
Op Dranouter en Pukkelpop 
konden festivalgangers zich 
deze zomer naast de klassieke 
friet en hamburger ook aan in-
sectenburgers wagen, maar de 
Vlaming is blijkbaar nog niet 
klaar voor insecten als vleesver-
vanger. Uit een onderzoek van 
de universiteit van Gent blijkt 
dat slechts drie procent van de vleesetende 
Vlamingen klaar is om wormenburgers en krekel-
hapjes op het menu te zetten. Zo’n 16 procent staat 
er een beetje voor open, maar twee op de drie zijn 
helemaal niet bereid hun vlees in te ruilen voor insec-
ten. Vrouwen zien de insecteninvasie het minst zitten, 
terwijl jonge mannen met aandacht voor het milieu 
er het minst weigerachtig tegenover staan. Deze cijfers 
stroken volgens professor agro-voedingsmarketing Wim 
Verbeke met de klassieke westerse weerstand tegen de con-
sumptie van insecten. Volgens hem ligt de bereidheid om insecten 
te eten wel een stuk hoger als ze in minder herkenbare vorm gepresenteerd wor-
den. Ams insectenburgers of wokblokjes, bijvoorbeeld. En dat is waar het bedrijfje 
BenSBugs aan werkt: producten op basis van gemalen meelwormen. Zaakvoer-
ders Bart Mertens en Stefaan Roels geloven erin: ‘We zijn het eerste Europese be-
drijf dat insectenproducten maakt waarin je de insecten niet herkent: een burger 
en wokblokjes die voor minstens dertig procent uit meelworm bestaan, maar waar 
niets vreemds aan is.’ Dit najaar liggen ze in de supermarkt. Wie durft?

INGREDIËNTEN  
VOOR 6 PERSONEN 
• 1 grote ui
• 2 tenen knoflook
• 1/2 verse rode peper
• ca. 2 cm verse gemberwortel
• 750 g biologische wortels
• 2 el kokosolie
• 1/4 tl gemalen komijn
• 1 tl gemalen koriander
• 1 tl kaneel
• 1,5 l groentebouillon
• 50 g witte quinoa
• magere yoghurt
• 1/4 komkommer
• een handvol verse koriander, 

fijngesneden

Echt eten komt 
niet uit de fabriek, 
maar van een plant, 
struik, boom of dier. 
Het is vers, puur 
en onbewerkt. In 
120 recepten toont Anne Marie 
Reuzenaar hoe lekker, gevarieerd en 
eenvoudig gezond eten kan zijn.
‘Natuurlijk! Elke Dag Echt Eten’ – € 19,99 –
Anne Marie Reuzenaar – Kosmos Uitgevers

ELKE DAG
 ECHT ETEN

Pittig en gezond soepje

Indiase 
wortelsoep

BEREIDING
Pel de ui en de knoflook. Snijd ze fijn. 
Snijd het rode pepertje open, verwijder de 
zaadlijsten en snijd het in kleine stukjes. 
Schil de gemberwortel en snijd heel fijn. 
Schil of rasp de wortels en snijd ze fijn.
Verwarm de kokosolie in een soep-
pan en fruit de ui, knoflook, rode peper, 
gember, komijn, koriander en kaneel 
zachtjes. Voeg de wortels aan het uien-
mengsel toe en bak ongeveer 5 minuten 
mee. Schenk de bouillon erbij en laat 
ongeveer 10 minuten koken. Laat iets af-
koelen en pureer met een staafmixer.
Breng de soep weer aan de kook en voeg 
de ongekookte quinoa toe. Kook alles 
nog eens 15 minuten. Verdeel de soep 
over de borden. Doe er een eetlepel ma-
gere yoghurt op en rasp er wat komkom-
mer over. Garneer met verse koriander.

De Vegarevolutie
Ben je niet meteen een fan van meelworm-
burgers of insecten in de wok, maar wil je wel 
je steentje bijdragen aan duurzame voed-
selconsumptie, dan is dit boek misschien 
iets voor jou. Lisa Steltenpool troont je mee 
naar de wereld van het veganisme. Maar ze 
geeft niet alleen informatie over gezondheid, 
dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid. Ze 
bewijst dat eerlijk en duurzaam eten gezond 
en lekker is, met meer dan vijftig plantaar-
dige recepten voor alle momenten van de 
dag. Scrambled tofu met avocado op toast 
als ontbijt, pita met hummus en gesauteerde 
groenten voor de lunch en voor het avond-
maal serveert ze no-meatloaf met linzen en 
bonen. Ook toetjes ontbreken niet. Wat denk 
je van amandel panna cotta met granaatap-
pel? Klinkt heerlijk, toch?
‘De Vegarevolutie’ – Lisa Steltenpool – Pro-
metheus/Bert Bakker – € 19,95

Op reis gaan, ter plaatse een wijndomein ontdekken en met een 
kistje weer naar huis rijden. Je herkent het? Voor een wijnreisje 
moet je echter niet meer naar het zuiden van Frankrijk of naar de 
Elzas of de Champagne. Ook een heel pak dichter bij huis kun je 
echte pareltjes ontdekken. 

Wijnstokken hebben net als alle planten water en voedingsstof-
fen nodig om goed te kunnen groeien. Maar dat is niet alles. De 
belangrijkste punten zijn de temperatuur en het zonlicht. Het wij-
zigende klimaat zorgt ervoor dat de grens voor het kweken van 
wijndruiven alsmaar verder naar het noorden opschuift. Zelfs in 
Engeland worden vandaag druiven gekweekt voor de productie 
van witte wijn. De - jammer genoeg niet zo perfecte - wijn op het 
huwelijksfeest van prins William en zijn Kate werd trouwens op 
Engelse bodem gekweekt.

Maar ook Vlaanderen heeft heel wat verborgen schatten op wijn-
vlak. De omstandigheden in ons gematigd maritiem klimaat zijn 
het afgelopen decennium zodanig geëvolueerd, dat de produc-
tie van (vooral witte) wijn haalbaar is. Voor rode wijn is het klimaat 
net iets te koud en hebben we te weinig zon. Maar voor een frui-
tige witte wijn is ons klimaat ronduit perfect. De wijnbouwer kan 
het klimaat enigszins naar zijn hand zetten door de ligging van 
zijn wijngaarden zo te kiezen dat de zon en de warmte maximaal 
benut worden. Geen wonder dus dat je de wijngaarden in Vlaan-
deren vooral op heuvels vindt, zoals in het Hageland. In Limburg, 
in de regio tussen Tongeren en Maastricht, vind je trouwens het 
enige wijnkasteel van het land: het domein Genoelselderen. 
Maar zelfs in West-Vlaanderen vind je op de heuvels van het Heu-
velland enkele beloftevolle wijngaarden. 

Een van de meest noordelijk gelegen wijnhuizen in Vlaanderen 
is het jonge en beloftevolle huis Entre Deux Monts. Het ligt let-
terlijk tussen de twee bergen de Rodeberg en de Zwarteberg, 
op een zucht van de Franse grens. De naamkeuze is natuurlijk 
een knipoog naar de bekende wijnstreek Entre Deux Mers bij 
Bordeaux. Het voor de wijnbouw eerder atypische klimaat zien 
de wijnmakers hier als een uitdaging. Om in die omstandighe-
den een goede en karaktervolle wijn te kunnen maken, moesten 
ze bijzondere aandacht schenken aan het uitkiezen van de juiste 
druivenrassen. De keuze viel uiteindelijk op chardonnay, pinot 
gris, pinot noir, kerner en de iets minder bekende rassen auxer-
rois en siegerrebe. Op het terrein zelf kunnen de planten van 
een maximum aan zonlicht genieten. Sinds 2008 wordt de wijn 
ter plaatse geproduceerd in de volledig vernieuwde loods. Het 
wijnhuis is omgeven door de eigen wijnranken en werd verder 
uitgebouwd tot een ruime en sfeervolle ontvangstplaats. Ga er 
eens langs en ontdek wat wijn van eigen bodem kan betekenen. 
Ideaal om tijdens het weekend eens uit te vliegen en de sfeer 
van wijn en vakantie op te snuiven.

WIJNWIJS

EEN WIJNREIS VLAKBIJ DE DEUR?

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

Blauwe  
bessen
Categorie: bessen
Oogsttijd: eind juni  
tot half september
Grootte: 1,5 - 2 cm
Vorm: rond
Energetische waarde: 55 kcal/100 g
Bevat: veel vitamine  C en calcium

De blauwe bessenstruik draagt tijdens zijn korte bloei prachtige witte klokjes. 
De bessen van vroeg rijpende soorten kun je al in april oogsten, terwijl je van 
laat rijpende soorten half september nog vruchten kan plukken. In sommige 
streken worden plukmomenten gehouden en kan je je eigen bakje bessen di-
rect bij de fruitboer gaan plukken. De bessen zijn rond en hebben een matte, 
donkerblauwe kleur die ook achterblijft op je tong als je de bessen opeet. Je 
kan ze zo eten of verwerken in taart, yoghurt, milkshakes, smoothies, fruitsala-
des of confituur. De bessen zijn erg kwetsbaar en bewaren slechts een week. 
Wil je ze langer bewaren, dan vries je ze best in. Wil je blauwe bessen gebrui-
ken in warme bereidingen, dan gebruik je trouwens best diepgevroren bes-
sen. Dan komen hun smaak en aroma beter tot hun recht. 

Blauwebessentaart
DIT HEB JE NODIG
• 100 g boter
• 200 g knapperige 

koekjes (bijvoor-
beeld speculaas of 
zandkoekjes)

• 75 g bruine 
basterdsuiker

• 9 gelatineblaadjes
• 6 dl magere 

natuuryoghurt
• 150 g honing
• 2 dl slagroom

DOE-TIP

ZO DOE JE HET

Vet een springvorm van 24 cm dun in en bekleed hem met bak-

papier. Maal de koekjes met de boter en suiker fijn in een keu-

kenmachine en druk de kruimels gelijkmatig uit op de bodem 

van de vorm. Week de gelatine in koud water tot de blaadjes 

zacht zijn. Meng de yoghurt met 125 gram van de honing en een 

beetje zest van de citroen. Verwarm het sap van de citroen even 

in de microgolfoven en los er de gelatine in op. Laat even afkoe-

len. Roer een lepel yoghurt door de gelatine en klop daarna alle 

gelatine door het yoghurtmengsel. Klop de slagroom stijf en 

spatel hem luchtig door de yoghurt. Pureer 75 gram van de bes-

sen met een paar lepels van het yoghurtmengsel met de staaf-

mixer. Schep het mengsel daarna door de rest van de yoghurt. 

Giet het geheel in de taartvorm. Schud de vorm zodat de boven-

kant mooi glad wordt. Zet de taart 3 uur in de koelkast om op te 

stijven. Snijd vóór het serveren de zijkanten voorzichtig los met 

een scherp mes en verwijder de springvorm en het bakpapier. 

Garneer de bovenkant van de taart met de rest van het fruit en 

trek er met een lepel draden honing over. Smakelijk!

• 350 g blauwe bessen
• 1 citroen

VLAMING LUST 
GEEN INSECTEN

118 119

Lekker


