
AAN JOU GEBRING MET KOMPLIMENTE VAN 527 HEALTH

VAN SMUL TOT SMEUL IN KLEUR





     SMS die woord Intiem na 49527 
                                   en kry jou maand se 
                                   voorraad vir R1250.00, 
                                   gewone  prys R1560.00

2 DATE NIGHT 1: 
 MY NOOI IS IN ’N NARTJIE

8 DATE NIGHT 2: WATWOU  
 GROENER WEIVELDE!

15 DATE NIGHT 3: GEEL KÁN  
 JOU LAAT GIGGEL

21 DATE NIGHT 4: HOE ROOIER,  
 HOE MOOIER!

REDAKSIESPAN: Liezel van der Merwe, Annelize Steyn, 
Roxanne Mancini, Jacky Billau, Tania Wannenburg, Elanie 
van Eeden, Jakolien Strydom, Lisa Buys, Rene Basson, 
Chantelle Breedt, Gerda Bezuidenhout, Elizabeth Kruger 
en Fanie Venter.
KUNDIGES WAT ‘N BYDRAE GELEWER HET: Antoinette’s 
Cookery School: Antoinette Coetzer en Wilna Botha 
(www.antoinettes.co.za) Salomien Smal: Fotograaf. 
(www.oftheearthphotography.com) 

“Stomend” word uitgegee deur Media in Africa. Die redak-
sie onderskryf nie noodwendig die standpunte gehuldig in 
artikels, rubrieke en advertensies nie. Nie die redaksie, uit-
gewer of medewerkers sal verantwoordelik gehou word vir 
enige verlies, skade, besering of siekte wat direk of indirek 
deur die inligting of tekort aan inligting in die publikasie 
saamgevat, veroorsaak is of na bewering veroorsaak is nie.

KOOK SAAM EN STOOM SAAM
Dis weer sulke tyd! Die somer is om die draai 
en ons wil kook, aan lekker aandetes onder die 
bome smul en ons huwelike ’n inspuiting gee! 
Maar ons wil dit só doen dat ons nie nóg ’n paar 
kilo’s na die bose winter aansit nie . . . 

Wel, vanjaar het sjef Antoinette voorkeur ge-
gee aan gesonde eetgewoontes toe sy dié spys-
kaart opgestel het. Of jy nou Paleo, Tim Noakes, 
Low GI of alles eet wat jy sien, hier is iets vir 
jou! En hierdie jaar doen ons dit in VOLKLEUR. 
Die meeste van ons is nie bewus van hóé ’n 
groot uitwerking kleur op ons gemoedere het 
nie. Bring dit dus by jou kos in vir ’n spesifieke 
atmosfeer. 

Natuurlik het ons een groot voorwaarde en dit 
is dat jy en manlief sáám moet kook, want alleen 
sal jy beslis nie dié nageregte kan geniet nie! So 
gebruik dié uitgawe van STOMEND vir ’n date 
night (jy kan vier date nights hiermee inkleur) en 
klits, roer en knie saam.

Bestrooi mekaar met meel, bedrup mekaar 
met stroop en lek julle lippe af (vir mekaar!). 
Daar is min dinge so sexy soos kosmaak. Mas-
tersjefs is die nuwe celebs en om sáám te kook is 
hot, hot, hot! Om uit te pass na die hoofgereg is 
egter not, not, not. En dis waarom die nageregte 
ook nie te versmaai is nie . . .

Ons het wonderlike lekker geregte wat deur 
Antoinette’s Cookery School ontwikkel is sodat 
julle mekaar vanjaar weereens kan trakteer op 
smulsmake (maar sonder om te wýs waar julle 
die kilojoules gebêre het!). 

Maak die yskas oop, wy die nuwe kombuis-
blad in (op welke manier ook al – by ons kry jy 
toestemming!) en frommel die lakens op, want 
om saam te kook en mekaar opnuut te leer ken 
deur hierdie prettige aktiwiteit is delicious! Dus: 
Smeul en smul . . . én speel.

Groete

Die INTIEM-span



DINK ’N MENS AAN DIE KLEUR ORANJE, KOM ALLERLEI ROMAN-
TIESE DINGE BY JOU OP: DIE BELOFTE VAN ’N SONSONDER-
GANG, DIE LEKKENDE VLAMME VAN ’N BOSVELDVUURTJIE . . . 

Date night 1: 
MY NOOI IS IN ’N 
NARTJIE . . .
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JOU ORANJE 
DATE NIGHT 

SPYSKAART
VOORGEREG

Vanaand moet julle met elke 
eerste happie van elke gereg 

en elke laaste happie een 
kledingstuk uittrek. Daar is 
’n Indiese hoenderburger, 
botterskorsie-skyfies en 

wortelslaai op die spyskaart. 
Dus gaan jul elkeen van ses 
kledingstukke ontslae raak. 
Vanselfsprekend gaan dit al 
moeiliker raak om jul bord 
kos klaar te eet, maar dis 

deel van die voorspel!

HOOFGEREG
Indiese hoenderburger en 

botterskorsieskyfies.
Bedien met wortel- en 

grondboontjieslaai

NAGEREG
Tropiese vrugtepartytjie 

met sensuele vrugte en ’n 
bietjie spice...

Oranje verteen-
woordig herfs en 

dis die kleur wat meer omstre-
denheid uitlok as enige ander 
kleur. In die meeste kulture is 
dit egter ’n “gelukkige” kleur 
en verteenwoordig dit vreugde. 
Dis ’n lewendige kleur wat 
aandag trek en geassosieer 
word met sonskyn en die trope 
. . . oranje verteenwoordig 
entoesiasme, fassinasie, geluk, 
kreatiwiteit en vasberaden-
heid. Oranje bome word bes-
kou as ’n simbool van liefde. 
Dit word ook met gesondheid 

geassosieer. Kook vanaand 
saam en vind dalk weer ’n 
fassinasie vir mekaar deur julle 
kreatief uit te leef. Dis boonop 
super gesond . . . en moenie 
van die nagereg vergeet nie!

TER VOORBEREIDING . . .
Vanaand se tema is oranje. 
Oranje dekor is egter skaars, 
so gebruik ’n groot vaas en vul 
dit met lemoene wat vol nael-
tjies gedruk is om die vertrek 
te kleur en te geur. In die herfs 
kan jy ook ’n rangskikking 
maak van klein pampoentjies, 
herfsblare en oranje rose. 
Sny ’n spleet in twee lemoene 
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en plaas dit bo jul borde. Skryf ’n mooi of 
’n sexy nota op ’n stukkie karton en druk 
dit in die spleet, soos jy sou maak met ’n 
naamplaatjie.

MUSIEKVOORSTELLE:
“Orange Coloured Sky” deur Nat King Cole
“Orange Crush” deur R.E.M
“Orange County Girls” deur Gwen Stefani

INDIESE HOENDERBURGER
 (bedien 4)
Die veselperske-blatjang laat dié gesonde 
nommertjie nóg lekkerder smaak, meen sjef 
Antoinette. Geniet ’n heerlike glas Slimsy 
Lite Orange terwyl julle dié gereg voorberei. 
Bestanddele:
• 500g gemaalde hoendervleis
• 125ml broodkrummels
• 30ml medium kerriepasta
• Sout en varsgemaalde swartpeper
• 15ml B-well kanola-olie
• 1 komkommer
• 1 wortel
• 60ml vars koljanderblare
• 7,5ml borrie
• 2,5ml fyn komyn
• 125ml natuurlike jogurt
• 4 volgraan saad-broodrolletjies (oop-

gesny en effens gerooster)
• 60ml veselperske-blatjang
• 250ml baba-bronkorsspruite, gewas
Metode:
1. Meng die gemaalde hoendervleis, 

broodkrummels en kerriepasta in 
’n mediumgrootte bak (julle kan dit 
doen terwyl manlief agter vroulief se 
rug staan, hande ineengestrengel). 
Geur goed met genoeg sout en peper. 
Verdeel die maalvleis nou in vier ewe 
groot porsies en vorm elk in ’n lekker 
wellustige 10cm pattie (die twee wat 
julle nie vanaand verorber nie, gaan 
môre net so lekker wees).

2. Gebruik ’n skerp groenteskiller om 



die komkommer en die 
wortel in linte te sny. Dit 
is makliker om die wortel 
en/of komkommer plat op 
’n kapplank te plaas en in 
die lengte met egalige hale 
daarvan linte te maak. (Die 
een van julle twee wat nie 
so geneig is om vingers 
raak te sny nie, behoort 
dié takie te behartig.) 

3. Verhit ’n groot kleefvrye 
pan oor ’n matige hitte. 
Voeg nou die borrie en 
komyn in die pan en roer 
vir een minuut (nie langer 
nie) totdat die aromatiese 
geure die kombuis vul en 
julle behoorlik honger is! 
Plaas dit nou in ’n klein 
mengbakkie saam met die 
natuurlike jogurt en meng 
goed.

4. Gebruik ’n klein bietjie 
olie in dieselfde pan en 
braai die patties vir drie 
minute lank aan ’n kant, 
of tot ligbruin en goed 
gaar. Verwyder van die  
hitte.

5. Plaas die onderste helfte 
van twee broodjies in 
twee borde en smeer met 
’n lekker skep vesel- 
perske-blatjang. Verdeel 
die bronkors tussen die 
rolletjies, plaas die patties 
bo-op saam met die mooi 
wortel- en komkommer-
linte (julle behoort só 
trots te wees op julself!). 
Vervolmaak die meester-
stuk met ’n opgehoopte 
skep jogurt-mengsel en 
bedien dadelik saam met 
die botterskorsie-skyfies.

BOTTERSKORSIE-SKYFIES 
(bedien 4)
Dis die ideale vingerkos om 
mekaar mee te voer!
Bestanddele:
• 1kg botterskorsie, geskil 

en gesny in lang French-
fry gevormde skyfies (by 
sommige supermarkte 
koop ’n mens hulle só)

• 30ml B-well kanola-olie
• Speserymengsel vir die 

skyfies:
• 5ml paprika
• 2,5ml knoffelsout
• 2,5ml bruinsuiker
• 1,25ml uiepoeier
• 1,25ml rissiepoeier
• 1,25ml fyn mosterdpoeier
• 1,25ml gedroogde tiemie
• 1,25ml gedroogde orega-

num
• Knippie rooipeper

Die vesel-
perske-

blatjang laat 
dit nóg 

lekkerder 
smaak!
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Metode:
1. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius. 
2. Voeg al die afgedroogde botterskorsie-skyfies in ’n 

groot mengbak, gooi die olie sowel as die spesery-
mengsel oor die botterskorsie-vingers en meng goed 
met jul hande. (Weereens kan julle dit saam doen vir ’n 
bietjie romantiek! Dié keer kan jy agter manlief staan.)

3. Gooi dit uit op ’n oondpannetjie en plaas in die 
verhitte oond vir 50 minute. Verwyder die pan uit die 
oond, skud goed en plaas terug in die oond. Laat dit 
bak tot die skyfies sag aan die binnekant is, maar effe 
krakerig aan die buitekant. 

4. Bedien dit met tamatiesous saam met die hoender-
burger. 

WORTEL- EN GRONDBOONTJIE-
SLAAI (bedien 2)
• 4 geskilde wortels
• 75g gesoute grondboontjies
• 15ml macadamianeut-olie
• 30ml rooiwyn-asyn
• ’n Paar druppels sesamesaad-olie
1. Sny die wortels in ringe of rasper 

dit met die grofste kant van die 
rasper. Julle kan selfs een van 
daardie pakkies wortels wat in 
Julienne-repies gesny is, by die 
supermark kry.

2. In jou opdienbak, meng die wortels 
en grondboontjies, asook die res 
van die bestanddele. Tjoef-tjaf, die 
slaai is klaar en die aand is julle s’n!

NOU VIR DIE NAGEREG . . .
Hou ’n tropiese vrugte-partytjie . . . 
verbeel jou julle is gestrand op ’n 
verlate eiland met niemand in sig nie. 
Natuurlik is julle oorgelewer aan die 
natuur-elemente, so noodgedwonge 
sal jul klere moet waai. 

Wanneer julle gereed is vir nagereg, 
kan julle jul vrugtemandjie kamer 
toe neem. Die hoofbestanddeel in jul 
tropiese mandjie moet mango wees. Dis 
’n sensuele, sappige vrug (daar kan ook 
pynappel, koejawel en grenadella in die 
mandjie wees).  

Raak ontslae van die laaste klere en 
klim, mandjie en al, in die stort. Gebruik 
die tropiese vrugte om mekaar te terg. 
Skil ’n mango af en laat die sap oor jou 
vingers loop. Smeer die mango oor jou 
lyf, veral dié dele wat jy wil hê jou maat 
moet aan aandag gee. Voer mekaar . . . 
en maak dit effens spicier (en warmer) 
deur dit met ’n bietjie lemmetjiesap 
en rooipeper voor te berei. Nie gedink 

mango kan só veelsydig wees nie, né? 
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GROEN IS ’N NATUURLIKE KLEUR EN SIMBOLISEER LEWE EN VRUGBAARHEID. 
DIT DUI OP BALANS, GROEI EN HARMONIE. GROEN KAN ’N MENS SE VISIE 
VERHOOG EN VERBETER STABILITEIT EN VOLHOUBAARHEID. DIT KAN ’N MENS 
ONTSPANNE EN SELFS JONK LAAT VOEL! VIR MENSE WAT AAN DEPRESSIE OF 
ANGS LEI, KAN GROEN VERLIGTING BRING EN DAARMEE SAAM STUUR DIT ’N 
BOODSKAP UIT VAN GESONDHEID, HOOP EN AVONTUUR! 

Date night 2: 
WATWOU GROENER 
WEIVELDE!
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JOU GROEN
DATE NIGHT 

SPYSKAART
VOORGEREG

Vanaand gaan julle so bietjie 
dirty talk vir voorspel. Dit 

hoef nie rof en grof te wees 
nie, maar sê in beskrywende 

detail wat jy graag later 
vanaand met jou maat sal 

wil doen. Onthou, julle moet 
vooraf jul voorbereiding vir 
die nagereg doen, so julle 
kan nou al begin dink wat 

julle met die druiwekorrels, 
aarbeie en kiwivrugte gaan 

doen . . . die een wat minder 
skaam is, kan die ys breek 
en daarna sal julle sien hoe 
vinnig dinge uitdagend en 

stómend raak . . .

HOOFGEREG:
Murgpampoentjies met 
spek en parmesaankaas 

pizza op ’n pampoenkors
Spinasieslaai

NAGEREG:
’n Pizza met gevoel . . .Groen is ’n vars 

kleur, en ’n kleur 
wat die natuur en “veiligheid” 
simboliseer. Donkergroen 
word geassosieer met rykdom, 
terwyl olyfgroen vrede sim-
boliseer. Plaas ’n olyftakkie in 

’n potjie vir die “tafelruiker” 
om vrede in jul huwelik te sim-
boliseer. Geniet ’n heerlike glas 
Slimsy Lite Lemon and Lime 
terwyl julle aan dié maaltyd 
woeker. 
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disionele tamatiebasis en kaas werk op dié pizza. Jy kan 
dit selfs omskep in ’n nagereg-pizza deur ’n knippie 
gemmer en kaneel by die meel te voeg wanneer jy 
knie. As jy en manlief eerder lus is vir ’n piekniek op 
die gras, is dié pizza die perfekte resep – veral met die 
gedagte dat julle nie eetgerei nodig het nie en mekaar 
sommer kan voer . . .

TER VOORBEREIDING . . .
Vanaand se tema is groen. Dis natuur-
lik ideaal om hierdie date night iewers 
in die buitelug op ’n koel somersaand 
te hou, maar as dit onmoontlik is, 
bring die groenigheid binnetoe. Maak 
’n eenvoudige, maar treffende tafel 
rangskikking, deur ’n paar verskil-
lende soorte groen vetplantjies as 
kersblakers te gebruik. Sit ’n klein 
tealight kersie in elk van die 
vetplantjies se binnekant 
(sny die binneste blare af 
as jy moet). Of maak ’n 
klein ‘boompie’ deur ’n 
ou kondensmelk blik te 
gebruik as basis en ’n groen 
tak met kleiner takkies 
daarin te plant. Verdeel 
vooraf 10 klein papiertjies (in twee 
verskillende kleure) waarin ’n gaatjie 
gedruk en ’n toutjie geryg is (soos ’n 
etiket) tussen mekaar. Elkeen kry nou 
die geleentheid om die vyf mooiste 
liggaamsdele van jou maat op die 
papier neer te skryf. Hang dit aan die 
boompie soos kersversierings. Deur 
die ete kan julle elke nou-en-dan een 
van jou maat se papiertjies afhaal en 
lees . . . en glimlag.

MUSIEKVOORSTELLE:
“A Little bit of Green” deur Elvis Presley
“Green-eyed lady” deur Sugarloaf
“A little Green Rosetta” deur Frank 
Zappa

MURGPAMPOENTJIES MET 
SPEK EN PARMESAANKAAS 
PIZZA OP ’N PAMPOENKORS
(Maak twee groot pizzas.)
Dié pizza is doodmaklik om te maak 
en dis baie veelsydig. Selfs die tra-

 Dis ideaal om 
hierdie date 
night in die 

buitelug op ’n 
koel somers-
aand te hou!
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Bestanddele:
• 30ml B-well kanola- olie
• 400ml water
• 15ml sout
• 375ml gaar en fynge-

maakte pampoen-puree
• 360g broodmeel
• 360g volgraanmeel
• 1 pakkie kitsgis
• 80ml bruinsuiker
Pizza-bolaag:
• 10ml B-well kanola- olie
• 3 mediumgrootte murg-

pampoentjies (of 6-7 
kleintjies, diagonaal in 
skywe gesny)

• Growwe seesout
• 4 stukke vetvrye rugspek, 

fyn opgesny
• 60ml Pecorinokaas, in 

dun skerwe gesny
• 60ml mozzarellakaas, in 

dun skerwe gesny
• Varsgemaalde swartpeper
Metode:
1.  In ’n mediumgrootte 

mengbak, roer die olie, 
water en sout saam tot 
die sout opgelos is. Meng 
nou die pampoen-puree 
hierin.

2. Plaas die broodmeel, 
volgraanmeel, pakkie 
kitsgis en bruinsuiker in 
jou mengbak en gebruik 
die kniehaak, terwyl jy 
die pampoenmengsel 
bietjie vir bietjie by die 
meelmengsel voeg (terwyl 
die menger meng). Sodra 
die pampoenmengsel ge-
meng is, laat die menger 
vir sowat tien minute op 
’n lae spoed knie. As die 

mengsel baie vasklou teen 
die rante, is jou meng-
sel te klam. Voeg nog 
bietjie vir bietjie by tot 
die masjien vir minstens 
twee minute lank knie 
sonder dat die beslag 
teen die rante vasklou, 
maar nog wel aan die 
haak vassit. Verwyder die 
deeg en plaas in ’n groot 
mengbak. Bedek met ’n 
klam lappie en plaas op 
’n warm plek vir sowat 
30 minute. Die bokant 
van die voorverhitte oond 
werk, maar dit moenie té 
warm wees nie, anders 
werk die gis nie. As julle 
jul hande wil gebruik om 
die deeg te knie, is die 
deeg reg wanneer dit nog 
sag, maar nie klouerig is 
nie. As julle eerder self wil 
knie, bestrooi die opper-
vlak met meel en knie tot 
deeg sag maar nie meer 
klouerig is nie.

3. Verwyder die deeg en 
plaas in ’n groot meng-
bak. Bedek met ’n klam 
lappie en plaas op ’n 
warm plek vir sowat 30 
minute

4. Voorverhit jou oond nou 
tot 240 grade Celsius.

5. As die deeg klaar gerys 
het, verdeel dit in die 
helfte sonder om té veel 
daaraan te karring. Plaas 
een helfte terug in die bak 
en rol die ander helfte in 
’n bal.

6. Neem nou ’n ronde  
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pizza-pan en besprinkel dit liggies met meel. Plaas ’n 
klein bietjie ekstra meel op die oppervlak en rol dit 
met die koekroller tot jy by die kante uitkom. As die 
deeg moeilik rol en terugkrimp, gaan vry vir so tien 
minute, voordat julle terugkom en weer begin rol.

7. As julle nie so ’n groot aptyt vir die kos het nie, bêre 
die een bal in die vrieskas vir môreaand. 

8. Vir die bolaag: Plaas die murgpampoentjies in ’n 
vergiettes en besprinkel goed met growwe sout. Laat 
dit staan vir ’n paar minute (net lank genoeg vir ’n 
goeie smooch). 

9. Verhit ’n kleefvrye pan oor ’n matige hitte. Voeg olie 
by en braai die rugspek vir ’n paar minute. 

10. Spoel die murgpampoentjies af met kraanwater en 
maak goed droog.

11. Pak nou die droë murgpampoentjie-skywe bo-op die 
pizzadeeg, gevolg deur die gebraaide spek, pecorino-
kaas en mozzarellakaas. Eindig met ’n bietjie sout en 
varsgemaalde swartpeper.

12. Bak in ’n voorverhitte oond vir 10-15 minute of tot die 
bodem van die pizza effens bruin word.

13. Sny in agt skywe en geniet dit vuurwarm saam met 
spinasieslaai en ’n lekker stewige glas wyn. 

SPINASIESLAAI 
(bedien 4-6 mense)
• 350g spinasieblare, gewas en gedreineer met die wit 

stam verwyder
• 1 rooikool, fyn gekerf
• 1 ui, in dun skywe gesny
• 100g droë appelkose, in repies gesny
• 90ml laevet Franse slaaisous
• 40g sonneblomsade

Metode:
1. Skeur die spinasieblare in 

klein stukkies en plaas in jou 
opdienbak.

2. Voeg die rooikool, ui en  
appelkose by.

3. Voeg die slaaisous by en meng 
goed.

4. Besprinkel met die sonne-
blomsade en bedien onmid-
dellik.

NOU VIR DIE NAGEREG . . .
Die lekkerste deel van pizza maak, 
is om die pizza te “bou” deur die 
bestanddele op die deeg te rangskik. 
Vir vanaand se nagereg moet julle 
vóór julle begin met jul hoofgereg, die 
nagereg reeds begin voorberei. 
1. Plaas 12 groen druiwekorrels in 

die vrieskas.
2. Neem 12 aarbeie en laat dit week 

in ’n halwe glas vonkelwyn.
3. Sny twee kiwivrugte in skywe en 

bedek met kleefplastiek.
Hou een inspuiting (sonder die 

spuitnaald), een geklitste blikkie 
gekookte kondensmelk en een bottel 
spuitroom gereed.

Ná ete kan julle ’n handdoek oor 
die beddegoed gooi en nou begin om 
jul nagereg-pizza te bou – op mekaar 
se lywe. Eers plaas julle die gekookte 
kondensmelk in die inspuiting en 
spuit dit op mekaar soos jy sou 
maak met die tamatiesous-basis 
van ’n pizza. Jy kan selfs jou tong 
gebruik om die mengsel meer egalig 
te versprei. Pak die druiwekorrels, 
aarbeie en skywe kiwivrugte op 
allerlei kreatiewe plekke voor jy dit 
afrond met spuitroom. Nou kan jy 
begin smul . . . en daarna plekke ruil. 

Gesond, groen en genotvol! 
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www.antoinettes.co.za
Krugerlaan 230, Lyttelton Manor

Tel: 012 664 8485   •   Sel: 083 692 9293   •   Sel: 082 770 3833   •   Epos: info@antoinettes.co.za

Ons glo almal kan kook, ja selfs JY!
Sienende dat die kombuis die hart van die huis is, kan ons jou 
vinnig wys hoe ons in jou hart kan kruip. So kom kuier saam 
in ons kombuis en ontdek jou eie smake, balans in geure en 
kookstyl hier in ons kookskool en só maak ons kosmaak lekker. 
Ons bied kort kursusse aan vir entoesiastiese tuiskokke wat 
meer wil leer oor koskulture en ’n paar fynere kombuiskunsies.
Kookklasse is in groepe van 10 tot 16 mense – so dit is vrees-
lik cosy en baie lekker. Ons kook almal saam in die kombuis 
waartydens jy met elke klas volledige notas of eerder ’n rese-
pteboek ontvang. Na afloop van die kap, kook, kuier en lag in 
die kombuis, skuif ons in by die houttafel en eet saam al die 
merkwaardige selfgemaakte kook-meesterstukke. Die moont-
likhede in jou kombuis, asook in ons s’n, is legio. So kontak ons 
gerus vir meer inligting en kom geniet die lekkerste kuier.

Hier 
kook ons 
huiskos,
hartskos 
& LEKKER 
kos saam!



www.antoinettes.co.za
Krugerlaan 230, Lyttelton Manor

Tel: 012 664 8485   •   Sel: 083 692 9293   •   Sel: 082 770 3833   •   Epos: info@antoinettes.co.za

DIT LAAT JOU DINK AAN ’N SMILEY FACE. GEEL – DIE KLEUR WAT MEER 
AANDAG TREK AS ENIGE ANDER KLEUR. DIE KLEUR VAN SONNEBLOMME EN 
SUURLEMOENE! OPTIMISME, SONSKYN EN LIG. IN BYKANS ELKE KULTUUR 
VERTEENWOORDIG GEEL SONSKYN EN WARMTE. 

Date night 3: 
GEEL KÁN JOU 
LAAT GIGGEL 
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In Japan simboliseer dit waag-
moed – as jy dus vanaand iets 

op die hart het, bespreek dit met jou 
maat. Dit is ’n gelukkige kleur en ge-
nereer ook spier-energie, so as julle 
allerlei truuks (op die kombuistafel) 
wil toets, is vanaand jul kans. Dit is ’n 
effense lighartige kleur, so as die bui 
die laaste ruk effe donker was in jul 
huwelik, kan dit die ding wees om die 
atmosfeer effens te lig. So, skink twee 
lekker glase Slimsy Lite Passion fruit 
en spring aan die werk!

TER VOORBEREIDING 
Vanaand is ’n bietjie van ’n lawwe 
aand, so in plaas van ’n rangskikking 
op die tafel, moet julle sowat ses gig-
gelgeel balonne koop. Elkeen van julle 
kan egter dink aan drie stoute dinge 
wat julle graag vanaand sal wil sien 
realiseer. Skryf dit op ’n papiertjie en 
plaas in die heliumbalonne voor hulle 
opgeblaas word.  Draai ses wynglase 
onderstebo en maak die ballonne aan 
die wynglase se bodems vas. Laat die 
ses glase in ’n ry staan. As julle helium 
wil gebruik, kan julle die toutjies aan 
die balonne langer maak en dit kan 
indrukwekkend lyk – julle kan ook 
later pret met die helium hê! Deur die 
aand kry julle elkeen kans om ’n ballon 
te prik en die fantasie hardop te lees . 
. . later vanaand sal julle kans kry om 
dit te vervul!

MUSIEKVOORSTELLE:
“Yello Submarine” deur die Beatles
“Big Yello Taxi” deur  Counting Crows
“Goodbye Yellow Brick Road” 
deur Elton John
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JOU GEEL
DATE NIGHT 

SPYSKAART
VOORGEREG

Vanaand is ’n bietjie van ’n stoute 
aand. Ken jy die vaardigheid daarvan 

om ’n kondoom met jou mond aan 
te sit? As jy dit nié ken nie, gaan jy 

dit leer en vir manlief op ’n piesang 
demonstreer. Manne is visuele 

wesens. En om alles te kroon, gaan 
jy op sy skoot sit terwyl jy dit doen! 
Wend genoeg lipglans aan jou lippe 

en gebruik ’n kondoom sonder 
smeermiddel. Maak die kondoom 
oop en plaas die punt daarvan in 

jou mond met die ring net voor jou 
tande. Maak jou mond oop in ’n “O” 
vorm en plaas jou mond bo-oor die 
piesang. Gebruik nou jou lippe om 
die kondoom regoor die piesang te 

rol . . . en siedaar! 

HOOFGEREG:
Geroosterde Harissa
 Koningklip-filette

NAGEREG:
’n Grondboontjiebotter, piesang en 

room Sundae op die kombuisblad . . .

GEROOSTERDE HARISSA 
KONINGKLIP-FILETTE 
(bedien 4)
Harissa-paste is ’n rissiemengsel uit Noord-Af-
rika, heel verslawend as jy hou van ’n effense 
branderigheid en baie geur, glimlag sjef 
Antoinette. As jy skrikkerig is vir ’n brandsmaak, 
moenie noodwendig die hoeveelheid verminder 
nie. ’n Mens verdun dit met water en uiteindelik 
bly net die heerlike geure agter.
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Bestanddele:
• 60ml Harissa-paste
• 125ml water
• 4 x 200g koningklip-filette
• 1 rooi soetrissie, in kwarte gesny (pitte verwyder)
• 2 x 400g kekerertjies, gedreineer en afgespoel
• 125ml vars Italiaanse pietersielieblare
• 4 sprietuie, in dun skywe gesny
• 20 kersietamaties, gehalveer
• ½ komkommer, in kwarte en skywe gesny
• Die sap van een suurlemoen
• Sout en varsgemaalde swartpeper
• 15ml B-well kanola-olie
• 80ml ongegeurde jogurt
Metode:
1. Maak die marinade deur die Harissa-paste en water te 

meng en in ’n vlak bak te gooi. Voeg nou die koningklip-fi-
lette in die Harissa-water en maak seker dit word hiermee 
bedek. Nou kan julle die plat bak met kleefplastiek bedek 
en dit terugplaas in die yskas vir minstens 30 minute . . . 
intussen kan julle julself besig hou (ons hoef julle nie idees 
te gee nie . . .).

2. Voorverhit ’n riffelpan, en as julle ’n behoefte het aan ’n 
braai, voorverhit die gasbraaier. Plaas die rooi soetrissie 
(met sy vel na onder) op die riffelpan of die rooster van die 
braaier vir sowat vyf minute of tot die vel swarterig word.

3. Verwyder van die hitte en plaas in ’n bak wat onmiddellik 
met kleefplastiek geseël kan word.  Hou die soetrissie vir 
sowat vyf minute of selfs langer in die bak sodat dit kan 
stoom.

4. Verwyder nou die 
soetrissie uit die bak 
en die vel sal sommer 
maklik afkom. Moenie 
die geroosterde vel 
afspoel nie, dis waar 
al die geur lê! Sny nou 
die soetrissie in groot 
stukke en plaas in ’n 
mediumgrootte bak.

5. Voeg die gewaste kek-
erertjies, pietersiel-
ieblare, gesnyde spri-
etuie, kersietamaties 
en komkommer by die 
soetrissie. Besprinkel 
met ongeveer 30ml van 
die suurlemoensap, 
sout en varsgemaalde 
swartpeper. Meng 
goed en proe. As julle 
hou van ekstra suur 
smake, voel vry om 
nog suurlemoensap by 
te voeg.

6. Maak skeker die hitte 
van jul riffelpan of 
braaier is matig. Vryf 
elk van die koning-
klip-filette met ’n bi-
etjie olie en braai aan 
elke kant vir om en by 
drie minute of tot de-
urgaar – wees versigtig 
vir oorgaar. Geur met 
sout en varsgemaalde 
swartpeper.

7. Verdeel die slaai 
tussen twee borde en 
plaas ’n warm koning-
klip-fillet op elkeen. 
Giet ’n bietjie jogurt 
bo-oor en bedien . . . 
hmmm.

18



033 386 3636 / 011 467 2147            thistlewood@futurenet.co.za            www.thistlewood.co.za

Gee nuwe lewe aan jou slaai en 
hou tred met vandag se gesonde 

lewenstyl en goeie eetgewoontes met 
Thistlewood se nuwe reeks gesonde, 

verminderde olie slaaisouse! Kies vanuit 
3 opwindende/sensasionele nuwe opsies; 

Groen Jalapeno en Appelkoos; Regte Olywe 
en Feta; en Roquefort en Komkommer.

Beste van als, Thistlewood slaaisouse 
is Gluten-vry, beskik oor lae G.I 

en is geskik vir diabete! Dus geen meer 
skuldgevoelens nie! 

Thistlewood kan deur die hele familie 
geniet word, op spesiale geleenthede 

of op ’n luilekker piekniek.

NOU VIR DIE NAGEREG . . .
Wat van ’n grondboontjiebot-
ter-, piesang- en room Sundae 
– op die kombuisblad? Dis die 
heel gesondste nagereg wat jy 
moontlik van jou maat se lyf 
af kan eet! Een porsie grond-
boontjiebotter bevat vitamien E, 
magnesium,  potassium en im-
muun-booster vitamien B6. Deur 
twee eetlepels grondboontjie-
botter vyf dae per week te eet, 
kan jy jou risiko vir diabetes met 
30% verminder! En piesang? 
Dit toor jou PMS, depressie en 
sooibrand weg. Dit bevat drie 
natuurlike suikers – sukrose, 
fruktose en glukose, gekombi-
neerd met vesel. En natuurlik 
gee dit jou daardie onmiddellike 

energieskop – wat 
jy nodig sal kry 
vir ’n aand se 
aksie! 

Wat die room 
aan betref . . . as 
Tim Noakes sê dis 
goed vir jou, wie is ons 
om te stry? Begin dus deur jou 
maat te besmeer met lepels vol 
grondboontjiebotter. Gebruik 
jou vingers. Dis smerig ja, 
maar seks is tog messy! Dit 
werk goed, want dit is heerlike 
lek-kos wat nie oral smelt soos 
sjokolade nie (onthou egter om 
die gladde soort te gebruik). 
Nou vir die piesang. Vroulief, 
jy kan manlief eers lekker terg 
deur hom te wys wat jy alles 

vanaand met hom 
gaan aanvang 

(gebruik die 
piesang om te 
demonstreer). 

Sny die piesang 
nou in skyfies en 

pak dit oor jou maat. 
Nou volg die room (’n kannetjie 
spuitroom maak dit prettig).  En 
manlief, wanneer jy jou Sundae 
bou, onthou van die cherrie(s) 
on top! Onthou dat dit nie 
noodwendig sensueel hoef te 
wees nie, maar ook net lekker 
prettig – julle is immers besig 
met die geel aand. Giggel lekker, 
smul lekker en onthou om al die 
energie wat julle sopas verorber 

het doeltreffend aan te wend! 

Smeer jou 
maat vol 

grondboon-
tjiebotter!
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SEAN ELSE 
   BEVEEL 
ONE FOR ALL 
    AAN OM 
SIMPTOME VAN       
   SWAK 
SPYSVERTERING 
TE VERBETER. 

GEBRUIK ONE FOR ALL EN 
VOLG ’N GESONDE DIEET OM:
•	 GOED TE VOEL;
•	 MEER ENERGIE TE KRY; EN
•	 FANTASTIES TE LYK!

Vir meer besonderhede en om aanlyn te bestel, kyk op 
www.oneforallsupplements.co.za of gesels met ons op 

www.facebook.com/1ForAllCaps. Ook beskikbaar by vooraanstaande apteke.

LEONIE SE MOET-HÊ 
DETOKS-SAP:

•	 1 Komkommer (rehidreer die  

liggaam);

•	 3 Seldery stingels, met blare 

(dit ontgif die niere en raak van 

oormatige suur in die liggaam 

ontslae);

•	 2 groen appels (ontgif die lewer);

•	 1 suurlemoen, met die geel skil 

verwyder (dit maak die liggaam 

se pH meer alkalies);

•	 1 sentimeter blokkie vars   

gemmerwortel (genesend vir  

die dermkanaal en maag).



NATUURLIK KAN DIE SENSUALITEIT 
VAN ROOI AS ’N KLEUR NIE MISKEN 
WORD NIE. JY WEET WATTER UIT-
WERKING HET DIE LADY IN RED OP 
CHRIS DE BURGH GEHAD! EN DIE 
ROOI DISTRIK IN HOLLAND WORD NIE 
VERNIET DIE ROOI DISTRIK GENOEM 
NIE . . . ROOI TREK AANDAG.

Date night 4: 
HOE ROOIER, 
HOE MOOIER! 
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Vanaand is jul kans om weer mekaar se 
aandag te trek met ’n rooi aand! Moet 

ook nie huiwer om vanaand jou hart op die mou te 
dra nie - dink vanaand met jul harte en nie met jul 
verstand nie, want rooi simboliseer sterk emosies, 
eerder as intellektuele idees. Rooi simboliseer die 
kleur van die son en word geassosieer met oer-
drange en impulse . . . 

TER VOORBEREIDING 
Vanaand se tema is rooi! Moeg vir die gewone rooi 
rose op die tafel? Wat van ’n glasbak vol kersies! Dis 
mooi en terwyl julle wag vir die kos om gaar te word, 
kan julle sommer hieraan peusel. Om dit ’n bietjie 
ekstra flair te gee kan julle eetbare glitter liggies 
oorstrooi, wat dit ’n bietjie van ’n skitter by kerslig 
gee! Dis ’n sensuele vruggie. Wys jou maat net hóé 
sensueel jy ’n kersie van sy steeltjie af kan eet. As jy 
nie slaag in jou doel nie, gaan julle minstens lekker sit 
en giggel!

MUSIEKVOORSTELLE:
“99 Red Balloons” deur Nena
“Red Blooded Woman” deur Kylie Minogue
“Red, red Wine” deur UB40

ITALIAANSE CACCIATORE-HOENDER (bedien 4)
Cacciatore-sous is ’n vreeslike lekker, Italiaanse 
tamatie-olyfsous wat die volgende dag sommer nóg 
lekkerder smaak, vertel sjef Antoinette. As julle dus te 
lekker kook om by die eet uit te kom, gaan reguit vir 

nagereg en eet die hoender môre!
Bestanddele:
• 16 ontbeende, vellose hoen-

derdytjies  (jy kan selfs meer 
gebruik)

• 30 ml B-well kanola-olie
• 2 knoffelhuisies, fyn gekap
• 5ml vars tiemieblare
• 1,25 ml varsgemaalde swart-

peper
• 2,5ml sout
• 15ml sjerry
• 60ml tamatiepuree
• 250g Denny sampioene, in 

kwarte gesny
• 125ml Kalamata-olywe
Vir die Cacciatore-sous: 
• 30ml B-well kanola- olie
• 1 ui, in skywe gesny
• 1 rooi of groen soetrissie (pitte 

verwyder en in 1cm blokkies 
gesny)

• Sout en varsgemaalde swart-
peper

• 30ml vars gerasperde Parme-
san-kaas

• 1 blik heel tamaties
• Italiaanse pietersielie, gekap
• 250g volgraanpasta van jou 

keuse
Metode:
1. Geur die hoenderdytjies goed 

met sout en varsgemaalde 
swartpeper. Plaas ’n groot 
kastrol oor matige hitte en 
voeg die olyfolie in die kastrol, 
asook ’n derde van die dytjies. 
Verbruin aan beide kante, braai 
al die dytjies beurtelings tot 
almal verbruin is. Plaas eenkant 
op ’n bord.

2. Plaas nou die knoffel en tiemie 
in die pan, tot die knoffel sag 
is maar nie verbrand nie. Plaas 
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JOU ROOI
DATE NIGHT 

SPYSKAART
VOORGEREG

Koop, leen of steel ’n bloedrooi 
lipstiffie met staying power! 
Vanaand gaan jy die doel-

treffendheid hiervan toets. Vir 
voorgereg moet jy kyk hoeveel 
bloedrooi soene jy op manlief 
kan plant. Smeer dus ’n goeie 

smeersel aan, terwyl julle besig 
is met kosmaak. Hy sal waar-
skynlik nie baie van die rooi 

goed aan sy lyf hou nie en koes, 
so jy sal rats moet wees! En 

manlief, as jy genoeg gehad het 
van dié speletjie, gryp haar vas 

en maak seker jy soen die laaste 
bietjie van daardie taai, rooi 

goed van haar lippe af!

HOOFGEREG:
Italiaanse Cacciatore-Hoender

Granaat-, koring- en keker- 
ertjieslaai

NAGEREG:
’n Soet en warm liefdes-

boodskap . . .

die hoender terug in die pan saam met die sjerrie en die 
tamatiepuree. Bedek die kastrol en prut oor lae hitte vir 
ongeveer 30 minute. Voeg nog tamatiepasta en/of sjerrie 
by as die hoender begin droogkook. 

3. Terwyl die hoender prut, braai die sampioene in ’n pan 
met ’n klein bietjie olie. Jy kan ook sommer nou die 
Cacciatore-sous aanpak, asook jou pot met water op die 
stoof kry vir die pasta. 

4. Draai die hoender gereeld om terwyl dit prut. Sodra dit 
sag en gaar is, voeg die gebraaide sampioene en olywe 
by. Bedek die kastrol weer met die deksel en kook vir ’n 
verdere vyf minute. Dit lyk nou vingerlek-lekker . . . maar 
wag vir die sous! Skink solank vir jul elkeen ’n glas rooi 
Slimsy Lite in die geur Mixed Berry.  

5. Vir die Cacciatore-sous: Voeg die olie, uie en soetrissie 
in ’n mediumgrootte kastrol oor ’n matige hitte en braai 
vir ongeveer vyf minute, of tot die ui glaserig voorkom. 

6. Voeg die tamatie by en geur goed met sout en vars 
gemaalde swartpeper. Prut onbedek vir 15 minute oor 
medium tot lae hitte of tot die sous effens verdik. Dis nou 
ook ’n goeie tyd om jou pasta in sout-kookwater te voeg.

7. Giet die sous nou by die hoender en meng dit goed (mis-
kien is dié takie vir vroulief bedoel want ’n man mag dit 
dalk só woes deurmeng dat die hoenderporsies breek en 
dit lyk soos oom Koos se hoenderpot gone wrong!).

8. Verdeel die pasta tussen jul borde (en bêre die res vir 
môre), en bedien die hoender met die lekker sous en ’n 
bietjie vars Italiaanse pietersielie.

GRANAAT-, KORING- EN KEKERERTJIESLAAI 
(bedien 6)
Bestanddele:
• 250ml droë koring
• 500ml geblikte kekerertjies
• 1 murgpampoentjie, in blokkies gesny
• 1 rooi soetrissie, in blokkies gesny
• 200g kersietamaties, gehalveer
• 125ml granaatpitte (’n paar ekstra vir bediening)
• 1 knoffelhuisie, fyn gekap
• 250ml vars Italiaanse pietersielie, liggies gekap
• 4 sprietuie, in dun ringetjies gesny
• 60ml Fetakaas
• 150g vars roketbblare of baba-spinasieblare
• Sout en varsgemaalde swartpeper
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Vir die slaaisous:
• 30ml olyfolie
• 14ml Balsamiese asyn
• 5ml Dijon-mosterd
• 15ml sojasous
• 30ml suurlemoensap
Metode:
1. Die koring verg dalk 

bietjie meer beplanning 
as wat ’n mens van ’n 
slaai verwag, maar dit is 
die moeite werd. Plaas die 
koring in ’n middelslag 
mengbak en bedek met 
kraanwater. Laat dit 
oornag week. Dreineer 
die volgende dag en plaas 
in ’n middelslag kastrol 
met dubbel die hoeveel-
heid gesoute kookwater 
om dit te bedek. Bring tot 
kookpunt en verminder 
die hitte sodat die koring 
vir ’n uur kan prut. Proe 

om seker te maak dit is 
gaar. Dreineer die koring 
en laat dit afkoel.

2. In ’n groot mengbak, 
meng die murgpam-
poentjies, soetrissie, 
kersietamaties, granaat-
pitte, knoffel, pietersielie 
en sprietuie saam met die 
kekerertjies.

3. Plaas al die slaaisous 
bestanddele in ’n bottel 
met ’n deksel wat goed 
seël en skud tot dit goed 
gemeng is. 

4. Sodra die koring reg is, 
meng dit saam met die 
kekerertjieslaai-mengsel, 
voeg die slaaisous by en 
meng liggies deur. Proe 
en geur goed met sout en 
varsgemaalde swartpeper 
na smaak.

5. Bedien bo-op jou keuse 

van blare, besprinkel met 
Fetakaas en ’n paar ekstra 
granaatpitte. 

6. Jy kan dit ook netjies, laag 
vir laag in ’n bottel verpak 
(soos op die foto).

NOU VIR DIE NAGEREG . . .
Wat van ’n bietjie spice in die 
slaapkamer? En wat is rooier 
as ’n chillie! Julle kan vóór ete 
reeds met dié voorbereiding 
begin. Neem  een koppie (250ml) 
donker sjokolade van goeie ge-
halte. Smelt dit in ’n drukkoker 
of oor ’n bakkie warm water en 
voeg 15ml gedroogte chillies by 
die sjokolade. Roer dit goed en 
giet in ’n kleinerige,  plat bak om 
weer ’n blok te vorm. Los in die 
yskas tot ná ete. 

Neem nou jul sjokolade en 
breek dit in twee (een helfte 
vir elkeen). Neem ’n kers, steek 
dit aan in die slaapkamer en 
laat jou maat in sy/haar naakte 
glorie op die bed lê met ’n 
blinddoek. Laat ’n hoek van die 
sjokolade effens oor die bran-
dende kers smelt en gebruik 
dié hoek soos ’n kryt om op jou 
maat se lyf boodskappe te skryf. 
As jou maat reg geantwoord 
het, mag jy dit weer aflek en ’n 
volgende boodskap skryf. As jou 
maat verkeerd geraai het, moet 
jy op ander plekke skryf tot hy/
sy later soos ’n graffiti-
kunswerk lyk! Wanneer daar 
nie meer skryfplek is nie (of as 
die sjokolade opraak, watookal 
eerste gebeur), kan jy die 
kunswerk skoon lek en gaan lê 

vir jóú sessie . . . 

24






	Inleiding & inhoudsopgawe
	DATE NIGHT 1: MY NOOI IS IN ’N NARTJIE
	DATE NIGHT 2: WATWOU GROENER WEIVELDE!
	DATE NIGHT 3: GEEL KÁN JOU LAAT GIGGEL
	DATE NIGHT 4: HOE ROOIER, HOE MOOIER!

