
4 Promosie Die Burger Woensdag 15 Desember 2021

VERSNIT Redakteur: Suzaan Potgieter | E-pos: versnit@dieburger.com | Bemarker: Solanie Blom | E-pos: sblom@media24.com

Nog ’n jaar is besig om vin-
nig weg te sluip, en daar 
is min vakansies soos 

Kersfees. Die musiek in die win-
kels, die glansversierings en na-
tuurlik die hope liggies wat oral 
te sien is, kondig die feesgety 
aan. 

Charles Hopkins, keldermeester 
by De Grendel, gaan Kersfees by 
die see op vakansie wees. Hop-
kins sê dis vir hom familietyd 
en dat al die huisdeure oop gaan 
wees om oral ’n uitsig oor die 
see te hê.

“Ons gaan heerlike vars vis 
braai met dik knoffelbotter wat 
so drup in die vlamme, en daar-
mee saam ’n groot glas Koets-
huis 2019 drink – so goudgeel 
met pikante aspersiegeure – nes 
ek daarvan hou! En natuurlik in 
die agtergrond sal Norah Jones 
se fluweelstem ons bekoor met 
‘Come Away With Me . . .’,” sê hy. 

“Die mooiste Afrikaanse angli-
sisme vir Kersfees is bittersoet,” 
so sê Tertius Boshoff, eienaar en 
keldermeester van Stellenrust. 

“Die geleentheid om saam met 
jou lewende familie en vriende 
te kuier, te lag, te braai, lekker 
wyn te drink, beter brandewyn 
te drink, maar bowenal die ge-
leentheid om nuwe lewe en die 
ewige lewe te vier in die geboor-
te van ons redder, Jesus Chris-
tus. 

“Maar dan ook die tyd waarin 
ons verlang na al die mense wat 
nie meer by ons is nie – daardie 
mense wat kerfplekkies op ons 
eie lewenshoutstokkie agterge-
laat het. Daardie geliefdes wat 
jou die oggend van Kersdiens 

laat emmers uitstort op die lirie-
ke van ‘Stille nag’ en ‘Betlehem-
ster’. Dit is waarlik een van die 
spesiaalste bittersoet tye in die 
Christen-kalenderjaar en dit al-
les gebeur om ’n versierde boom 
en om ’n braai by Witsand aan 
die Suidkus. Van tradisionele 
Kersetes tot vars oopgemaakte 
oesters en kabeljou op die kole. 
Soos die Italianers sê, ‘La dolce 
vita’ – vier die soet lewe!” sê hy.

Philippa de Lange van Sugar-
bird kan nie wag vir dié dag nie. 
“Vir ons is dit familie, familie, 
familie – soveel as wat ons kan 
inpas! En Ma is mal daaroor as 
die huis vol en raserig is. Hoe 
meer soveel beter. Natuurlik is 
daar altyd baie kos, interessante 
slaaie, Cap Classique en Aperol 
Spritz. Hierdie jaar sal daar ook 
baie kelkies wees met ons nuwe 
Lean on Me Festive Glitter 
Gin.”

Die kroegman en mengeldran-
kie-kenner Michael Mudzenda 
dink Kersfees is die tyd om 
brandewyn-mengeldrankies te 
maak – veral met KWV 3. 

“Dis warm in Suid-Afrika, ont-
span dus ná ete met die 3 Wise 
Elves: 50 ml KWV 3, 100 ml va-
nieljeroomys en ’n knypie elk 
neut en kaneel. Meng goed 
saam, bedien in ’n wynglas en 
versier met ’n eetbare blomme-
tjie.”

Geniet dus die vakansie saam 
met geliefdes en vriende en mag 

almal ’n geseënde, veilige Kers-
fees en ’n gesonde en voorspoe-
dige 2022 geniet.

Winnie se Kersfees-
keuses
) Diemersdal Sauvignon Blanc 
Reserve 2021 (R115): Een van 11 
van die druifsoort wat by Die-
mersdal op die rak gaan. Vars 
met suurlemoen en vars koeja-
welgeure, intens met ’n gebalan-
seerde suur en lang appelliefie 
nasmaak.
) KWV 3 Brandy (R160): Die 
kleinboet van die volpunt 
(100/100) 15 jaar oud staan nie te-
rug nie – vars perske-, steen-
vrug- en sjokoladegeure in die 
versnit is perfek vir mengel-
drankies en sonsaksopies. 
) Strandveld Adamastor 2019 
(R185): Adamastor is die mitiese 
god van wind en storms. Die 
druiwe vir die besonderse wit 
versnitwyn kom van die mees 
suidelike wingerde in Afrika. 
53% semillon en sauvignon 
blanc is beroemde pasmaats en 
is volrond, met ’n vanielje rome-
righeid en ’n seesout skoppie as 
nasmaak.
) Sugarbird Lean On Me Festive 
Glitter Cape Fynbos Gin (R230): 
Voorwaar feestelik! ’n Eg Suid-

Afrikaanse jenewer met blom-, 
jenewer- en fynbosgeure en eet-
bare glansvlokkies – ’n sneeubal 
vir volwassenes. Dis die begin 
van ’n partytjie.
) Metzer Family Wines Petnat 
2021 (R290): ’n Sagte vonkel van 
chenin blanc-druiwe wat in 1980 
aangeplant is en net 4 km van 
Valsbaai oor die see kyk. Dis 
vars, met heerlike appelkoos-, 
nektarien- en appelgeure. So na-
tuurlik as moontlik gemaak met 
’n ligte appelliefie-nasmaak.
) De Grendel Op die Berg Shiraz 
2019 (R300): Moerbei, boegoe, 
roosmaryn en eksotiese speserye 
groet met elke teug – satynsag, 
elegant en volrond met ’n smeu-
lende geroosterde koljander 
vaarwel. Die druiwe kom van 
hoog in die Witzenberg in Ceres, 
950 m bo seespieël. 
) Durbanville Wine Valley The 
Master’s Vineyards Cabernet Sau-
vignon 2016 (R317): Geskool op 
die beroemde GS 1966, bring die 
Durbanville-wynroete hulde aan 
’n Suid-Afrikaanse ikoon. Die 
wyn is ’n gesamentlike poging 

van Thys Louw (Diemersdal) en 
Wilhelm Coetzee (Durbanville 
Hills) en die druiwe is van Mor-
genster, Durbanville. Donker en 
volrond met uitstekende struk-
tuur, vir twee jaar in nuwe hout-
vate en ’n verdere twee jaar in 
die bottel verouder, net soos die 
oorspronklike GS. Slegs 1 200 
bottels, die laastes, want die 
wingerd bestaan nie meer nie.
) Draaiboek Onskuld 2020 
(R390): ’n Indrukwekkende 
100%-chardonnay van die koel 
Hemel-en-Aarde-vallei bied heu-
ningblom, gebakte appel, kaneel 
en ’n seesout-nasmaak. Elegant, 
gefokus en smaak na meer! 
) Musgrave Copper Black Honey 
(R450): Craft op sy beste: Hier-
die ryk en soet potketelbrande-
wyn se pad na die bottel het met 
’n sweempie Zambiese swart 
heuning gekruis en bekoor met 
Kerskoek, geroosterde neut en 
warm heuninggeure. Uitstekend 
net so met ’n blokkie ys, of in ’n 
sonsaksopie.

) The High Road Director’s Reser-
ve 2017 (R470): Hierdie Bor-
deaux-styl versnit van Stellen-
bosch se beste wingerde sal defi-
nitief die aandag trek met diep 
pruim-, tabak- en swartbessie-
geure. Die smaak is fluweelsag 
met ’n elegante mineraalagtige 
nasmaak. Perfek vir die skaap-
boud.
) Stellenrust ArtiSons The Mo-
thership Chenin blanc 2020 
(R500): Hierdie is voorwaar die 
“ma” van chenin. Die druiwe is 
van ’n ou wingerd in die Bottela-
ry-heuwels wat in 1964 aange-
plant is. Dis intens en kompleks 
met perske- en peergeure, sagte 
vanielje en ’n lang natklip-na-
smaak. Gemaak vir vars vis op 
die kole.
) Beyerskloof Faith 2018 (R800): 
’n Kaapse versnit van die pinota-
ge-koning Beyers Truter, met pi-
notage, cabernet sauvignon en 
merlot. Volrond met uitstekende 
tannienstruktuur, ryp donker-
bessies en perfekte balans. 

) Graham Beck Yin en Yang 2016 
(R980): Dit word as ’n dubbel-
pakket aangebied, en beeld die 
yin en yang van die lewe uit – 
yin is 60% pinot noir en 40% 
chardonnay, terwyl yang presies 
die teenoorgestelde versnit is. 
Die is vonkelwyn op sy beste en 
perfek gepas vir die Kerstafel. 
) Oude Molen XO Cape Brandy 
(R1 200): Hierdie brandewyn is 
almal meer as tien jaar verouder 
in spesiaal uitgesoekte vate. De-
likaat en geurig met droë appel-
koos-, geroosterde neut- en don-
kersjokoladegeure en smake – 
vir die Kerspoeding en vrugte-
koek. 
) Klein Constantia Vin de Con-
stance 2018 (R1 295): Wat is 
Kersfees sonder iets soets om die 
maaltyd mee af te rond? Onge-
looflike kompleksiteit en ryk 
met vars lemmetjie-, marmela-
de-, heuning- en versuikerde 
gemmergeure en ’n vanielje na-
smaak. 

EN VREUGDE VIR KERSFEES

Glans, borrels, sonsaksopies 
Of jy by die huis bly hierdie vakansie of weggaan vir ’n welverdiende breek, dit is tyd om jou vakansie-drinklys op te stel. 
Winnie Bowman deel haar topkeuses vir hierdie feestyd.

Wie het nie hierdie tyd van die jaar ’n 
opkikkering nodig nie? Dis dan wat 
tiramisu tot sy reg kom.

Die naam beteken immers “trek 
my op”, ’n verklikker van die kafeïen- 
en kalorie-inhoud. Dis ook een van 
my gunstelingnageregte vir my Kers-
tafel – en dis jaarliks ’n muntstuk-
gooi-besluit tussen tiramisu en die 
ander gelaagde, geroomde heerlik-
heid: die peppermint crisp-tert.

Die oorsprong van tiramisu, een 
van die gewildste nageregte op aarde, 
is ryk aan mites en herkoms-dispute.

Die Italiaanse restaurateur Ado 
Campeol, wat as die vader van tira-
misu, beskou word, is in Oktober van-
jaar in die rype ouderdom van 93 
oorlede, wat die gereg se ontstaan 
weer in die publieke oog gebring het.

Een weergawe is dat sy vrou, Alba, 
en hul jong patisserie-sjef die gereg 
in 1972 geskep het by hul restaurant 
Le Beccherie in Treviso. Hulle was 
blykbaar besig om roomys te maak 
toe mascarpone pleks van room in 
die bak met eiers en suiker beland 
het. Die konkoksie was so lekker dat 
dit met koffie-gedoopte Savoiardi-
sponsbeskuitjies en kwistig besif met 
kakaopoeier voorgesit is.

In ’n onderhoud met Alba se seun 
was die nagereg nie ’n fout nie, maar 
iets wat sy ma doelbewus geskep het 
om haar kragte terug te kry nadat sy 
geboorte gegee het. Wat ook al die 
ware feite, dis wel haar tiramisu-re-
sep wat in 1981 in ’n kos-en-wyntyd-
skrif van Treviso gepubliseer is. Dit 
geniet ook vandag die amptelike ser-
tifisering van die Italiaanse Akademie 

van Cuisine.
Lidia Bastianich, die geliefde Itali-

aans-Amerikaanse kospersoonlikheid, 
was ook geboei deur die oorsprong-
storie van tiramisu, en gee in haar 
boek Lidia’s Italy weer erkenning aan 
’n ander restauranteienaar in Tivoli, 
ene Speranza Garatti, as die moeder 
van tiramisu. Garatti het dit in ’n kel-
kie bedien as copa imperial en vol-
gens haar het sy die resep aan die 
Campeols gegee.

’n Ander meer prikkelende stam-
boekteorie is dat ’n eenvoudiger 
vorm van die nagereg met sy opkik-
ker-eienskappe in die bordele van Tre-
viso ontstaan het as ’n krag-doepa 
en natuurlike Viagra. Nadat die rege-
ring egter die plesierpaleise gesluit 
het, het Treviso se ander tavernas die 
opkikker-poeding onder hul vlerk ge-
neem en in meer respektabele vorm 

laat voortleef.
Kosgeskiedkundiges wys uit dat dit 

ook ’n eeue oue gebruik was in die 
omstreke van Treviso om “sbatudin”, 
’n voorloper van tiramisu, aan pasge-
troudes of aan babas te gee. Dit is 
gemaak van eiergeel en suiker wat 
heftig saamgeklits is tot skuimerig en 
liggeel.

In die vroeë 1980’s het tiramisu 
deur sy Treviso-streeksgrense gebreek 
en binne drie jaar die sukses van wê-
reldroem geproe. The New York Times 
vra in 1985 tereg hoe dit kon gebeur 
dat ’n obskure nagereg binne drie 
jaar die lieflingnagereg op restaurant-
spyskaarte kon word (en dit in die 
dae voor internet en sosiale media). 
Die Franse arbiters van smaak het dit 
ook in die laat 1980’s aangegryp toe 
dit in Parys op ’n restaurantspyskaart 
beskryf is as “biscuit mousse, mas-
carpone et liqueur”.

Vandag is daar seker soveel varia-
sies van tiramisu as wat daar klitsers 
is, van Nutella-tiramisu tot rum-en-
rosyntjie-tiramisu. Ander smaakkom-
binasies sluit in pimperneut en limon-
cello of aarbei met roosmaryn en 
wodka.

Gesonder weergawes soos mat-
chamisu, ’n grasgroen weergawe ge-
maak met Japannese matcha-tee, en 
rawmisu, waar die suiker en eier ver-
vang word met dadels en chiasaad, 
maak opslae.

Pavlovamisu, ’n Australiese weerga-
we van twee ikoon-nageregte, maak 
ook sy verskyning.

Dit baan die weg om vanjaar ’n pe-
permentmisu op my tafel te hê.

Laat minstens 4 ure toe vir die 
nagereg om te verkoel. 

Wat jy benodig
) 100 ml sterk koffie
) 4 eiers
) 75 g strooisuiker
) 450 g mascarpone 
) 30 ml soetwyn en 30 ml 
    koffielikeur (opsioneel)*
) 16-24 sponsvingers/boudoir-
    beskuitjies, afhangende van 
    die bak se grootte
) Kakaopoeier om oor te sif

Maak dan só
Maak die koffie: espresso word 
aanbeveel omdat dit ’n intense 
koffiesmaak het, hoewel enige 
sterk gebroude koffie, selfs kits-
koffie, sal deug. 

Skei die eiers in 2 groot meng-
bakke. Klop die eierwit styf, 
maar waak daarteen om dit te 
veel te klits. Hou geklitste eier-
wit eenkant. Klop die eiergele en 
suiker tot liggeel en skuimerig 
(verkieslik met ’n elektriese klit-
ser). 

Klits eers die mascarpone in 
’n aparte bakkie met ’n houtle-
pel net om dit bietjie losser te 
maak. Klits nou die mascarpone 
bietjie vir bietjie by die eiergeel 
in, tot dit klontvry is. 

Vou van die geklitste eierwit 
by die mascarpone-mengsel in 
met ’n groot metaallepel, en 
eers wanneer dit ingemeng is 

vou jy die res versigtig by. 
Voeg die koffie en alkohol, indien 

gebruik, in ’n plat bak. Doop die be-
skuitjies net lank genoeg om goed 
te week, maar sonder om pap te 
raak. Voer die basis van ’n medium-
grootte poedingbak uit. Skep van 
die mascarpone-mengsel bo-op die 

beskuitjies, besprinkel kwistig 
met kakaopoeier, herhaal die 
proses nog 2 keer en eindig met 
die mascarpone-mengsel. 

Bedek en verkoel minstens 4 
ure voor opdiening. Sprinkel vir 
oulaas nog kakaopoeier oor net 
voor opdiening. 

Opkikkering vir die feestafel
’n Feestelike nagereg soos tiramisu is altyd welkom op die Kerstafel, skryf 
Errieda du Toit.
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Verkies jy dit 
met of sonder 

enige skop?
) Hoewel dit algemeen 
is dat die sponsbeskuitjies 
in koffielikeur, marsala of 
rum gedoop word, is die 
amptelike resep alkoholvry 
om dit kindervriendelik te 
maak.
As jy ’n dieper dimensie vir 
die nagereg soek, kombineer 
iets soets soos sjerrie, 
marsala, Triple Sec, Kahlúa of 
Amaretto-likeur met iets 
sterk soos brandewyn, 
grappa of rum.
) Kandeel, ’n drankie van 
geklitste eier en suiker, is in 
die vroeë Kaap by doopsere-
monies voorgesit.
Die outydse Hollandse 
versterkmengsel is ook aan 
vroue voorgesit wat pas 
geboorte gegee het.
Eers is kaneel, naeltjies en ’n 
stukkie suurlemoenskil in ’n 
bietjie water gekook vir ’n 
paar ure, terwyl eiergele en 
suiker in ’n warm bak geklits 
is tot skuimerig.
Dan is die speserywater en 
witwyn bygevoeg. Die 
mengsel is dan oor ’n 
dubbelkoker geroer tot dit 
verdik het.

Tiramisu, 
verby 

lekker! 

’n Vars idee vir ’n ou tradisie: pak die tiramisu-lae in individuele 
koffiebekers en versier dit met sponsbeskuitjies wat in koffiestroop 
of in sjokolade gedoop is.


