groene gazpac

h

Komkommer o
, (gele) tom
aat,
bosui, knofl
ook: in deze
koude
zomersoep
kun je vrijw
el je hele
moestuinoo
gst verwerke
n.

te-uitjes
tepizza met len
prei en len

ek op
Jeanine is g
cht en
unnen zo za za met
k
ie
D
uitjes.
iz
p
oals in deze rella.
zoet zijn. Z
a
zz
o
m
azijn en
balsamico

RECENSIE

Het Love & Lemons Kookboek
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 kun je leren. Dat bewijst Jeanine Donofrio, schrijfster van Het Love & Lemons
Kookboek en de gelijknamige populaire foodblog (www.loveandlemons.com).
In 2008 ontdekt ze – tijdens een reis door Italië – eten. Vers eten, zelfgemaakt,
met lokale ingrediënten van het seizoen. Zo wil Jeanine thuis voortaan ook eten.
Dat lukt niet meteen. Pas nadat ze stopt met het maken van boodschappenlijstjes
en seizoensgroenten als uitgangspunt neemt, kan ze koken zoals ze in Italië doen:
andersom. “De wortels op de markt zien er zo mooi uit dat je besluit daar iets mee te
maken. Of je begint met een of twee groenten die je in huis hebt en stelt daar een
menu mee samen”, legt Jeanine uit.
En nu – een paar jaar later - is er een veelgelezen blog en een kookboek ingedeeld op
groenten (in 26 hoofdstukken) en met honderd vegetarische recepten. In Het Love
& Lemons Kookboek kookt Jeanine met een aantal van haar favorieten. Groenten en
vruchten die vooral bij haar in de buurt, in midden Texas, verkrijgbaar zijn.
Zoals boerenkool, bloemkool en pompoen. En – haar absolute favoriet - citroen.
“Aan zo’n beetje alles wat ik maak, voeg ik een kneepje citroensap toe. Net zoals zout
smaken versterkt, geven zure ingrediënten, zoals citroen en limoen, je eten een frisse
en sprankelende smaak.” Citrusvruchten moet je volgens haar dan ook altijd in huis
hebben. Net zoals verse kruiden. “Kruiden zijn de makkelijkste manier om je eten pit
te geven.” Volgens Jeanine kun je kruiden het beste zelf kweken in potten of in de
volle grond. Stevige kruiden zoals rozemarijn en salie kun je bovendien gemakkelijk
invriezen waardoor je altijd een voorraad hebt.
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Jeanine deelt graag haar ervaringen en opgedane kookkennis. Met haar blog
en kookboek wil ze anderen inspireren om – net zo als zij – te koken met lokale
ingrediënten en volgens de seizoenen. Vandaar dat haar recepten over het algemeen
eenvoudig zijn en vaak glutenvrije en veganistische opties bevatten. Voor ieder
wat wils. Experimenteren en variëren moedigt ze aan. “Probeer eens amarant,
paardenbloem of de loof van zoete aardappels.” Jeanine’s gerechten klinken niet
alleen lekker, licht en snel, zo zien ze er ook uit. Al haar eten heeft een frisse, zonnige
uitstraling. Haar styling- en grafische vaardigheden en de fotografiekunsten van
haar man Jack zorgen ervoor dat je zin krijgt in de oogst van die dag. En dat is
precies de bedoeling. :) «

PREISOEP MET PAARSE SALIE

Prei, basilicum en salie groeien deze maanden goed en kun je
lekker combineren in deze zomerse soep.

DIT HEB JE NODIG VOOR 4 PERSONEN
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wortelgazpacho met citroengras

Gek op koude soepen? Maak dan
eens een gazpacho van wortels
met kokosmelk, currypasta en
citroengras. Lekker pittig en fris.

verse loempia’s met koolrabi

Snijd koolrabi in flinterdunne
reepjes en verwerk ze in een
loempia met onder andere
mango en avocado. Een heerlijke
manier om rauw van koolrabi
te genieten.

SOEP
4 middelgrote preien
2 tl olijfolie extra vergine
2 vastkokende aardappelen,
in blokjes van 1 cm
4 teentjes knoflook, fijngesneden
4 el paarse of gewone salie, grof gehakt
4 el droge witte wijn
1 l groentebouillon
4 el tijmtakjes, grof gehakt
300 g gekookte cannellinibonen, uitgelekt en afgespoeld
1-2 el versgeperst citroensap
1 hoeveelheid traditionele pesto
knapperig brood
zeezout en versgemalen zwarte peper

ZO MAAK JE HET
PESTO
Meng alle ingrediënten in de keukenmachine en breng op smaak.
SOEP
1. Snijd het witte en groene deel van de preien in ringen en spoel
ze in een vergiet grondig af.
2. Verhit de olijfolie in een grote pan op matig vuur. Doe de prei
met een snufje zout en peper erin. Roer en fruit de preiringen
circa 2 minuten tot ze zacht worden.
3. Voeg de aardappelen en nog flink wat zout en peper toe en bak
alles 2 minuten tot de aardappelen zacht beginnen te worden.
4. Doe de knoflook en salie erbij en bak alles nog 1 minuut.
Roer de witte wijn erdoor en verhit hem 1 minuut.
5. Voeg de groentebouillon en tijm toe. Zet het vuur laag en laat het
circa 18 minuten zachtjes pruttelen tot de aardappelen gaar zijn; voeg
de cannellinibonen pas de laatste 5 minuten van de kooktijd toe.
6. Doe het citroensap erbij, proef en voeg eventueel nog zout en
peper naar smaak toe.
Serveer de soep met pesto en stukken knapperige brood.
GLUTENVRIJ
Vegan: laat de kaas achterwege in de pesto.
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PESTO
4 el olijfolie extra vergine
2 el citroensap
1 teentje knoflook
60 gram verse basilicum
70 gram pijnboompitten
4 el parmezaanse kaas
zeezout en versgemalen zwarte
peper
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