
De aardbei is verre familie van de roos en plant zich voort door uit-
lopers: aan de moederplant komen lange draden waaraan nieuwe 
plantjes beginnen te groeien. De aardbei is de enige fruitsoort die 
behoort tot de vaste planten. Alle andere fruitsoorten groeien aan 
struiken of bomen. In het verleden viel de Belgische aardbeiproduc-

tie van januari tot maart 
even stil door de te koude 
temperaturen, maar enkele 
telers monteerden speci-
ale lampen in hun serres, 
zodat ze ook in de eerste 
drie maanden van het jaar 
aardbeien kunnen leve-
ren aan de veiling. Vanaf 
april stijgt de productie 
exponentieel, de nacht-
temperaturen zijn dan al 
voldoende gestegen en 
er is heel wat meer dag-
licht in vergelijking met de 
maanden ervoor.

Vul magen, geen 
vuilnisbakken

Op 1 april vatte de organisatie Fee-
ding the 5000 post in Brussel om er 
5000 gratis lunches uit te delen aan 
voorbijgangers. Koks en vrijwilligers 

van de Federatie van Belgische Voedselbanken, Velt, Oxfam en 11.11.11 bereidden 
die maaltijden met voedsel dat eigenlijk bestemd was voor de vuilnisbak. De actie 
maakte deel uit van een campagne die wereldwijd de voedselverspilling wil aan-
klagen. De gebruikte producten waren vers en van topkwaliteit, maar volgens de 
huidige normen niet geschikt voor de verkoop omdat ze te groot of te klein zijn of 
vreemde kronkels en rare wortels hebben. ‘Eigenlijk is het niet moeilijk’, zegt Niki 
Charalampopoulou van Feeding the 5000. ‘Net zoals elders worden in België dage-
lijks tonnen voedsel verspild - minstens een derde van al het geproduceerde eten 
belandt bij het vuilnis - en producenten zijn vaak blij als iemand ze nog wil ophalen.’ 
Op feeding5k.org kan je laten horen dat jij er geen probleem mee hebt om ‘krom-
me’ producten te eten om zo de aandacht te vestigen op deze voedselverspilling.

Ooit daags na een feestje stevige hoofdpijn ge-
had en dat terwijl je slechts ‘een paar glaasjes’ 
wijn had gedronken? De kans is zeer groot dat 
je het slachtoffer bent geworden van ‘sulfiet’.
Sulfiet is een scheikundig product op basis van 
zwavel dat gebruikt wordt in de wijnproductie. 
Het zorgt ervoor dat bacteriën en schimmels 
geen kans krijgen om de wijn kapot te maken. 
Dat is nodig, want als druiven geplukt worden, 
start er een schimmelproces, net zoals bij je 
thuis in de fruitmand. Melk wordt gepasteu-
riseerd op 70 graden om ze lang houdbaar te 
maken. Met druiven zien we zoiets nog niet 
snel gebeuren. Wat wel kan, is sulfiet over de 
druiven strooien. Dat mag perfect, maar de 
wijnmaker moet het wel duidelijk op de fles 
vermelden. Het belangrijkste nadeel van sul-
fiet is dat sommige mensen er hoofdpijn van 
krijgen.
Gelukkig bestaat er ook wijn zonder toege-
voegd sulfiet, al verplicht de eerlijkheid mij 
te zeggen dat sulfiet ook van nature in wijn 
aanwezig is door het gistingsproces. Hele-
maal sulfietvrij is wijn dus nooit, maar van de 
natuurlijke sulfieten zou je eigenlijk geen last 
mogen hebben.
Het wijnhuis Tariquet in Frankrijk bedacht een 
alternatieve methode om schimmels te snel 
af te zijn zonder sulfiet. Van zodra de drui-
ven geplukt worden, brengen de plukkers de 
trossen zo snel mogelijk samen in een grote 
tankwagen. Die tankwagen wordt gekoeld op 
een temperatuur van min 2 graden. Hierdoor 
bevriezen de druiven niet, maar door de koude 
krijgen de bacteriën en schimmels geen kans 
om te ontwikkelen en is er geen extra sulfiet 
meer nodig. Het resultaat is magnifiek: je krijgt 
niet langer hoofdpijn én je drinkt een wijn met 
een schitterende heldere, fruitige smaak. Puur 
natuur. Het lijkt allemaal gemakkelijk, maar 
dit eenvoudige trucje heeft ervoor gezorgd 
dat sulfiet overbodig wordt. Het bedrijf kreeg 
dan ook - terecht - de prijs voor het modern-
ste wijnbedrijf van Frankrijk. Andere wijnhuizen 
hebben deze methode intussen ook ontdekt en 
volgen nu dezelfde weg. Dit kan er alleen maar 
voor zorgen dat je wijntje straks nog lekkerder 
smaakt, zonder hoofdpijn.
Op je gezondheid!

WIJNWIJS
VAN DIE WIJN KRIJG IK HOOFDPIJN!

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

Sap gezond
Het drinken van verse 
groente- en fruitsappen is 
dé manier om voldoende 
groente en fruit tot je te 
nemen. Als je ’s morgens 
start met een glas vers-
geperst sap, dan heb je je 
dagelijkse portie vitami-
nen en mineralen al bin-
nen en krijgt je systeem een kickstart. Daarnaast zijn er 
ook sappen die juist iets specifieks voor je doen. Ze zijn 
effectief tegen darmkrampen, reinigen je lichaam, hel-
pen diarree of juist verstopping voorkomen... Met ‘Sap 
Gezond’ geven Cherie Calbom en Maureen Keane een 
handige gids uit met complete sapkuren voor de zeven-
tig meest voorkomende kwalen en ziektes. Ze geven 
duidelijk aan welke soorten groente en fruit wanneer 
het meest effectief zijn. Zo helpt een sap van spinazie, 
groene pepers en wortel om acne tegen te gaan en hel-
pen broccoli en knoflook tegen pijnlijke rugspieren. De 
gezonde power van groente en fruit in een glas! 
Sap Gezond – C. Calbom en M. Keane –  
€ 19,95 - Karakter Uitgevers

ZO DOE JE HET:

Was de aardbeien, dep ze droog en trek er voorzich-

tig het steeltje uit. Smelt de twee repen chocolade au 

bain-marie. Verkruimel het zandkoekje met een deeg-

rol. Dip de onderkant van de aardbeien in de gesmol-

ten chocolade en daarna in de koekjeskruimels. Laat 

opstijven op een bakplaat. Spuit daarna de holte waar 

het steeltje zat vol met een toefje slagroom.
Smakelijk!

Aardbeiensnoepje

DIT HEB JE NODIG:
• Een bakje aardbeien
• 1 reep zwarte chocolade
• 1 reep bruine chocolade
• 1 zandkoekje
• een beetje slagroom

DOE-TIP

HET HELE JAAR DOOR

Een heerlijk flesje wijn is altijd een mooi ca-
deau, maar met deze breinbreker maak je er 
een echte uitdaging van.  
Challenger Wine Puzzle – € 16,95 – 
verkrijgbaar via gadgethouse.be

PUZZELEN MAAR!

AARDBEITJES, 
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Lekker

Tongrolletjes met fijne 
groenten en choronsaus

LIENS LICHTE 
KLASSIEKERS

145
i.p.v. 315

kcal/pp 

BEREIDING:
Verwarm de oven op 180° C. Kruid de tongfilets 
met peper en zout en rol ze rond de fijne groen-
tjes. Prik alles samen met een prikkertje. Doe 
een scheutje olijfolie en een scheutje wijn in 
een ovenschaal en gaar de tongrolletjes 10 à 15 
minuten in de oven. Verwijder de prikkertjes.
Klop de eierdooiers los met een scheutje plan-
tenextract of dragonazijn en een scheut water. 
Zet ze op het vuur en klop alles tot schuim. Blijf 
goed kloppen tot de saus begint te binden. Haal 
de pan van het vuur en monteer de saus met 
de sojaboter. Geef smaak met peper en zout. 
Werk af met een lepel tomatenpuree en fijnge-
sneden blokjes tomaat. Strooi er eventueel nog 
wat garnaaltjes over.

‘We gebruiken vloeibare sojaboter voor de saus. 
Je moet er veel minder van gebruiken  
(25 g) om tot hetzelfde effect te komen. (Het 
klassieke recept zegt: 100 g geklaarde boter.) Het 
werkt veel gemakkelijker en is véél gezonder!’

Een heerlijk sappige, dikke, Bel-
gische aardbei is op zich al een 
lekkernij, maar voeg er nog wat 
chocolade, koek en slagroom 
aan toe en je krijgt een heerlijk 
aardbeiensnoepje.

Mislukt je saus? Geen paniek: mix er met de staaf-
mixer een mespuntje xantana onder en je krijgt op-
nieuw een mooie gebonden saus.

TIP VAN LIEN

Lien Willaert geeft van alle 
klassieke recepten een 

gezondere versie mee en 
doet zo haar reputatie als 
‘stiekeme diëtiste’ opnieuw 

alle eer aan. Klassieke 
recepten, boordevol smaak, 
maar met minder calorieën. 
‘Liens Lichte Klassiekers’ –  

€ 29,95 - 
 Borgerhoff & Lamberigts

INGREDIËNTEN:
TONGROLLETJES
• 2 tongen, versneden tot 

4 filets
• peper en zout
• 1 courgette, 1 wortel 

en 1 prei, in julienne en 
geblancheerd

• 4 prikkertjes
• een scheutje olijfolie
• een scheutje witte wijn

CHORONSAUS
• 2 eierdooiers
• 3 el plantaardig planten-

extract of dragonazijn
• ½ dl water
• 1 el tomatenpuree
• 1 tomaat, in blokjes
• wat garnaaltjes 

(optioneel)


