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EEN DESIGN VOOR ALLE KOOKSTIJLEN.

Dankzij zijn flexibel design is het Puzzelsysteem van AEG geschikt voor de meest
uiteenlopende kookstijlen. De AEG Kookwijzer vormt daarbij een perfecte hulp.
De gids telt liefst 96 pagina’s en staat boordevol nuttige informatie over 
het optimaal gebruik van uw keukentoestellen, over nieuwe kookmethodes,
keukentrends, keukenhygiëne en energieverbruik. Deze exclusieve Kookwijzer 
is een onderdeel van een tijdelijke promotie en is verkrijgbaar bij uw lokale 
AEG dealer. Voor meer informatie, bezoek www.aeg-home.be
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creatieve
KEUKEN

in dit nummer]april 2004
moment 6
Creatieve Keuken bedacht een overheerlijk en 
eenvoudig paasmenu om samen met de hele
familie van te genieten.

vreemde smaken 34
Marc Ternon van het County House leidt
ons binnen in de smaakvolle keuken van
Normandië.

genieten 40
Wafeltjes, kokoskoekjes, minisoesjes en Engelse
scones, één voor één knusse gerechten om zelf
klaar te maken en van te smullen in de late
namiddag.

en verder…
12 in de kijker
18 abovoordeel
32 stap voor stap

Zo maak je paling in ’t groen
43 in de kijker
44 shopping

7 espressotoestellen 
op de weegschaal

48 drank
Koffie, wie kan zonder?

61 leesvoer
63 winkelmandje

1 x aankopen voor 
6 eenvoudige gerechten

66
4040

2020
3434

chefs
16 chef

Christophe Pauly van Le Coq aux Champs
maakt tempura van verse gamba’s 

24 geslaagd
Wim Schoofs van L’Auberge du Pêcheur
tovert met verse kruiden

ingrediënten
19 seizoen

Een ma(a)nd vol lam, jonge aard-
appelen, radijsjes en venkel

22 speciaal
Wilde rijst, een zwarte lekkernij

mensen
14 eetgewoontes

Kijken in de potten van Patricia
Goemaere en Rudy Morren

27 lekkerbekken 
Vier lezers en hun recepten 
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het recept van patricia

gestoomde vis 
met spinazie en look
Hoofdgerecht voor 4 personen:

4 dikke kabeljauwfilets van 200 g 
(of victoriabaars of andere witte vis)]
zeezout en zwarte peper]snuifje
gemalen cayennepeper]1 kg verse 
spinazie]2 teentjes look, fijngehakt]
4 el olijfolie]sap van 1 citroen of
limoen]

Strooi wat zeezout en een snuifje
cayennepeper op de kabeljauwfilets
en leg ze in een rieten stoommand-
je. Zet het mandje boven zacht
kokend water en stoom 5-6 minuten
tot de vis gaar is. Hoe dikker de
moten zijn, hoe meer tijd je nodig
hebt.
Was de spinazie. Bak de fijngehakte
teentjes look in de olijfolie aan in
een matig verwarmde koekenpan.
Voeg de spinazie toe. Roer om de
look te vermengen met de spinazie
en om aanbakken tegen te gaan.
Voeg naar smaak citroensap, zout,
peper en eventueel wat nootmus-
kaat toe.
Strooi grofgemalen zwarte peper 
op de vismoten en serveer met
de spinazie en eventueel een paar
gekookte aardappeltjes.

tip
Om bij het stomen nog meer smaak aan de vis
te geven, kan je een blaadje kaffierlimoen of
een geplette stengel citroengras aan het water
toevoegen. Je kan ook alles samen stomen. Leg
de vis dan onderaan en daarop de spinazie, look
en kruiden.

a p r i l  2 0 0 4]c r e at i e v e  k e u k e n]15

er wel eens fishsticks en appelmoes op het
menu. Ik vond dat eerlijk gezegd niet zo
erg, want ondertussen had ik tijd om hun
huiswerk na te kijken of nog een was-
machine te vullen.” Ondertussen is er een
en ander veranderd. Rudy staat nu achter
het fornuis, en hij maakt er ook graag tijd
voor. “Ik kan me enorm verlekkeren op
wat we gaan eten, ik doe graag bood-
schappen en ik kook graag. Liefst voor veel
volk. Want eten is iets dat je samen doet.
Niks zo erg als alleen in een restaurant te
moeten zitten. Weet je wat ik fijn vind?
Zo’n tafel van een stuk of acht personen,
heel basic gedekt met een simpel tafel-
kleed, een bord en een glas en met zo’n
grote kom brood waar je stukken van
breekt. Een beetje zoals in de zomer in

Zuid-Frankrijk, snap je? Je moet de dingen
ook kunnen vastpakken, ruiken, voelen. En
geen ingewikkelde gerechten, maar
gewoon één goed gerecht en een karaf
wijn. En dan met z’n allen babbelen over
wat je bezighoudt.”

…maar niet rechtopstaand
Teveel etiquette is niks voor Rudy en

Patricia. “Etiquette is soms zo’n barrière,
het verhindert je om spontaan te zijn”,
zegt Patricia. “Het gaat om het samenko-
men en samen genieten, het gaat toch
niet om de mooist versierde tafel, of het
juist gelegde bestek? Gewoon en onge-
dwongen zijn, dat zit ook in kleine dingen.
Bij ons staat er bijvoorbeeld nooit een
zoutvat op tafel. Wij zullen eerder een

open kom met grof zeezout op tafel zetten
waar iedereen dan met zijn vingers in
moet. Veel lekkerder, bovendien!”

Rudy is het er volledig mee eens.
“Onlangs gingen we naar een trouwfeest
en het verbaasde me hoe stijf het eraan
toeging. Dat bederft dan toch een beetje
het plezier. Pas op, ik ben geen voorstan-
der van anarchie, hè. Ik zit bijvoorbeeld
graag aan een tafel om te eten, met
iemand tegenover mij die ik niet ken en
waarmee ik dan contact moet maken.
Je kan dan niet zomaar opstaan en weg-
lopen. Walking dinners, nog zoiets: rond-
lopen en eten, dat gaat toch niet samen?
Tenzij bij recepties, uiteraard, maar daar
gaat het vooral om het drankje en de men-
sen die je allemaal tegenkomt.”]

Rudy Morren was o.a. te zien in Thuis en Spoed en speelde een gastrol in Witse.
Patricia Goemaere is Céline in Wittekerke en is vanaf 20 april te zien in de nieuwe 
productie van theatergezelschap Laïka (www.laika.be). Acht jaar geleden leerden ze elkaar
op de planken kennen toen ze een verliefd koppel moesten spelen: “Het was een zeer
overtuigende acteerprestatie”, wil Rudy daarover nog kwijt.

eenvoudig
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BARSTENSVOL
SMAAK VAN TOMAAT EN GEGRILDE AUBERGINES

PASTA GUSTO. INTENSE PASTASAUS
GENIET VAN HET BESTE VAN HET LEVEN

BERTOLLI
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isschien is het die uitgesproken
smaak die ons moet doen wennen
aan venkel. De oude Romeinen

dachten daar wel anders over. Het was één
van de meest gegeten voedingsmiddelen in
die tijd en moest vooral het visueel vermo-
gen ten goede komen.

Nog steeds lusten de Italianen wel pap
van venkel, niet alleen door de pasta en door
de salade maar in Toscane ook na een zware
maaltijd. Serveert la mama vers fruit, dan is
de kans groot dat daar ook hele dunne plak-
jes heerlijk geurende venkel bij zitten.
Gewoon, om zo op te kauwen. Op Sicilië
combineren ze venkel in een salade met
witloof, sinaasappelsap en zwarte olijven.

gezonde rakker
De venkel is een tot knol verdikte stengel.
De witte bladscheden zijn net als bij een ui
om elkaar heen gevouwen en lopen uit in
groene stengels. Daaraan groeien weer
lange zachte pluimen, het venkelkruid, dat
lekker is bij gepocheerde vis. De gele bloe-
metjes leveren het in de keuken veel
gebruikte venkelzaad. Venkel bevat flink
wat vitamine C, kalium, foliumzuur, magne-
sium en fosfor. De witte groente werkt
vochtafdrijvend, krampverlichtend en is
goed voor de spijsvertering. Zelf bevat 
venkel weinig calorieën en maakt vette kost
nog eens lichter verteerbaar.

Koop alleen maar knollen die er mooi fris,
blank en stevig uitzien. Vanwege de milde,
zoete smaak moet je ze niet te lang koken,
hooguit tien minuten. Wel blijft venkel lang
goed. Je kan de knol tot een week in de koel-
kast bewaren.]

Erg vaak staat de venkel niet op ons menu. Wel komt de
knol met zijn blad en zijn zaden veel voor in kruidenthee,
likeur, parfum en als geneeskrachtig kruid. Snij een venkel
doormidden en je begrijpt hoe dat komt. De etherische
oliën die vrijkomen doen denken aan anijs en drop.
Tekst en recepten: Rinske Wieman]Foto’s: Wout Hendrickx, Romy Tembuyser]Foodstyling: Geert Ongena

seizoen

Venkel Lieveling van de 
oude Romeinen 
én de lichte keuken

M

lekker bij:
Vis, varkensvlees, schaal- en schelpdieren,
door slaatjes, bij aïoli, met roomsaus,
gegrild en gegratineerd.

tip
Maak zelf venkelthee:
kook een halve liter
water gedurende vijf
minuten met een eet-
lepel venkel en een
koffielepel venkelzaad.
Laat daarna nog tien
minuten trekken.
Helemaal hip is het
roosteren van plakken
venkel tot ze lichtbruin
zien. Begiet dan met
wat balsamicoazijn.
Lekker als garnituur.

Kreatieve_Keuken.pdf/September 10, 2009/16:13:51



lasagne van venkel,
wortel en parmezaanse kaas 
Hoofdgerecht voor 4 personen
4 grote venkelknollen]8 verse wortels]500 g rijpe tomaten]2 kl tijm]

2 el citroensap]4 el boter]100 g Parmezaanse kaas]

Snij de onder- en bovenkant van de venkel. Kook de knollen gedurende vijf minuten.
Kook in een andere pan de wortels beetgaar.
Snij de tomaten kruislings in aan de bovenkant en dompel ze gedurende een
minuut in kokend water. Ontvel en ontpit ze en snij het vruchtvlees in plakjes.
Snij de afgekoelde knollen venkel in de lengte in dunne plakken. Snij de wortels ook
in plakken, liefst in de lengte.
Beboter een ovenschaal met de helft van de boter en leg plakken venkel onderin.
Plaats daarop de wortelplakken en de tomaat die je bestrooit met de tijm.
De overige plakken venkel komen daar bovenop. Besprenkel met het citroensap.
Rasp de Parmezaanse kaas en strooi over de lasagne. Leg de rest van de boter er in
vlokken op.
Bak de lasagne af in een voorverwarmde oven van 200°C. Na een half uur is hij klaar.

re
ce

pt
re

ce
pt

venkelsoep met garnalen en pastis
Voorgerecht voor 4 personen
2 knollen venkel inclusief het groen]500 g roze grote garnalen]
2 l visbouillon]4 el pastis of pernod]

Snij de boven- en onderkant van de venkel. Bewaar de groene pluimpjes.
Pel de garnalen. Doe de koppen en de staarten samen met de venkel in een pan
met de bouillon en laat zachtjes een half uur koken.
Zeef de bouillon maar vis de knollen venkel eruit. Zet de venkel op de onderkant
en snij in de lengte in plakken van een centimeter.
Verdeel de venkel en de gepelde garnalen over vier soepkommen. Giet de bouil-
lon erbij. Per kom gaat er nog een eetlepel pastis bij en wat van het venkel-
groen.

.

re
ce

pt

salade van rauwe venkel 
met gegrilde geitenkaas   
Voorgerecht voor 4 personen
2 knollen venkel]citroen]8 el olijfolie]peper en zout]100 g rucola of
veldsla]200 g zachte geitenkaas]3 el vloeibare honing]1 handje zwarte 
olijven]paar walnoten]

Was de venkel grondig. Verwijder stronk en bovenkant en snij in dunne plakjes.
Pers de citroen uit en meng 4 el daarvan met de olijfolie. Breng op smaak met
peper en zout.
Was de rucola en schik aan de bovenkant van een groot bord. Leg in het mid-
den de plakken venkel. Bestrooi met de vinaigrette.
Verwarm de grill voor. Snij de kaas in plakken en leg op een bakblik. Schenk de
honing er bovenop. Grill tot de bovenkant mooi bruin is.
Leg de kaasplakken op de venkelsalade en garneer met wat zwarte olijven en
walnoten.

a p r i l  2 0 0 4]c r e at i e v e  k e u k e n]21

eenvoudig

eenvoudig

eenvoudig
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