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COOL  
CLIMATE 
WIJNEN

Chef-lifestyle Nathalie Balsing kijkt uit naar de eerste warme avond  
buiten op haar terras. Inclusief fris glas witte wijn, natuurlijk.

F O O D

D E  K E U Z E  V A N  N A T H A L I E

1. Parel uit het Belgische  
Heuvelland.

DOMAINE ENTRE-DEUX-MONTS PINOT 2019. 
€ 12,95

2. Typische aromatische, ‘zesty’ 
sauvignon blanc uit het Nieuw-

Zeelandse Marlborough.
SPY VALLEY SAUVIGNON BLANC 2018. € 12,50

3. Een fruitige, lichtvoetige  
Oostenrijkse grüner veltliner.

WEINGUT WEZELI LANGENLOIS ‘KAMPTAL  
TERRASSEN’ 2018. € 13,50

Van de  
Bovenste plank

Van een simpele dressing tot zelfgemaakte 
gnocchi: met de recepten uit Home Made 
Basics, het nieuwe boek van Yvette Van 
Boven, de Nederlandse koningin van het 
thuis koken, zet zelfs de grootste keuken-
kluns het hele jaar door vers, zelf bereid, 

gezond en origineel eten op tafel. Met 
stap-voor-stapillustraties 

van Yvette zelf, en prachtige 
foto’s van haar echtgenoot 

Oof Verschuren.
HOME MADE BASICS, YVETTE VAN BOVEN, 

NIJGH & VAN DITMAR, € 39,99.

TE KOOP VIA DE WEBSHOP VINETIQ.EU

If life gives 
you lemons...
... ask for salt and tequila! 
Of gebruik het als inspi-
ratie voor een mooi,  

zonnig servies: ook goed.
BORDEN VAN &KLEVERING, € 55 VOOR EEN 

SET VAN 4, O.A. BIJ HOMEBYLILY.BE

Wijnkenners kiezen steeds 
vaker voor wijn uit koelere kli-
maten. Dit zijn drie lentefrisse 
aanraders van Vinetiq, van het 

Belgische wijndomein Valke 
Vleug, en invoerder gespeciali-
seerd in Cool Climate-wijnen.
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Lente op  
je bord
In het voorjaar heb ik altijd 
extra veel zin in slaatjes. In-
spiratie vind ik onder andere 

op Instagramaccounts 
als @saladforpre-

sident en @the-
greenfoodbible. 
Of bij @minima-
listbaker, die dit 

recept bedacht op 
basis van quinoa, ko-

riander, radijzen, lente-ui, 
granaatappelpitjes, paprika 
en currypasta.

Dagelijks  
desem
Desembrood is hipper dan 
ooit. Niet verwonderlijk: het 
heeft meer smaak, is beter te 
verteren dan klassiek brood 
en geeft bovendien langer 
een verzadigd gevoel. Wie 
thuis zelf desembrood wil 
bakken (makkelijker dan je 
denkt!), moet eerst een eigen 
‘moederdeeg’ aanmaken. 
Hoe je dat doet, leer je op 
deze Belgische website:
THEQUESTFORSOURDOUGH.COM


