
Date night resepteboek



Wildekrans Boutique Wine Estate is ’n internasionale prys-wenner 
wynlandgoed met ’n uitkyk op Walker Bay. Geleë in ’n skilderagtige 
1 000 hektar langoed en weggesteek in die pragtige Botrivier Vallei.

Romantiese akkommodasie aanbod 
spesiaal vir Intiem en Stomend lesers! 

Bespreek enige twee nagte by Endless Vineyards 
Boutique Lodge op die Wildekrans wynplaas en kry ’n 
gratis bottel Wildekrans sjampanje saam met u eerste 
oggend se ontbyt! Tariewe begin vanaf R900.00 per 

paartjie per nag, met gewone ontbyt ingesluit. 

Gebruik die kode “INTIEM” wanneer die bespreking 
gedoen word, om vir die gratis sjampanje ontbyt in 
aanmerking te kom. **Die “ Liefdes- ontbyt” sluit in, 
een bottel Wildekrans sjampanje per paartjie, per 

bespreking. Kontak vineyards@endlessgroup.co.za 
om u bespreking te doen. 

Standaard terme en voorwaardes geld.

Spesiale Wyn Aanbod

Koop enige twee kaste van Wildekrans se wyne 
en staan ’n kans om ’n romantiese wegbreek 

na die plaas te wen! 

Die prys sluit in, twee nagte se verblyf met ontbyt 
vir twee persone ter waarde van R2000.00! 

Wyn bestellings kan geplaas word by 
orders@wildekrans.com en die kode “INTIEM” 

moet gebruik word in die onderwerp spasie. 
Hierdie kompetisie sluit op 30 September 2016 en 

die wenners sal in Oktober 2016 aangekondig word. 
Wenners sal telefonies gekontak word.

*Standaard terme en voorwaardes geld.

www.wildekrans.com

Kyk uit vir die 
Caresse Marine 

versameling! 



2 DATE NIGHT 1:  LUI 
 NOENONTBYT OP DIE STOEP

7 DATE NIGHT 2: 
 DIE TROPE IN JOU TUIN

12 DATE NIGHT 3: KAAS-EN-WYN  
 VIR TWEE

18 DATE NIGHT 4: AS-DIE-SPORT- 
 INMENG DATE

REDAKSIESPAN: Liezel van der Merwe, Annelize Steyn, 
Roxanne Mancini, Jacky Billau, Tania Wannenburg, Elanie 
van Eeden, Leanne Eksteen,  Joanna Petzer, 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 
redaksie onderskryf nie noodwendig die standpunte 
gehuldig in artikels, rubrieke en advertensies nie. Nie die 
redaksie, uitgewer 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.

STOMEND VIR LIEfDE EN VIR 
WYN . . .
Alan D Wolfelt het gesê kos is simbolies van 
liefde wanneer woorde nie genoeg is nie. Só 
waar. Dink aan al die lekker tye in jou lewe, die 
feeste, die eerstes . . . gewoonlik het dit met kos 
gepaard gegaan. Van ouma Mollie se rosyntjie-
koek oor Paasfees tot die crème brûlée wat jy en 
manlief op jul eerste date gedeel het . . . 

Kos help ons om gebeurtenisse en emosies 
bymekaar te bring, en daarom wil ons jou en 
manlief al weer aanspoor om nuwe herinne-
ringe te maak deur, wel, te kook! Met die jare het 
STOMEND ’n jaarlikse bylaag geword waarmee 
ons vir julle ’n paar heerlike resepte gee (vir die 
kombuis, sowel as vir die slaapkamer) en soos 
julle teen dié tyd weet: “Great food is like great 
sex. The more you have, the more you want.” 

(Gael Greene) Daarom verskaf ons voor- en 
hoofgereg vir jul kombuis en nagereg vir jul 
slaapkamer. 

Vanjaar se tema is geskoei rondom die konsep 
“spys en drank”, en by elke resep het ons óf ’n 
aanbeveling vir wyn óf ’n resep vir een of ander 
sondige skemerkelkie! In die woorde van die 
kunstenaar Salvador Dali: “Great wine requires 
a madman to grow the vine, a wise man to watch 
over it, a lucid poet to make it and a lover to 
drink it.” Só geniet die spys en drank, en klink ’n 
glasie op die maat wat dit regkry om jou honger 
en dors met sy liefde te stil!

Cheers!

Die INTIEM-span

Date night resepteboek



WANNEER DATE NIGhT BEPLAN WORD, KYK ONS 
DIKWELS VAS IN DIE NIGhT-GEDEELTE VAN DIE 
WOORD, MAAR ’N LAATOGGEND-ONTBYT KAN 
NET SO ROMANTIES WEES! Of . . . KOMBINEER 
DIE TWEE. DIE KINDERS SLAAP IN ELK GEVAL 

ELDERS – GEEN REDE WAAROM JUL AfSPRAAK 
VRYDAGAAND OM MIDDERNAG hOEf TE 

EINDIG NIE!

LUI NOENONTBYT 
OP DIE STOEP

Hoe lekker is 
dit nie om 

jou maat langs jou te sien 
slaap en te weet die dag lê 
uitgestrek voor julle nie. 
Geen werksverpligtinge of 
skole-sportdae nie – net 
julle twee in die bed, met 
jou maat se arms om jou in 
jou deur-die-slaap toe-
stand. Iemand het eenkeer 

gesê oggendseks is soos om 
sjokoladekoek vir ontbyt te 
eet – dekadent! En verskeie 
studies het bevind dat paar-
tjies wat hulle verlekker in 
seks wanneer die haan kraai, 
gelukkiger en gesonder is. 
Juis daarom kan jy vanog-
gend maar die dieetbeginsels 
en no carbs-geloof ’n bietjie 
versaak vir ’n liplekker 
brunch . . . 
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Die lekkerte van hierdie spys-
kaart is dat jou voorbereiding 
minimaal kan wees. Die hele 
idee van vandag is dat julle dit 
luilekker moet aanpak. Tuimel 
dus uit die bed en trek ’n ligte 
kamerjassie aan – dis baie 
belangrik om te onthou dat 
onderklere vandag heeltemal 
onnodig en oorbodig is en hoe 
meer jou kamerjas deurskyn, 

hoe beter. (O, en onthou om 
nié die bed op te maak nie.) 
Hou dit eenvoudig! Al wat 
jy nodig het, is ’n stoep, ’n 
klein tafeltjie en twee stoele. 
Bedek die tafeltjie met ’n ligte 
tafeldoek, verkieslik wit. ( Jy 
kan sommer ook ’n mooi serp 
hiervoor gebruik.) En plaas ’n 
eenvoudige blom uit jou tuin in 
’n glaspotjie.

TER VOORBEREIDING

SPYSKAART
VOORGEREG

Hopelik het julle die meeste 
van julle voorgereg reeds 
afgehandel (as julle weet 

wat ons bedoel . . .) en met 
die regte voet uit die bed uit 
opgestaan. Oggendseks stel 

verhoogde vlakke van IgA vry 
– dit is ’n teenliggaampie wat 

infeksie bestry, meen dr Debby 
Herbenick, ’n Amerikaanse 

navorsingsassistent en outeur. 
Dis dus soos om jou vitamiene 

te drink. Wetenskaplikes sê 
ook dat ’n uur se seks dieselfde 
hoeveelheid kalorieë verbrand 
as ’n 30-minute drafsessie en 

aangesien julle nou nie vanog-
gend gedraf het nie . . . 

HOOfGEREG

’n Noenontbyt bestaande 
uit: -  Wafel met appel, spek 

en ’n pikante appelbierstroop. 
-  Appelbier-Sangria.

NAGEREG

Een gestroopte spel Truth or 
Dare, gevolg deur ’n sexy stort 

om die oortollige appelbier-
stroop af te was . . .



*Walking on Sunshine 
– Katrina & The Waves

*Over the Rainbow 
– Israel Kamakawiwo’ole
*Cassy O – George Ezra

*Feeling Good – 
Nina Simone of Michael Bublé

MUSIEK-VOORSTELLE

VOG-VOORSTELLE

SJEF ANTOINETTE Sê: 
My aanbeveling vir wyn 

is ’n bottel yskoue Methode 
Cap Classsique Rose 2012 van 

Wildekrans. ’n Sauvignon Blanc 
sal ook werk, só nie ’n lekker 
bottel Sangria, wat ook met 

appelbier gemaak word 
(sien resep).

RESEPTE
WAfEL MET APPEL, SPEK EN ’N PIKANTE 
BIERSTROOP
Vir die stroop:
125ml suiker
15ml mielieblom
1,25ml fyn kaneel
’n Knippie fyn gemmer 
’n Knippie neutmuskaat
’n Knippie “All spice”
’n Knippie naeltjies
250ml appelbier (cider)
15ml vars suurlemoensap
30ml ongesoute botter

Vir die wafeldeeg:
375ml koekmeelblom
30ml suiker
2,5ml bakpoeier
2,5ml sout
190ml karringmelk
190ml melk
125ml botter, gesmelt
3 eiers
1 appel, geskil (pitte verwyder en gerasper)
8 spekskywe, gebraai en gekrummel
Vir bediening: Ekstra appel in blokkies gesny, 
ekstra spek en uitgedroogde appelskyfies.

Metode: 
1. Manlief, jy kan solank die appelbier-stroop 

aanpak, terwyl vroulief woeker met die 
wafels. Plaas die mielieblom, suiker en 
speserye in ’n mediumgrootte pot, klop die 
cider en suurlemoensap in. Plaas die pot 
oor ’n matige hitte en bring die mengsel 
tot kookpunt sodat dit sag prut, terwyl jy 
aanhou roer. Verminder die hitte tot laag en 
hou daar totdat die mengsel effens verdik. 
Verwyder die pot van die hitte en klop die 
botter in tot jou stroop ’n pragtige glans het 
en asemrowend ruik. Hou dit eenkant.
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2. Vroulief, jy kan solank die 
meel, suiker, bakpoeier en 
sout in ’n mediumgrootte 
mengbak saam meng. Klop 
dan die karringmelk, melk, 
gesmelte botter en eiers 
saam in ’n groot mengbak. 
Voeg die droë bestanddele 
by die eiermengsel en meng 
goed, maar moet nie oor-
meng nie. Roer of vou die 
gerasperde appel en spek 
liggies in.

3. Voorverhit jou wafelpan en 
spuit liggies met kleefwe-

 rende kossproei. Skep die 
mengsel in die wafelpan en 
maak die deksel toe. Bak 
totdat wafel goudbruin aan 
die buitekant, maar heerlik 
sag is binne. 

4. Bedien warm met ekstra 
appelstukkies, spek en ’n 
goeie skepsel van die bier-
stroop.

APPELBIER-SANGRIA
1 bottel droë witwyn. Probeer 
wildekrans se Barrel Select 
Reserve Barrel Select Reserve 
Sauvignon Blanc.
2 bottels appelbier, oftewel cider 
(660ml) 
250ml gemmerlim (Ginger Ale)
125ml appel-schnapps
Vir bediening: Vars appel en 
peer in dun skywe gesny.
1. Kombineer wyn, appelbier, 

gemmerlim en schnapps in 
’n mooi wynkraffie. Voeg die 
appel- en peerskywe by.  

2. Verkoel vir minstens 30 
minute in die yskas en drink 
na hartelus!

NAGEREG
Julle het vanoggend wakker 
geword sonder grimering of 
geborselde tande, en net jou 
maat weet hoe lyk en ruik 
jy wanneer jy wakker word 
– hoe intiem is dít?! Julle is 
gestroop van klere, die gewig 
van die dag se gebeure, 
prioriteite . . . en tog voel 
jy nie kaal nie. Nagereg 
begin met voorspel tydens 
die hoofgereg (jip, dit is ’n 
mondvol!). 

Flankeer met mekaar deur 
daardie dun klere. Wanneer 
jy die wafel vir manlief aan-
gee, skuur met jou borste 
deur die dun satyn-nagrok 
teen sy rug. Hy kan styf teen 
jou gaan staan sodat jy sy . 
. . eh . . . manlikheid deur 
sý japon kan voel. Raak aan 
mekaar, loer vir mekaar en 
sodra julle klaar geëet het, 
gaan kamer toe met die oor-
skiet-stroop wat oorgebly 
het. Dit is tyd vir Truth or 
Dare! ’n Sexy weergawe van 
dié oorbekende speletjie . . .

Vra mekaar vrae oor jul 
sekslewe. Een speler vra die 
ander een om Truth or Dare 
te kies. As jy Truth kies, moet 
jy die vraag – wat ook al dit 
is – eerlik beantwoord. As jy 
Dare kies, mag jou maat jou 
uitdaag om iets stouts aan 
te vang . . . (stel ’n tydlimiet 
of stel vooraf vas hoeveel 
beurte elkeen kry). As jy 
weier, mag jou maat ’n glasie 
vol stroop enige plek oor jou 
lyf uitgiet. 

IDEES VIR TruTH:
• Wat is jou grootste fantasie in 

die slaapkamer?
• In watter rolspel-uitdaging sal jy 

my graag wil sien en hoekom?
• Vertel vir my van die stoutste 

droom wat jy al ooit aangevang 
het?

• Vertel my in detail hoe ek aan 
jou moet raak tydens seks.

• Wanneer was die lekkerste 
orgasme wat jy nog ooit gehad 
het en hoekom?

IDEES VIR DArE:
• Ek dare jou om my vir drie 
 minute só wild te soen dat my 

tone krul van plesier!
• Ek dare jou om vir drie minute 

tjoepstil te bly lê terwyl ek jou 
orale seks gee – jy mag nie ’n 
geluid maak nie!

• Ek dare jou om sonder klere 
voor my op Def Leppard se Pour 
Some Sugar on Me te dans.

• Ek dare jou om elke sproet op 
my hele lyf te soen.

• Ek dare jou om dié nuwe posisie 
saam met my te beproef . . .

Ná die speletjie is dit tyd vir 
’n stort, waartydens julle allerlei 
sexy dinge kan doen. Of julle kan 
die stort oorslaan en bloot die taai 
stroop van mekaar se lywe aflek . . . 
Addisionele bronne: 
www.elitedaily.com. 
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Om buite in die son te kook, is een van die 
groot plesiere van die lewe en iets waaroor 
Jamie baie passievol is. Ons het ’n groot ver-
skeidenheid fantastiese braaiers beskikbaar, 
maak nie saak wat jou behoeftes is nie – hetsy 
dit ’n vinnige maaltyd vir vriende is of ’n par-
tytjie in die tuin vir die hele straat. 

Gasbraaiers 
Ons gasbraaiers is ontwerp om dit so maklik as moontlik te maak 
om vir ’n groot aantal mense te kook. Hierdie braaiers, wat met 
swaar gietyster-roosters en vlekvrye staal beheerpanele gebou 
is, is geskik vir gereelde gebruik en bevat talle praktiese funk-
sies, insluitende ’n termometer in die deksel, rakke wat verhit 
is om kos warm te hou en wiele vir maklike beweegbaarheid. 
Hierdie braaiers het alles wat jy nodig het om die perfekte 
maaltyd voor te berei. Jy hoef nie ’n professionele kok te wees 
om professionele toerusting te besit nie. Só vir ernstige braailief-
hebbers bied ons die Pro-Reeks aan, wat gebou is volgens uit-
muntende standaarde met al die gadgets wat jy sal nodig hê.

Houtskool-braaiers 
Aangesien dit van vlekvrye staal gemaak is met deksels wat 
met emalje bedek is, is hierdie braaiers beide sterk en mooi. 
Dit bied ook unieke eienskappe wat dit makliker maak om 
oor houtskool te kook, soos ’n geboë braaibak wat verhoed 
dat kos deurval en verstelbare ventilasie om die perfekte lug-
vloei te bewerkstellig. Dit is maklik om te gebruik, prakties en 
aanpasbaar.

Braaigereedskap 
Ons pragtige gereedskap is van vlekvrye staal gemaak met 
bonkige akasiahout-handvatsels en is lank genoeg om in selfs 
die warmste braaiers te gebruik.

 
011 656 5894 • E-pos: houseware@berzacks.co.za

Volg ons Facebook blad     : Berzack Brothers PTY Ltd

Beskikbaar by handelaars landwyd. •  Kontak Berzack Brothers vir meer inligting.

Die nuwe, kenmerkende reeks is gebou om te hou en ontwerp 
om heerlike kos vinniger, makliker en so smaakvol as moontlik te 
maak. 
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JY EN MANLIEf DROOM AL LANK VAN ’N LEKKER 
VAKANSIE OP ’N TROPIESE EILAND Of ’N EKSPE-
DISIE IN DIE AMASONE. DINK NET WAT KAN DIE 

WARM, KLAM KLIMAAT EN AL DAARDIE BEDWELM-
ENDE GEURE EN KLEURE AAN ’N VERLIEfDE 

PAARTJIE MET MIN KLERE DOEN! WEL, AS JULLE NIE 
TROPE TOE KAN GAAN NIE, BRING DIE TROPE NA 

JUL AGTERTUIN.

Wat is so 
sexy aan ’n 

eilandvakansie? Miskien is 
dit die bruingebrande lywe 
in klein baaikostuums en 
die vroegaand-vibe wat so 
sexy kan wees. Dalk is dit die 
eksotiese kos, mooi mengel-
drankies en die idee aan seks 
op die strand. Hoe dit ook al 
sy, ’n eilandvakansie is hoog 
op die lysie as dit kom by wit-
tebrood-bestemmings. Maar 
as julle INTIEM-lesers is, is 
julle wittebrood waarskynlik 
in die verlede . . . wat beteken 
dat julle maar met die naas-
beste tevrede moet wees – ’n 
Tropiese date by die huis.

DIE TROPE IN JOU 
TUIN!

Date 
night 2



SPYSKAART
VOORGEREG

Gebakte klapper-garnale 
met ’n tropiese doopsous en            

druiwe-mojito.

HOOfGEREG

Gebraaide eilandhoender met 
jou eie teriyaki-sous.

NAGEREG

Seks op die strand!

TER VOORBEREIDING 
Dis eenvoudig vrolik en veelkleurig! Niks hoef te 
pas nie vir alles om te pas! Neem jou helderste 
tafeldoek of piekniekkombers en span dit langs die 
swembad in (as julle net ’n visdam het, dan maak 
julle die beste daarvan!). Maak ’n groot bottel water 
met gesnyde vrugte daarin. Vries druiwekorrels of 
granaatpitte in ysblokkies om jul drankies mee te 
versier. Sny vrugte en pak dit in die middel van 
jul “tafel”. En as julle julle nou regtig wil verbeel 
julle is op die beach, span die kinders se sandput 
in! Dink aan hierdie afspraak as ’n bietjie kitch en 
tong-in-die-kies. Die fokus is op pret en die drag 
is swemklere. Hier is nie ’n reg of verkeerd nie en 
everything goes!



SJEF ANTOINETTE Sê: My aanbeveling vir wyn 
is Wildekrans se Sauvignon Blanc 2015 of hulle 

Chenin Barrel Select Reserve 2014. So nie, gebruik 
die druiwe-mojito (sien resep).
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*Surf Song – Bag of Toys
*Copacabana – Barry Manilow
*Good Vibrations – Beach Boys

*Is this Love – Bob Marley

MUSIEK-VOORSTELLE VOG-VOORSTELLE
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RESEPTE
DRUIWE-mojITo
Maak een.
Vir die mentstroop:
250ml water
250ml suiker
10-20 vars mentblare
Vir die mojito:
6-8 mentblare, asook ekstra 
vir garnering
75g rooi druiwekorrels
½ lemmetjie, in 4 wiggies 
gesny
60ml mentstroop
60ml wit rum
60ml sodawater

Metode: 
1. Vir die stroop, plaas al die 

bestanddele in ’n klein 
potjie en verhit oor ’n ma-
tige hitte tot dit net begin 
borrel. Plaas die hitte op 
sy laagste verstelling en 
prut vir ’n verdere 2 mi-
nute. Verwyder die stroop 
van die hitte en laat dit só 
om af te koel. 

2. Gooi die mentblare, 
druiwe en drie van die 
lemmetjie-wiggies onder 
in die glas, asook 30ml van 
die mentstroop. Druk die 
mengsel met jou muddler 
of die steel van die houtle-
pel.

3. Voeg fyn ys in jou glas en 
roer die res van die ment-
stroop en rum daarin. Vul 
tot bo met sodawater en 
rond af met ’n lemmet-
jie-wiggie en ’n mentblaar 
of twee.

VOORGEREG
Gebakte klapper-garnale met 
’n tropiese doopsous
500-800g garnale, skoonge-
maak (dop en dermpie 
verwyder)
1 eier
60ml water
125ml koekmeelblom
Sout en varsgemaalde swart-
peper
375ml droë klapper
250ml Panko-broodkrummels 
Vir die sous:
150g vanielje-gegeurde jogurt
60ml fyn pynappelstukkies
30ml droë klapper
’n Knippie sout

Metode:
1. Voorverhit die oond tot 

180°C. Plaas ’n afkoelrak 
in ’n bakplaat en bespuit 
liggies met kleefwerende 
kossproei.

2. In ’n klein mengbakkie, 
klop die eier en water 
saam en gooi uit in ’n plat 
bord. Plaas die meel in ’n 
plat bord, geur goed met 
sout en peper en meng.

3. Meng die Panko-brood-
krummels met klapper en 
plaas ook in ’n plat bord.

4. Klad die garnale effens 
droog met kombuispapier 
en plaas in die bord met 
die gegeurde meel. Skud 
die ekstra meel af van die 
garnale.

5. Plaas nou in die bord met 
die eiermengsel en dan in 
die bord met die brood-
krummels en klapper. 

Maak seker die broodkrummels 
en klapper bedek die garnale 
goed.

6. Pak die garnale op die afkoelrak 
bo-op die bakplaat.

7. Bak tot goudbruin vir ongeveer 
20 minute.

8. Terwyl die garnale bak, kan 
julle gou die sousie aanme-
kaar slaan deur die jogurt, fyn 
pynappel, klapper en sout saam 
te meng.

9. Bedien warm met jou vinnige 
doopsousie en onthou tog om 
mekaar te voer . . .

GEBRAAIDE EILAND-
HOENDER MET jUL EIE 
TERIYAKI-SOUS
4 hoenderborsies, ontbeen
1 murgpampoentjie, in die lengte in 
kwarte gesny
4 klein of 2 groot rooi en geel 
soetrissies, heel
10 suikerertjies (mange tout)
1 klein pynappel, in die lengte in 
skywe gesny
1 klein rooi ui, in dun skywe gesny
125ml Macadamia-neute effens 
gekap (opsioneel)
Vir die rys:
500ml water
375ml klappermelk
10ml bruinsuiker
5ml sout
500ml jasmyn-rys
Vir die teriyaki-sous: 
( Jy kan hierdie sous klaargemaak 
koop by die meeste supermarkte, 
maar dit is soveel lekkerder tuis-
gemaak.)
125ml sojasous
30ml rysasyn
15ml sesame-olie
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75ml bruinsuiker
15ml heuning
2,5ml gemaalde gemmer
1 knoffelhuisie, gemaal
10ml mielieblom, gemeng met 
10ml koue water
1,25ml brandrissie, gekap (kan 
ook gedroog gebruik word)

Metode:
1. Maak die klapperrys deur 

die water, klappermelk, 
suiker en sout in ’n groot 
pot met die deksel op tot 
kookpunt te bring. Sodra die 
water kook, roer die rys in 
en bring weer tot kookpunt 
– steeds met die deksel op. 
Sodra die rys kook, verlaag 
die hitte onmiddellik na die 
laagste verstelling en prut 
vir 20 minute. Verwyder van 
die hitte en los in die pot met 
die deksel op om te stoom 
vir ’n verdere 10 minute, 
voor jy die rys met ’n vurk 
vlok.

2. Terwyl die rys kook, maak 
gou die teriyaki-sous. Gooi 
al die bestanddele in ’n klein 
potjie en plaas oor ’n matige 
hitte. Bring tot kookpunt, 
maar roer ook af en toe. Laat 
die sous vir ’n minuut kook. 
Verwyder van die hitte.

3. Gooi ’n kwart van die 
 teriyaki-sous oor die 
 hoender en los om te 

marineer vir minstens 
 15 minute.
4. Jy kan jou braaier of jou 

stoof gebruik. As jy gaan 
braai, kry jou braaier gereed 
vir direkte hitte. ’n Gas-

braaier werk baie goed vir 
hierdie resep. As jy nie die 
krag of geduld het vir een 
van bogenoemde nie, moet 
asseblief nou nie die resep 
uitlos nie. Gaan grawe jou 
riffelpan onder uit die kas 
uit en gebruik sommer jou 
stoofplaat.

5. Gooi ’n klein bietjie olyfolie 
oor die groente, asook oor 
die pynappel. Braai die 
groente aan elke kant vir 
slegs ’n paar minute en 
hou eenkant. Braai nou die 
pynappel vir ten minste 2 
minute aan ’n kant en hou 
ook eenkant. Dit is nou die 
hoenderborsies se beurt, 
braai vir ten minste 3-5 
minute aan ’n kant of tot 
perfek gaar maar nie droog 
nie (dit hang ook maar 
af van die dikte van die 
hoenderborsies). Verwyder 
van die hitte en laat vir so 
’n paar minute om te rus 
voor jy dit in skywe sny.

6. Vir bediening, plaas ’n 
bietjie klapperrys in elkeen 
se opdieningsbakkie, 
versprei ’n bietjie van 
die groente, pynappel en 
hoender bo-op die rys. 
Gooi ’n bietjie van die 
teriyaki-sous oor (nie te 
veel nie) en besprinkel met 
die neute.

NAGEREG
Ons het vroeër seks op die 
strand genoem en nou gaan 
ons jou vertel hoe om dit te 
doen! Magies vol, ogies wawyd 

oop! 
Uiteraard bly die kinders 

by ouma en oupa. Julle kamp 
uit in die tuin en ons gaan 
vanuit die veronderstelling 
dat julle erf omhein is en julle 
jul tropiese date dus nie ten 
aanskoue van die hele buurt 
geniet nie! 

En as julle een van daardie 
oulike strandstoele het 
waarvan die pote net ’n paar 
sentimeter van die grond af is, 
kan dit julle veel meer opsies 
vir interessante posisies gee 
(maak net seker die stoel is 
sterk genoeg vir die aksie!). Die 
ideale tyd vir hierdie date is 
laatmiddag – julle kan nog die 
hitte benut, maar daarna is die 
skemertyd ook ideaal vir wat 
julle van plan is om te doen. 

In die tuin het julle gelukkig 
nie die nadeel van sand wat 
oral kan inkruip nie, maar 
julle het wel gras en goggas! 
Daarom is die ideale posisies 
dié waar julle agterstewe van 
die grond af gelig is. En die 
wenposisie hiervoor? Doggy 
style! As julle nie hiervoor kans 
sien nie, glip in die swembad, 
waar staande seks doodmaklik 
is (dit is eintlik jul enigste op-
sie, as jy mooi hieroor dink). As 
dit is wat julle van plan is om 
te doen, hou die smeermiddel 
naby, aangesien die water 
enige natuurlike vog vinnig 
uitdroog, en julle het nie deur 
al hierdie moeite gegaan vir ’n 
quickie nie . . . 

Bron: www.afterhours.
lifehacker.com. 



’N KAAS-EN-WYN IS SOMS 
GERIEfLIK. ’N MENS KAN PIK AAN 

VERSNAPERINGE TERWYL JY 
KUIER EN GESELS. ONS hET 

BESLUIT OP DIé TEMA OM ’N BAIE 
VERVELIGE AAND OP TE zOESh!

KAAS-EN-WYN 
VIR TWEE
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Date 
night 3



Hoe wonder-
lik sou dit 

nie wees as die huwelik 
net gegaan het oor maan-
ligaande, ’n gekoer in die 
ore en satynlakens op 
perfekte velle nie . . . Die 
stuff waarvan romantiese 
komedies gemaak word! In 
realiteit is ’n huwelik veel 

meer alledaags en soms vaal 
met finansiële beplanning 
en allerlei administratiewe 
take wat gedoen móét word. 
Met hierdie kaas-en-wyn vir 
twee kan jy ’n bietjie meer 
kleur gee aan ’n andersins 
vervelige date. En natuurlik 
is daar die pleasure nadat 
die business afgehandel       
is . . .



MUSIEK-VOORSTELLE

Julle het ’n groterige tafel met ’n tafeldoek 
nodig. Aangesien julle waarskynlik besig gaan 
wees met syfers, hou die res redelik interes-
sant met opdienbakke in verskillende kleure. 
Bestee geld op baie mooi (of oulike) servette. 
Julle gaan hiervan nodig kry. Die idee is nie 
dat julle aansit vir ete nie, maar dat julle 
tussendeur die werk peusel.

TER VOORBEREIDING

SPYSKAART
HOOfGEREG

Caprese-slaai op ’n stokkie

Brie-crostini met sultanas

Soet en sappige hoender-        
en spekhappies

Avokadopeer-chips
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*You are so Beautiful – Joe Crocker
*Fall for You – Secondhand Serenade

*Unchained Melody – The Righteous Brothers
*I don’t wanna miss a thing – Aerosmith

VOG-VOORSTELLE

SJEF ANTOINETTE Sê: My aanbeveling is 
Wildekrans se Shiraz Barrel Select Reserve 2013

Julle gaan waarskynlik moet konsentreer, 
en almal kry dit nie reg met musiek in 
die agtergrond nie. As dit egter nie ’n 
probleem is nie, hou die musiek rustig en 
die volume redelik laag. Die romantiese 
nommertjies behoort die atmosfeer vir 
later te skep. En as julle waarlik ’n breuk 
nodig het, staan op en dans.

RESEPTE
CAPRESE-SLAAI OP ’N STOKKIE
Sout en varsgemaalde swartpeper
15 vars Mozzarella-bocconcini’s
15 kersie-tamaties
60ml Bloody Mary-mengsel 
15ml olyfolie
15 groot vars basilika-blare
Hout-tandestokkies

Metode:
1. Voeg al die bestanddele, behalwe die basi-

lika-blare en tandestokkies, by mekaar in ’n 
groot mengbak. 

2. Sny die tamaties in die helfte deur net voor 
opdiening en ryg ’n halwe tamatiestukkie, 
dan ’n stukkie Mozarella-kaas en dan weer 
tamatie aan die stokkie. Eindig met ’n basi-
lika-blaar.

3. Bedien onmiddellik.
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BRIE-CROSTINI MET 
SULTANAS
1 Franse brood, in dun diagonale skywe gesny
1 Brie-kaasdriehoek, in dun skywe gesny 
125ml sultanas
80ml geroosterde dennepitte
80ml vars basilika-blare, in dun repies gesny
Fyn gerasperde skil van een suurlemoen
Sout en varsgemaalde swartpeper

Metode:
1. Voorverhit jou oond na 200°C.
2. Plaas die Franse brood-snye op ’n 

bakplaat en plaas ’n skyfie Brie-
kaas bo-op elkeen.

3. Rooster die brood vir 3-5 minute 
of tot die kaas gesmelt is en 
die broodjie effens goudbruin 
verkleur.

4. Terwyl die broodjies in die 
oond is, meng die sulta-
nas, dennepitte, basilika en 
gerasperde suurlemoenskil in 
’n klein mengbakkie.

5. Sodra die geroosterde kaasbrood-
jies uit die oond uit kom, besprin-
kel met die Sultana-mengsel en 
geur met sout en varsgemaalde 
swartpeper. Bedien warm as julle 
kan.

SOET EN SAPPIGE 
HOENDER- EN SPEKHAPPIES
300g ontbeende hoenderborsies, in 
2cm blokkies gesny
Sout en varsgemaalde swart peper
Paar druppels Smoked flavours – 
Liquid smoke - Eurpean Beech 
250g repies spek
125ml bruinsuiker
1,25ml rissiepoeier (of meer as jy dit 
warm verkies)
1,25ml fyn komyn
Tandestokkies

Metode: 
1. Voorverhit jou oond na 180°C. Meng die 

bruinsuiker, rissiepoeier, komyn, sout 
en peper en ’n paar druppels liquid 
smoke saam in ’n medium grootte 
mengbak.

2. Plaas die spek op ’n kapplankie en maak 
dit effens dunner met die agterkant van 
jou mes se lem deur ’n smeer-aksie te 
gebruik. Sny die spek in die helfte deur.

3. Rol die spek om die hoenderblokkies en 
steek vas met ’n tandestokkie.

4. Rol die spek en hoenderstokkies deur 
die bruinsuiker-mengsel en plaas op ’n 
bakplaat oor jou oondrak.

5. Bak tot goudbruin vir ongeveer 30 
minute en bedien onmiddellik.

AVOKADOPEER-cHIps
2 ryp avokadopere, gehalveer, 
geskil en in skywe gesny

Sout en varsgemaalde swartpeper
80ml koekmeelblom

2 eiers, liggies geklop
250ml Nachos-skyfies, fyn gedruk

1. Voorverhit jou oond na 220°C. Voer jou 
oondpan uit met bakpapier.

2. Besprinkel die avokadopeer-skywe met 
sout en varsgemaalde swartpeper.

3. Plaas die koekmeelblom, geklopte eiers 
en fyn Nachos-krummels elk op sy eie 
plat bord.

4. Doop die avokadopeer-skywe in die 
meel, dan die eiers en heel laaste die 

 Nacho-krummels.
5. Pak die avokadopeer-skywe op jou 

bakplaat en bespuit liggies met olyfolie. 
Plaas in die oond vir 10 tot 12 minute en 
draai minstens een keer om terwyl dit 
bak.

6. Bedien warm saam met suurroom, 
gemeng met jou gunsteling 

 rissiesous.

Blinddoek 
manlief met ’n 
serp en trek ’n 
pen en papier 

nader . . .
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NAGEREG
Terwyl julle besig is met die pen en 
papier, wat van ’n toets? Elkeen van julle 
moet vooraf op sy eie vir vyf items gaan 
soek. Dit kan huishoudelike items wees 
of jy kan dit in die winkel gaan koop. 
Elkeen van hierdie items moet ’n baie 
sterk geur hê. Dink aan ’n sitrusvrug, 
laventelblom, warm sjokolade, tuis-
gebakte brood, ’n kers wat brand, 
Dettol . . . 

Vir nagereg gaan julle ’n sensoriese 
toets doen. Begin deur al jul klere uit te 
trek. Blinddoek manlief met ’n serp en 
trek ’n pen en papier nader. Jy gaan nou 
elk van daardie geurige items iewers op 
jou lyf neersit. Manlief moet twee dinge 
doen: Deur net sy vingers en sy neus 
te gebruik, moet hy vasstel op watter 
liggaamsdeel jy die item neergesit het 
en tweedens wat die item is. Jy tel die 
punte bymekaar en daarna maak julle 
beurte. 

Die wenner (die een met die meeste 
punte) kan besluit hoe die res van die 
aand gaan verloop deur die verloorder 
allerlei instruksies te gee wat hy/sy moet 
volg. Hier is ’n bietjie inspirasie:

• Staan styf teen my rug en gee my ’n 
kopmassering.

• Trek hoë hakke aan en buk om al die 
items wat op die grond lê op te tel.

• Tap vir ons ’n bad en wag daar vir 
my.

• Vertel my jou stoutste geheim . . .
• Trek jou mooiste onderklere vir my 

aan en trek dit weer sensueel uit.
• Soen my in my nek . . .
• Skryf jou naam met jou tong op my 

rug.  





VOEL DIT SOMS ASOf DAAR NOOIT ’N 
SATERDAG IS NET VIR JULLE TWEE NIE 

OMDAT DIE EEN Of ANDER RUGBY-GAME 
ALTYD MET JUL ROMANSE INMENG? DIE 
RUGBY WERELDBEKER IS hIER EN IS DIé 
DATE MOONTLIK NET DIE DING. If YOU 

cAN’T BEAT ThEM, JOIN ThEM. 

AS-DIE-SPORT-
INMENG DATE!

Dié is nou nie jou tipiese rooi rose en sagte 
musiek-date nie, maar ons kan jou waar-

borg dat, as jy vir manlief vertel waaroor dié een gaan, 
hy sonder skroom aan boord sal wees vir die ligte, 
humoristiese tong-in-die-kies date! Vir dié afspraak 
is ’n selfsorgeenheid iewers in die bosveld (maar met 
’n TV) die perfekte plek, maar julle kan dit ook by die 
huis doen. Dis nie ’n driegang-ete nie, maar ’n peu-
selhappie-spyskaart wat julle sommer in papierborde 
langs die vuur kan geniet – met ’n bottel lekker wyn of 
selfs ’n goeie krat craft-bier!
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Date 
night 4

SPYSKAART
HOOfGEREG

Aartappel- en steak-happies

Gebraaide kaas- en        
broodrolletjies

NAGEREG

“Kom ons vier die telling . . .”



MUSIEK-VOORSTELLE

*Player 23 – Robbie Wessels
*Shosholoza – Ladysmith Black Mambazo

*Great Heart – Johnny Clegg
*Braai Day, Our Heritage – 

Die Heuwels Fantasties
 *Afrikaners is Plesierig – Karen Zoid

VOG-VOORSTELLE

SJEF ANTOINETTE Sê: My aanbeveling 
vir wyn is Wildekrans se Shiraz Barrel 

Select Reserve 2013 – dit gaan moeilik 
wees om dit te klop vir ’n vleis-en-vuur 

ervaring!



Hou dit super-gemaklik en eenvoudig – soos die 
manne daarvan hou. Dink: ’n Klein houttafel- 
tjie, kampstoele, blikbekers en -borde. As julle 
ywerige sport-fanatici is, kan julle selfs jul dekor 
aanvul met dít wat julle het (dink rugbytruie of ’n 
Blou Bul-vlag!). As kitch nie vir jou ’n turn-on is 
nie, sal jy manlief moontlik moet beperk met die 
inpakkery . . . Dit moet egter nie moeite wees nie 
en, as julle dit doen terwyl julle vakansie hou, moet 
dit maklik wees om alles vir hierdie date in te pak 
en te vervoer.

TER VOORBEREIDING
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RESEPTE
AARTAPPELHAPPIES
700-900g baba-aartappels
60g botter
125ml verouderde Cheddarkaas, gerasper
125ml Mozzarella-kaas, gerasper
1 rooirissie, fyn gekap
2,5ml knoffelsout
2,5ml selderysout
1,25ml gerookte paprika
Sout en varsgemaalde swartpeper
60ml olyfolie 
60g botter, gesmelt

Metode:
1. Voorverhit jou braai met ’n direkte vuur,      

meneer! Dis mos reg in jou kraal. 
2. Vroulief, jy kan solank die baba-aartappels vir 

sowat tien minute lank kook. Hulle moenie 
oorgaar wees nie en hul vorm behou. 

3. Dreineer die aartappels en laat effens afkoel. 
Neem ’n balletjie-maker en skep soveel as 
moontlik van die aartappel-vlees uit, maar los 
’n effense wand sodat dit nie uitmekaar sal 

 val nie.
4. Plaas die uitgeskepte aartappel-vlees in jou 
 voedselverwerker, asook die res van die be-

standdele (behalwe vir die gesmelte botter) en 

whiz dit saam. As dit te droog lyk, voeg nog olyf-
 olie by. Die tekstuur moet amper soos deeg wees. 
5. Druk nou die mengsel weer terug in die aartap-

pel-gaatjies wat jy gemaak het. ( Jy kan dit maar 
oordoen, ons almal het daardie geneigheid!) 
Plaas in ’n foeliepan wat op die vuur gebruik kan 
word.

6. Giet nou die gesmelte botter oor en plaas op die 
vuur. As jou braaier nie ’n deksel het nie, kan jy 
die foeliebak met ’n bietjie foelie toemaak. Braai 
vir 15 minute. Jy hoef dit nie om te draai of te 
skud nie.

7. Pak dit op jou opdienbord of eet dit sommer só 
van die vuur af. 

sTEAk-HAPPIES
700g steak – Kruisskyf (rump), beeslende (sirloin) 
of ribeye sal werk
60g botter
Sout en varsgemaalde swartpeper
10ml bruinsuiker
2,5ml fyn komyn
5ml fyn koljander
5ml knoffelsout
60ml vleismarinade van jou keuse

Metode:
1. Sny die steak in happie-grootte stukkies.
2. Voeg die helfte van die botter in ’n gietyster-

pan, plaas die pan op die warm vuur en laat die 
botter lekker warm word – dit kan selfs begin 
verkleur (nie swart nie!).

3. Plaas die steak in die pan en braai vir 
 3-4 minute lank.
4. Besprinkel met sout en varsgemaalde swart-

peper, asook die res van die bestanddele. Braai 
vir nog 2 minute en maak seker die vleis word 
bedek met al die speserye en sous. Jy is welkom 
om nog marinadesous by te gooi as jy hou van 
’n souserige gedoente.

5. Verwyder onmiddellik uit die pan en plaas 
saam met die aartappels in ’n opdienbak (of 
as die aartappels reeds verorber is, eet dit ook 
sommer só van die vuur af). 



GIETYSTERPAN-BROODROLLETjIES
Hierdie broodrolletjies werk baie lek-
ker op ’n braaier met ’n deksel, waar 
jy ’n indirekte vuur kan voorberei, 
maar kan gemaklik in jou oond 
gebak word of selfs in ’n platbodem-
gietysterpot, waar jy kole bo-op 
die deksel kan plaas, soos met ’n 
potbrood – onthou net, in dié geval 
sal die broodrolletjies ’n bietjie 
langer neem om te bak.
250ml warm water
250ml warm melk
125ml heuning
1 pakkie kitsgis
125ml botter
7,5ml sout
1250ml koekmeelblom, asook ekstra 
meel om mee te knie

Metode:
1. Kombineer die warm 

water, melk en heuning 
in ’n mengbak.

2. Voeg die meel, sout en 
kitsgis saam in ’n groot 
mengbak en vryf die 
botter in die meel met 
jou vingerpunte.

3. Voeg nou die vloeistof 
by die meel en meng 
goed deur. As die deeg te 
klewerig is, gooi ekstra 
meel by. Knie nou die 
deeg vir 10 minute lank 
op ’n meelbestrooide 
oppervlak.

4. Rol die deeg in ’n groot 
wors, en sny ewe groot 
stukke uit die deeg – 
vorm elk in ’n balletjie.

5. Smeer die gietysterpan 
met ’n bietjie botter 
en plaas die deegballe 
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daarin – nie te naby aan mekaar nie, hulle 
moet plek hê om te rys.

6. Laat die deeg vir ’n uur of meer rys en 
voorverhit jou braai solank tot ’n medium 
indirekte hitte (of jou oond tot 180°C). Bak vir 
20 minute. Maak seker dat die brood klaar is 
voor jy die gebraaide kaas begin maak.

GEBRAAIDE KAAS- EN 
BROODROLLETjIES
10ml koue botter
120 spekstukkies
50g chorizo-worsies, in skyfies gesny
2 vars brandrissies, fyn gekap
1 ui, in skywe gesny
3 grasuie, fyn gesny
½ rooi soetrissie, in blokkies gesny
15ml vars basilika, gekap
5ml vars tiemie, gekap
Sout en varsgemaalde swartpeper
10ml kanola-olie
10ml rissie-olyfolie  
500ml Cheddar-kaas, gerasper
250ml Mozzarella-kaas, gerasper

Metode:
1. Voorverhit die braai tot ’n medium hitte of 

jou oond na 180°C.
2. Plaas jou pizza-braaiklip op direkte vuur. 

Plaas die botter op die klip en smeer effens 
om orals by te kom. Braai die spek en chorizo’s 
eerste vir 

 2-3 minute.
3. Meng nou die brandrissie, ui, grasuie, rooi 

soetrissie, vars basilika, tiemie, sout en peper 
saam, plaas die mengsel op die klip en braai 
effens. Giet die olie oor en besprinkel met die 
gerasperde kaas.

4. Los effens sodat die kaas heerlik smelt (vir 
ongeveer 4-6 minute). Dis heerlik as die kante 
so effens crispy word, maar jy kan dit enige 
oomblik afhaal as dit vir jou reg is. Skuif af 
van die vuur en trek summier ’n broodrolletjie 
daardeur.

NAGEREG
Beplan julle ete só dat julle net voor 
die game begin, klaarmaak. Dis ’n fancy 
dress date, en ons kan jou waarborg 
dat as jy soos ’n pom-pom girl aantrek, 
manlief geen besware gaan hê nie! 
Natuurlik moet hy soos ’n sexy sportster 
aantrek (as ’n rugbytrui dit nie vir jou 
doen nie, laat hom soos ’n wafferse 
Roger Federer lyk). Huur dus vooraf 
kostuums of sit jou eie een aanmekaar. 
( Jy het nodig: ’n Opstootbra, ’n stywe 
T-hempie, ’n kort A-lyn rokkie, bobby 
socks, skoene, pom-poms, haarrekkies 
en linte. En vir hom – ’n kortbroek, 
T-hemp, kouse, tekkies en ’n pet – af-
hangende van watter sportsoort jy kies.) 

Voor julle afspraak begin, trek aan 
(onthou die rooi lipstiffie) en doen ’n 
oulike cheer-dansie met jou uitrusting 
aan. Fluister in sy ore dat jy graag later 

die oorwinning saam met hom 
sal wil vier! Dwarsdeur 

die ete kan jy met 
hom flankeer. Loop 

sodat jou rompie 
wip en kruis jou 
bene verleidelik 

. . . as hy teen dié 
tyd agtergekom het 

het jy het niks onder 
jou rompie aan nie en steeds 

na die game wil kyk ná ete (ons twyfel 
sterk), speel saam. Vir elke punt wat 
sy span aanteken of drie wat sy span 
druk, gee jy hom ’n bietjie orale aandag 
(elke punt kry een minuut se pret!). 
En as die opponerende span punte 
aanteken, tel jy hulle almal bymekaar 
vir later – jy gaan nie sy volle aandag 
hê as jy dit in die game opeis nie. En as 
die eindfluitjie blaas, kan júlle stoei-

wedstryd begin! 

. . . As die 
eindfluitjie 

blaas, kan júlle 
stoeiwedstryd 

begin!
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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

Is jy iemand wat spek en eiers as ’n gourmet ontbyt beskou? Iemand wat toast verbrand en ná tien jaar nog 
sukkel om die skaapbredie nés sy ma te maak (ongeag van die feit dat jy die resep by haar gekry en al telke-
male probeer het)? Antoinette’s Cookery School is dalk net die ding vir jou. 

Jy hoef egter allermins ’n hopelose kok te wees om waarde uit ’n besoek aan dié kookskool te put. Hoewel sjef 
Antoinette beslis ’n fynproewersmaal uit die hoed kan ruk, is hartskos haar forté. Hier ontdek jy hoe geure, 
kleure en smake in harmonie saamsmelt om ’n wendis te skep, en jy beleef hoe lekker die proses van kosmaak 
kán wees! Antoinette’s Cookery School is meer as net ’n eendimensionele kookskool. Hier kan jy een (of elk) van 
die volgende doen:

• ’n Tema-kookklas vir groepe van 10 tot 16 mense, ideaal vir spanbou temas. Almal kook, klets en kuier saam. 
Ná afloop van die klas kry almal volledige notas en daarna sit hulle aan om die groot houttafel om aan hul 
selfgemaakte meesterstukke te smul! Dis heerlik vir paartjies, ’n groep vriende of kollegas. 

• ’n Kombuis-vaardigheidskursus (wat agt weke lank duur) vir entoesiastiese tuiskokke wat meer wil leer oor 
koskulture en ’n paar fynere kombuiskunsies.

• Mini-sjef kookpartytjies vir kinders van vyf tot twaalf jaar. Hier kan kleintjies hul eie lekkernye soos kolwyn-
tjies en pizzas maak (en dit eet!). Daar is ook tienerpartytjies, vakansiepret by Antoinette’s en kookkursusse 
vir kinders van 8 tot 14 jaar.

 
Spanbou en LEKKER kos . . .




