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Leafs

vegetarische seizoensrecepten
uit de moestuin
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Recensie
Eten en schrijven is een
populaire combinatie.
Elke week verschijnt er
wel een nieuw kookboek.
Wat is de moeite waard
om te lezen, om te kopen?
Wij pikken de mooiste
boeken voor je uit
de stapel.

Koken doet Carola de Kanter al sinds
haar pubertijd. Hetzelfde geldt voor het
ontwikkelen en schrijven van recepten.
Eerst alleen voor haarzelf, later ook beroepsmatig, in opdracht. Ze heeft inmiddels meerdere kookboeken op haar naam
staan. Pas in het recent verschenen
Leafs laat Carola zien hoe zij echt graag
kookt: seizoensgebonden, vegetarisch,
niet al te ingewikkeld.
“Sinds vier jaar heb ik een moestuin en
kook en eet ik zoals ik het liefste doe en
het beste bij mij als persoon past. Ik volg
de seizoenen, gebruik wat er in mijn tuin
en kas groeit en vul dat aan met (minder
bekende) producten uit de toko en van de
markt.” Het resultaat: verrassende combinaties van seizoensfruit- en groente en
soms enkele exotische ingrediënten. In de
zomer maakt Carola bijvoorbeeld graag een
looksoep met nootmuskaatroom of artisjok
met Gentse mosterd en gedroogde miso.
In de herfst staat onder andere een waterkerssalade met goudsbloem op het menu
en een sambal van paddenstoelen.
Voor wie een moestuin heeft, kan zijn hart
ophalen met Leafs. Carola’s tuin zorgt voor
een gevarieerde oogst en daarmee ingre-

diëntenlijst. Ze kweekt zowel gangbare
als minder gangbare soorten groenten,
fruit, kruiden en bloemen. Palmkool, gele
frambozen, Lambada aardbeien, maar ook
Thaise basilicum en allerlei eetbare bloemen. Heb je iets niet of iets anders in je
tuin staan, geen probleem. In haar recepten noemt Carola vaak alternatieven. Je
kunt ook haar kweektips opvolgen. Die kun
je zowel toepassen in de (moes)tuin, als op
het balkon of de vensterbank.
Leafs is ook bedoeld voor wie nog niet zo’n
groente- en fruitkenner is. Carola: “Veel
mensen vinden het moeilijk om vegetarische gerechten te maken die zowel gevarieerd als lekker zijn. Bij mijn tuin heb ik een
Kookatelier waar ik kooksessies organiseer.
Ik krijg vaak de vraag: wat eet jij dan als
vegetariër? Leafs is het antwoord op die
vraag. Met Leafs wil ik mensen anders naar
groente laten kijken. Ze laten experimenteren met smaken zodat ze een keer geen
vlees of vis eten en dat ook niet missen.”
Mogelijkheden genoeg volgens Carola, ook
als je niet lang in de keuken wilt staan.
“Maak eens een witlofsoep met verse
laurier in plaats van gedroogde. Of rooster
een stuk kool of gem sla op de barbecue: je
weet niet wat je proeft!”
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KOMKOMMERGAZPACHO
MET KRUIDENTUINTJE
EN KAASKOEKJES
Een heerlijk zomerse soep. Verfrissend van
smaak door de komkommer en tegelijkertijd
mooi om te zien vanwege de verschillende kruiden en bloemen. Onder andere viooltjes en borage (bernagie of komkommerkruid). Borage kun je
zaaien in de volle grond na ijsheiligen (half mei).
Vanaf juni (begin zomer) tot in het najaar kun je
de mooie lilablauwe bloemetjes plukken.
Tip van Carola: “Zaai niet te veel - dat overkomt
mij ieder jaar weer -, want borage neemt je tuin
over. Borage is wel goed voor de bestuiving; er
komen veel hommels en bijen op af Viooltjes
zijn eetbaar als je ze zelf zaait. De viooltjes uit
het tuincentrum zijn dat niet omdat je niet weet
waarmee ze zijn bespoten.”
DIT HEB JE NODIG VOOR 4 PERSONEN

ZO MAAK JE HET

• SOEP
2 komkommers, geschild en in stukjes
2-3 tenen knoflook, fijngehakt
125 ml extra vierge olijfolie, plus iets extra om te
besprenkelen
60 ml witte balsamicoazijn
zout

• SOEP
Pureer de komkommers met de knoflook in een blender
en voeg de olijfolie geleidelijk toe.
Roer de witte balsamicoazijn erdoor en breng op smaak
met zout.
Laat de soep 2 tot 3 uur afkoelen in de koelkast.

• KAASKOEKJES
2 el belegen kaas, geraspt
4 el Parmezaanse kaas, geraspt
snufje rode chilivlokken
12 salieblaadjes, gefrituurd en bestrooid met zout
• GARNERING
verschillende soorten basilicum, rucola, botersla,
erwtenscheuten, tomaatjes, viooltjes, borage of
andere bloemetjes
brood, om erbij te serveren

• KAASKOEKJES
Verwarm de oven voor tot 200 °C.
Meng de geraspte kaas met de chilivlokken en verdeel het kaasmengsel over een vel bakpapier op een
bakplaat. Bak in de oven tot de kaas gesmolten is en
lichtbruin kleurt. Laat afkoelen en snijd of breek in
4 stukken.
• GARNERING
Schep de soep in diepe borden en verdeel de slablaadjes, kruiden, salie en bloemetjes aan een kant over de
soep. Leg er een kaaskoekje half in en druppel nog wat
olijfolie over de soep. Serveer er lekker brood bij

TIP:
Serveer de soep in kleine borrelglaasjes als snack tussendoor of neem de soep mee naar je werk in een thermoskan. Met een bruin broodje erbij is het een heerlijk gezonde lunch. De verse kruiden en het kaaskoekje kun je dan
eventueel weglaten.
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