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Communiceren aan tafel
Wat waren we de afgelopen tijd weer 
druk met de Restaurant Week. En 
het einde is nog niet in zicht. Actie-
weken, Twitterdiners, themaweken en 
Special Diners struikelen over elkaar 
heen op weg naar 
volle restaurants. 
Uit angst dat de 
buurman wel alle 
marketinginstrument 
inzet en volle tafels 
heeft, zijn acties 
voor de gast geen 
bijzonder extraatje 
meer, maar zijn we 
hard op weg een 
gedesoriënteerde 
gast te creëren die 
de deur niet meer 
uitkomt zonder 
korting. Zeker, acties werken, maar 
verontrustende berichten en zorgen 
zijn er ook. Bezinning voor we als 
restaurateur het kind weggooien en 
het badwater houden is dan ook op 
zijn plaats. De laatste Restaurant Week 
was er een van succes, maar ook met 
meer kritiek dan ooit. De hoge kosten 
voor deelname was een veelbesproken 
issue, maar voor het eerst waren ook 
de vele no-shows een hot item. Zie 
hier een teken aan de wand dat de 
gast uw warme welkom voor lief aan 
het nemen is en ervan uitgaat dat uw 
bedrijfsvoering voldoende middelen 
oplevert om hun afwezigheid te 
compenseren. Wie aan de gang kan 
blijven met korting, heeft kennelijk 
over marge niets te klagen…Zo ligt het 
uiteraard voor de horecaondernemer 
niet, maar een gast kun je een dergelijke 
denkwijze op den duur niet kwalijk 
nemen. De methodiek van actieweken 
streeft zijn doel voorbij. De invulling 
door de gast is te vrijblijvend. De vraag 
om een goed reserveringssysteem te 
koppelen aan actieweken met een 
vanzelfsprekendheid op een no-show-
fee is groeiende. Als restaurateur is 

het echter ook zaak om zelf kritisch te 
blijven of deelname op langere termijn 
nog wel goud blijft brengen of dat 
deze u imagoschade gaat opleveren. 
Landelijke acties hebben als valkuil dat 

niveauverschillen voor 
de gast wegvallen. 
Bij een menuprijs van 
27,50 of 37,50 wijkt 
het ene restaurant 
meer af van de 
standaard prijs, dan de 
ander. Logisch dat de 
klant zal kiezen voor 
een restaurant waar 
het meeste voordeel 
te halen valt. En juist 
het hogere segment 
heeft in verhouding 
al veel ingeleverd 

de laatste jaren. Hoe kom je dan terug 
op meer reële marges wanneer de 
(zakelijke) markt weer aantrekt en je 
andere kansen wilt benutten? Goed 
communiceren met de gast is meer 
dan ooit aan de orde binnen de horeca. 
Individueel kunt u zich als restaurateur 
op deze manier prima wapenen tegen 
imagoschade die kan ontstaan vanuit 
algehele beeldvorming. Wellicht een 
goed idee om tussen al het social-media 
en marketing tumult deze maand eens 
wat vaker te kiezen voor het ouderwetse 
gesprek aan tafel met u vertouwde, 
normaal betalende gast, in plaats van 
nieuwe aanwas proberen te bereiken via 
een Twitter-actie.

Tot volgende maand! 

 

Tivadar Tullner
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Tijdens de BBB in Maastricht werden 
diverse wedstrijden georganiseerd. 
Zoals voor de titel beste tafelbereiding, 
onderdeel van de wedstrijd voor 
gastheer- en dame. 

Expertise

Jonathan Zandbergen (27) is hard op 
weg om Restaurant Het Veerhuys uit 
de culinaire ‘dode hoek’ van zelfs de 
meest geoefende restaurantbezoekers 
te halen. 

Succesondernemer

Het Carlton Ambassador Hotel in 
Den Haag ontvingen een TripAdvisor 
Award omdat zij behoren tot de 
hoogst gewaardeerde accommodaties 
ter wereld. 

Zeewier wordt al gegeten zolang er 
mensen zijn. Toch moet het telkens 
opnieuw ontdekt worden. Wie zegt 
dat zeewier niet te eten is, kan veel 
zaken van het dagelijks menu halen.

Fabrieksreportage

In Nederland is er nog maar één bedrijf 
dat roomkaas produceert: Lebo Kaas 
in Lopik. Roomkaas gemaakt van melk 
van Nederlandse koeien, binnen een 
straal van 30 km van het bedrijf. 

AchtergrondChef’s Chef

Achtergrond

De Mexicaanse keuken staat 
bekend om de gevarieerde smaken, 
kleurrijke decoraties en de grote 
verscheidenheid van kruiden en 
ingrediënten.
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Chef’s Chef

Jonathan Zandbergen
Almere op de kaart

Ambitie is één ding, ambitie combineren met een goed verhaal is iets heel anders. Zeker 
wanneer je de moeilijkheidsgraad ‘Almere’ te pakken hebt. Toch is Jonathan Zandbergen (27) 

hard op weg om Restaurant Het Veerhuys uit de culinaire ‘dode hoek’ van zelfs de meest geoefende 
restaurantbezoekers te halen. Het wapen: ‘Verstand van het verhaal, gedrevenheid, product en 
passie. Met hoofdletters P van Puur. 
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Chef’s Chef

Jonathan zit tien jaar in het vak en heeft een aantal 
indrukwekkende punten op zijn cv. In 2008 werd hij onderscheiden 
als Veelbelovende Chef tijdens de finale van Bocuse d’Or. In 2010 
veroverde hij de Beneluxtitel bij de Culinaire Prix Taittinger en 
eindigde hij als tweede in de strijd om de Gouden Koksmuts. 
Afgelopen oktober volgde hij Martin Ruisaard op en stapte over 
van Polmans Huis naar Het Veerhuys. Het product dat nu in Het 
Veerhuys wordt neergezet is, zeker voor Almeerse begrippen, 
onderscheidend. Er is voorkeur voor het locale product, maar er 
is ook een grote rol weggelegd voor producten uit de Utrechtse 
moestuin Maarschalkerweerd. Het liefst had Jonathan ons dan ook 
meegenomen naar ‘zijn’ tuin, maar daarvoor kwam dit interview 
te vroeg. Jonathan: “Er valt nu nog niet veel te zien, maar die tuin 

is mijn grote passie. Het is fantastisch om zelf verse bloemen te 
knippen en met eigen handen de producten te oogsten voor de 
gerechten van die dag. Al mijn producten zoek ik uit met respect 
voor dier en natuur. Het gaat in de gastronomie meer dan ooit 
om het verhaal dat bij het product hoort, maar ik heb altijd al 
het verhaal willen kennen van mijn producten en die van de 
producenten. Daarbij is een etiket of een stempel niet belangrijk. 
Het gaat om de passie en toewijding die iemand in zijn producten 
steekt. Daarin zit de meerwaarde.” 

Het Veerhuys had ook bij voorgaande chefs topambities. Jonathan 
gaat zeker niet voor minder, maar kiest bewust voor een andere 
strategie. Of misschien wel niet bewust. Want gedrevenheid en 
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Chef’s Chef

passie is geen kunstje. Het ontwikkelen van een sterke visie en 
kiezen voor een werkend traject dat kansen biedt om idealen 
te verwezenlijken is wél te leren. Jonathan rondde onlangs de 
opleiding aan de Cees Helder Academie af. Jonathan: “Er zijn heel 
veel mensen met kooktalent die het door een tekort aan zakelijke 
skills toch niet redden. Ik ben op 18-jarige leeftijd begonnen 
als kok. Je bent in dit vak nooit uitgeleerd, maar ik wilde ook 
op het gebied van bedrijfsvoering meer weten. Ik werd altijd 
al geïnspireerd door wat Cees Helder heeft neergezet binnen 
de gastronomie. Binnen zijn opleiding leer je om bepaalde 
denktechnieken te hanteren die je kunt inzetten om succesvoller 
te ondernemen. Dit vak draait niet uitsluitend om het beheersen 
van het ambacht, de technieken en om smaakontwikkeling. Ik wil 
graag iets neerzetten op hoog niveau in een compleet plaatje. 
Uiteindelijk ambieer ik een eigen restaurant, maar nu nog niet. De 
komende jaren wil ik me inzetten binnen dit prachtige restaurant. 
Er is hier wat onrust geweest de afgelopen jaren, maar we hebben 
de stijgende lijn weer te pakken. Oude gasten zien dat er andere, 
nieuwe gasten bijkomen en krijgen het vertrouwen terug. Gasten 
komen vaker terug, een betere graadmeter dat de ingeslagen 
weg aanslaat is er niet. Het probleem van Almere is dat de mensen 
die een avond uit willen, denken dat ze naar omliggende steden 
moeten, daar ligt zeker nog een stuk uitdaging. We werken sinds 
oktober met een mooi product heel gericht aan beleving. Dat 
maakt Het Veerhuys voor het team en de gast weer leuk.” 
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Chef’s Chef

Beleving is alles
“Ik ben een perfectionist, wat inhoudt dat ik niet altijd makkelijk 
ben in de keuken. Mijn perfectionisme uit zich in steeds het 
beste willen halen uit mezelf en duidelijk kiezen voor een mooi 
product. Het heeft te maken met kwaliteit nastreven, niet met 
ego. Wat ik weet en wat ik wil overbrengen op mijn team vinden 
ze interessant genoeg om enthousiast voor me aan de slag te 
gaan. Ze werken hard, en maken wat meer uren dan ze ergens 
anders zouden doen, maar er wordt gewerkt met passie, mooie 
gerechten en mooie producten. Dat vinden ze het kennelijk 
waard. Wat ik begrijp, want zelf ben ik ook bevlogen. Uit ervaring 
kan ik ze meegeven dat de schoolopleiding nog geen 50% van 
het vak is. Het oog van de meester maakt het paard vet. Mijn 
enthousiasme om door te leren en het beste uit alles te halen 
probeer ik door te geven. Toen ik hier begon kwam ik binnen met 
twee kisten bloemen uit eigen tuin. Daar werd heel enthousiast 
op gereageerd, en we kunnen niet wachten op de zomer. Het 
zaaiplan is al een tijd geleden uitgezet en daar zitten ook veel 
vergeten groenten bij. Bij Het Veerhuys krijg ik volop de ruimte om 
met mooie producten aan de slag te gaan en ik krijg de kans om 
ook op managersniveau te presteren. Die uitdaging past mooi bij 
waar ik nu sta. Je kunt als chef creatief zijn, als ondernemer kun je 
iets nieuws neerzetten. Met maître-sommelier Ferdi Dol werken 
we aan mooie wijn-spijs combinaties. Uiteraard zijn ook gasten 
die even iets willen eten van harte welkom, maar de meesten 
gasten gaan voor een totaalbeleving. Het is mijn doelstelling om 
aan het eind van het jaar een vol restaurant te hebben. Ik ken 
Almere niet goed, maar ik weet dat het geen culinaire stad is. Dat 
mag geen hindernis meer zijn. Er zijn voldoende toprestaurants 
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Chef’s Chef

op minder logische plaatsen, dus waarom zou ik het hier niet 
proberen?”

Fris en sappig
Favoriet op de huidige kaart is gebakken snoekbaarsfilet, Riso 
Venere, crème van artisjok, gekonfijte citroen en romige saus van 
langoustine en vanille. Een ander signatuurgerecht is de zacht 
gegaarde kreeft met vanillezout met crème van peterseliewortel 
en gerookte boter. Jonathan: “Ik hou van fris en sappig. Met een 
beetje jus of een beetje juicy touch wordt eten fijner. Op de 
kaart kun je gerechten aantreffen die ik al jaren maak. Die zijn 
al harmonieus, maar door de jaren heen werk ik toch verder aan 
verfijning. Ik ben een enorme perfectionist en keur nogal eens 
iets af. Ook bij de uitgifte. De balans tussen alles wat op het 
bord ligt moet kloppen. Als er drie stukjes peterseliewortel op 
moeten, dan moet dat erop. Niet iedereen heeft een creatieve 
hand, maar ik probeer het mijn mensen wel aan te leren op een 
onderbouwende manier. ‘Omdat ik het zeg’, daar geloof ik niet in. 
Als chef geef ik liever mee dat het gerecht moet kloppen omdat 
dit de passie voor het product onderstreept, de beleving van 
de gast ten goede komt en de kwaliteit van het totaalproduct 
weergeeft. Het bord moet kloppen en er mooi uitzien. Naast 
bijzondere producten werk ik veel met bloemen en takjes. En 
weet je wat ik het allerleukste vind? ’s Morgens met mijn zoontje 
de moestuin instappen en dan samen de groenten en bloemen 
voor die dag oogsten.” 

Sommelier Ferdi Dol over Chef Jonathan
“Na het vertrek van de vorige chef heb ik samen met de eigenaar 
de hele sollicitatieprocedure doorlopen. Alleen bij Jonathan 
kreeg ik direct zin om de samenwerking te starten. Dat had alles 
te maken met zijn enthousiasme voor het vak en zijn passie voor 
mooie producten. Hij had zelfs over zijn manier van koken en zijn 
zienswijze een hele digitale presentatie gemaakt en dat illustreert 
zijn betrokkenheid. 
Jonathan is de hele dag bezig om nieuwe dingen te creëren of 

bestaande te verfijnen. En hoewel hij zelf geen ondernemer is is 
hij sterk in bedrijfsvoering. Leerlingen heeft hij binnen anderhalve 
maand zover dat ze zelfstandig mise en place kunnen draaien. 
Hij onderbouwt hoe je iets het beste kunt oppakken en geeft 
helder en duidelijk uitleg. Dat werkt motiverend om samen, of in 
het geval van de leerlingen, zelfstandig aan de slag te gaan. Voor 
mij als sommelier is het, gezien mijn achtergrond bij het Amstel 
Hotel, een voordeel dat Jonathan een klassieke basis heeft. Het 
klikt tussen Jonathan en mij. Ik kan als sommelier snel mijn weg 
vinden die aansluit op zijn manier van koken. Jonathan kent de 
oorsprong van producten en vertelt daar heel enthousiast over. 
We hebben nu polderhoen, dat is gewoon kip - maar dan wel 
een biologisch scharrelkip uit de polder- en hij maakt daar, door 
zijn visie en enthousiasme een pure beleving van. Hij kan veel 
smaken in een gerecht verwerken, wat het soms lastig maakt om 
daar een goed bijpassende wijn bij te bedenken. Jonathan is dan 
ook bereid om naar de wijnen toe te koken. Wanneer het gerecht 
lekker is en je drinkt een lekkere wijn, heb je een goede avond, 
maar je hebt een nog betere avond als het gerecht en de wijn 
elkaar aanvullen waardoor de smaken worden versterkt.”
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Chef’s Chef

Voorgerecht
Oosterschelde kreeft met crème van 
peterseliewortel, zilte salade, gerookte boter en 
kaviaar

2 st.  Oosterschelde kreeft à 600 gr.
12 gr.  kaviaar, gekweekt
250 gr.  peterseliewortel brunoise, (rest van de 4 wortels)
50 gr.  boter
100 ml.  volle melk
60 ml. gerookte boter
5 gr.  bieslook zeer fijn gehakt

Chlorofyl van bladpeterselie
verjus 8 brix
Vanillezout
Slasoorten, oesterblad, oesterbladbloem, 
viooltje, venkel, cresson

Bereiding:
Snijd de kreeften met een groot mes door het hoofd en laat 3 
minuten liggen, draai de poten eraf en kook deze rustig in water 
met zeer veel zout, peper en azijn. Kook kleine scharen 3 en 
grote scharen 5 minuten. Steek een stokje in de kreeftenstaart 

en gaar deze 3 minuten in hetzelfde vocht maar dan op 72 
graden. Maak schoon. Leg de kreeft op een plateau, 
besprenkel met frisse olijfolie en kruid met vanillezout. Laat 
rustig op temperatuur komen op een warme plaats.
Schil de wortels, snijd een paar vormpjes uit de wortels en 
blancheer deze in gezouten water, glaceer de wortels later in 
een beetje boter. Snijd van de rest van de wortels brunoise en 
houd 250 gr. apart. Smelt 50 gr. boter en spatel de brunoise 
erdoor, kruid met zout en glaceer kort, voeg dan de melk toe en 
kook rustig gaar, draai tot crème in de Thermoblender. Kleur de 
helft van de crème met chlorofyl. Smelt de gerookte boter, maak 
een vinaigrette samen met de verjus en de bieslook en giet deze 
als laatste over de kreeft, dresseer naar eigen inzicht.



12	 Chef’s Magazine april ‘12

Hoofdgerecht
Lam a la Provençale

500 gr  lamsfilet
500 gr  lamsnek
1 st  lamsschenkel, gebruik hiervoor biologisch lam
2 st   grote artisjok, gekookt en tot crème gedraaid met 

auberginekaviaar en kruidige olie
4 st  kleine artisjok, gekookt en gemarineerd.
1 st  mini courgette
4 st  mini pomodori, zonder schil
4 st   rode meloes ui, 4 st witte meloes ui, 4 stuks zilverui, 

schoongemaakt en geblancheerd.
8 plakjes   Roseval aardappel, gegrild en gekonfijt in 

kruidenolie
 Peterselie, tijm, knoflook, kipfond
  Gekonfijte citroenschil, citroenschilcrème, affilla 

cress, 10 gr taggiasche olijf
 Mini croutons/kruiden/limoenrasp
 Gepoft vetspek/gezouten citroen
  Croute van groene kruiden, 62,5 gr paneermeel, 

94 gr boter, 10 gr parmezaan, 2 gr knoflook. 100 gr 
gehakte groene kruiden. (smelt de boter, draai de 
paneer samen met de knoflook en de kruiden fijn, 
kruid met peper en zout, voeg boter toe en tot slot 
de kaas, smeer de massa uit op een plateau en laat 
stollen)

 Lamsvocht, jus de veau, basilicum en kaneel

Chef’s Chef
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Chef’s Chef

Bereiding:

lamsvlees
Pekel de lamsnek en lamschenkel 48 uur in pekelwater, gaar beide 
stukken daarna los gevacumeerd op 62.3 graden voor 48 uur, haal 
het vlees uit de zakjes en kook het vocht samen met de kalfsjus en 
de basilicum en kaneel in tot de gewenste dikte.
Passeer en lak hiermee de geportioneerde stukken nek en 
schenkel 3 maal, leg op het stukje nek de gepofte spekbolletjes en 
de citroen, leg op de schenkel de mini croutons met kruiden en 
limoenrasp.
Kruid de lamsfilet met zout, peper en tijm en bak aan in boter, 
breng op  temperatuur in de oven en laat rusten, leg hier de 
croute erop en rooster kort onder een grill, trancheer het vlees 
daarna.

Groenten
Sorteer alle groenten, doe een beetje boter in een steelpan, voeg 
de uitjes en courgette toe en bak kort, kruid gelijk met peper 
en zout, glaceer vervolgens met kipfond en voeg knoflook toe, 
reduceer, voeg de tomaat en peterselie toe en glaceer nogmaals. 
Verwarm de artisjok en de Roseval aardappel in de oven, blaker 
de artisjok met een brander en kruid af. Verwarm de puree van 
artisjok en aubergine. Dresseer volgens de foto, werk af met 
kruiden en citroen, serveer de saus apart.
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Chef’s Chef

Dessert
Lychee mousse met structuren van zwarte kers, 
compotte van lychee en vinaigrette van rozen 
en rozemarijn 

lychee mousse/chiboust
160 ml.  lycheesap
15 ml.  limoensap
3 bl. gelatine
75 gr.  suiker
45 gr.  eiwit
200 ml.  slagroom

Kook het sap en los hier de gelatine in op laat afkoelen tot het 
gaat binden. Sla de room lobbig en zet apart. Maak van het eiwit 
en de suiker een kookschuim. Meng nu het schuim door het sap, 
vervolgens de room erdoor en vul hiermee de vormpjes
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Chef’s Chef

Karamel kersen
225 gr.  zwarte kersen
37,5 gr.  isomalt
7,5 gr.  glucose
30 gr.  poedersuiker

Draai alles 10 minuten op 80 graden in de thermo-blender fijn, 
strijk uit en bak in 30 minuten af op 120 graden, rol de karamels 
dan om een cilinder. Vul de cilinders met een compotte van verse 
lychee in suikerwater met limoen.

Kersen schuimpjes
150 ml.  zwarte kersensap
100 ml.  suikerstroop
12 gr.  eiwitpoeder
50 gr.  eiwit

Draai alles in de mixer samen, laat 5 minuten rusten en klop in 8 
minuten op, op de hoogste stand.  Spuit op en droog 24 uur op 
45 graden.

Rozen/rozemarijn vinaigrette
Gaar 200 milliliter druivenpitolie met 4 takjes rozemarijn. 
Vacumeer 30 minuten op 60graden en zeef direct, maak een 
vinaigrette met de rozensiroop en de olie.
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Stelling

Jeroen de Zeeuw, 

restaurant Podium Utrecht

“No shows zijn storend, dat ten 

eerste. Als je bij de tandarts niet op 

komt dagen krijg je ook een factuur. 

Je moet op drukke avonden gasten 

teleurstellen terwijl anderen niet 

op komen dagen. Een boete zou 

ik niet in willen stellen, maar een 

aanbetaling via IDeal of creditcard is 

misschien de optie van het overwegen 

waard. Op deze manier is er toch een 

soort van houvast en zijn er minimale 

kosten gedekt. Ook het nabellen van 

reserveringen is iets dat helaas te 

weinig gebeurt. Uiteindelijk is dit 

geen zwart op wit garantie maar het 

helpt om de gast zich de afspraak te 

laten herinneren.” 

Nico Klaver, restaurant ’t 

Kalkoentje Rhenen

“Niemand die objectief kijkt naar het 
verschijnsel, kan er tegen zijn. We 
hebben alleen 1 klein probleempje; 
de gast ziet het anders. Zelfs voor 
het kerstmenu is het heel moeilijk 
om bij reservering bijvoorbeeld de 
menuprijs te laten betalen. Terwijl 
de gast dit toch minimaal uit zou 
geven. Het is mijn vaste overtuiging 
dat het ‘verdienmodel’ in de horeca 
totaal achterhaald is. Wijlen Gerard 
Fagel zei ooit al: ‘een leeg bord 
kost 20 en een vol bord 25’ om aan 
te geven dat het overgrote deel van 
de kosten niet in de inkoop van de 
grondstoffen zit. Bij no-show zou er 
betaald moeten worden, maar het gaat 
erom hoe je zo’n systeem invoert. Het 
probleem ligt veel en veel dieper!”

Jeroen Ellermeijer, 
restaurant ’t Deurtje 
Ouderkerk a/d Amstel

“Wanneer het in heel horecaland 
wordt doorgevoerd sluit ik aan, 
maar ik zal niet de eerste zijn. 
Met een verder gedigitaliseerd 
reserveringsysteem zouden er 
meer mogelijkheden zijn. In de 
restaurantweek hebben we last 
gehad van no-shows, daar mag wat 
mij direct een regeling voor komen. 
Net als dat ik het begrijp voor 
sterrenzaken. Daarbuiten hebben we 
zelden no-shows. Komt het voor, dan 
sturen we een mailtje met ‘we hebben 
u gemist’. Dat geeft een zacht signaal, 
want het blijft een lastig vraagstuk. 
Je wilt klanten binnenhalen en niet 
wegjagen. Om die reden worden de 
algemene horeca-voorwaarden, die 
voorzien in vergoeding, niet snel 
nageleefd.”

Bij no-show is een vergoeding op zijn plaats.

De stelling van deze maand
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Wars van standaardisatie
Arwin Paulides, Ambassador Hotel Den Haag

Onlangs kon de Carlton Hotel Collection toasten op twee top tien posities. Zowel Banks 
Mansion in Amsterdam als het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag ontvingen een 

TripAdvisor Award omdat zij behoren tot de hoogst gewaardeerde accommodaties ter wereld. 
Arwin Paulides is General Manager bij het Ambassador. Zijn vestiging werd in 2011 door reizigers 
van een Nederlandse hotelbooker ook al verkozen tot beste hotel van Den Haag. Paulides: “Onze 
organisatie wordt ingericht naar beleving en niet naar standaardisatie. Dat gasten dit waarderen is 
een groot compliment naar ons team.”

Succesondernemer
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Het Carlton Ambassador Hotel **** is te vinden in het 
Mesdagkwartier aan de rand van het centrum van Den Haag. 
Omgeven door groen en de statige gebouwen van een 
ambassadeurswijk en op loopafstand van het centrum en het 
Vredespaleis, is het hotel een hotspot voor zowel zakelijke gasten 
als voor gasten die privé Den Haag bezoeken. Het laat zich raden 
dat vooral de zakelijke markt bediend wordt, maar uiteraard niet 
uitsluitend. Op de dag van ons bezoek treffen we in de lobby 
een echtpaar dat duidelijk geniet van een hartelijk welkom en 
een glaasje bubbels. Gewonnen in een Valentijnsactie. Voor één 
nacht verblijft het stel in de Sophia Suite op de bovenste etage. 
Het pronkstuk van het Ambassador dat o.a. een open haard en 
een badkamer en suite met sauna en jacuzzi bevat. Paulides: “We 
hebben regelmatig te maken met hooggeplaatste gasten en 
delegaties van ambassades. Deze tijd brengt met zich mee dat je 
meer dan ooit innovatief moet zijn om business te genereren en 
om in de spotlights te blijven. Hierin gaan we ver zonder uit het 
oog te verliezen waar we voor staan.” 

Local Hero
Het Carlton Ambassador is onderdeel van de Carlton Hotel Collection. 
Carlton bezit nog negen andere hotels waarvan zes in Nederland, 
twee in Groot-Brittannië en één in België. Arwin Paulides (39) was 
eerder Food & Beverage manager bij het Ambassador, maar trad in 
2006 in dienst als General Manager van Carlton Hotel Banks Mansion 
in Amsterdam. Na 2,5 jaar keerde hij terug naar Den Haag waar hij 

Succesondernemer
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zijn pijlen richtte op het verstevigen van de hotelpositie binnen de 
Haagse diplomatieke en zakelijke markt. Paulides: “Het Ambassador 
maakt geen onderdeel uit van een gestandaardiseerde keten. 
Zelfstandig ondernemerschap is daarom essentieel in ons dagelijks 
werk. Ieder hotel dient zich te profileren als ‘Local Hero’. Voor elke 
vestiging geldt: er is geen hoofdkantoor dat de beleidsvoering 
bepaalt. ‘Local Hero’ is een mooie term die dwingt tot het nemen 
van actie. Je regelt zelf de inkoop deels bij lokale partners, en geeft 
leiding aan het team zonder vooropgestelde en van hogerhand 
opgelegde protocollen en kaders. Standaardisatie is te standaard. Wij 
wijken liever af door te kijken naar wat ‘local’ speelt. Onze organisatie 
wordt ingericht naar de beleving. Medewerkers worden niet alleen 
uitgenodigd en gemotiveerd om eigen verantwoordelijkheden 
te dragen, maar ook om hun persoonlijkheid in te zetten met als 
doel een oprechte gastbenadering. We zijn een beetje wars van 
gestandaardiseerde zinnen en aangeleerde trucjes waarmee in de 
hotellerie de gast nogal eens wordt benaderd. Ambassador is een 
boutique hotel, daar wordt verwacht dat je je anders profileert. Dit 
kun je doen met een onderscheidende ambiance, maar ook met 
een persoonlijke benadering. Heb je ze beiden, dan creëer je een 
‘wow!’-effect en een memorabel verblijf. Het gaat bij gastvrijheid 
om inspringen op een persoonlijke benadering die past bij de 
medewerker en de gast. Dat hoeft overigens echt niet altijd groots 
en meeslepend te zijn. Wanneer het regent, wat in ons land nogal 
eens voorkomt, en een gast komt verregend binnen, dan kun je een 
standaard opmerking over het weer maken. Maar een medewerker 
die dat doet, zou ook de vrijheid moeten hebben om die gast een 

handdoek te geven waarmee een natte jas of een nat hoofd worden 
gedroogd. Dergelijke gebaren blijven een gast bij.”

New business
Het eigen ondernemerschap past Paulides als een maatpak. Het 
Carlton Ambassador is actief en innovatief met acties, extra’s voor 
de gasten en evenementen waarbij ook, of misschien vooral, 
samenwerking wordt gezocht. In 2010 was er de opvallende 
twitteractie waarbij journalisten uren wachtend voor de deur 
van een collega hotelier bij het Ambassador een kopje koffie 
konden komen halen. Innovatief, want waar kun je beter zijn 
voor wat publiciteit dan bij de mensen die er hun beroep van 
hebben gemaakt nieuws te verspreiden. Maar ook de ‘gewone’ 
gast wordt getrakteerd op warmte die twee kanten op gaat. Zo 

Succesondernemer

“Onze organisatie wordt 
 ingericht naar de beleving. 
Standaardisatie is te standaard. 

Wij wijken liever af door te 
kijken naar wat ‘local’ speelt.”
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hoef je na een weekendverblijf pas uit te checken om 18.00 uur. 
Met de late check-out knopen gasten een dag extra aan hun 
bezoek. Maar er is ook ‘Den Haag over de Kook’. De gratis proef en 
beleef fair wordt 15 april voor de derde maal gehouden en brengt 
particulieren in contact met Haagse kookstudio’s, kookscholen, 
cateraars en alles wat met eten en drinken te maken heeft. Voor 
deze fair is samenwerking gezocht met World of Taste eigenaar en 
‘Sommelier for a day’ Marcel van Baalen. Een nog groter evenement 
waarbij een brede samenwerking is aangegaan, is een grootschalig 
diner op het Malieveld 5 juni a.s tijdens de bijeenkomst van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Haagse vereniging 
van drie- vier- en vijfsterrenhotels waar Paulides de functie van 
secretaris bekleedt, heeft een voorstel bij de gemeente neergelegd 
dat wist te overtuigen tot het zetten van handtekeningen. Paulides: 
“Veel hotels gaan heel ver in het verlenen van service aan de gast. 
Maar service leidt niet automatisch tot de sfeer die je als hotel wilt 
uitstralen. In hun inspanningen de service constant te verbeteren, 
schieten veel hotels het doel nogal eens voorbij terwijl andere, 
nieuwe insteken om je bedrijf te profileren blijven liggen. Service 
omdat het moet, omdat het zo getraind of geïnstrueerd is, ontslaat 
de medewerkers soms van de verplichting om ook zelf na te denken 
en hun eigen persoonlijkheid in te brengen.” “Ook tijdens een 
bijeenkomst zoals die van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
moet je de kans benutten tot een gezamenlijke sterke profilering. 
Het gaat om een groot evenement dat veel kan betekenen voor de 
City marketing. Het is mooi wanneer Den Haag kan zeggen ‘kijk dit 
hebben onze hotels gezamenlijk georganiseerd en bereikt’. Door 
samen te werken ontstaan ideeën en kansen waar je individueel 
niet aan denkt. Dat geldt zowel binnen het eigen team als in 
samenwerking met partners. Deze nieuwe manier van zakendoen 
en samen kansen genereren is in de huidige tijd noodzakelijk.”

MoodBook
De individuele inbreng geldt als vanzelf ook voor chefkok Edward 
Kreuger, die ongeveer gelijktijdig met de benoeming van Paulides 
weer terugkeerde naar het hotel. Kreuger: “In 1995 heb ik bij het 
Ambassador gewerkt als chef de partie. Ik ben bij andere mooie 
bedrijven aan de slag gegaan, waaronder sterrenrestaurant 
Seinpost, maar heb altijd gezegd dat ik zou terugkeren naar dit 
hotel. Vanwege de filosofie van eigen ondernemerschap word 
ik niet geremd in wat ik wil doen, maar juist aangemoedigd. 
Hier ligt vooral de vraag hoe we kunnen koken zonder al te 
veel tierelantijnen. Ik heb altijd al gewerkt met drie tot vier 
componenten en dan moet het ook kloppen. Hoe mooi een bord 
er ook uitziet, uiteindelijk onthoudt de gast vooral de smaak. Dat 
idee is één op één te koppelen aan wat Arwin wil neerzetten. Nog 
een overeenkomst is dat ook ik altijd overloop van de ideeën. Hier 
krijg ik de ruimte om ze uit te werken. ” Een van die ideeën is het 
inmiddels bekende MoodBook. Paulides: “In horecagelegenheden 
heb je vaak allerlei beperkingen op de kaart. Een ontbijt kun je 
alleen ’s ochtends krijgen en lunchgerechten bijvoorbeeld tot drie 
uur. Dat bracht ons op de gedachte: wie zijn wij om te bepalen wat 
onze gasten wanneer eten en waar in het hotel? Met name voor 
internationale gasten schiet je hiermee tekort. We hebben het idee 
met z’n allen uitgewerkt. Het MoodBook biedt gasten meer keuze 
dan de menukaart die ze voorheen kregen en tegelijkertijd is het 
totale aantal gerechten dat wij aanbieden verminderd. Het mes 
snijdt dus mooi aan twee kanten, want een verrassend aanbod 
gaat samen met efficiencywinst. Heel bijzonder om binnen de 
hotellerie, die een zware tijd achter de rug heeft, als team zo’n 
dubbele verbetering tot stand te brengen.” 

Succesondernemer



Chef’s Magazine april12    21

ColumnNieuws

Whisky als belegging 
Laatst kropen twee 
heren op een kruk in mijn 
whiskybar en ze oogden 
vrij resoluut. “Barman, 
we hebben bij jou de 
Single Malt whisky van 
Islay Laphroaig 25y in 
de kast zien staan en wij 
gaan er voor. Graag ieder 
een dram.” Nu heb ik als 
stelregel dat ik de gasten 
vooraf informeer als een 
whisky in een hogere 
prijscategorie valt. En 
deze valt daar zeker onder 
met een prijs van € 35,00 
per glas. Dus voordat ik 
begin heb ik dat discreet 
verteld maar ze bleven er 

bij want ze wilden het graag proeven. Terwijl ik met alle aandacht de 
glazen inschenk zonder ook maar een druppel te willen morsen komt 
het gesprek op gang over ‘dure’ whisky’s. De gangbare whisky’s zijn 
alom bekend en niet bijzonder. Maar voor de speciale bottelingen of 
oudere whisky’s of gelimiteerde uitgaven van whisky zijn tegenwoordig 
liefhebbers bij de vleet die er veel voor over hebben om zo’n fles te 
bemachtigen. De reden hiervoor ligt in het feit dat veel vraag en weinig 
aanbod van een specifieke whisky de prijs opdrijft en dat er zelfs in 
whisky belegd kan worden. Er is een heuse Whisky World Index waar 
de waardestijgingen van de belegde flessen wordt bijgehouden. De 
twee heren aan de bar lijken ook liefhebbers van beleggen want van de 
Laphroaig die ze nu drinken hebben ze ‘n fles thuis staan, nog gesloten 
en dat blijft voorlopig zo, vertelden ze mij.

Schoonheid van whisky zit in de fles
Ik heb daar geen begrip voor want ik geniet pas van de whisky als 
ik hem kan proeven. Een whisky fles zelf is geen kunststuk maar 
verpakking en wel zeker vaak fraai om te zien. Maar als ik de fles dicht 
laat weet ik niet of de inhoud mij bevalt. Of ik het wel mooi genoeg 
vindt om het te bewaren. Dit is dus anders dan bij een schilderij of 
beeldhouwerk wat je beoordeelt op zijn uiterlijk en of het je raakt. Bij 
whisky krijg ik dat gevoel als ik de kurk wat krakend uit de fles haal, 
de whisky in het glas zie met de tranen aan de rand, de geur van de 
geschiedenis ruik en met een slok de warmte voel in mijn mond waarna 
de afdronk mijn respect voor het ambacht van het whisky stoken 
oproept.
Zet dus geen gesloten fles bij mij in de buurt want ik trek hem open! 
Geniet er maar van.

Sláinte (proost in Gaelic)

Voor informatie over dit onderwerp info@wimwamelink.nl
Eigenaar MasterClass Bar, Whiskyconnaisseur, Award winnaar SSMWS, 
bestuurslid Internationale Whisky Society, titelhouder ‘Whisky bar of 
the World’. www.wimwamelink.nl

Restaurant Ciel Bleu het toneel 
van een bijzonder wine & dining 
evenement.
Fourcroy Nederland en restaurant Ciel Bleu presenteerden 
Baron Philippe de Rothschild. Het Okura hotel in Amsterdam 
waarin het 2 sterren restaurant Ciel Bleu huist heeft samen met 
Wijnimporteur  Fourcroy Nederland afgelopen maandag 19 maart 
een zeer exclusieve culinaire wine & dining avond georganiseerd, 
en Chef’s Magazine was hierbij aanwezig. De keukenbrigade 
onder leiding van Onno Kokmeijer heeft samen met sommelier 
Noël Vanwittenbergh en Emanuel Lebas (export directeur van 
Mouton Rothschild) een 6-gangen menu gepresenteerd, welke 
begeleid werd door de wijnen van dit wereldberoemde wijnhuis. 
De culinaire hoogstandjes uit de keuken smolten prachtig samen 
met de kwalitatieve en exclusieve wijnen van Chateau Mouton 
Rothschild, een waar feest voor de smaakpapillen!

Voor uitgebreide informatie en een presentatie op locatie: www.smittabletop.nl

Dromen 
      kunnen 
           uitkomen......
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Wijn

Er zijn maar weinig groenten die onmiddellijk een associatie met 
wijn oproepen, de asperge vormt hierop een uitzondering. Deze 
elegante en eigenzinnige groente leent zich namelijk uitstekend voor 
uiteenlopende culinaire gerechten en vraagt om een verfijnde en 
veelzijdige wijnpartner. 

Asperges en wijn hebben een gemeenschappelijk verleden, dat 
bovendien ver teruggaat. Aan beide producten werden in het 
Oude Egypte genezende werkingen toegeschreven, blijkt uit 
afbeeldingen in piramiden. Zeer terecht: de asperge is rijk aan 
vitamine B en mineralen als calcium, ijzer en kalium. Bovendien 
zijn de heerlijke, delicate ‘pointes de d’amour’ of ‘Liebesspitzen’ 
maar zo’n twee maanden per jaar te verkrijgen, bij dat kortstondig 
apergeplezier mag een mooi glas wijn niet ontbreken. 

Klassieke aspergewijnen uit de Elzas
Wat wordt geschonken bij asperges hangt uiteraard samen 
met persoonlijke voorkeuren en met de bereidingswijze van de 
asperges. In het algemeen kan wel gesteld worden dat wijnen die 
tegelijk elegant, vol en niet te krachtig zijn een mooi tegenwicht 
bieden voor de subtiele bitters van de asperge. Een streek die 
veel mooie aspergewijnen voortbrengt is de Elzas. Het ‘terroir’ 
van de Elzas, de combinatie van microklimaat, ligging en bodem, 
maakt het gebied namelijk ideaal voor de aanplant van meer 
aromatische witte druivensoorten. De beroemdste druiven die 
hier staan aangeplant – ook wel de nobele druiven genoemd– 
zijn de riesling, gewürztraminer, pinot gris (voorheen: tokay pinot 

gris) en muscat. Daarnaast vinden we nog pinot blanc, sylvaner, 
chasselas en auxerrois. De meeste wijnboeren zullen al deze 
duivensoorten aanplanten, niet alleen voor de diversiteit van 
de wijnen, maar ook om het risico te spreiden. Pinot blanc en 
auxerrois geven makkelijke wijnen voor een breed publiek, maar 
zijn bovendien vroeg rijp. De zéér populaire riesling rijpt later en 
heeft meer beschutting nodig. Druiven als gewürztraminer en 
muscat zijn het moeilijkst te verbouwen; ze zijn gevoeliger voor 
slecht weer en dus hebben ze beschutting nodig. 

In bijna alle gevallen worden de verschillende druiven individueel 
geoogst, gevinifieerd en opgevoed tot monocépagewijnen, 
wijnen gemaakt van één enkel druivenras. Was de stijl van de 
Elzaswijnen enige tijd geleden nog beendroog, de laatste jaren 
zijn de wijnen wat milder, rijper en zoeter geworden; dit in 
contrast met de Duitse wijnen die juist van zoet naar droog zijn 
opgeschoven. De stijlen komen wat dit betreft dichter bij elkaar te 
liggen. Over het algemeen wordt door wijnmakers gekozen voor 
wijnen met veel fruitexpressie. Houtopvoeding komt dan ook 
nauwelijks voor, behalve in de vorm van grote houten ‘fouders’ 
die geen houtsmaak meer afgeven. Al met al is het aanbod van 
asperge wijnen hier enorm.

Variëren met asperges en wijn
De gastronomische mogelijkheden van de asperge zijn legio en 
mede daardoor ook het aantal verschillende wijncombinaties. 
Hieronder zullen wij enkele ideeën geven, uiteraard vergezeld 

Asperge en wijn; 
een mooi culinair koppel

2010 Pinot Réserve 
Domaine Dirler
In het uiterste zuiden van de Elzas, bij het dorpje Bergholtz, vindt men het volledig 
biologisch-dynamisch gecertificeerde domein van de vijfde generatie Dirler. Hier 
profiteren de druiven optimaal van het unieke microklimaat en de vele zonne-uren. Het 
gedachtegoed dat een wijn in de wijngaard wordt gemaakt en alleen volledig rijpe en 
gezonde druiven worden geoogst, maakt dat de wijnen van de familie Dirler een enorme 
rijkdom bezitten. Het bijzondere aan deze voortreffelijke Pinot is de toevoeging van 
een aanzienlijk deel pinot auxerrois aan de pinot blanc. Het geeft de wijn extra body en 
complexiteit. 
Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. In de geur ontdekken we aroma’s van perzik, 
abrikoos, frisse mandarijn en een hint van kruiden. De smaak is rijk met opnieuw veel 
fruit, een vetje en milde zuren in de afdronk. Zeer verfijnde en gastronomische wijn met 
een aangenaam restzoetje.
Op dronk: tussen nu en 2014
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Wijn

van wijnsuggesties die het beste in de heerlijke groente naar 
boven halen.
 
De klassieke bereidingswijze van asperges, met gesmolten 
boter, ham en ei gaat goed samen met de hierboven beschreven 
assemblage van pinot blanc en pinot auxerrois. De pinot auxerrois 
brengt wat extra pit en geeft de wijn een interessante gelaagdheid. 
Minstens even goed combineert een meer ‘boterige’ wijn: een 
Chardonnay met geen of weinig houtlagering, bijvoorbeeld uit 
de Bourgogne.

Aspergewijnen mogen ook best een zoetje hebben. Asperges 
bevatten een natuurlijke zoetstof, en deze kan met wijnen met 
lichte restsuiker extra geaccentueerd worden. In de bereiding 
van de groente kan het zoete smaakelement worden uitgelicht 
door aan het kookwater een klein schepje suiker toe te voegen en 
natuurlijk door er een zoete saus (bijvoorbeeld een Maltesesaus 
met bloedsinaasappel) bij te serveren. Een halfdroge Riesling 
uit de Moezel, Rheingau of Pfalz combineert uitstekend met 
asperges met fruitige saus. Ook goed mogelijk en zeer verrassend 
is Muscat d’Alsace.

Als asperges worden verwerkt in een salade, kies dan voor een 
verfrissende, lichte wijn. Sauvignon Blanc is zeer geschikt, maar 

de minder aromatische druivenrassen silvaner en rivaner doen 
het ook goed naast een mooie aspergesalade. 

Wanneer asperges begeleid worden met hollandaisesaus of 
vinaigrette, kies dan voor een wijn die het frisse in de groente naar 
boven haalt. Denk aan een Sauvignon Blanc uit Loire, bijvoorbeeld 
een Touraine waarin je zelfs de asperge terugproeft. Ook een 
knisperend frisse Grüner Veltliner is een goede begeleider bij een 
dergelijke verfijnde saus.

Rood en rosé
Uit bovenstaande blijkt al dat veel meer mogelijk is dan de 
klassieke Pinot Blanc. Wanneer asperges –op Italiaanse wijze- 
worden bereid met Parmezaanse kaas, of in een curry (eventueel 
met vis) worden verwerkt, zijn zelfs lichte rode wijnen en rosé 
geschikte begeleiders. Ook exotische witte wijnen uit de Nieuwe 
Wereld kunnen het plezier van zo’n spannend aspergegerecht 
verder vergroten. Wanneer rekening wordt gehouden met de 
subtiele, bittere smaak van de groente, de wijn goed aansluit bij 
de gekozen bereidingswijze en niet te overheersend is, zijn de 
belangrijkste elementen voor een heerlijke wijn-spijscombinatie 
daar. Asperges kunnen zo de smaak van de wijn versterken, en 
omgekeerd. De twee maanden waarin asperges verkrijgbaar 
zijn, vliegen altijd weer voorbij. Wees dus voorbereid, varieer 
en probeer er op los en bovenal: geniet ervan voor het 
aspergeseizoen voorbij is!

“Groenten worden doorgaans niet als bepalend 
beschouwd voor wijn-spijscombinaties, maar 
met de asperge is dat een heel ander verhaal. 
Dat betekent gelukkig geen beperking wat 
betreft wijnkeuze: er zijn vele wijnen die goed 
combineren en het mooiste in de toch al heerlijke 
asperge naar boven kunnen halen!”
Xavier Kat, Wijnkoperij Okhuysen  

www.okhuysen.nl

2011 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Met meer dan 550 jaar historie is Weingut Stadt Krems één van de oudste wijndomeinen 
van Oostenrijk. Supertalent Fritz Miesbauer maakt hier in de Kremsvallei, op 220 meter 
boven zeespiegel, karaktervolle wijnen die zich kenmerken door een fantastische 
fruitexpressie, evenwicht en elegantie. Deze basiswijn is afkomstig van de prachtige 
lössterrassen en rijpt ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) tot aan het moment van botteling.
Proefnotitie: De wijn is heel puur en zuiver, sprankelend fris en tegelijkertijd rijk, met 
tonen van rijp wit en geel fruit, bloesem en een lichte kruidigheid. De afdronk valt op 
door zijn knisperende zuren en goede lengte. Een veelzijdige begeleider, bijvoorbeeld bij 
asperges met hollandaisesaus!
Op dronk: tussen nu en 2014

2011 Valençay
Domaine Olivier Garnier
Het domein Olivier Garnier ligt in het vrij onbekende wijngebied Valençay, ten zuidoosten 
van Touraine. De broers Olivier en Eric, laten de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. 
De grond is hier rijk aan vuursteen en houdt de zonnewarmte van de dag goed vast  om 
deze gedurende de nacht aan de wijnstokken af te geven, waardoor de druiven perfect 
rijpen. Het gesteente is bovendien rijk aan mineralen, wat in de smaak van de wijn terug 
te vinden is. Een originele wijn die inmiddels op vele wijnkaarten prijkt!
Proefnotitie: De sauvignontonen zijn duidelijk waarneembaar en maken de wijn 
levendig en fris met nuances van citrusfruit als limoen en grapefruit en iets licht rokerigs. 
De chardonnay (15%) zorgt voor rondeur en souplesse en wat rijpere fruittonen als 
mango en perzik. 
Op dronk: tussen nu en 2015
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Chef-kok

Robert Kranenborg, haute cuisinier 
van wereldformaat, geroemd om 
zijn ongeëvenaarde klassieke 
franse kookstijl. Luc Kusters, 
jarenlang zijn ‘tovenaarsleerling’ 
neemt in deze Special Edition van 
ReceptenvanTopchefs virtueel het 
stokje van Robert over, maar wel in 
een persoonlijke kookstijl, die Luc 
desgevraagd betiteld als ‘Nieuw 
Amsterdams’. De boeiende loopbaan 
van Kranenborg wordt gekenmerkt 
door vele sterren. In Frankrijk werd hij 
als jonge kok reeds geconfronteerd 
met de sterren bij L’Oustau de 
Baumanière***, Péniche Île-de-France* 
en Le Grand Véfour***. Daarna in 
Nederland bij de Echoput* en alweer 
twee jaar later in Brussel, maar dan als 
chef de cuisine van La Cravache d’Or **.

Ingrediënten 4 personen
2 stuks skrei (winterkabeljauw)

Snert
20 g Hojiblanca olijfolie van Valderrama 

(smaak: jong groen hout, liguster, tomaat en 
rucola)

1 stuks zoete ui
100 g diepvries doperwten

20 g kippenbouillon
2 stuks gekneusde witte peperkorrels

Roggebrood
50 g dungesneden gerookt buikspek

50 g Hojiblanca olijfolie
300 g verkruimeld Fries roggebrood

peper

Mierikswortelparels
250 g melk

250 g yoghurt
zout

2,5 g agar agar
50 g geraspte mierikswortel

druivenpitolie

Affilla Cress van Koppert Cress  
(smaak: verse doperwten)

SKREI / SNERT / ROGGEBROOD 
/ MIERIKSWORTEL (KOOKSTIJL: 
NIEUW AMSTERDAMS)

Werkwijze:
•  Snijd de ui in stukken, bak deze rustig gaar 

en bestrooi met zout.
•  Bak het buikspek in de Hojiblanca olijfolie 

volledig bruin en al het vocht is verdampt.
•  Cutter met de staafmixer het spek tesamen 

met de gebruikte olie in de pan.
•  Voeg de doperwten bij de ui in de pan en 
verwarm deze mee.

•  Schenk de kippenbouillon erbij en bestrooi 
met witte peper.

•  Verkruimel het roggebrood en vermeng dit 
met de spekolie, maak op smaak met witte 
peper.

•  Pureer de doperwten in de keukenmachine 
en zeef de massa.

•  Bak de skrei eerst knapperig op de huid, 
omkeren en andere zijde licht garen.

•  De skrei afmaken met een beetje Hojiblanca 
olijfolie.

Mierikswortelparels
•  Los de agar agar en het zout op in de koude 

melk en yoghurt.
•  Breng aan de kook met de mierikswortel.
•  Zeef de massa en houd deze warm.
•  Zuig met een spuit (zonder naald) de massa 

op en druppel in een bakje met koude 
druivenpitolie.

•  Vanzelf ontstaan nu parels, zeef de parels 
vervolgens uit de olie.

Afwerking:
•  Schep een eetlepel snert op het midden van 

het bord.
•  Dresseer de skrei hierop.
•  Strooi het roggebroodmengsel over de skrei 

en nog een flinke eetlepel ernaast.
•  Schep pareltjes over de skrei met het 

roggebrood en garneer zo nodig over het 
bord.

•  Maak het geheel af met een paar takjes Affilla 
Cress.

“CLASSIQUE versus      NIEUW AMSTERDAMS”
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Chef-kok

“CLASSIQUE versus      NIEUW AMSTERDAMS”

Bron: www.receptenvantopchefs.nl

Ingrediënten 4 personen
Tortellini

Arbequina Olijfolie van Valderrama (smaak: groene 
appeltjes, vers gemaaid gras, limoen, mango en 

banaan)
blokjes knolselderij

witte chocolade
scheutje water

zout

Vinaigrette

grapefruit
knolselderij, brunoise gesneden

Arbequina olijfolie van Valderrama

Chips

Hojiblanca olijfolie van Valderrama (smaak: rucola, 
jong groen hout, liguster en tomaat)

knolselderij
zout

zwarte olijven
Honny Cress van Koppert Cress (smaak: honingzoet)

TORTELLINI VAN KNOLSELDERIJ 
- WITTE CHOCOLADE - 
GRAPEFRUIT (KOOKSTIJL: NIEUW 
AMSTERDAMS)

Werkwijze:
•  Doe ruim Arbequina olijfolie in een 

koekenpan en stoof daarin de blokjes 
knolselderij.

•  Voeg een scheutje water toe om 
gelijkmatige kleuring te bereiken.

•  Pureer de knolselderij en monteer deze 
met de witte chocolade en het zout in de 
verhouding 100 : 10 : 1.

•  Dus: op het geheel van de gaar gewogen 
knolselderij, 10% witte chocolade en 1% 
zout toevoegen.

•  Snijd vervolgens flinterdunne plakken van 
de knolselderij m.b.v. een mandoline of 
snijmachine.

•  Kook deze plakken beetgaar als ‘pasta’ vel.
•  Spuit m.b.v. een spuitzakje een toef selderij 

chocolade massa op het knolselderijvel en 
vouw deze dicht als een tortellini.

Vinaigrette
•  Schil tot aan het vruchtvlees de grapefruit 

en snijd hierna partjes een voor een uit.
•  Vermeng de partjes met de Arbequina 
olijfolie en laat 24 uur rusten.

•  Laat dit gedurende 24 uur staan waardoor 
de grapefruit zich gaat separeren.

•  Snijd een ragfijne brunoise van knolselderij 
toe en voeg deze toe.

Garnituur
•  Frituur de overige knolselderijvellen als 

chips en bestrooi deze direct daarna met 
zout.

•  Droog de zwarte olijven in de oven bij 60 
°C en hak deze vervolgens fijn voor over de 
tortellini.

Afwerking:
•  Vul het midden van het bord met de 
vinaigrette van grapefruit.

•  Bestrooi de tortellini met het haksel van de 
gedroogde zwarte olijven.

•  Plaats tortelillini’s rondom de vinaigrette.
•  Garneer de tortellini met Honny Cress.
•  Plaats een gefrituurde chip in het midden 

van de tortellini’s.
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Chef’s regionaal

SILLETTI
Import Italiaanse delicatessen en Wijnen
Veldweg  16     -     5321 JE   Hedel
Tel: 073 599 2298 – fax: 073 599 2704
www.silletti.nl     info@silletti.nl

Bezoek onze sfeervolle Proefkamer, voor een 
proeverij of workshop likeur of jenever maken. 

Ook te boeken met kaasplank, 
amuse- of bonbonarrangement.  

T 078-6134467•info@rutte.nl•www.rutte.nl 

genieten van  puur en natuurlijk 
gedistilleerd
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Spectaculaire Master Classes en Workshops
Hoogwaardige en innovatieve producten
Gericht op het midden- en hoogsegment van de horeca
www.gastronomie.nl

12 & 13 november 2012 - Jaarbeurs Utrecht

Hét culinaire vakevenement waar kwaliteit, 
inspiratie & beleving elkaar ontmoeten!
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Achtergrond

Zeewier wordt al gegeten zolang er mensen zijn. Toch moet het telkens opnieuw ontdekt wor-
den. Wie zegt dat zeewier niet te eten is, kan veel zaken van het dagelijks menu halen. Zeewier, 

is zonder dat veel consumenten het weten al dagelijkse kost. Het is een veel gebruikt bindmiddel in 
bijvoorbeeld chocoladevla, siropen, ham en rookworst. In de professionele keuken kennen we het 
bindmiddel als agar-agar. Met hernieuwde interesse wordt zeewier in onze tijd het eten van de toe-
komst genoemd. Verborgen als toevoeging of bewust op het bord.

Zeewier
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Achtergrond

Zeewier is naast extract een duurzame bron van hoogwaardige 
eiwitten. Zeewier kan op een duurzame manier worden 
verbouwd en zal, dankzij de grote hoeveelheid aan zout water 
op aarde, niet snel onderhevig zijn aan schaarste. Daarmee lijkt 
het aloude zeewier toch hét product van de toekomst. Of akkers 
binnenkort massaal zullen worden verruild voor zeeakkers is nog 
maar de vraag, al leent het Nederlandse landschap, met haar 
verzilting van grond, zich daar uitstekend voor. Nederland zou 
een grote rol kunnen gaan vervullen in ‘landbouw op zee’ en in 
de Oosterschelde wordt daar al volop mee geëxperimenteerd. 

Vlees noch vis
Zeewieren behoren tot de Protista, een groep van organismen 
die tussen planten en dieren in staan. Ze bevatten veel eiwitten: 
een soort als zeesla bevat tot maar liefst 25% percentage eiwit 
in de droge stof. De eiwitten in zeewier zijn ook nog eens 
van een makkelijk opneembare soort; het menselijk lichaam 
neemt eiwitten uit zeewier veel makkelijker op dan eiwitten uit 
landplanten. Hoe beter de functionaliteit van de eiwitten, des te 
minder eiwit er nodig is om aan dezelfde dagelijkse behoefte te 
voldoen. Hierin kan een antwoord liggen op het vraagstuk hoe 
de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. In Zuidoost-
Azië wordt al eeuwenlang kleinschalig zeewier geteeld voor 
voedselbereiding. Ook in Ierland wordt zeewier gekweekt. Op 
dit moment is de belangrijkste toepassing van zeewier vanuit 
culinair perspectief die van geleermiddelen zoals agar-agar, 
alginaat en carrageen. Als gevolg van de industriële toepassingen 
zijn deze producten meestal niet duurzaam. Zeewier houdt 
van nitraten en zonlicht. Waar het onze geïndustrialiseerde 
voedselketen aangaat heeft dit al tot problemen geleid. Nitraat 
is een bijproduct van overbemesting en te intensieve landbouw. 
Niet alleen al het spreekwoordelijke water stroomt naar de zee, 

maar ook ons welvaartsnitriet. Zeewieren kunnen hierdoor 
ongewild in kuststreken overgaan tot explosieve groei. Dat levert 
geen gratis groentestal op, maar is juist gevaarlijk vanwege 
schadelijke stoffen die bij het ontbinden van zeewier vrijkomen. 
Met moderne technologieën is absoluut een nieuwe rol voor 
zeewier vrijgemaakt, maar grootschalig een start maken met de 
nieuwe mogelijkheden laat nog even op zich wachten. 

Zeewierboerderij
Voordat er overgeschakeld kan worden op grootschalige 
zeewierboerderijen en we op grote schaal gebruik kunnen gaan 
maken van de eiwitten uit zeewier, willen de wetenschappers 
een antwoord hebben in de vorm van duurzame teelsystemen. 
Gezocht wordt naar een manier om de teelt zo op te zetten, dat 
planten voldoende voedingstoffen krijgen, zonder dat de zee 
vervuild raakt. Maar als zeewier ouder is dan de mensheid, en 
overal aanwezig is, waarom is kweek dan zo lastig? We namen 
contact op met Marieke Harteveld van Ecofys, dat onderzoek 
doet naar de mogelijkheden van zeewierteelt. Marieke: “Er zijn 
een aantal belangrijke redenen waarom we nog aan het begin 
staan van offshore zeewierteelt: Ten eerste is er bij zeewier 
nog weinig ervaring met het veredelen en het op grote schaal 
produceren van het uitgangsmateriaal: de ‘zaden’. Waar we bij 
landbouwgewassen al eeuwen bezig zijn met het veredelen en 
het ‘domesticeren’ van de gewassen, staat dit bij zeewier nog 
helemaal in de kinderschoenen. In de meeste gevallen waar 
zeewier nu al wordt gebruikt gaat het om het oogsten van wilde 
zeewier. Er is daarom nog veel te leren over welke soorten het 
beste gedijen in een grootschalige teeltsituatie die te vergelijken 
is met akkers op het land. Een ander vraagstuk is hoe je kunt 
zorgen voor productieve zaden en stekjes. Dan is er ook nog 
weinig bekend over hoe wieren het doen op open zee, waar de 
condities een stuk ruwer zijn dan in de kustzones waar de wieren 
van nature groeien. Aangezien wij uiteindelijk toe zouden willen 
naar een combinatie van zeewierteelt met off-shore windparken, 
moeten de wieren ook op off-shore locaties kunnen gedijen. En 
ten slotte is er nog een stap te maken in het verzamelen van wilde 
zeewier naar gemechaniseerde oogst van wierenvelden op zee. 
Hiervoor moeten nog allerlei technologische ontwikkelingen 
plaatsvinden. Er zijn namelijk nog geen machines waarmee je 
grootschalig zou kunnen oogsten.”
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Achtergrond

Kleurentrio
Voorlopig gaat het bij het inrollen van sushi of andere, meer 
verrassende gastronomische toepassingen dus vooral om wilde 
zeewier. Wereldwijd zijn er 160 soorten zeewier die worden 
geconsumeerd. Het laat zich raden dat 160 soorten een grote 
variëteit aan kleuren, structuren, vormen en soorten geeft, 
maar ook de toepassingen zijn legio. Zeewier is vers, bewerkt, 
gedroogd, gekookt of ingemaakt leverbaar en kan als kruid, 
smaakmaker of hulpstof worden gebruikt. Zeewieren zijn allen zilt, 
maar verschillen onderling toch sterk van smaak. Sommige zijn 
alleen smakelijk nadat ze gedroogd of geroosterd zijn, anderen 
kunnen vers of licht gestoomd gegeten worden. Tot de groep van 
‘vers gebruikten’ behoren dulse, wakame, nori, kombu, zeesla en 
suikerkelp. Pas op met gedroogd zeewier. Wanneer je het weekt 
neemt het tot 10 maal toe in volume. 10 gram gedroogd zeewier 
is 100 gram geweld zeewier. 

Nori
Nori, zoals in de keuken gebruikt wordt is niet één soort wier, 
maar meer een productnaam. Het wordt samengesteld uit 
verschillende eetbare zeewiersoorten, geperst en gedroogd 
tot vellen die vooral als ‘jasje’ voor sushi worden gebruikt. Nori 
wordt samengesteld uit rode zeewier, maar krijgt een zwart-
groene kleur door het drogen. Verwerkt tot vlokken is nori een 
smaakmaker in soepen, gerechten met schaal- en schelpdieren 
en sauzen. Nori is rijk aan calcium, fosfor, ijzer, kalium en vitamine 
C. Ook Dulse is een bekend roodwier. 

Wakame
Wakame is een bruinwier dat breed inzetbaar is. Het is een 
veerkrachtige, lange soort zeewier die groeit in koude, heldere 
wateren. Je kunt het koken en stoven als bladgroenten, of 
gebruiken om smaak te geven aan tal van warme gerechten, ei- 
en visgerechten, salades en visgerechten. De smaak doet denken 
aan oesters en heeft een beetje jodiumachtige tonen. Wakame 
is erg rijk aan calcium en bevat o.a. ijzer, magnesium, vitamine A 
en C.

Zeesla
Zeesla is een groene, transparante alg die eveneens rijk is aan 
voedingsstoffen. Het wier groeit het hele jaar o.a. aan de kust van 
Finistere in Bretagne. Daar wordt hij in de lente geoogst omdat 
zeesla dan het meest mals is. Lekker in salades en in kleine stukjes 
gesneden geeft het smaak aan sauzen, aardappelen, vinaigrettes, 
en alle gerechten waarin vis en schelp- of schaaldieren zijn 
verwerkt. Zeesla is onder de wieren winnaar op het gebied 
van mineralen. Het bevat ongeveer 25 maal zoveel calcium als 
gewone kropsla, en 30 maal meer ijzer dan spinazie.

Rectificatie Claresse 
In de Chef’s Magazine van april besteedde we aandacht 
aan Claresse. Hierin werd melding gemaakt dat de vissoort 
Claresse wordt aanbevolen door SMK (Stichting Milieukeur). 
Dit is onjuist. Het certificaat is enkele jaren geleden op 
verzoek van Fishion niet verlengd. 



Chef’s Magazine april12    31

Wat zit erin?
Zeewier neemt de mineralen uit het water direct in zich op 
en slaat deze op in zijn cellen. Zeewieren zijn daarmee ware 
mineralenbommetjes. Zeewier bevat, afhankelijk van de 
soort, vitamine C en E. In sommige wieren komt een vitamine 
B-12 gelijkende stof voor, maar het menselijk lichaam kan 
hier niets mee. Wel bevat zeewier mineralen die afvoer van 
giftige stoffen vergemakkelijkt en die helpt om vitaminen 
te transporteren. Zeewier bevat calcium, magnesium, 
natrium, fosfor, kalium, ijzer en jodium. De concentraties 
zijn soortafhankelijk. Zeewier is gemiddeld samengesteld 
uit 50% koolhydraten en ongeveer 1 tot 2 % vet. Zeewieren 
kunnen, net als zeedieren, (metaal)vervuiling in zich dragen. 
De zeewieren die op de markt worden gebracht worden 
hierop (net als vis) streng gecontroleerd. 

Japanse zeewier kroket
Voor grote delen van de wereldbevolking is het eten van 
zeewieren net zo gewoon als het eten van landgroenten. In Japan 
kun je binnen één traditionele maaltijd kombu aantreffen in een 
bouillon, wakame in de misosoep en krijg je nori chips geserveerd 
bij de rijst. In Aziatische landen wordt zeewier echter niet alleen 
culinair ingezet maar worden er ook heilzame en zuiverende 
eigenschappen voor lichaam en geest aan toegeschreven. 

Kroket van Hijiki en pompoen
Voor twee personen
200g gekookte en gepureerde pompoen
50g gegaard vlees (snijdsel)
Eetl gesneden ui
3g gedroogde hijiki
Gesneden kool
Zout en peper
Bloem, ei en broodkruim voor de paneerlaag
Bakolie

Spoel de hijiki en laat 15 minuten weken in water. Fruit de ui 
en voeg het vlees toe, op smaak brengen met zout en peper. 
Voeg van het vuur af de pompoen en de hijiki toe en meng dit. 
Maak vier schijven die je paneert en bakt op 180 graden tot je 
een mooi bruin korstje ziet. Hijiki met pompoen is een populaire 
‘thuisgerecht’ van veel Japanners. 

Hijiki
Hijiki heeft een zachtere smaak en een meer delicaat aroma en 
minder viscositeit dan de meeste zeewiersoorten. Wie nog nooit 
zeegroenten heeft gegeten kan het best met deze beginnen 
omdat ze makkelijk is klaar te maken, er met haar kleine losse 
takjes leuk uitziet op het bord en een aangename structuur en 
smaak heeft. Arame heeft een licht zoete, delicate smaak. Het is 
door zijn betrekkelijk korte kooktijd van 20 minuten heel geschikt 
als bijgerecht. 

Achtergrond
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Gorgonzola, een kaas van 
mogelijkheden en varianten

Lombardije is de bakermat van veel bekende Italiaanse 
kazen, waarvan de meest bekende genaamd is Gorgonzola. 
Uitgesproken met de klemtoon op zo! Zij behoort tot de familie: 
“Formaggio Erborinato”, wat groen geaderd betekent. Gemaakt 
van koemelk, welke tot 30 graden Celsius verhit wordt. Dan 
voegt met zuursel, stremsel en Penicillium Roqueforti toe. Na 
een kleien dertig minuten heeft de wrongel zich gevormd en 
wordt ze gesneden, eerst in stukjes van 3 tot 4 centimeter, dan 
mag de wrongel nog wat rijpen en vervolgens in stukjes van 2 
à 3 centimeter. Dan wordt ze in linnen doeken geschept en mag 
ze uitlekken. Vervolgens gaat de kaasmassa in de cilinderachtige 
vormen, met gaatjes , zodat in de erop volgende 24 uur de laatste 
wei eruit drijft. Na een korte warme rijping in een zeer vochtige 
omgeving worden de enorme wielen gezouten. Sommigen doen 
dit droog, sommigen doen de wielen in een pekelbad.

Pas na een maand worden de kazen doorspiest met roestvrijstalen 
pennen. Nu krijgt de Penicillium zuurstof en kan deze zich gaan 
ontwikkelen in de kaas. Gorgonzola wordt geproduceerd in de 
provincie Lombardije maar ook in de Piedmonte. Haar D.O.P. werd 
toegekend in 1996. Wanneer de kaas na het doorspiezen de rijping 
heeft ondergaan, wordt ze verpakt om naar de distributeurs 
te gaan. Veelal gebeurt dit in een vrij jong stadium, waarbij de 
kaas nog een stevig zuivel heeft. Ze verpakken de kazen dan in 
kwarten, omdat dit beter transporteren is. Een aangesneden kaas 
rijpt niet verder helaas, dus de ultieme Gorgonzola zult u niet in 

de schappen “voorverpakte” kazen vinden. Wanneer zo’n wiel van 
8-12 kilo bij ons binnen komt, nog even geaffineerd wordt tot de 
juiste rijpheid,(dit voel je door in de kaas te drukken, wanneer ze 
terugveert is ze rijp), dan pakken wij ons speciale Gorgonzola-
mes, lang en dun.

Dan glijdt dit bijna met een zucht door het voluptueuze zuivel.
Als een bijna uitbarstende taart, bij elkaar gehouden met aan 
elkaar genaaide houten plaatjes, is de kaas ook eigenlijk alleen 
geschikt te lepelen. Ik praat natuurlijk ook de “dolce”, wat zoveel 
betekent als “zoetemelkse”. De smaak is dan ook mild, zoet en 
fris te noemen met een zweem van paddenstoelen. Heerlijk op 
een lepel als dessertkaas, eventueel met wat peer of een mooie 
confiture hiervan, maar ook in de keuken een welkome partner. 
Gerold in andijvieblad en geroosterd op de BBQ, of gewoonweg 
in pasta schotels of Ravioli. De pikante Gorgonzola is op dezelfde 
wijze bereid, zij het met minder vocht in de wrongel. Dit kan 
door de wrongel fijner te snijden en langer uit te laten lekken. De 
smaak van een goede picante is onvergelijkbaar. 

Dan is er ook nog de Stracchitunt.
Deze wat kleinere kaas is een natuurlijk ontwikkelde bleu, waarbij 
de Penicillium niet aan de melk wordt toegevoegd, maar heerst 
in de rijpingsruimte. Een ook niet blauw ogende kaas met eerder 
bruin-roze aders en een smaak van herfstbladeren en hazelnoten.
Stracchitunt is niet altijd verkrijgbaar er zijn maar weinig 
producenten van deze delicatesse! 
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Machtig Mexico

De Mexicaanse keuken staat bekend om de gevarieerde smaken, kleurrijke decoraties en de grote 
verscheidenheid van kruiden en ingrediënten. De keuken is geëvolueerd door het samengaan 

van inheemse culturen met buitenlandse invloeden. In november 2010 werd de Mexicaanse keuken 
toegevoegd aan de UNESCO lijst als immaterieel cultureel erfgoed. 
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De Mexicaanse keuken wordt beschouwd als een van de meest 
gevarieerde ter wereld, op de Indiase en Chinese keuken na. De 
belangrijkste ingrediënten van de gerechten zijn meestal maïs 
en bonen. Maïs wordt vers gegeten, maar er wordt ook masa 
van gemaakt, een soort deeg dat de basis vormt van talrijke 
gerechten, zoals tortilla’s, tamales (gestoomd of gekookt deeg in 
een blad) of gordita (een soort pastei van maïs deeg, gevuld met 
kaas, vlees of een andere vulling). De meest gebruikte kruiden zijn 
chilipepers, oregano, koriander, kaneel en cacao. Chipotle, een 
gerookte jalapeño peper, wordt ook veelvuldig gebruikt. Ui en 
knoflook vormen bijna altijd de basis van een gerecht, dat geldt 
tevens voor peper. Ook honing heeft haar plek in de Mexicaanse 
keuken verworven, het wordt gebruikt in rosca de miel, een soort 
honing cake en balche, een drankje gemaakt van gefermenteerde 
theeblaadjes, die zijn volgezogen met honing. 

Rijst en tequila 
Naast maïs, is rijst de meest voorkomende graansoort in het 
Zuid-Amerikaanse land. Volgens Karen Hursh Graber, een 
gastronomisch schrijfster, werd rijst in de 4de eeuw in Spanje 
ingevoerd. Dankzij de Spanjaarden is rond 1520 rijst in Mexico 
terechtgekomen. Volgens Graber was dit een van de eerste 
voorbeelden van fusion in de wereldkeuken. 

De bekendste alcoholische versnaperingen uit Mexico zijn 
gemaakt van agave: mescal (een distillaat gemaakt van agave), 
pulque (gemaakt van het gefermenteerde sap van de agave) en 
tequila (distillaat van de blauwe agave, of tequila agave). Ook 
bier heeft een lange geschiedenis in het land. Voor de Spaanse 
verovering, kende de oorspronkelijke bewoners al diverse 
gefermenteerde alcoholische dranken, waaronder een soort 
maïs bier. De Europese manier van bierbrouwen met gerst werd 
geïntroduceerd door de Spanjaarden. De komst van Duitse 
immigranten en de korte periode dat de Oostenrijkse Maximilian 
I aan de macht was in de 19de eeuw, heeft ervoor gezorgd dat 
door het gehele land diverse brouwerijen zijn geopend. Een 
groot deel van deze brouwerijen is tot op de dag van vandaag 
werkzaam. In Mexico zijn tevens prijswinnende wijnhuizen te 
vinden die met veel succes wijn produceren en exporteren. 

Regionale verschillen
Door de omvang van het land zijn er grote regionale verschillen. 
Het klimaat en de geografie is per regio anders en er zijn grote 
variaties onder de inheemse bevolking omdat deze groepen 
in verschillende mate zijn beïnvloed door de Spanjaarden. Het 
Noorden van Mexico staat bekend om vleesgerechten, op basis 
van rund, geit of struisvogel. De uit Noord-Mexico afkomstige 
arrachera-cut, van de flank van het rund, is bekend in heel 
Latijns-Amerika. Een ander bekend gerecht is carne asada, 
letterlijk gegrild vlees. Het gerecht bestaat uit een dunne steak, 
gemarineerd met olijfolie en zeezout, citroen en peper of limoen, 
knoflook en Worcestershire saus voordat het wordt bereidt op de 
grill. 

In Yucatán, gelegen in het Zuidoosten wordt in plaats van 
pepers, vooral gebruik gemaakt van een natuurlijke zoetstof, in 
combinatie met het gebruik van achiote, een soort struik met roze 
bloemen en vruchten. Oorspronkelijk komt deze uit Zuidoost-
Azië en werd door de Spanjaarden in Mexico geïntroduceerd. 
De struik is vooral bekend vanwege het uit de vrucht afkomstige 
natuurlijke pigment annatto, dat wordt gebruikt voor het kleuren 
van boter, kaas, brood en drankjes. In Oaxaca, in het Zuidwesten, 
staan weer andere gerechten op het menu zoals hartige tamales 
(de gevulde pasteitjes) en mole, diverse soorten Mexicaanse 
saus en tlayuda, een tortilla met daar bovenop gebakken bonen, 
varkensvlees, kool of sla, avocado, kaas en salsa. De bergachtige 
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gebieden in het Westen, zoals Jalisco, is befaamd voor de birria, 
een pittige Mexicaanse stoofpot gemaakt van geitenvlees in een 
tomatensaus. Het Zuidoosten van het land staan vooral pittige 
groente- en kipgerechten op tafel. Dankzij de ligging, zijn in dit 
gebied duidelijke Caribische invloeden terug te vinden. Vis en 
schelpdieren worden voornamelijk gegeten in de provincies die 
liggen aan de Stille Oceaan of de Golf van Mexico. 

Hoe verder van de grens, hoe 
groter de Amerikaanse invloed 
op de Mexicaanse keuken, dit 

wordt Tex-Mex genoemd

Mexicaanse fusion
Door het hele land is de meest populaire plek om eten te kopen 
op straat. Ondanks dat de hygiëne in Westerse ogen misschien 
wat te wensen overlaat, zijn in de steden overal op straat stalletjes 
te vinden waar men veelvuldig eten koopt. Het is vaak de meest 
praktische en goedkoopste manier om een snelle maaltijd te 

verkrijgen. De gerechten die voornamelijk worden verkocht zijn: 
taco’s, torta (een soort broodje), quesidillas (gevulde tortilla), 
tamades (gevulde pasteitjes), waterijs, snoep en diverse drankjes. 

De laatste jaren hebben andere wereldkeukens in Mexico aan 
populariteit gewonnen, met een Mexicaanse fusion keuken als 
gevolg. Sushi wordt bijvoorbeeld gemaakt met diverse sausen op 
basis van lokale ingrediënten zoals mango of tamarinde en wordt 
geserveerd met sojasaus met serrano-pepers of met habanero- 
en chipotle pepers. De immigranten uit het Midden Oosten, Azië 
en Europa door de jaren heen, hebben hun invloed gehad op de 
Mexicaanse keuken, maar de Spaanse keuken is zonder twijfel de 
meest invloedrijkste geweest. 

Over de grens
Ten Noorden van de grens met de Verenigde Staten, zijn 
Mexicaans getinte gerechten op grote schaal verkrijgbaar. De 
Spaanse kolonisatie heeft aan beide zijden van de grens haar 
sporen achter gelaten. Dit is terug te zien aan plaatsnamen, maar 
ook in de ingrediënten die worden gebruikt in de gerechten, zoals 
chilipepers, mais, bonen, tortilla’s en rundvlees. Hoe verder van 
de grens, hoe groter de Amerikaanse invloed op de Mexicaanse 
keuken wordt. Dit wordt Tex-Mex genoemd, maar heeft weinig 
meer van doen met de Mexicaanse keuken. Bijvoorbeeld 
chimichanga, een gefrituurde burrito, is een gerecht geïnspireerd 
door de Mexicaanse keuken, maar komt niet voor in Mexico. Een 
ander voorbeeld zijn nacho’s, dit wordt door Mexicanen gezien 
als iets typisch Amerikaans, hoewel nacho’s wel gelijkenissen 
vertonen met een Mexicaans gerecht: totopo, dun brood dat 
gebruikt wordt om in salsa te dopen. In de meeste regio’s van 
Mexico is het niet gebruikelijk om taco’s of tostadas (een open 
tosti met tomaat en avocado) met kaas te eten, behalve als het 
panela is, een typische Mexicaanse kaassoort. In het zuiden 
van Mexico is het echter wel gebruikelijk om kaas te gebruiken 
in verschillende gerechten, maar nooit cheddar kaas. Terwijl in 
de VS de meeste mensen denken dat cheddar een Mexicaanse 
kaassoort is. 

Mexicaanse restaurants zijn overal ter wereld te vinden, maar vaak 
worden in deze zaken geen traditionele ingrediënten gebruikt. 
Zoals kaas over nachos of tomatensaus in plaats van saus op basis 
van peper. In de VS worden vooral de harde taco’s gebruikt, in 
plaats van de in Mexico gebruikelijke soft taco’s of verse tortilla’s. 
De volgens Westerse begrippen ‘traditionele taco’, gemaakt van 
harde tacoschelp gevuld met gehakt, sla, tomaat en salsa, heeft 
meer weg van de Mexicaanse tostadas, dan dat het lijkt op de 
‘Mexicaanse taco’. In de vier staten die grenzen aan Mexico: 
Texas, New Mexico, Arizona en Californië wonen veel Mexicanen, 
daardoor zijn er een groot aantal traditionele restaurants te 
vinden. In de andere gebieden van de VS en Canada verschillen 
de Mexicaanse gerechten in grote mate met de traditionele 
Mexicaanse keuken. Zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is voor 
de Aziatische keuken buiten Azië. 
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DRIESSEN B.V.
Driessen B.V. is een groothandel in 
wild, gevogelte en vlees. Wij zijn 
gespecialiseerd in het leveren aan 
horeca en instellingen. Ons  
werkgebied is de Randstad,  
Utrecht en Veluwe, binnen de lijnen 
Apeldoorn, Zaandam en Rotterdam.

Theo van Leeuwen
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Maak die unieke impressie op uw gasten met het met 
zorg geselecteerde porseleinen servies en kitchenwear 
van Reinfles. Hoogwaardige kwaliteit met strakke en 
uitdagende ontwerpen staan garant voor een intense 
beleving. 

Reinfles is leverancier van o.a. Pordamsa, Zieher en 
Style Point in Benelux. Nieuwsgierig naar meer? 

Website  www.Reinfles.nl
Webshop www.Servies.Reinfles.nl
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+31 (0) 344 785 801 

info@reinfles.nl
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Hét culinaire vakevenement waar kwaliteit, 
inspiratie & beleving elkaar ontmoeten!

Column

Flower Power!
Bloemen hebben verschillende smaken en 
kunnen net als verse kruiden een smaakmaker zijn.

Om gerechten smakelijker en fleuriger te maken wordt er steeds vaker 
met eetbare bloemen gewerkt. Eigenlijk eten we regelmatig bloemen; 
bloemkool, broccoli, kardoen, kappertjes, saffraan of artisjokken. Als we 
het hebben over ‘eetbare bloemen’ denken we vaak aan bloemen voor 
garnering. 

De ‘eetbare bloemen’ waar wij het over hebben, zijn geteeld volgens 
de voedingstuinbouw en kunt u naar hartenlust gebruiken en aan uw 
gasten serveren. Sterker nog, eetbare bloemen zijn niet alleen lekker, 
maar ook o zo gezond.  Gebruik geen bloemen van een tuincentrum, 
die zijn absoluut niet geschikt voor consumptie! Deze zijn over het 
algemeen behandeld met een grote hoeveelheid pesticiden en zijn dus 
schadelijk voor de gezondheid! (Uitzondering vormen de biologische 
geteelde). Als u eetbare planten afkomstig uit een tuincentrum 
minimaal 1 jaar in uw tuin heeft staan en u zeker weet dat ze niet 
in aanraking met uitwerpselen van dieren zijn geweest èn er geen 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, kunt u daar gerust van eten. 
Past u op met bloemen uit het wild. Ons advies is alleen wilde bloemen 
te gebruiken die door een gediplomeerd herborist zijn geoogst. 

Bloemen kunnen een gerecht extra kleur, smaak èn sfeer geven. Een 
mediterraan dessert kunt u bestrooien met de frisse en bijzonder 
smakende Lavendel. Met een Karma Orchidee imponeert u vast uw 
gasten en kunt u een Aziatisch gerecht extra accentueren. Een cup cake 
wordt extra fleurig met een bosviooltje of met Apple Blossum die een 
appeltjessmaak geeft.

Saffraan kunt u vervangen door de peperachtige en naar saffraan 
smakende bloemblaadjes van Goudsbloem te gebruiken. Aftreksel 
van bloemblaadjes van allerlei verschillende soorten eetbare bloemen 
worden gebruikt voor kleuring aan gebak, azijnen of sauzen.
Bloemen van de Vlier, de Wilde Peen of de Bieslookplant zijn bijzonder 
geschikt om te frituren. Bleu Ocean bloemen hebben een oester 
smaakje en het bladje is ziltig van smaak wat geweldig combineert in 
visgerechten. De bitter zoete smaak van Purple Delight laat zich graag 
combineren met chocolade en geeft wildgerechten een mooi accent. 
Bloemen van de muntplant zijn verrukkelijk bij aardbeien of in een frisse 
voorjaarssalade een feestje. Dit is nog maar een tipje van de sluier; Met 
eetbare bloemen is the sky the limit!

www.rungis.nl
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Opvallen. Dat is wat u wilt. Ergens voor staan en dat overbrengen 
op uw gasten. Een sfeer creëren en een gevoel meegeven dat blijft 
hangen. De eerste indruk is daarbij bepalend. En zoals iedereen 
weet: een eerste indruk kun je maar één keer maken… Als 
ondernemer bent u zich daar natuurlijk van bewust. Dat uit zich in 
hoe u zichzelf presenteert én in de aankleding van uw bedrijf. Of 
het nu gaat om uw kantoorruimte, vergaderzaal, business center, 
restaurant of café. De kwaliteit van uw dienstverlening wordt 
doorvertaald in de entourage. Zodat uw gasten weten op het 
moment dat ze bij u binnenstappen: hier draait alles om kwaliteit!

Kwaliteit zit ‘m vaak in de details. En wie daar oog voor heeft, snapt 
hoe het spel gespeeld wordt. Niet alleen goede bediening, maar 
ook een mooi stuk serviesgoed. Niet enkel een vergaderruimte 
met multimedia center, maar ook een elegante koffieset. 
Totaalbeleving. Anders zijn dan anderen. Daar gaat het om. Bij 
u en bij Reinfles. Met kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar 
porselein uit o.a. Spanje en Duitsland, levert Reinfles exclusief uit 
de topcollecties van Style Point, Pordamsa en Zieher. Zo maken 
wij voor u het verschil. Dat noemen wij bij Reinfles ‘er met kop en 
schotels bovenuit steken’. 

Zieher beschikt over een zelfstandige afdeling voor het 
ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe stukken in de collectie. 
Daarbij wordt goed gekeken naar vragen en wensen uit de 
markt. En de trends. Vernieuwing is daarbij een constante 
uitdaging. Trendspotter wordt trendsetter! Laat u overtuigen 
door de schitterende Zieher collectie. Een collectie die gericht is 
op het topniveau in het restaurant- en buffetwezen. Innovatief, 
harmonieus en creatief design: dat is wat Zieher u biedt. Kwaliteit, 

beleving en functionaliteit: dat zijn elementen die Pordamsa 
moeiteloos weet te combineren. Reinfles weet: eten is beléven. 
En de Spaanse emoción van Pordamsa sluit daar naadloos op aan. 

De horecaprofessional weet dat presentatie aan de basis van de 
eet- en drinkbeleving ligt. Met de servieslijnen van Reinfles wordt 
‘eten beléven’! Tot de verbeelding sprekende materialen en lijnen, 
geïntegreerd met eetgenot en -gemak, maken uw gerechten 
een lust voor het oog. Amusebakjes, serveerbladen, borden, 
schalen, glazen, buffet en bestek. Maar ook tablewear als olie- en 
azijnstellen, peper- en zoutvaatjes en decoratieve vazen. 

Speciaal voor de keuken- en cateringprofessional, die 
gebruiksgemak en presentatie op het menu heeft 
staan,selecteerde Reinfles kitchenwear dat iedere keuken en elk 
buffet compleet maakt.

REINFLES
Stekelbaars 21, 4007 NA Tiel
Telefoon : +31 (0) 344 785 801
Mail : info@reinfles.nl
WebSite : www.Reinfles.nl

Er met kop en schotels 
bovenuit steken
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Expertise aan de voorkant

Prijswinnende 
tafelbereiding

Tijdens de BBB in Maastricht werden diverse wedstrijden georganiseerd. Zoals voor de titel 
beste tafelbereiding, onderdeel van de wedstrijd voor gastheer- en dame. Lisanne van de 

Hurk, van beroepsopleiding De Rooi Pannen in Eindhoven kwam als winnaar uit de bus met haar 
sabayon van chocolade.
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Lisanne van de Hurk is tweedejaars student aan de opleiding 
gastvrouw niveau 2 aan de beroepsopleiding De Rooi Pannen in 
Eindhoven. De 17-jarige prijswinnaar is trots op haar prestatie. 
Ze vertelt: “samen met mijn klasgenoot Evelien Hagevoort heb 
ik aan de wedstrijd voor de bediening meegedaan. De wedstrijd 
bestond uit drie gerechten, waarvoor zowel de keuken als de 
bediening werd beoordeeld. De verschillende onderdelen, zoals 
de tafelbereiding werden apart beoordeeld. Van te voren was 
aangeven met welke ingrediënten we moesten werken: zeebaars, 
lamsrack en het dessert moest gemaakt worden van Valrhona-
chocolade. Ook stond van te voren vast dat één van de gerechten 
een tafelbereiding moest zijn, je was wel vrij in de keuze bij welke 
gang je dit zou toepassen. De andere acht teams hadden er 
allemaal voor gekozen om het lamsrack aan tafel te trancheren. 
Wij niet, wij kozen ervoor de chocolade te gebruiken voor de 
tafelbereiding. Hiermee hebben we de eerste plaats behaald, in 
het algemeen klassement zijn we met de groep derde geworden.”

Dessert van chocolade
“Omdat het dessert van chocolade gemaakt moest worden, 
besloot ik samen met mijn docent een sabayon te maken. Voor 
de BBB had ik dit nog niet eerder gemaakt, dus we hebben flink 

geoefend. Op het moment van uitvoeren blijft het spannend. 
Zeker omdat er veel mensen bij stonden te kijken, de wedstrijd 
vond immers plaats op een beurs. Aan elke tafel zaten vier gasten 
en alle ouders van de deelnemers stonden ook mee te kijken.”

“Het begint met de spullen klaarzetten bij de gast. Het eigeel, 
suiker en wijn gaan in de pan en klop je tot het één geheel 
wordt. Daarna gaat het op het vuur. De bereiding is vooral een 
gevoelskwestie, als het te lang op blijft, wordt het een omelet en 
als het te koud blijft, wordt het niet dik. De truc is dat je het op 
precies de juiste temperatuur krijgt, zo rond de 80°C. Belangrijk 
is dat het absoluut niet mag koken! De bereiding neemt in totaal 
een minuutje of acht in beslag. Als smaakmaker kozen we voor 
Frangelico, hazelnootlikeur. Dat past mooi bij de smaak van de 
chocolade en wordt tussendoor toegevoegd. Het is van belang 
direct te serveren, als je het te lang laat staan, zakt het in. Het 
volledige dessert was een grand-dessert. Vanuit de keuken 
kwam een bord met daarop chocolademousse en een toren van 
chocolade. Daar serveerde ik op het laatste moment aan tafel de 
sabayon bij.”
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Kwestie van durven
Lisanne: “Ik volg de opleiding tot gastvrouw, dat is echt de 
basis van het serveren van gasten en alles over gastvrijheid. 
Tafelbereidingen zijn een onderdeel van de lesstof. We 
behandelen de verschillende bereidingen, zoals het trancheren 
van zalm of eendenborst en stroganoff maken, maar ook het 
serveren van salade of soep. Elke vrijdag komen mensen van 
buitenaf een hapje eten en dan moeten wij serveren. De eerste 
keer als je een bereiding moet doen, is het best even eng, het is 
dan nog allemaal nieuw. We oefenen gelukkig veel vooraf en als 
je het eenmaal onder de knie hebt, dan verleer je het niet snel 
meer.”

Docent aan de opleiding, Jan van Beek licht toe: “Wij vinden dat 
we onze leerlingen iets meer moeten meegeven, dat is de reden 
waarom we aandacht besteden aan de tafelbereidingen. Het 
is nét dat beetje extra dat het vak nodig heeft, dat wat het vak 
mooi maakt. Iedereen kan een bordje naar tafel brengen, maar 
het zijn de vaktechnische vaardigheden die het echt interessant 
maken. We beginnen simpel, met het serveren van salade of 
soep en dat wordt steeds ingewikkelder. We leren de studenten 
ook communiceren met de gasten, dus vragen of de gasten iets 
lekker vinden bijvoorbeeld. Als ze uiteindelijk op de arbeidsmarkt 
terechtkomen, is het goed dat ze meer kunnen dat alleen een 
bordje en een wijntje serveren. Als onze studenten op zoek zijn 
naar een stage, worden ze direct aangenomen omdat ze van onze 
opleiding komen. Daar zijn wij uitermate trots op.“

“Vroeger waren tafelbereidingen aan de orde van de dag, helaas 
is het een stuk minder geworden. Het kost natuurlijk extra tijd, 
maar je kunt ervan uitgaan dat de gasten het leuk vinden en 
dus terug komen. Of dat opweegt tegen de extra kosten en dat 
je uiteindelijk meer verdient? Ik denk het wel, je moet het alleen 
durven.”

Expertise aan de voorkant
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Uitgesneden

Efficiënte kwaliteitscontrole van gasverpakkingen 
De CheckPoint II is een draagbare gasanalyzer, waarmee iedere 

operator eenvoudig en snel O2- of O2/CO2-analyses uitvoert. 
Het ergonomisch vormgegeven instrument is bijzonder 

geschikt voor metingen op de werkplek, direct aan de 
verpakkingslijn. Meetwaarden worden samen met 
de productgegevens opgeslagen en later in het 
basisstation efficiënt en foutloos overgedragen naar 

de PC. De PC-software (inclusief) is compatibel met 
Windows 7. 

Meer informatie: www.gullimex.com

Bijzondere boter
Een nieuwe noviteit in het assortiment van Britsk 
Bijzondere Boters: mini rondelles. Deze mini’s worden 
kant en klaar geleverd, bestrooid met een kleurrijke 
toplaag. Daardoor zijn ze zeer efficiënt in gebruik 
en een lust voor het oog. De mini rondelles zijn 
verkrijgbaar in de smaken: groene kruiden & knoflook, 
peper & citroen, bruschetta, gezouten roomboter, cafe 
de Paris, tapenade en truffel. 

Meer informatie: www.britsk.nl

Herderham  
Herderham is een streekproduct met 
een verhaal. De hammen zijn uitsluitend 
afkomstig van schapen die begeleid 
door een herder de heidegebieden, 
dijken, uiterwaarden en andere 
natuurgebieden begrazen, ze zijn voor 
het natuurbehoud onontbeerlijk. De 
ambachtelijke ham wordt uitvoerig 
gemasseerd met fijn zeezout, waarna een 
zeer langdurige droging volgt. Via het 
unieke bedrijfsnummer kunt u via www.
herderham.com traceren wie de herder 
was en waar zijn kudde graasde.

Meer informatie: www.herderham.nl 

Grillsuiker
Met grillsuiker speciaal voor vlees kun je een zeer delicaat 
gerecht neerzetten. Een kwestie van insmeren, een uur 
laten intrekken en dan het vlees grillen. Een aantal koks 
hebben het al met enthousiasme getest. Grillsuiker is een 
samenstelling van ongeraffineerde rietsuiker, gemalen 
wilde peper, cayennepeper en gerookte 
Lapsang Souchong thee en is als grootverpakking per 
kilogram verkrijgbaar. 

Voor meer informatie: www.bommelsconserven.nl

Streekproducten van GIJS
GIJS streekproducten brengt het lekkerste van 
boer, bakker en slager. Zoals de Naegelholt 
van Wiljo Kuenen uit Ruurlo. Wiljo maakt 
traditionele Achterhoekse Naegelholt van 
Blonde d’Aquitaine runderen. Hiervoor 
selecteert hij de zachte delen zoals de 
achtermuis en de bilspier. Nadat het vlees 
is gepekeld wordt het natuurlijk gedroogd 
en gerijpt totdat de kleur dieprood is. GIJS 
streekproducten zijn verkrijgbaar bij DeliXL.
Voor meer informatie: www.streekselecties.nl

Dom Pérignon Vintage 2003
Het wereldberoemde champagnehuis 
Dom Pérignon lanceert met gepaste 
trots haar nieuwste vintage, 2003. Een 
uitzonderlijke vintage die zich het beste 
laat omschrijven als: “singular, intense 
and persisting” aldus de Chef de Cave, 
Richard Geoffroy. De Dom Pérignon 
Vintage 2003 is verkrijgbaar voor de 
adviesverkoopprijs van € 141,95.
Meer informatie: 
www.2003.domperignon.com
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Kabeljauw houdt van koud water. Ze leeft in scholen in de wateren 
van de Noordelijke Atlantische 
Oceaan, Noordzee en Noordelijke IJszee, maar is tot de schaarse 
beschermde vissen gaan behoren. Als alternatief is enkele jaren 
geleden de geweekte kabeljauw, o.a. afkomstig uit de Noorse 
fjorden op de markt verschenen. Schmidt Zeevis leverde ons 
kabeljauw, afkomstig uit verschillende wateren, die we vervolgens 
presenteerde aan ons testpanel. 

De test werd uitgevoerd door:
•  Imko Binnerts, Patron cuisinier van Vis&Ko in Haarlem.
•  Wim Klerk, wedstrijdkok en chef restaurant  

Les Jumeaux in Bennebroek.
•  Marcel de Gool Marcel de Gool, chef bij  

Restaurant Boschbeek in Santpoort.
•  Tom Huizinga, chef restaurant IJmond in IJmuiden.
•  Ivar Kronenburg, chef bij Villa Westend in Velserbroek.

Kabeljauw, zelf ook viseter, is een makkelijke vis die voor veel 
bereidingen geschikt is. Laat je de vis met rust, dan kan hij 
uitgroeien tot wel twee meter. Zo groot zul je ze echter niet 
meer aantreffen. Vanwege consumptie en overbevissing krijgt 
de vis geen tijd genoeg meer om uit te groeien tot maximale 
lengte. Gelukkig is er nu wel een kabeljauwherstelplan, dat 
kabeljauwsterfte door visserij moet terugdringen.  

Kabeljauw heeft helder, stevig vlees. Geweekte kabeljauw 
heeft een iets neutrale smaak dan wilde kabeljauw en een iets 
compacter lichaam. De chefs uit ons panel kregen de vis rauw ter 
beoordeling en daarna gestoomd en ongezouten gepresenteerd. 
Rauw was er een grote diversiteit aan kleur. Van wit, naar grijs 
tot bruin. Na bereiding hielden de chefs zich vooral bezig met 
de vragen: ‘wat is er van de structuur over, en welke vis heeft de 
mooiste smaak’. 

Eerste prijswinnaar: Engelse lijn
Zoals de naam al doet vermoeden wordt is de prijswinnaar 
gevangen door middel van haken en lijnen. De vis eet het aas 
dat aan de haak is bevestigd op en zwemt zich vervolgens vast 
aan de haak. Na enige tijd worden de lijnen met de gevangen vis 
aan boord gehaald. Ondanks gedeeltelijke automatisering is deze 
techniek zeer arbeidsintensief, wat de vis wat duurder maakt. De 8 
die deze vis krijgt voor smaak, maakt de  prijs-kwaliteitverhouding 
dik in orde. Ook  mooie punten voor structuur (7,6), vettigheid 
(7,5), kleur (7,3) en geur (7). 

Tweede prijswinnaar: Atlantische kabeljauw
Met een ruime ‘goed’ (7,2) eindigt de Atlantische kabeljauw op 
de tweede plaats. Hoogst gewaardeerd worden smaak (7,5) en 

Producttest

Kabeljauw

Engelse Lijn
Te koop bij: Schmidt Zeevis
Prijs per 1000 gr: € 
Geur: 7
Kleur: 7,3
Vettigheid: 7,5
Structuur: 7,6
Smaak: 8
Totaal gemiddelde: 7,5 2

Atlantische kabeljauw
Te koop bij: Schmidt Zeevis
Prijs per 1000 gr: € 
Geur: 7
Kleur: 7,1
Vettigheid: 7
Structuur: 7,3
Smaak: 7,5
Totaal gemiddelde: 7,2 3

USA
Te koop bij: Schmidt Zeevis
Prijs per 1000 gr: € 
Geur: 6,9
Kleur: 6,8
Vettigheid: 7
Structuur: 7,3
Smaak: 7,2
Totaal gemiddelde: 7 4

Denemarken
Te koop bij: Schmidt Zeevis
Prijs per 1000 gr: € 
Geur: 6,7
Kleur: 6,6
Vettigheid: 6,8
Structuur: 6,8
Smaak: 7
Totaal gemiddelde: 6,8
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structuur (7,3) maar kleur, geur en vettigheid blijven daar niet 
ver op achter. In het juryrapport lezen we: ‘mooi zacht van smaak 
en in vettigheid’, ‘mooie witte kleur’ en ‘fijne stevigheid en goede 
smaak’. 

Derde prijswinnaar: US
Kabeljauw uit de USA scoort in deze test vooral op structuur 
(7,3) en smaak (7,2). Ook vettigheid schoort een ‘goed’, wat in het 
juryrapport verder wordt omschreven als ‘iets te vet en vol’. De 
kleur wordt wat grauw bevonden en krijgt met een 6,8 dan ook 
de minste punten. 

Hekkensluiter in deze test is de kabeljauw uit IJsland, maar met 
een 6,5 scoort ook deze variant nog altijd ruim voldoende. 

Producttest

Volgende maand test het panel verschillende merken 
tomatenketchup.5

Schmidt Zeevis
Prijs per 1000 gr: € 
Geur: 6,7
Kleur: 6,7
Vettigheid: 6,8
Structuur: 6,8
Smaak: 6,5
Totaal gemiddelde: 6,7 6

IJsland
Te koop bij: Schmidt Zeevis
Prijs per 1000 gr: € 
Geur: 6,5
Kleur: 6,5
Vettigheid: 6,4
Structuur: 6,6
Smaak: 6,5
Totaal gemiddelde: 6,5

Voor deze test heeft Chef’s Magazine een willekeurige 
greep gedaan uit het totale aanbod kabeljauw.
Het testteam heeft beoordeeld op kleur, geur, smaak, 
structuur en vettigheid. Het gemiddelde van de
beoordelingen vormt uiteindelijk het eindcijfer.
1 = buitengewoon slecht, 2 = zeer slecht, 3 = slecht, 4 = 
onvoldoende, 5 = matig, 6 = voldoende, 7 = goed, 8
= zeer goed, 9 = uitstekend, 10 = uitmuntend.
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Tips & Trucs

Boter roken en klaren

Na 10 minuten onder een deksel met een beetje valse 
lucht herhaal je dit proces.

Zet een geperforeerde bak met daarin de boter op de 
bak met de rookmot. 

Plaats vier ijzeren afstandhouders in een slee en zet daar 
de eierdoos en 500 gram boter bij. Zorg ervoor dat de 
boter aan de andere zijde van de warmtebron staat. De 
boter krijgt een ranzige smaak wanneer deze smelt.

Doe 30 gram rookmot in een afgescheurd stukje van een 
kartonnen eierdoos.

Steek de rookmot in brand met behulp van een  brander.

Doe de boter over in een pan en laat smelten. Laat de 
gesmolten boter aan de kook komen, maar niet bruin 
kleuren.

Schuim de boter af en passeer de geklaarde boter door 
een zeef.

Schuim de boter af en passeer de geklaarde boter door 
een zeef.

Boter roken kan in een rookoven. Jonathan zandbergen laat zien hoe je boter ook 
makkelijk kunt roken met wat hulpmiddelen wanneer je niet over een rookoven beschikt.
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Het geheim van Wieringen

Op het voormalige Waddeneiland Wieringen, aan de grens van het dorpje Hippolytushoef, is 
een bijzonder restaurant te vinden: Het Geheim van Wieringen. Een restaurant waar alleen 

kleine gerechten worden geserveerd. Iets waar de Wieringenders nog wel aan moeten wennen, 
maar dat is juist de uitdaging volgens eigenaar Ischa Hijmans: “We proberen een brug te bouwen.”

Bijzondere horecalocatie
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Na tien jaar in het buitenland gewerkt te hebben als chef en 
souschef, kwam Ischa Hijmans begin vorig jaar terug naar de plek 
waar hij is opgegroeid: Edam. Ischa vertelt: “Via vrienden kwam ik 
in een huurhuisje in het centrum terecht, boven een restaurant. 
Deze zaak werd al snel overgenomen door Henk Koning, een 
Amsterdammer met grote ambities. Hij ging in Edam een zaak 
openen dat alleen maar kleine gerechten serveert, van een hoge 
kwaliteit: Het Geheim van Edam. Ik was erg sceptisch of dit wel zou 
lukken. Zelf had ik inmiddels een baan in het Okura Amsterdam. 
Als ik na mijn werk thuis kwam, kon ik het toch niet laten even te 
kijken in de zaak. Ik rolde er steeds verder in en zag hoe snel het 
restaurant door de gemeenschap in de armen werd gesloten. In 
de tussentijd merkte ik bij het Okura dat er voor mij weinig ruimte 
was om verder te groeien. Ik ben toen met Henk om de tafel gaan 
zitten, ik wilde voor mijzelf beginnen. Binnen een maand waren we 
samen aan het kijken voor een tweede zaak om het concept verder 
uit te breiden.”
 

De aanleg van de afsluitdijk
“We zijn gaan kijken in de directe omgeving, maar geen locatie 
was interessant genoeg. Tot we hier in Hippolytushoef kwamen. 
Het pand is in 1930 gebouwd door dezelfde architect als het 
monument op de afsluitdijk: Willem Marinus Dudok. Tijdens de 
aanleg van de dijk was dit het dranklokaal en restaurant voor de 
bouwers. Er zou een trambaan over de dijk worden aangelegd 
en dit zou het station worden. De trambaan is er nooit gekomen, 
zodoende is het gebouw behouden als horecabedrijf. Een tijd lang 
heeft hier een discotheek gezeten, die draaide erg goed omdat het 
de enige was in de kop van Noord-Holland. Daarna zaten hier een 
aantal restaurants, met wisselende successen.” Het Geheim is 8 juni 

Bijzondere horecalocatie
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2011 opengegaan. Ischa: “De zomermaanden en december was 
een groot succes, de rest van het jaar was het wat rustiger. Je merkt 
dat de mensen hier met moeite kunnen wennen aan het concept 
van kleine gerechten, maar ook om een hele avond aan tafel te 
zitten. Waarom is drie gangen niet voldoende? En waarom moet 
je meer dan twee uur aan tafel zitten? Het restaurant in het dorp 
serveert grote stukken vlees met bakjes friet en sla, die zaak zit elke 
avond vol. Tussen dat concept en het de echt hogere gastronomie, 
proberen wij een brug te slaan.”

 Het geheime menu
Onderdeel van het concept is het Geheime menu, een 
verrassingsmenu van vijf of zes gangen dat elke twee weken 
wisselt. Het is ook mogelijk a la carte te bestellen, maar 98% van de 
gasten kiest voor het menu. Ischa: “De meesten zeggen na afloop: 
als ik dat op de kaart had gezien, had ik het nooit besteld. Toch is 
het bord altijd leeg en afgelikt. Het is een uitdaging om iemand 
binnen te halen en de hele avond te laten genieten van lekker eten. 
Dat is precies de reden waarom ik het leuk vind om juist hier de 
zaak te openen: je moet jezelf dubbel en dwars bewijzen. Ik werd in 
het begin voor gek verklaard. Er werd gezegd: of je doet het goed, 
of het is met een paar maanden klaar. Nou dat laatste is alvast van 
de baan, we zijn namelijk al bijna een jaar open. Dat we in deze 
tijd dit op deze plek kunnen neerzetten, betekent dat we over twee 
jaar, als de crisis voorbij is, elke avond helemaal vol zullen zitten. 
Daar werken we nu naar toe. Dat is met vallen en opstaan, maar dat 
hoort erbij.”

Bijzondere horecalocatie
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Voor het eerst staat Ischa zelf niet meer achter het fornuis, maar is 
hij het gezicht van de zaak. “Ik heb een fantastisch team met twee 
jonge chefs in de keuken: Jordi Kooistra en Roberto Jongens. Het is 
even wennen, maar mijn ervaring als chef komt de samenwerking 
met de keuken ten goede.” Chef Jordi vult aan: “Als iets uitloopt, 
begrijpt Ischa precies wat er aan de hand is, zonder dat je het 
hoeft uit te leggen. Hier geen strijd tussen de witte- en de zwarte 
brigade.” Ischa: “Het grote verschil met vroeger is dat je toen na je 
werk de keuken uitliep en dat de zorgen pas weer de volgende dag 
weer begonnen, nu gaat het door. Ik zeg altijd: als je doet wat je 
leuk vindt, hoef je nooit meer te werken en dat voelt nog steeds zo. “

Bijzondere horecalocatie
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Fabrieksreportage

In Nederland is er nog maar één bedrijf dat roomkaas produceert: Lebo Kaas in Lopik. Roomkaas 
gemaakt van melk van Nederlandse koeien, binnen een straal van 30 km van het bedrijf. Chefs 

Magazine krijgt een rondleiding langs het productieproces van dit familiebedrijf.

Nederlandse roomkaas



50	 Chef’s Magazine april ‘12

Fabrieksreportage

Mariska Lekkerkerker is de dochter van Kees Lekkerkerker, de 
oprichter en hoofd van het familiebedrijf achter de roomkaas. Ze 
vertelt ons meer over het bedrijf. “Lebo Kaas maakt samen met 
drie andere bedrijven deel uit van een familiebedrijf. Mijn vader is 
als boerenzoon begonnen met zuivel maken op de boerderij van 
zijn ouders in Benschop, nu de Natuurhoeve. Van eigen melk ging 
hij boerenkaas maken. Mijn ouders hadden een eigen winkel in 
Bilthoven waar we de kaas verkochten. Op een gegeven moment 
moest er een keuze gemaakt worden tussen het produceren of de 
winkel. Er is toen gekozen voor de productie. De markt voor de 
boerenkazen werd moeilijker, er was niet meer op te concurreren 
tegen de grote jongens. Daarom is de Natuurhoeve zich gaan 
specialiseren in andere zuivel als boter, karnemelk, yoghurt en 
toetjes. Ook waren we begonnen met het maken van smeltkazen. 
Dit ontstond toen een partij kazen met kruiden een keer was 
mislukt en we besloten die zelf om te smelten. Dat smaakte eigenlijk 
hartstikke lekker en uiteindelijk is daar nu een aparte onderneming 
uit ontstaan: Kasi Food, waar we smeerkaas maken. Eigenlijk zijn al 
onze bedrijven op volledig organische wijze ontstaan. Het andere 
bedrijf is een machinehandel, gespecialiseerd in zuivelmachines. 
Dus ook weer zuivel, maar dan de meer technische kant.”

Nederlandse productie 
Mariska: “In Lopik produceren wij als Lebo kaas verse roomkaas. 
In het begin kochten we het basisproduct, de roomkaas in en 
mengden zelf de ingrediënten als kruiden of vruchten erdoor. We 
besloten de eerste stap over te slaan en zelf melk aan te kopen 
om te verwerken tot roomkaas. Tegenwoordig is van melk tot 
eindproduct het proces in eigen handen. Dat maakt ons het enige 
bedrijf in Nederland dat zelf roomkaasproducten uit verse melk 
maakt. Daar zijn we trots op, zeker omdat we geen groot bedrijf 
zijn.” De roomkaasproducten bestaan uit halffabricaten voor de 
industrie tot consumentenproducten. “We bieden ons product 
aan in verschillende vormen: kilobakken, staven voor de uitsnij, 
worsten, emmers en spuitzakken. Vooral dat laatste maakt ons 
uniek. Van deze spuitzak kun je gemakkelijk een puntje afknippen 
met de kartelschaar, zodat je de roomkaas eenvoudig en mooi 
kunt opdienen op hapjes en bijvoorbeeld als garnering. Voor de 
producten wordt zowel koeien-, als geitenmelk gebruikt. Sinds 
kort werken we ook met biologische melk en maken daarmee 
biologische roomkaas in de smaken bieslook en naturel. We werken 
nauw samen met de boeren waarbij we de melk inkopen en we 
zijn met hen een duurzaamheidsproject gestart onder de naam: 
Duurzame weidezuivel. Samen met de veehouders verduurzamen 
we ons product, beter voor de koeien en voor het milieu.”

Tailormade producten
Eindverantwoordelijk voor het productieproces is Jan Raaijmakers, 
hij vertelt ons meer over het geheim van roomkaas maken. Jan: 
“Het begint met een klant die een bestelling plaatst. Een groot deel 



Chef’s Magazine april12    51

Fabrieksreportage

van onze producten is namelijk tailormade. Aan de hand van de 
orders wordt de melk besteld bij de Natuurhoeve, ons zusterbedrijf. 
Zij weten hoeveel melk ze hebben en hoeveel wij nodig hebben en 
zijn zodoende verantwoordelijk voor de melkstroom. In roomkaas 
zit room, dat wordt gemaakt van melk met room. De hoeveelheid 
room die nodig is voor de melk wordt al bij de Natuurhoeve 
geregeld. Zij romen melk af en voegen die aan de melk toe. De 
magere melk die zij overhouden, wordt bijvoorbeeld gebruikt 
voor het maken van magere yoghurt. De melk voor de roomkaas 
moet een gestandaardiseerd vetpercentage hebben van 11% vet 
en 3.10% eiwit. Het is belangrijk om deze verhoudingen goed te 
hebben voor het proces, maar ook omdat roomkaas aan bepaalde 
wetten van regelgeving moet voldoen.”

“Als de melk hier binnenkomt, wordt ze gehomogeniseerd. Dat 
houdt in dat de vetbolletjes in de melk kleiner worden gemaakt. Zo 
blijven ze zweven in de waterfase van de melk. Om deze bolletjes 
heen gaan eiwitten zitten en op die manier blijft de melk homogeen. 
Als je dat niet doet, zoals vroeger het geval was, komt er een laagje 
vet op de melk te liggen. Hierna wordt de melk gepasteuriseerd 
op 80°C met een heet-houd-tijd van 6 minuten en terug gekoeld 
naar 22°C. Daarna gaat de melk de kweektank in en wordt zuursel 
en stremsel toegevoegd. Zuursel voor de smaak, stremsel om te 
verdikken. Op dit moment is het proces nog vergelijkbaar met dat 
van harde kaas maar dat zal snel veranderen. Het proces is nog het 
meeste te vergelijken met dat van kwark. Daarom valt roomkaas 
ook onder het kwarkbesluit en moet aan de bijbehorende regels 
en wetten voldoen. Omdat er stremsel aan wordt toegevoegd, 
maakt dat je het kaas mag noemen. Maar in tegenstelling tot bij het 
maken van harde kaas, hebben wij geen wei, het vocht dat tijdens 
het proces van harde kaas maken wordt gescheiden. Bij harde kaas 
is dit vele malen meer dan bij verse roomkaas, daarom heet het 
geen wei, bij roomkaas noem je het vocht permeaat. 
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“Het stremmen neemt ongeveer 15 uur in beslag. De gestremde 
melk noem je gel of coagulum en die wordt aan het einde van 
het proces beoordeeld door de procesoperator. Als alles er goed 
uitziet, gaat het verder het proces in. Op dit moment heeft de 
productie niets meer te maken met die van harde kaas. De gel 
wordt nu gethermiseerd op een temperatuur van 63°C voor drie 
minuten. Op die manier wordt de verzuring en stremming gestopt.”

Verschillende separaties 
“Hierna ondergaat de kaas een separatieproces, waardoor het 
permeaat eruit gehaald wordt. Het eerste proces is een centrifuge, 
door de centrifugaal werking wordt het vocht eruit gehaald en 
blijft roomkaas over. Het permeaat wordt opgeslagen als veevoer. 
Het tweede, andere mogelijke proces is een utrafiltratie, dit is te 
vergelijken met een Senseo koffiemachine. De roomkaas loopt 
langs verschillende membranen, het vocht gaat hier doorheen en 
wat overblijft is de roomkaas. Om in de vergelijking te blijven, wat 
bij de Senseo de koffieprut is, is voor ons de roomkaas.”

“De keuze voor de separatiemethode, heeft te maken met de 
wensen voor het eindproduct. Wij bieden namelijk roomkaas met 
verschillende percentages droge stof aan. Hoe minder droge stof, 
hoe smeerbaarder de roomkaas. Voor de ene toepassing is een wat 
stevigere kaas wenselijk, voor de ander juist een wat smeuïgere 
kaas. Het proces kunnen we sturen in allerlei droge stofgehaltes. 
Roomkaas met een droge stofpercentage van 38% is goed 
mengbaar in bijvoorbeeld salades en roomkaas met 36% is weer 
geschikt voor een spuitzak.”

“Roomkaas is 73+, dat houdt in dat er 73% vet in de droge stof zit. 
De droge stof is een optelsom van vet, eiwit en lactose. De lactose 
heb je nodig om te verzuren, dan worden de melksuikers omgezet 
in melkzuren. Het is daarom ook zo belangrijk dat de verhoudingen 
aan het begin goed zijn, de 11% vet en 3.10% eiwit. In absolute zin 
zit er 33% vet in het product. Ter verheldering: melk van een koe 
is 4.5% vet. Voor harde kaas heb je 10 liter melk nodig voor één kg 
kaas. Wij hebben melk die 11% vet is en hebben 3 liter nodig om 
één kg roomkaas te krijgen, zo kom je aan de 33% vet in absolute 
zin.”

Verwerking van de roomkaas.
“Na het separatieproces gaat de roomkaas in mengers met een 
beetje zout en Johannesbroodpitmeel, een natuurlijk bindmiddel. 
Het bindmiddel is nodig om het vocht vast te houden. Het product 
gaat daarna door de homogenisator om het mooi glad te maken. 
Daarna wordt de roomkaas op een temperatuur van 76°C in 
zakken opgeslagen. Dit noemt men hot fill. Deze zakken worden 
terug gekoeld en als ze eenmaal koud zijn, verder verwerkt. Een 
deel van de roomkaas geldt direct als eindproduct, maar een groot 
deel wordt gebruikt als grondstof voor de eigen mengafdeling. 
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Fabrieksreportage

Deze afdeling is het beste machine-technisch te vergelijken met 
een bakkerij of slagerij. Verschillende ingrediënten worden door 
de kaas gemengd en in de bijbehorende verpakking afgevuld. De 
ingrediënten die worden gebruikt zijn zo natuurlijk mogelijk. De 
roomkaas wordt bijvoorbeeld gemengd met kruiden en knoflook 
of tomaat en olijven. Er zijn ook zoete varianten, zoals rum rozijnen 
of ananas.”

Bijzonder product
De ingrediënten die nodig zijn, worden in een aparte ruimte 
afgewogen. Alle recepten zitten opgeslagen in de computer en 
moet per ingrediënt worden afgevinkt. Als dit gedaan is, wordt 
dit doorgegeven aan de opslag. De kaas gaat koud met de 
ingrediënten in de menger. Door het roeren wordt de kaas vanzelf 
zacht genoeg om verder te verwerken. De afvulmachine vult tijdens 
ons bezoek bakjes roomkaas met ananas. Door de kaas zitten 
stukjes ananas en voor de smaak ananaspasta, als garnering komen 
bovenop nog wat stukjes ananas. Jan: “De verschillende producten 
worden opgeslagen en voor de klanten worden specifieke orders 

samengesteld, de expeditie medewerker krijgt dus alles weer in de 
hand.”

“Roomkaas kennen we pas de laatste 25 jaar in Nederland, 
overgekomen uit Amerika en Frankrijk. Het is een echt ander 
product dan sour cream of crème fraîche. Aan roomkaas wordt 
namelijk iets onttrokken en aan een product als crème fraîche 
niet. In het begin was het voor het COKZ, verantwoordelijk voor 
kwaliteitscontroles zuivelindustrie, ook lastig om roomkaas 
wettelijk in te passen. Wat voor product is het dan? Waar lijkt het 
op? Daarom noemen we het verse kaas, maar moet het voldoen 
aan de eisen van het kwarkbesluit. Roomkaas is natuurlijk ook een 
bijzonder product. Het vormt een mooie basis voor zowel zoet als 
hartig, je kunt er alle kanten mee op.”



                Presenteert               
              met grote trots op 
                beide beursdagen 
                 Chef Andoni   
               Luis Aduriz 
        

 Eigenaar van restaurant 
                 Mugaritz in Spanje. 
           Momenteel op de 3de 
                     plaats van beste 
    restaurants ter wereld! 

Geprezen door de wereldwijde gastronomische pers als belangrijkste fenomeen 
op het mondiale gastronomische toneel. Bekroond met twee Michelin sterren 

sinds 2005 en met 19/20 punten in de Gault&Millau.

Andoni Luis Aduriz geeft Mugaritz een geheel eigen kookstijl! 
Bent u benieuwd naar de technologieën die hij gebruikt in zijn gastronomische 

aanpak?

Schrijf u dan nu in voor zijn Master Class & interview 
op Gastronomie 2012

Ga naar www.gastronomie.nl en klik op toegangskaarten. 
Maandag 12 november Master Class  

&
 Dinsdag 13 november Interview 
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Groningen
Eetcafé Istanbul HOOGEZAND
Gigis la mensa GRONINGEN
Venezia Turbo GRONINGEN
Dilan’s Grill & Pizza DELFZIJL
Eten bij moeders USQUERT

Friesland
De Jongens van Outdoor APPELSCHA
Het Ambacht B.V. HEERENVEEN
Roma WOLVEGA
V.O.F. Wielinga LANGWEER
Nieuw You Hao DRACHTEN

Drenthe
Trefpunt B.V. i.o. DE PUNT
Restaurant Bodrum EMMEN
Restaurant Anton NIJEVEEN
Sahara Restaurant ASSEN
New Beijing VRIES
Minicamping De Witte Leeuw HOOGEVEEN Overijssel
Tuindorphotel ‘t Lansink B.V. HENGELO OV
New Bangkok DEVENTER
G. Helder DEVENTER
Zalencentrum het Bakkershuis HAAKSBERGEN
Maestro Grill & Ribs ENSCHEDE
No Borders HENGELO OV
Heest B.V. DENEKAMP
C.V. Restaurant Prosecco VROOMSHOOP
Jipp’s Pub OMMEN
Bosgoed Wesepe WESEPE

Gelderland
Mezzo Restaurant & Kamers LICHTENVOORDE
Café Restaurant STROE
Loma Thais HARDERWIJK
‘Bij Casper’ Restaurant B.V. TIEL
Alanya TIEL
Eetcafé Yaagoubi V.O.F. CULEMBORG
Cemil Yumusak CULEMBORG
De Brooodzaak NIJMEGEN
Het begin NIJMEGEN
Chinees Restaurant Ming & Ming NIJMEGEN
Het Wapen BEMMEL
My Asia WAGENINGEN
Sa Lolla WAGENINGEN
Pizza & Pizza EDE GLD
Burger King Arnhem B.V. i.o. ARNHEM
Bosporos RENKUM
Pizza Velp VELP GLD
Pizzeria Antonio SILVOLDE
Bardancing Starlight ULFT
Restaurant Tokyo ULFT
Eethuis Smyrnali WINTERSWIJK
Pizzeria Leonardo LICHTENVOORDE
Restaurant Hoog Langen ZUTPHEN
Eethuis Wayang LOCHEM
Restaurant Mediterana VORDEN
F&B B.V. i.o. APELDOORN
Opa ‘ 90 Grillroom LOENEN GLD
Ons Strandhuus HULSHORST
Vogelesangh HATTEMERBROEK

Zuid-Holland  
Hogerhuys NOORDWIJK ZH
Hotel ‘De Kroon’ HELLEVOETSLUIS
Eeterij de Beleving B.V. i.o. NOORDWIJK ZH
Grillroom/Pizzeria Baraka RIJNSBURG
Bodega ‘’t Schouwtje’ WASSENAAR
Pizzeria Toscana VOORSCHOTEN
Donati VOORBURG
Thais Restaurant Siesoton LEIDEN
Wok King LEIDEN

Pizzeria Palermo LEIDEN
Zitman & Heezen LEIDEN
Koetjes en Kalfjes ALPHEN AAN DEN RIJN
Doel Indian Tandori Restaurant ‘S-GRAVENHAGE
Restaurant Nurzadem ‘S-GRAVENHAGE
Restaurant Bar Altro B.V. ‘S-GRAVENHAGE
Veggies On Fire ‘S-GRAVENHAGE
Poetri Ajoe ‘S-GRAVENHAGE
Indian Bay Dreams ‘S-GRAVENHAGE
MILES Food & Drinks DELFT
Vatan Mr tasty DELFT
Restaurant de Bonte Os DELFT
Weyzig Horeca B.V. i.o. BERKEL EN RODENRIJS
Eethuis Bij Bao ROTTERDAM
Double Tree Restaurant ROTTERDAM
Cassade Afhaalrestaurant ROTTERDAM
Chinees Antilliaans Indisch ROTTERDAM
Sahlan Restaurant ROTTERDAM
Grill- en Kebabhouse ROTTERDAM
Brasserie 2012 HOOGVLIET ROTTERDAM
Routiers Botlek B.V. BOTLEK ROTTERDAM
Amami SPIJKENISSE
Oriental Fusion B.V. i.o. HELLEVOETSLUIS
Wings Stellendam STELLENDAM
De Chinese Muur PUTTERSHOEK
Café Restaurant Jongepier DORDRECHT
De Prikkelinge LEERDAM
Bistro Piccolo GORINCHEM

Limburg
Hotel Asselt B.V. SWALMEN
Brasserie G.M.I. B.V. MAASTRICHT
Hotel-Café Restaurant BRUNSSUM
Star Venray VENRAY
Casablanca Restaurant Eetcafé VENLO
Lanterna VENLO
Happy Wok VENLO
Mamamia VENLO
De Dorpsherberg OSPEL
Umit ROERMOND
Grillroom Pizzeria Amon ROERMOND
Eetcafé Pizzeria Sphinx HAELEN
Restaurant Boschmolenplas B.V. HORN
Ariah SITTARD
Brasserie Aw Sluis MAASTRICHT
Marwan MAASTRICHT
Tokyoto B.V. MAASTRICHT

Noord-Holland
Café Piazza AMSTERDAM
Petit Restaurant Bellariva AMSTERDAM
Barroco B.V. i.o. AMSTERDAM
Restaurant Mantoe AMSTERDAM
Habibi Ana AMSTERDAM
La Lupa Wok to Walk AMSTERDAM
Restaurant-Café Touta AMSTERDAM
Proef Azië AMSTERDAM
Restaurant Canaletto AMSTERDAM
Taj Mahal AMSTERDAM
Diya Indiaas Restaurant AMSTERDAM
Visrestaurant Andalusia AMSTERDAM
Il Cavallino AMSTERDAM
Palermo II AMSTERDAM
Vis en Friet AMSTERDAM
La Buleria AMSTERDAM
D. Snijder HILVERSUM
Harrison LA B.V. LAREN NH
Trattoria Mangia E Bevi UITHOORN
Kapadokya PURMEREND
Restaurant Aan Tafel Zaandam KOOG AAN DE ZAAN
De Fles HOORN NH
Sharafat’s Enterprise ZWAAG
Sushi Sunshine ALKMAAR
RPJ Heerhugowaard B.V. i.o. CASTRICUM
V.O.F. La Cucina Di Georgia HAARLEM

Alexandria HAARLEM
Ikura Sushibar NIEUW-VENNEP

Utrecht
Restaurant Middenlandsezee UTRECHT
Soesterduinen B.V. UTRECHT
S.T. Hu Exploitatie B.V. i.o. UTRECHT
De Berenkuil B.V. UTRECHT
Sushi Today Utrecht B.V. UTRECHT
Selale Restaurant ZEIST
De Witte Zwaan B.V. DE BILT
Café-Bistro De Egel HOLLANDSCHE RADING
Broodjeszaak Bali AMERSFOORT
Eethuis Abu Dhabi AMERSFOORT
Food Center Barnies WIJK BIJ DUURSTEDE
Pizzeria La Fontana B.V. HOUTEN

Noord-Brabant
De Dorpsherberg V.O.F. OIRSCHOT
Oker Breda B.V. i.o. BREDA
Restaurant Hoeke BREDA
Restaurant Intermezzo ULVENHOUT
3 Sterren CHAAM
Wok to go Tilburg V.O.F. TILBURG
Blend New Day B.V. TILBURG
HAFRO invest B.V. TILBURG
Mister Gyross OSS
La Fontana VALKENSWAARD
China Garden BERGEIJK
Vintage EINDHOVEN
Ribsfactory EINDHOVEN
Eethuis Asya BREUGEL
Restaurant Valentino DEURNE

Zeeland
V.O.F. Hotel de Nieuwe Doelen MIDDELBURG
Zee&Meer SCHARENDIJKE
Zeebinkie B.V. i.o. BURGH-HAAMSTEDE
Saray Turkish Cuisine MIDDELBURG
Chinees-Indisch Restaurant OOSTKAPELLE
Löhr DOMBURG
Eetcafé Bar de Babbel ZOUTELANDE
Restaurant De Kaaipoort AARDENBURG

Flevoland
Mediteranee pizza-pasta ALMERE
Pizzeria O Sole Mio ALMERE

Nieuw

Net geopend
Amsterdam

Maastricht

Middelburg
s’-Hertogenbosch

Den Haag

Haarlem

Lelystad
Zwolle

Arnhem
Utrecht

Leeuwarden

Groningen

Assen
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Top Chefs weten de Cressen en
Specialties van Koppert Cress te
waarderen om hun smaak, kleur en
decoratieve toepassing. 

Kijk op www.receptenvantopchefs.nl,
hoe de sterrenchefs van Nederland
omgaan met dit spraak- en smaak -
makende ingrediënt, of ga naar
www.koppertcress.com voor meer
informatie.

Smaakmakend of Spraakmakend
De kwaliteit van Nederlandse tuinbouwproducten is beter dan waar ook ter wereld.
We zijn met zijn allen in staat de mooiste en gezondste producten te telen. Helaas
blijkt telkens weer dat de consument onvoldoende weet van de mogelijkheden en
eigenschappen van groente en fruit.
Koppert Cress heeft haar succes voor een groot deel te danken aan het directe
contact met de eindgebruiker.  Wij weten wat het effect is van een goede
demonstratie en het laten ervaren van het product. 
Rob Baan is mede-initiatiefnemer en co-producent van 24Kitchen, een zender die 24
uur per dag, 7 dagen in de week, kook- en voedselgerelateerde programma’s uitzendt.
Een uniek platform voor de tuinbouw, waar het verhaal van gezonde voeding en de rol
van de AGF ruim aan bod komt. Koppert Cress is blij, ook op deze manier, een bijdrage
te kunnen leveren aan een gezonder en welvarend Nederland.

De AGF Innovatieprijs 2012 voor 24Kitchen is voor ons een bewijs dat we op de
goede weg zijn.
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