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Geloof het ’n adres

it sous byna die hele 70 
kilometer tot op Skeer-

poort. Spitsverkeer in die 
skadu van die Magaliesberge 

is ’n donkiekar met ’n vrag vars 
groente uit die omgewing. Ek draai die 
motorruit af om die reën te ruik en juig 
saam met die aarde oor dié stortseën oor 
die nuwe jaar; die afspoel van die ou jaar 
se stof en skommelinge. 

Dis skuins voor 10 die oggend en ’n 
miernes van bedrywigheid toe ek by Van 
Gaalen Kaasmakerij stilhou. Woensdae 
is immers demonstrasiedag. 

“Dis soos my tweede huis,” sê-groet 

Annelien Pienaar (46) en bestel vir ons 
koffie. Dit is juis in ’n huis hier, ’n klip-
gooi van die Pienaar-familieplaas, Bos & 
Berg, waar dié nooi Bezuidenhout kos-
geesdriftiges in alles van suurdeegbrood 
tot vleissnitte en suiwelproduksie oplei.

 “Die huis is toegerus met ’n volledige 
kombuis en slaapkamers, en is ideaal 
vir my klein, intieme kookklasse.” Leer-
gieriges kom van sover as Namibië, die 
Comoro-eilande en die Seychelle.

Weetgierige woelwater
Annelien, die skrywer van die topver-
koper Boerekos met ’n twist, vertel haar 

Of dit nou kosmaak of geloof is, volhard daarin, want 
dis juis die vele flaters wat vrug uit jou laat voortspruit, 

vertel die “voedselingenieur” Annelien Pienaar.
deur DAWID BRAND  foto’s HANNERI DE WET

‘Die Here en die 
Here alleen het 
“Boerekos met ’n 

twist” gemaak. Dis 
sy handelsmerk’

vroegste herinnering aan kos is beslis ma 
Hantie, ook ’n huishoudkundige, se sjo-
koladekoek en koeksisters. 

“Vandat ek 13 jaar oud was kon ek nie 
uit die kombuis wegbly nie. My ma het 
my geraps omdat ek heeltyd met iets wou 
vroetel. Ek het op ’n keer selfs die brood-
rooster uitmekaar gehaal! Ek was een 
van daardie ‘hoekom?’-kinders. Ek wou 
weet hoe alles werk; dinge moes logies 
wees en sin maak.”

Wat egter die skaal van fassinasie na 
voedselkundige laat kantel het, was An-
nelien se suster Yolandi Prinsloo wat as 
driejarige met insulienafhanklike diabe-
tes gediagnoseer is. 

“Sy is agt jaar gelede, 10 maande ná my 
ma, op 34-jarige ouderdom oorlede. Dit 
was vir my kleintyd baie traumaties dat 
sy nie normaal soos ons kon leef nie. Sy 
kon nie na kinderpartytjies toe gaan nie. 
Daar was nie die tegnologie of kennis 
van vandag nie.

“Ek wou weet: As jy iets in jou mond 
sit, wat gebeur met jou liggaam? Ek het 
dus baie begin nalees.” Op 16 het Anne-
lien nie Saartjie-boeke nie, maar navor-
singstukke begin lees. En sy het nog nie 
opgehou lees en leer nie!

“My ander sussie Maryke Botha het 
baie beslis ook van my ma se kosmaak-
gene geërf. Sy woon net buite Brits, is 10 
maande jonger as ek en ’n bobaas-bak-
ster soos min.”

D

‘KOMBUIS 
my kerk

Annelien
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Annelien, wat soos manlief, Hanru 
(53), in Laerskool Skeerpoort en toe 
Hoërskool Hartbeespoort was, het ná 
skool eers B.Sc. Huishoudkunde aan die 
Universiteit van Pretoria studeer en toe 
’n graad in voedseltegnologie en ’n Hoër 
Onderwysdiploma aan die destydse 
Technikon Pretoria verwerf. Hierna do-
seer sy vir 13 jaar Gasvryheidstudies by 
wat nou as die Tshwane North TVET 
College bekend staan. 

Resep vir heelword
“Ek het ná ek by die kollege weg is vir vyf 
jaar op sabbatsverlof gegaan. Ek was op 
’n plek wat ek niks met resepte te doen 
wou hê nie. Drie dae voor haar dood het 
my ma vir my gesê: ‘Jy moet jou roeping 
gaan uitleef. Jy is besig om jou talente te 
mors.’ My ma is oorlede en ek het begin 
skryf. Boerekos met ’n twist was ’n heel-
wordproses.” Sy probeer hard om die 
trane terug te hou. 

“As ek nou ’n feesmaal vir enigiemand 
kon voorsit, sou daar nie bekendes en 
beroemdes aansit nie, net hartsmense. 
Soos my ma. Ek sou so graag my boek 
vir haar wou wys.” Dié keer loop die 
trane vrylik.

“Die Here en die Here alleen het Boere- 
kos met ’n twist gemaak. Dis sy handels-
merk. Ek het nêrens langs die pad enige 
hulp gehad nie.” 

Kombuis het in dié tyd vir haar kerk 
geword. “Ek het nagte deur gewroeg en 
geweeg, saam met Hom beplan: Wát 
moet ek skryf, hóé kan ek hierdie ver-
woord? Dit was ’n diep en intieme reis.”

Psalm 91 bly vir haar ’n anker in taai 
tye. “God se ongelooflike belofte dat Hy 
ons onder sy vleuels beskut, vir ons ’n 
veilige skuilplek bied en die engele op-
drag gee om ons te beskerm.”

Dis ook in dié tyd wat sy haar roeping 
vasgemaak het: saadjieplanter van idees 
en konsepte. Deur kos én geloof. 

‘Noem my die Jopie Adam van kos. Ek glo om van die       aarde en uit die aarde te leef’
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“Ek probeer vir mense ’n fondasie gee, 
nie ’n kruk nie. ’n Raamwerk en boustene 
om self iets te skep wat hul eie, unieke po- 
tensiaal ontsluit.”

’n Resepteboek is bloedsweet en aller-
mins ’n bestanddeel vir rykdom, sê sy. 
“Een resep neem soms tot ses maande om 
te ontwikkel. En glo my, daar is honderde 
flaters op die pad na flatervry.”

Maar opgee is nie ’n opsie nie, het pa 
Gert, ’n ingenieur wat op 70 steeds klip-
hard werk, haar van kleins af geleer. “As 
iets nie werk nie, is daar ’n rede. ’n Mens 
moet jouself deurgaans uitdaag, want 
daar ís ’n antwoord vir alles, mits jy be-
reid is om aan te hou meet en meng.”

Pitkos en padkos 
Vyf jaar ná sy eerste drukoplaag pryk 
Boerekos met ’n twist op die Nielsen 
Bookscan SA-topverkoperlys vir 2020. 
“Ek is ongelooflik dankbaar. Ek het 
heelwat werk weens Covid-19 verloor 
(sy doen benewens koskursusse ook 
konsultasiewerk vir kettingwinkels en 
voedselmaatskappye, en spyskaartont-
wikkeling vir restaurante), maar is nou 
besiger as ooit.” 

Haar webtuiste en Facebook-blad 
blom. Bykans 40 000 Twisters (soos sy 
haar sosialemedia-volgelinge noem) volg 
haar pitkos én padkos op Facebook en 
duisende teken op haar webblad in vir 
resepte en raad.

“Dis ’n voltydse werk én ’n groot ver-
antwoordelikheid, want jy werk met 
mense. My lesers wissel van tuisteskep-
pers tot dokters en dieetkundiges. Hulle 
is ingelig, lojaal en baie ondersteunend.” 

Annelien vertel opgewonde van haar 
splinternuwe resepteboek oor vleis wat 
wintertyd op die rak sal wees. 

“Ons begin Sondag hier in my ‘kursus-
huis’ aan die nuwe boek skiet. Ons is ’n 
span van ses mense wat meer as 200 re-
septe in 16 dae moet kafdraf!” 

Boonop skuif sy dié slag self agter die 
kamera in om dié idee, waaraan sy al 
meer as 10 jaar skaaf, die lig te laat sien. 

“Kom ek gaan wys gou vir jou die 
plaas,” sê Annelien terwyl sy vir ons kof-
fie betaal. “Ry sommer saam met my.”

Bos & Berg is Hanru se familieplaas. 
Annelien en Hanru, ’n projekbestuur-
der, besigheidsanalis én boer, het 21 jaar  
gelede hier wortel geskiet en is vanjaar  
al 25 jaar getroud. 

Getrou aan die naam is Bos & Berg 
’n lowergroen lushof met die Magalies- 
berge wat dié skildery raam. “Hier slaan 
ek letterlik my oë op na die berge,” ver-
tel Annelien en begin met die bospaadjie 
afstap om die 10 ha-pekanneutboord vir 
my te gaan wys.

Dis middagete en Isak, een van slegs 
vier werkers wat dié stuk grond met sy 
gemiddelde jaarlikse reënval van 600 mm 
bewerk en bewaar, se trekker staan in die 
skadu. Die hondekinders, Karoo, Fiela, 
Ella en Blikkies, draf saam en blaf vir die 
eekhorinkies wat wip-wip koekeloer. 

Die byna tropiese humiditeit laat die 
sweet op my voorkop pêrel. Ons stap 
verby Annelien se stiltetyddam, die 10 
bidboompies (olyfboompies) wat sy on-
langs geplant het, tot by die boord met sy 
1 000 pekanneutbome en 12 variëteite. 

Agt ton neute word elke tweede jaar 
tussen Mei en Junie uitgeskud, geklas en 
gesorteer. Die meerderheid word uitge-
voer en sowat 2 ton word met die hand 
vir die plaaslike mark gekraak. 

“Ons het suiwer fonteinwater wat jy 
met die hand kan skep en drink. En as 
dit soos nóú gereën het, is daar bykans ’n 
gloed in die groen; sien mens God in die 
grond. Ek wil nêrens anders wees nie,” sê 
sy en ons begin terugstap huis toe.

Die gom van ’n gesin
Die kliphuis met sy roesrooi sinkdak en 
leiklipvloere is in 1928 gebou en spog 

lasagne, skaapkerrie, naanbrood. ’n Fees 
vir genooides én onverwagte gaste. 

“Ek is fanaties oor aansit vir ’n ete. Ek 
wil my mense sommer twee keer per dag 
in die oë kyk en ek glo dis die gom wat ’n 
gesin saamsnoer.”

Hanru en hul oudste, Peet (21), is in 
die kombuis besig om vyekonfyt te maak 
en groet tussen die sny en roer deur. “Dis 
alles ons eie vye. Ons het net sewe dae 
om te pluk én verwerk voordat dit vrot 
word. Dis ’n enorme taak. En dan ding 
’n mens nog met die apies mee wie die 
vinnigste kan pluk!”

“Die seuns kan baie goed kook,” sê sy 
en begin aanstaltes maak bakkie toe. Sy 
moet nog die meer as 200 kg vleis vir 

met ’n ateljee, kantoor, drie kombuise en 
’n spens met rye ingemaakte heerlikhede 
en ’n magdom kruie en speserye van oor 
die wêreld heen. 

In dié huis sal jy nie ’n skottelgoedwas-
masjien aantref nie. Handwas is skoon 
was, glo Annelien. Daar’s niks in sak-
kies en pakkies nie. Preserveer-, geur- en 
kleurmiddels is taboe, en daar’s ’n tuin-
slaai by elke ete. 

“Ek maak alles self, selfs my eie af-
treksel. Noem my die Jopie Adam van 
kos. Ek glo om van die aarde en uit die 
aarde te leef.”

Kos is vir Annelien sinoniem met  
samesyn en liefde. Daarom is die vries-
kas altyd boordensvol: bobotie, geelrys, 

haar nuwe resepteboek by die slaghuis 
gaan finaliseer. 

“Peet beteken en ís my ‘rots’. Hy stu-
deer tans B.Com. in Potchefstroom en 
hy kán suurdeegbrood bak! My rooikop, 
Hardus (17), wat ‘dapper met ’n spies’  
beteken, is ’n jagter en oewerhenge-
laar van formaat. Hy maak ongelooflike 
omelette. Ané (10), wat ‘gebed’ beteken, 
maak ook graag kos en ek en sy het ty-
dens die inperking saam stap-vir-stap-
kosvideo’s gemaak. 

“Hoewel ons familiename vir ons kin-
ders gekies het, weet ek dat die Here lank- 
al hul identiteit kom vasmaak het.”

Annelien glip by die spens in en stop 
my ’n fles appelkooskonfyt en ’n bottel-

tjie appelkoosblatjang in die hand.
Op pad huis toe sak die reën opnuut 

uit. Ek draai weer die motorruit af om 
die reën te ruik én om Annelien in ’n 
neutedop te probeer peil: die brutale eer-
likheid van ’n Gordon Ramsay; die liefde 
vir gesondheid uit die grond uit van ’n 
Jamie Oliver; die glinster in die oog van 
’n Nigella Lawson wat laataand yskas toe 
sluip vir donkersjokolade-ganache (met 
’n skeutjie rum). 

In murg en been is Annelien Pienaar 
nes haar kos: eenvoudig en eerlik. Onop-
gesmuk en hartlik. Maar met ’n twist.
 Besoek haar webwerf, annelienpienaar.

co.za, of volg gerus haar Facebook-blad 
@BoereKosTwist.  

‘Daar is honderde flaters op die pad na flatervry’
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