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de fijnste, beste, mooiste, slimste kersttips & tricks 

De chocolade van cacao-expert/chocolade-
maker Claudio Corallo is magisch en zo 
ook de prijs. Wat worden onze tongen 
gestreeld door zijn mooie dunne flikjes. 
De 75% cacao smelt op je tong en de 
smaak is complex. Je proeft de rauwe 
cacaoboon terug: koele viooltjes en 
gerookt hout. De 73% cacao met cacao-
bonensnippers smelt net zo, maar ‘kraakt’ 
ook een beetje door de fijne flinters 
cacao bonen en heeft een licht bloemige 
smaak. Dát vraagt om een bijzonder 
after dinner-moment met een mooie 
sencha groene thee of een fijne single 
origine espresso, gezet met veel liefde! 
Voor een prachtige chocolademelk kun  
je de 75% in heet water op lossen. De 
chocolade komt van Claudio’s eigen 
plantages van Sao Tomé en Principe  
en gaat direct van bean–to-bar.  
Per 160 g € 16,50 claudiocorallo.com

Cocktailboutique Barrelproof 
in Rotterdam die op pag. 

104 bijzondere cocktails 
voor ons mixt, maakt 
artisanale limonades 
geperst van vers 
bio-fruit, kruiden en 
specerijen. Geweldig 

om mee te mixen, maar 
ook virgin – zonder 

alcohol – een feest. Zoals 
Pinkyrose, een spicy citroen-

rozenlimonade, Spiced Lemon & Rose, 
Dark Caramel & Sea Salt (lekkere, 
pittige limonade: perfect om te mixen) 
en Floral Ginger & Orange (fris 
kruidig). pinkyrose.nl

veroon coesel erfde een ouderwets hakbord 
van haar oma. Ze paste het iets aan en maakte het ruimer en met hogere randen. Sinds 2013 
maakt ze zelf haar damplank van beukenhout bij timmerfabriek visser in Zaandam. voordeel 
van deze erfgoedplank is dat alles wat je erop snijdt niet op het aanrecht valt en makkelijk  
de pan in te schuiven is. tegelijk is het ook nog een fijn dienblad. Wij opteren ook nog voor een 
xl-versie voor in de toekomst! damplank.nl

pinky rose  
 bijzondere  kerstlimonades
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Een paar leuke jongens die op eigen natuurlijke wijze en met veel smaak fruit en groente inmaken, kazen en vleeswaar 
roken en fruit drogen. Bijzonder tafelzuur als ingemaakte venkel, zoet van rode ui met kaneel en anijs, ingemaakte 

komkommer met dille, Amsterdamse pickles met komkommer, ui, geelwortel, mosterd- en dillezaad. Gerookte 
Hollandse boerenkaas, pastrami en boter! Heerlijk bij kerstkaas, borrel, wildstoof en kerstbrunch. lepelboom.nl

 ‘Komkommer en ui à la Fleur’. Kruidig mild zuur. met kurkuma, dillezaad en mosterdzaad.  ‘venkel à la sophie’. Fris zuur. met grapefruit, koriander 
en venkelzaad.  ‘rode ui à la tirza’. Kruidig zoet-zuur. met o.a. kaneel en steranijs.  ‘Komkommer à la jerry’. Fris zuur. met een takje dille.

lEpElBoom tAfElzuur & GErookt! 

rund & varken
van kop tot staart betekent dat niets van het dier verloren 
gaat als je hier vlees bestelt! Beefboxen of porkboxen met 
courante en, als je dat wilt, ook incourante delen als 
ossenstaart en varkenswangetjes. van niet zomaar koeien en 
varkens: essex en bonte Bentheimer, Limousin en Blonde 
aquitainekoeien. allemaal afkomstig van kleine boerderijen 
die ’goed’ boeren voor mens en dier. alle vlees wordt geslacht 
door slager Herman uit oene. op vankoptotstaart.com  
kun je precies leren welk deel van het dier waar zit en dus 
ook wat je bestelt en hoe je het bereidt. ideaal kerstvlees!
vankoptotstaart.com

verse vis 
Handig! Mooie verse visfilets en hele vissen bestel je deze 
kerst via visoptafel.nl. van rode poon tot tongschar, octopus, 
makreel en tarbot of langoustines, kreeft, oesters en 
gerookte vis. er is ook een vleesoptafel.nl met cote de boeuf, 
bavette, kalfswangetjes, iberico- en Livar-varkensvlees, 
Black angus-rundvlees, duif, gans en parelhoen. en nog  
veel meer. er zijn 2000 afhaalpunten door heel nederland. 
visoptafel.nl en vleesoptafel.nl

lam 
Prachtig zilt lamsvlees van texelaar schapen op ameland, 
dat is wat familie Molenaar je aanbiedt via dezouteweide.nl 
Geslacht door slager Menno Hoekstra in anjum en diepge-
vroren te bestellen. van een half of een heel lamspakket tot 
een feestlampakket. dezouteweide.nl

groente 
vijf soorten artisjok, eetbare bloemen, italiaanse groenten 
zoals cime di rape en snijbiet, scarola andijvie, radicchio 
treviso en puntarelle, boterbonen en wilde paddenstoelen. 
Basilicum uit Liguria, vers kardemomblad, zuring. Bittere 
sinaasappel, bergamot-citroenen: alles wat je normaal niet 
vindt bij je groenteboer, vind je hier wel! Geweldig assorti-
ment door heel nederland bezorgd of af te halen. 
vers-bestellen.nl
 
wild 
Wildspecialist ruig kon niet achterblijven en heeft ook een 
geweldige webwinkel. voor roodpootpatrijsen, reeachter-
bouten, wilde eend, gerookte wilde gansfilet of fazantpaté 
met appel. en nog veel meer (hertensalami!) webpoelier.nl

very easy  
kerSTbooDSChaPPen

Geurige lavendelknopjes of rozenblaadjes op lamsvlees, over pannacotta of  
burrata. Salades met Oost-Indische kers, soep met boragebloemetjes, pavlova met 

licht zoete leeuwenbekjes, of een ruige carpaccio met peperige bloemblaadjes 
van afrikaantjes. Dat kan deze kerst want bloombites heeft ze allemaal!  

Per bakje € 3,95 bloombites.nl
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Zeef de bloem door een fijne zeef in een grote kom. doe 
het zout bij het water en roer goed. voeg 120 ml water 

met behulp van een rubberen spatel beetje bij beetje toe 
aan de bloem, totdat je net een bal kunt vormen. voeg 

evt. nog wat extra water toe. Leg het deeg op een 
schoon werkblad en kneed 10 min! verdeel de deegbal 
in 2 stukken met een deegverdeler (of de botte kant van 
een groot koksmes). Maak 2 rollen van de deegstukken 
en verpak in folie. Laat 30 min. rusten. Haal het deeg uit 

het folie en snijd iedere rol in 12 stukjes en bewaar 
onder een vochtige theedoek. Bestrooi het werkblad 
met aardappelzetmeel of maïzena. vorm een balletje 

van ieder deegstukje en druk plat tot een rondje. rol uit 
met een deegroller, maar rol niet de boven- en 

onderrand uit: zo blijft de cirkel mooi rond. Steek 
cirkels uit de rondjes met de deegsteker en bewaar 
onder vochtige theedoek. verpak in folie en gebruik 

binnen 3-4 dagen. tip: wil je ze op voorraad hebben? 
verdubbel dan het recept en vries (een deel) in! ontdooi 

ze voordat je de ingevroren vellen gaat gebruiken.  
voor instant eigen Gyoza-geluk!

word  zEN... 
... en maak je eigen gyoza-velletjes 

voor de hapjes op pag. 104

Namiko Chen schrijft een leuk, praktisch, 
Engelstalig blog over de Japanse keuken: 
justonecookbook.com. Hier legt ze o.a. uit 
hoe je zelf gyoza-velletjes maakt en hoe 
lekker dat is!  Op deliciousmagazine.nl/

gyoza staat Namiko’s gyoza-filmpje,  
waar dit recept bij hoort.

voor 22 stuks: 240 g bloem / 1 tl zout / 120-150 ml vers 
gekookt water / aardappelzetmeel of maïzena / een 

deegverdeler / ronde deegsteker van 8 cm Ø

boeren 
kerstsnacks

We houden ervan: Boerenbites van 
Boerderij Lindenhoff. Die zijn gemaakt 
van duurzame vleesresten van hun 
eigen heerlijke Gasconne-varkens en 

runderen. Bijten maar deze feestdagen 
in die geweldige bitterballen, frikadellen, 
kalfskroketten en Gasconne-burgers! Te 
koop via de webshop van Lindenhoff en 
bij Lindenhoff zelf. Rijkstraatweg 9c,  

Baambrugge. lindenhoff.nl

Cavolo nero, ofwel palmkool, en ook gewone boerenkool 
zijn heerlijke kerstgroenten. Snijd bij cavolo nero  
de harde nerven eruit, blancheer de kool (eventueel  
in bouillon), en roerbak de kool met knoflook en/of 
olijfolie, of wat boter of ganzenvet. Lekker bij wild  
en gevogelte. Te koop op boerenmarkten, bij Marqt en  
bij goedgesorteerde groentewinkels. 

spaans krokettenfeest!

kerstgroen

We zetten onze tanden graag in de zalige ibérico 
croquet van bakkerij Holtkamp, amsterdam,  
waar al járen de beste kroketten worden gemaakt. 
de rozige, krokante ibérico croquet met gegaarde 
ibericoham, knolselderij, zwarte peper en 
krachtige ibericobouillon is ontstaan uit een 
samenwerking tussen Holtkamp en ibericus Jillis 
Jacobs, een Spaanse hammen-deli in amsterdam. 
Patisserie Holtkamp, vijzelgracht 15, amsterdam, 
patisserieholtkamp.nl en ibericus, Haarlemmer-
straat 93, amsterdam, ibericus.nl

cocktAils &  
BorrElHApjEs op pAG. 104
rillettes is eigenlijk gewoon 

gegaard en geplukt vlees 
vermengd met vet. Een rustiek 
en simpel boerengerecht om 
vleesrestjes (kip, varken, 
konijn) op te maken. ook 

kant-en-klaar te koop. smeer  
op gegrild zuurdesembrood en 

doe er wat uienchutney of 
vijgenjam bij. met een glas port 

een heerlijk kerstaperitief. 

kerst-kook-tips!
tips & tricks voor de kerstgerechten in delicious. 

fAmiliEtAfEl op pAG. 44
De bosbessen-anijsbavarois kun 

je makkelijk lossen als je de 
puddingvorm van tevoren  

bekleedt met huishoudfolie, invet 
met wat neutrale olie of met koud 

water omspoelt, of als je de 
puddingvorm met inhoud even in 

heet water dompelt.

fAmiliEtAfEl op pAG. 44
Als je gedroogde padden-
stoelen gebruikt, week ze 
dan eerst even in warm 

water. zeef dit aromatische 
paddenstoelenwater (het kan 
wat zanderig zijn) en gebruik 

het als extra smaakmaker  
in je soep.

fAmiliEtAfEl op pAG. 44 
De limoen-beurre blanc kun je 
tot gebruik perfect bewaren in 

een thermoskan.

Het vet van de kerstham snijd 
je gemakkelijk in met een 
kartelmes. zorg ervoor dat  

het vet koud is. 

tAfEl voor vEEl op pAG. 84 
Een supertruc om hasselback-

aardappels in te snijden? 
Gebruik Aziatische eetstokjes! 

leg ze evenwijdig naast de 
aardappel en snijd de aardappels 

tot op de stokjes in dunne  
plakjes. Nu blijft de onderkant 

vastzitten en snijd je de 
aardappels niet per ongeluk  

te ver door.

zwEzErik op pAG. 114
kies je deze kerst de wintersalade met zwezerik en vraag je je af wat zwezerik precies is? zwezerik (thymus) is een klier die bij kalveren de groei regelt. 

Naarmate het kalf groeit en volwassen wordt, verschrompelt de klier. De meeste zwezeriken gaan naar restaurants. zwezerik is te koop bij een aantal 
webwinkels, of vraag ernaar (circa 2 weken voordat je het gerecht gaat maken) bij een slager die zelf kalfsvlees selecteert en uitbeent. 

De slager moet het vlees namelijk zelf ook bestellen.

tAfEl voor vEEl op pAG. 84 
‘Hasselback’ is de zweedse 
term voor ingesneden aard-
appelen. Hier wordt de term 

gebruikt voor varkensribstuk: 
door tussen de inkepingen veel 
kruiden en knoflook te leggen 
krijgt het ribstuk een heerlijke 

smaak. Het weer samen-
gebonden ribstuk blijft zo  

ook veel malser.

delicious.  1716  delicious.  
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1 cocktailglas: martini (vermout), manhattan  
en daiquiri. 2 long drink- of high ball-glas: 
cocktails als gin tonic, bloody mary en  
mocktails. De spaanse gin-tonic wordt vaak 
in een wijnglas geschonken. 3 klassieke 
short tumbler: cocktails die je in het glas 
bereidt, bijvoorbeeld de mint julep. 

tools
Met de urban bar cocktailkit (1) heb je 
alles in huis om cocktails te mixen. een 
Boston Shaker met bijbehorend glas 
om te shaken, een hawthorne strainer 
om het ijs dat je bij het shaken gebruikt 
te zeven voor je de cocktail uitschenkt 
en een lange bar spoon om te mixen en 
gelaagde cocktails te maken, € 39,95 
thingsfordrinks.com 
Wat zijn cocktails zonder mooie takjes 
fruit, specerijen en citrusschilletjes? 
Met deze zesteur (2) maak je ze dik en 
dun, € 8,95 thingsfordrinks.com

glaswerk
Prachtig klassiek whisky-, water- en 
cocktailglas (3) Libbey carats of Libbey 
radiant glas, € 6,95  
thingsfordrinks.com
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je eigen 
kerstcocktail-bar

op pag. 104 mixen we heerlijke cocktails. Zo wordt het nog leuker:

1  Vijgenjam als onderdeel van een marinade voor wild en vlees en in sauzen.
2    Italiaanse grissini kant-en-klaar: omwikkel ze met vleeswaren als spek,  

pata negra of parmaham voor een snel hapje; breek ze in stukjes en gebruik  
ze als snelle, knapperige croutons in een salade of verkruimel ze en strooi over 
carpaccio van vlees. Zie ook onze grissini op pag. 90 voor een homemade variant!

3    Passievruchten voor een snelle cocktail of door wat gemberlimonadesiroop  
geroerd als saus over ijs. 

4  Truffelboter om te laten smelten op (wild-)biefstukjes.
5   Zalmkaviaar, tzar caviar of gerookte vis op een zachtgekookt kwarteleitje  

voor een snel hapje (zie Easy does it op pag. 18). 

champagne  
van aperitief tot voorgerecht

Brut champagne is een mooi begin van elk feestdiner, heeft een 
magisch effect en brengt je meteen in de stemming. in de 

gastronomie vertroetelen ze hun gasten maar al te graag met 
een glas sprankelende champagne om de smaakzintuigen 

wakker te kietelen. de Pommery silver Brut champagne valt zó 
in de smaak vanwege de rijkere stijl, de fluweelzachte mousse 
en fijne zuren dat de hele groep van Jeunes restaurateurs in 
nederland deze mousserende wijn als huischampagne heeft 

gekozen. dankzij de extra lange rijping op fles heeft deze 
champagne een meer getoaste geur en nootachtige smaak, die 

ook waanzinnig goed combineren met een voorgerecht met 
coquilles bijv. Zeventwintig restaurants zijn lid. allemaal jonge 
getalenteerde chefs die vast en zeker iets verrassends koken 

met Silver Brut!  jre.eu/nl/

door Ellen Dekkers

welke cocktail 
      in  welk glas? 

top  
5

2

1

3
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Wat een waanzinnige kazen kiest Betty Koster! l’amuse.nl

  Perfect voor zachte, Hollandse kaas dit mes met 
heft van eikenhout. de kaas blijft niet aan het 
mesblad plakken en zakt niet in tijdens het snijden. 
boska.com € 9,50

 dit rvs kaasmes heeft nauwelijks een mesblad en is 
daarom geschikt voor ultrazachte kaas als brie en 
andere witschimmelkazen.  boska.com € 10,90 

Het Laguiole en aubrac-kaasmes wordt in zijn 
geheel door één ambachtsman gemaakt. alle 
messen dragen het meesterteken van de maker. 
door de uitsparingen blijft kaas niet aan het rvs-  
lemmet plakken. Met heft van olijfbomenhout. 
kookwinkel.nl € 109

 Wil je hét mes voor zachte, harde of smeerkaas? 
Laguiole heeft een mes voor harde kazen, een 
smeermes en een kaasmes met prikvork.  
keukenmesshop.nl € 29

Vanaf pag. 142 is het kaas, kaas en  
nog meer kaas. We snijden ze graag  
met deze mooie, handige messen. 

VacherIn mOnt D’Or
Superromige Zwitserse kaas van 
koemelk. deze rijpe kaas – verkrijgbaar 
van september tot april – is lekker zacht 
en heeft een rijke, zoete, iets grassige 
smaak. Komt het best tot zijn recht als  
de kaas even de oven ingaat en warm en 
vloeibaar wordt zodat je hem met wat 
brood kunt opdippen. 

OlDe remeKer
Biologische, Hollandse, rauwmelkse 
kaas van Jerseykoeien. de gewone 
remeker rijpt ± 6 maanden,  
de brokkelige olde rijpt minstens  
16 maanden en heeft een volle,  
romige, iets kruidige smaak. 

éPOISSe
dit zachte kaasje van koemelk met rode 
korst wordt tijdens het rijpen met marc 
de Bourgogne gewassen. Goed rijpe 
époisse heeft een uitgesproken, iets 
pittige smaak en loopt bij het aansnijden 
meteen uit.

cOmté
deze harde kaas uit de Franse Jura 
wordt gemaakt van ongepasteuriseerde 
koemelk en rijpt in grotten. dat geeft de 
bleekgele kaas zijn karakteristieke, 
boterige, iets nootachtige smaak. 

GOrGOnzOla PIccante
Pittige blauwschimmelkaas van koemelk 
uit noord-italië. de iets gelige kaas  
met blauwe aders heeft een stevige, 
maar romige textuur en een scherpe,  
wat zoete smaak. 

Burrata
deze italiaanse buffelmelkkaas wordt  
op vrijwel dezelfde manier gemaakt  
als mozzarella. de binnenkant van de 
kaas bol wordt gevuld met room. als je  
de zachte bol opensnijdt, loopt de dikke 
room eruit. 

St. marcellIn 
 à la lyOnnaISe
Koemelkkaasje uit Zuid-oost Frankrijk 
dat tijdens het rijpen wordt ingewreven 
met zout. tijdens het rijpen op de 
droogzolder krijgt de romige kaas een 
friszure, fruitige smaak. 

mancheGO Gran reSerVa 
DeheSa De lOS llanOS
Stevige, Spaanse kaas van schapenmelk 
die minstens negen maanden rijpt.  
de brokkelige, iets droge kaas heeft  
een intense, kruidige smaak en strogele 
kleur.  

tête De mOIne
Pittige, harde Zwitserse kaas van 
koemelk waarvan vaak mooie dunne 
krullen worden geschaafd met een 
speciale tête de moine-schaaf of girolle. 
de jonge kaas is vrij zoet en notig van 
smaak, maar naarmate de kaas rijpt, 
wordt hij steeds uitgesprokener. 

DélIce De BOurGOGne
dit Franse kaasje is een triple crème en 
dus superromig. de vrij zachte kaas wordt 
gemaakt van koemelk en de pittige korst 
omhult de zachte, boterige binnenkant 
met iets zoete smaak. 

kaas  mes

We koken pannen vol eten, wassen 
stapels pannen en borden af en 

poleren ons bestek en wijnglazen 
voor onze diners. Voor dat laatste 

zijn de fijne linnen theedoeken van 
knit-tet perfect, maar ook de leuke 

theedoek Martha van Clodette,  
€ 17,50 p.st. knit-tet.nl en  

€ 15 clodette.be Ook doen we  
graag schort Lea van  

Clodette aan. Die beschermt  
je voor- én achterzijde.  

Gemaakt van damast, helaas  
alleen in    uitvoering, € 55  

clodette.be Vieze vingers vegen  
we af aan mooie, dikke papieren 

servetten, € 15 clodette.be

kerstkoken doen we zo!

Kruidige herderham: maak een snelle 
carpaccio van schapenham met wat dunne 
plakjes biet en geschaafde geitenkaas. Van 
schapen die in kruidige natuurgebieden 
grazen! Te bestellen bij de webwinkel van Ad 
Reinders vleesrokerij en zouterij. vleesrokerij.nl 
Of neem evt. een gerijpte Italiaanse of 
Spaanse ham van topkwaliteit.
Crazy pea & broccocress: maak een knolselde-
rijsoepje op basis van wildbouillon af met wat 
erwt of brocco-cress. Of verdeel de cress over 
voorgerechten, borrelhapjes en salades. 
discoverfresh.nl
Witte truffelolie: bak paddenstoelen, leg ze op 
met zoute boter besmeerde stukjes gegrild 
zuurdesembrood en besprenkel ze met witte 
truffelolie. € 24,95, LA organic. laorganic.nl
Tzar caviar: gepocheerde eitjes met Tzar Caviar, 
of als feestelijke smaakmaker bij een simpel 
gegrild visje. Tzar Caviar is een beluga kaviaar- 
imitatie gemaakt van sterke vis bouillon die 
exact de smaak imiteert van echte Beluga-
kaviaar, de kleur is van inktvisinkt en het 
kaviaarbolletje is gemaakt met moleculaire 
techniek! Bijna niet van echt te onderscheiden, 
behalve in prijs dan, 50 g € 14,75. tzarcaviar.com
Marineermosterd: marineer kerststoofvlees 
met de heerlijke, grove marineermosterd met 
kaneel en specerijen van Walter Abma die te 
koop is bij Marqt. marqt.com

 
'easy does it'

De beste, bijzondere en makkelijke kerstsmaakmakers:

DE gaNzEN  
vaN gEbrOEDErs DE wOlf 

Martijn van de reep en tom Zinger van 
Gebroeders de Wolf weten graag wat er op hun 
bord ligt en hoe dat daar komt. daarom jagen 
ze op ganzen (vanwege het ganzenoverschot) 

en maken er gerookte, wilde ganzenborst, 
droge wilde ganzenworst, rillette en paté van. 

echt heerlijk kerstwild en perfect met 
Lepelboom tafelzuur.  

gebroedersdewolf.squarespace.com

nog meer&
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ge-wel-dige kerstkookboeken 
delicious. selecteert

culi-journalist Jacques Hermus schrijft 
warm, bevlogen en gepassioneerd over 
eten. Zijn boek is daarom een lust om te 
lezen. en ook al is je plattelandsliefde niet 
groot, door Jacques krijg je die meteen. 
Jacques loodst je van tuin naar weiland  
en van jager naar boer en visser. Hij  
geeft je recepten van lekkere gerechten 
van hemzelf en anderen: venkel in deeg, 
perentaart met calvados, melkpudding met 
artisjok. in Het wilde eten staan praktische 
tuintips, seizoenkalenders en leren we zelfs 
dat je je eigen kippen (mits je ze verdooft  
en een vaste hand bezit) zelf thuis mag 
slachten. Met tot in detail beschreven hoe 
je dat doet, hoe je de kip plukt en er daarna 
een heerlijke bierkip van maakt. ook  
gaat Jacques de herkomst van alle 
basiskeukeningrediënten langs, van ui  
tot aardappel en van kip tot gans en ree. 
aanstekelijk heerlijk!  
Jacques Hermus, Het wilde eten, fontaine 
Uitgevers, € 29,95, IsbN 9789059564824

nathan outlaws restaurant in cornwall 
heeft maar liefst 2 Michelin-sterren. de 
Britse topkok Heston Blumental schrijft  
in het voorwoord van nathan outlaws 
viskeuken: ‘nathans gerechten hebben 
een bijzondere elegantie, zijn subtiel, 
uitgebalanceerd en met respect voor 
traditie en precisie uitgevoerd.’ en precies 
dát is wat we van nathan kunnen leren:  
dat het bij vis bereiden om de beste 
combinaties en de beste technieken gaat. 
in whisky ingelegde zalm combineert hij 
met ingelegde koolrabi en mierikswortel-
yoghurt: wow! of ingelegde kebab van 
kreeft en prei! en gerookte goudbrasem 
met venkeljam! eén ding is zeker, ook een 
vis-o-fiel gaat in dit boek op ontdekkings-
tocht, want nathans smaak is ongekend 
inspirerend. en voor iedereen die niet snel 
vis maakt, maar wel een vislover is: al  
zijn recepten zijn simpel en voor iedereen 
maakbaar. Met stap-voor-stap uitleg over 
visfileren en schaal- en schelpdieren.  
een viskookboek om te koesteren.  
Nathan Outlaws viskeuken, Karakter 
Uitgevers, € 29,95, IsbN 9789045206769

Julia child over de kunst van het koken: 
‘train uzelf in het gebruik van uw handen 
en vingers, want dat zijn prachtige 
instrumenten…!’ Julia child’s standaard-
werk de kunst van het koken is anno 2014 
nog altijd een must, zeker met kerst.  
niet voor niks dat er een heruitgave is 
verschenen. Haar klare, heldere taal en 
recepten zijn ongeëvenaard. Julia helpt ons 
herinneren aan wat echt belangrijk is. Ze 
schrijft: ‘Bij alle technieken van de Franse 
keuken gaat het maar om één ding: hoe 
smaakt het?’ Julia’s boek staat bomvol 
gedetailleerde recepten en basistechnie-
ken. van snij technieken (met handige 
illustraties) tot geweldige gerechten als 
milde knoflooksoep aigo bouido, of een 
echte poulet rôti (gebraden kip) waarover 
Julia zegt: ‘Men moet naar de kip luisteren, 
vooral voort  durend bedruipen en zorgen 
dat zij precies gaar wordt.’ ach, zelfs als je 
geen zin hebt om de keuken in te gaan en 
een paté met Julia’s precisie te maken,  
dan nog is het lezen van de kunst van het 
koken één groot eet-leesfeest.  
Julia Child, De kunst van het koken, 
Kosmos Uitgevers, € 39,99,  
IsbN 9789021558677
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