
Qlivini, 18 september 2013 
 

 
 

Slowwww food 
 

 
De “doe toch is kalm” Zalm 

(lang gerookte zalmmoot met limoenrisotto)  
 

 
 

Lui kippetje in ‘t nest 
(stoofpotje van kip en oude geuze uit de hooikist)  

 

 
 

Lazy Lovehandles 
(langzaam gegaard buikspek met seizoensgroenten )  

 

 
 

Say Cheeeeeeeeeese … cake  
(Klassieke Cheesecake met granaatappelcoulis)  

 

 
   



Doe toch is kalm zalm 

 
Ingrediënten (10p):   
 
+- 1 kg  zalm (moot of filet) 
250 gr roomboter 
2 tenen knoflook 
2 uien 
2 senseokopjes risottorijst 
+-1 liter visbouillion 
3 limoenen 
Handje parmasaan of pecorino kaas 
Peper en zout  
 
Briketten en rookhout 
 
Voorbereiding 
We gaan de zalm langzaam garen/roken op de BBQ. Leg daarvoor briketten in een 
‘slang’ langs de rand van de ketel (een lengte van 8 briketten, 3 briketten dik). Leg 
rookhout op de slang. Steek aan middels wat hete briketten uit een quick starter. Leg 
deze tegen het begin van de slang aan. Na 20 min is je BBQ op een constante 
temperatuur.  
 
Bestrijk de zalm met wat olie, peper en zout en 1 teen geperste knoflook en leg in een 
braadslee met 150 gr van de roomboter (velzijde onder bij een filet). 
 
Doe 50gr roomboter in een pan en laat deze smelten. Fruit hierin de gesnipperde uien 
en voeg op het laatst 1 teen geperste knoflook toe. Voeg nu de risotto toe en bak deze 
+- 2 min mee tot de randjes van de korrels glazig zijn. Voeg nu het sap en de rasp van 
1 limoen toe. Voeg hierna steeds wat bouillion toe en laat onder regelmatig roeren 
opnemen door de risotto (dit is een langdurig proces).      
 
Bereiding 
Zet de braadslee in de voorverwarmde BBQ en laat liggen tot de zalm gaar is (je kunt 
de zalm dan in vlokken uit elkaar trekken). 
Breng de risotto op smaak door evt extra limoensap en peper en zout toe te voegen. 
Roer er op het laatst een klontje boter en de kaas doorheen. 
 
Serveren 
Serveer een schepje risotto met daarop een stukje van de zalm. Garneer evt met wat 
verse kruiden en een klein partje limoen.   
 
 
  



Lui kippetje in ‘t nest 
 
Ingrediënten (10p):   
10 drumsticks 
4 uien 
4 repen gerookte spek (0,5 cm dik) 
2 flesjes geuze van 37,5 cl 
2 sneetjes peperkoek besmeerd met pittige 
mosterd 
1 klontje boter 
1 bouillionblok kip 
1 eetlepel bloem (afgestreken) 
Handje Tijm, peterselie en 3 laurierblaadjes 
Peper en zout 
Tuinkers 
Krieltjes 
 
Voorbereiding 
We gaan de kip garen in de hooikist, waarbij er zeer langzaam gegaard wordt maar ook 
weinig vocht verloren gaat. Ben dus spaarzaam met het vocht en laat het even inkoken 
voordat je de pan in de kist zet. De saus wordt namelijk niet veel dikker. Gebruik liefst 
een zware gietijzeren pan.  
 
Zet een grote stoofpot op een matig vuurtje en laat de klont boter smelten. Kruid 
drumstick met peper en zout en kleur de bouten aan alle kanten (5 – 7 min). Haal uit de 
pan en houdt warm.   
Pel de uien en snij ze grof In dezelfde pot laat je nu de uien bruinen. Zo gaat er geen 
smaak verloren. Snij de reepjes gerookt spek in blokjes en laat het meestoven met de 
uien. Om voor een goeie binding te zorgen, strooi je de bloem over de uien met spek. 
Even goed doorroeren en zo’n 5 minuutjes laten stoven op een matig vuurtje. Voeg nu 
tijm, peterselie en laurierblad toe. Voeg nu de geuze toe en breng aan de kook en kook 
het vocht in tot +- 2/3 over is. Voeg nu de kip weer toe. Voeg de peperkoek met 
mosterd toe en zet weer even terug op het vuur tot de pan goed heet is. Plaats deze nu 
in de hooikist. Zorg dat de hooikist goed is afgesloten.  
 
Bereiding 
Controleer om de 45 min even hoe het gaat met je kip. Draai bij een kijkbeurt alle 
drumsticks even en zet weer terug in de hooikist. Eventueel kun je de pan als er te veel 
warmte verloren is gegaan nog even op het vuur zetten.  
Kook de krieltjes.  
 
Serveren 
Serveer een drumstick met fink wat saus, wat krieltjes en een klein bosje tuinkers.  
 
  



 

  Lazy Lovehandles 

 
Ingrediënten (10p):   
1.5 kg buikspek aan het stuk 
4 el milde paprikapoeder 
1 tl knoflookpoeder 
2 el bruine basterdsuiker 
4 el grove mosterd 
2 rode (of witte) uien 
2 zoete aardappelen (yam, wit van binnen) 
2 maiskolven 
4 paprika’s diverse kleuren 
300 gram cherrytomaten 
2 tenen knoflook 
 
 
(Voor)bereiding 
Meng paprikapoeder, knoflookpoeder en suiker en smeer daarmee het buikspek in. Leg 
koel weg in een braadslee en laat marineren (4 uur of langer). 
 
We gaan het buikspek langzaam bakken op de BBQ. Leg daarvoor briketten in 2 
‘slangen’ langs de rand van de ketel (een lengte van 12 briketten, 3 briketten dik). Leg 
rookhout op de slang. Steek aan middels wat hete briketten uit een quick starter. Leg 
deze tegen het begin van de slangen aan. Na 20 min is je BBQ op een constante 
temperatuur. 
 
Leg het buikspek voor gebruik uit de koeling en smeer het in met groffe mosterd. Leg 
het in de braadslee. Voeg ook de in stukken gesneden zoete aardappelen, in plakken 
gesneden maiskolf, de ui in ringen en de grof gesneden paprika’s toe. Voeg een klein 
laagje kokend water in de braadslee toe (de boden moet net onder zijn) en zet de 
braadslee op de BBQ. Controleer regelmatig en draai de braadslee of het vlees. Bedruip 
eventueel het vlees met vocht. Voeg na 1 uur ook de cherrytomaatjes toe. Laat het 
buikspek liefst lang staan (zeker 3 uur).   
 
Serveren 
Snijdt het buikspek in plakken en serveer op een bord. Schep ook op ieder bord de 
toegevoegde groente. Garneer met peterselie.  
 
  



  Cheesecake met granaatappelcoulis 

 
Ingrediënten (10p):   
½ pak volkoren digestives 
100 gr gehakte pecannoten 
100 gr gesmolten roomboter 
1 tl kaneel 
3 pakjes volvette creamcheese 
3 grote potjes creme fraiche 
1 cup suiker 
3 eieren + 1 eierdooier 
¼ cup bloem 
2 tl vanille extract 
2 tl citroensap 
4 el poedersuiker 
 
1 granaatappel 
100 gr rood fruit 
80 gr jamsuiker 
 
(Voor)bereiding 
Verwarm de oven voor op 220 graden. Zet een bak/braadslee met water onder in je 
oven.  
Verkruimel de digestives en vermeng met de pecannoten, gesmolten boter en kaneel. 
Druk aan op de bodem van een 28cm springvorm en zet in de koelkast. 
Mix ondertussen de creamcheese los. Voeg beetje bij beetje de suiker toe. Mix 
vervolgens een voor een de eieren erdoorheen. Voeg bloem , vanille en citroensap toe 
en mix goed.  Mix vervolgens 1 ½ potje creme fraiche door het mengsel. Schenk het 
beslag in de springvorm en plaats in de oven. 
Bak 8 min op hoge temperatuur en verlaag deze dan naar 150 a 160 graden en bak af 
in 40 minuten. Laat 30 min afkoelen met de klep op een kier. Plaats de taart nu koel.  
 
Doe rood fruit en jamsuiker in een pannetje, breng aan de kook en laat 2 min koken. 
Zet nu uit. 
 
Serveren 
Meng de resterende creme fraiche met poedersuiker en smeer hiermee de taart af. Snij 
de granaatappel door en tik met een lepel op de schil om de pitjes eruit te krijgen. 
Warm evt je vruchtencoulis op. Snij puntjes van je taart en schep er wat coulis en 
granaatappelpitjes overeen. 
 
 


