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INGREDIËNTEN:
• 2 grote aubergines
• olijfolie
• 1 ui, fijngesnipperd
• 600 g lamsgehakt
• een paar takjes munt
• 200 g feta, in blokjes
• peper en (grof) zout
• 3 trossen kleine 

kerstomaatjesEen keuken die to the point is, met eenvoudige en 
vernieuwende gehaktrecepten van Wim Ballieu. 
Woensdag gehaktdag? Elke dag gehaktdag!
‘Gehakt’ – Wim Ballieu – € 24,95 
– Borgerhoff&Lamberigts

Wim: ‘Aubergines 

en lamsgehakt zijn 

onafscheidelijk, maar 

wat zachte feta, frisse 

munt en zoetzure 

tomaatjes erbij doen 

wonderen! Zolang 

je achteraf maar 

niet met je borden 

begint te gooien, want 

Griekenland was nog 

nooit zo dichtbij.’

i 4 personen i 60 min i

Aubergines met lamsgehakt,  
  feta en tomaten 

BEREIDING:
Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de auber-
gines in de lengte in twee (eventueel kan je van 
de bolle onderkant van de aubergine- helften een 
heel fijn plakje snijden, zo blijven ze straks mooi 
recht liggen in de ovenschotel). Hol ze uit en snij 
het vruchtvlees in kleine stukjes. Neem een braad-
pan en doe hierin wat olijfolie. Bak de ui en auber-
gineblokjes gaar. Voeg het lamsgehakt toe en laat 
dit meebakken (maak los met een vork). Hak intus-
sen de muntblaadjes fijn en meng ze samen met 
de fetablokjes door het gehakt. Breng op smaak 
met peper en zout. Neem een grote ovenschotel 
en sprenkel wat olie op de bodem. Leg de ge-
vulde aubergines samen met de tomaatjes in de 
schotel. Zet die gedurende ongeveer 30 min in de 
oven, tot de aubergines en tomaatjes zacht zijn.
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De kerstmarkten verschijnen stilaan weer in beeld. En wat mag 
daar naast de ontelbare jeneverstalletjes van het lokale vrijwil-
ligerswerk en de jeugdbewegingen zeker niet ontbreken? De 
kraampjes waar je van een glas hete glühwein kan genieten! Of 
binnenkort in de Alpen: geen wintersport zonder glühwein of vin 
chaud, zoals de Fransen het noemen. Bij de Zweedse meubelgi-
gant Ikea noemen ze het warme goedje glögg. Alleen de geur al 
geeft je dat gevoel van gezelligheid en knisperende haardvuren. 
Glühwein is ideaal om buiten te drinken. Het verwarmt je koude 
handen (en neus) en is vaak nog lekker ook.
Maar het moet me van het hart: met glühwein heb ik soms een 
beetje hetzelfde gevoel als met sangria, dat ik een stroperige com-
binatie van wijn en fruit naar binnen giet. En daar zal de grote hoe-
veelheid suiker in het drankje wel voor iets tussen zitten. Die wordt 
toegevoegd om de fouten in de rest van het verhaal te maskeren.
Wie de prijzen van glühwein in de supermarkten naast elkaar zet, 
zal het al snel met mij eens zijn: de gebruikte wijn kan hier niet van 
een fenomenaal hoog niveau zijn. Vandaar dat de rest van de ingre-
diënten (kruidnagel, kaneel, sinaas en suiker) erg gaat overheersen.
Dat kan dus veel beter. Want een glaasje glühwein kan écht lekker 
zijn. Zoals bij alles wat je in de keuken doet, maakt de kwaliteit van 
je ingrediënten wel degelijk het verschil. Neem een wijn met wat ka-
rakter en kies niet voor de allergoedkoopste. Met een rode wijn van 
5 à 6 euro per fles maak je de perfecte glühwein. 

Hoe begin je eraan en wat heb je nodig voor vier personen?
• 1 fles (gewone fles van 75 cl) rode wijn
• 1 sinaasappel
• 1 citroen (kies voor onbehandelde citroenen)
• 2 kaneelstokjes
• 3 kruidnagels
• 2 blaadjes laurier
• 200 g bruine suiker
• 5 cl cognac
• 25 cl water
• 3 mandarijntjes

Spoel de vruchten onder stromend water. Schenk de rode wijn in 
een kookpot en verwarm hem op een matig vuur. Laat de wijn niet 
koken, want de alcohol dampt weg vanaf een kleine 80°C. Snij de 
sinaasappel in twee en pers het sap bij de wijn. Snij met een dun-
schiller de schil van de helft van de mandarijntjes en doe die erbij. 
Voeg op identieke manier de schil van de citroen toe. Knijp het sap 
van de mandarijntjes en de citroen in de rode wijn. Voeg de lau-
rierblaadjes, de kaneelstokjes en de kruidnagels toe. Roer de 
bruine suiker eronder tot ze is opgelost. Schenk ten slotte 
het water en het glaasje cognac bij de wijn. Laat vol-
doende heet worden op een zacht vuur, maar hou de 
wijn onder het kookpunt.
Gezondheid en geniet van de feestdagen!
Hartelijk,

WIJNWIJS

ZO MAAK JE LEKKERE GLÜHWEIN

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

Vijftig tinten kip
Wie uitkijkt naar de verfilming van ‘Vijftig Tinten Grijs’, de 
erotische bestseller van E.L. James, kan zich voorlopig te-
vredenstellen met ‘Vijftig Tinten Kip’ van F.L. Fowler. Elk van 
de recepten in het boek wordt ingeleid met een erotisch 
getint verhaal. De Engelstalige versie ging in twee jaar tijd 
al meer dan 250.000 keer over de toonbank. Nu is het boek 
er ook in het Neder-
lands. Net als Anastasia is 
Miss Chicken, een jonge 
scharrelkip, overgeleverd 
aan de willekeur van een 
dominante man, in dit 
geval een welstellen-
de, sexy chef-kok. Die 
maakt Miss Chicken op 
vijftig manieren klaar: 
vers geplukt, geroos-
terd met kersen en krui-
den, kokette kroketten, 
blozende delen… Spek 
voor elke kippenbek.
‘Vijftig Tinten Kip’ - F.L. 
Fowler – € 19,99 – Uit-
geverij Lannoo

Soepje van geroosterd lekkers
Om soep te maken kan je natuurlijk alle groenten gewoon samen in een pot kieperen en la-
ten pruttelen. Maar je kan het ook iets verfijnder aanpakken: als je de groenten vooraf roos-
tert, voeg je een lekkere extra smaaktoets toe aan je soep. Het proberen meer dan waard!

Kerstbonbons
Wie aan Kerstmis denkt, denkt automatisch ook aan lek-
ker eten. Maar wat als je die dag onderweg bent? Reizi-
gers die op kerstdag via de Britse luchthaven Heathrow 
passeren, zullen toch een klein beetje culinair kunnen 
genieten. De luchthaven voorziet immers feestelijke 
bonbons voor de meer dan 100.000 passagiers die op 
Kerstmis over de vloer zullen komen. Niet zo heel speci-
aal, zal je denken, maar de bonbons zullen toch voor een 
verrassing van de smaakpappillen zorgen met vullingen 
met kalkoen, salie en ui. De traditionele Engelse Christ-
mas Pudding wordt vervangen door bonbons die naar 
rozijnen, cognacboter en kaneel smaken. ‘Geniet van een 
kerstdiner, zelfs op 30.000 voet hoogte’, wenst de maat-

schappij haar reizigers 
toe. Wij schuiven onze 
voeten toch liever onder 
de tafel op Kerstmis… 

DOE-TIP

DIT HEB JE NODIG:
• ½ bloemkool, in roosjes
• 2 preistengels, grof 

gesneden
• 1 ui, grof gesneden
• 2 teentjes knoflook, in 

grove stukken

• 50 g cashewnoten
• ¼ tl paprikapoeder
• 1 l groentebouillon
• olijfolie
• 1 partje citroen
• peper en zout

ZO DOE JE HET:
Verwarm de oven voor op 200°C. Spreid de bloemkool-
partjes, de prei, de ui en de stukjes knoflook uit op een 
bakplaat. Hou enkele reepjes prei en een paar kleine 
bloemkoolroosjes over voor de garnering. Besprenkel 
met olijfolie en peper en zout. Rooster gedurende een 
halfuurtje onder de grill en roer na een kwartiertje eens 
om. Let op dat je de bakplaat niet te kort tegen de grill 
zet, want dan wordt de prei gauw te bruin. Doe alle 
groenten in een blender, voeg de cashewnoten en de 
helft van de bouillon toe en mix tot je een gladde mas-
sa bekomt. Voeg het sap van de citroen en de rest van 
de bouillon toe en kruid af met peper en zout. Verwarm 
de soep daarna in een steelpannetje en serveer. Werk 
de borden af met de preireepjes en bloemkoolpartjes 
en sprenkel er wat paprikapoeder overheen. Smakelijk!

Kruidige 
kippenbout
Stoofpotjes zijn ideale winter-
gerechten en de kruiding ervan 
speelt een grote rol. Met deze krui-
denhouder van Pulké maak je zelf 
een bouquet garni om je gerech-
ten op smaak te brengen. Stop 
alle losse kruiden in de kippenbout 
en laat hem lustig mee sudde-
ren in de stoofpot. Voordeel? Alle 
kruiden blijven netjes samen en je 
kan de kippenbout makkelijk uit je 
stoofpot vissen als hij klaar is.
Kruidenhouder – Pulké –  € 10,95 – 
verkrijgbaar via www.voor-thuis.be
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