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kook soos ’n local

H y bly naby die stasie 
in die dak van ’n groot 
wit-en-pers gebou. 
Kom met die trap op 
tot in my kombuis, sê 

Mynhardt se SMS, en jy weet sommer 
iets besonders wag vandag hier in die 
Paarl by dié vryskut-sjef, kosstilis en 
bedrywige KWV-wynambassadeur. 

Met die intrapslag verraai ’n 
reuse-tafel, vrolik gedek met allerlei 
blomme in veelkleurige houers en nog 
kleurryker borde, dat dié spyskaart 
propvol lente-kos is: forel in Bismarck-
marinade, keisersbrood met jong 
groente, ontbeende, gerolde lam 
met kappertjiesaad en ansjovis, en 
roomyskoek met hibiskus-meringue 
en nastergal-roomys. En voor jy dink 
dit klink volksvreemd – die geregte is 
geïnspireer deur een van Suid-Afrika 
se bekendste skrywers 
en interessantste 
karakters. 

“Jare gelede het 
Leipoldt – koskenner-
dokter-skrywer-botanis 
– al kappertjiesaad 
en ansjovis saam met 
vleis gebruik,” vertel 
Mynhardt. “Die man 
was sy tyd ver vooruit 
wat kos betref, en ook wyn.” Leipoldt  
is in 1880 op Worcester gebore en 
in 1933 is sy Kos vir die Kenner vir 
die eerste keer uitgegee. Hy het in 
Londen medies gestudeer en vir 
sakgeld in ’n hotel gewerk waar hy 
onder meestersjef Auguste Escoffier 
die kookkuns bemeester het.

Mynhardt se kulinêre pad met 
Leipoldt kom ook ’n hele ent. “Van 
die eerste kookboeke wat ek besit 
het, was sy Polfyntjies vir die Proe – ’n 
boekprys wat my ma op skool gewen 
en vir my gegee het. Toe ek aan 
Kokkedoor deelgeneem het, kon ons 
kosboeke saamneem en Leipoldt se produksie BARBARA JOUBERT    foto’s MICKY HOYLE    teks ALIDA VOS

Kokkedoor-wenner Mynhardt Joubert maak in sy Paarlse tuiste  
’n lente-ete met inspirasie van die befaamde C. Louis Leipoldt,  

’n reus onder die kosskrywers van die vorige eeu.  
Barbara Joubert het oor sy skouer gaan loer

groot kenner
Koskuns van die 

KOOK SOOS LEIPOLDT

boeke is eerste ingepak.”
As handelsmerkambassadeur van 

die KWV het hy onlangs ’n geslaagde 
Leipoldt-ete gehou. Nes die skrywer 
self graag by sy huis in Kenilworth in 
Kaapstad gedoen het, is goeie kos 
saam met goeie wyn geniet. Tydens 
die afgelope Klein Karoo Klassique-
fees op Oudtshoorn het Mynhardt vir 
100 mense kosgemaak. Die geregte is 
deur Leipoldt geïnspireer. 

 “So met die navorsing vir die 
etes het ek in Leipoldt se Kos vir die 
Kenner op keisersbrood afgekom.  
Hy het die gereg met onder meer 
hoender, kalfsvleis, truffels en kreef 
gemaak, maar ek het dit aangepas vir 
vandag. Kreef en kalfsvleis was seker 
nie in sy tyd as dokter in die Kaap so 
duur en skaars soos deesdae nie.”

“Maar dis die lekkerte van Leipoldt. 
Hy gee aanwysings en beskrywings 
sonder spesifieke mates en metodes. 
Hy inspireer jou en jy improviseer.”

Van lang geselsies kom daar nie 
veel tydens die fotosessie. Mynhardt 
moet sorg dat die geregte reg lyk 
en proe, want SARIE KOS-redakteur 
Barbara Joubert is besig om amptelik 
af te kyk. Sy proe aan die visgereg 
en almal skuif nader, want dit lyk so 
mooi. Helder kleure van die ander 
souse wat gereed staan en hemelse 
geure van die gerolde lam, wat 
buite op die dek in ’n ketelbraai 
gaargemaak word, maak ons almal 

Dit is die maand Oktober!
Die mooiste, mooiste maand!

Dan is die dag so helder, so groen is elke aand,
So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo,

So blomtuin vol van kleure die asvaal ou Karoo,
So blomtuin vol van kleure die asvaal ou Karoo.

Uit Oktobermaand van C. Louis Leipoldt (1880-1947)

honger. 
Maar ’n kalm en bedaarde Mynhardt 

het duidelik fyn beplan en ’n paar 
vriende gekry om te kom  help. 
Sodra die fotograaf gereed is vir die 
fotosessie, is die gereg ook reg. Dinge 
verloop seepglad, selfs toe die vleis ’n 
bietjie te pienk uit die braai kom en vir 
’n rukkie moet teruggaan.

Mynhardt bly heeltyd besig met 
borde en souse vir die fotosessie. Dis 
op en af tussen die kombuis en kollig 
waar van die geregte gefotografeer 
word. En kan hy ligvoets beweeg! 
Geen wonder nie, want hy het 
musiekteater gestudeer en ballet was 
een van sy vakke. Hy het selfs oorsee 
gedans. 

Met toeval het hy in Kaapstad 
beland, waar hy as bestuurder van die 
Nose Wine Bar baie by die eienaar 

en wynkenner Cathy 
Marston geleer het. In 
2004 is hy Engeland 
toe om die spyseniering 
vir ’n vriendin se troue 
te doen. “Dis toe dat ek 
besluit het ek wil in die 
kosbedryf werk.”  

Met sy terugkoms in 
Suid-Afrika sorg hy en 
koskenner-wynmaker 

Anton Estpost dat die Bar Bar Black 
Sheep op Riebeek-Kasteel eters van 
heinde en ver lok. “Anton was ’n groot 
inspirasie en het my denkwyse in 
’n ander rigting gestuur. Ek was vyf 
jaar daar betrokke, voordat ons dit 
verkoop het.”  

Op aandrang van sy sussie se 
skoonma, Marie Basson, het hy in 2013 
aan kykNET se eerste Kokkedoor–
program deelgeneem, wat hy en Tiaan 
Langenegger gewen het. Saam het 
hulle daarna die kosprogram Makietie 
op kykNET aangebied. 

Self kyk hy nie deesdae TV nie. 
Hy besit nie een nie en verkies om ’n 
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kook soos ’n Leipoldtkook soos ’n local

en roosmaryn. “Deesdae is die geel, 
growwe mieliemeel weer hoogmode 
en ek hou nogal daarvan.”

Moet hy uithang, is dit ’n ander 
storie. “Dis eend of filet met 
brandewyn en pepersous. ’n Bietjie 
Frans. My Franse uiesop met 
brandewyn en botter is ’n wenner. 
Ek maak ook graag bouillabaisse 
(vissop), maar dan kook ek my eie 
aftreksel met viskoppe en stukkies 
oorskiet-vis, groente en kruie.   Dis 
omtrent twee dae se gekook voordat 
die gereg gemaak kan word.”

Om só te kan kook moet jou 
kombuis darem seker oorloop van 
voorraad, wonder ek. “Hier is altyd 
wyn, veral chenin blanc en Laborie 
Cap Classique, suurlemoen, uie, 
knoffel, lamsvleis, truffelolie, botter 
en room om mee kreatief te raak.” 

In die een hoek van die huis-
restaurant is ’n rak met onder meer 
kookboeke. Daar is ’n paar van 
Leipoldt, Kook & Geniet deur S.J.A. 
de Villiers en ’n hand vol van die 
Britse sjef Jamie Oliver. Mynhardt is 
ook ’n Julia Child-bewonderaar. Sy 

boek te lees of musiek te luister.  “Die 
internet is mos daar.“ 

Die vriendelike Vrystater van 
geboorte eksperimenteer dikwels 
voor die stoof, want hy is ook 
verantwoordelik vir aanlyn inhoud 
van die KWV en skep gereeld geregte 
vir sy eie sosialemediaplatforms. Die 
fotografie en stilering hiervoor doen 
hy self. En hy maak kos. Tot 350 gaste 
het al in die KWV-kelder aangesit 
vir ’n ete. In sy kombuis, of huis-
restaurant, soos hy dit noem, word 
promosie-geleenthede  en wynproeë 
gehou. Hy gee kookklasse op 
aanvraag en huis-etes vir groepe 
van tien tot en met 30 mense.

In die ketelbraai het die vleis 
intussen die regte kleur bereik. 
Mooi bruin buite en pienk binne. 
Mynhardt het die bord reg en sny 
die vleis in dik skywe. Kwepers 
wat op ’n riffelplaat bruin strepies 
gebraai het, kom by. Op elke 
skyf vleis is ’n skeppie groen 
avokado-broodsous en tussenin  
komkommer-repies so dun soos 
spaghetti. Die bord lyk aptytlik 
verby.

Kook hy vir vriende, kry 
rustieke Mediterreense kos 
voorkeur, maar gewoonlik 
“gebeur dinge net vanself as ek 
begin kook. My vriende begin 
sommer ook hul eie kook-ding 
doen,” verduidelik hy.

As hy kan kies, is dit braaivleis 
en vaal afval. Veral as hy by sy 
ma, Winnie, op sy grootworddorp, 
Ficksburg, gaan kuier. “Sy maak die 
lekkerste afval en sy kan ’n hoender 
fantasties bruin braai in die oond. Nie 
ek of my sussie kan dit só regkry nie.” 
Aan braaivleis met ’n braaibroodjie, 
maar ook met mieliepap, kan hy hom 
vergryp. Hy verkies krummelpap 
en vir die sous gebruik hy geblikte 
tamaties. “Dis maar altyd die 
lekkerste, glo ek.” Hierby kom ’n bietjie 
suiker, tamatiepuree, ’n bietjie rissies, 
vars oreganum, Italiaanse pietersielie 

was ’n Amerikaanse sjef wat Franse 
koskuns bemeester het en ook mede-
skrywer van die klassieke Mastering 
the Art of French Cooking. 

Mynhardt werk so tussen al sy 
kos-bedrywighede deur aan ’n boek 
oor Karoo-kos saam met Karusaf, ’n 
afdeling van die Williston-abattoir wat 
vleis van Karoo-oorsprong versprei. 
Hy het al ’n hele klomp resepte 
bymekaar, maar ’n Karoo-kuier is 
om die draai sodat hy by die mense 
self kan gaan kers opsteek. Danksy 
Karusaf se betrokkenheid gaan hy 

sy navorsing deeglik doen en is 
daar genoeg tyd  ingeruim vir die 
boek. 

Dis tyd vir die laaste foto en 
Mynhardt moet die nagereg 
regkry. Verskillende lae koek, 
pienk meringue en nastergal-
roomys (gevries in ronde panne) 
word opmekaar gestapel. Die 
roomyskoektoring word afgerond 
met aarbeie (op die aarbeiplaas 
naby sy huis gekoop) en ’n 
aarbeistroop, wat versigtig bo-
oor gedrup word. Nagereg maak 
hy dikwels, maar hy het nie ’n 
suikertand nie en eet dit selde, 
vertel hy terwyl die laaste aarbei 
op sy plek gesit word. 

Die nagereg is prentjiemooi en 
lyk soos lente. “Wonderlik over 
the top,” is Barbara se woorde toe 
elke laag op sy plek is.

En wat het sy by Mynhardt 
gesien, wat sy gaan nadoen? 
“Gewoonlik word ’n terrien (die 
keisersbrood) in ’n langwerpige/
reghoekige vorm gemaak – ’n ronde 
vorm is iets anders.  Avokadosous by 
lamsvleis ken ek nie, maar met die 
kweper daarby is dit heerlik. En die 
nastergal-konfyt in die roomyslae is 
vir seker besonders.”

Leipoldt het soms die woord 
kunstenaarkok gebruik. So met die 
gesels en dophou besef jy Mynhardt 
kan met reg kunstenaarkok op sy  
CV skryf.                                     >
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Bykomstighede en dekor WILNA RABE Simondium’s Country Lodge   
www.festiveideas.co.za

Blomme  PIETER WALTERS The Flower Station 
www.flowersmorepaarl.co.za
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Forel gemarineer in 
Bismarck-sous met 
beet-suurroom
(bl. xx) Ek is gaande oor hierdie 
resep. Eerstens, omdat ons forel 
gebruik, ’n volhoubare visbron wat 
op geen gevaarlys verskyn nie; 
tweedens, omdat dit die heerlikste 
kombinasie van smake is met 
Leipoldt se Bismarck-marinadesous; 
en derdens, omdat die kleur so 
mooi is. Ek vind dit interessant 
dat Leipoldt die souse kleur met 
natuurlike produkte soos beet  
en spinasie.
genoeg vir 6

GEMARINEERDE VIS
  sowat 1,2 kg se liggies gerookte 
forel
  sap en gerasperde skil van  
3 suurlemoene
 50 ml olyfolie
 8 heel naeltjies
 3 fyngekapte rooi-uie of salotte
  hand vol gekapte vars vinkel  
of dille
 sout en growwe peper

BEET-SUURROOMSOUS
 500 g suurroom (crème fraîche)
 125 ml volroom-melk
 15 ml olyfolie
 gerasperde skil van 1 suurlemoen
 5 ml witpeper
 1 klein gekookte beet 

Trek forel in growwe stukke uitmekaar 
en plaas in ’n dieperige bak. Meng res 
van bestanddele saam en giet oor vis. 

KEISERSBROOD MET JONG 
GROENTE EN GEGEURDE 

MAYONNAISE

FOREL GEMARINEER IN  
BISMARCK-SOUS MET  

BEET-SUURROOM

kook soos ’n local

Maak seker al die vis lê in die marinade. 
Geur met sout en peper en maak bak 
toe met kleefplastiek. Laat rus in yskas 
vir minstens 1 uur. 
BEET-SUURROOMSOUS Plaas al die 
bestanddele in ’n voedselverwerker  
en meng tot romerig en glad. Skep 
sous op groot opdienbord. Rangskik 
vis bo-op en garneer met mikrokruie 
en eetbare blomme. Geur weer met 
sout en peper.                            >

SPYSKAART
Forel gemarineer in  
Bismarck-sous met  

beet-suurroom

Keisersbrood met jong groente 
en gegeurde mayonnaise

Gerolde lamsboud met 
avokadosous en  

komkommer-spaghetti

Victoria-koek met  
nastergal-wynroomys en 

hibiskus-meringue
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kook soos ’n local

plastiek moet ’n taamlike ent oor 
die rand van die koekpan hang om 
later as finale stap die terrien te kan 
toevou. Voer die pan van binne na 
buite uit met die repiespek en laat 
spekpunte oor die kant van die pan 
hang. Meng nou die bestanddele 
soos volg: die beesvleis met die 
pietersielie, die hoenderrepies 
met die songedroogde tamaties, 
die garnale met die knoffel en 

suurlemoenskil en laastens die 
varkmaalvleis met die salieblare. Geur 
elke mengsel met sout en peper. 
Begin die terrien saamstel deur ’n 
laag beesmaalvleis-mengsel op die 
bodem van die pan plat te druk, 
gevolg deur ’n laag spinasieblare. 
Nou volg ’n hoenderborsie-en-
tamatie-laag, en dan weer ’n laag 
spinasieblare. Die garnale is volgende, 
met ’n lagie spinasie bo-op, en     > 

GEROLDE LAMSBOUD 
MET AVOKADOSOUS EN 

KOMKOMMER-SPAGHETTI

Keisersbrood met  
jong groente en  
ment-gegeurde 
mayonnaisse
(bl. xx) ’n Heerlik dekadente 
gereg, perfek vir die somer en 
die feesseisoen. Die jong groente 
sorg vir ’n lekker balans met die 
ryk terrien, en die ment-gegeurde 
mayonnaise bring ’n vars element 
na die bord. Dis een van die eerste 
resepte wat ek op Kokkedoor gemaak 
het – en ek het daardie episode 
gewen. So ’n lekker herinnering. 
Leipoldt noem bestanddele soos 
kreefeiers en kreefstertvleis.  
Ek gebruik garnale, wat meer 
bekostigbaar is.
genoeg vir 8 
KEISERSBROOD (TERRIEN)

  3 x 250 g-pakke repiespek  
(streaky)
 250 g beesmaalvleis (of lam)
  15 ml Italiaanse pietersielie, 
fyngekap
 250 g ontbeende hoenderborsies  

sonder vel, in repies gesny
  125 ml gekapte songedroogde 
tamaties in olie
  250 g steurgarnale, skoongemaak, 
doppe en koppe verwyder
  2 knoffelhuisies, gerasper
 gerasperde skil van 1 suurlemoen
 250 g varkmaalvleis
 15 ml salieblare, fyngekap
 sout en varsgemaalde swartpeper
 200 g baba-spinasieblare
 100 g (110 ml) botter, gesmelt

Verhit oond tot 150 °C. Voer ’n 
losboom-koekpan van 23 cm in 
deursnee uit met kleefplastiek. Die VICTORIA-KOEK MET 

NASTERGAL-WYNROOMYS EN 
HIBISCUS-MERINGUE
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laastens die varkmaalvleis met die 
salie. Giet die gesmelte botter oor die 
gereg en laat lekker intrek. Vou nou 
die oorhangende repiespek oor die 
vulsel en maak die hele terrien toe 
met kleefplastiek. Plaas koekpan in 
groot oondbak en vul met water tot 
so halfpad teen die pan se wand op. 
Plaas in oond en bak 1 uur 20 minute. 
Haal uit en laat afkoel in waterbad. 
Haal uit water en laat afkoel tot 
kamertemperatuur. Plaas in yskas 
tot benodig. Sit voor saam met jong 
groente en gegeurde mayonnaise.

JONG GROENTE
 120 g sagtesteel-broccoli
 120 g klein mielies
 120 g klein gekleurde worteltjies
 120 g dun Franse groenboontjies
 120 g gekookte klein baba-bete
 75 ml olyfolie
  hand vol gekapte vars kruie soos 
Italiaanse pietersielie
 sout en varsgemaalde swartpeper

Bring gesoute water tot borrelende 
kookpunt in ’n kastrol en berei ’n 
groterige bak yswater voor.
Kook al die groente, buiten die beet, 
afsonderlik in die kookwater vir 1 
minuut en plaas dadelik in yswater 
om af te koel – só behou jy die 
wonderlike vars natuurlike kleur en 
smaak van die groente. Meng alles 
saam met die olyfolie en kruie en 
geur met sout en peper.

MAKLIKE KRUISEMENT-
MAYONNAISE

 1 eier
 5 ml Dijon-mosterd
 sap van ½ suurlemoen
  ½ hand vol gekapte vars 
kruisement
 sout en varsgemaalde swartpeper
 sowat 250 ml kanola-olie

Plaas al die bestanddele behalwe 
die olie in ’n voedselverwerker en 
meng goed. Geur met sout en peper. 

Gerolde lamsboud met 
groen avokadosous
(bl. xx) Ek was baie verras deur 
Leipoldt se toevoeging van ansjovis 
om die vleis te geur, want ek het 
gedink dis ’n nuwerwetse ding.  
Ewe aangenaam is die heerlike  
groen avokadosous wat hy saam  
met vleisskottels aanbeveel. Die 
resepte kan koud of warm voor- 
gesit word, na gelang van  
die weer.
genoeg vir 8

GEROLDE LAMSBOUD
  ontbeende lamsboud van 
omtrent 2 kg (jou slagter kan die 
ontbeenwerk doen)
 50 ml olyfolie
 120 g kappertjiesaad
 100 g ansjovisfilette
 growwe swartpeper

Plaas die lam vetkant na onder op ’n 
bord en sny kepies in die vleis. Vryf 
die vleis lekker in met die olyfolie. 

Druk ansjovisfilette en kappertjie-
saad stewig vas in die kepies,  
geur met swartpeper en rol stewig 
op. Bind dit van kant tot kant met  
tou vas en laat rus minstens 1 uur  
in die yskas. Braai vleisstuk tot 
medium-gaar op ’n vinnige vuur of 
bak in warm oond van 200 °C tot 
vleis byna deurgaar is. Daar moet  
nog ’n pienk skynsel wees. Laat rus 
en sny in skywe.

AVOKADOSOUS
  2 ryp avokado’s, in blokkkies gesny
 1 eier
 75 ml gesmelte botter
 knypie rooipeper
 6 snye witbrood, geweek in 
 hoenderaftreksel – oortollige 

aftreksel uitgedruk
  sap en gerasperde skil van 1/2 
suurlemoen
 sout en swartpeper

Plaas al die bestanddele in 
voedselverwerker en meng tot  
glad. Sit lamskywe op ’n groot 
bord voor met die sous, gekoopte 
komkommer-spaghetti, gebraaide 
ingelegde kwepers en vars kruie  
soos jong ertjielote. Geur met sout  
en peper.

Victoria-koek met 
nastergal-wynroomys 
en hibiskus-meringue
(bl. xx) Eintlik ’n maklike resep om 
aanmekaar te slaan, solank jy al die 
elemente vooraf berei het – en dít 
kan al ’n dag voor die tyd gedoen 
word. Die koekresep is Jamie Oliver 
s’n en ondenkbaar lekker. Die roomys 

is ewe maklik, want geen masjien is 
nodig nie.
genoeg vir 10 – 15 (miskien nog meer)

VICTORIA-KOEK
 250 g (270 ml) sagte botter
 250 g (315 ml) bruinsuiker
 250 g (445 ml) bruismeel
 4 groot eiers

Verhit oond tot 170 °C. Voer ’n 
losboom-koekpan van 23 cm in 
deursnee uit met bakpapier. Plaas 
botter, suiker en meel in mengbak 
van elektriese menger. Meng goed 
en voeg eiers een-een by tot ’n 
dik romerige beslag vorm. Giet in 
koekpan en draai pan toe met ’n nat 
kombuislap. Dit verseker dat die koek 
egalig bak en dat hitte eweredig 
versprei. Plaas in oond en bak  
25 – 30 minute. Haal uit oond en keer 
uit op afkoelrak. Laat afkoel en sny 
koek in helfte om twee lae te kry. 

NASTERGAL-WYNROOMYS
  125 ml laatoes- of soet  
nagereg-wyn
 500 ml room
 2 eiers, geskei
 1 x 395 g-blik kondensmelk
 30 ml nastergal- of bessiekonfyt

Gooi wyn in ’n kastrol en bring tot 
kookpunt. Laat afkook tot helfte en al 
die alkolhol verslaan het. Laat afkoel. 
Klits room styf. Klits eierwitte styf. 
Meng eiergele en kondensmelk in 
mengbak. Vou nou al die bestanddele 
(behalwe die konfyt) liggies saam. 
Voeg konfyt by, maar moenie meng 
nie, trek net strepe deur die mengsel. 
Giet in ronde foelie-tertpanne en be-
dek met kleefplastiek. Vries oornag.  

HIBISKUS-MERINGUE
 8 groot eierwitte
 2,5 ml kremetart
 500 g (595 ml) strooisuiker
 30 ml gedroogde hibiskusblomme
 paar druppels rooi voedselkleursel

Verhit oond tot 100 °C. Klits eierwitte 
en kremetart saam tot stywe punte 
vorm. Voeg strooisuiker lepels- 
gewys by en klits tot dit ’n  
gladde satyntekstuur kry. Vou  
die hibiskusblomme versigtig by  
en gooi ’n paar druppels koek- 
kleursel by. Moenie te veel meng  
nie – mooi rooi strepe sal vorm 
wanneer jy dit uitskep. Skep die 
meringue op bakplaat wat met 
bakpapier uitgevoer is in drie sirkels 

Gooi nou stadig die olie by tot die 
mayonnaise verdik. Om dit dikker te 
maak, kan jy bietjies olie bygooi – 
wees net versigtig dat dit nie skei nie.

WENK
Maak ’n songedroogde-tamatie-
mayonnaise deur die kruisement met 
4 gekapte songedroogde tamaties te 
vervang – volg metode soos bo. 

Sit terrien voor op ’n groot bord 
of houtplank en rangskik groente 
rondom saam met die mayonnaise.

so groot soos die koekpan se  
bodem. Plaas in oond en bak  
sowat 2 uur tot droog en krakerig.  
Sit nou die nagereg aanmekaar.  
Begin met ’n laag meringue,  
dan ’n laag koek, gevolg deur  
’n laag roomys. Herhaal een  
keer, en plaas die derde laag 
meringue bo-op. Versier met  
vars bessies en aarbeie en  
’n bessiestroop vir ekstra  
lekkerte. 


