
In de London Cocktail Club kan 
je terecht voor een wel heel erg 
speciale cocktail. De Pepperoni Pas-

sion coktail is namelijk gebaseerd op pep-
peronipizza. Bartender JJ Goodman: ‘We 
zijn afgestapt van het hartige profiel van de 

pizza. In plaats daarvan hebben we het fruitige 
aspect van tomatensaus gecombineerd met pas-

sievrucht en een vleugje kruiden.’ De cock-
tail wordt gemaakt met wodka die op smaak 
werd gebracht met pepperoni: ‘We bakken 
500 gram pepperoni in een droge pan, wach-
ten tot de olie vrijkomt en voegen die toe aan 
een fles wodka. Die gaat dan een nachtje de 
vriezer in. De volgende dag hebben de pep-

peronismaken zich vastgehecht aan de wodka. 
Nog even door een zeefje gieten en voilà, 

wodka-met-pepperonismaak.’
Zelf proberen? 50 ml pepperoniwodka, 75 

ml tomatensap, 15 ml vers citroensap, 20 ml 
passievruchtpuree, 10 ml suikersiroop en 

1 tl hete saus (bijvoorbeeld tabasco) door 
elkaar shaken, afwerken met enkele 

schijfjes pepperoni, mozarellabolletjes 
en basilicum, en proeven maar. 

INGREDIËNTEN VOOR DE BODEM:
• 600 g zelfrijzende bloem
• 2 el olijfolie
• 2 el melk
• 375 ml lauw water
• 50 g verse gist
• 2 el zout

GARNERING:
• 250 ml tomatensaus
• zongedroogde tomaten
• ontpitte olijven
• 200 g ham in blokjes
• 1 bakje champignons in schijfjes
• 2 el kappertjes
• verse basilicum
• peper en zout

Perfecte 
pizzabodem

BEREIDING
Doe de bloem, de gist en het 
lauwe water in de mengkom 
van de keukenrobot. Laat kne-
den met de deeghaak op een 
lage stand. Voeg na een zevental 
minuten de melk en de olijfolie 
toe. Wanneer alle ingrediënten 
na ongeveer een kwartiertje een 
egaal deeg vormen, voeg je het 
zout toe. Laat nog een tiental 
minuten verder mengen. Kneed 
het deeg daarna manueel tot 
een dikke bol. Leg de bol in een 
ingevette kom en dek af met een 
vochtige keukenhanddoek. Laat 
gedurende twee uur op kamer-
temperatuur rijzen op een tocht-
vrije plaats. Verdeel de bol in vier 
gelijke delen en rol het deeg uit 
met een deegroller. Beleg met 
het garnituur en bak gedurende 
een kwartiertje op 210° C in een 
voorverwarmde oven.

Pepperoni Passion CocktailDOE-TIP

September en oktober zijn de maanden waarin de wijnboeren 
traditioneel hun druivenoogst binnenhalen. In sommige, meer 
zuidelijk gelegen wijnstreken, start de oogst al vroeger omdat het 
klimaat ervoor zorgt dat de druiven sneller rijp zijn.
De druivenpluk is een evenement op zich waarbij gegadigden van 
over heel de wereld elkaar verdringen voor een plaatsje tussen de 
ranken. Het is echter een illusie te denken dat de druivenpluk altijd 
een pretje is. Het is en blijft een bijzonder lastig karwei om elk jaar 
opnieuw die duizenden hectares druiven te oogsten, vooral als de 
druivenranken tot zeer laag bij de grond komen.  
Louis Neefs zong het al: ‘Maar men moet zich daarbij bukken en 
dat doet ons gewoonlijk pijn…’ De nodige seizoenarbeiders vin-
den die de klus mee willen klaren, wordt ook steeds moeilijker. 
Niet voor niets schakelden talrijke wijnhuizen al over op het machi-
naal oogsten van de druiven en wordt wereldwijd het overgrote 
deel met een oogstmachine geplukt.
Toch zijn er nog een aantal goede redenen om met de hand te 
blijven plukken. Bij machinale oogst maakt de machine geen on-
derscheid tussen volledig rijpe of nog onrijpe druiven. Bovendien ko-
men er dan ook druiventrossen mee die door slecht weer, insecten 
of vogels aangetast werden en aan het rotten sloegen.  
Dit zorgt er allemaal voor dat in het uiteindelijke product vaak 
meer sulfiet gebruikt zal worden om de kwaliteit van de wijn op ni-
veau te houden. En sulfiet is een van de boosdoeners die je hoofd-
pijn bezorgen na het drinken van wijn.
Met de hand plukken heeft als grootste voordeel dat je heel selec-
tief kan werken om echt alleen de topdruiven te oogsten.
Machinaal oogsten heeft dan weer als voordeel dat de oogst snel-
ler kan verlopen over grotere oppervlakken. Bovendien kan de 
wijnboer dan ook ‘s nachts oogsten, als het frisser is, waardoor de 
druiven minder koeling nodig hebben bij het persen. Dat komt 
vooral de smaak en de kwaliteit ten goede. 
Terug naar de handpluk: heel wat wijnhuizen zoeken reeds maan-
den op voorhand mensen die willen meewerken bij de wijnoogst 
of vendange. In Bordeaux bijvoorbeeld, zie je in de oogstmaanden 
van over heel de wereld wijnenthousiastelingen toestromen die de 
vendange willen meemaken en ook meewerken. In sommige geval-
len wordt de plukker niet in cash geld betaald, maar in kistjes wijn. 
Bovendien worden de druivenplukkers dan écht serieus in de watten 
gelegd en kunnen ze ’s avonds genieten bij open vuur en met prach-
tige lokale gerechten. Onnodig te zeggen dat de deelnemers dan 
magische momenten meemaken. Deze traditie wordt vaak in ere 
gehouden door de internationaal bekende wijnkastelen in Frankrijk. 
Een kistje mogen ontvangen van dergelijk wijnhuis is een dubbel ge-
schenk: je hebt je persoonlijke steentje bijgedragen aan een topwijn 
én je keert terug naar huis met een topproduct en een verhaal dat 
slechts weinigen kunnen vertellen.

Wie weet jij ook, volgend jaar?

Groetjes,

WIJNWIJS

VENDANGE - DE DRUIVENOOGST

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

Donna Hays 
nieuwe 
klassiekers
De bekendste tv-kok van Aus-
tralië is ongetwijfeld Donna 
Hay. In 2011 kreeg ze een 
eigen tv-programma ‘Fast, 
Fresh, Simple’ en haar ‘Donna 
Hay Magazine’ verschijnt al 
sinds 2001. Van haar veer-
tien kookboeken gingen er 
wereldwijd maar liefst vier 
miljoen exemplaren over de toonbank. In haar nieuwste 
kookboek, ‘Nieuwe klassiekers’, verzamelt ze zo’n 300 
van haar favoriete recepten uit ‘Donna Hay Magazine’. 
Donna Hay: ‘Ik heb deze recepten verzameld met als 
doel: een bundel ultieme klassiekers met onze signa-
tuurtwist. Om je te helpen je eigen repertoire op te 
bouwen, schotelen we je een stel gouwe ouwe voor en 
koppelen die aan moderne smaken en seizoensingredi-
enten, of geven we je in plaats daarvan een geheel nieu-
we variant.’ Zo krijg je bijvoorbeeld een basisrecept voor 
quiche, samen met enkele klassiekers, zoals met spinazie 
en ricotta of met tomaat en geitenkaas. Maar ook enkele 
verrassende nieuwe heerlijkheden; zoals eentje met pad-
denstoelen, pompoen en taleggio of met gekarameli-
seerde venkel, boerenkool en geitenkwark. De prachtige 
foto’s maken van dit lijvige boek een echte musthave. 
Het is genieten van de recepten én de beelden. 
‘Nieuwe Klassiekers’ – Donna Hay – € 45 – Uitgeverij 
Unieboek / Het Spectrum

Cocktails
Presenteer de cocktails in een 
glazen bokaaltje met een kleurrijk 
rietje erin!  

ZOETE CHAMPAGNECOCKTAIL
• ¾ champagne
• ¼ ananassap
• maraschinokersen
Schud de champagne en het ana-
nassap in een shaker en werk af 
met een maraschinokers.

FRUITIG EN ZOET
• ¼ wodka
• ¼ perziklikeur
• ¼ sinaasappelsap
• ¼ rodebessensap
• sinaasappel
Schud alle ingrediënten in een 
shaker en werk af met een stukje 
sinaasappel.

PERZIKCOCKTAIL
• ¼ ginger ale zonder alcohol
• ¼ limoensap
• ¼ bourbon
• 2 perziken
• limoen
Mix het vruchtvlees van de perziken 
in een blender. Schud samen met de 
andere ingrediënten in een shaker 
en werk af met een stukje limoen.

Zelf pizza maken is helemaal niet 

moeilijk. Wil je er snel eentje op 

tafel toveren, dan gebruik je een 

voorgemaakte pizzabodem uit 

de supermarkt. Heb je iets meer 

tijd - en geduld - dan kan je ook 

de bodem zelf maken.

PIZZA
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Lekker


