
66  CONSUMENTENGIDS DECEMBER 2018

Creatiever 
gourmetten, fonduen 

en steengrillen
Gourmetten, fonduen en steengrillen is natuurlijk niet echt gezond, 

maar met de feestdagen is samen genieten ook belangrijk. Bovendien 
kun je er van alles aan doen om het gezonder te maken. 

Het wordt er dan zelfs alleen maar leuker en lekkerder op.

EN NOG GEZONDER OOK

KOKEN AAN TAFEL

EXTRA KLEUR 
Groenten en verse krui-
den geven extra kleur 
en smaak aan tafel. Ze 
zorgen er ook voor dat 

de maaltijd minder zwaar op de maag 
ligt en natuurlijk gezonder wordt. Zet 
op tafel wat schaaltjes met fijngesne-
den paprika, ringetjes prei, champig-
nons, maiskorrels, blokjes courgette, 
bosui, tomaatblokjes, kidneybonen, 
taugé en groene kruiden zoals peterse-
lie, koriander en basilicum. 

Mexicaanse wraps
Laat een blikje maiskorrels en een blikje 
kidneybonen uitlekken. Meng ze in een 
schaaltje met kleingesneden tomaat, 
peper, zout, chilipoeder, komijnpoeder 
en verse koriander. Doe het groen-
temengsel in een pannetje en strooi 
er wat geraspte kaas over. Bak tot de 
kaas is gesmolten. Leg intussen een 
mini-wrap bovenop de gourmetplaat of 
steengrill. Serveer het groentemengsel 
op de warme wrap of eet de groente 
met nachochips. 

KIJK VERDER 
DAN VLEES
Zo’n kant-en-klare 
supermarktschotel 
met kleine ham-

burgers, biefstukjes, worstjes 
en blinde vinken is natuurlijk 
heel gemakkelijk. Maar je krijgt 
een  gevarieerder en gezonder 
gourmet-, steengrill- of fondue-
feestmaal als je ook kiest voor vis 
en vegetarisch. 
Omwikkel voor de gourmet bij-
voorbeeld een stukje kabeljauwfilet 
met een dun plakje ontbijtspek.  
In de fonduepan kunnen ook grote  
garnalen en op de steengrill stuk - 
jes zalm. 
Kijk verder eens bij de vegetarische 
afdeling in de supermarkt. Zo is 
falafel heel lekker op de steengrill, 
bijvoorbeeld met knoflooksaus en 
courgetteblokjes. Vegetarische 
stukjes kunnen in van die zogehe-
ten schepnetjes in de fonduepan, 
samen met bijvoorbeeld taugé en 
sugarsnaps. 
Vergeet ook de eieren niet, voor 
goedgevulde omeletjes in de 
gourmetpan.

TIP

1
TIP

2Gegrilde courgettes
Snijd een courgette met een kaas-
schaaf in lange dunne plakken. Grill 
ze op de steengrill of de gourmet-
plaat. Leg wat geitenkaas en verse 
basilicum op de plak en rol deze op. 

RECEPT

RECEPT
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TEKST KARINE HOENDERDOS

DIT JAAR IS HET 
THEMA…
Geef dit jaar je kerst- 
of oudjaarsavond 
eens een culinair 

thema. Kies producten en gerech-
ten die bij het thema passen. Een 
paar voorbeelden.

THAISE FONDUE: meng kippenbouil-
lon met kokosmelk en Thaise vissaus. 
Gaar er kipreepjes, grote garnalen, 

SAUSJE ERBIJ?
Kant-en-klare sauzen 
bevatten nauwelijks 
‘echte’ ingrediënten, 
maar vooral aroma’s. 

En te veel zout en suiker. De sauzen die 
de Consumentenbond in 2018 testte 
kwamen er niet zo best vanaf als het 
gaat om gezondheid (zie consumenten-
gids.nl/archief, zoek op ‘sauzen’). Met 
de smaak van veel sausjes bleek het wel 
goed te zitten. De lekkerste knoflook-
sauzen waren die van Plus en Remia. Bij 
de whisky-cocktailsaus was Calvé de 
smaakvolste, op de voet gevolgd door 
Plus en Remia. Bij de ketchup voerden 
Gouda’s Glorie, Heinz 50% en Remia de 
ranglijsten aan. 
Als je zelf saus maakt, heb je de samen-
stelling – en dus ook de hoeveelheid 
zout en suiker – zelf in de hand. En 
waarschijnlijk is het nog lekkerder ook.

ossenhaas, kabeljauwfilet, paksoi, 
shiitake, bosui, taugé en sugarsnaps 
in. Lekker met pandanrijst, verse 
 koriander, mangosalsa en kroepoek.

ITALIAANSE GOURMET: Italiaans 
gekruide hamburgers, kerstomaatjes, 
mozzarella, basilicum, vis omwikkeld 
met Italiaans spek (pancetta), cia-
battabrood, pesto en pastasalade.

AMERIKAANSE STEENGRILL: 
mini-hamburgers, gemarineerde kip-
penvleugeltjes, coleslaw, cheddar-
kaas, milkshakes, frietjes en ketchup.

MEDITERRAANS: feta, kikkererwten, 
tomaat, komkommer, mini-pitabrood-
jes, tzatziki, couscoussalade, halloumi 
(kaas die je kunt bakken en grillen).

MEXICAANS: mais, quacamole, 
kidneybonen, Mexicaans gekruid 
gehakt, kipstukjes, zure room, 
wraps, taco’s, nachochips en salsa.

TZATZIKI: Neem voor een schaaltje 
een 1/2 komkommer. Schil de kom-
kommer en rasp hem heel fijn. Leg de 
rasp in een vergiet en strooi er wat 
zout over. Laat de komkommer een 
kwartiertje uitlekken. Roer intussen 
200 ml Griekse of Turkse yoghurt  
los met 1 eetlepel olijfolie en een  
1/2 eetlepel witte wijnazijn. Knijp er 
2 à 3 teentjes knoflook boven uit. 
Druk de komkommerrasp goed uit en 
roer deze door de yoghurt. Breng op 
smaak met zout en peper.

SATÉSAUS: Verhit in een kleine  
steelpan 8 eetlepels pindakaas en  
200 ml kokosmelk. Pers 1 teentje  
knoflook en voeg dit toe. Schil 1 cm  
gemberwortel en snij of rasp deze 
heel fijn. Voeg knoflook en gember  

toe aan de pindasaus en maak deze 
pittig op smaak met 1 eetlepel soja -
saus en peper.

SALSA: Snipper 1 ui en 1 teen knof-
look heel fijn. Hak 4 rijpe tomaten 
in kleine blokjes. Maak 1 rode peper 
schoon, verwijder de zaadjes en snijd 
de peper in ragfijne stukjes. Meng  
ui, knoflook, tomaat en peper. Snijd  
1 bosje verse koriander fijn en voeg 
dit toe. Breng de salsa op smaak met  
2 à 3 eetlepels limoensap, zout en  
een drupje olijfolie. <<

TIP

4

TIP

3

RECEPT

RECEPTEN

Coleslaw
Snijd 500 gram spitskool in  
heel dunne reepjes. Was en rasp 
4 bospenen. Maak een dressing 
van 4 eetlepels mayonaise, 2 eet-
lepels yoghurt, 1 eetlepel witte 
wijnazijn, 1 theelepel mosterd, 
zout en peper. Meng de groente 
met de dressing en zet de salade 
minimaal 1 uur in de koelkast.
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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