
INGREDIËNTEN
• 1 vel kruimeldeeg 

(Herta®)
• 3 of 4 appels
• 2 potjes Danette® met 

vanillesmaak (250 g)
• 1 heel ei
• 2 el amandelpoeder
• 2 el amandelschaafsel
• poedersuiker (ter 

decoratie)

Snelle taart  
uit Normandië

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 210° C (oven-
stand 7). Leg het kruimeldeeg in een 
taartvorm. Schil de appels, snijd in dikke 
kwartjes en schik op het deeg. Zet 5 mi-
nuten in de oven. Meng de Danette met 
vanille met het ei en amandelpoeder, giet 
over de taart en zet nog eens 15 minuten 
in de oven. Haal uit de oven en serveer 
lauw of koud, bestrooid met amandel-
schaafsel (van tevoren even in de oven ge-
roosterd) en poedersuiker.

Wat is een 
onweerstaanbaar 
recept? Een recept 
dat (heel) erg 
gemakkelijk te maken 
is, een recept dat 
(heel) erg goedkoop 
is, een recept dat 
op een (heel) erg 

vernieuwende manier een cultmerk wordt. 
‘Koken met Je Favoriete Merken’ – S. Cruse 
en S. Ware – € ��,�� – Uitgeverij Lannoo

Een klassieker die je thuis ook makkelijk zelf 
kan bereiden. Een prima manier om de saaie 
appeltaart weer nieuw leven in te blazen.

DOE-TIP

Uit mijn kindertijd herinner ik me bij ‘wijn drinken’ 
vooral dat je rode wijn moest chambreren - op kamer-
temperatuur laten komen. Om dat chambreren wat te 
helpen, zetten mijn grootouders de fles wijn zelfs op 
voorhand op de schouw, boven de brandende kachel. 
Geen wonder dat de tafelgenoten na de maaltijd zowat 
onmiddellijk in slaap vielen. De tijden zijn niet echt ver-
anderd. Vlamingen hebben de jammerlijke gewoonte 
om vooral rode wijn veel te warm te serveren en te 
drinken. En dat is jammer, want bij te warm geschon-
ken wijn gaan de fijne, subtiele smaken verloren en blij-
ven alleen de sterkste smaken achter. Bovendien wordt 
zo’n wijn dan zeer snel als een ‘zware wijn’ ervaren: je 
proeft vooral de alcohol. Geen wonder dat je na een 
maaltijd en zo’n fles even moet gaan liggen.
Rode wijn schenk je best als de fles rechtsreeks uit de 
kelder of de koele berging komt. Die ‘koele berging’ 
mag je écht letterlijk nemen. Bij het uitgieten in het glas 
neemt de wijn al snel wat temperatuur op en tijdens 
het eten wordt de fles vanzelf warmer. Een fles rode 
wijn die je te warm hebt laten worden mag je gerust 
enkele minuutjes in een met water en ijs gevulde koeler 
onderdompelen om ze wat te koelen.
Pas echter op met witte wijn. Is het je al opgevallen 
dat op recepties of feestjes witte wijn vaak erg koud 
geserveerd wordt? Dat wordt vaak opzettelijk gedaan 
om een wijn van mindere kwaliteit te maskeren. Wan-
neer wijn erg of té koud wordt geserveerd, komen de 
aroma’s en de smaken van de wijn niet meer naar bo-
ven. Je zal het dus ook niet proeven wanneer zo’n wijn 
niet goed smaakt.
Heb je een onverwacht feestje, maar heb je geen witte 
wijn, champagne of cava koel staan? Zet je fles een 
kwartiertje in een emmer met water en ijs en het feest 
kan beginnen. Doe best ook water in je ijsemmer: je fles 
komt dan volledig in contact met het koude ijs.
Het komt er dus eigenlijk op aan altijd de juiste tempe-
ratuur voor de juiste wijn te hebben. Een goede wijn-
koelkast kan hierbij helpen, maar die investering hoef 
je eigenlijk voor je dagelijkse glaasje wijn niet te doen. 
Keldertemperatuur voor rode wijn en koelkasttempera-
tuur voor witte wijn: dat kan je best als regel nemen. 
Onthoud vooral dit: je wijn wordt beter iets te fris dan 
iets te warm geserveerd. Bewaar je flessen zeker niet 
op de plek waar je stookketel of boiler staat, maar op 
een koele, donkere plek. Je zal de wijn beter proeven, 
meer genieten en de wijn zal zijn ware karakter tonen. 
Chambreren op voorhand? Niet nodig!
Gezondheid!

WIJNWIJS
CHAMBREREN?

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

Lenterisotto
Wie graag af en toe eens zonder vlees kookt en toch een stevige 
maaltijd achter de kiezen wil, houdt vast van deze heerlijk smeuïge 
risotto met groene asperges en paddenstoeltjes.

Hanenkamyoghurt
Een gat in de voedingsmarkt vin
den, dat lijkt een haast onmogelijke 

opdracht. En toch slagen sommige 

bedrijven erin om opmerkelijke nieuwe 

smaken en producten te bedenken. Ha

nenkamyoghurt, bijvoorbeeld. Het idee 

werd gelanceerd door Jospe Escaich, di

recteur van het Spaanse farmaceutische 

bedrijf Bioibérica. ‘Een hanenkam heeft 

een rubberen textuur en stinkt boven

dien’, zegt hij. Niet meteen een voor de 

hand liggend additief voor yoghurt dus. 

Maar hanenkammen zijn rijk aan het zuur 

sodium hyaluronaat en dat zou osteoar

tritis kunnen helpen verlichten. Door het 

toe te voegen aan yoghurt – en op termijn ook aan andere voedingsmiddelen 

– hoopt Bioibérica het zuur op het menu van risicopatiënten te zetten. Hanen

kamyoghurt heeft inmiddels de goedkeuring van de (Britse) overheid. (Vóór 

1997 werden hanenkammen bestempeld als ‘novel food’ en moest de overheid 

ze eerst als voedingsmiddel goedkeuren. Hertinpoedervorm, dat atleten zou 

helpen om sneller te herstellen van kwetsuren, werd afgekeurd en ook honing 

met bijenvergif kwam niet door de keuring, omdat het allergische reacties zou 

kunnen veroorzaken… Maar hanenkamyoghurt mag dus. Hoera. 

Rollen maar!
Knoflook fijnsnijden, het is 
een lastige klus. Maar met 
dit leuke gadget gaat het 
een pak beter: je stopt de 
gepelde teentjes in het plastic 
balletje en dan rol je het heen 
en weer over je werkblad, tot de 
snippertjes net zo fijn zijn als jij ze 
wil hebben. Daarna: klepje open 
en je kan de snippers rechtstreeks in 
je pan katapulteren. Het werkt trouwens ook prima met pepertjes of (klei
ne stukken) ui. De mesjes zijn van roestvrij staal en zijn net als de rest van 
het toestelletje makkelijk te reinigen onder een straal stromend water.
Garlic Zoom – Chef’N – € 19,95 – verkrijgbaar via habitas-online.be

Aan de hand van dit kookboek vol 
eenvoudige recepten met een neu-
trale pH-waarde leer je alles over 
gezond en gebalanceerd alkalisch 
eten. Wat je met een alkalisch eet-

patroon bereikt, is een goede balans 
tussen drie soorten voedingsstoffen - koolhy-

draten, eiwitten en vetten in hun puurste en natuurlijk-
ste vorm - die bij jou als persoon past en die ervoor zorgt dat 
je dagelijks alle middelen binnenkrijgt die onontbeerlijk zijn 

voor herstel, opbouw en energieproductie. Gerechten als ar-
tisjokharten met feta, venkel-peersoep of bananen-praline-ijs 
maken het je wel héél gemakkelijk om gezond te blijven eten!

‘Honestly Healthy’ - Natasha Corrett en Vicki Edgson -  
€ 21,95 – Becht Boeken

DIT HEB JE NODIG
• 6 kopjes kokend water
• 1 kopje morellen
• 1 kopje favabonen
• 5 kopjes groentebouillon
• 1 el olijfolie
• 2 kopjes gesnipperde prei
• 2 teentjes look, geperst
• 2 kopjes risottorijst
• 2 el tomatenpuree
• 1 kopje droge witte wijn
• 1 kopje Parmezaanse kaas
• een handjevol lente-ui-

tjes, fijn gesneden
• peper en zout

ZO DOE JE HET
Kook de bonen gedurende 1 minuut in gezouten water. Spoel ze daarna onder 

koud water. Ontdoe de bonen van hun vel. Zet ze apart om verder af te koelen.

Warm de bouillon op tot net onder het kookpunt. 

Verhit de olijfolie in een pan. Bruin de look en voeg de prei toe. Voeg de rijst 

en de tomatenpuree toe als de prei zacht is. Bak gedurende 2 minuten op een 

heel hoog vuur en roer constant om. Voeg nu geleidelijk aan de bouillon en 

witte wijn toe. Wacht tot het vocht geabsorbeerd is vooraleer je nieuw vocht 

toevoegt. Blijf roeren. De rijst moet in totaal ongeveer 20 minuten koken. Bak 

intussen de morellen in een aparte pan. Voeg ze vlak voor het serveren toe, sa-

men met de bonen. Kruid af met peper en zout. Roer er ongeveer de helft van 

de Parmezaanse kaas door, zodat de risotto smeuïg wordt. Strooi er de lente-

uitjes over en werk af met de rest van de Parmezaanse kaas.  
Smakelijk!

HONESTLY 
HEALTHY

Suikerstop
Voortaan mogen we slechts zes theelepels suiker per dag eten. Tot nu toe adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog dat 10% van onze dagelijks ingenomen calorieën uit suiker mocht bestaan, maar dat percentage is dus gehalveerd. Wie te veel suikers inneemt, loopt een verhoogd risico op obesitas en gaatjes in de tanden. Een gemiddelde Europeaan verorbert op jaarbasis maar liefst 40 kg suiker, maar de WHO waarschuwt vooral voor stiekeme suikers. Wist je dat één eetlepel ketchup het equivalent van 1 theelepel suiker bevat? Of dat er in een blikje frisdrank tot 10 theelepels suiker kunnen zitten? Is het dan verstandiger om alle suikers uit je dieet te bannen? Nee, want ben je een echte zoetekauw, dan is je pancreas het waarschijnlijk gewend om tegen een hoog tempo insuline aan te maken om de glucose die in het bloed terechtkomt af te breken. Eet je plots geen suikers meer, dan raakt de pancreas het noorden kwijt en duiken er afkickverschijnselen op, zoals prikkelbaarheid en bibberen. Suiker blijkt trouwens verslavender te zijn dan cocaïne, zo toont een experiment op ratten aan. Ratten die vrij kunnen kiezen, geven namelijk al snel de voorkeur aan water met sacharine, een zeer zoet smakende suiker, boven een shot cocaïne. Ratten die allang verslaafd zijn aan cocaïne, stappen zelfs snel over naar suiker. Gevaarlijk goedje, suiker. Maar wel lekker, natuurlijk.
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Lekker KOKEN MET JE 

FAVORIETE 
MERKEN


