENSKALENDER 9 Groenten, fruit, vis, schaal- en weekdieren 9> 18

9 Venkelsoep met balletjes en kaastoastjes 9> 20

9 Vitello tonato 9> 24

9 Quiche met geitenkaas, gerookte zalm en aubergines 9> 27

9 Snelle pizza met drie kazen, vijgen en pancetta 9> 31

9 Ovenschotel met lamsgehakt, bloemkool en kaassaus 9> 32

9 Torentje van bloedworst en appel met puree 9> 35

9 Steak stroganoff met kroketjes en een fris slaatje 9> 36

9 Varkenskotelet met andijvie in kaassaus en  
gestoomde aardappelen 9> 39

9 Parelhoen met druifjes en bieslookkroketjes 9> 40

9 Hutsepot met ribbetjes 9> 43

9 Vegetarische lasagne met spinazie en snijbiet 9> 44

9 Pruimentaart met vanilleroomijs 9> 47

9 Crumble met appel en peer met custard 9> 48

9 Roomsoesjes met kaneel en amandelen 9> 51

9 Pumpkin pie met pruimen 9> 52
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GROENTEN
Aardappelen

Andijvie

Artisjok

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Broccoli

Champignon

Chinese kool

Courgette

Groene selderij

Knolselderij 

Komkommer

Koolrabi

Kropsla

Mais

Paksoi

Paprika

Pompoen

Prei

Prinsessenboon

Raapsteel

Radijs

Rammenas

Rode biet

Rodekool

VIS
Bot

Griet

Hondshaai

Horsmakreel

Kabeljauw

Kongeraal

Koolvis

Leng

Pladijs/schol

Pollak

Rog

Schar

Scharretong

Schelvis

Tarbot

Tongschar

Wijting

Zeebaars

SCHAAL- EN WEEKDIEREN
Grijze garnaal

Langoustine

Octopus/inktvis

Pijlinktvis/calamar

Sint-jakobsschelp

Wulk

FRUIT
Appel

Braam 

Druif

Framboos

Kiwibes

Meloen

Nectarine

Peer

Perzik

Vijg

Savooikool

Snijboon

Spinazie

Spitskool

Tomaat

Ui

Venkel

Warmoes

Waterkers

Wittekool

Wortel

Zeebarbeel/mul

Zeeduivel/
staartvis

Zeetong/tong

Zeewolf

SEIZOENSKALENDER
HERFST

_

SEPTEMBER

SEIZOENSKALENDER
Bron groenten & fruit: www.velt.be - Vis, schaal- en weekdieren: visinfo.be
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GROENTEN
Aardappelen

Andijvie

Artisjok

Aubergine

Bleekselderij

Boerenkool

Bloemkool

Broccoli

Champignon

Chinese kool

Courgette

Groene selderij 

Knolselderij 

Komkommer

Koolrabi

GROENTEN
Aardappel

Aardpeer

Andijvie

Bleekselderij

Boerenkool

Bloemkool

Broccoli

Champignon

Chinese kool

Courgette

Groene selderij 

Knolselderij 

Koolraap

Pastinaak

Pompoen

Prei

Kropsla

Paksoi

Paprika

Pastinaak

Pompoen

Prei

Prinsessenboon

Raapsteel

Radijs

Rammenas

Rode biet

Rodekool

Roodlof

Savooikool

Schorseneer

Raap

Rammenas

Rode biet

Rodekool

Savooikool

Schorseneer

Spruiten

Ui

Veldsla

Venkel

Warmoes

Waterkers

Winterpostelein

Witloof

Wittekool

Wortel

VIS
Bot

Griet

Hondshaai

Horsmakreel

Kabeljauw

Kongeraal

Koolvis

Leng

Pladijs/schol

Pollak

Rode poon

Rog

VIS
Bot

Griet

Hondshaai

Horsmakreel

Kabeljauw

Kongeraal

Koolvis

Leng

Pollak

Rode poon

Rog

Schar

Scharretong

Schelvis

Steenbolk

Tarbot

Tongschar

Wijting

Zeebaars

Zeebarbeel/mul

Zeeduivel/staartvis

Zeetong/tong

SCHAAL- EN WEEKDIEREN
Grijze garnaal

Krab

Langoustine

Octopus/inktvis

SCHAAL- EN WEEKDIEREN
Grijze garnaal

Krab

Octopus/inktvis

Pijlinktvis/calamar

Pijlinktvis/calamar

Sint-jakobsschelp

Wulk

Zeekat/sepia

Sint-jakobsschelp

Wulk

Zeekat/sepia

FRUIT
Appel

Braam 

Druif

Framboos

FRUIT
Appel

Druif

Kiwibes

Meloen

Peer
Meloen

Peer

Snijboon

Spinazie

Spitskool

Spruiten

Tomaat

Ui

Veldsla

Venkel

Warmoes

Waterkers

Winterpostelein

Witloof

Wittekool

Wortel

SEIZOENSKALENDER
HERFST

_

_

OKTOBER NOVEMBER

Schar

Scharretong

Schelvis

Steenbolk

Tarbot

Tongschar

Wijting

Zeebaars

Zeebarbeel/mul

Zeeduivel/staartvis

Zeetong/tong
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STARTER
HERFST

VÉRONIQUE DE KOCK
LUST IE ’T OF LUST IE ’T NIET MET

_

2 grote venkelknollen

1,5 struik selderij

1 preiwit

1 ui

boter

1,5 l kippenbouillon

200 ml room

peper en zout

DE BALLETJES
250 g gehakt

1 ei

3 eetlepels paneermeel

1 sjalotje

enkele takjes peterselie

1 takje tijm

1 blaadje laurier

...

9 Snijd de venkelknollen doormidden en snijd ze daarna in schijfjes. 
Snijd de selderij en het preiwit in fijne stukjes. Pel de ui en snipper 
hem fijn. Smelt wat boter in een kookpot en stoof de groenten aan. 
Kruid met peper en zout. Blus de groenten met de kippenbouillon. 
Zorg dat de groenten allemaal mooi onderstaan. Breng aan de 
kook en laat 20 minuten zachtjes sudderen.

9 Verwarm de oven voor op 220 °C.

9 Maak de balletjes. Doe het gehakt in een kom en voeg het ei en  
het paneermeel toe. Pel het sjalotje en snipper het fijn. Snijd de 
peterselie fijn. Voeg het sjalotje en de peterselie toe en meng 
goed. Rol kleine balletjes van het gehakt.

9 Breng water aan de kook met de tijm en de laurier. Kook de  
balletjes in ongeveer 3 minuten gaar. Als ze komen bovendrijven, 
zijn ze klaar. Schep ze uit het water en laat ze uitlekken.

9 Maak de kaastoastjes (zie bladzijde 23).

9 Voeg de room bij de soep en mix ze glad. Breng eventueel  
op smaak met peper en zout.

9 Verdeel de balletjes over de borden en schep de soep erover.  
Dien op met de kaastoastjes.

9>	Vervolg: zie bladzijde 23.

VENKELSOEP MET BALLETJES  
EN KAASTOASTJES

PERSONEN4

Voor een tv-programma met uitdagingen heb ik ooit  
in Argentinië varkensoor en varkenssnuit moeten ‘eten’. 
Walgelijk. Ik heb het gewoon doorgeslikt.

VÉRONIQUE DE KOCK


