is het oud-Nederlandse woord voor moestuin.
Het is ook het leukste restaurantje van Amsterdam,
met gerechten rechtstreeks uit de eigen moestuin
in de Beemster.
Geniet nu ook thuis elk seizoen van heerlijke, verse gerechten,
van een aardbeienloaf met vlierbloesemsiroop of romige soep van gele tomaat
en saffraan, tot konijnenboutjes met port, kaneel en chocolade, en een
kerstcake niet te vergeten. Kom en proef, het leven is goed!

‘Een droom van een kookboek. Je wilt alles koken, pagina na pagina,
en dan weer opnieuw. Een boek om te hebben.’

Makkie Mulder, delicious.
‘The latest insider
– favorite’

The New York Times

‘Het zou goed kunnen dat Kirsten Eckhart & Willem-Jan Hendriks
de hardste werkers van alle moestuinierders zijn. Of van alle restauranthouders.
Of van allebei. Hun toewijding wordt door velen bewonderd.’

BBC Gardens Illustrated

Over Zoete & hartige heerlijkheden:
‘Een aanwinst voor elke boekenkast!’

Elle Eten
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Maandag en dinsdag is Gartine gesloten. Wanneer we
met vrienden en familie afspreken is dat meestal op de
andere dagen. We eten dan wat na het werk in een van
onze favoriete restaurants in Amsterdam of bij onze
vrienden en familie. Maandag en dinsdag zijn heilig
voor ons. Pure stilte in en rondom ons huis, alleen wat
geluiden van onze kippen, vogeltjes en een tractor in de
verte. En in alle stilte moestuinieren. Dan vieren
we de lente met de eerste geoogste aardbeitjes en een
glas bubbels.

UITGESCHRAAPT
225 G ZELFRIJZEND BAKMEEL
125 G AARDBEIEN EN 150 G AARDBEIEN
OM BIJ DE LOAF TE SERVEREN
OLIE OM IN TE VETTEN

BEREIDINGSTIJD

10 MINUTEN
BAKTIJD

60 À 70 MINUTEN.
BENODIGDHEDEN

CAKEVORM VAN 24 CM, BAKPAPIER

WIJN

Jaillance
Clairette de Die Tradition,
Frankrijk

Verwarm de oven voor op 160 °C. Vet de cakevorm in en
bekleed de bodem en de zijkanten met bakpapier.
Doe de boter, suiker, eieren, yoghurt, limoenrasp en het
vanillemerg in een kom en meng goed door elkaar met een
garde. Zeef er het zelfrijzend bakmeel boven en spatel het
door het beslag. Spatel voorzichtig de 125 g aardbeien door
het beslag.
Schep het beslag in de beklede cakevorm. Maak de bovenkant van het beslag een beetje glad met een warme lepel. Bak
de cake 60 à 70 minuten in het midden van de oven. Haal de
loaf uit de oven, laat ongeveer 15 minuten afkoelen op een
rooster en haal hem dan uit de vorm. Laat vervolgens helemaal afkoelen op het rooster. Serveer met de extra aardbeien
en eventueel de vlierbloesemsiroop op blz. 62.
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‘Een droom van een kookboek. Je wilt alles koken, pagina na pagina,
en dan weer opnieuw. Een boek om te hebben.’
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