OUT OF THE BOX

Caponata met Ganda ham

Caponata is een overheerlijke Siciliaanse specialiteit, maar ook een
werkje van lange adem. Stéphane zorgt voor een Belgische twist en
neemt enkele shortcuts.
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Ingrediënten (voor 2 personen)
1 Puntpaprika
½ Courgette
½ Aubergine
2 Coeur de boeuf-tomaten
Handvol basilicum + enkele blaadjes ter 		
versiering
Enkele groene olijven
Provençaalse kruiden
Scheutje balsamico-azijn
1 theelepel acaciahoning
Enkele plakjes Ganda Ham
Enkele sneden speltbrood
Mascarpone
Olijfolie
Kokosvet (of een andere hittebestendige olie,
bv. arachideolie)
Bereiding
Snij de aubergine in blokjes, voeg een handje
gesnipperde basilicum toe en gaar de groente in
wat olijfolie.
Halveer de puntpaprika en verwijder de
zaadlijsten en zaadjes.
Snij de courgette in schijfjes.
Wrijf de courgette en puntpaprika in met een
hittebestendige vetstof zoals kokosvet. Grill de
beide groenten.
Snij 1 coeur de boeuf-tomaat in blokjes en voeg
ze bij de aubergine die al aan het pruttelen is.
Voeg een vleugje limoen en een theelepel
honing toe.
Serveren
Snij de tweede tomaat in schijfjes. Leg ze op een bord of in een kommetje.
Daar bovenop komt de gegrilde courgette.
Giet nog een scheutje balsamicoazijn bij de aubergine en schep het mengsel bovenop de tomaat en courgette.
Werk af met de in reepjes gesneden puntpaprika’s.
Kruid met blaadjes basilicum en Provençaalse kruiden. Versier met enkele olijven en plakjes Ganda Ham.
En nog een toegift voor de lekkerbekken: serveer met driehoekjes speltboterham met mascarpone.
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Chocolademousse met bosvruchten

De chocolademousse van Sandra is een feest voor de smaakpapillen.
Geen room, noch eierdooier of suiker: een lichte en gezonde
verwennerij dus!

WEETJE!
Gebruik pure chocolade voor
een vollere smaak.
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Ingrediënten (voor 2 personen)
Eiwit van 3 eieren
80 g pure chocolade (70% cacao)
Verse bessen voor de afwerking (aalbessen,
frambozen, blauwe bessen,…)
1 el amandelschilfers
Bereiding
Rooster de amandelschilfers in de oven of in
een pan.
Klop het eiwit op met een mixer.
Smelt de chocolade au bain-marie: giet water in
een pot, breng aan de kook en zet op een laag
vuur. Doe de chocolade in een kleinere pot en
zet die in het warme water terwijl je blijft roeren.
Zorg ervoor dat er geen water bij de
chocolade komt.
Het kan ook in de microgolfoven: breek de
chocolade in stukjes in een microgolfbestendige
kom. Kies het laagst mogelijke vermogen. Zet
het kommetje chocolade in de magnetron met
intervallen van 20 seconden. Roer tussendoor tot
de chocolade helemaal gesmolten is.
Laat de chocolade wat afkoelen, voeg het
opgeklopte eiwit toe aan de chocolade en
meng voorzichtig.
Rooster de amandelen in de oven of in een pan
Schep de chocolademousse in kopjes en werk af
met de bessen en de amandelschilfers.
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