
Hobbykok Evelien Van Renterghem is moe-
der van Olivia (r) en Julie b), en komt zelf uit
een gezin waar er werd gekookt met de
oogst uit de groentetuin. Ook Evelien scho-
telt  haar gezin verse maalt i jden voor. Op
weekdagen kiest ze voor gezonde gerechten
die na het werk in een handomdraai op tafel
staan. Haar ervaringen en recepten deelt ze
op haar eigen kookblogGoodfood, good
p eople, g o o d t ime s (goodfoodgoodpeople-
goodtimes.com). In het weekend heeft ze
meer tljd en trekt ze het niveau op. Hoewel
ze geen vegetariër is, zijn veel van haar be-
reidingen op basis van groenten. Ze wil ech-
ter niet te ver gaan: tofu en quorn zijn niet
aan haar besteed. Ook zondigt ze weleens
met een stoofpot of een steak met frieten.
Evelien presenteert drie bereidingen met

aubergine. Doordat ze als kind thuis altijd at
wat er in de moestuin groeide, ontdekte ze
aubergine pas toen ze ai wat ouder was.
Haar schoonmoeder gaf namelijk gevulde
aubergines mee aan Eveliens echtgenoot,
toen die op kot zat.
Het gepubliceerde recept van de rolietjes
kwam spontaan tot stand toen Evelien me-
Ianzana als hoofdgerecht bereidde en er
overschot achterbleef. Het voorgerecht met
aubergine kan ook als lichte lunch ofbijge-
recht bij vlees ofvis, en is geïnspireerd op
een recept uit Planty van Yotam Ottolenghi.
Het recept van de melanzana leerde ze van
haar vriendin Emely, die het klaarmaakte
op vakantie in de Provence. Het recept voor
de tomatensaus komt van andere vrienden
en is de basissaus voor heel wat bereidingen.

FovonieEe Ev-kok
Evelien Van Renterghem is
een grote fan van Jeroen Meus
in D ag elijkse kost. Als buiten-
landse kokgaat de voorkeur
naar Rick Stein. Beide koks
spreken haar aan omdat ze
gepassioneerd en met veel
smaak over eten praten.

Fovonieb nesbounonE
Promessa in Eersel, net over
de grens met Nederland, is
een verborgen pareltje. Eve-
lien leerde dit restaurant ken-
nenvia haar schoonvader die
jager was. Het is een vaste
afspraak tijdens hetjachtsei
zoen, wanneer haar vriend
mee gaattracken. Je kunt er
culinair genieten voor een
democratische prlis.
promessa.nl

Evelien Van Renterghem

Ze kiest voor een gezonde, verse keuken
met veel groentegerechten.



HOE MAAKT U HET?
TEKST PIE1ER VAN DOVEREN & FOTO'S DIANE HENDRIKX

AUBERGINEROLLETJE
HAPJE VOOR 4

1 oubengine,
2 eeËlepels nicoEEo,
2 eeblepêls pesEo,

4 zongednoogde bomooEjes,
4 bloodjes bosilicum,

olijPolie,
pepep en zoub

Snijd de aubergine in plakken van
1 cm dik. Gebruik eventueel een
mandoline. Besmeer de plakjes
aan beide kanten met olijfolie, en
kruid met peper en zout- Gril de

plakjes aubergine in de grillpan of
zetze 10 minuten in de oven op
190"C. Meng de ricotta met de

pesto. Bestrijk de plakjes
aubergine met hei mengsel en
garneer met een zongedroogd

tomaatje. Rol de aubergine op en
versier met een blaadje

basi l icum.

WIJN
Spaanse Roda-wijn,

gemaakt van
hoofdzakelijk

Tempranillo-druiven.
20,87 euro,

labuenavida.be

AUBERGINE MET
RUCOLA. PAPRIKA EN

MOZARELLA
VOORGERECHT VOOR 4

1009 nokeuslo,
2 oubengines,

1 node en 1 gele in Êijne
sbukjês gesneden popniko,

1 eeblepel koppenEies,
I eeElepel sop von

de koppenbjes,
I eeElepel Fodêwijnozijn,

olijFolie,
150 g buÊÊelmozzonello,

enkele bloodjes bosilicum,
pepên en Fleun de sel,

een hondie geFoosEende
pijnboompiÈEen

Meng de paprikastukjes en de
kappertjes met 2 eetlepels

olijfolie, het sap van de
kappertjes en 1 eetlepel

rodewijnazijn. Laat een halfuur
trekken. Snijd ondertussen de
aubergine in dikke plakken van
2cm dik. Besmeer de plakken

aan beide kanten met olijfolie, en
kruid met peper en zout. Rooster
goudbruin in de oven (ongeveer

20 minuten op 190"C) en laar
afkoelen. Dresseer 4 borden of
1 grote serveerschaal. Leg de

aubergineplakken op de raketsla.
Breek de buffelm ozzarellain
stukken en verdeel over de

aubergine. Kruid met wat peper
en fleur de sel. Lepel de

paprikasalsa over de aubergines
en bestrooi met basilicum of
koriander. Werk af met wat

geroosterde pijnboompitten.

MELANZANA A LA
PARMIGIANA

HOOFDGERECHT
VOOR ZES

bomoUensous
olijFolie,2 gnobe

Fijngesnippende uien,
1 Eeen gepênsbe look,

3 gnoEe blikken
gepelde bomoben,

1 blik EomoEenpunee,
2 bloodjes gedr.oogde lounien

í koFFielepel gednoogde
onegono,4 eeElepels
gêhqkbê peuenseliê,

(opEioneel) een
koPFielepel suiken

mêlonzono
bomobensous,

olijFolie, 4 oubengines,
2 bollen in plokjes gesneden

buÊFelmozzonello,
Ponmezoonse koos,

vense bqsilicum

Maak de tomatensaus: fruit de ui-
en glazig in olijfolie. Voeg na 3 mi-

nuten de look toe en laat nog 1
minuut stoven. Voeg de gepelde
tomaten, de tomatenpuree en de
kruiden ioe. Laat minstens een
uur oruttelen oo een zacht vuur.
Kruid met oeoer en zout. Als de
saus te zuur smaakt, voeg je wat
suikertoe. Voor de melanzana:

snij de aubergines in plakken van
1 crh dik. Besmeer aan beide xan-
ten met olijfolie en kruid met pe-
per en zout. Gril 1 0 minuten in de
oven op 1 90oC tot ze juist zacht
zijn. Vul een grote ovenschotel
met laagjes tomatensaus en au-
bergines. Leg een plakje mozza-
rella en een blaadje basilicum op
elke snede aubergine. Sluit af

met geraspte Parmezaanse kaas.
Plaats de ovenschotel een half-
uur in een voorverwarmde oven
(200'C). Zet tegen het einde de
grill even aan voor een goudbruin
korstje. Serveer met (stok)brood

of pasta (linguini).
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