
INGREDIËNTEN 
VOOR � HAMBURGERS:
• 4 broodjes
• burgers
• 10 ml whisky
• 500 g gehakte 

biefstuk
• enkele mespunten 

fleur de sel
• saus
• ½ glas water 
• 100 g oude cheddar
• garnituur
• 1 groene paprika
• 1 ui
• 40 ml whisky
• enkele blaadjes rucola

Scotch hamburger

BEREIDING:
Verwarm het water in een steelpan met 
dikke bodem op laag vuur. Snijd de ched-
dar in blokjes en voeg deze beetje bij 
beetje al roerend toe aan het warme wa-
ter, zodat de kaas smelt. Snijd de paprika 
in blokjes en roer deze door de saus. Meng 
de whisky met het gehakte vlees. Maak 4 
burgers. Bewaar ze 10 minuten in de koel-
kast. Snijd de paprika in repen en de ui in 
ringen en bak (gril) deze groenten in een 
diepe koekenpan op hoog vuur. Flambeer 
het groentemengsel na 10 minuten met 
de whisky. Bestrooi de vleesburgers met 
fleur de sel en bak ze in een goed hete 
koekenpan. Draai ze na 3 minuten om en 
bak ze nog eens 3 minuten; je hebt dan 
burgers die saignant (halfrauw) zijn. Snijd 
de broodjes horizontaal door. Rooster de 
helften 2 minuten onder de ovengrill. Ver-
deel de geflambeerde ui en paprika over 
de onderste broodhelften. Leg daarop de 
burgers en voeg de saus toe. Garneer met 
wat rucola en bekroon het geheel met de 
bovenste broodhelften.

In ‘Hamburgers De 
Luxe’ vind je de klas-
sieke hamburger 
puur of gecombi-
neerd met spek of 

bacon, visburgers, quinoabur-
gers en groenteburgers. Voor 
elk wat wils. Laat het hambur-
gerfestijn beginnen!
‘Hamburgers De Luxe’ - Da-
vid Japy - € 19,99 - Manteau 

ZO DOE JE HET:
Scheur de muntblaadjes in stukjes en doe ze in een 

schenkkan. Snijd de limoenen in schijfjes en daarna 

in kwartjes. Doe ze bij in de kan. Vul die met het 

gemalen ijs en overgiet voor de helft met spuitwa-

ter en de helft witte limonade. Nu nog een rietje 

en je kan met het hele gezin genieten van een 

cocktailavond.
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Lekker

Nojito
Zomeravondjes, die vragen gewoon om een lekkere 
cocktail. Wil je ook je jonge spruiten laten meegenieten 
van die verfrissende lekkernij, maak dan gewoon een al-
coholvrije variant. Deze Mojito-zonder-rum, een Nojito 
dus, is superlekker! 

DIT HEB JE NODIG:
• een handvol verse 

muntblaadjes
• enkele theelepels 

(vloeibare) rietsuiker
• gemalen ijs
• enkele limoenen
• spuitwater
• witte limonade, bij-

voorbeeld Sprite

Een drankje koel houden, dat doe je met ijsblokjes. Maar hoe houd je de ijs-
blokjes koel? Met deze trendy ijsemmer. Eerst vul je het zwarte deksel met 

water en plaats je het in de vriezer, zodat je ijsblokjes 
krijgt. Daarna stort je de ijsblokjes in de dubbelwan-

dige koeler, deksel erop en klaar. Met 
de bijgeleverde tang vis je 
er zonder moeite een ijs-

blokje uit. 
IJsblokjeskoeler 
– Eva Solo – € 84 
– verkrijgbaar via 
www.sterkonline.nl

Sushi art
Takayo Kiyota, of Tama-chan zoals de Japanse zichzelf noemt, 
verstopt kunstwerkjes in haar maki sushi. Snijd je de rolletjes 
open, dan ontdek je klassiekers zoals ‘De Schreeuw’ van Munch, 
maar ook dieren, ninja’s en zelfs porties hersenen. Soms ver-
schijnt er in een rol ook een tweede plaatje! Snijd je een eerste 
plakje van haar kunstwerk ‘Salarismannen’, dan zie je twee man-
nen in blauw kostuum naar elkaar kijken. Snijd je een tweede 
plakje af, dan zie je ze buigen naar elkaar. Snijd je nog eens, dan 
wisselen ze kaartjes uit. Een aantal van haar kunstwerken werden 
gebundeld in het boek ‘Smiling Sushi Roll’, voorlopig enkel ver-
krijgbaar in het Japans en het Engels. ‘Mensen 
willen dingen zien die origineel zijn, die ze 
nog nooit eerder gezien hebben. Ik wil 
mijn werk aan hen tonen, zodat ze delen 
in mijn vreugde’, aldus Takayo Kiyota.

Eitjes in de koelkast?
In onze supermarkten vind je eitjes doorgaans 
in de gewone rekken, maar in Amerika is het 
not done om eieren op kamertemperatuur te 
bewaren. Je vindt ze er steevast in het koel-
vak. Hoe dat komt? Het heeft te maken 
met pogingen van de voedingsindustrie 
om het risico op salmonellabesmet-
ting te beperken. Er zijn twee manieren 
waarop eieren besmet kunnen worden: 
de bacterie wordt door een besmette 
kip doorgegeven of de bacterie dringt 
het ei binnen door de schaal wanneer het 
in contact komt met de uitwerpselen van 
de kip. In Amerika vereist het voedselagent-
schap USDA dat eieren gewassen en met een 
chemisch product behandeld worden 
alvorens ze in de winkel terechtkomen. 
Aangezien het wassen van de eieren de 
schaal makkelijker doordringbaar maakt en bacteriën vaak beter gedijen in war-
me omgevingen, worden de eieren achteraf in de koelkast bewaard. Blijft de 
vraag waarom dat in Europa niet nodig is. Terwijl in Amerika jaarlijks 140.000 
mensen salmonella krijgen door het eten van eieren, vormt de bacterie in ons 
werelddeel geen groot gezondheidsrisico. Sinds er in 1997 duizenden mensen 
ziek werden door de bacterie, worden kippen er immers tegen ingeënt. In de 
VS zijn die inentingen nog niet toegelaten, omdat er volgens de Amerikaanse 
dienst voor Volksgezondheid onvoldoende wetenschappelijk bewijs was dat 
het vaccineren van kippen salmonellabesmetting zou voorkomen. Maar Europa 
heeft nog meer motieven om voor een andere aanpak te kiezen: ‘De voorkeur 
wordt eraan gegeven om propere eieren te produceren in plaats van ze achter-
af te moeten reinigen’, aldus vertegenwoordigers van het Ierse voedselagent-
schap. Bovendien geeft een kip haar eieren een fantastisch beschermlaagje 
mee, de zogenoemde ‘cuticula’. Het beschermt het ei tegen uitdroging en 
ook tegen bacteriën die door de schaal heen zouden kunnen dringen. Volgens 
de richtlijnen in de EU verwijder je door de eieren te wassen juist dat fantasti-
sche, natuurlijke beschermlaagje. En dus wassen wij Europeanen vooral níet. 
‘Er wordt in Europa ook verondersteld dat het verbieden om eieren te wassen, 
bijdraagt tot betere praktijken in de veeteelt’, aldus Mark Fielder, professor aan 
de Londense Kingston Universiteit. Nog één belangrijke eindnoot: eens een ei 
in de koelkast gezeten heeft, mag je het niet meer langer dan twee uur op ka-
mertemperatuur bewaren. Een koud ei dat terug op kamertemperatuur komt, 
kan immers beginnen zweten en dat vergemakkelijkt de groei van bacteriën 
die het ei kunnen besmetten. 

‘Voor mij een gin-tonic alstublieft!’ ‘Welke gin had u 
gewenst?’, zal elke kritische barman je dan vragen. Of: 
‘Oei, met díe tonic?’ De barman kan ook op een iets 
subtielere manier laten merken dat zijn klant niet exact 
weet wat hij vraagt. Het bestellen van een gin-tonic ver-
raadt vaak een gebrek aan verfijning. De subtiel supe-
rieure barman zal dan meestal reageren door de échte 
naam van de drank in het Engels te benadrukken: ‘Hoe 
had u uw gin-AND-tonic graag gehad?’ Kortom, van-
daag gewoon een ‘gin-tonicske’ bestellen, doe je dus 
beter niet.
Vijf jaar geleden vroeg niemand bij het bestellen van 
een gin-tonic naar een specifieke gin of een specifie-
ke tonic. Nu is dat niet meer dan normaal. Een goed 
geïnformeerde barman zal je voorstellen om de zeer 
aromatische Monkey 47-gin te combineren met een Ar-
gentijnse 1274 Tonic. Een Hendricks gaat goed met een 
Thomas Henry-tonic, terwijl een gin van Filliers best kan 
worden geserveerd met een Fentimans-tonic. De juiste 
tonic bij de juiste gin dus.
Je zou haast kunnen stellen dat gin en tonic drinken bij-
na uitgegroeid is tot een wetenschap op zich. Sommige 
mensen zullen al snel de schouders ophalen bij zoveel 
gedoe en zullen dit alles afdoen als blasé. We zouden 
ons er echter net zozeer over kunnen verheugen dat er 
vandaag weer een gezonde interesse is in de drinkcul-
tuur.  Blij zijn dat het niet alleen gaat over dronkenschap, 
maar ook over plezier en genieten. 
Laten we dus vooral juichen voor de jeneverstokers 
(een variant van gin) zoals Filliers, die de afgelopen jaren 
in het verdomhoekje van de fruitjenevers of de ‘jonge 
klare’ voor bejaarde mannen werden geduwd. Zij von-
den in gin een prachtige, nieuwe niche en kregen een 
tweede adem. De nieuwe jenevers doen het goed in 
een tijdperk waarin de vraag naar producten die lokaal, 
authentiek en familiaal gemaakt worden, erg in trek zijn. 
Velen voeren hiermee een stille opstand tegen massa-
productie. Of het nu gaat over mode, meubels, voeding 
of drank, het etiket ‘handgemaakt’ of ‘ambachtelijk’ is 
het beste dat een product kan dragen. 
Gin loopt perfect in deze mooie trend mee. De produc-
tie gaat zo snel dat je een nieuwe jenever al binnen een 
paar weken op de markt kan brengen. De smaak wordt 
bovendien samengesteld door verschillende botanicals 
(plantaardige smaakmakers). Gin biedt de stokers dus 
de kans om hun fantasie de vrije loop te laten. We kun-
nen er als genieters maar wel bij varen. Noemen we het 
een win-win of een gin-gin situatie? Groetjes,

WIJNWIJS

GIN… WAARMEE GAAN WE BE-GIN-NEN?

Surf voor de speciale Primo Wijnaanbieding naar:
www.winetime.be/primo

KEEP IT COOL

DOE-TIP

HAMBURGERS 
DE LUXE

Moeilijkheidsgraad:
Bereiding: 30 min.

Rundvlees met whisky


