
ecrrrrne cLtezEvelien
'Aperitieven in

de open keuken
en dan een werelds

hapjesbuffet"
Voor Evelien Von Renïerghem is KoKen pure onïsponning

Hoor oïtribuïen voor een succesvol eïenïie, een open
KeuKen, een goede voorbereiding, een schrifl vol
(zelflredochïe) recepïen en veel vrienden die wel

von een feesïie houden.
IeksÍr Ann€ Dovis. Fofo'sr Kqrl BÍuninx.

Evelien Van Renterghem (28) en haar wiend Jan hebben elkaar in de
keuken leren kennen. "We gingen woeger allebei naar taalkampen,
eerst om te leren, later als lid van de keukenploeg. Tien jaar geleden,
toen we allebei in de keuken werkten, hebben we elkaar op zo'n kamp
ontmoet. Sindsdlen zljn we samen."
Evelien werkt trouwens nog altijd voor een vereniging die zichbezig-
houdt met taalactMteiten voor jongeren: vzw Roeland. En in de keuken
staat ze ook nog altijd graag.

"Koken is mijn hobby, voor mlj ls het pure ontspanning.Ikzte er nooir
tegenop om s avonds na mijn werk nog een maaltijd klaar te maken.
Het leukste vind ik: thuiskomen, zien wat er in de koelkast zit en daar
iets mee maken. Gewoon op mijn gevoel. Ik ben niet iemand die een
recept volgt, en van veel afwegen hou ik ook al niet. Ik koop wel kook-
boeken, maar blader er voorai in om insprratie op te doen, en om zo nu
en dan een dessert uit te proberen. Verder vind ik het vooral leuk om
zelÍ gerechten te bedenken. De liefde voor het koken zit trouwens Ín de
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mce verzekerC!"
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De hapjes die Evelien serveert, zijn internatio-
naal getint.
"lk eet alles graag: Italiaans, Spaans, Maamse
kost... Gewoon een salade op een terras is in de
zomer ook heerlijk. En de Thaise keuken vind ik
heel lekker. Onze wienden Jessica en Bert zljn
echte Thallandreízigers en via hen heb ik die
keuken een beetje leren kennen.Er zil dus ook
een Thais hapje bij, met de rode curry dle ze van
daar hebben meegebracht. Ik doe ook inspiratie
op a1s ik op ïestaurant ga, of blj de traiteur sta.
En aan elk haple zit wel een verhaal verbonden.
Neem het carpacciohapje: Jan en lk eten graag
carpaccio met truffelolle en om er een borreihap-
je van te maken, snijd ik het vlees in dobbelsteen-
tjes, zodat ze mooler in een glas passen. Het Ita-
liaanse hapje noem ik zo omwillevan de kleuren,
maar ik heb het zelf ultgevonden. Ik zag oolt lets
gelijkaardigs staan in de etalage van een traiteur,
met roerei, maar gekruimelde fetakaas leek me
Iekkerder. De flensjes met gerookte zalm heb ik
voor het eerst gemaakt voor mijn moeders vijftig
ste verjaardag. Ik had toen een verrassingseten-
tje met de familie georganiseerd b1j mil thuis... De

PARIYMUZIEK

Yoor de muzieK zorgt Jon
oltiid.Moorde iozzvon
Miles Dovis is voof mii dé
cd die blieen etenïie posï."

OVER PENNEPISSE
EN ZWETTE PANSJ
Evelien schreef dit boeKie over
sïreeKïool in verbond meï eten
en drinKen en ze mocKïe ooK
de loy-ouï.

I or net nu tta[aans. Thars of Vlaams
is, elk hapje heeft n)nverhaal"

geitenkaastaartjes kun je ook met kruidenkaas
en zongedroogde tomaten maken als je mensen
hebt die niet van geitenkaas houden. En de tar-
taarsaus bij de calamares wordt extra lekker
door de worcestersaus - een tlp van de kok in de
taverne waar ik een paar zomers vakantiewerk
heb gedaan."

Als de wienden arriveren, met Anoek als jong-
srê oaql  z i r  de qïemming er meleen in zekep

als de roze champagne opengetrokken wordt.
Evelien blijkt een opvallend kalme gastwouw
die geen mlnuut in paniek raakt als ze haar
gerechtjes afwerkt.
"Het voornaamste is voor mij een goede voor-
bereiding. De Ílensjes kun je de avond van te-
voren al bakken, en de deegbakjes voor de
geitenkaastaartjes ook. Het ltaliaanse hapje is
supermakkelijk en de calamares ls wel een beet-
je geknoei, natuurlljk, want je moet ze door eÍ en
bioem halen voor je ze frituurt, maar de saus el--
blj kun je dan weer van tevoren klaarmaken."
ËJi r ln hoof+ za niar nndin "An Íanot iac 

-^rd 
I - 'rrvurg. utj leesrles zoTgt Jan

voor de drank en de muziek. en ik doe de rest..."
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