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2 GEMEENSKAPSNUUS

Onthoujynog?

Aftree uit my
beroep

Oom Sharky Kühn was hierdie week se spreker by
Heilbron Dienssentrum. Hy het gesels oor die tema
Aftree uit my beroep vs Intree in 'n nuwe sinvolle lewe.

Dienssentrum
sê dankie

Die Distriks Landbou-Unie van Heilbron wys jaarliks die beste boere in die Heilbron distrik aan tydens 'n afsluitingsfunksie wat vanjaar weer in die Stadsaal gehou is. Op die
foto bo verskyn Heilbron se topboere en is vl: Hannes Myburgh (Boer van die Jaar), Sampie Marais (Deeltydse Boer van die Jaar), Louis Myburgh (Voorsitter Distriks LandbouUnie), Wessel Hattingh (Beginnerboer van die Jaar) en Ters Pretorius (Jongboer van die Jaar).

Baie dankie aan die susters van die
Gereformeerde Kerk wat op 8 Maart die gasvroue was, wat die Dienssentrumlede bederf
het met 'n heerlike wegneem-ete. Hulle was
Brechtje Malherbe, Nicolene Pretorius,
Daleen van Vollenstee, Elzette Erasmus en
Leonie Benninck.

Waatlemoen-en-feta slaai Wat weet jy van
WAATLEMOEN
Fetakaas met swartpeper, in blokkies gesny		
1 rooi ui, fyngekap
Vars kruisementblare				Balsamiese asyn

SLAAI
Sny waatlemoen in blokkies. Pak waatlemoen en strooi fetakaas bo-oor, waarna slaaisous.
Strooi dan kruisementblare en bedrup met balsamiese asyn.
SOUS
20 ml olyfolie					
10 ml suurlemoensap
Sout en peper
Meng die olyfolie en suurlemoensap en
geur met sout en peper.

kombuisprodukte?

VERSKILLENDE SOUTSOORTE
• Die vervaardiging van seesout is deur
water wat uit seewater gekondenseer word
sodat slegs die sout oorbly. Die seesout het
gewoontlik baie min verwerking nodig. Die
rousout behou verskeie minerale en elemente, alles hang af van die waterbron
waaruit die sout kom.
• Ondergrondse soutreserwes wat gemyn
word is die mees algemeenste tafelsout. Dit
ondergaan meer prosessering waar minerale
uitgehaal word en toevoegings word weer
gemaak. Dit kan help om klonte te voorkom
en die strooi van die sout te vergemaklik.
Tafelsout bestaan uit 99% natriumchloried.
• Himalaja-sout staan bekend as die
natuurlikste sout in die wêreld. Die sout
bestaan uit 85% natriumchloried, waarvan
die res uitgemaak word deur meer as 80
minerale. Die Himalaja-sout het 'n unieke
pienkerige kleur en 'n rein soutsmaak.
DIE VERSKIL IN BOTTER EN
MARGARIEN
• Botter word gemaak deur melk of room
wat aanhoudend gekarring word. Die proses
veroorsaak die skeiding van die bottervet en
karringmelk. Die botter word dan geklop
sodat dit 'n meer smeerbare vorm kan aanneem. Botter word oor die algemeen gemaak
van koeimelk, maar kan selfs afkomstig wees
van skaap-, bok, of buffelmelk. Die kleur van
botter wissel van liggeel na wit of donkergeel. Die dier se eetgewoontes sal die kleur
van botter bepaal. Die klassifisering van botter vind slegs plaas wanner die vet-persenta-

Bekende gesig
van Kokkedoor
kuier in Heilbron

Oud-stigterslid nog
steeds deel van
Huis- en Tuinbouklub
Op Woensdag, 14 Maart het die Huis- en Tuinbouklub
heerlik vergader saam met Le Roux van Vuuren van
Kokkedoor op Leeuwpoort. Op die foto bedien Le
Roux vir Bertha Hancke met 'n spesiale drankie ter
viering van haar spesiale lidmaatskap - sy is tans die
oudste lid van die klub en was ook een van die oorspronklike stigterslede van die Heilbron Huis- en
Tuinbouklub. Lees volgende week meer oor die kuier
saam met Le Roux van Vuuren en Chris Smith van
Effekto.

sie ten minste 80% is. Botter kan by die huis
gemaak word.
• Margarien word gesien as die plaasvervanger van botter. Dit word gemaak van
plantaardige olie, water, sout en emulgente.
Soms bevat party tipes margarien melk of
selfs geurmiddels om dit 'n botter smaak te
kan gee. Margarien kan nie soos botter by die
huis gemaak word nie. Margarien bevat ook
nie die cholesterol en versadigde vette van
die wat botter bevat nie.

VERSKIL TUSSEN KLOP, ROER,
INVOU EN VERROOM
• Klits en klop is 'n proses wat jy met 'n
vurk, klitser of 'n elektriese klitser kan doen.
Dit is wanneer lug in die mengsel toegelaat
word. Kantel die mengbak so effens skuins
sodat jy maksimum hoeveelheid lug in jou
mengsel kan kry.
• Roer is bloot om bestanddele deurmekaar
te maak totdat dit glad of goed gemeng is.
Wanneer jy die bestanddele teveel roer kan
jou gebak met luggate en 'n harder tekstuur
gelaat word. Roer dus die bestanddele net
genoeg.
• Invou is die proses om iets in te vou dat
die lug nou in die res van die mengsel ingelaat kan word. Wees versigtig dat dit nie
oordoen word nie. Gebruik 'n spatel en
beweeg in stadige 8-vorm bewegings.
• Verroom is wanneer jy die botter of margarien verroom tot lig en donsig. Suiker
word gewoontlik saam die bestanddeel
gebruik. Gebruik 'n elektriese klitser om baie
lug in die proses toe te laat.

