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Die kosbare Karoostilte vou om jou en die siel raak rustig 
by Samara Private Game Reserve. Drink die goue-pienk 

sonsondergang in en verluister jou aan ’n eensame jakkals 
Teks Marguerite van Wyk  Foto’s: Micky Hoyle Produksie Barbara Joubert

Karoo-styl
 

Botterskorsiesop 
met spinasieslaai

Karoo
  toe

Kos in die Karoo 
is soos die eerste 

reuk as die reën val 
– Quintinn van Rensburg

  Drink die goue -pienk sonsondergang 
by Samara in en proe saam aan Quintinn 
van Rensburg se “Karookos -met -Franse -flair”

Teks Marguerite van Wyk  Foto’s Micky Hoyle 
Produksie Barbara Joubert
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Appel- en bloubessiepoeding

Die mense 
hier is nie vol 

tierlantyntjies nie. 
Hulle hou van 
kuier en éét 

                         
− Quintinn 
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 Die kleure en geure van Samara

‘‘



??? sarie KOS winter 2008 sarie KOS winter 2008  ???

Parmaham met 
gekaramelliseerde 

rooi-ui en beetslaai
sarie KOS winter 2008  ???

Die pieke van die  Sneeuberge lê wit en ’n skilpad slof 
verby in die stofpad. Daar is ’n koedoe agter ’n bossie, sku. 
Jy weet: verder aan met die pad wag nóg diere om van jou 
besoek ’n ervaring te maak. Aan die einde van die kronkelpad, 
sowat 53 km van Graaff-Reinet, lê Samara se Karoo Lodge, ’n 
pragtige, ouwêreldse Karoohuis omring deur die uitgestrekte 
vlaktes van die Kamdeboo. Hier kan jy diép asemhaal. En as 
jy fyn luister, kan jy nog die troppe en troppe bokke se hoewe 
hoor soos toe hulle jare gelede hierdie vlaktes oorheers het. 
Samara beslaan 28 000 hektaar, met drie luukse suites binne die 
Karoo Lodge self en nog drie alleenstaande private suites. Die 
eienaars, Sarah en Mark Tompkins, woon in Engeland, maar het 
elf jaar gelede hul harte hier verloor en die plek op die daad 
gekoop.

“Ons glo aan natuurbewaring en het onder meer betrokke 
geraak by ’n projek om jagluiperds te beskerm. Samara bied ’n 
helende, holistiese ervaring. Ons speel nie eens musiek tydens 
etes nie. Mense luister na die musiek van die natuur, ” vertel 
Sarah.

Dis vir seker. Soggens as jy wakker word met tee en beskuit 
op jou kamerstoep baljaar blou-apies skaars meters ver in 
die veld. Vroegmôre en skemertyd kyk ’n mens diere. Daar is 
gemsbokke, jagluiperds, kameelperde, witrenosters, luiperds,  
bergsebras… As die son pienk-en-goud teen die grys lug sak, is 
dit tyd vir skemerkelkies in die veld. Vlerke klap. Dis ’n gompou, 
die grootste vlieënde voël ter wêreld, vertel Ryan Wilmot, een 
van die wildbewaarders.

Die Karooluggie is fris en ná ’n paar uur op die Jeep is ons 
dankbaar om die vure by die boma te ruik. Gaslanterns verlig 
die pad daarheen. Ons sit aan vir varsgebakte rolletjies en 
Quintinn, Samara se sjef, se lensiesop uit ’n mini-driepootpotjie. 
Daarna volg kwartels, ’n varkpot en koue springbokboud met 
kwepers. Ná ete nooi die stoep se diep banke en riempiestoele 
versier met Nguni-kussings jou om daarin weg te sak en jou oor 
te gee aan die Karoo-stilte.  
 ‘‘Dis dié stilte wat my inspireer, hoewel ek die eerste vier 
maande elke dag wou bedank weens die eensaamheid!” vertel 
Quintinn. Hy werk reeds drie jaar op Samara nadat hy plaaslik 
en oorsee ondervinding opgedoen het. Terug in Suid-Afrika het 
hy hom ingeskryf by die Institute of Culinary Arts@Spier (Ica) en 
het hy sy praktiese opleiding by die gesogte Haute Cabrière in 
Franschhoek ontvang. “Toe kry ek die kans om een naweek uit 
te help by Samara – en ek was dadelik verlief.’’ 
 Sy huis op Samara kyk uit op doringbome waaraan 
spinnekopwebbe dikwels glinster. Soms sien hy ’n koedoe 
voor sy venster verbyglip. Hy lees gereeld in die skadu van ’n 

doringboom langs die Melkrivier in sy magdom resepteboeke. 
“Kos se moontlikhede is oneindig. In die Karoo voel ’n mens 
nietig, maar jy besef ook die mens is in staat tot só baie. Ek 
droom van my eie organiese tuin. Om in die grond te speel is 
soos om botter en meel tussen jou hande te vryf. Dis terapie. 
Niks smaak lekkerder as vars wortels of tamaties uit die grond 
nie! Ons gaste van Amerika en Engeland vra ook altyd of ons 
organiese kos het. Ek wil so ’n spyskaart saamstel. Al die wilds-
geregte is reeds organies. Dit word in ’n slaghuis op die plaas 
verwerk.”

In die gasteboek raak besoekers van Noorweë, Italië, 
Kanada, Nederland en Duitsland liries oor die Karoo-landskap, 
die Melkweg, diere, plantegroei –  en Quintinn se kos. 
Hy glo die belangrikste bestanddeel is liefde. “My ma het my 
geleer jy kan proe as ’n kok in ’n slegte bui was.” Hy is dol 
op lekker geure: roosmaryn vir die wild, vanielje en koffie om 
hom in die regte bui te kry vir high tea. Dié Britse gebruik 
het hy saamgebring van The Running Horse, ’n kroeg in ’n 
plattelandse dorpie waar hy eens gewerk  het.

“Vieruur-tee is nie in Engeland net ’n koppie tee en ’n stuk 
koek nie. Dis ’n groot ding. En ek besluit toe: wat ’n lekkerte 
om gaste vier keer per dag te bederf!” Ouma-Engela-se-
wortelkoek is altyd deel van middagtee, klam en beslis nie vir 
mense op ’n dieet nie. 

“Karookos,’’ vertel Quintinn, “is eintlik ’n bietjie ru. Soos 
kos op die Franse platteland. ’n Tertjie kan maar breek. ’n 
Macaroon is ’n bietjie onafgewerk en nie papierdun nie. Mense 
hier is nie vol tierlantyntjies nie. Hulle hou van kuier en éét.’’ 
Fotograaf Micky Hoyle lê dan ook behoorlik weg aan een van 
Quintinn se kroegmaaltye met ’n Karoo-kinkel: lamspastei met 
ertjie-kapokaartappels (sien resep op bl. 16). 
 Quintinn gaan binnekort op Saturday Kitchen, op die BBC- 
koskanaal, praat oor sy liefde vir Karookos. “Ek wil mense wys 
kos in die Karoo is soos die eerste reuk as die reën val. Dis soos 
die geur van vars gras wat gesny word, soos wilde diere wat in 
die veld rondhardloop. Dis nié skons eet met pinkies in die lug 
nie.’’ Karookos is vir hom “onopgesmuk, maar ek hou van ’n 
tikkie Franse flair daarby om dit opwindend te hou’’.

 Dit is wat hy ook aan sy kombuispersoneel oordra. Ná ’n 
lang dag se kook, werskaf assistent-sjef Nobesuthu Nkontsa nog 
in die kombuis. Sy sê rustig: “As ek die berge in die oggend 
sien, sien ek uit na die dag. Ek leer baie. Dis ’n oop wêreld. Jy 
kan ontspan as jy kook. Hier is baie geure om ’n mens.” 

“Elke keer as ek iets proe,” sê Quintinn, “begin my kop tol 
en is daar nuwe idees. Dis wat dié wêreld aan ’n mens doen. 
Daar’s baie tyd om núwe dinge uit te dink.” >

Parmaham met gekaramelliseerde 
rooi-ui en beetslaai

Karoo-lamspastei 
met ertjie-kapokaartappels
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® 65 ml rooiwyn

® 30 ml tamatiepuree

® sout en varsgemaalde swartpeper

Verhit die olyfolie in ’n groot kastrol. 
Bedek die lamsvleisblokkies met die meel 
en skud die oortollige meel af. Hou dit 
eenkant. Braai die lamsvleis (nie alles 
op een slag nie) tot bruin. Hou die vleis 
eenkant en gooi nog ’n bietjie olyfolie 
in die kastrol. Braai die ui en knoffel vir 
so 2 minute en voeg die lourierblare, 
aftreksel, wyn en tamatiepuree by. Meng 
die orige meel met ’n bietjie van die 
vloeistof tot ’n gladde pasta. Voeg by die 
vloeistof en voeg die lamsvleis daarby. 
Geur met sout en swartpeper. Maak toe 
met ’n deksel en laat prut vir 1¾ uur tot 
sag. As die sous te dik word, voeg nog ’n 
bietjie wyn of aftreksel by. Laat die vleis 
teen die einde vir 10 minute oop kook 
tot die sous lekker dik word.

DeegbaKKieS

® 300 ml koekmeel, gesif

® 125 g botter, in blokkies gesny

® 2 eiergele

® 30 ml koue water

Plaas die meel in ’n mengbak en voeg 
die botter by. Vryf die botter in die meel 
met jou vingerpunte totdat dit soos 
broodkrummels lyk. Klits die eiergele en 
water saam. Voeg by die meel en maak 
aan tot ’n stywe deeg. Maak die deeg 
toe met kleefplastiek en laat rus in die 
yskas vir 30 minute. Verhit jou oond tot 
200 °C. Verdeel die deeg in 4 stukke 
en rol dit tussen waspapier uit in groot 
sirkels. Voer 4 klein quiche-pannetjies 

Parmaham met gekaramelliseerde 
rooi-ui en beetslaai
(2 porsies)
® 10 ml olyfolie

® 1 klein rooi-ui, in dun skywe gesny

® 10 ml ligte bruinsuiker

® 15 ml balsemasyn (sien bl. 35)

® 4 heel baba-bete, gaar en gehalveer

® 2 ml korrelmosterd

® 3 ml peperwortelsous (sien bl. 35)

® 15 ml witwynasyn 

® 85 ml olyfolie

® sout en varsgemaalde swartpeper
 na smaak

® 50 g gemengde baba-slaaiblare 
 (roket, bronkors, baba-beetblare)  
 (sien bl. 35)

® 6 snye Parmaham, in groot stukke 
 geskeur

Verhit die 10 ml olyfolie in ’n klein 
pannetjie. Braai die ui vir so 2 – 3 minute 
tot sag, maar nie gekleur nie. Sprinkel die 
suiker oor en braai tot die suiker gesmelt 
het. Voeg die balsemasyn by. Kook tot dit 
feitlik verdamp het. Voeg die beet by en 
braai tot die beet deurwarm is. Meng die 
mosterd, peperwortelsous, witwynasyn 
en olyfolie. Geur met sout en swartpeper. 
Plaas die slaaiblare in ’n bak en meng 
met die beet en Parmaham. Sprinkel die 
sous oor.

Om te drink  Om eer te 
betoon aan die Italiaanse 
afkoms van Parmaham, probeer 
’n ligte, vrolike Italiaanse 

vonkelwyn. Prosecco is afkomstig van die 
Fruili-wynstreek in Noordoos-Italië. Kyk 
by Woolworths daarvoor.

Botterskorsiesop met 
spinasieslaai
(4 – 6 porsies)
SoP

® 25 g ongesoute botter

® 1 ui, fyngekap

® 10 ml koljandersaad, 
 gerooster en fyngemaal

® 700 g botterskorsie, 
 in klein blokkies gesny

® 1,5 liter hoender-aftreksel

® sout en varsgemaalde swartpeper

Smelt die botter in ’n groot kastrol. 
Voeg die ui by en braai sowat 5 minute 
lank tot sag en deurskynend. Voeg die 
koljandersaad en botterskorsie by en 
braai vir 2 minute. Voeg die hoender-
aftreksel by en geur met sout en 

swartpeper. Bring tot kookpunt en kook 
so 15 minute tot sag en gaar. Gooi die 
mengsel in jou voedselverwerker en 
versap tot ’n gladde, sagte mengsel. 
Druk die sop deur ’n sif en giet dit weer 
in ’n kastrol en verhit. Geur weer met 
sout en swartpeper indien nodig.

Slaai

® 2 handevol baba-spinasieblare, 
 grofgekap

® 15 ml sesamsaad, gerooster

® 5 ml sesamolie 

® 8 ml sojasous

® 1 rooi brandrissie, baie fyn gekap

® sout en varsgemaalde swartpeper  
 na smaak

Gooi die spinasieblare in ’n bak en voeg 
die sesamsaad, sesamolie, sojasous en 
brandrissie by. Meng goed. Geur met 
sout en peper. Skep van die slaai bo-op 
die sop wanneer jy dit voorsit.

Om te drink  Hillcrest naby 
Durbanville se ongehoute 
chardonnay is vol tropiese geure 
en het ’n botteragtige tekstuur. 

Perfek by botterskorsiesop.

Karoo-lamspastei 
met ertjie-kapokaartappels
(4 porsies)
® sowat 50 ml olyfolie

® 800 g ontbeende lamsboud, 
 in blokkies gesny

® 65 ml koekmeel

® 1 ui, fyngekap

® 2 knoffelhuisies, fyngekap

® 2 lourierblare

® 750 ml beesvleis-aftreksel

wat los bome het met die deegsirkels. 
Plaas die pannetjies op ’n bakplaat. Sit 
’n stuk waspapier bo-op die deeg in elke 
pannetjie, en vul met droë bone (dis 
blind bak). Bak in die oond vir 10 minute. 
Verwyder die papier en bone en bak vir 
nog 10 minute.

eRtjie-KaPoKaaRtaPPelS

® 560 ml bevrore ertjies

® 2 aartappels, geskil

® 20 g botter

® 80 ml warm melk

® 20 g kruisement, fyngekap

® sout en varsgemaalde swartpeper

Kook die aartappels en ertjies apart tot 
sag. Dreineer albei. Maak die aartappels 
en ertjies apart fyn. Meng die botter en 
warm melk met die aartappels. Voeg die 
fyngemaakte ertjies en kruisement by. 
Geur met sout en swartpeper.
Om voor te sit: Skep van die lamsvleis in 
elke deegbakkie en skep van die ertjie-
kapokaartappels bo-op.

Om te drink  Lamsvleis en 
cabernet sauvignon is ’n klassieke 
kombinasie. Dit is die mees 
aangeplante rooiwynkultivar in SA 

en daar is dus baie om uit te kies. 

Appel- en 
bloubessiepoeding
(4 porsies)

VulSel
® 8 groen appels, stronk 
 en skil verwyder
® 150 g strooisuiker

SPYSKAART

Parmaham met 

gekaramelliseerde rooi-ui 

en beetslaai

Voorgereg
Botterskorsiesop 

met spinasieslaai

Hoofgereg
Karoo-lamspastei 

met ertjie-kapokaartappels

Nagereg
Appel- en bloubessiepoeding

® 15 ml botter

® 1 ml kaneel

® 200 g bloubessies (sien bl. 35)

Sny die appel in blokkies. Verhit in ’n 
diep pan met die suiker en botter tot 
die appels begin opbreek. Voeg kaneel 
en bessies by. Sit deksel op en kook 
vir ‘n paar minute tot die bessies bars. 
Verwyder van hitte en laat effens afkoel.

Deeg

® 115 g koue botter
® 220 g koekmeel
® 10 ml strooisuiker
® 1 ml sout
® 2 eiergele

Verhit jou oond tot 200 ˚C. Rasper 
die botter in die meel en vryf in 
met jou vingerpunte tot dit soos fyn 
broodkrummels lyk. Voeg die suiker, sout, 
eiergele en genoeg water by om ’n deeg 
te vorm. Knie ligweg met jou vingers. 
Bedek met kleefplastiek en verkoel vir 
2 ure. Rol uit tot 3 – 4 mm dik. Smeer ’n 
darioolvorm (sien bl. 125) met botter en 
voer met die meeste van die deeg. Laat 
dit effens oorhang. Vul en plaas ’n deksel 
gemaak van die orige deeg bo-op. 
Maak die rand netjies met ’n mes. Verf 
met geklitste eier en sprinkel ’n knippie 
strooisuiker oor. Bak vir 15 – 20 minute. 

Ons bedank Karoo Connections vir ons 
besoek − skakel 049 892 3978, e-pos 
karooconnections@intekom.co.za of 
besoek www.karooconnections.co.za
As die Karoo-gogga byt, skakel 
049 891 0558, stuur e-pos aan 
reservations@samara.co.za of besoek 
www.samara.co.za

Spesiaal vir SARIE KOS-lesers
Quintinn van Rensburg
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