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Feestelijk én non-alcoho-
lisch? Dat hoe�  geen tegen-
stelling te zijn. Drink je (even) 
geen alcohol, ben je BOB of wil 
je gewoon fris en bij volle 
bewustzijn van het begin 
van het nieuwe jaar 
genieten? Met deze 
verrassend lekkere 
alternatieven kan 
het feest blijven 
doorgaan.   
EVELIEN RUTTEN

Yuzu & Ginger 
Botaniets

Er zijn veel gin-achtige 
alcoholvrije drankjes 
op de markt die 
slechts geïnfuseerd 
zijn met kruiden. 
Botaniets daaren-
tegen is een puur, 
gedestilleerd product. 
Ontwikkeld in België, maar in 
het buitenland al meermaals 
bekroond. Deze maand komt het 
bedrijf met een compleet nieuwe 
variant op basis van gember en yuzu, 
de heerlijke Japanse citrusvrucht. De 
‘virgin gin’ heeft daardoor een pittige en 
zoete toets.
Serveersuggestie: maak er een gastrono-
mische gin-tonic mee die perfect past bij 
Aziatisch geïnspireerde aperitiefhapjes of 
een licht voorgerecht met vis.
31,95 euro voor een � es van 50 cl. Verkrijg-
baar in de betere restaurants en delicatessen-
zaken of online via www.botaniets.com

Nona Spritz
Met deze spritz op basis van bloedappel-
sien, sinaasappelzeste en gentiaanwortel 
haal je het dolce far niente-gevoel van 
een uitgebreid, Italiaans aperitief in huis. 
Sommelier of the Year Tijs Coessens 
beschrijft de spritz als zeer goed in balans, 
met een frisse smaak, droge toets en bittere 
afdronk. Het drankje is gelanceerd door de 
Gentse Charlotte Matthys, die eerder de 
alcoholvrije gin Nona June creëerde.
Serveersuggestie: Vul een groot glas met 
ijs. Voeg 5 cl Spritz, 2 cl pompelmoessap, 
1 cl limoensap en een snu� e zout toe. Roer 
met een barlepel en top met 7 cl bruiswa-
ter, tonic of grapefruit soda. Garneer met 
een plakje pompelmoes en munt.
29,90 euro voor een � es van 70 cl. Online 
verkrijgbaar via www.nonadrinks.be of in de 
drankhandel, speciaalzaken, conceptstores 
en Delhaize.

Or tea? ‘A Night at the 
Gentlemen’s Club’

Een high end-tea met een warme, houtige 
geur en nootachtige ondertoon die je 
meteen associeert met een glas whisky bij 
het houtvuur. Rokerig en mysterieus. Deze 
thee van gerookte lapsang met een toets 
van hazelnoot is dus een uitstekend 
alternatief voor het digestief na een 
uitgebreide maaltijd of als basis voor 
non-alcoholische whiskey sour.
12,90 euro voor een tinnen doosje met losse 
thee. Online te koop via goodfoodshop.be.
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Restjes van je diner? 
Maak er lekkers mee

Kook jij zoals de meeste Vlamingen steevast véél te veel voor je 
feestdiner? Dan zit je de dag na oudjaar waarschijnlijk nog met 
een koelkast vol kalkoen, witloof en kroketten. Njam!-chef 
Jan Buytaert, 33 jaar lang chef-kok van De Bellefleur in Kapellen, 
heeft voor elk restje een creatieve oplossing.

EVELIEN RUTTEN

Eerst en vooral kan je natuurlijk 
proberen om restjes te voorko-
men. «Zoveel garnalen bij het 
aperitief, zoveel gram vis bij het 
voorgerecht... Professionele koks 
die een menu samenstellen, tellen 
alles op per persoon», zegt Jan 
Buytaert. «Een mens kán geen 
halve kilo vlees of vis eten, dus 
kook liever iets te weinig van alles, 
zeker als je meerdere gangen 
serveert. De fout die mensen ook 
vaak maken bij een bu� et, is dat ze 
elk gerecht maken voor alle 
aanwezigen. Als er tien mensen 
komen en je serveert zo vijf 
gerechten, heb je voor vijftig man 
gekookt. Kijk dus naar de totale 
hoeveelheid van je volledige 
menu», aldus de chef-kok, die ook 
raad weet met eventuele restjes.

GRIJZE GARNALEN:
«Zelf maak ik heel graag garnaal-
kroketten, maar als je geen zin 
hebt in veel werk, strooi ze dan op 
een smeuïg roerei met bieslook, 
meng ze op het laatst met wat 
puree of gebruik ze om een soepje 
af te werken. Of garnalen 
überhaupt nog bruikbaar zijn de 
dag nadien, hangt af van de soort 
die je hebt gekocht. Artisanaal 
gepelde garnalen zijn het lekkerst, 
maar bederven ook het snelst 
omdat ze door mensenhanden 
zijn aangeraakt. Meen je dat je te 
veel hebt gekocht, haal dan niet 
op het feest zelf al alle garnalen uit 
de koelkast. Zo blijven eventuele 
overschotjes langer goed.»

KREEFT OF KRAB: 
«Probeer dezelfde avond al het 
vlees uit de schalen te halen. 
Bewaar het in een kom en overgiet 
met een scheutje fond blanc, een 
lichte bouillon van groenten of 
gevogelte. Zo blijft je kreeften- of 
krabbenvlees lekker smeuïg en 
sappig. De dag erna kun je het 
vocht eruit zeven en alles tot een 
mayonnaise aux crustacés 
verwerken. Gebruik hiervoor het 
hart van een kropsla en leg de 
blaadjes op een schaal. Verdeel 
hierover de kreeft en/of de krab en 
eventueel wat garnalen. Dresseer 
met een licht lopende mayonaise 
en geef er stokbrood bij. Heerlijk!»

OESTERS: 
«Laat ze voor de zekerheid in de 
schelp en zet ze zo snel mogelijk in 
de koelkast. De dag erna kun je 

een beetje lookboter op de oester 
leggen en afwerken met 
geschaafde amandelen. Zet kort 
onder een hete grill en serveer 
meteen. Dit kun je ook doen met 
een overschotje mosselen.»

GEBRADEN KALKOEN:

«Pluk het vlees én het lekkere vel 
van de kalkoen en verwerk alles in 
een salade. Een caesar salad 
bijvoorbeeld. Je kunt het ook in 
een wrap met sla, komkommer en 
roomkaas verwerken of stukjes 
kalkoen met ratatouillesaus 
serveren. Een andere optie is om 
kalkoensla te maken als beleg 
voor (stok)brood. Snij het vlees 
dan wat kleiner, meng het met 
zelfgeklopte mayonaise en 
� jngesneden tuinkruiden. Voeg 
je nog wat kerriepoeder toe, dan 
heb je kalkoen-curry.»

ROSBIEF:
«Het is cruciaal om rosbief vrij snel 
na het braden goed in te pakken 
in driedubbele aluminiumfolie. 
Zo zal het niet uitdrogen. De dag 
erna kun je het in � interdunne 
plakjes snijden en als carpaccio 
serveren met rucola, parmezaan-
schilfers en pijnboompitten. Wat 
ik een Japanse chef ooit zag doen, 
is sushi maken met rosbief. 
Misschien een leuk vakantie-
project met de kinderen?»

GROENTENKRANS: 
«Met boontjes, spruiten, broccoli, 
gekaramelliseerd witloof en 
bloemkool zijn de mogelijkheden 
eindeloos. Doe ze bij de soep, 
verwerk ze in een gevulde omelet 
of frittata. Maak er een klassieke 
‘stoemp’ van, met wat spek en 
worst. Gebakken champignons 
verwerk je in makkelijke comfort 
food. Kook wat krielaardappeltjes 
in de schil en bak ze op met wat 
sjalotten, spekjes en ten slotte de 
gebakken champignons.»

Jans tips voor een topfeest
1. Tenzij je een geoefende kok bent, voer je voor een feestje 
beter geen experimenten uit of bereid je geen recepten voor 
de eerste keer.

2. Check driedubbel of je écht alle ingrediënten in huis hebt. 
Je wil niet op oudejaarsavond in de supermarkt belanden.

3. Alle topslagers raden het aan: eet minder vlees, maar 
beter. Koop dus liever wat minder vlees of vis, maar van 
extreem goede kwaliteit. Je gasten zullen het appreciëren.

4. Een geslaagd etentje zit in een goede planning. Begin 
’s morgens in alle rust, als er nog geen drukte is in huis, en 
maak zoveel mogelijk op voorhand. Maak op een rustig 
moment een lijstje van elke handeling bij elk gerecht en 
hang het op. Dan kun je afvinken en vergeet je niets.

5. Was af terwijl je kookt en zorg voor véél plaats in de 
koelkast.

6. Denk eraan om genoeg potjes klaar te zetten om de avond 
zelf alle overschotten in te pakken. Zet ze zo koel mogelijk. 
Geen plaats meer in de koelkast? Als het koud genoeg is 
buiten, kunnen ze tijdelijk op het terras.»

Alcoholvrije 
feestdrankjes 
voor BOB’s

Osan

Sterrenchef San Hoon Degeimbre (L’Air du 
Temps**) werkte jarenlang aan Osan, 
drie alcoholvrije alternatieven voor wijn. 
Zijn maceraties op basis van biologische, 
seizoensgebonden ingrediënten zijn 
verkrijgbaar in wit, rosé en rood, net zoals 
wijn. Osan is daardoor ideaal om bij een 
gastronomische maaltijd te schenken.
Serveersuggesties:
• Wit (op basis van citroengras, verbena en 
kurkuma): bij voorgerechten met vis.
• Rosé (op basis van rode shiso en 
basilicum): bij het aperitief, charcuterie, 
salades en gegrilde vis.
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Nona Spritz

Force Majeure

Or tea? ‘A Night at the 
Gentlemen’s Club’

Osan

Yuzu & Ginger 
Botaniets

• Rood (op basis van rode biet en 
moerbessen): bij vlees en pasta.
12 euro voor � es van 75 cl. Online verkrijgbaar 
via www.osandrinks.com

Force Majeure
Zelfs de meest kritische bierliefhebbers zijn 
verrukt over de rijke smaak van deze 
non-alcoholische, Belgische speciaal-
bieren. Triatleet Stijn Panis richtte Force 
Majeure in 2019 op, nadat hij tijdens zijn 
trainingen had ervaren dat sport en alcohol 
niet goed samengaan. In zijn zoektocht 
naar alternatieven besloot hij zelf een 
smaakvol alcoholvrij bier te ontwikkelen. 
Twee jaar later is hij al een belangrijke 
speler op de non-alcoholische markt. Vrij 
uitzonderlijk is het uitgebreide gamma met 
vijf soorten bier: kriek, bruin, traditioneel 
blond, tripel en tripel hop.
Serveersuggesties:
• Kriek: bij desserts.
• Bruin: bij een stoofpotje met rund of 
lamsvlees.
• Traditional blond: schitterend aperitief, 
maar ook mooi bij visgerechten.
• Tripel: bij kruidige (Aziatische) gerechten.
• Tripel hop: bij kaasschotel.
24,95 euro voor proefpakket van 12 � esjes. 
Online via www.forcemajeure.be.

«Sterrenchef San 
Hoon Degeimbre 
(L’air du Temps**) 
werkte jarenlang
 aan Osan, 
drie alcoholvrije 
alternatieven 
voor wijn»
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