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recept vegetarisch

Kaasfondue met aardappel
Voor 4 personen:

12 vastkokende aardappelen, 5 gram
(1 theelepel) boter of margarine, 1-2
teentjes knoflook, 3 dl tomatensap,
2 eetlepels tomatenpuree, mespunt
suiker, 500-600 gram grof geraspte be-
legen Goudse kaas, 1 dl rode wijn (bij-
voorbeeld Grauburgunder uit Baden,
Duitsland), * ½ -1 eetlepel maïzena,
eventueel 2 eetlepels grappa*, 2 eetle-
pels verse basilicum, zout, peper, cay-
ennepeper, naar smaak.

Deze kaasfondue met aardappelen
en tomatensap is minder calorierijk
dan een traditionele fondue, maar
net zo gezellig om samen te eten.
• Boen de aardappelen goed schoon
en kook ze in de schil, afhankelijk
van de grootte, bijtgaar.
• Smelt de boter in de caquelon (of
kookpan) en voeg de gepelde, fijn-
gehakte teentjes knoflook toe. Bak
ze even aan en voeg het tomaten-
sap, de tomatenpuree en de suiker
toe. Roer goed over de bodem van
de pan, breng aan de kook en neem
de pan van het vuur.
• Roer de geraspte kaas door de to-
matensaus, zet de pan terug op het
vuur en breng alles vervolgens lang-
zaam, al roerende, aan de kook tot
de kaas is gesmolten.

• Roer de maïzena uit met de rode
wijn en schenk dit mengsel al roe-
rende bij de kaasmassa. Voeg de
grappa toe, knip de basilicum klein,
voeg deze toe en breng de fondue
op smaakmet zout, peper en cayen-
n e p e p e r.
• Pel de aardappelen, snijd ze in vie-
ren, leg ze op de (voorverwarmde)
borden en verdeel de fondue erover-
heen of pel de aardappelen, snijd ze
in stukken, prik ze aan een fondue-
vork en doop ze in de fondue.
• *Zonder alcohol: vervang wijn en
grappa door extra tomatensap.
Tips:
• Ook altijd zo’n last van een nare
lucht in huis na de fondue? Prik een
citroen of sinaasappel vol met
kruidnagelen en leg deze, na het
luchten, in de kamer.
• Wat doe je met een aangekoekte
caquelon en/of fonduevorken? Eerst
af laten koelen, caquelon vullen
met lauwwarm water, vorken erin
en minstens 2-3 uur laten weken.
Nooit heet water gebruiken (daar-
om wordt het in de vaatwasser ook
niet schoon), de eiwitten uit de kaas
stollen en kleven zich hardnekkig
vast. Na het weken met een plastic
schraper de kaas verwijderen.

Sonja van de Rhoer
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Een taaie, rillerige zwam
„Verdeeld in talrijke hersenachtig
gedraaide lobben”, lees ik in een ou-
de paddestoelengids over de gele
trilzwam. Eigele hersenlobben, dat
wel. Glibberig en gelatineus. Gele
trilzwammen groeien op dood loof-
hout, soms ook op levend, zoals op
de foto. Niet lang zal hij nog leven,
die boom. Een berk is het. Gele tril-
zwammen houden van loofhout,
vooral beuken en eiken. Ze zijn het
hele jaar te zien, al is de late herfst
hun favoriete periode. De foto is op
Eerste Kerstdag genomen, vroeg in
de winter dus. Vlak voor ik de gele
trilzwam vond, kreeg ik een briefje
van C. Speelman uit Eibergen, met
twee foto’s van een gele trilzwam
en de vraag welke zwam er op die
foto’s stond.
Als ik met de zwam in aanraking
kwam, trilde hij als rillerig weefsel.
Slijmerig maar taai. De trilzwam
verdroeg toen guur winterweer,
maar zal sindsdien gevriesdroogd
zijn. Hij groeide in het bos achter

het klooster van Ter Apel en in Ter
Apel is het de laatste tijd heel koud
geweest. Glibberig en gelatineus zal
het taaislijm zeker niet meer zijn.
Ook zal het eigeel verduisterd zijn
tot oranjebruin.
De zwamvlok van de gele trilzwam
is beter tegen strenge vorst bestand
dan de zwam. Het loofhout is door-
regen met de schimmeldraden van
dat mycelium. Die verteren het
hout langzaam maar onverbidde-
lijk, weer of geen weer. De laatste
weken zorgden die zwamvlokken
voor ijsveren, zie het natuurdag-
boek van gisteren. Zwammen, won-
derlijke wezens zijn het.
De trilzwam redt zich wel. Maar vo-
gels krijgen het zwaar. Hun drink-
water is hard. Sneeuw happen is er
niet bij. Zet u een drinkbakje neer?

Koos Dijksterhuis

i
w w w. t r o u w. n l / g r o e n voor
eerdere afleveringen en
vragen over inheemse natuur.

kruiswoordtest 2166

Cursieve opgaven verwijzen naar
ingezonden woorden. De inzen-
dingen voor 6-1 waren zo talrijk
dat ze deels geschrapt of over de
week gespreid zijn.
Horizontaal: 1 ……, altijd
mis (4 + 9) 8 v o o r n a a mw o o r d
en werkwoord (3) 9 onderko-
men voor vredesvogels (9) 10
taps toelopende overgiet-
buis; krater na bominslag (8)
11 muziekstijl, ontstaan in
New Orleans (4) 13 (met de
benen b. v.) ver uit elkaar (6)
14 West-Europeanen die
eind 2008 zonder premier za-
ten (6) 16 ’….. stormen mo-
gen woeden’ (4) 17 al dan
niet vermeend overblijfsel
van heilige (8) 20 helderziende
(8) 21 valuta-aanduiding voor
Zwitserse frank (1-1-1) 22
briefje, niet te associëren met ’n
klingelende poes (13).

Verticaal: 1 ’t nablijven, om
iets te bespreken (5) 2 g r a u w,
eenvormig geheel, in WO I
verkrijgbaar bij slagers (13) 3

kerk of tempel, vertaling van
Bet( h)el (8) 4 atletiekschoenen
met punten (6) 5 geen Kabel-
jauw, helemaal geen vis trou-
wens (4) 6 volledige zwaarte
(13) 7 nog eens doornemen
(op fouten b. v.) (7) 12 soms
lach-wekkende lijfelijke aan-
raking(en) (8) 13 arbeidskos-
tuum (7) 15 o nv e r d r a a g z a m e
ijveraarster, fanatica (6) 18
over vier dagen is ’t de ….. (5)
19 Friese voornaam; land-
bouwwerktuig (4).

Oplossing 2165. Horizon-
taal: 1 Zilvervloot, 9 berg-
sport, 10 hor, 11 debet, 13 Jo-
natan, 14 finish, 15 tweede,
18 hofrouw, 20 Nader, 21 jus,
22 wit voetje, 24 geksche-
rend/gek scherend.

Ve r t i c a a l : 2 Ier, 3 visites, 4
roosje, 5 le ton, 6 ophitsend,
7 abcdefghijk, 8 drinkebroer,
12 bankfusie, 16 wijnboer,
17 Swatch, 19 onwijs, 23
TON. (JdB)

sudoku

Plaats de getallen 1 t/m 9
zo dat ze in elke rij, kolom
en 3x3-vak één keer
voorkomen. De sudoku,
die in de loop van de week
moeilijker wordt, is ook
interactief op te lossen op:
w w w. t r o u w. n l / s u d o k u
Morgen de oplossing.

Gele trilzwam.
FOTO KOOS DIJKSTERHUIS

van mier tot mens

Afzichtelijke beesten, dom en lui,
zei Darwin erover. „Maar goed te
eten, naar het schijnt.” Charles viel
niet op leguanen. Eén opmerkelijke
exemplaar zag hij nooit: de roze le-
guaan, die alleen leeft aan de voet
van de Volcán Wolf, de hoge vul-
kaan op het Galapagoseiland Isabe-
la. In 1986 dook rosada al even op,
nu is het zeldzame dier onderzocht.
Hij zou een mysterie zijn geweest
voor Darwin. DNA-studies tonen
aan dat ie al 5,7 miljoen jaar gele-
den is afgesplitst van de voorloper
waar de twee bekende leguanen
van de Galapagos uit ontstonden.
5,7 miljoen jaar? Toen waren de ei-
landen amper in de maak. Hoe kan
de roze leguaan in die tijd dan al
zijn eigen weg zijn gegaan? Moge-
lijk, speculeren de biologen, kwam
hij geïsoleerd te zitten op een vul-
kaan die toen nog boven maar nu
onder water ligt. Vandaar ging het
later naar Volcán Wolf.

Knuffelhormoon versterkt
herkenning van gezichten
Het hormoon oxytocine wekt niet
alleen de bevalling op, het is ook
een sociaal hulpmiddel van jewel-
ste. Het had al de naam ’k n u ff e l h o r -
moon’, omdat we ons onder invloed
van dit goedje gemakkelijker aan
anderen binden. Zoogdieren wor-
den er minder bang door. En een ex-
periment uit 2005 leerde dat wij na
een neusspray met oxytocine min-
der wantrouwig worden en de me-
demens guller bedelen.
Het doet nog meer, het helpt ver-
trouwde gezichten beter te herken-
nen. Proefpersonen kregen na een
neusspray met oxytocine of een pla-
cebo foto’s te zien van mensen en
levenloze objecten, zoals huizen en
landschappen. De volgende dag
werden ze overhoord. De oxytocine-
spray bleek selectief effect te heb-
ben: op zielloze zaken had het hor-

Bijzondere berichten uit de wetenschap

De roze leguaan komt alleen op de
Galapagoseilanden voor.

moon geen invloed, maar het ver-
sterkte de herkenning van gezich-
ten. Mét oxytocine hielden proef-
personen vertrouwde en nieuwe ge-
zichten ook beter uit elkaar.

Met een miljoen kilometer
per uur de Melkweg rond
Dat de aarde geen ruimtegordels
draagt: het suist als bolletje in het
zonnestelsel mee in de algehele
draaiing van de Melkweg, en met
een snelheid van een miljoen kilo-
meter per uur. Daarmee gaan we
160 duizend kilometer per uur har-
der dan astronomen dachten. Je
moet zulke kosmische snelheden
wel in perspectief zien: het komt er-
op neer dat we sinds de eerste di-
no’s hier rondliepen, 185 miljoen
jaar terug, één rondje om het mid-
delpunt van de Melkweg hebben ge-
maakt en weer zijn waar we waren.
Met behulp van geavanceerde tele-
scopen brengen astronomen de
Melkweg opnieuw in kaart, met iets
’directere’ metingen. Op basis daar-
van kwamen ze voor de snelheid
van ons zonnestelsel, dat op 28 dui-
zend lichtjaar van het centrum van
de Melkweg ligt, uit op ruim een
miljoen kilometer per uur. Die
nieuwe metingen vertellen ook dat
de massa van de Melkweg de helft
groter is dan voorheen was becij-
ferd. Grotere massa, grotere zwaar-
tekracht, dat komt ons eerder op
botsingen te staan. Ooit, op een as-
tronomisch overmorgen.

redactie wetenschap

Roze leguaan
was voor Darwin
raadsel geweest

Seada Nourhussen

’Ik voel gifophopingen”, meldt
schoonheidsspecialiste Fiona
van Doorn bezorgd terwijl ze

schouders, bovenrug en nek vakkun-
dig kneedt. Ondertussen klinkt er
kabbelende oosterse muziek en
geurt het naar een uitheems meng-
sel van frisse kruiden en bloemen.
Wij zijn al halverwege dromenland.
Eerder zijn de handen gescrubd en
gemasseerd. Gevolgd door een huid-
analyse, reiniging en scrub van het
gezicht. Er lijken wel twintig ver-
schillende substanties op het gezicht
te worden aangebracht. Na warm
volgt koud, na glad komt korrelig,
glibberig wordt afgewisseld met
stroef. Elke laag wordt na enige tijd
afgenomen met een warme, vochti-
ge doek. Er wordt op het voorhoofd
geroffeld, druk uitgeoefend op de
slapen. De volgende handeling is de
hoofdhuid- en, heel bijzonder, oor-
massage. Wij hadden er nog nooit
van gehoord. En dat alles terwijl er
edelstenen op voorhoofd en borst-
been balanceren. Die zouden voor
een bijzondere sensatie zorgen. Dat
voelen we eerlijk gezegd niet. Wel
staan we 75 minuten later, zo lang
duurde de ’total awareness’-behan-
deling, een tikkeltje wankel maar
absoluut als herboren weer in het
winkelgedruis van Almere.

Dit was namelijk geen bezoek aan
een beautyfarm ergens op de heide,
maar aan de eerste City Spa van Ritu-
als midden in het nieuwe shopping-
centrum van Almere. Dit mini-kuur-
oord is een uitbreiding op het slow
shopping winkelconcept, bedoeld
om de alledaagse routine in speciale
rituelen te veranderen, dat de cos-
meticaketen acht jaar geleden intro-
duceerde.

Met deze City Spa, gevestigd boven
de winkel, haakt Rituals aan op een
nieuw fenomeen: kuren in de stad.
Het is de zoveelste ontwikkeling in

de almaar uitdijende wellnesstrend.
We relaxen, stomen en badderen er
tegenwoordig op los. Meestal ge-
beurt dat in beautyfarms of sauna-
complexen in dunbevolkte natuur-
gebieden, waar je vaak een hele dag
of een heel weekend aan kwijt bent.
De city spa is een soort fastfood-ver-
sie van het onthaasten. „Maar er
wordt bij ons niks afgeraffeld”, bena-
drukt Van Doorn. Desalniettemin is
dit nieuwe fenomeen reuze handig
voor de drukbezette mens.

Oprichter van Rituals, Raymond
Cloosterman: „De westerse wel-
vaartsziekte van dit moment is dat
ons lichaam en onze geest niet op de-
zelfde plaats zijn. Terwijl we onze
tanden poetsen, denken we aan ons
werk. Terwijl we op ons werk zijn,
denken we aan de kinderen. We zijn
uit balans en dat leidt tot stress. Vaak
uit zich dat in nek- rug en schouder-
klachten. Ironisch genoeg hebben
we alleen geen tijd om veel tijd door
te brengen in een kuuroord om die
klachten te verhelpen. Een city spa is

Voor een wellnessbehandeling of massage
hoef je niet meer naar een verre beautyfarm
te gaan. Dat kan ook dichtbij, in de city spa.

Even op vakantie
in je lunchpauze

dan een ideale oplossing.”
Dit soort luxe is in steden als New

York, Londen en Singapore volgens
Cloosterman al ’erg hot’. „Wij ma-
ken het nu ook in Nederland bereik-
baar voor een grotere groep. Een vijf-
sterrenbehandeling voor een drie-
sterrenprijs. Niet goedkoop, wel
f a i r. ” Een behandeling bij de Rituals
City Spa begint bij 22 euro voor de
handtherapie van een half uur en
eindigt bij 72 euro voor de hammam-
behandeling of de op Indiase Ayurve-
da gebaseerde ontgiftende lichaams-
behandeling, compleet met kruiden-
stempels en massage, van anderhalf
u u r.

„Je kunt natuurlijk zoveel behan-
delingen boeken als je wilt”, zegt
schoonheidsspecialiste Van Doorn,
tevens manager van de city spa. „Een
echtpaar heeft binnenkort een halve
dag bij ons geboekt, die doen meer-
dere behandelingen achter elkaar.
Omdat ze er zo lang zullen zijn, zorg
ik ook maar voor een lunch.”

Maar het idee van een city spa is dat

Edelsteenbehandeling bij Rituals. FOTO JARO VAN MEERTEN De MediSpa in Amsterdam biedt naast peelings en ontspannende massage ook medische niet-operatieve behandelingen aan. FOTO HERMAN WOUTERS

je juist ook spontaan kunt onthaas-
ten. Cloosterman: „Dat je in de stad
loopt met een vriend of vriendin en
dan gewoon bij ons naar binnen
stapt om 25 minuten tot maximaal
1,5 uur de werkelijkheid te ontvluch-
ten.”

Het drukke winkelcentrum van Al-
mere leek tijdens de behandeling in-
derdaad ver weg. De druk schuifelen-
de mensen in Almere ogen ineens
grauw en pips wanneer wij na afloop
met een gelaat zo glad als een baby-
billetje over straat zwieren. „Sommi-
ge mensen gaan niet op vakantie,
maar nemen hier een behandeling”,
legt schoonheidsspecialiste Van
Doorn uit, verwijzend naar de kre-
dietcrisis waar ze bij Rituals geen last
van hebben. De stadsspa, midden in
de crisis geopend, is sinds dag één
volgeboekt door vrouwen én man-
nen die op zoek zijn naar ontspan-
ning. Na ons zit een forsgebouwde
kerel, type vrachtwagenchauffeur,
geduldig te wachten op zijn behan-
deling. Speciaal voor de heren zijn er

verwennerijen zoals de ’smooth ope-
rator’, een scheerbehandeling van
een half uur inclusief gezichtsscrub
tegen ingroeiende baardhaartjes en
een hoofdhuidmassage (29 euro). Al-
les uiteraard uitsluitend met produc-
ten van Rituals.

Bij Bergman Beauty Clinics gaan ze
een stap verder met hun City Spa-for-
mule. De hagelwitte, strak ingerich-
te zaak aan de Amsterdamse
Willemsparkweg, ontworpen door
het gelauwerde bureau Concrete,
ook verantwoordelijk voor de Sup-
perclub en het innovatieve hotelcon-
cept CitizenM, heet niet voor niets
MediSpa.

„Naast huidverbeterende behan-
delingen als peelings en ontspan-
nende massages, bieden wij ook me-
dische niet-operatieve behandelin-
gen aan”, zegt marketingmanager
Thijs Malenstein. „De MediSpa heeft
een winkelformule waar huid- ,haar-
en make-upproducten van Bergman
worden verkocht”, vervolgt hij.
„Daarnaast kun je bij wijze van spre-

ken ook gewoon tijdens het shoppen
binnenlopen voor een botoxbehan-
deling. Heel handig voor zakenmen-
sen die weinig tijd hebben en daar-
om opzoek zijn naar effectieve huid-
verbetering.”

Bij Bergman kun je met behulp van
injectables, zoals botox en restylane,
je kraaienpootjes of lachrimpels
glad laten spuiten. Ook kun je je lip-
pen vergroten, je laten ontharen en
zelfs door middel van injectie-lipoly-
se ongewenst vet laten oplossen.

Karin van Rijsewijk (31) ergerde
zich aan een paar adertjes in haar ge-
zicht, een hele lichte vorm van cou-
perose. Bij de MediSpa halen ze die
met het Elos-systeem weg. „Prak-
tisch dat je tussen de bedrijven door
een oneffenheid kunt verhelpen. Ik
ben eens gewoon in mijn lunchpau-
ze langs geweest.” Vandaag komt ze
voor diezelfde behandeling langs bij
de MediSpa. „Ik ben er 67 euro aan
kwijt en ze zijn in een kwartier klaar
en je ziet er niks meer van. Ik had het
ook in het ziekenhuis kunnen doen,

maar hier is de ambiance en de servi-
ce prettiger. Daarbij letten ze er hier
ook echt op dat het resultaat mooi
wordt. Dat vind ik belangrijk.”

Ondertussen komt een vrouw nog-
al gehavend een van de discrete be-
handelkamers uit. „Zo’n megapeel
kan nog wel eens bloeduitstortingen
veroorzaken”, verklaart de huidthe-
rapeute. „Niks ernstigs en het trekt
zo weer bij.” De dame wordt in tien
minuten gepoederd en van een sub-
tiele make-up voorzien en loopt dan
weer toonbaar de straat op.

De MediSpa is nauw verbonden
aan de Bergman Kliniek voor cosme-
tische chirurgie in Bilthoven. Daar
worden alle operatieve ingrepen,
van lyposculpture en neuscorrecties
tot facelifts tot een wenkbrauwcor-
rectie, uitgevoerd. Malenstein: „De
MediSpa is ontstaan vanuit de be-
hoefte aan verzorgende behandelin-
gen voorafgaand aan en na afloop
van cosmetische ingrepen in onze
kliniek in Bilthoven. Daarvoor hoe-
ven mensen uit de stad dus niet meer

per se naar de kliniek te komen. Dat
kan in de MediSpa. Ook kunnen
klanten hier een consult krijgen met
een van onze plastisch chirurgen uit
Bilthoven voor bijvoorbeeld een
borstvergroting.”

Zo’n ingreep gaat Nellien
Mouthaan (58) net wat te ver. „Ik
wacht op mijn microdermabrasie”,
zegt ze bescheiden terwijl ze in de
MediSpa door een tijdschrift bladert.
Ze laat vandaag een dun laagje van
haar opperhuid verwijderen door
stralen zeer fijne aluminiumkristal-
len. De behandeling belooft onder
meer verjonging van de huid. Dan
verdwijnt ze samen met de huidthe-
rapeute een van de witte kamers in.
Een half uur later komt Mouthaan
stralend naar beneden. „Ik had er in
het begin nog wel moeite mee om zo
de tijd te nemen voor mezelf. Dat
heb ik wel moeten leren. Het is heel
on-Nederlands om zoveel aandacht
voor jezelf te hebben. Maar nu vind
ik het heerlijk om mezelf zo’n be-
handeling cadeau te doen.”

• Al m e r e
Rituals City Spa
De Diagonaal 191
w w w. r i t u a l s . c o m
• Amsterdam
MediSpa Amsterdam
Willemsparkweg 151
w w w. b e r g m a n b e a u t y. c o m
Tel 0900-237 4626
Soap Treatment Store
Spuistraat 281 en Van Baerlestraat
122
w w w. s o a p c o m p a ny. c o m
• Leiden
Babassu Skin & Spa,
Nieuwe Rijn 60
w w w. b a b a s s u . n l
• Amersfoort
City Spa Beauté Elysée,
Weverssingel 7
w w w. c i t y s p a - a m e r s f o o r t . n l
• Den Haag
Urban Oasis
Torenstraat 156
w w w. u r b a n o a s i s . n l
• Rotterdam
Parfumerie Douglas breidt uit met
een mini-cityspa. In het eerste
kwartaal van 2009 komt in het
grootste filiaal aan de Rotterdamse
Lijnbaan een brow bar (een speciale
afdeling waar wenkbrauwen wor-
den geëpileerd en vormgegeven),
een nail bar (een manicure-afde-
ling) en een hoek waar uw uw kap-
sel onder handen kunt laten ne-
men. De verbouwing van de nieuwe
vestiging van 800 m2 is via
www.douglas.nl te volgen.

Elke city zijn eigen spa


