
INGREDIËNTEN VOOR 4 
PERSONEN:
• 50 g bloem 
• 2 grote eieren 
• 150 g vers broodkruim
•  4 kalfs- of varkenslapjes van 

110 g elk
• 1 sjalot of kleine ui
• 1 grote augurk
• 4 takjes verse bladpeterselie
• 1 eetlepel kappertjes
• 4 ansjovis� lets van goede 

kwaliteit
• zonnebloemolie
• 4 kleine klontjes boter
• zwartebessenjam of 

bramenjam

AARDAPPELSALADE: 
• 800 g nieuwe aardappels
• 3 eetlepels zure room
• 1 tl Engelse mosterd
• 1-2 bosje verse bieslook 

(15 g)

APPELSALADE:
• 2 citroenen
• extra vierge olijfolie
• 2 handappels
• 2 handenvol waterkers

SUPERSCHNITZEL 
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JAMIE OLIVERJAMIE OLIVER
❉ 1 uur en 10 minuten 
❉ 690 calorieën

JAMIE OLIVER:  ‘Het concept van de schnitzel, 
oftewel een gepaneerd, gebakken lapje vlees, 
is al heel oud. Het is eigenlijk heel logisch dat 
vlees er op deze manier altijd mooi uitziet en 
heerlijk mals wordt. Je kan er elk soort vlees 
voor gebruiken en in combinatie met  een 
beetje zuur, wat aardappelsalade en bramen-
jam heb je echt een overheerlijk maal. De 
schnitzels worden het allerlekkerst als je ze 
een voor een bakt.’
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Terwijl aannemers en energieadviseurs het steeds hebben 
over ‘isolatie’ en ‘goede centrale verwarming’ zou ik toch een 
lans willen breken voor de goede oude ‘koude kelders’ die 
we vroeger bij onze grootouders konden vinden. Al was het 
maar omdat die plaatsen perfect zijn om wijn te bewaren - veel 
geschikter dan onze warmgestookte huizen van vandaag. De 
vraag: ‘hoe warm’ zouden we dus eigenlijk beter veranderen 
in ‘hoe koud’ mag ik mijn wijn bewaren? Wijn is een natuurpro-
duct dat net als andere organische producten zoals fruit en 
groenten bederft wanneer je het in slechte omstandigheden 
bewaart. Een te hoge temperatuur en te veel licht zijn op dat 
vlak de twee grootste vijanden van wijn. De omzetting van 
druivensap en natuurlijke suikers naar een alcoholische drank is 
een scheikundig proces waarbij de temperatuur een belang-
rijke rol speelt. Een te hoge temperatuur versnelt het proces 
en zal ervoor zorgen dat de wijn heel snel ‘einde leven’ is. De 
ideale bewaartemperatuur voor wijn ligt tussen de 8 en 13 gra-
den. Dat is zowat 10 graden koeler dan de meeste huizen, en 
dat zelfs in de koelste plekken! Je mag dus gerust aannemen 
dat jouw wijn bij kamertemperatuur dubbel zo snel veroudert. 
Het is dus geen wonder dat zoveel wijn vandaag ondrinkbaar 
wordt in onze huizen. Zelfs topwijnen uit gekende kastelen zijn 
niet bestand tegen deze relatief hogere temperaturen. Ook 
direct licht heeft een nadelige invloed op de scheikundige 
processen in de � es. Zonlicht op je � es is dan ook een dubbel 
drama: de wijn verwarmt en maakt de wijn ondrinkbaar en het 
licht helpt met plezier een handje mee… Kies dus voor een 
donkere bewaarplek met zo min mogelijk temperatuurschom-
melingen. Bij te veel verschil gaat de wijn uitzetten en krimpen 
en op die manier krijg je ook een extra beetje zuurstof in de 
� es. De wijn oxideert en wordt ondrinkbaar. Laat daarom je 
� es gerust in het kistje of de kartonnen doos liggen, zo maak 
je een soort isolatie of buffer rond je � es. Zorg er ook voor dat 
die bij het bewaren horizontaal ligt waardoor de kurk netjes 
bevochtigd blijft en niet gaat uitdrogen. Zo vermijd je dat hij 
gaat krimpen en dat er opnieuw zuurstof aan de wijn kan. Met 
schroefdop - en nu ook de glazen stop - heb je dit probleem 
uiteraard niet. Heb je net gebouwd en beschik je niet over 
een koele kelder? Een wijnbewaarkast kan een goede inves-
tering zijn als je wijnen hebt die je een zeer lange tijd onder 
ideale omstandigheden wil bewaren. Let op, een wijnbewaar-
kast verbruikt aanzienlijk wat stroom en is niet hetzelfde als 
een wijnkoelkast. Deze laatste is vooral goed als je vaak wijn 
schenkt en altijd een voorraadje beschikbaar wil hebben op 
de juiste drinktemperatuur. Wijnkoelkasten vind je dan 
ook doorgaans bij restaurants terug. Je wijn (ook je rode 
wijn) mag je gerust wat koeler bewaren. Een niet al te 
koude koelkast is hiervoor prima. Wanneer je je wijn 
uitschenkt zal hij immers snel op de juiste tempe-
ratuur komen door de warmte van het glas en de 
omgeving.  
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Terwijl aannemers en energieadviseurs het steeds hebben 
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HOE WARM MAG IK MIJN WIJN BEWAREN?

koude koelkast is hiervoor prima. Wanneer je je wijn 
uitschenkt zal hij immers snel op de juiste tempe-
ratuur komen door de warmte van het glas en de 
omgeving.  

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

BEREIDING:
Kook de aardappels voor de salade 12 tot 15 
minuten in een pot gezouten kokend water, of 
tot ze gaar zijn. Giet ze af en laat ze even uit-
wasemen en afkoelen. Snijd ze in grove stuk-
jes, en doe ze met de zure room, de mosterd 
en de fi jngesneden bieslook (houd de topjes 
apart) in een kom. Knijp er 1 à 2 citroenen bo-
ven uit, hussel alles goed door elkaar en voeg 
naar smaak peper en zout toe. Strooi de bloem 
op een bord, kluts de eieren los in een ondiepe 
kom en strooi het broodkruim op een grote 
plaat. Sla de lapjes vlees een voor een plat 
en mals met een vleeshamer, of tussen twee 
stukjes plasticfolie met een zware pan, tot je 
schnitzels van ongeveer 1 à 2 cm dik hebt. Haal 
ze door de bloem en schud de overtollige bloem eraf. Haal ze vervolgens door 
het ei, laat ze even uitlekken en druk ze dan met beide kanten in het brood-
kruim. Leg ze in de koelkast. Maak een snelle salsa door de sjalot of het uitje 
te pellen en samen met de augurk, peterselie (met steeltjes en al), kappertjes 
en ansjovisfi lets fi jn te hakken en goed te mengen. Knijp voor de appelsa-
lade een halve citroen uit boven een kom en doe er een klein scheutje extra 
vierge olijfolie bij. Snijd de appels in dunne plakjes, liefst op een mandoline 
(pitjes zijn niet erg, en gebruik de beschermer!) en hussel ze voorzichtig door 
de dressing. Leg er de waterkers en de bieslooktopjes bovenop en hussel ze er 
pas vlak voor het serveren door. Bak de schnitzels een voor een in een laagje 
zonnebloemolie in een grote koekenpan met antiaanbaklaag op matig- hoog vuur. Keer de schnitzel om als de onderkant 
goudbruin is (na ongeveer 2 minuten) en doe er een klontje boter bij. Kantel de pan voorzichtig en schep de boter en olie over 
de schnitzel om hem prachtig goudbruin en heerlijk krokant te maken. Dep de schnitzel als hij gaar is voorzichtig droog met 
een stuk keukenpapier, serveer hem aan de gelukkige eerste gast en geef er de aardappel- en appelsalade, een fl inke klodder 
jam, de snelle salsa en een partje citroen bij. Veeg de pan schoon en herhaal dit voor elke schnitzel met verse olie en boter. 

‘Jamie’s Comfort Food’ is een boek 
over koken als ritueel en over ge-

rechten die je een oppepper geven 
als dat nodig is. Kindergerechten 
van vroeger, good mood food en 

goddelijke guilty pleasures.
‘Jamie’s Comfort Food’ – Jamie Oli-
ver – € 29,99 – Kosmos Uitgevers

Happy shake: creamy green
ZO DOE JE HET:
Doe de noten onderaan 
in de blender. Vul aan 
met de andere ingredi-
enten, met als laatste de 
superfoods. Giet de ha-
vermelk eroverheen. Mix.

DIT HEB JE NODIG:
• handje notenmengeling
• 2 stengels paksoi
• ¼ avocado
• handje veldsla
• 1 appel
• havermelk naar wens

SUPERFOODS:
• 2 el gojibessen
• 1 el spirulina
• 1 tl maca
• 1 el camucamu

‘Happy Shake’ – 
Ellemieke Vermolen – 
€ 24,50 – Minestrone 
Culinaire Uitgeverij - 
www.minestrone.be

DOE-TIP

Superfoods
SPIRULINA
Spirulina is een blauw-
groene zoutwateralg die 
al 3,5 miljard jaar op de 
aarde voorkomt. Van alle voe-
dingsmiddelen behoort spirulina 
tot de rijkste natuurlijke vitamine- en 
mineralenbronnen ter wereld. Daarom wordt spirulina ook wel 
de multivitamine van de natuur genoemd. Spirulina is rijk aan 
oxidanten die ons lichaam beschermen tegen vrije radicalen. 
Veel mensen denken dat wortels de rijkste bron van betaca-
roteen zijn, maar spirulina bevat er nog meer van. Het is ver-
krijgbaar in poedervorm of in tabletten en capsules die je als 
supplement kan nemen.

MACA
Maca doet denken aan tuinkers. Het is een laag groeiend 
plantje en de bladeren smaken ook enigszins naar tuinkers. 
De bladeren worden als groente gegeten, maar het is vooral 
de wortel die erg voedzame stoffen bevat. In de macawortel 
zitten negentien verschillende soorten aminozu-
ren, maar ook veel proteïnen en mineralen, 
bijvoorbeeld calcium, magnesium, 
kalium en ijzer. Maca is ook rijk aan 
vitaminen B1, B2, B3, B6, C en 
D3. Het heeft een vitaliserende 
werking: je krijg meer energie en 
je prestatievermogen vergroot. 
Het zou ook het geheugen, de 
concentratie, de stressbestendig-
heid en de alertheid stimuleren.

CAMU CAMU
Camu camu bessen zijn de grootste bron van natuurlijke vita-
mine C op de planeet: 1 tl camu camu poeder bevat even-
veel vitamine C als negentien sinaasappels of acht kiwi’s! 
Naast vitamine C is onze camu camu rijk aan zink en bevat 
ondersteunende fytonutriënten. Deze omvatten de essentiële 
aminozuren valine en leucine, antioxidanten, � avanolen en an-
tischimmel Gallische zuur. Het is erg zuur en bitter van smaak. 
Het wordt vaak gebruikt als aanvulling in dranken, jam en ijs. 

Camu camu zou een gunstige invloed 
hebben op de concentratie en 

het energievermogen, en 
het zou de natuurlijke weer-
stand versterken. 
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©
  F

ot
og

ra
� e

©
20

14
 D

ia
ne

 H
en

dr
ik

x 
vo

or
 

M
in

es
tr

on
e;

 C
ul

in
ai

re
 U

it
ge

ve
ri

j

Ontdek onze weekmenu’s op de 

nieuwe PRIMO-WEBSITEOntdek onze weekmenu’s op de WWW.PRIMO.EU!
RECEPTEN?RECEPTEN?
MEER

118 119

Lekker


