
tenminste niet in de calorieën!’
‘Hier zwemt de vis 

‘Hier zwemt de vis tenminste 

niet in de calorieën!’ 

Het loopt storm voor The Jane
Op 25 maart opent Sergio Hermans nieuwe restaurant The Jane in Ant-
werpen zijn deuren. Op 18 februari gingen de reservaties van start: met 
de muisknop in de aanslag zaten foodies klaar om een tafeltje te reser-

veren. The Jane wordt volgens Herman een laagdrem-
pelig restaurant, een totaalervaring waar je voor 

zo’n honderd euro heel lekker kan eten, maar ook 
kennismaakt met mode en goeie muziek. Boven 
het restaurant komt er ook een foodbar waar je 
terecht kan voor een biertje en een snelle hap. 
En daar is duidelijk een publiek voor, want op 
enkele uren tijd waren alle beschikbare plaat-
sen tussen maart en juni in The Jane volzet. 
Een geslaagde start, nog voor de officiële 
opening dus. 

De kurk op je fles zit daar eigenlijk maar om 
twee redenen: vermijden dat de wijn zuur 
wordt en voorkomen dat de fles leegloopt. 
Punt. Niets meer dan dat. Het is een misvat-
ting om te denken dat een kurk gemaakt 
is om de wijn voorzichtig of traag te laten 
‘ademen’.  Ademen is lucht innemen en wie 
lucht bij wijn zegt, zegt azijn en dat is niet 
de bedoeling.  Doel van de kurk is dus juist 
om te vermijden dat er lucht aan de wijn 
komt.  En net daar gaat het soms fout. Want 
kurk blijft een natuurproduct en is soms 
onvolmaakt. Zo kan de kurk smaak afge-
ven waardoor de wijn ‘gekurkt smaakt’. Of 
lucht doorlaten, waardoor de wijn gaat oxi-
deren en je azijn krijgt. Een kurk kan door 
de loop van jaren soms ook krimpen door 
het vocht van de wijn zelf. Hierdoor sluit de 
fles niet meer goed en kan er lucht tot bij de 
wijn komen. Soms zijn kurken gemaakt van 
goedkoop plastic en sluiten deze niet voor 
de volle 100%. Resultaat in beide gevallen: 
de wijn gaat kapot en wordt ondrinkbaar. Bij 
sommige heel dure bewaarwijnen (denk bij-
voorbeeld maar aan een schitterende Pétrus 
van 1945 die vaak duizenden euro’s kost) 
wordt om de zoveel jaar de kurk vervangen 
om net die problemen te vermijden.
Een schroefdop daarentegen is snel, goed-
koop én bijzonder doeltreffend. De voor-
delen: de wijn kan onmogelijk naar kurk 
smaken en metaal blijft voor 100% lucht-
dicht. Bovendien is metaal recycleerbaar.  
Kurk niet. Zo doet de natuur ook een goede 
zaak.
Conclusie: er is absoluut niets mis met een 
schroefdop op een wijnfles. Het ritueel van 
het ontkurken van de fles gaat natuurlijk 
verloren, maar dat heeft alles met traditie 
en niets met kwaliteit te maken.
Nog een tip: wijnrestjes kan je bij elkaar 
gieten in een karaf en in de keuken laten 
staan. Lucht en moeder natuur doen dan de 
rest en binnen enkele weken levert dat een 
lekkere, huisgemaakte wijnazijn op.

Op je gezondheid!

wijnwijs

kurk of schroefdop?

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

Eerste Michelinster voor Likoké
De eerste Michelinster is binnen voor Likoké, het restau-
rant van Piet Huysentruyt in Les Vans, Frankrijk. De chef-kok 
maakte er bij de opening van het restaurant geen geheim 
van dat hij de ambitie koesterde om de prestigieuze onder-
scheiding binnen te rijven. In oktober 2013 werd Likoké al 
verkozen tot ‘Ontdekking van het Jaar’ door GaultMillau en 
nu is dus ook de eerste Michelinster binnen. Piet vindt de 
overwinning naar eigen zeggen ‘onbeschrijflijk’. 
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Lekker
IngredIënten:
•	 1 sjalotje, 

fijngesnipperd
•	 1 selderstengel, 

fijngesneden
•	 sojaboter
•	 1 knoflookteentje, 

fijngesnipperd
•	 een 20-tal mosselen
•	 een scheut witte wijn
•	 +/- 3 dl visfumet
•	 ½ dl halfvolle melk
•	 1 tong, gefileerd (of 4 

enkele filets)
•	 4 prikkertjes
•	 200 g kabeljauw
•	 25 g emmentaler light, 

geraspt 
•	 1 mespuntje xantana
•	 1 eierdooier
•	 1 el room, extra light
•	 citroensap
•	 peper en zout
•	 200 g champignons
•	 2 preistengels, 

fijngesneden
•	 4 sint-jakobsvruchten
•	 1 tomaat, gepeld, 

zaadjes verwijderd en 
in blokjes gesneden

•	 150 g garnalen

oostends vispannetje
liens licHte 
KlassieKers

215
i.p.v. 450 à 620!

kcal 

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

BereIdIng:
Stoof het sjalotje en de selder in de sojaboter. 
Doe er de fijngesnipperde knoflook, de mosse-
len en een scheut wijn bij. Van zodra de mos-
selen opengaan, mag je de pot van het vuur 
nemen en het vocht van de mosselen afgieten 
in een kleinere sauspan.  Voeg ongeveer 3 dl 
(de tongrolletjes moeten onder staan) visfu-
met en een scheutje melk bij het mosselsap 
en breng tot net onder het kookpunt. Rol de 
tongfilets op, houd ze samen met een prik-
kertje en pocheer ze kort in het mosselvocht. 
Haal de tongrolletjes eruit en pocheer er nu 
ook de kabeljauw kort in. Haal de kabeljauw 
eruit. Doe de gemalen kaas en de xantana bij 
het kookvocht en mix tot je saus de gewenste 
dikte heeft. Klop één eierdooier los met een 
scheutje room en meng het onder de saus. Dit 
maakt de saus wat voller van smaak en struc-
tuur. Pas op dat de saus nu niet meer kookt. 
Breng op smaak met citroensap, peper en 
zout. Haal de meeste mosselen uit de schelp 
en voeg gerust ook de selder bij de saus.
Stoof de champignons en de prei in een beetje 
sojaboter en doe ze bij de saus. Schik het tong-
rolletje, de kabeljauw, de sint-jakobsvrucht en 
de mosselen in een ovenschoteltje, giet er de 
saus over en bestrooi met blokjes tomaat.
Gaar nog een tiental minuten in de oven en 
werk af met wat garnalen.

doe-tip
Brownie in een mok
Oké, het is een caloriebommetje, maar 

een mens mag af en toe eens stevig 

zondigen, nietwaar? Met dit receptje 

tover je in 1-2-3 een lekkere mokbrow-

nie tevoorschijn. Zoek alvast een ge-

lukzak met wie je dit lekkers kan delen, 

want één mokbrownie is voldoende 

voor twee personen.

dIt heB je nodIg:
•	 20 g  zelfrijzende bloem

•	 20 g  kristalsuiker

•	 40 g chocolade

•	 30 g boter

•	 1 ei
•	 grote mok

Zo doe je het:
Smelt de chocolade in de microgolfoven op 450 W. Roer er daarna alle andere ingre-

diënten doorheen. Zet de mok gedurende 1 tot 1,5 minuut in de microgolfoven op 

600 à 850 W. Klaar! Werk af met een beetje bloemsuiker of slagroom. Nu nog twee 

lepeltjes en smullen maar!

Zo leer je je kind groenten eten
Een portie ketchup over de broccoli of een lepeltje suiker bij de worteltjes: soms 
moet je inventief zijn om je kinderen nieuwe smaken te leren kennen. Een studie 
wijst uit dat het een goed idee is om groenten aan te bieden in combinatie met 
iets wat de kinderen al lekker vinden. Zo associëren ze het nieuwe product met 
iets positiefs. De onderzoekers schotelden een aantal kinderen tussen drie en vijf 
jaar oud gedurende zeven dagen dagelijks een portie bloemkool of spruitjes voor. 
De helft van de kinderen kreeg er roomkaas bij, de andere helft kreeg de groen-
ten puur. Na die zeven dagen schotelden ze alle kinderen de groenten voor zonder 
extraatje. De kinderen die de bloemkool 
of de spruitjes voordien in combinatie 
met roomkaas hadden gegeten, vonden 
de groenten in verhouding lekkerder dan 
de kinderen die de groenten puur hadden 
gegeten. ‘Kinderen ontwikkelen op jonge 
leeftijd een voorkeur voor bepaalde voe-
dingsmiddelen’, zeggen de onderzoekers. 
‘Het is dus belangrijk om ze van jongs af 
aan gezonde eetgewoontes aan te leren 
die zich ook doorzetten als ze volwassen 
zijn.’ Laat maar komen, die ketchup.

Kooktips van Donna Hay
De populaire Australische chef Donna Hay heeft een 

eigen keukenapp: What’s for Dinner. Met deze app help 
je de eeuwige vraag ‘Wat eten we vandaag’ uit de we-
reld. Snel even inspiratie opdoen voor één dag of je hele 
weekmenu plannen: voor ieder wat wils. De app is gratis 
te downloaden, net als twee themabundels met daarin 
telkens twaalf recepten: winterpasta’s en winterse kip-
gerechten. De andere themabundels zoals zeevruchten, 
Aziatische schotels of eenpansgerechten kan je aanko-

pen voor € 0,89 per stuk.
What’s for Dinner – Donna Hay – gratis met in-app 

aankopen - verkrijgbaar via de appstore


