Claudia Allemeersch

Mediterraan

Voorwoord

UIT LIEFDE VOOR DE MEDITERRANE KEUKEN….
Koken… ooit begon het als hobby, daarna werd het een passie en deze wil ik met jullie
delen.
Mijn eerste selectie ooit voor Peter Goossens en Sergio Herman ten behoeve van de
eerste editie van ‘Beste hobbykok van Vlaanderen' is ontstaan in Saint-Laurent-du-Var. Ik
was geselecteerd bij de laatste 100 en was die week aanwezig in het Zuiden van Frankrijk.
Gelukkig zijn we altijd omringd door goeie vrienden en hebben ze avond na avond het
gerecht moeten proeven dat ik ging presenteren aan de driesterrenchefs. Ik vermoed dat
ik Peter overtuigd heb met mijn gerecht door de ingrediënten die ik toen gebruikt heb:
de beste olijfolie van Nice, citroenen van Menton, tapenade van olijven van Antibes, en
zo kan ik doorgaan. Na die eerste overwinning ben ik mediterraans blijven koken wat mij
uiteindelijk de beste hobbykok gemaakt heeft.
Ik neem jullie mee op een culinaire reis door Zuid-Frankrijk - met als gastchef Chantal
Bourlon, Spanje, Marokko - met als gastchef Sana Makrache, Italië, Griekenland - met als
gastchefs de broers Tzikis, en Kroatië - met als gastchef Marina Bogdanic. Als kers op de
taart heeft onze beste patissier Roger van Damme een dessert gedeeld, waarvoor ik zeer
dankbaar ben!
Het was voor mij ook telkens een zeer leerrijke ervaring om met zuidelijke chefs aan de
slag te gaan. Het raakte mij keer op keer hoe trots ze zijn op hun lievelingsrecepten, hun
manier van leven waarin eten, gezelligheid en samen tafelen een cruciale rol spelen. Ze
gebruiken pure ingrediënten en halen die meestal rechtstreeks van de lokale markt. Alles
gebeurt in een andere sfeer die vakantie uitstraalt, en met behulp van de Thermomix
kunnen we nu al die heerlijke gerechten zelf op onze tafel toveren.
Ik hoop dat dit boek een inspiratiebron mag zijn om heel lekker én vaak ook heel gezond
te koken voor uw familie en vrienden,
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Bedankt
Het werd opnieuw een superboeiend boek om te schrijven, maar zonder de
hulp van anderen zou mij dit niet lukken!

Merçi

Hvala
Gracias

Grazie

Een grote dank aan:
Tante Tine en Wendy voor jullie enthousiasme, volharding en professionele
steun.
Heikki Verdurme voor de prachtige fotografie.
Stefan Doutreluingne voor de organisatie van A tot Z en de mooie grafische
vormgeving.
Edward Vanhoutte voor de eindredactie.
Uitgeverij Lannoo om mij de kans te geven om mijn ideeën uit te werken.
Sana Makrache om al die mooie Marokkaanse recepten te delen.
De broers Yazimi van Pièce Unique voor de fijne samenwerking.
Chantal Bourlon om ons te gidsen door uw geliefde Vence en de Zuid-Franse
recepten te delen.
De gebroeders Tzikis om voor ons de allergezelligste tafel vol Griekse
delicatessen te serveren en daarbij jullie recepten te delen.
Marina Bogdanic om ons de reis van ons leven te bezorgen, en helemaal naar
België te reizen om uw recepten te delen.
Roger Van Damme om in uw zo druk programma toch nog de tijd te nemen
om het dessert in mijn keuken te komen bereiden!
Sophie-Anne en Lewis, Antoine en Juliette voor de enthousiaste, grappige en
kritische uitdrukkingen bij het proeven van mijn gerechten.
Kurt, om mij de kans en blijvende ondersteuning te geven, LY!

‘De beste dingen in het leven zijn de mensen van wie je houdt, de mooie plekken
waar je bent geweest en de geweldige herinneringen die je gedurende de tijd
samen hebt opgebouwd.’
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Marokko

Uitgeverij Lannoo heeft mij in
contact gebracht met Sana omdat
zij heel graag haar Marokkaanse
recepten wou delen die bereid
kunnen worden met de Thermomix.
Wat een leuke samenwerking was
dat! Met haar ervaring als advisor en
met de echte keuken recht uit het hart
van Marokko hebben we fantastische
gerechten gecreëerd.

Sana Makrache
Een tijdje geleden werd mij gevraagd of ik het zag zitten om met Claudia samen te werken aan een mediterraans
Thermomix-boek. De mediterraanse keuken, mijn lievelingskeuken, en in het bijzonder de ‘Marokkaanse’ keuken,
de keuken van mijn roots, mijn kindertijd en jeugdjaren, vertalen in Thermomix-taal? Samenwerken met ‘de beste
hobbykok van Vlaanderen’? Recepten uittesten met mijn beste keukenvriend, alias ‘la bête’ zoals mijn vriendinnen en ik
hem noemen? Ja, dat zag ik wel zitten!
Zes jaar geleden leerde ik, als taaldocente, de Thermomix toevallig kennen via mijn studenten Spaans die er
laaiend enthousiast over waren. In Spanje maakt de Thermomix al jarenlang in veel gezinnen vast deel uit van de
keukeninventaris. Na het bijwonen van mijn eerste demo was ik meteen verkocht… en sindsdien is er een nieuwe wereld
voor mij opengegaan, niet alleen als enthousiaste gebruiker, maar ook als gepassioneerde Thermomix-advisor. Intussen,
na meer dan 250 verkopen, heb ik heel veel bijgeleerd: zowel op culinair, sociaal als professioneel vlak!
Hoewel er duizenden recepten te vinden zijn op Cookidoo, het officiële Thermomix-receptenplatform en op internet,
vond ik toch heel weinig Marokkaanse recepten in het Nederlands. Dus beetje bij beetje begon ik onze familierecepten
om te zetten in Thermomix-taal: harira, linzensoep, couscous, tajine, chermoula,… aangepast met mijn eigen, gezondere
‘Sana-touch’; recepten die jullie in dit prachtige boek kunnen terugvinden. Want geef toe: geen mediterraanse keuken
zonder de Marokkaanse keuken, toch?
Ontdek de heerlijke Marokkaanse gastronomie, haar smaakvolle en kleurrijke kruiden zoals ras el hanout, kurkuma,
komijn… Hopelijk genieten jullie er evenveel van als ik. Smakelijk, of zoals men in het Marokkaans zegt: bseha!
Tenslotte wil ik graag Stefan en Claudia bedanken voor deze fijne samenwerking, alsook mijn zusjes en gezin voor
hun onvoorwaardelijke steun en liefde. Siham, bedankt om mee te stappen in dit onvergetelijk avontuur! En mijn
Thermomix-collega’s, in het bijzonder Caroline voor je jarenlange coaching en enthousiasme… you rock, girl! Ria, mijn
coach die mij liefdevol in de Thermomix-wereld heeft ingeleid. Dankjewel! Chokran!
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DRANK

001

ATAY BENA’NA’ MUNTTHEE
VOOR 6 PERSONEN

BEREIDING

INGREDIËNTEN:

• Giet het water in de mengbeker.
• Kook 100 °C/functie keteltje (TM6)
of 8 min./100 °C/snel 1 (TM5).
• Doe de groene thee in het
kookmandje en spoel onder koud
stromend water. Voeg samen met
de munt en de suiker toe aan het
water in de mengbeker en laat
5 minuten trekken.
• Plaats het kookmandje in de
mengbeker en zeef de thee.
• Giet de thee over in een mooie
kan en verdeel over typisch
Marokkaanse theeglazen.

1200 g water • 1 eetlepel Chinese
groene theeblaadjes • 1 bosje verse
munt • 3 eetlepels suiker
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TIP
• Voeg zoveel suiker toe als je wilt
of vervang die door een suikervrij
zoetmiddel.
• Trek de theekan bij het
serveren omhoog om een mooi
schuimkraagje te krijgen. Hoe
hoger je de thee schenkt, des te
meer welkom zijn je gasten. Oefen
vooraf even, want de thee is heet.

MAROKKO

DRANK

002

HASIER AVOCATE AVOCADOSMOOTHIE
VOOR 2 PERSONEN

BEREIDING

INGREDIËNTEN:

• Doe de pistachenootjes en de
amandelschilfers in de mengbeker
en hak 2 sec./-/snel 6.
• Voeg de kokosolie en het zout toe
en verwarm 3 min./120 °C/snel 1.
Zet apart en laat afkoelen.
• Doe alle overige ingrediënten in
de mengbeker en mix 30 sec./-/
snel 8.
• Giet dit mengsel in glaasjes en
garneer met de crumble van
pistache.

100 g pistachenootjes, ongezouten en
gepeld • 2 eetlepels amandelschilfers
• 1 eetlepel kokosolie • snufje zout
• 1 rijpe banaan, geschild • 1 avocado,
geschild en ontpit • 20 g havermout
• 2 medjouldadels • 1 theelepel
zaden (chiazaad, sesamzaad of
lijnzaad) • 400 g halfvolle melk

TIP
• Medjouldadels zijn de grootste
in hun soort. Het vruchtvlees is
zacht, sappig en zoet en is intens
bruin van kleur. Door hun hoge
concentratie aan vezels bevorderen
ze de spijsvertering.

MAROKKO
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SOEP

003

CHORBA

VERMICELLISOEP MET KIP
VOOR 4 PERSONEN

BEREIDING

INGREDIËNTEN:

• Doe de ui en de knoflook in de mengbeker en hak 5 sec./-/snel 5.
• Spatel naar beneden, voeg de olijfolie toe en sauteer 5 min./120 °C/
snel lepeltje.
• Voeg de tomaat toe en hak 3 sec./-/snel 4.
• Voeg de wortels, kip, peper en zout, paprikapoeder, gemalen gember en ras
el hanout toe en sauteer 5 min./120 °C/linksomdraaiend/snel lepeltje.
• Voeg het water en de bouillonblokjes toe en kook 25 min./110 °C/
linksomdraaiend/snel lepeltje.
• Voeg de vermicelli en de kikkererwten toe en kook verder
5 min./100 °C/linksomdraaiend/snel 1.

1 ui, gepeld en in vieren • 1 teentje
knoflook, gepeld • 20 g olijfolie
• 1 tomaat, in vieren • 2 wortels,
geschild en in kleine dobbelsteentjes
• 200 g kipfilet, in blokjes van 3 cm
• 1 theelepel peper • 1 theelepel zout
• 1 theelepel milde paprikapoeder
• 1 theelepel gemalen gember
• ½ theelepel ras el hanout • 1200 g
water • 2 blokjes kippenbouillon •
100 g vermicelli • 100 g kikkererwten

TIP
• Je kunt de kip vervangen door lamsvlees of gehakt of volledig weglaten
voor een vegetarisch alternatief. Vervang dan ook de kippenbouillon door
groentebouillon.
• Vervang de vermicelli eens door rijst en kijk op de verpakking voor de juiste
kooktijd.

Ras el hanout is een Marokkaans, krachtig kruidenmengsel van meer dan 20 specerijen. Gangbare ingrediënten zijn
piment, bosbessen, kardemom, kaneel, kruidnagel, galangawortel, gember, foelie, nigella, nootmuskaat, zwarte peper en
gemalen kurkuma. Doorgaans worden die geroosterd en daarna fijngemalen, waardoor het mengsel zijn oranje-bruine
kleur krijgt.
Ras el hanout betekent letterlijk ‘het beste dat de handelaar te bieden heeft in zijn winkel’, of ‘het beste uit de keuken van
mama’. Elke familie heeft zijn eigen mengsel.
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