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'EXPLOSIE IN
DE KEUKEN'
Toon ons hoe je kookt en wij zeggen wie je bent. Elke
maand vallen we een huishouden binnen om bij de man
of vrouw achter het fornuis schaamteloos in de potten te
kijken. Deze maand: modeontwerpster Jo De Visscher.
DOOR KLAAR WAUTERS, FOTO'S JOOST JOOSSEN
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POTTENKIJKEN
JO DE VISSCHER?

voor onze ontmoeting stelt
r nieuwe wintercollectie
dy Beluga is het thema. Het
1 uit Anna Karenina: bont, militaire details en luxuffen met een weelderig bloe-oon. Zoals elk seizoen is het
it in de puntjes uitgewerkt.
ets Russisch klaarmaken',
e ontwerpster me vooraf
. `Ik nib& iets Russisch klaarS4aar wat? En vooral, wat doe
aan?'
Igroene keuken ligt echter
t aan stevige Russische kost
iken. Verse dille en bieslook,
je boekweitmeel, verse eieen paar limoenen. En geen
Ik heb lang gezocht naar een
In de boekwinkel Paard
je hebben ze letterlijk alles
st gehaald om mij te helpen,
t aanbod aan aantrekkelijke
he kookboeken is gewoon
aats. Het enige wat me nog
k, was een elegante cocktail
lka en aardbeien. Maar dat
,woon niet: ik drink zelden.'
pische borsjtsj?
[jet echt gek op rode biet. En
soep van rode bieten? Het
,s bravers. Ik ga blini's uitproe keer?
at is eigenlijk niks voor mij.
ienden komen, zet ik alles op
d klaar. Minder stresserend
ldien ontstaat er altijd een
in mijn keuken. Ik voorzie
wat extra tijd om de schade
Terken. Stiekem wou ik die
us al op voorhand maken,
heb me kunnen inhouden.
toch moeilijk misgaan? De
moet je er dan maar bijnear
het recept van Jeroen
ijdens de bereiding leest ze
ig luidop wat ze nodig heeft

of moet doen. Op het vuur staat een
nieuw minipannetje klaar. Ze verwarmt de melk op een zacht vuurtje
en zucht.
'Warm, zeg.'
Ondanks het klamme zornerweer
heeft ze een wollen rok en truitje uit
haar wintercollectie aangetrokken.
That's dedication.
`Ik hoopte dat het niet te warm zou
zijn. Wel, dus.'
Vanaf nu is ze gefocust op Rusland.
De totaalbeleving is ontzettend
belangrijk voor Jo. Niet alleen haar
kleren vertellen een verhaal, er is
meer.
`Ik wil elke keer een ander universum
creeren. Een tof Russisch kookboek
hoort net zo goed in mijn winkel. Of
een lekkere geur. Voor de Italiaanse
collectie Pandoro experimenteerde
ik met versgemalen koffie. Ik ben
ook op zoek naar Russische muziek,
maar dat is niet evident. Het moet
aangenaam zijn, want ik zit wel acht
uur in rnijn winkel. Ik heb trouwens
mijn lesje wel geleerd: voor de collectie Bonbon in 2 013 speelde ik de
hele dag de muziek uit de film Charlie
and the chocolate factory. Gek werd ik
daarvan.'
Ondertussen is het deeg klaar om te
rijzen. Ze bedekt de kom met een bijenwasdoek, een herbruikbaar alternatief voor folie, dat door de warmte
van je handen zacht wordt. De explosie in de keuken blijft uit. Een paar
keer veegt ze haar handen net niet af
aan haar nieuwe rok.
'Het is sterker dan mezelf, dat doe
ik nu eenrnaal. Normaal trek ik een
schort aan, ook als ik eet. Ik smos
gewoon enorm. Ik zou eigenlijk zelfs
een schort moeten aantrekken om
mijn tanden te poetsen. Onlangs
veegde ik mijn tandpastamond af aan
het sjaaltje dat ik droeg. Per ongeluk.'
Ze veegt haar handen af aan een keukenhanddoek en schilt een appel. Die

WIE IS
JO DE VISSCHER?
Jo begint haar carribre als restaurateur van
hedendaagse kunst. Na haar uren volgt ze
de modewereld en ontwerpt ze kleren voor
zichzelf. Wanneer ze gevraagd wordt om mee
te werken aan de tentoonstelling Mutilate?

- Vermink?van Walter Van Beirendonck
voelt ze haar passie voor mode feller dan
ooit opflakkeren. Ze beslist om haar job
als restaurateur vaarwel te zeggen en
verschillende opleidingen te volgen. In 2007
studeert ze af en begint ze haar eigen label,
jodevisscher. Sinds eind 2013 heeft ze een
eigen winkel in Gent.
Jo woont samen met kunstenaar Pascale
Marthine Tayou. Ze is mama van Elle Liza (12)
en Iziz (9) en stiefmama van Yannick (22).

moet in minuscule stukjes volgens
Jeroen Meus. Ze snijdt, hakt, kijkt en
keurt. En haalt dan haar schouders
op.
Kookje graag?
'Gob. Hoe moet ik dat uitleggen?
Er is een groot verschil tussen hobbykoken en een verplicht nummer.
Toen ik nog thuis woonde, kookte ik
heel graag. Het wordt iets helemaal
anders wanneer je een gezin hebt.
Dan is het van moeten. Met mode is
dat hetzelfde verhaal. Veel mensen
zeggen me: "Tot dat je van je hobby
je beroep hebt kunnen maken." Maar
een hobby is lol, niets moet. Nu moet
ik elke collectie, elk seizoen, elke keer
weer presteren. Dat is ook met koken
zo: je moet elke dag weer iets op tafel
zetten, waardoor de pret soms onvermijdelijk wat vermindert.'
Je lijkt me een heel georganiseerd
iemand.
Dat is zo. Ik stel elke zondag een
weekmenu op. Ik heb het mijn moe- >)
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`NORVAALTREK IK LEN SCHORT RAN, OOK ALS IK EET.
IK SMOSGEINOON ENORV. IK LOU EIGENLIJK EEN SCHORT VOETEN AANTREKKEN OM
VIJN TANEN TE POETSEN'
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I zo zien doen en ook voor mij
A. Het maakt de week overk, bovendien heb ik gewoonveel tijd. Dan moet je wel. Ik
,eer per week naar de super1 dan doe ik aan temposhopverstoord, het winkelkarretje
-ie kwartier geef ik mezelf. Af
elt mijn man voor om mee te
T hoor, ben je gek.'
an ookvan snelkeuken?
it, maar dat wil niet zeggen
-klaar. Ik kook bijna elke dag
, veel groenten. Vooral pasta,
s, rijst en granen komen op
erenkost eigenlijk zelden.'
ustig in huis. Het speelgoed
eurrijke tekeningen ondernog meer dat er extra leven
kt thuis. Jo is net terug uit
■ en. Haar man Pascale en
komen pas over twee weken
e zomer brengen ze traditior in Pascales geboorteland.
n man kookt, merk je de
m. van Kameroen. De smagewoon intenser. Maar wat
Acen neemt daar heel wat tijd
g. Ze hebben geen fornuis,
tten de pot op een vuur. En
uur roeren, toevoegen, proe'achten. Dat verschil proefje
-

lie vaak Kameroens?
eten we pile, dat is een soort
ot van aardappelen, rode
I rode palmolie. Maar verder
keuken ons weinig. Ze eten
roenten. De schotels zijn er
aricht op een gevuld gevoel.
men, gefrituurde bananen,
et avocado of ei en overal een
tomatensaus bij.'
en jullie daar tijdens de
kornen in de breedste beten het woord. Gejaagdheid,
ien ze daar niet. Wij Belgen

maken tijd voor ontspanning, voor
hen is het leven gewoon heel traag.'
Jo probeert het eerste pannenkoekje
uit. Meteen raak. Ze glimlacht opgelucht en bakt verder.
Je lijkt me anders ook niet echt een
gejaagd type?
'Gejaagd, dat valt mee. Maar niksen hou ik niet lang vol. Als ik in
Kameroen voorstel om de berg in
de buurt te beklimmen, begrijpen
de inwoners me niet. Want waarom
zou je nu zoiets doen? Je laat de dag
gewoon voorbijrollen. Dat vind ik
niet altijd makkelijk. Bovendien
geeft het verkeer in Kameroen me
stress. De drukte en de chaos, ik lijk
er steeds minder tegen bestand. Ik
moet zeggen dat de rust thuis nu echt
heerlijk is. De tijd gaat zo traag als je
de hele dag voorjezelfhebt.'
En toch staat ze voor ons een stapel
blini's te bakken, terwijI het werk zich
zonder twijfel opstapelt. Ze bakt en
babbelt, en wordt geen een keer ongeduldig. Op het aanrecht trekt een Mr.
P One Man Shy-lamp vrolijk de aandacht.
'Die moest ik hebben. Mijn man
heeft een beeldenreeks gemaakt,
Tayouken Piss. Vijf levensgrote versies van zichzelf, naakt en al plassend. Het zijn eigenlijk fonteinen. Je
kunt ze in Amsterdam zien. Toen ik
die lamp zag, moest ik meteen aan
hem denken.'
Jo maakt met de blini, de zure room
en de zalm een torentje zoals Jeroen
Meus het haar eerder heeft voorgedaan. Nog een takje dille en we knikken allemaal goedkeurend.
`De vraag is: hoe smaakt het? Eten is
net als kleding. Het draait niet alleen
om het uitzicht. Ook hoe iets aanvoelt, de structuur en de geur bepalen
of je verkocht raakt. Ik heb klanten
die me zeggen: "Jo, toon me alles zonder wol." Ik vind het gevoel van wol

op mijn huid heerlijk, iemand anders
krijgt daar blijkbaar de kriebels van.
Daar hou ik steeds meer rekening
mee. Elke klant heeft recht op haar
ideale kledingstuk.'
Ik veronderstel datje aan tafel minder flexibel bent?
(Ze rolt met haar ogen en lacht) 'Nu
ik alleen thuis ben, merk ik: wow, ik
moet mij niet aanpassen. Want dat
doe je toch automatisch. Ik heb twee
weken de tijd om alle omstreden
familiegerechten klaar te maken.
Hoewel: spruitjes en bloemkool, wie
heeft daar nu zin in bij 30 graden?'

HAPSNAP
• ONMISBAAR KEUKENGEREI: een
schort.

• ALTIJD IN DE KOELKAST: een zak
wortelen.

• GEEN FAN VAN: rode biet.
• KOMT (TE) VAAK OP TAFEL: pasta.
• LIEVELINGSKRUID: basilicum.
• DOE MIJ MAAR EEN BORD:
versgemaakte lasagne.

• ZOETE ZONDE: Bouchée van Côte
d'Or.

• SIGNATURE DISH: lasagne met
pompoen.

• TIJDENS HET KOKEN: blader ik vaak
door tijdschriften.

• GEERFD RECEPT: havermoutflensjes
van mijn oma.

• IN MIJN DIEPVRIEZER: vis.
• CHAOS OF STRUCTUUR IN DE
KEUKEN: complete chaos, maar
alleen tijdens het koken.

Volgende maand: architect en
interieurontwerper
Peter-Yan Scherpereel.
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'ALS VIJN
MAN KOOKT,
VERKJE
DE INVLOEDEN
VAN KAMEROEN.
DENO MN
GEWOON INTENSER'
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BLINI'S MET GEROOKTE ZALM, ZURE ROOM EN APPEL
INGREDIENTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
Voor de blini's:
200 g boekweitmeel
25 cl melk
20 g verse gist
2 eieren
Een snufje zout
Voor de zure room
met appel:
2 el zure room
2 el verse kaas
1 appel
1 limoen
Enkele takjes dille
1/4 bussel verse bieslook
1 tl honing
Peper & zout
8 sneetj es gerookte zalm

I

BEREID1NG:
1. De blini's: verwarm de melk op een zacht vuurtje tot ze lauw is. Verbrokkel
de gist in de melk en roer tot de stukj es zijn opgelost. Meng de melk met het
boekweitmeel in een kom. Roer tot je een egaal beslag krijgt. Voeg een snufje
zout toe. Scheid de eieren en meng de dooiers door het beslag. Het eiwit is
voor straks. Zet het beslag opzij en laat het twintig minuten rijzen.
2. De zure room met appel: meng de zure room en de verse kaas. Schil de appel
en snijd het vruchtvlees in piepkleine blokj es. Doe ze bij de mengeling van
zure room en verse kaas. Hak de dille en de bieslook zo fijn mogelijk en
voeg toe aan het mengsel. Overdrijf niet met de hoeveelheid dille, het kan
de srnaak overheersen. Breng op smaak. Voeg tot slot nog een scheutje vers
lirnoensap en een scheutje honing toe. Zet het mengsel in de koelkast.
3. De blini's bakken: klop het eiwit tot een stevig schuim. Spatel het
eiwitschuim door het gerezen boekweitbeslag. Verwarm het bhni-pannetje
(of een grote pan) op een matigvuur. Giet er een scheut zormebloemolie
in. Schep een kleine pollepel beslag in het pannetje en laat elke bhni zo'n 2
minuten zachtjes bakken langs beide kanten.
4. De afwerking: leg twee blini's op een bord, leg er een sneetje gerookte zalm
over en werk af met een flinke lepel appel-kruidenkaas en een takje dille.

Eenrecept van Dagelijkse kose.
EINDE
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