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Foto’s recepten Heikki Verdurme,

portret Frederik Vercruysse

Seppe Nobels, ‘beste

groentechef 2015’, maakte 

in Graanmarkt 13 de switch

van gesofisticeerde

gastronomie naar ‘licht en

gezond’. Groenten krijgen 

de glansrol. Op het dak wordt

aan ‘urban farming’ gedaan

en eigen bijen leveren

honing. In zijn mooie

kookboek stelt Seppe

zeventien groenten voor 

met telkens vier recepten.

GROENTEN
ZIJN DE DIVA’S

Seppe Nobels:

topchef, groentekampioen 

en stadsboer.



Serveer de eieren 
op grof zeezout 
met plakjes 
truffeltoast en de
bloemkoolcouscous.

T

BLOEMKOOL / 
HOEVE-EI / 

WINTERTRUFFEL / 
VOLKOREN 

TRUFFELTOAST

Recept p. 80
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VENKEL / 
RABARBER / 

OESTER / 
SESAM

VOOR 4

50 ml soja-azijn

50 ml zoete sojasaus

geraspte schil en 

sap van 1 limoen

1 el hoisinsaus

1g agaragar

1 jonge venkelknol

1 rabarberstengel

2 el sesamzaadjes

12 oesters

1/2 bosje kervel

Meng soja-azijn, sojasaus, limoensap en

hoisinsaus. Breng met de agaragar aan de kook.

Voeg de helft van het limoenraspsel toe, laat 4 uur

opstijven in de koelkast. Mix in de blender.

Was de venkel en de rabarber. Snij in fijne julienne.

Rooster de sesamzaadjes zonder vetstof in een

pan met antiaanbaklaag.

Open de oesters. Schik er de venkel, de rabarber,

de sojacrème, de sesamzaadjes en de kervel op.

SEPPE NOBELS (°1982)

• Koksopleiding in hotelschool Ter Duinen,

Koksijde. Stages in Folliez (Mechelen), Maison 

du Cygne (Brussel), Villa Bellerose (St. Tropez),

Osteria Le Logge (Siena). Werkervaring in

Absoluut Zweeds (Antwerpen).

• 2005 Beste Juniorkok van België (GaultMillau).

• 2007 ‘Seppe de kok’ in tv-programma De wereld

van K3 en vandaar ‘Seppes kookboek voor kids’. 

• 2008 souschef bij Wout Bru in Bistrot

d’Eygalières (Provence).

• Begint, na de Provence, met Nobeldining:

gastronomie aan huis, ook voor grote

internationale bedrijven en events, 

van Moskou tot Tokio.

• 2010 opening Graanmarkt 13 in Antwerpen 

als gastronomisch restaurant.

• 2013 nieuwe versie Graanmarkt 13: switch naar

‘licht en gezond’ en ‘leuk en hip’, met groenten in

de hoofdrol. Begint met ‘urban farming’ op 

het dak en eigen bijenkasten in de tuin en 

op het dak van de nabijgelegen opera. 

• Beste groenterestaurant van Vlaanderen 

2015 (GaultMillau).

ID



RED JE RELATIE VOOR 
NOG GEEN € 10

RIKA PONNET WERKTE DEZE ZOMER 
MEE AAN HET POPULAIRE ÉÉN-
PROGRAMMA ‘VIND JE LIEF’. 
Ze is seksuologe en een veelgevraagde 

relatie-experte in de media. Als therapeute 

begeleidde ze vele duizenden singles, 

koppels en mensen met relatieproblemen. 

Zij deden haar inzien dat elk van ons een 

specifi eke hechtingsstijl heeft die bepalend 

is voor onze relaties.

KNACK WEEKEND
LEZERSVOORDEEL

O
B

6
3
6
7
8

Haal met de voordeelbon bij Knack van 
volgende week ‘BLIJF BIJ MIJ’
bij Standaard Boekhandel 
voor € 9,95 i.p.v. € 19,99

€ 9,95
i.p.v. €19,99

HOE ONTSTAAN RELATIEPROBLEMEN 

EN HOE PAK JE ZE BETER AAN?

• Waarom is dat wat je oorspronkelijk aantrok in je partner na verloop van tijd 

een bron van frustratie?

• Waarom kiezen veel mensen altijd de ‘foute’ partner?

• Waarom voeren sommige koppels telkens opnieuw dezelfde discussies?

• Wat is de rol van macht en intimiteit in relaties?

• Niét het zoveelste relatieboek, maar verhelderend en vernieuwend

• Honderden praktijkvoorbeelden

Door de jarenlange ervaring van Rika Ponnet als relatiedeskundige leerde 

zij hoe onze hechtingsstijl de blauwdruk vormt voor alle relaties die we 

in ons leven aangaan. Met die kennis brengt zij in dit boek een unieke 

analyse van hoe relatieproblemen ontstaan en geeft ze ook concrete tools 

mee om ze beter aan te pakken.
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VOOR 4

2 zoete uien

grof zeezout

1 flespompoen

2 el olijfolie

2 tenen knoflook

3 takken tijm

2 takken rozemarijn

4 jeneverbessen

300 ml melk

stukje gember (30 g), geraspt

2 tl wasabipoeder

1 el honing van de stadsimker

3 gelatineblaadjes

250 ml slagroom, half opgeklopt

4 rodepoonfilets

olijfolie, zout en peper

1 rode ui, fijngesnipperd

vogelmuurkruid

Verwarm de oven voor op 180°C.

Bedek de zoete uien helemaal met grof zeezout.

Gaar ze 45 minuten in de oven.

Schil de pompoen, snij in 16 gelijke stukken. Leg

op een bakplaat. Verlaag de temperatuur van de

oven tot 170°C en zet de pompoen 35 minuten in

de oven. Voeg de olijfolie, de knoflook, de tijm, de

rozemarijn en de jeneverbessen toe. Bedek met

aluminiumfolie.

Gemberflan : verwarm de melk tot ca. 60°C. Voeg

het gemberraspsel toe en vervolgens ook het

wasabipoeder en de honing. Laat 15 minuten

trekken. Haal door een zeef, voeg de gelatine toe.

Laat afkoelen tot kamertemperatuur en voeg dan

de slagroom toe. Laat 1 uur opstijven in de

koelkast.

Haal de pompoen van de bakplaat. Kleur de

stukken rondom in een hete grillpan.

Bak de visfilets krokant in olijfolie, breng op smaak

met zout en peper.

Serveer de rode poon en de gegrilde pompoen

met losgetrokken lobben van de zoete ui. Steek

met een keukenring schijfjes uit de gemberflan.

Werk het geheel af met de rode ui en

vogelmuurkruid. 

POMPOEN / 
ZOETE UI / 

RODE POON /
GEMBER



Kinepolis brengt u 11 spraakmakende opera’s in high defi nition op groot scherm, terwijl 

ze live worden opgevoerd in de New York Metropolitan Opera. Hierdoor krijgt u een 

unieke kans om de beroemdste en meest getalenteerde stemmen uit de operawereld live 

en in optimale omstandigheden aan het werk te zien. 

Info: kinepolis.be/opera

iiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn dddddddddeeeeee cccccciiiiiiinnnnnnnnnneeeeeeeeeeeemmmmmmma

2015 / 2016

KKKKIINNNEEPPPOOOLIIIS & BNP PARIBAAAS FFOOOF RRTTTTIISISS

PRESENTEREN

3/10/2015

ILIL TTRROROROVVVATORE - Giuseppe Verdi

17/10/2015

OTOTOTELELLLO - Giuseppe Verdi

31/10/2015

TTATANNH€H€H€USER - Richard Wagner

21/11/2015 

LULU - Alban Berg

12/12/2015

DIIIEE  ZAAAUBERFL…TE - Wolfgang Amadeus Mozart

(Extra  - opgenomen - voorstelling naar aanleiding 
van 10 jaar Th e Met Live in the Cinema)

16/1/2016 

LESSS PæCHEURS DE PERLES - Georges Bizet

30/1/2016

TURANDOT - Giacomo Puccini

5/3/2016

MAAANONN N LESCAUT - Giacomo Puccini

2/4/2016

MAAADADAMAAA BUTTERFLY - Giacomo Puccini

16/4/2016

ROROOOBEB RTRTRTO OO DED VEREUX - Gaetano Donizetti

30/4/2016 

ELELE EKTRRAAA - Richard Strauss
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VOOR 4

750g aardperen

9,5dl groentebouillon (basisrecept)

5 el olijfolie, plus wat extra om te bakken

12 kerstomaten

125g linzen

zout, 4 vijgen

2 sjalotten, fijngesnipperd

4 takken marjolein, fijngehakt

4 jonge takjes tijm, fijngehakt

60g hoeveboter

2 takken rozemarijn

schil van 1/2 citroen

Schil de aardperen. Kook beetgaar in 6dl

groentebouillon.

Verhit de olijfolie in een pan. Pof hierin de tomaten

30 seconden, tot de schil barst. Laat afkoelen tot

kamertemperatuur en ontdoe van de schil.

Week de linzen 30 seconden in water op

kamertemperatuur, laat uitlekken. Kook ze

gedurende 7 minuten gaar in 3,5dl groentebouillon,

haal door een zeef.

Snij de vijgen in 4 gelijke stukken. Bak zonder

vetstof in een pan met antiaanbaklaag.

Stoof de sjalotten in een weinig olijfolie, voeg de

aardperen toe, samen met de marjolein en tijm.

Doe de linzen erbij en laat 3 minuten stoven op

laag vuur, met de hoeveboter en de hele takken

rozemarijn. Voeg als laatste de gepofte tomaten

en de gekaramelliseerde vijgen toe. Rasp de schil

van de citroen over het gerecht.

Vegetables that

sparkle the

conversation,

Graanmarkt 13. 

17 groenten, 

68 recepten om te delen. 

Uitgeverij Lannoo,

34,99 euro.

AARDPEER / 
VIJG / LINZEN /

TOMAAT / 
ROZEMARIJN

BLOEMKOOL / HOEVE-EI / 
WINTERTRUFFEL / VOLKOREN
TRUFFELTOAST

VOOR 4

150g boter, plus wat extra 

om in te vetten en te besmeren

500g volkoren tarwebloem, 

plus wat extra om te bestuiven

100g suiker, 7g zout

10 eieren, 25g gist

125 ml melk

50 ml truffelsap

fleur de sel

1 bloemkool

2 el olijfolie

sap van 1/2 limoen

verse truffel

grof zeezout

Vet een briochevorm goed in met boter, bestuif

met een beetje bloem. Klop de overtollige bloem

uit de bakvorm. Breng 125g boter op

kamertemperatuur. Voeg de bloem, de suiker,

het zout en 2 eieren toe. Meng alles goed door

elkaar. Los de gist op in de melk en giet de helft

van het truffelsap erbij. Doe dit vocht bij het

bloemmengsel en kneed tot een nat, glad

beslag. Schep voorzichtig in de bakvorm en laat

1 uur rijzen. Verwarm de oven voor op 180°C.

Klop de dooier van 1 ei los en bestrijk hiermee

het briochebeslag. Bestrooi met wat fleur de sel

en zet de bakvorm 20 minuten in de oven. Laat

afkoelen tot kamertemperatuur. Snij het brood in

plakken. Besmeer met wat boter en rooster

onder de grill in de oven.

Rasp met een dunschiller de bloemkoolroosjes

tot couscous. Breng op smaak met de olijfolie,

het limoensap, zout en gemalen peper.

Haal met een eiertikker het hoedje van de

resterende 7 eieren. Roer de eieren los met 25g

boter, zout, peper en de rest van het truffelsap.

Verwarm een grote pan op laag vuur. Maak

hierin een smeuïg roerei door het eimengsel

voortdurend luchtig te kloppen. Vul de lege

eierschalen met het eimengsel en voeg naar

believen fijngesneden verse truffel toe.




