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Thema restaurant Bijzondere horeca Extra in gesprek

Chef’s chef
Edwin Muns: Betuwse geschiedenis

Succesondernemer
Michel Dijkstra: Restaurant voor één dag

Kook & Cultuur
Laat je inspireren door de ‘ruige’ Schotse keuken!



SUPERVLIEGKADO bij Chefsmagazine
Zelf voelen hoe het is om een vliegtuig te besturen? U wordt ontvangen bij het 

supergezellige vliegbedrijf VliegExperience.nl in Teuge. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee krijgt u de grondbeginselen van het 

vliegen door uw instructeur uitgelegd. Daarna stapt u in de Cessna die voor u 

klaar staat. De vlucht duurt in totaal 15 minuten. Na afloop van de vlucht ontvangt 

u van uw instructeur een luchtdoopcertificaat.

maximum gewicht en lengte van de kandidaat (85 kg – 1,85 m.)

 • Geldig voor 1 persoon
• Geldig op dinsdag t/m vrijdag

• Gratis bij een abonnement op Chefs magazine 
• Geldigheid 6 maanden na uitgifte van de ticket
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Jan Veerman Vis 
op Gastronomie 2012 Chefs Chef

Interviews op de Gastronomie Gastronomie 2012
Kwaliteit & inspiratie 
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Chef 's
Chef’s chefMichel Magielse: De marge van Noor

Gastronomie 2012
Inspiratie & beleving op Gastronomie 2012

Achtergrond 
Op zoek naar de truffel in Umbrië
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Chef’s chef
Rob van Schaick : Terug naar smaak

Achtergrond
Ierse abalone, ‘The real fl avour of the sea’

Kook & Cultuur
Smørrebrød en zø Denen & eten. Lekker en hygge…!
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voorkomen. De uitgever aanvaardt daarvoor geen 
aansprakelijkheid.

Bij de bedrijfsvoering ligt de focus de 
komende tijden nog altijd op het behalen 
van voldoende rendement. Nog steeds 
moeten alle zeilen worden bijgezet om 
met minder middelen tot een goed 
bedrijfsresultaat te komen. Dat betekent 
keuzes maken. Er 
moet meer met 
minder personeel en 
horecaondernemers 
investeren meer 
dan ooit in techniek. 
Vindbaar zijn op 
social media en 
reserveringssites is 
een must. Wie niet 
op een app te vinden 
is loopt gasten mis. 
Gelukkig zijn we 
nog niet zover dat 
apps onze gasten 
uitgeleiden doen 
bij de deur, of op tafel liggen om de gast 
van gastvrijheid te voorzien. En laten we 
dat vooral zo houden. Mensen maken nog 
altijd het verschil tussen slagen of minder 
goed slagen. Techniek biedt nieuwe 
kansen en kan werkzaamheden efficiënter 
laten verlopen, maar het zijn vooral uw 
werknemers die het werkelijke verschil  
maken of de gast nog eens terugkomt of 
uw zaak voorgoed voorbij loopt. Een tijdje 
geleden sprak ik een ondernemer die een 
bijzonder strenge selectieprocedure hield 
voor zowel de witte als zwarte brigade 
van zijn nieuw te openen restaurant. 
Slechts één op de vijfentwintig kandidaten 
werd aangenomen. Veel ondernemers 
dromen van het alleen al hebben van 
zoveel keus aan  medewerkers. Het 
betrof een, inmiddels, sterrenzaak. De 
ondernemer geloofde in de filosofie 
van ‘selectie aan de poort’. Hij bood het 
beste, maar wenste ook het beste. Geen 
half werk, geen ‘we zien wel’, maar weten 
wat je wilt en zeer selectief op zoek 
gaan naar wie daarbij past. Een kostbaar 
traject dat verder ging dan één of twee 
sollicitatiegesprekjes, maar bestond uit 
een intensieve trainingstraject. Kan dat wel 
in deze tijd? Je kunt het ook omdraaien. 
Als het huidige klimaat de horeca één 
ding geleerd heeft dat is het dat uw 
restaurant niet beoordeeld wordt op uw 

topman of topvrouw, maar op de beleving 
die uw zwakst presterende werknemer 
achterlaat. Leest u er de recensies op de 
vele apps maar op na. Wil dat zeggen dat 
er met de juiste techniek nooit meer iets 
mis zal gaan? Waarschijnlijk niet. Mensen 

blijven onderhevig aan 
tal van invloeden die hun 
prestatie beïnvloeden. 
Ook de mensen op onze 
eigen redactie. In de 
januari uitgave zijn helaas 
foutieve foto’s geplaatst 
bij Chef’s Chef Ugi Stanišiç. 
Ugi is chef bij Hotel de 
Bilderberg in Oosterbeek en 
de aangrenzende Trattoria 
Artusi. Een reportage over 
dit restaurant lag al een 
tijdje ‘op de plank’.  Met 
de recente komst van Ugi 
moest hier een hernieuwde 

invulling aan worden gegeven.  Op een 
druilerige middag in oktober reden 
we opnieuw naar Oosterbeek waar we 
dankzij Ugi en zijn team een mooie en 
zeer gastvrije middag beleefden bij een 
toponderneming. Des te meer spijt het 
ons dat pas na persing van ons blad de 
oude foto’s van de plank bleken te zijn 
gehaald. Onze oprechte excuses voor 
Ugi, zijn team en General Manager Harro 
Menkhorst zijn dan ook op zijn plaats. De 
foute afdrukken zijn de reden dat u deze 
maand niet één, maar twee Chef’s Chef in 
dit blad terugvindt. Beiden voorbeelden 
van ondernemers die nieuwe technieken 
en de nieuwe manier van werken hebben 
omarmd om hun restaurant nog beter op 
de kaart te zetten. Terwijl u kunt genieten 
van een dubbele reportage werken wij 
alweer druk aan het volgende nummer. 
Gewoon weer met één bijzonder Chef’s 
Chef. 

Tot volgende maand

Tivadar Tullner

FOUT
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Venray
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maart 2013
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Restaurant Van Balveren ligt er -met 
een kerkje en kasteel als naaste buren- 
zelfs hartje winter idyllisch bij. Naar 
Echteld kom je dan ook niet voor 
het Randstedelijke ‘zien en gezien 
worden’, maar om te genieten.

Extra

Dat niet iedere brave burger zich 
houdt aan de adviezen van het 
Voedingscentrum, laat documentaire 
Rauwer (2012) van maakster Anneloek 
Sollart zien. 

Ensis directus, mesheft, tafelschede, 
tafelmesheft of scheermes; het zijn 
allemaal benamingen voor hetzelfde 
langwerpige schelpdier. 

Partners van Chef’s Magazine

AchtergrondChef’s Chef

Thema restaurant

 In 2013 doet de Italiaanse smaak het 
nog altijd fantastico in Paesi Bassi en 
daarom brengen we deze maand een 
bezoek aan Restaurant Acquavite in 
de vestingstad Naarden. 
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Chef’s Chef

Edwin Muns 
Betuwse geschiedenis

Het is een redelijk drukke dag voor de brigade van Edwin Muns, chef van Restaurant Van Balveren 
wanneer we komen om deze reportage maken. Een grote groep gasten uit de zakelijke markt 

heeft voor drie dagen haar intrek genomen in het hotel-restaurant en het is lunchtijd. Gasten 
voor een familiefeest komen even spieken in de open keuken, waar ondanks de lunch-piek een 
bewonderenswaardige rust heerst. Edwin Muns: “Als chef moet je beseffen dat je keuken net zo 
goed is als het gemiddelde van je team.”
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Chef’s Chef

Restaurant Van Balveren ligt er -met een kerkje en kasteel als naaste 
buren- zelfs hartje winter idyllisch bij. Naar Echteld kom je dan ook 
niet voor het Randstedelijke ‘zien en gezien worden’, maar om te 
genieten. Het Euro Toques restaurant behoort tot de top van de 
Betuwse restaurants. Of beter: behoort opnieuw tot die top. Het 
restaurant kent een geschiedenis die terug gaat tot 1750. In 2008 
werd het aangekocht door de huidige eigenaar, eveneens eigenaar 
van het naastgelegen kasteel Wijenburg. Manager Jan Harberink: 
“Het bedrijf heette voorheen Het Wapen van Balveren en heeft 
eigenlijk altijd een goede naam gehad. De vorige eigenaar heeft 
die lange traditie verbroken door er een restaurant van te maken 
waar alles kant-en-klaar binnenkwam. We hebben het dan over een 
periode van dertien jaar. Dat is niet zomaar weg uit het geheugen 
van gasten, maar inmiddels zijn we weer bezig om geschiedenis 
te schrijven. De huidige eigenaar is culinair goed onderlegd 
en heeft direct een start gemaakt om het restaurant terug op 
niveau te brengen. Voor deze schone taak werd hij o.a. Edwin 
aangetrokken.” Edwin Muns: “Toen ik de uitdaging aanging was er 
niets. Geen brigade, geen goede keuken en geen helder plan. Alles 
moest opnieuw opgezet worden. Er was de ambitie om een mooi 
restaurant te maken, maar niemand had een duidelijk beeld voor 
ogen in welke vorm.”

drie-eenheid
Onlangs werd Mario Senjic aangetrokken als Maitre/Sommelier en 
sluitsteen in een drie-eenheid. Jan: “Het team is nu compleet en zijn 
we op drie punten sterk: management, keuken en gastheerschap. 
Er heerst tussen ons een vanzelfsprekendheid die gestoeld is op 
ambities en overeenkomstige ideeën over kwaliteit. Van daaruit 
kunnen we dezelfde kant opwerken. De cijfers wijzen inmiddels 
ook uit dat deze combinatie werkt.” “Als vakmensen zijn we vaak 
erg geneigd om te denken dat wat wij doen het enige juiste is,” vult 
Edwin aan. “Natuurlijk is wat we doen belangrijk voor het bedrijf, 
maar waar het vooral om gaat is dat je goed luistert naar de gast. 
Eigenlijk is het ontnuchterend simpel: het gaat niet om ons! Dus 
hebben we het omgedraaid en bepaalt de gast. Op voorwaarde 
dat we geen concessies doen op kwaliteit. Dit betekent dat soms 
de prijs omhoog moet, maar als je vervolgens geeft wat de gast wil, 
dan blijkt deze graag te betalen. Hoe vaak eet je niet ergens voor 
veel geld terwijl je de veronderstelde waarde niet terug ziet op het 
bord? Als je op de kaart zet: salade van zwezerik, coquille en zalm, 
dan moet je als gast niet tussen de goedkopere producten hoeven 
zoeken naar een paar flintertjes van de duurdere producten. Dat is 
een manier van bedrijfsvoering waar de gast genoeg van heeft. Ga 
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Chef’s Chef

er nooit van uit dat je te maken hebt met een eenmalige gast. Het 
gaat om netwerken met en via die gast. Het kan altijd gebeuren dat 
er iets mis gaat. Los dit dan op, op een manier die recht doet. Een 
kopje koffie op een rekening van 400 voor 4 geeft geen voldoening 
en blijk van belang op een lange termijn contact.” 

Ik heb niets aan een team 
waarin iedereen goed is in 
ongeveer hetzelfde
Blijvertjes
“Ik ben verantwoordelijk voor de keuken, maar doe dat niet alleen. 
Sterker, ik kan het niet alleen. Ik heb de mazzel dat ik een goed team 
om me heen heb dat ook mentaal flexibel is en snel kan schakelen. 
Iedereen heeft zijn eigen specialiteit; Jan doet de organisatie, Mario 
de voorkant en ik het ‘vette hok’”, lacht Edwin. “Ik kan best koken en 
heb een visie, maar het échte sterke punt is dat er mensen bij elkaar 
zijn gebracht met een specialiteit. Als chef heb je niets aan een 
team waarin iedereen goed is in ongeveer hetzelfde en niemand 
iets unieks heeft in te brengen. Souschef Gerben van Zetten is een 
kei in patisserie en verzorgt deze dan ook zo goed als volledig. 
Souschef Bart Noordam is heel goed in plannen en vooruit denken. 
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Chef’s Chef

Rico de Weert kwam aanwaaien als leerling, staat inmiddels op 
niveau 4 en is onze kei van een Manusje-van-alles. Op het kasteel 
zwaaien John van Verseveld met zijn assistent de scepter. Zij draaien 
4 tot 5 bruiloften per week. Elk van ons heeft zijn eigen team, maar 
deze zijn naar behoefte onderling uitwisselbaar. Op het kasteel 
worden geen dampende buffetten gepresenteerd, maar net als 
in het restaurant mooi en verfijnd eten. Het is bijzonder dat we 
onderling de teams zo goed op elkaar afgestemd krijgen. Zonder 
dat kun je als chef koken wat je wilt, maar kom je nergens. Je moet 
beseffen dat je zelf net zo goed bent als het gemiddelde van je 
team. Wil je beter worden dan moet je onderaan beginnen om het 
niveau op te krikken. Ik kan zelf overal gaan eten en de wereld over 
reizen om inspiratie op te doen, maar draagvlak creëren gebeurt 
door kritisch te zijn op jezelf en door een openheid van werken te 
creëren. Wanneer je dat kunt overbrengen krijg je iets moois terug 
dat je kunt overdragen op je gasten. Meer is het niet. Wat doe je nu 
eigenlijk als kok? Je zoekt mooie spullen en laat daar wat techniek op 
los. Dat alleen is nooit genoeg voor een totale bedrijfsvoering.” Jan 
is het ermee eens: “Een brede kijk die voorbij de witte muren komt 
is een gave. Mijn persoonlijke interesse ligt niet in het restaurant, 
maar bij social media- en automatiseringsvraagstukken, marketing 
en bij professionalisering en het offertetraject. Je voorkeuren moet 
je eerlijk uitspreken in het team. De laatste vijf jaar hebben we op 
deze manier grote stappen gemaakt. De poppetjes staan op de 
goede plek, met mensen waarvan ik weet: die blijven, hier kunnen 
we opnieuw geschiedenis mee schrijven!”
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Chef’s Chef

Zoet, zuur, zout, bitter, krak 
Nu we er toch zijn, moeten het nog wel even over Edwin´s culinaire 
voorkeur hebben. “Ik kook klassiek en houd van goede jus en 
sauzen”, antwoordt hij op de vraag hoe zijn kookstijl zich kenmerkt. 
“Eten moet eten blijven, en ik houd van goede porties. Ook zoet, 
zuur, zout, bitter en de ‘krak’ moet overal inzitten. Op de kaart staan 
al vijf jaar een aantal klassiekers zoals steak tartaar, carpaccio en 
gerookte zalm. Die zijn inmiddels verfijnd, want ook klassiekers zijn 
onderhevig aan tijdsinvloeden, maar ‘eerlijk en herkenbaar’ staat 
voorop. Ik snijd geen bevroren vlees tot carpaccio, maar gebruik 
kogelstukken van Black Angus die ik 24 uur pekel, licht rook en vers 
wegleg. Ook zalm pekelen we zelf met basterdsuiker, whisky en 
zeezout en leggen die 24 uur onder druk weg voor we hem koud 
roken. Dat geeft topproducten. Waar het gaat om locale producten, 
werken we met snoekbaars van Teunis van Gessel van Boer’n Best, 
halen we de meest bijzondere groenten van ‘Onze Wilma’. Wel eens 
gehoord van bloedperen? Wilma heeft ze! En natuurlijk werken we 
met Betuws fruit wanneer dit in het seizoen past. Twee jaar geleden 
hadden we in de winter een recensent die erover viel dat hij geen 
roodfruit bij het menu kreeg, terwijl hij in de Betuwe zat. Dan heb 
je het volgens mij niet helemaal goed begrepen en staat kwaliteit 
boven de wens van de gast.” 

Manager Jan Harberink over Edwin Muns
“Chefs kunnen eigenwijs en star zijn in hun visie. Dat is een slechte 
vorm van communicatie en geeft een stuk verlies aan kwaliteit, 
waar gasten last van kunnen hebben. Met Edwin hoeven we daar 
niet bang voor te zijn. Edwin Muns is een man met hart en ziel voor 
het vak, die meer kan dan koken alleen. Hij snapt in brede zin hoe 
het in een restaurant werkt en waar je als bedrijf naar toe moet 
willen groeien. Dát je moet willen groeien. Zowel als persoon als 
bedrijf. Als manager ben je nooit 100% van de tijd op de werkvloer. 

Dan bestaat het gevaar dat dingen een eigen leven gaan leiden. 
Daar heeft dit bedrijf in het verleden last van gehad. 2008 is wat dat 
betreft nog niet zo lang geleden. We weten nog niet precies welke 
uiterlijke vorm onze kwaliteit moet krijgen, maar met Edwin en 
daarbij de recente komst van Mario hebben we wel de middelen. 
Inmiddels staat er in de keuken een team dat constant is, ook als 
Edwin niet 100% van de tijd op de vloer is. Zo heeft hij begin dit 
jaar 10 dagen als gast-chef demonstraties verzorgd aan boord van 
het cruiseschip MS Rotterdam. Over een goede voortgang tijdens 
zijn afwezigheid hoef ik me dan geen zorgen te maken. We hoeven 
geen ster, maar willen wel dat alles altijd klopt. Met dit team en met 
deze chef lukt dat.” 
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Chef’s Chef

Hoofdgerecht
Kabeljauwrug met krokante knolselderij,  
zoetzure komkommer en paddenstoelen

Receptuur voor 4 personen

4 stuks  kabeljauwrug met vel van 150 gram per stuk
4 dl  fond van de graten
2 dl  verse room
1 el  crème fraîche 
50 g  koude roomboter

200 g  knolselderij schoon
100 g  Panko
100 g  eiwit
100 g  bloem
100 g  trompette de la mort
6 stuks  kleine king-boleten
1  komkommer

Zoet zuur:
1 dl  water
1 dl  witte wijnazijn
100 g  suiker
1  blaadje verse laurierblad
1  takje tijm
1  el mosterdzaad
1  kruidnagel 
3  peperkorrels
 zout

Kook de visfond in tot 2 decilite, voeg room en crème fraîche 
toe en zet weg tot verder gebruik. Breng voor het zoetzuur alle 
ingrediënten aan de kook, zeef en zet het geheel koud in een 
knijpflesje. Snijd de knolselderij in strakke frieten en paneer deze 
met bloem, dan losgeklopt eiwit en als laatste de panko. Bewaar 
in de koelkast tot gebruik. Trompette de la mort schoonmaken, 
wassen en drogen op papier. De king-boleten schoonmaken 
en in helften snijden. Van een geschilde komkommer linten 
trekken, deze oprollen en marineren met het afgekoelde 
zoetzuur. Kabeljauwloins bestrooien met peper en zout en 
bakken in roomboter tot net niet gaar. Saus opzetten en na 
koken monteren met de koude boter. King boleten goudbruin 
bakken en bestrooien met zout en peper. Trompette de la mort 
opstoven in roomboter en bestrooien met peper en zout. Frituur 
de knolselderijfrieten tot ze goudbruin zijn en bestrooi direct met 
zout. Schik het geheel op warme borden. 
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Chef’s Chef

Hoofdgerecht
Fazant met zacht gegaarde zuurkool, zijn 
krokante boutje en eigen jus

Receptuur voor 4 personen
2 Fazant hanen geplukt
Peper en zout

Garnituur voor de zuurkool:
400 g  zuurkool
100 g  roomboter
2  blaadjes verse laurier
1 dl  Riesling
2 dl  kippenbouillon
200 g  gerookt buikspek
2  kruidnagels
2  jeneverbessen
1  takje rozemarijn
6  peperkorrels zwart 

Garnituur voor de jus:
200 g   matignon gesneden winterpeen,  

knolselderij, uien en prei
15 g  verse tijm
1  blaadje verse laurier
1  stukje foelie
½  bol knoflook
2 dl  witte wijn
2 dl  Jus de veau
3 L  water

Garnituur voor de boutjes:
2 dl  kippenbouillon
2 dl  witte wijn
2  takjes tijm
1  takje rozemarijn
1  vers laurierblaadje
 peper en zout

Snijd de boutjes van de fazanten af. Bestrooi de filets (nog steeds 
op het karkas) en de boutjes rijkelijk met peper en zout. Bak alles 
rondom goudbruin aan. Haal de filets van het karkas, ontdoe 
ze van kogeltjes en ingeschoten veren, verwijder peesje uit het 
haasje en verwijder ook het vliesje tussen het haasje en file. 
Vacuümeer vervolgens de filets en gaar gedurende 2 uur in een 
warm waterbad van 52 graden Celsius. Ontdoe de boutjes van het 
dijbeen en de enkeltjes. Vacuümeer de boutjes met het daarvoor 
bestemde garnituur en gaar gedurende 6 uur in een warm 
waterbad van 93 graden Celsius. Spoel de zuurkool kort af met 
koud water en vacuümeer met het daarvoor bestemde garnituur. 
Gaar de zuurkool in een warm waterbad van 95 graden Celsius 
gedurende 6 uur. De karkassen, botjes en peesjes van de fazant 
aanbakken samen met het garnituur voor de jus en afblussen met 
de witte wijn. Hierna water en jus de veau toevoegen. Laat het 
geheel 4 uur trekken en giet het daarna door een fijne zeef. Kook 
de fond in tot gewenste smaak en dikte. 

Voor opdienen de fazantfilet zachtjes bakken in de roomboter, 
draai de filet pas op het allerlaatste moment om, opdat hij mals 
en sappig blijft. Het boutje even paneren in grove panko en 
krokant bakken. De zachte zuurkool presenteren in een steker en 
het geheel afmaken met de fazanten jus. 
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Chef’s Chef

Dessert
Gepocheerde Betuwse appel, roomijs van 
appeltaart, dooiertje van steranijs en terrine van 
yoghurt en hibiscus

Receptuur voor 4 personen
4  kleine Jonagold
2 dl  sap van hibiscus
1  vanille peul

Roomijs van appeltaart:
100 g  suiker
3 dl  verse room
1 dl  boeren melk
1  eidooier
1 el  glucosestroop
15 g  appeltaart theemix

Dooiertje van steranijs:
2 dl  room
20 g  suiker
1  steranijs
0,8 g  agar agar
2 dl  lichte suikersiroop
1  steranijs
10 g  Vegetal Sosa
 cocktailprikkers

Terrine van yoghurt en Hibiscus:
100 g  yoghurt
50 g  boerenmelk
20 g  suiker 
2,5  blaadje gelatine
1 dl  Hibiscussiroop
1,5  dl water
½  vanille peul
2,5  blaadje gelatine

Vacuümeer de appel met de hibiscussiroop en de vanille-peul 
en gaar in een warm waterbad van 95 graden Celsius gedurende 
45 minuten en laat afkoelen in ijswater. Voor het roomijs: laat de 
melk, room, suiker, appeltaart theemix en glucose aan de kook 
komen. Haal van het vuur en laat een half uur afgedekt de smaken 
doortrekken. Voeg een eidooier toe en bind op matig vuur af 
onder voortdurend roeren. Daarna terug koelen en opdraaien 
in een ijsmachine. Voor de terrine: maak twee aparte geleien 
van yoghurt en hibiscus en bouw deze om en om op in een 
rechthoekige vorm, laat iedere laag eerst opstijven in de koelkast, 
alvorens er een nieuwe laag op te scheppen. Voor de dooiertjes: 
room, suiker, steranijs en agar-agar aan de kook brengen, van 
het vuur halen en een half uur afgedekt door laten trekken. Dan 
nogmaals opkoken, zeven, koud laten worden en opdraaien in 
een magimix. De verkregen saus inspuiten in bollenmatten en 
aanvriezen. Kook de lichte suikersiroop op met de steranijs en de 
Vegetal van Sosa. Verwijder de aangevroren steranijsballetjes uit 
de matten en prik er een cocktailprikker in. Haal drie keer door de 
Vegetal-gelei heen en laat op temperatuur komen. Verwijder de 
cocktailprikker. 

Schik het geheel op koude borden en garneer met bijvoorbeeld 
Hibiscus-gel, mousse van hibiscus en merengue.
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Altijd een Professional op voorraad.
Het matchen van de juiste kandidaat aan de juiste functie 
is een vak apart, zeker gezien de vaak complexe planning 
in de food & beverage sector.
Dankzij onze expertise en fl exibiliteit bent u in staat snel in 
te spelen op de wisselende personeelsbehoefte binnen uw 
organisatie.

Hèt adres voor vakbekwame medewerkers in de horeca, 
catering en instellingen, bijvoorbeeld:

 Bureau Q-Linaire
Food & beverage professionals

www.bureauqlinaire.nl of bel snel: +31(0)541 - 66 36 30

√ Interim management
√ Keukenmedewerkers
√ Bedieningmedewerkers
√ Afwas / Medewerkers stewarding

Column

Proeven bij de slijter
He, he, eindelijk is het weer 
toegestaan om te proeven 
bij de slijterijen. Het was 
toch een absurde regel dat 
de verkopende winkelier zijn 
waren niet kon aanprijzen 
door de klant zelf te laten 
proeven. Stel dat het ook 
zo zou zijn bij de slager of 
kaasboer. Nog altijd loop ik 
graag  bij deze vakmensen 
binnen om een proefhapje 
te scoren. Dat stamt nog uit 
mijn kindertijd waarbij ik 
“dank u wel” leerde zeggen 
na het altijd aangeboden 
plakje worst. Over smaak 

valt niet te twisten en daarom proeven we het zelf. Bepaal uw 
eigen oordeel en kies datgene wat u bevalt. In mijn whiskybar 
verzorg ik dagelijks proeverijen. Overigens niet enkel whisky 
maar ook wijnen, port en sherry’s, champagne, jenevers, 
cognacs, rums etc. Niets leuker dan de reacties van de gast te 
lezen al die een nieuwe smaak ontdekt. Mijn slogan heet dan 
ook “Proeven, Ontdekken en Genieten”. 

Vakmensen
Belangrijk bij dit alles is dat er vakmensen in de winkel staan 
die verstand van zaken hebben en hun klanten terdege 
kunnen informeren. Dat zit bij de slijters wel goed maar ik 
twijfel over de drankwinkels bij de supermarktketens. Die 
zijn veelal onbemand en de opgetrommelde medewerker 
beschikt vaak niet over voldoende warenkennis. En juist bij 
de slijter wordt de wet zo vertaald dat de klant alleen mag 
proeven waar hij of zij om vraagt. Dit om alcohol misbruik 
te voorkomen Sjonge, wat een onzinnige regel. Wie en hoe 
controleren ze dat nou weer. En zou een slijter echt zitten te 
wachten op klanten die alleen maar komen om te proeven? 
Maar, bij nader inzien moet ik er misschien helemaal niet zo 
blij om zijn. Mijn whiskybar namelijk biedt de gelegenheid om 
uit honderden whisky’s te kunnen proeven. Flessen verkoop 
doet dan de slijter. Als ze daar ook kunnen proeven hoeft 
men niet meer naar mijn bar. Of zal het allemaal niet zoveel 
verschil maken? Eerlijk gezegd……. Ik verwacht dat niet. 
Proeven maar!

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
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Trendwatcher Adjiedj Bakas 
ziet genoeg uitdagingen 

voor de chef
’Gasten kiezen in de toekomst in het  

restaurant hun krop sla uit’ 

Trendwatcher Adjiedj Bakas is optimistisch over de toekomst. In alle opzichten. Restaurants 
zullen zeker niet verdwijnen. Mensen willen elkaar immers graag ontmoeten. In het creëren 

van een gezellige huiskamersfeer zit vooral de uitdaging voor de restaurateur. Op een andere – 
creatievere – manier kijken naar voedsel is een aspect dat aandacht van de chef-kok vraagt. Bent 
u al klaar om oude waarden los te laten en het nieuwe met open armen en een brede glimlach te 
omarmen? Bakas ziet het helemaal zitten!

In gesprek
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“Somberheid is nergens voor nodig. We zitten namelijk gewoon 
in een overgangsfase. De oude economie loopt zo’n beetje op zijn 
eind. Wij zijn in de rui en maken ons op voor alweer een nieuwe 
economische lente,” aldus de originele denker. De afgelopen 
jaren zijn we, terugblikkend, vooral druk bezig geweest met de 
ontwikkeling van de computer en het internet. Veel zaken lijken 
uit de hand gelopen te zijn. Daarbij groeit de wereldbevolking 
explosief en moet dringend worden nagedacht over een 
eerlijkere voedselverdeling, die ook nog minder verspillend 
en milieuvriendelijker is. Oude, verloren gewaande, kennis en 
futuristische technologieën kunnen wellicht prima met elkaar door 
één deur of elkaar misschien zelfs versterken. Wie goed om zich 
heen kijkt, ziet nu al dat ambachtelijkheid en kleinschaligheid – 
ook in de foodindustrie -weer gewaardeerd worden. Tegelijkertijd 
zien we aan de opkomst van de 3D printer en aan de vervaging van 
de virtuele wereld, dat we er klaar voor zijn nieuwe oplossingen te 
aanvaarden en te integreren. “Ik voorspel dat het in 2020 allemaal 
weer voor de wind gaat. Soms gaat het nu eenmaal fantastisch en 
soms gaat het minder. Die golfbewegingen horen erbij, er is echt 
helemaal niets mis mee. Niemand vindt het toch ook fijn, om dag 
in dag uit, alleen maar slagroomtaart te eten? Het is broodnodig 
om even een beetje rustiger aan te doen, een pas op de plaats te 
maken en de dingen anders te beschouwen.” 

Herwaardering van het ambacht
Ondanks het feit dat het met de economie uiteindelijk goed 
komt, zullen grote groepen burgers het in de tussenperiode 

ongetwijfeld flink voor hun kiezen kijken. Dertigers bijvoorbeeld 
met hoge hypotheken en torenhoge schulden die hun baan zijn 
kwijtgeraakt, betalen misschien wel de rekening van de waanzin 
van de hysterische overconsumptie van de afgelopen decennia. 
Zal het verschil tussen arm en rijk onoverzichtelijk groot worden? 
“De klappen vallen in een andere hoek dan je zou denken. 
Vooral de middenklasse krijgt het moeilijk de komende tijd. De 
arbeidersklasse en de ambachtslieden die zullen niet zoveel te 
verduren krijgen. Heel veel mensen hebben verkeerde banen 
gekozen. Administratieve krachten worden massaal werkeloos en 
wie slim is, laat zich zo snel mogelijk omscholen. Horlogemakers, 
timmerlieden en ook koks blijven we nodig hebben.” 

Optimaal omgaan met voeding
Met de gastronomie in Nederland gaat het steeds beter. De 
consument weet steeds beter kwaliteit te herkennen. Uit eten gaan 
is populair en toch wordt er niet optimaal met voeding omgegaan. 
Dit is één van de punten waar de professionele keuken iets in kan 
betekenen.“ We zullen toch echt anders met onze voedselinname 
om moeten gaan. Overgewicht is een serieus probleem. We wegen 
nu gemiddeld zo’n 5 kilo meer dan pakweg 10 jaar geleden. Te 
veel calorieën in combinatie met te weinig lichaamsbeweging 
maakt ons ziek. Minder suiker en zout toevoegen aan gerechten, 
is een idee. Koks en voedselontwerpers zullen anders moeten gaan 
denken. Bijvoorbeeld over hoe ze gerechten op een nieuwe manier 
smakelijk kunnen maken. Het is ook een idee om op de menukaart 
te gaan vermelden wat er allemaal inzit. Weet je dat er een pilletje 
bestaat waarin een Japans kruid verwerkt is, waarmee we onze 
smaak op een prettige manier voor de gek kunnen houden? We 
zijn van nature dol op vet en zoet. Wanneer de kok je nu zo’n pilletje 
geeft, voorafgaand aan een zuur gerecht, dan proef je toch een 
zoete smaak. Stevia is trouwens ook zo’n prachtig plantje. Het heeft 
een maximale zoetkracht en houdt toch de suikerspiegel in het 
bloed mooi in balans.” 

Het polsbandje
Adjiedj verheugt zich ook op de polsbandjes die gaan komen. De 
gezondheid van de drager wordt met zo’n bandje voortdurend in de 
gaten gehouden. Is dat wel iets om vrolijk van te worden? “ Jazeker, 
als het tijd is voor je om te gaan bewegen, dan krijg je een seintje, 
er wordt gemeten wat je voedselinname is en hoe het gesteld is 
met je stressniveau. Ik snap dat niet iedereen dit een goed plan 
vindt, want ook de zorgverzekeraars zullen de gegevens krijgen. 
Toch denk ik dat veel gezondheidsklachten – zoals een verhoogde 
bloeddruk en overgewicht – op deze manier voorkomen kunnen 
worden.” 

De verborgen kracht van voeding
Chocolade is een afrodisiacum en voeding heeft naast een 
medicinaal en een spiritueel aspect, ook een erotische kant. Daar 
kan de chef veel meer mee spelen. “Voedsel dient vaak als voorspel 
bij het versieren. Is het je trouwens wel eens opgevallen dat wanneer 
een man iets gezonds bestelt – bijvoorbeeld een lichte salade -, hij 
meestal niet met zijn vrouw, maar met zijn vriendin uit eten is? Het 
is echt waar. Zonder het zelf te weten, laat hij zien dat hij goede 

In gesprek
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gezonde genen heeft. Met de medicinale werking van producten 
kunnen koks ook veel meer doen. Er ontbreekt nog een boel 
kennis. Heb je een lichte hoofdpijn? Eet een banaan. Wil je de kans 
om borstkanker te ontwikkelen verkleinen? Eet veel champignons. 
Net onder de schil van aardappelen zitten uitzonderlijk bruikbare 
stofjes. Sommige aardappelen werken zelfs als viagra. Koffie maakt 
assertiever en groene thee is heilzaam. Waarom geen gerechtjes 
bedenken die uitgaan van de gezondheidsbevorderende aspecten 
van voedsel? Ik geloof dat ook de supermarkt van de toekomst 
een soort apotheek zal zijn en het maken van de juiste keuze 
makkelijker wordt.” 

Verwelkom eenlingen
Ondanks alles blijft uit eten gaan populair. Het is een vorm van 
entertainment waar mensen behoefte aan hebben. We willen 
vermaakt worden. “Wat gastvrijheid betreft, is er in veel restaurants 
nog veel terrein te winnen. Een op de vier mensen is erg eenzaam, 
die zitten nu liever met een bord op schoot televisie te kijken, dan 
dat ze naar een restaurant durven. Daar vragen ze namelijk op wie 
je zit te wachten als je alleen bent. En als je iets besteld, dan voel je 
gewoon dat ze je zo snel mogelijk weg willen hebben, omdat aan 
een tafeltje met twee gasten meer verdiend kan worden. Het lijkt 
me een goed idee om lange tafels neer te zetten waaraan mensen 
kunnen aanschuiven.” 

Iedereen moet eten
Morgen is al lang begonnen in de foodsector. De 3D printer zal 
in toenemende mate ingezet gaan worden in de professionele 
keuken. “Gebak, koek, brood en in de toekomst wellicht ook vlees, 
kunnen met een 3D printer gemaakt worden. Niet alleen complexe 
ontwerpen en verfijnd gebak kunnen worden ontworpen en 
daarna vervaardigd worden door de 3D printer. Het wordt ook 
mogelijk om bijvoorbeeld met eiwit uit algen, biefstuk op te 
bouwen. Dat is maar goed ook, want de bevolking groeit enorm. 
Rond 1900 waren er ongeveer 2 miljard mensen op de wereld en 
in 2050 zullen dat er naar verwachting 9 miljard zijn. Al die mensen 
moeten eten en daarvoor zijn oplossingen nodig. De 3D printer 
is een goed idee, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan industriële 
landbouw en aan kippenflats en varkensflats. Bacteriën kunnen 
ook veel voor ons betekenen. Zo bestaan er bacteriën die, wanneer 
ze worden aangebracht op de schil van vers fruit, er voor zorgen 
dat dit fruit minder snel gaat rotten. Van belang is het ook dat koks 
inventiever zijn met dat wat ze nu overschot noemen. Veel van wat 
wordt weggegooid, is nog prima te eten. Biologisch eten zal blijven 
bestaan, maar duurder zijn. Gasten kunnen in de toekomst in het 
restaurant – net zoals nu kreeft – hun eigen krop sla kiezen.” Adjiedj 
Bakas schreef onlangs het boek: The future of food. De ondertitel 
van het boek is: Hoe we lekker, gezond en duurzaam gaan eten en 
drinken in de 21e eeuw. Meer informatie: www.bakas.nl 

In gesprek
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Thema restaurant

Pasta en pizza zijn zo langzamerhand eigenlijk bijna net zo Nederlands als boerenkoolstamppot 
en appelstroop. Bij wijze van spreken dan. Gek is dat niet, want al omstreeks 1900 werden 

er Italianen op Sicilië geronseld om arbeid te verrichten in de Limburgse mijnen en vanaf het 
begin van de zestiger jaren begonnen Italianen zich massaal te verspreiden over Noord-Europa 
als seizoenswerker. In Nederland waren we blijkbaar rijp voor nieuwe invloeden en dus deden we 
ons al in de hippe jaren zeventig tegoed aan antipasta’s, pesce- en carnegerechten. In 2013 doet 
de Italiaanse smaak het nog altijd fantastico in Paesi Bassi en daarom brengen we deze maand een 
bezoek aan Restaurant Acquavite in de vestingstad Naarden. 

Thema restaurant

Restaurant Acquavite in 
Naarden

‘Friuli Venezia-Giulia wordt ook wel het  
Friesland van Italië genoemd’ 



Chef’s Magazine februari 13  19

Thema restaurant

Sabina Cont werd geboren in de Italiaanse streek Friuli in het 
noordoosten van Italië. Deze streek wordt ook wel het Friesland 
van Italië genoemd en misschien is het dus wel koppigheid van 
deze chef dat ze beslist niet gefotografeerd wil worden. Wie zal 
het zeggen? “Jozef en ik creëren samen met ons team Italiaanse 
gerechten met een eigen moderne twist en dat doen we graag. 
Op de foto gaan, vinden we vreselijk en dat doen we dus echt 
niet. De oude Promers kazerne waarin ons restaurant gevestigd 
is, mag wel gefotografeerd worden. We begonnen hier in de 
vesting ons restaurant, omdat het voor mij aanvoelt alsof we in 
Friuli zijn. Daar zijn veel van dit soort middeleeuwse panden.” De 
kazerne mag inderdaad gezien worden en het is ook zeker geen 
toeval dat Sabina de locatie associeert met haar geboortestreek. 
Naarden werd namelijk na de 80-jarige Oorlog en de plundering 
door de Spanjaarden in 1572 als vesting herbouwd volgens de 
ideeën van Simon Stevin, geënt op het Oud Italiaanse stelsel: 
kleine bolwerken, flanken loodrecht op de courtine en een 
enkele gracht. In de voormalige kazerne sliepen ooit strijdlustige 
manschappen, terwijl er nu gegeten wordt in een eigentijds 
interieur ontworpen door Jan des Bouvrie. “Zelf vind ik de 
combinatie van de authentieke elementen met de glazen koepel 
en de grote hal erg mooi.” 

Diverse invloeden
Omdat Sabina Cont geboren werd in Friuli, is het wellicht een 
goed idee om stil te staan bij deze specifieke Italiaanse streek. 
‘De’ Italiaanse keuken bestaat namelijk niet en iedere regio heeft 
zo z’n eigen culinaire schatten. In Toscane bijvoorbeeld, vloeit 
de olijfolie rijkelijk en in Sicilië weten ze als geen ander raad 
met cannoli en gelato. We kunnen stellen dat de keuken in het 
noorden van de laars vooral ‘ voedzaam en zwaar’ is, terwijl in het 
zuiden juist ‘ lichter en mediterraan’ gekookt wordt. Hoe je het 
ook wendt of keert: Italië heeft veel aroma en smaak toegevoegd. 
Het culinaire leven is immers rijker met basilicum, balsamico en 
mozzarella. In de keuken van Friuli zijn verschillende invloeden 
te herkennen. Dat komt doordat het altijd een doorgangsgebied 
geweest is en omdat diverse volkeren het land veroverden. 
Het is een trefpunt van de Venetiaanse, de Oostenrijkse en de 
Joegoslavische cultuur. Regionale specialiteiten zijn o.a. de vini 
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bianchi, de zachtste prosciutto, polenta en de kaas Montasio. 
De frittate van Friuli zijn twee vingers dik en romig van binnen. 
Goulash uit Trieste, gerookte ricotta affumicata met jeneverbessen 
en groene kruiden behoren eveneens tot het dagelijks menu. 
Als nagerecht wordt bijvoorbeeld gubana gegeten: een droge 
en krokante strudel, als het even kan doordrenkt met Grappa 
of Slivowitz. Soep, vlees, vis en pasta ontbreken natuurlijk ook 
niet in deze regio. “ De gerechten die we op de kaart hebben in 
Acquavite komen niet alleen uit Friuli. We hebben voor ieder wat 
wils: vijfgangen menu’s, pizza’s en alles daar tussenin.” Opvallende 
gerechtjes op de kaart zijn: Trio di vitello (Gekonfijte kalfswang, 
kalfstartaar en kalfsworst) en Paté di selvaggina con castagne 
(Wildpaté met kastanjes en een compôte van kweepeer en laurier). 
Een voorgerecht als Ravioli ripieni di fagiano servito al sugo suo 
(Ravioli gevuld met fazant geserveerd met eigen jus) doet het 
goed en als hoofdgerecht kan er bijvoorbeeld gekozen worden 
voor Quaglia ripieno di farcito e specie con purea di pastinaca e 
funghi misti (Gevulde kwartel met pastinaak puree en gebakken 
bospaddenstoelen en een rozemarijn jus) of Filetto di cervo con 
cipoline in agrodolce, zucca arrostita ed un croccantino di patate 
(Herten medaillons met balsamico uitjes, geroosterde pompoen 
en een krokantje van aardappel). De pizza’s die besteld kunnen 
worden zijn ook niet gewoontjes. Zo is de pizza Spada belegd 
met mozzarella, tomaat, zwaardvis, spinazie en zongedroogde 
tomaten en de pizza Autunno met mozzarella, tomaat, gegrilde 
courgette, manze en truffel. Ook niet alledaags. 

Italiaans levensgevoel
In ons land zijn Italiaanse restaurants te vinden in het lagere, 
midden en hogere segment. Het Beste Italiaanse Restaurant van 
Nederland in 2012 is Mediterraneo in Maastricht. Dit restaurant 
staat al ruim twintig jaar aan de top. Vanaf de millenniumwisseling 
is trouwens het aantal Italiaanse restaurants in ons land fors 
toegenomen: de Nederlandse consument is dol op de kookkunst 
van het Italiaanse schiereiland. De keuken past ook prima bij de 
trend te kiezen voor verse en seizoensgebonden ingrediënten. 
Sabina Cont en mede-eigenaar Jozef Hupka willen hun gasten 
heerlijk eten, een goede service en een rustmoment bieden. Lukt 
dat ook en staan Nederlanders eigenlijk open voor het Italiaanse 
levensgevoel? “ Dat valt mij eerlijk gezegd nogal tegen. Italianen 
gaan echt anders met voedsel om dan Nederlanders. Het eten 
moet op de juiste manier worden bereid en families hebben 
zo hun eigen tradities, die van moeder op dochter overgaan. 
Als het eten niet goed is, dan hebben we een groot drama. 
Daarnaast gaat het om het samenzijn met familie en vrienden. In 
Nederland gaan mensen vooral uit eten om zich te voeden. Zelfs 
met de feestdagen heb ik gemerkt dat de meeste mensen niet 
komen dineren om zich te laten verwennen. Het lijkt er vaak op 
dat ze alleen komen, omdat ze niets beters te doen hebben. De 
tendens is niet: rustig zitten en lang natafelen. Ik vind dat jammer. 
Misschien gaat het ons nog lukken om iets van het Italiaanse 
levensgevoel over te brengen op onze gasten. We bestaan hier 
immers pas een jaar.” 

Thema restaurant
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Uitgesneden

Sommelier WineStein
Hoe zet je de juiste wijn bij een gerecht, of andersom? Met een 
sommelier bij de hand een koud kunstje, maar die heeft niet iedereen. 
De digitale sommelier WineStein biedt de oplossing, en 400.000 
App-gebruikers wereldwijd gingen u al voor. Er schuilt geavanceerde 
kunstmatige intelligentie achter deze revolutionaire vinding, netjes 
verpakt in gebruiksvriendelijke toepassingen. Voor restaurants, 
webshops of op de winkelvloer, WineStein levert de perfecte 
suggesties op basis van elk wijnassortiment. 

Meer informatie: www.winestein.nl 

 
lED verlichte menukaart
Led’s Imagine BV heeft een primeur en brengt de LED verlichte 
menukaart op de markt. Print zelf uw inhoud op de papieren inlays, 
waarna deze door de LED achtergrondverlichting wordt verlicht. 
Leesbaarheid is hier het toverwoord. Vanaf schemer tot in het 
pikkedonker leest u met groot gemak de inhoud van de kaart. Denkt u 
qua toepassing van de kaart met name aan donkere restaurant, clubs, 
lounge bars, hotels, spa’s & sauna’s en uiteraard zijn er nog vele andere 
mogelijkheden.

Meer informatie: www.ledsimagine.com 

Food Partners introduceert Y3K
Y3K is een rasecht Amerikaans merk dat 
bekend staat om zijn extreem lekker, 
super geconcentreerd ijs. De unieke 
exotische smaak combinaties van het 
ijs en de romige samenstelling van de 
originele ‘water baked’ CheeseCakes 
zijn adembenemend lekker. Y3K ijs 
bevat in tegenstelling tot vele andere 
ijsproducten geen toevoegingen - 
m.u.v. de cookies, chocolade stukjes e.d. 
- en wordt verkocht per bak van 4ltr.

Meer informatie: www.foodpartners.nl Gacoli buitenlampen wint Horecava 
Innovation Award 2013
De jury over de winnaar: Sfeer, design en techniek en 
duurzaamheid gaan moeiteloos samen in dit product. 
Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.  Perfect voor hotels, 
cateraars, evenementen, strandtenten en restauranthouders. 
De snoerloze solar-buitenlampen zijn perfect voor alle 
horecagelegenheden. De duurzame lampen zijn weer- en 
windbestendig en  kunnen het hele jaar door buiten blijven. 
Ze zijn plaatsbaar op o.a. het terras of het gazon en zorgen 
voor een warme sfeer. De mooie kunststoffen kap is naar 
wens te bedrukken met uw eigen bedrijfslogo. 

Meer informatie: www.terrasenco.nl 

Verlicht dienblad
IMAGILIGHTS stelt voor: TRON: een draadloze verlichte serveer/opdien plateau afgewerkt 
met 2 placemats, volledig waterdicht, draadloos 
herlaadbaar via inductieschijf, bestand 
tegen schokken, onbeperkte kleuren, 24 
voorgeprogrammeerde kleuren, automatische 
traag lopende mixmode, 2 kaarslichteffecten, 
kleuren worden bediend via zich aan de 
achterkant bevindende knoppen of een 
meegeleverde afstandsbediening.

Meer informatie: www.imagilights.com

De Jong kracht van ambacht
Jong Food kent zijn ontstaan als Tilburgse 
slager genaamd Slagerij Aug. de Jong 
gevestigd in de Enschotsestraat. De laatste 
jaren bewijzen ze zich steeds meer als 
specialist van de ambachtelijke bereiding. 
En nu is het tijd voor een nieuwe stap. 
Jong Food start met de productie van 
traditionele snacks onder het merk ‘De 
Jong kracht van ambacht’ en zet daarmee 
haar eerste schreden op de snackmarkt 
voor foodservice. Het oprichten van het 
merk De Jong en daarbij karakteriserende 
afbeeldingen van de grootouders op 
de verpakkingen wordt gezien als een 
eerbetoon aan de vorige generaties van 
familie De Jong.

Meer informatie: www.jongfood.com
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Uw menu automatisch vertaald op elke 
mobiele telefoon, online reserveringen 

ontvangen, bestellingen verwerken en 
personeel werven. Het is slechts een greep 

uit de talloze mogelijkheden van UMENU.

De functies uit deze applicatie voor de horeca zijn zonder 
kosten te gebruiken.

UMENU    vereenvoudigt bedrijfsvoering

Eigen  QR-code

Reclame maken 
Reclame maken kostbaar? 
Via UMENU regelt u het 
zonder kosten helemaal zelf. 
Bepaal de korting en de 
looptijd van uw specials. 
UMENU verspreidt alle acties 
automatisch onder een 

Personeel werven
Snel en gericht personeel werven, ook dat kan. 
In enkele stappen maakt u een wervende 
advertentietekst die UMENU automatisch 
verspreidt. U doet er nog een schepje bovenop 
door de bijbehorende QR-code uit te printen en 
op te hangen. Geïnteresseerden kunnen direct 
met de mobiele telefoon reageren, of de 
advertentie doorsturen naar vrienden.

Reserveringen ontvangen 
UMENU heeft voor elke ondernemer 
zijn of haar eigen plek op het web.
Hier kunnen bezoekers kennismaken 
met het menu en direct reserveren.
Zonder bijkomende kosten worden 
de reserveringen automatisch naar 
uw e-mailadres of mobiele telefoon 
verzonden.

Meer omzet op het terras 
Met de slimme terrasfunctie haalt u nog 
meer omzet. U voert de tafelnummers 
in, print unieke QR-codes uit en plaatst 
deze op het terras. Uw gasten hoeven 
niet langer te wachten dan nodig is, 
want bestellingen doen zij snel met de 
mobiele telefoon. 

met gratis   mobiele site
GRATIS

voor restaurants 

en hotels
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Achtergrond

Kokkels en messen

Een bijzondere primeur voor de Nederlandse kokkel- en mesheftenvissers. Afgelopen najaar 
hebben de kokkelvissers van ‘Op Handkracht Verder’ en de mesheftenvissers –verenigd in 

de Nederlandse Vissersbond- als eerste ter wereld het MSC-keurmerk voor duurzame kokkel- en 
mesheftenvisserij in de wacht weten te slepen. 
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Achtergrond

Ensis directus, mesheft, tafelschede, tafelmesheft of scheermes; het 
zijn allemaal benamingen voor hetzelfde langwerpige schelpdier. 
Naar het schijnt ligt de Hollandse kust er vol mee. Sterker, 
momenteel zijn mesheften de meest aanwezige commerciële 
soort schelpdieren in de Nederlandse 12 mijlszone en de Voordelta. 
Dit weten we omdat IMARIS jaarlijks een inventarisatie verricht. 
Vangst op kokkels en mesheften gebeurt doorgaans met speciale 
vissersschepen die het habitat, een zanderige zeebodem, van de 
dieren losmaken door gebruik te maken van lucht- of waterinjectie. 
Dat heeft nadelige gevolgen voor de bodemgesteldheid en het 
milieu. In de Waddenzee en Oosterschelde vindt handmatige 
kokkelvisserij plaats door de vereniging van handkokkelvissers. 
Deze manier van vissen werd op 20 november bekroond met het 
MSC-keurmerk. 

Voetjes in de vloer
Mesheften hebben aan de voorkant van hun lange dunne 
schelp één voet die naar buiten steekt en aan de achterzijde een 
adembuis. Het schelpdier staat, in groepjes bij elkaar, op zijn voet 
rechtop op de zeebodem. Dreigt er gevaar, dan kan hij zich met die 
ene voet super snel de bodem intrekken. Tot wel een halve meter 
diep. Het dier voedt zich met voedseldeeltjes en plankton door 
deze door een voedselfilterje te zuigen. Zo komen kokkels ook aan 
hun maaltje. Deze dieren hebben visrijp een dikke schelp van 3 tot 
4 centimeter, die voorzien is van rechte groeven. De schelp heeft 
echter ook jaarringen waaraan de leeftijd is te zien. Bij laagwater 
doen strandvogels zich te goed aan kokkels, terwijl platvissen op 
hun beurt helemaal gek zijn op de sifons van het beestje. Kokkels 
zijn net als mesheften supergravers en ze verdwijnen bij gevaar 
met gemak tientallen centimeters in het zand. In de winter zoeken 
kokkels wat dieper water op, zodat ze beter beschermd zijn tegen 
vorst. In het voorjaar maken ze de reis terug. Kokkels stellen niet zo 
erg veel eisen aan de bodem zolang er maar voldoende zuurstof is. 
Kleine kokkels kunnen rauw gegeten worden. Het vlees is stevig, 
uiteraard lekker en bevat veel jodium. Met uitzondering van de 
zomermaanden is de aanvoer dagvers.

MSC gecertificeerd
MSC is het enige wereldwijd erkende keurmerk en 
certificeringsprogramma voor duurzaam wildgevangen vis. Wat 
maakt een kokkel of mesheft MSC gecertificeerd? Kokkels zijn 
schelpdieren die een cruciale plaats innemen in de voedselketen 
van het Waddengebied. De kokkelstand heeft echter slechte 
momenten gekend, wat leidde tot een verbod op mechanische 
kokkelvisserij in 2005.  Inmiddels is de kokkelstand weer voldoende 
op peil om wadvogels van hun kostje te voorzien. Toch mogen 
handkokkelaars maximaal 2,5% van het bestand opvissen. Ze doen 
dit in gebieden met de hoogste kokkeldichtheden en de juiste 
grondsoorten. Bij de handkokkelvisserij wordt de kokkenbeugel, 
een soort hark met een net eraan, met handkracht door de bovenste 
laag van de zeebodem getrokken, waardoor de kokkels uit het 
zand gespoeld worden. Op deze manier wordt door Nederlandse 
vissers tussen 300 en 600 ton op een duurzame manier kokkelvlees 
gevangen. “De handkokkelvisserij is zoals de naam al aangeeft 
een ambachtelijke manier van vissen. De visserij is niettemin 
strikt gereguleerd op basis van afgesproken maatregelen die 
in samenwerking met de natuurbeschermingsorganisaties zijn 
vastgelegd in ons visplan”, zegt Bert Keus, voorzitter van de 
Vereniging van handkokkelvissers. We zijn blij dat nu ook deze MSC 
beoordeling bevestigt dat de handkokkelvisserij in de Waddenzee 
en Oosterschelde een duurzame visserij is. Ook Nathalie Steins, MSC 
Manager Benelux, is blij dat de handkokkelvisserij het certificaat 
heeft verkregen: “Deze certificering bevestigt dat de inspanningen 
die de vissers samen met natuurorganisaties en overheid hebben 
gedaan om de handkokkelvisserij en het behoud van de natuur in 
de Waddenzee en Oosterschelde in balans te brengen, echt tot een 
duurzame visserij hebben geleid.”

Edwin Vinke
Om de recente certificering te vieren was Edwin Vinke van 
sterrenrestaurant De Kromme Watergang afgelopen december te 
gast bij schelpdierverwerkingsbedrijf Le Petit Pêcheur in Yerseke. 
Tijdens een uitgebreide kooksessie bereidde hij verschillende 
gerechten met verse kokkels en mesheften, waaronder Kalfsmuis 
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met kokkels, algen en aardpeer en tenslotte Zeeuwse tarbot met 
prei, kamille, kokkels en aardappel. Ook gaf Edwin Vinke uitgebreid 
uitleg over de ‘do’s en don´ts’ bij de bereiding van schelpdieren. 
Zijn gouden tip: “Kokkels kun je het beste heel kort koken of 
stomen: wij doen dit altijd in een scheut Oosterschelde zeewater. 
Mesheften bereid je het best rauw, daarbij komt de ziltzoete smaak 
het mooiste tot zijn recht. We maken er een fijne tartaar van die we 
serveren in de halve schelp.” Naast deze culinaire hoogstandjes was 
er ook gelegenheid, meer over de MSC gecertificeerde visserijen 
te ervaren en meteen ook een kijkje achter de schermen bij Le 
Petit Pêcheur te nemen. Commercieel directeur Thijs Wullems 
nam zijn bezoekers mee op een uitgebreide rondleiding door de 
productie en langs de schelpdierbassins. In deze zogenaamde 
‘viviers’ - in totaal 20 bassins van 60 m2 - worden levende kokkels, 
mesheften en een keur aan andere schaal- en schelpdieren uit alle 
windstreken in optimale kwaliteit in leven gehouden, waaronder 
ook een grote verscheidenheid aan oesters. “Kokkels en messen 
zijn twee belangrijke pijlers in ons assortiment, dus we zijn 
verheugd dat we deze nu met MSC-keurmerk kunnen voeren. We 
merken dat ook onze exportklanten hier steeds vaker om vragen”, 
vertelt Thijs Wullems. “Bovendien zijn we natuurlijk extra trots 
dat deze kokkels en messen 100% Hollandse producten zijn. Met 
zorg gevangen betekent ook met zorg behandeld in onze ruime 
bassins met een unieke waterkwaliteit. Onze klanten - en koks in 
het bijzonder - willen niets anders dan ultieme versheid als het om 
levende schelpjes gaat.”

Basis	bereiding
1 kg verse kokkels levert ca. 200 gram kokkelvlees. Goed 
spoelen met zout water, om al het zand te verwijderen. In een 
pan met koud, zout water laten rusten. De dieren zullen dan 
het overtollige zand zelf uitspugen. Het water een aantal maal 
verversen. Hoewel de smaak duidelijk anders is kun je kokkels 
bereiden zoals mosselen. Ga je kokkels bakken, doe ze dan 
niet in te grote hoeveelheden in de pan voor een gelijkmatige 
garing. Messen haal je voor de bereiding voorzichtig uit de 
schelp. Verwijder de maag en het mondstukje.

Zeeuwse sushi, zeebaars, scheermessen 
en avocado

Benodigdheden voor 6 personen
1 zeebaars van 1 ½ kilo 
½ kilo scheermessen
½ kilo ongepelde garnalen
1 liter zeewater
olijfolie
½ kilo aardappelen
1 fijngesnipperd lente uitje
2 avocado’s
sap van 2 limoenen
50 gram spinazie
mespunt wasabi
1 daikon
2 eetlepels sushi azijn

Maak de zeebaars schoon en fileer de vis. Haal het vel van de filets 
en snijd er het rode gedeelte af. Leg de filets in geconcentreerd 
zeewater. Snijd de filet in dunne plakken, besprenkel deze met 
garnalenolie en leg deze tussen keukenplastic voor later gebruik. 
Neem een klein deel van de ongepelde garnalen af en frituur deze 
op 180 graden, laat ze verder drogen in de oven op 120 graden tot 
ze krokant zijn. Doe de rest met het zeewater in een pan en kook 
ze op. Laat de bouillon enkele uren trekken en zeef ze daarna. Schil 
de aardappelen en kook ze in de garnalenbouillon, laat ze in de 
bouillon afkoelen, haal ze eruit en snijd ze in kleine blokjes. Voeg 
enkele eetlepels van de bouillon toe en meng dit erdoor. Maak 
mooie quenelles van de aardappel en laat deze even opstijven 
in de koelkast. Leg als de quenelles zijn opgesteven, de zeebaars 
eroverheen en druppel er wat garnalenolie over zodat ze mooi 
gaan blinken. Haal de scheermessen uit de schelp en snijd er het 
mooie witte gedeelte af, hak dit superfijn en voeg het lente-uitje 
en de wasabi toe. Schil de avocado, verwijder de pit en doe het 
vlees in de blender met het limoensap, een mespuntje wasabi, 
de spinazie en een goede scheut zeewater, mix tot een gladde 
massa en duw de crème door een fijne zeef. Snijd de daikon in 
dunne plakken en marineer ze in de sushi azijn. Rol ze daarna in 
kleine tonnetjes.
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Horecava 2013

Terwijl Gildemeester en Chef Executive van Ciel Blue in Amsterdam Onno Kokmeijer aan de 
souschef van De Bokkedoorns in Overveen Roy Eijkelkamp de GOUDEN KOKSMUTS 2013 kon 

uitreiken op de eerste dag en KHN-directeur Lodewijk van der Grinten sombere geluiden voor de 
horeca in dit jaar liet horen tijdens de opening van Horecava 2013, legde de redactie van ‘Chef’s’ de 
oren te luisteren bij een aantal bedrijven die vooral de restaurants van producten voorzien. Welke 
terugblik op het crisisjaar 2012 hebben zij en welke prognose voor dit jaar? Het geeft een overzicht 
van strijdbare bedrijven en resultaten die soms een vraagteken zetten bij al die somberheid.

Toeleveranciers Horeca op 
Horecava 2013: 

“Wij zijn wakker”

Salesmanager Eric van Beers _Volste vertrouwen in 2013
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Horecava 2013

Délifrance Nederland B.V. 
Een leverancier voor brood en patisserieproducten met zo’n 25 
productontwikkelaars en afzet via 173 franchise ondernemers. We 
spraken met salesmanager Eric van Beers, een man met ervaring 
als kok bij bekende restaurants. Hij is vooral trots op de eerlijke 
producten van Délifrance, die altijd strikt op basis van bloem-water-
gist-zout worden gemaakt. Met een merkbekendheid in Nederland 
van 82% werd 2012 afgesloten met 2% meer omzet, hetgeen in 
dit toch moeilijke jaar een goed resultaat mag worden genoemd. 
Prognose voor dit jaar is dan ook te plussen met maximaal 10% in 
broodverkoop. Strijdbaar? Jazeker, met verrassende en innovatieve 
productfilosofie en 12 enthousiaste verkopers op de weg  hebben 
we het volste vertrouwen verzekert verkoopleider Eric van Beers 
ons.

Apollo-Solina-Jadico 
Een Rotterdams bedrijf in kruiden, dressings en sauzen, dat eerder 
voor een gedeelte werd verkocht aan het Belgische bedrijf Sfinc en 
deze aandelen werden weer doorverkocht in 2012 aan het Franse 
Solina, dat met name aanvulling zocht van het ´natte´gedeelte in 
producten zoals de dressings en sauzen waarin Jadico met het merk 
Apollo zich op de Nederlandse markt al jaren profileerde. Culinair 
adviseur en marketing manager Frans Bon vertelt ons dat door de 
toevoeging van het Franse Solina nu vooral ook veel productie van 
sauzen en dressings voor dit bedrijf zal worden uitgevoerd, die dat 
op de Franse markt brengen. 2012 gaf een terugloop in omzet, 
maar de vooruitzichten zijn voor Jadico Nederland dus beter omdat 
er meer kan worden geproduceerd door de afname van de Franse 
tak Solina en de Nederlandse markt ook stabiliteit vertoont. Frans 
Bon verwacht dan ook rond de 10% te plussen in dit jaar.

Koppert Cress
De tuinbouwgigant in Monster, waar het als vanouds zeer druk 
is op de stand in hal 9 van de RAI locatie. Sinds de start van de 
succesvolle culinaire zender ´24Kitchen´ is Koppert Cress al een 
belangrijke partner voor exploitant Fox Channel Benelux en 
naast deze activiteiten betekenen de producten van dit bij uitstek 
innovatieve tuinbouwbedrijf voor de betere restaurants een 
opmerkelijke aanvulling in creatie en visualisatie van de gerechten. 
Cress blijft een bron van inspiratie voor veel koks op niveau. We 
vragen aan de leidende ´duizendpoot´ bij Koppert Cress, Alfred 
Verhagen, hoe 2012 was en hij noemt dit ´Heel goed gedraaid´ 
zonder daarbij cijfers te noemen, maar wij weten dat dit bedrijf door 
voortdurende expansie, het verkennen in vele landen ( in 2012 o.a. 
veel nieuwe producten uit Peru) door pionneer en eigenaar Rob 
Baan elk jaar weer stevig wordt ´geplust´ in omzet omdat een team 
van deskundige en commercieel creatieven in dit bedrijf daarmee 
bezig is. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat Koppert 
Cress voor dit jaar weer een groot aantal proeflessen op de Cas 
Spijkers Academie in het Overijsselse De Lutte gaat leiden, waar 
aanstormende talenten in het koksvak leren te werken met deze 
verrassende tuinbouwproducten. Op de stand is al te zien dat dit 
bedrijf als een magneet werkt in de betere horeca omdat hier veel 
bekende koks rondlopen. Alfred Verhagen noemt geen cijfers maar 
klinkt erg geloofwaardig als hij zegt dat 2013 weer een succesvol 
jaar wordt. Geen somberheid maar ´kop in de wind´, daar houden 
wij van.

Marketing manager Jadico, Frans Bon 

Alfred Verhagen van Koppert Cress



Chef’s Magazine februari 13  29

Horecava 2013

H.J. Heinz B.V.
Hier vertelt salesmanager foodservice Jasper Kooijmans ons over 
2012 en de vooruitzichten. Het gaat hier om de bedrijven en 
merken Heinz, Honig, Wijko, De Ruijter, Karvan Cevitam, Brinta en 
Rosevicee.  Deze producenten met o.a. veel afzet bij cafetaria´s 
kregen met name in 2012 te maken met het ontwikkelen van eigen 
producten door de cafetaria´s uit economische overwegingen 
maar vaak ook voor het versterken van eigen signatuur. Duurzame 
producten worden hiervoor gebruikt en innovatie en creatie 
geeft dan een aantrekkelijke aanwinst in het assortiment en 
klantenbinding. Uiteraard gaan de bedrijven van H.J. Heinz 
hierop inspelen, maar het heeft in 2012 een vermindering in 
omzet teweeg gebracht, hetgeen in dit jaar ook nog een rol blijft 
spelen. Initiatieven als het overleggen met een kokspanel van 
zo´n veertig koks uit het middensegment geven bijvoorbeeld 
meer inzicht in de huidige wensen van dit soort afnemers en het 
aanpassen van productfilosofie etc.  Met deze maatregelen hoopt 
het concern weer toonaangevend te worden bij het aanleveren 
van grondstoffen, ingrediënten en kant en klare producten voor 
hun marktsegmenten.  Hier moeten dus de schouders onder de 
processen van luisteren naar de afnemers en verwerkers van de 
producten, innovatie en het ontwikkelen van nieuwe producten 
om marktaandelen terug te winnen c.q. te versterken.
Ondanks de ontwikkeling geven recente omzetcijfers toch 
aanleiding om te verwachten dat er in 2013 geen verdere 
teruggang in omzet zal zijn en het totaal resultaat vrijwel gelijk aan 
dat van 2012 zal blijven.

Cono Kaasmakers
´Blije koeien, blije boeren, blije aarde´, dat is de gedachte waarmee 
Beemster Kaas wordt gemaakt en er wordt samengewerkt met 
ijsmaker Ben & Jerry onder de noemer Caring Dairy. In 2012 was er 
sprake van een enorme ´boost´ tijdens beurzen, met publiciteit en 
dankzij een stratégische  profilering. De productie van duurzame 
kaassoorten, die ook als zodanig door de markt werden herkend 
was er een plus van bijna 150% in omzet te noteren in 2012. Van 
de totale productie ging ca. 5% naar de Nederlandse horeca, 15% 
naar retail en de rest naar export, waarbij België (50%) de grootste 
afnemer was. Het ´Broodje Beemster´ is inmiddels een bekend en 
geliefd begrip en voor de acquisitie worden in dit jaar foodservice 
en catering zeer belangrijk. Ondanks de grote sprong in omzet 
in 2012 verwacht men dit jaar ook weer ca. 10% te groeien. 
Productmanager Renate van Dijk en accountmanager Emile 
Stuijvenberg brachten ons dit verheugende nieuws

Resumé 
Een willekeurige greep uit de deelnemers van Horecava 2013 die 
niet bepalend kan zijn voor het geheel, maar wel een indicatie 
geeft van enthousiaste toeleveranciers met mooie producten voor 
de inkopers van o.a. de restaurants.

Managers Floortje Westering en Jasper Kooijmans V
an H.J. Heinz b.v.

Renate van Dijk en Emile Stuijvenberg van Cono Kaasmakers
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Kwaliteitsvlees uit Engeland 
in de topkeukens van Europa

Hogere normen, betere kwaliteit, meer smaak

In de afgelopen twintig jaar heeft de Engelse rund- en lamsvleessector zich mede ontwikkeld tot 
leverancier van de beste restaurants van Europa. De Engelse runderrassen zoals de Hereford, de 

Shorthorn en de Longhorn zorgen voor topkwaliteit op het bord. Kwaliteit is echter een moeilijke 
maatstaf, want wanneer spreken we nu echt van kwaliteit en wanneer niet? De georganiseerde 
Engelse rund- en lamsvleessector bedacht hiervoor een oplossing; het Quality Standard Label. 

Advertorial EBlEX

Bron en foto’s: www.pitchpr.nl
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Advertorial EBlEX

De uitgestrekte grasweiden in het prachtige heuvellandschap 
van Engeland zijn de thuisbasis van vele runderen en lammeren 
die in deze vrije omgeving opgroeien. Zonder dit grazende vee 
zouden deze stukken land niet gebruikt kunnen worden om aan 
de steeds maar stijgende vraag naar voeding te kunnen voldoen. 
Naast het inspelen op de binnenlandse vraag naar kwaliteitsvlees 
zijn een groeiend aantal topkeukens van restaurants in heel Europa 
ook een groeiende pijler voor de Engelse vleesindustrie. Engelse 
rund- en lamsvleesproducenten zijn trots op hun vee, de kwaliteit 
en duurzaamheid van de producten en de rol die zij vervullen als 
vertegenwoordigers van het Engelse platteland. Dagelijks zijn 
er ongeveer 89.000 mensen werkzaam op de Engelse runder- en 
schapenhouderijen en nog eens 500.000 personen in verwante 
bedrijven zoals de slachterijen en productiebedrijven. 

Quality Standard label 
In 2004 werd door EBLEX, vertegenwoordigers van Engels vlees, 
het Quality Standard Label in het leven geroepen. Doel van dit 
label is de productie van de rund- en lamsvleessector te verbeteren 
en extra waarde te creëren voor de markt. Het Quality Standard 
Label is een keurmerk dat vlees kan krijgen wanneer het aan de 
opgestelde normen en voorwaarden voldoet. Voedselveiligheid, 
dierenwelzijn, zorg voor het milieu en een betere kwaliteit van het 
vlees zijn enkele garanties die bij het Quality Standard Label hoog 
in het vaandel staan.

Waarborg
Door middel van dit herkenbare label wordt op een 
onafhankelijke manier de kwaliteit van het vlees uit Engeland 
gewaarborgd. Daarnaast is het voor de veehouderijen en 
slagerijen een mogelijkheid om zich te onderscheiden in de 
goedvertegenwoordigde vleessector. Veehouderijen kunnen in 
aanmerking komen voor het Quality Standard Label wanneer zij 
onafhankelijk gekeurd zijn en aangesloten zijn bij een gekeurd en 
geaccrediteerd garantiesysteem voor landbouwbedrijven. 

Professioneel gebruik
Juist voor chefs is het zeer aantrekkelijk om te werken met vlees 
dat het Quality Standard keurmerk draagt. Dankzij de “Quality 
Standard” voorwaarden hebben zij een grote mate van zekerheid 
over het vlees dat zij inkopen. De chefs, en daarmee ook de 
restaurants, kunnen zich onderscheiden door te werken met 
Engels rundvlees. Veel restaurants bieden al jaren het vlees van 
de runderrassen Black Angus en Limousin op het menu aan, maar 
dit is niet meer onderscheidend genoeg. Door de diverse rassen 
uit Engeland te gebruiken, zoals de Hereford, de Shorthorn en de 
Longhorn die een goed en gezond leven hebben gehad, genieten 
de gasten van topkwaliteit op hun bord. 

Rijping 
In augustus 2012 heeft EBLEX de voorwaarden voor het rijpen van 
het vlees nog verder aangescherpt. Vlees van vee tot 30 maanden 
oud dient minimaal 7 dagen te rijpen voordat men het in de 
keuken kan grillen, bakken of braden. Voor vee tussen de 30 en 
36 maanden geldt een rijpingsduur van minimaal 14 dagen. Bij 
de methode dry aging (aan de lucht gedroogd) geldt vaak nog 
een langere rijpingsperiode dat de smaak van het vlees zeer ten 
goede komt. Het vlees wordt aan het been gerijpt in ruimtes waar 
de consistente temperatuur en vochtigheid strikt gecontroleerd 
worden. Deze behandeling van het vlees zorgt voor extra malsheid 
en smaak. 

          www.simplybeefandlamb.co.uk

Verkleinen van CO₂-footprint
Milieubewust handelen is een belangrijk criterium van het 
Quality Standard Label. De Engelse vleessector werkt hard om 
de vervuiling van het milieu zo veel mogelijk tegen te gaan. Zo 
heeft de rundveesector de uitstoot van broeikasgassen in de 
afgelopen decennia met 9,4% verminderd. Ook de uitstoot van 
CO₂ bij de Schapenhouderijen is verminderd. In het onderzoek 
naar milieubewust handelen zijn met behulp van een speciaal 
hiervoor ontwikkelde CO₂-calculator 8 factoren in kaart gebracht 
die de uitstoot van broeikasgassen het meest beïnvloeden. Deze 
factoren bestaan uit prestatie-indicatoren, zoals het gewicht van 
koeien en ooien, de sterftegevallen, het gewicht van afgemeste 
dieren, de dagelijkse gewichtstoename en het gebruik van 
kunstmest en voer. 
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dit zet je op de kaart!

Kijk voor serveertips 
en verkrijgbaarheid op 
www.casspijkers.nl of 
bel Exellent Food 
072 571 93 31 

Petites Croquettes 
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De Petites Croquettes zijn verkrijgbaar in drie gewichten. 
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Kook & Cultuur

Haggis in de Highlands
laat je inspireren door de ‘ruige’ Schotse keuken! 

Schotland is zeldzaam karaktervol. Neem nu alleen al die geweldig eigenzinnige tongval. En wat 
is het toch bijzonder om te genieten van een ‘single malt neat’ in een traditioneel ingerichte 

pub ergens in de Schotse Hooglanden. Vooral wanneer tijdens een folkloristische gelegenheid 
doedelzakspelers met geruite kilts aan,  de couleur locale intensiveren. 
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De Schotse keuken wordt gekenmerkt door stevige gerechten 
met veel smaak. Kippensoep met prei en kruiden (Cock-a-leekie) 
en vissoep met gerookte kabeljauw in de hoofdrol (Cullen Skink) 
zijn vaste ingrediënten van de nationale culinaire traditie. Net 
als dat bekende gerecht gemaakt van de maag van een schaap 
of van een runderdarm. Wat zegt u? Ja, Haggis, inderdaad. Zelfs 
wie in eerste instantie gruwelt bij het idee Haggis te moeten 
proeven, is al na de eerste hap al verkocht. Haggis is een smaakvol 
en kruidig maal dat bestaat uit stukjes orgaanvlees zoals long, 
lever en hart, vermengd met niervet en havermout. Het geheel 
wordt op smaak gebracht met een gesnipperd uitje, peper, zout, 
nootmuskaat en foelie. De gegaarde gevulde maag of darm 
wordt gepresenteerd met ernaast op het bord koolraap, wortel 
en gestampte aardappel. Wie geen Haggis heeft gegeten, kan 
eigenlijk onmogelijk de Schotse volksaard begrijpen. Als er een 
feest gevierd wordt in Schotland, staat er Haggis op het menu. 
Black pudding hoort trouwens ook thuis in het rijtje ‘ typisch 
Schots’. We hebben hier niet te maken met een dessert, maar met 
een worstproduct dat onderdeel is van het traditionele ontbijt. 
De worst wordt gekookt of in plakken gesneden en gebakken. 
Schotten beginnen de dag steevast met een zeer stevige maaltijd 
die havermout en vruchtensap bevat, maar dus ook worst, spek 
en gebakken eieren. Het ontbijt is niet compleet zonder tomaten, 
champignons, bonen, toast en sinaasappelmarmelade. Zo kan 
een mensch er voorlopig even tegen. 

Vlees, wild en gevogelte
Wie het Schotse landschap kent met zijn ruige en gevarieerde 
natuur, snapt onmiddellijk dat er hier veel gekokkereld wordt met 
wild als hert en everzwijn. In the Highlands zijn gespecialiseerde 
wild- , en (de laatste jaren) ook struisvogelfarms, gevestigd. Fazant, 
korhoen, patrijs en bosduif staan op de kaart in de betere Schotse 
restaurants. Het vele grasland en de steeds terugkerende regen 
maken dat schapen uitstekend kunnen grazen in Schotland. 
Vandaar dat schapenvlees een veelvuldig gebruikt product is in 

de keuken. Met het vlees van de Aberdeen Angus weet de Schotse 
kok trouwens ook wel raad. Dit rundveeras wordt geroemd om 
zijn malsheid en rijke smaak. Vlees - van het rund of het schaap - is 
een belangrijk ingrediënt van Schotse bouillon. Dit is een gevulde 
soep waarin tevens gerst, wortel, koolraap, linzen en spliterwten 
gaan. Kool en prei worden later toegevoegd zodat de textuur, de 
kleur en de smaak intact blijven. 

Vleestaarten
Pasteien en taarten met een vleesvulling zijn echt Schots. Bridies 
bijvoorbeeld, worden gemaakt van bladerdeeg of kruimeldeeg 
en gevuld met gehakt, boter, rundvlees en niervet. Smaakmakers 
zijn zout, peper en een gesnipperde ui. Birdies zijn halfrond of 
driehoekig van vorm en hebben een gat aan de bovenkant. De 
birdies waarin ook ui een ingrediënt is, krijgen twee gaten van de 
chef. Bekend is ook de Schotse taart. Dit is een kleine, dubbele-
korst vleespastei gevuld met gehakt, meestal van sterk gekruid 
schapenvlees. Elk jaar organiseert de Scotsch Pie Club de Scotch 
Pie Championship. Bakkers en slagers uit het hele land dingen 
mee naar de eretitel. Kortom, over de pie mag beslist niet lullig 
gedaan worden.

Vis
Schotland is rijk aan zee, rivieren en meren. Vis als forel, haring 
en schelvis en zeevruchten zoals mosselen, schelpen, garnalen, 
kreeft en krab worden dan ook enthousiast verwerkt in gerechten. 
Arbroath Smokie is de naam van -volgens traditionele methode- 
gerookte schelvis. Enkel de gerookte schelvissen binnen een 
straal van vijf mijl van het pittoreske vissersdorpje Arbroath 
mag zo genoemd worden. Het lokale product is opgenomen in 
de Great Taste Top 50 Foods in Britain. Deze lijst is opgesteld als 
onderdeel van de Gilde van de jaarlijkse Fine Food’s Great Taste 
erkenningsregeling. Een legende vertelt dat de Arbroath Smokie 
bij toeval ontstond in de negentiende eeuw. In een winkel waar 
gepekelde schelvis in tonnen stond, brak op een avond een stevige 
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brand uit en daardoor was er opeens de gekookte gezouten vis 
met de sterk rokerige smaak, die nog altijd geliefd is. Over vis 
gesproken: Schotland is één van de grootste zalmproducenten 
in de hele wereld. Ongeveer een kwart eeuw geleden werd het 
kweken van zalm aan de Schotse kust geïntroduceerd. Volgens 
velen zit er wel een luchtje aan de zalmindustrie. De kweekvis 
wordt volgestopt met chemicaliën en groeimiddelen en zou 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Er waait gelukkig ook 
een andere wind en zo zijn er een aantal zalmkwekerijen die 
volstrekt biologisch bezig zijn.

Kazen
Een andere bron van eiwitten en gastronomisch genot zijn - overal 
eigenlijk - ook de specifieke kazen. Schotland trakteert ons op een 
roomkaas die de naam ‘crowdie’ draagt. De textuur van deze kaas 
is zacht en kruimelig en de smaak is licht zurig. Shropshire Blue 
is een pracht van een blauwaderkaas van Schotse bodem. De 
kaas wordt gefabriceerd  van rauwe koemelk en er wordt gebruik 
gemaakt van een vegetarisch stremsel. Vooral in Dumfries en 
Galloway worden verrukkelijke cheddarsoorten gemaakt en de 
lichtgele caboc bestaat al sinds de vijftiende eeuw.

Colcannon en black bun
Groenten, granen en aardappelen zijn vanzelfsprekend ook een 
onderdeel van de Schotse keuken. Wat is een goede maaltijd 
immers zonder hoogwaardige koolhydraten? Colcannon is een 
typisch Schotse schotel met ingrediënten als kool, aardappelen 
en wortelen. Deze schotel wordt op smaak gebracht met peper 
en zout en warm geserveerd. Aardappels gedijen goed in het 
Schotse klimaat, net als gerst waarvan whisky wordt gemaakt. Een 
zoete lekkernij is de black bun. Dit is een soort fruitcake, gevuld 
met rozijnen, bessen, sinaasappelschilletjes, amandelen, kaneel, 
bruine suiker, gember en een beetje peper. Na de maaltijd wordt 
traditioneel gesmuld van cranachan. De ingrediënten van het 
dessert - whisky, honing en verse frambozen –worden meestal 
apart geserveerd zodat iedereen zelf de precieze verhouding 
kan bepalen. Meestal wordt het gegarneerd met havermout. En 
hebben we het dan toch over havermout: de Schot eet dikwijls 
dikke en slijmerige havermoutpap als ontbijt. In de pap gaat geen 

suiker, maar zout.

Schotse whisky
Schotland is een echte autoriteit op het gebied van whisky – 
logisch: de drank werd er uitgevonden - en het land heeft zelfs 
een Whisky Trail. Dat is een route waarlangs zich distilleerderijen 
bevinden. De sterk alcoholische drank wordt gemaakt van gerst. 
Whisky moet minstens drie jaar in een houten vat rijpen, maar 
sommige excellente whisky’s blijven wel twintig jaar in het vat. 
Schotse whisky wordt beslist zonder ‘e’ geschreven en een whisky 
mag alleen scotch genoemd worden als de drank gedistilleerd is 
en gerijpt heeft op Schotse bodem.

Kook & Cultuur
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DElI Xl
De weilanden, oceanen en bossen zijn onze showrooms

Wie kent Deli XL niet? Dat zullen er slechts weinigen zijn. Maar wie kent Deli XL écht? Bijvoorbeeld 
als leverancier van kersverse topproducten die het volledige gamma van de gastronomische 

keuken dekt? We moeten bekennen dat wijzelf verbaasd waren over het assortiment. Maar ook over 
de rol die Deli XL speelt en wil spelen. Dat is namelijk de rol van intermediair tussen topproducten 
en topkeukens.

DeliXl

v.l.n.r: Guido Eijgelshoven, Pim van Kolfschooten, Jordy Middelbosch en René van ‘t Riet
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Hoe zagen wij Deli XL altijd? Als een heel grote groothandel die 
met name de instellingswereld belevert. Maar dat blijkt een 
volledig fout beeld in alle opzichten. De organisatie mag dan 
groot zijn, de regionale vestigingen geven het een directe en 
menselijke maat. Daarnaast is Deli XL geen groothandel in de 
klassieke betekenis, het is zoals gezegd een intermediair die 
een groot aantal versleveranciers in zich verzamelt. En dan de 
doelgroep, ook dat is niet helemaal waar. Deli XL heeft een enorm 
aanbod aan versproducten die tot de absolute top behoren, 
met regionale producenten en specialiteiten. Daarbij staat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop. Laten we 
het verse vlees eens onder de loep nemen. Deli XL werkt samen 
met drie vleesleveranciers. Dat zijn Prime Meat, Van Bennekom 
Vlees en Lebouille. De bevoorrading van restaurants gebeurt door 
deze drie vleespartners rechtstreeks, zonder tussenstap. Dat kan 
uiteraard gaan om stoofvlees of varkensrib, voor de gastronomie is 
het belangrijk om te weten dat achter de drie partners een enorm 
assortiment aan mooie specialiteiten schuilt. Pim van Kolfschooten 
is Buyer & Merchandiser bij Deli XL en staat in direct contact met 
de vleesbedrijven. Samen met hem gaan we op pad naar de drie 
partners. 

Van Bennekom Vlees 
Bij Van Bennekom Vlees in het Zuid- Hollandse Ridderkerk 
ontmoeten we Jordy Middelbosch, de accountmanager horeca. 
Graag wil hij ons zijn specialiteiten laten zien, zoals het Franse Porc 
au Grain (label rouge), het Ana Paula black angus, Pul uit Uruguay, de 
Spaanse natuurvarkens van De Raza, het lamsvlees van Schouwen- 
Duiveland, de lijst is groot. Over Pul in Uruguay en De Raza in Spanje 
maakten we in het verleden al reportages, het zijn respectvolle 
namen. Wat ons vandaag vooral interesseert, is het Mangalitza 
varken. Dit dier komt van oorsprong uit Hongarije en het noorden 
van Servië, door zijn bijna schaapachtige, krullende vacht wordt 
hij ook wel wolvarken genoemd. Er zijn diverse kleurvariaties die 
elk hun eigen achtergrond hebben. De lichtgekleurde Mangalitza 
is het Hongaarse spekvarken, die met de rode vacht stamt af van 
het Hongaarse Szalonta varken. Het varken met de bruine vacht 
is een kruising tussen het Hongaarse spekvarken en de Servische 
Szereniseg. In de landen van herkomst waren de rassen vroeger 
zeer populair, want de varkens geven een hoge kwaliteit vlees 
en een lekkere speklaag. Helaas, de consumentengewoonten 
evolueerden naar steeds magerder vlees, wat bijna de ondergang 
van deze rassen betekende. Gelukkig bestaat het dier nog steeds, 
dit dankzij diverse fokkers die het ras koesterden. Eén van die 
fokkers is Zorgboerderij de Buytenhof in Rhoon. Daardoor is het 
lekkere vlees voor de gastronomie beschikbaar. 

Prime Meat 
In Beverwijk ontmoeten we René van ‘t Riet, accountmanager van 
Prime Meat. Ook René heeft diverse pareltjes in zijn juwelenkistje. 
Kijk maar naar de keten die tussen Prime Meat, agrarisch 
natuurbeheerbedrijf De Koningshoeve en Commandeur Eko vlees 
is ontstaan. De Koningshoeve laat Limousin runderen in vrijheid 
grazen in het 400 hectares grote stiltegebied van Spaarnwoude. 
Daar hoef je geen tekeningetjes bij te maken. En dan het 
Laaglander lam. Deze groeien op in Laag Holland. Enerzijds is dat 

op veenweiden met veel natuurlijke grassen, bloemen en klavers, 
anderzijds in de wereldberoemde polders als de Beemster en de 
Schermer met hun ondergrond van blauwe zeeklei waarop het 
vetste gras groeit. De Laagland lammeren komen van regionaal 
geselecteerde boerderijen waar het dierwelzijn voorop staat. 
Voordat de lammeren in het nabij gelegen Graft - De Rijp worden 
geslacht, hebben ze een weidegang gehad van minimaal 100 
dagen. Na de slacht worden ze geselecteerd op gewicht, geslacht, 

Mangalitza varken

Laaglander lam
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vetbedekking en kleur. Het vlees wordt verder verwerkt bij Prime 
Meat in Beverwijk en op de juiste tijd afgerijpt. Het resultaat is 
lamsvlees met een verfijnde smaak en een mooie stuctuur en kleur. 
Diervriendelijk, regionaal, gezond en verantwoord, zegt René, daar 
zal het in de toekomst steeds meer om gaan. Wij denken dat hij 
gelijk heeft. 

lebouille 
Alleen al met het uitspreken van de naam Lebouille is eigenlijk 
al alles gezegd, al tientallen jaren behoort deze leverancier tot 
de absolute Nederlandse top. Het Valkenburgse familiebedrijf 
verhuisde vorig jaar naar Born waar het onder de hoede kwam van 
Farm Fresh. Ook Van Brussel behoort tot deze groep. Velen waren er 
een beetje bang van, maar er is geen millimeter veranderd. Ernest 
Lebouille en zijn voltallige team zetten hun kwaliteitsfilosofie 
als vanouds voort. Dat Lebouille veel met het Livar varken, het 
Geuldal lam, het kalfsvlees van Peter’s Farm en het kasteelrund 
de Lakenfelder doet, weten we allemaal. Vandaag wil Guido 
Eijgelshoven ons graag meenemen naar een hooggelegen dorpje 
dat we van de Amstel Goldrace kennen: Sibbe. Hier is een beroemd 
runderras te aanschouwen, namelijk de kolossale Chianina. Dit 
witte ras dat hoog op de poten staat, komt van de Chiana vallei 
ten zuiden van Firenze (Florence). Het is een Etruskisch ras dat al 
22 eeuwen bestaat en werd altijd gefokt om als trekdier voor de 
ploeg te staan. De vacht is porseleinwit zonder vlekken, een kleur 
die ervoor zorgt dat het dier bestand is tegen de felle zon. Verdere 
typische kenmerken zijn een zwart puntje aan de staart en een 
blauwe tong. De Toscanen noemen dit rund “il gigantismo”, de 
reus. Dat is niet verwonderlijk want een volwassen stier kan met 
gemak 1,80 meter hoog worden, met een gewicht van 1.800 kilo! 
Opmerkelijk is dat de kalfjes bruin geboren worden, ze worden 
pas wit na drie tot vier maanden. In Italië wordt dit ras sinds 
1935 zwaar beschermd, bij ministrieel besluit werden toen drie 
fokkerijen aangewezen. Dit, en ook de zeldzaamheid van het ras, 
zorgde ervoor dat het dier van allerlei rampen als hormonen en 
BSE werd gespaard. De dieren werden naar Zuid- Limburg gehaald 
door René de Groot. Deze is steenhouwer van beroep en is in de 
Italiaanse regio vaak op zoek naar marmer. Hij werd verliefd op de 

dieren en ook op de smaak van de “bistecca fiorentina.” In 2004 
lukte het hem uiteindelijk om tien dieren naar Nederland te halen. 
Dat was niet goedkoop want een kalfje kost vlot 2.000 euro. In 2007 
liet hij wederom Chianina’s overkomen, hij streeft naar een kudde 
van 80 dieren. Tijdens ons bezoek worden we een beetje bang van 
stier Cola die zijn kudde wil beschermen en naar ons brult en met 
zijn voorpoot stampt. Temeer zijn we bang omdat de boer uitlegt 
dat een Chianina vlot 1,6 meter hoog kan springen, het hekwerk 
vóór ons is lager dan dat. Opmerkelijk is, zo zegt de boer, dat Cola 
zich alleen agressief gedraagt tegenover mannen. Uiteraard heeft 
Lebouille het Chianina vlees niet à volonté beschikbaar. Je moet als 
chef interesse tonen en dan krijg je te zijner tijd een seintje. Kortom 
het is een uniek product. 

Epiloog 
Pim van Kolfschooten, zelf slager van opleiding, kijkt ons 
verwachtingsvol aan. “Had je dit verwacht?”, vraagt hij. Nee, dit 
alles hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. We kunnen ons 
niet voorstellen dat er een leverancier te vinden is met een goter 
specialiteiten assortiment. “En dan heb je alleen nog maar het vlees 
gezien. Ook in de andere versgroepen is Deli XL zo sterk. We hebben 
geen fysieke winkels of showrooms, we laten alle overbodige 
tussenschakels achterwege. Waarom zou je je versproducten eerst 
in een showroom aanbieden? Volgens ons is dat zonde van de tijd. 
Onze showrooms zijn de weilanden, de oceanen, de akkers, de 
bossen en de rivieren! “ De volgende keer nemen we een andere 
versgroep onder de loep, we zijn nu al overtuigd.

www.delixl.nl

           Ervaar de 
 passie 
                   voor food 
       bij       Deli XL

www.delixl.nl

Ervaar uw persoonlijke passie voor food bij Deli XL. Als professional weet u met welke ingrediënten u uw gasten 

het beste bedient. Tijdens de Horecava 2013 biedt Deli XL u al deze ingrediënten. Een optimaal assortiment, 

inspiratie, innovatie en alles in het teken van een beter resultaat. Ervaar de passie voor food bij Deli XL.

U vindt Deli XL in het HOLLAND-RESTAURANT

Horecava 2013 

Ervaar de passie 

voor food aan de  

zes proeftafels 

met verschillende 

internationale keukens. 

Stier Cola

reportage en fotografie uit Culinaire Saisonnier, uitgave Zomer 2012.

DeliXl
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Stelling

luc Kusters, Restaurant 

Bolenius in Amsterdam

“Over portionering valt het nodige 

te zeggen, maar in de eerste plaats 

zullen we de gast in totaliteit moeten 

geven waar deze recht op heeft. Voor 

een verkoopprijs die in orde is, zullen 

we die producten moeten kiezen die 

voor een redelijke prijs ingekocht 

kunnen worden. Je kunt in plaats 

van kalfsentrecote bijvoorbeeld ook 

kiezen voor kalfswang. Daarnaast is 

in deze tijd een mooie portie groenten 

in een menu of zelfs een volledig 

groentegerecht een prima middel om 

uit te komen met de kostprijs, zonder 

aan kwaliteit in te leveren. Ik ga zorg 

dan wel voor de mooiste groenten.”

Gijs Verbeek, Restaurant 

Hotel Savelberg “Vreugd & 

Rust” in Voorburg

“Gefriemel op het bord is prima, maar 

verlies de portionering niet uit het 

oog! Hierbij ben ik wel van mening 

dat de kwaliteit van het gebodene te 

allen tijde het meest belangrijk is en 

het uitgangspunt moet zijn. Als je 

langoustines bestelt dan wil je ook 

mooie langoustines op het bord zien. 

Het draait om kwaliteit vinden voor 

een werkbare prijs en creativiteit. 

Dat is mogelijk. Wij horen van steeds 

meer gasten dat ze onze modern 

klassieke keuken zo waarderen 

omdat je bij ons waar voor je geld 

krijgt en topkwaliteit op een mooi 

gepresenteerd bord.” 

Iris Wulffraat , Eetcafé Opa 

in Rotterdam

“De gast moet van te voren bepalen 

welk soort horeca hij kiest. Ga je 

naar een restaurant van niveau, dan 

gaat het meer om smaak en tijd 

voor verfijning dan om volume. Het 

is oneerlijk te veronderstellen dat 

je in een restaurant met een forse 

keukenbrigade, die ’s morgen vroeg 

begint, ook nog volume voor de 

prijs kan eisen. Als de gast ervoor 

kiest om naar een eetcafé te gaan, 

dan is het weer niet realistisch om 

kwaliteit in de vorm van verfijning en 

presentatie te eisen. Veel voor weinig, 

de verfijning van topniveau én een 

gezond bedrijf leiden, dat gaan niet 

samen.”

We moeten naar minder gefriemel op het bord.  
Wie slim is biedt de huidige gast kwaliteit en volume, geen streepjes.

De stelling van deze maand
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Chef’s Chef

Ugi Stanišiç 
De kunst van het goede eten

Het voelt als een vreemde combinatie: Een Italiaans restaurant op een Hollands landgoed met 
een Joegoslavische chef. Maar Ugi Stanišiç is dan ook een chef die graag zijn grenzen opzoekt. 

Sinds september 2012 geeft hij leiding aan de keuken van Hotel De Bilderberg in Oosterbeek en de 
aangrenzende Trattoria Artusi, dat als motto heeft: L’Arte di Mangiar Bene; de kunst van het goede 
eten. Stanišiç: “Ik ben opgegroeid in een omgeving waar eten ambachtelijk en met respect voor de 
natuur werd bereid!”
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Chef’s Chef

Bilderberg heeft 20 Nederlandse hotels, waarvan Hotel De 
Bilderberg in Oosterbeek, aan de rand van de Veluwe, er één is. Niet 
direct een bruisende omgeving waar je een chef verwacht met een 
internationale achtergrond. Het idee om een apart restaurant te 
starten, separaat van het hotel-restaurant stamt uit 1999. Hotel De 
Bilderberg heeft een grote naamsbekendheid, maar de drempel 
voor regionale bewoners om er te gaan eten was hoog. Vanwege 
de gewenste laagdrempeligheid werd gekozen voor een Italiaans 
restaurant met een compleet eigen uitstraling en een eigen ingang. 
Geen restaurant waar je pizza’s en pasta’s eet, maar Italiaanse 
streekgerechten zoals het hotel dat ook brengt op het gebied van 
streekgerechten binnen het hotel-restaurant. Afgelopen herfst 
nam Stanišiç het stokje over van de toenmalige chef. Een van zijn 
kenmerken: een strakke regie. Stanišiç: “Ik ben een perfectionist. 
In mijn ogen is dat de meest krachtige eigenschap die een chef 
moet hebben. Inmiddels zit ik 29 jaar in het vak. Achttien jaar 
daarvan in een van de Bilderberg hotels, waaronder de vestigingen 
in Garderen. Mijn opleiding ben ik echter gestart in Joegoslavië. 
Bilderberg is een grote organisatie waar alles goed geregeld is 
zonder dat er van alles top-down wordt opgelegd. Ik houd van 
rechte lijnen en duidelijkheid. Half werk, daar kan ik niet tegen. 

Communicatie, aansturen en controle is belangrijk wanneer je een 
goed product wilt neerzetten. Ik weet heel goed wat ik wil en vind 
het van belang dat de hele brigade daarin mee gaat. Ik mag dan 
zelf een perfectionist zijn en vaak op de vloer aanwezig zijn, wie 
denkt dat hij alles alleen kan en moet doen is verkeerd bezig. De 
brigade bestaat uit mensen van alle leeftijden en iedereen wordt 
erbij betrokken. Dat is enorm leuk. Ik ben een beetje een vakidioot 
en bij Bilderberg wordt eigen inbreng zeer gewaardeerd. Op 
eenzelfde manier werk ik graag naar mijn mensen toen. 

Onkruid
Ik ben opgegroeid in een omgeving waar eten ambachtelijk 
en met respect voor de natuur werd bereid. Die waarde heb 
ik meegekregen en heeft me gevormd als chef. Verse, mooie 
producten zijn een vereiste. Waar kan kies ik voor biologisch en 
ecologisch en heb mijn eigen scharrelkippen. Dat verwacht je niet 
bij een hotel, maar Bilderberg heeft het wel. Ik vind dat van absolute 
meerwaarde voor mezelf, maar ook voor de jongens. Tussen lunch 
en diner werken we samen in de moestuin. Een beetje onkruid 
wieden geeft je feeling met de natuur. Je kunt wel 
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alles in een bakje laten binnenkomen, maar zelf bij de groei van je 
producten staan, de geur opsnuiven en vervolgens zelf plukken, 
dat is zoveel meer waard. Waar ik vandaan kom, daar leef je mee 
met de seizoenen en de natuur. De eerste jaren dat ik in Nederland 
kwam werken moest ik werken met kistkalveren en werd er niet 
nagedacht over scharrelvlees. Ik schrok daar erg van. Een dergelijke 
manier van werken is in mijn ogen onnodig. Het is niet goed voor 
het dier, dat recht heeft op een goed leven, en niet goed voor onze 
kwaliteit van eten. Nu is alles een stuk beter, maar nog altijd moet 
ik erg lachen als ik hier in een supermarkt kom. Nu heeft een kip 
hier ‘twee sterren’ dat vinden ze dan prachtig, maar voor mij is dat 
niet genoeg. Dat heeft alles te maken met mijn achtergrond waar 
we veel meer in harmonie leefden met de natuur. Het gaat hier 
nu gelukkig ook beter. Ik kan hier kalf kopen dat bij zijn moeder 
heeft gelopen. ‘Ja maar dat is minder zacht’, hoor ik dan. Nou en? 
Ik wil vlees met een bite. Een dier moet beweging hebben gehad 
en ons vlees moet een bite hebben. Ik koop mijn vlees bij Nice to 
Meat. Dat is een prima slager die snapt wat ik wil. Je kunt heerlijke 
gerechten maken met de minder zachte stukken vlees.” 

Artusi
De gast die bij Artusi komt eten heeft een ander verwachtingspatroon 
dan de gast die komt eten bij het hotel-restaurant. Er wordt niet 
minder gekookt, maar wel anders. Alles komt uit één keuken, 
maar voor Artusi staat een ander team klaar dan voor het hotel-
restaurant. Bij Artusi werken meer mensen aan een gerecht 
waardoor we gerechten kunnen maken waar meer handelingen 

Chef’s Chef
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voor vereist zijn en we kunnen verfijnen op presentatie. Als chef 
wil ik dat het team een doel heeft. Ik wil interactie van en tussen 
mensen. Zelf bepaal ik de ingrediënten, maar vervolgens maak ik 
samen met de koks de kaart. Zo krijg je veel leukere combinaties. 
Het gaat om samenwerking. Mensen staan zo meer achter het 
gerechten en hebben meer plezier in hun werk. Niet iedereen in 
het team is even assertief. Dat is prima, ik probeer ze er steeds een 
beetje meer bij te betrekken. Samen delen is belangrijk. Ik weet 
wat ik kan en ben een chef die zelden op zijn kantoor zit. Ik werk 
zelf hard mee en iedereen van het team is uitgenodigd om mee 
te denken. Ik ga niet op kantoor zitten om iets uit te werken op de 
computer en vervolgens via een lijst aan de muur te zeggen: ‘Zo 
doen we het’. 

Signatuur
De strakke lijnen die Ugi Stanišiç zichzelf toeschrijft zien we ook 
terug op het bord: Stanišiç: “Elke chef is eigenwijs en ik zeker. 
Inspiratie haal ik uit mijn omgeving. Ik ga met de tijd mee, maar ik 
houd niet van teveel versiering op het bord. Wel is het belangrijk 
dat er veel te proeven valt in een compositie. Ik ben ook niet zo van 
de saus. Eén lepel saus is voldoende, je moet het gerecht blijven 
proeven. Ik zou nooit ergens kunnen werken waar ik alleen maar 
mag managen zonder zelf elke dag bovenop het bord te staan. 
Met al die kant-en-klaar producten kan iedereen kok worden, maar 
daar gaat het in dit vak niet om, al gebeurt het nog vaak genoeg. Ik 
ben super blij met mijn patissier die alles zelf maakt en het huidige 
team dat ook de uitdaging aangaat. Toch zal ik er altijd meer uit 

Chef’s Chef

Voorgerecht
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willen halen. Dat ben je de gast verschuldigd. Het gaat die gast 
allang niet meer om eten. Mensen willen alles erop en eraan. Alles 
moet kloppen. Binnen Artusi kan ik alle culturele invloeden die 
ik heb meegekregen samenbrengen. Waar ik vandaan kom zijn 
Mediterranen invloeden niet onbekend in de keuken. Bij Bilderberg 
komt mijn thuisland, Nederland en de Italiaanse keuken samen. 
Prachtig toch!” 

Harro Menkhorst over Ugi Stanišiç
Toen Trattoria Artusi gerealiseerd werd in het jaar 2000 was ik 
werkzaam bij hotel De Bilderberg, maar heb daarna bijna tien jaar 
bij andere Bilderberg Hotels gewerkt. Twee jaar geleden kreeg ik de 
mogelijkheid om directeur te worden en ben teruggekeerd. Toen 
zag ik dat het restaurant inmiddels anders geëxploiteerd werd dan 
in aanvang het idee was. De omzet was nog steeds prima, maar die 
kwam vooral vanuit de hotelgast. De opzet om regionaal mensen 
aan te trekken was onvoldoende geslaagd. Ugi kende ik vanuit 
onze samenwerking bij de twee Bilderberg locaties in Garderen. 
Ugi staat voor kwaliteit en creativiteit maar ook voor duidelijkheid. 
Artusi is een groot deel van Bilderberg, maar de lunches en diners 
voor het hotel gaan ook gewoon door. Dan heb je behoefte aan 
een chef die de rolverdeling en juiste kwaliteit in de gaten houdt 
en mensen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen. Hij kan heel 
zakelijk en strikt zijn zonder zijn ideeën op een autoritaire manier 
over te brengen, maar wat er met elkaar wordt afgesproken, is wel 
een afspraak. Dat, in combinatie met zijn vakmanschap als kok zijn 
meer dan prima kwaliteiten.” 

Nagerecht

Chef’s Chef
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Extra

Dat niet iedere brave burger zich houdt aan de adviezen van het Voedingscentrum, laat 
documentaire Rauwer (2012) van maakster Anneloek Sollart zien. Het verhaal gaat over 

mensen – de 15-jarige Tom Watkins en zijn moeder Francis Kenter – die uitsluitend rauw voedsel 
eten. Rauw-eters kiezen er voor enkel voedingsmiddelen in hun natuurlijke – en dus rauwe - 
hoedanigheid te consumeren. Koken, bakken, braden, stoven, roosteren, grillen en alle andere 
manieren om voedsel te verhitten, vinden zij geen goed idee. Dit omdat bij een verhitting boven 
de plusminus 47 graden alle enzymen en de meeste vitaminen kapot gaan. “ Zelf eet ik momenteel 
zo’n 70 tot 80 % rauw plantaardig voedsel en ik voel me energieker dan ooit,” aldus Laurette van 
Slobbe, productontwikkelaar bij Hof van Twello in Twello.

Wie lust ze wel rauw? 
Ongekookt maakt niet altijd onbemind 
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Rauw-eters menen dat hun levenswijze er voor zorgt dat zij zich 
vitaal voelen. Wie overstapt van ‘gewoon’ voedsel op onbewerkt 
en onverhit voedsel, zou zich weldra gezonder en energieker 
gaan voelen. Vage klachten, depressies, allergieën, overgewicht 
en allerlei andere eigentijdse kwalen zouden verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de 
mate waarin een dieet uitsluitend gebaseerd op rauw voedsel 
dient te worden doorgevoerd, is het voor de trendgevoelige 
chef-kok toch een goed idee om mee te liften op deze hype. 
Waarom? Alleen al, omdat verse plantaardige producten rijk 
zijn aan smaak, kleur, geur en structuur. Het nodigt je uit creatief 
te zijn, want hoe ga je mooie en lekkere gerechtjes maken als je 
niets mag verhitten tot ongeveer boven de 47 graden? Het kan. 
Denk aan al die spannende combinaties die er te maken zijn met 
gekiemde zaden, groenten en fruitsoorten in alle kleuren van de 
regenboog. Het ene vruchtvlees in het andere niet en er kan naar 
wens geperst, geplet en gemixt worden. Verse noten zijn het best 
verteerbaar als ze geweekt zijn in water en rauw voedsel drogen 

in een dehydrator houdt eveneens de enzymen heel. Vegetarische 
smoothies, knapperige salades van groene bladgroenten en wilde 
planten kunnen het avontuur terugbrengen in de professionele 
keuken. Net als vruchtgroentendips, gefermenteerde kool, eetbare 
bloemen, tarwegrassap, zeewier en rauwe chocola. Keus genoeg. 
Verse kruiden, pitten en cressen kunnen de feestvreugde nog meer 
verhogen. Kies wel voor biologische producten die komen van een 
goede grond en die niet in aanraking zijn gekomen met chemische 
bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere rottigheid. Laurette 
van Slobbe: “ Ik denk dat het sowieso een uitdaging is voor koks 
om meer met plantaardige producten te werken. Het aanbod aan 
vers en plantaardig is echt belabberd in veel restaurants. Zelfs als ze 
alleen al meer met groenten zouden doen, zou dat al een enorme 
winst betekenen. Het roer hoeft echt niet in één keer helemaal om, 
maar een beetje meer variatie in vers en -als het even kan – rauw, 
is wenselijk.” 

Niets nieuws onder de zon 
Raw-foodisme is sinds een aantal jaar superhip in de Verenigde 
Staten en de rawfood-restaurants schieten er als paddenstoelen 
de grond uit. In Nederland is de consument wellicht wat 
conservatiever, maar toch winnen restaurants die zich 
bezighouden met rauw, net als de Juice-bars, meer en meer 
terrein. Denk alleen niet dat onverhit voedsel eten iets nieuws is. 
Onze verre voorouders aten namelijk alles rauw, voordat zij het 
vuur ontdekten. Insecten, schelpdieren, wilde planten en vlees 
gingen, hup, zonder opsmuk onverhit het spijsverteringsstelsel 
in. Het vuur zorgde dat de eetbaarheid van dat wat er gegeten 
werd groter werd. Daar is wat voor te zeggen, natuurlijk. Alleen 
al, omdat niet alle producten ongestraft rauw gegeten kunnen 
worden. In rauwe sperziebonen, om maar eens een voorbeeld 
te noemen, zit het giftige faseoline; deze stof verdwijnt tijdens 
het koken. Laurette: ”Ik merk dat mensen graag rauw plantaardig 
willen eten en het klopt dat je onderscheid moet leren maken 
tussen dat wat eetbaar is en dat wat niet eetbaar is. Mooi is dat 
je al bij 
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een voedingspatroon dat voor 70 tot 80 procent bestaat uit rauw 
voedsel, al volledig profiteert van de gezondheidsbevorderende 
voordelen. Dat het goed is om voedsel niet te verhitten boven 
de 47 graden is inderdaad al heel lang bekend en bovendien 
wetenschappelijk bewezen. Maar ja: de voedingsindustrie en de 
medicijnindustrie kunnen geen droog brood verdienen met deze 
wetenschap. Dat heeft overigens eerder met marktwerking te 
maken dan met complottheorieën.” 

Vitaliserend voedsel 
Volgens het Voedingscentrum krijgen rauw-eters te 
weinig voedingsstoffen binnen en hebben ze vaak last van 

ondergewicht. Tandbederf, een ontregelde menstruele cyclus 
bij vrouwen en een groeiachterstand bij kinderen zouden 
vaker voorkomen mensen met deze levensstijl. Rauw-eters 
zelf menen dat uitsluitend rauw eten juist gezond is, omdat 
tijdens verhitting chemische verbindingen kunnen ontstaan 
die kanker veroorzaken. De kans op hart- en vaatziekten en 
chronische degeneratieve aandoeningen zou ook veel groter zijn 
wanneer eten gekookt of gebakken wordt. Bij verhitting worden 
bovendien sommige vitaminen en vooral enzymen vernietigd. 
Hierdoor zou de vatbaarheid voor ziektes groter worden en het 
tempo van veroudering hoger. Laurette:” Ik vind het schandalig 
wat het Voedingscentrum beweert. Mensen wenden zich toch tot 
dit centrum met de overtuiging dat ze te maken hebben met een 
betrouwbare bron. Wat ze vertellen over rauw voedsel klopt echt 
niet. Je krijgt wel degelijk alle eiwitten, calcium en wat je maar 
nodig hebt binnen. Hier zijn mensen niet mee geholpen. In ons 
lichaam zijn ongeveer 5000 verschillende enzymen aanwezig. 
Als je voeding kookt, dan gaan deze enzymen verloren. Op zich 
kan ons lichaam daar wel mee omgaan, maar het kost wel extra 
energie. We staan bloot aan allerlei belastende factoren zoals 
luchtvervuiling, straling, medicijnen en stress en dus kunnen we 
die enzymen wel gebruiken. Dat werkt vitaliserend.” 
Hof van Twello is een divers bedrijf met o.a. een streekwinkel met 
vele gewassen en producten uit eigen teelt en uit de omgeving, 
een blote voetenpad en diverse tuinen. Hof van Twello probeert 
modellen te ontwikkelen die passen bij een nieuwe economie. Zo 
is het mogelijk bij Hof van Twello eigen grond en mest te krijgen 
voor een moestuin. De helft van de oogst mag de tuinder dan zelf 
houden en de andere helft gaat naar de winkel. Van de opbrengst 
van wat er verkocht wordt van de producten is eveneens voor de 
tuinder. Als dat geen win/win situatie is!
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Het is wintertijd en de avond valt vroeg als we richting het statige Stadskasteel Oudaen 
wandelen voor onze ontmoeting met horecaonderneemster Ireen Ophof. De tegen de 

groene grachthekjes - schijnbaar zo willekeurig - neergezette fietsen, zorgen voor een vertrouwd 
straatbeeld. Her en der gaan achter de gevels de lichten al aan. Een innig gearmd echtpaar van 
middelbare leeftijd en een stuk of wat studenten zijn perfecte figuranten op deze doordeweekse 
namiddag aan de Utrechtse Oudegracht. “Mijn compagnon en ik bedrijven hier sinds mei 2003 met 
veel plezier horeca en, hoewel de markt de laatste jaren best veranderd is, hebben we gelukkig 
geen last van de man met de hamer,” aldus Ireen Ophof. 

Bijzondere horecalocatie

Stadskasteel Oudaen  
in Utrecht

’Het draait uiteindelijk allemaal om gastvrijheid. 
Geef gasten aandacht.’ 
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Een horecaondernemer moet anno 2013 een lenig stel hersens 
hebben en zeker niet bang zijn om stevig aan te pakken. “Het is 
een redelijk intensieve, maar beslist prachtige tijd. We zitten in een 
periode van doorpakken, van handjes uit de mouwen en voetjes op 
de vloer. Minder rigide zijn we ook. Krijg ik vandaag een vraag over 
de mogelijkheid om overmorgen een vergaderzaal te verhuren en 
er is nog geen reservering, dan is de kans groot dat ik de prijs druk. 
Vol is vol. We krijgen er dan weliswaar minder voor dan normaal 
gesproken, maar de zaal staat tenminste niet leeg. Wat gelijk is 
gebleven – het klinkt misschien een beetje arrogant – is het grand-
café. Dat loopt eigenlijk altijd goed. Ik denk dat het geheim van ons 
succes schuilt in aandacht voor continuïteit en kwaliteit. Voor alle 
werkzaamheden hebben we standaardprocedures. Dat moet ook 
wel, want we hebben zo’n zestig mensen in dienst en alles moet 
altijd zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Een regel is dat iedere gast 
altijd binnen twee minuten geholpen moet worden en dat een 
broodje, bijvoorbeeld, standaard binnen tien minuten klaar is.”eten 
en drinken voor onze gasten. Het was even wennen voor ons, maar 
wie hier eet, heeft een fantastisch uitzicht, “ aldus Daan Hiep. 

Terug in de tijd 
Laten we de stekeligheden van de huidige tijdgeest voor een 
moment naast ons neerleggen en voor even teruggaan naar 
het verleden. Utrecht kreeg – als één van de eerste plaatsen 

in de Noordelijke Nederlanden – stadsrechten en ongeveer in 
dezelfde tijd, werden stadswallen met een verdedigingsgracht 
om de stad aangelegd. Doordat er maatregelen werden genomen 
om de waterstand in de stad goed te reguleren, werd Utrecht 
aantrekkelijker als domicilie voor rijk geworden patriciërs en 
edelen. Het waren deze mensen die grote stenen huizen bouwden 
die weerbaar waren of leken. Van deze huizen heeft Oudaen het 
best zijn middeleeuwse voorkomen bewaard. Het stadskasteel 
werd vlak na het jaar 1276 gebouwd en het was destijds een baken 
voor iedereen die de stad maar van verre naderde. Het zou nog 
een eeuw duren voordat de Domtoren deze functie overnam. Had 
het stadskasteel werkelijk een belangwekkende functie in geval 
van gevechtshandelingen? Welnee: de kantelen zaten er eigenlijk 
alleen voor het imago. In 1785 werd het huis gekocht door de 
diaconie van de Hervormde Kerk om tot 1956 dienst te doen als 
bejaardentehuis. Na vervolgens een korte periode in het bezit te zijn 
geweest van een Utrechtse studentenvereniging, werd Oudaen in 
1986 na een grondige renovatie geopend als horecagelegenheid. 
Het kan verkeren. 

Bier is beter dan de rest 
Stadskasteel Oudaen beschikt tegenwoordig niet alleen over Grand-
café Het Proeflokaal, gevestigd in de ridderzaal. Er zijn ook nog: het 
à la carte restaurant Oudaen, een klein theater, een eigen brouwerij 
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en diverse vergaderzalen. Stadskasteel Oudaen is bovendien een 
officieel erkende locatie voor huwelijksvoltrekkingen. Hoewel er 
in de middeleeuwen trouwens al een brouwerij gevestigd was 
in het stadskasteel, werden de vandaag de dag bij gasten van 
Oudaen zo in trek zijnde bieren, er nog lang niet gebrouwen. 
Ireen:” Bier was destijds de volksdrank bij uitstek, wegens gebrek 
aan schoon drinkwater. Het bierbrouwsel werd gekookt en omdat 
daardoor de meeste bacteriën stierven, was het veiliger bier te 
drinken dan het vieze water uit de gracht. Zelfs kinderen dronken 
dus bier in die dagen. Wel moet er worden aangetekend, dat het 
alcoholpercentage destijds wel een stuk lager was dan van het bier 
dat we nu kennen.” In die – misschien toch niet zo heel donkere – 
middeleeuwen, waren een stuk of dertig bierbrouwerijen te vinden 
in de stad. Deze brouwerijen waren eigenlijk allemaal gevestigd 
aan de gracht; dat zal te maken hebben met de aanvoer van mout 
en dergelijke. In de 17e eeuw liep het biergebruik terug en aan het 
eind van de 18de eeuw waren er nog slechts twee brouwerijen 
over in de stad. “Ongeveer 25 jaar geleden kreeg Stadskasteel 
Oudaen een horecabestemming en sindsdien wordt er ook weer 
bier gebrouwen. We hebben Ouwe Daen, Jonge Daen, een pilsener 
en seizoensbieren. Sinds kort hebben we ook Dubbel Daen. In onze 
brouwerij wordt jaarlijks ongeveer 75.000 liter bier gebrouwen en 
de brouwer heeft desondanks nog tijd over voor rondleidingen.” 

Grand-café Het Proeflokaal
Het Proeflokaal is gevestigd in de voormalige ridderzaal. De 
indrukwekkende bar en de balken aan het acht meter hoge 
balken plafond zetten de toon. “Het concept van Het Proeflokaal 
is laagdrempelig. Iedereen – van winkelend publiek tot zakenman 
of –vrouw, mag zich hier thuis voelen. Op de kaart hebben we 
dus herkenbare gerechten van goede kwaliteit. Denk aan een 
biologisch broodje met scharrelkip, gegrilde groenten, pesto en 
paprika-mayonaise. Zo’n zelfde broodje kan ook belegd worden 
met Kromme Rijnham en mangochutney. Of met belegen 
Woerdense Affinadekaas en olijvenjam. Wie trek heeft in iets 
anders kies bijvoorbeeld de rundercarpaccio met Woerdense 
oude Reypenaerkaas, pijnboompitjes en truffelmayonaise. Warme 
gerechten worden in het grand-café eveneens geserveerd. Ook 
hier geldt weer: herkenbaar, maar van goede kwaliteit. We hebben 
dus geen saté van plofkip, maar kiezen voor mooie varkenshaas. 
Leuk om te melden is ook dat we bezig zijn met een green-key 
certificering. We zijn zo duurzaam mogelijk bezig.”

Restaurant Oudaen
Boven Het Proeflokaal, bevindt zich restaurant Oudaen. Hier 
worden verfijnde, op de klassiek Franse keuken gebaseerde, 
gerechten geserveerd. Een mooie wijnkaart is er ook. Prachtige 
hoofdgerechten op de kaart zijn bijvoorbeeld de op de huid 
gebakken zeebaars, geglaceerd met miso of de portobello gevuld 
met aubergine, courgette, komijn en Woerdense Reypenaerkaas. 
De dessertkaart spreekt eveneens tot de verbeelding. 
Indrukwekkend is het parfait van nougat met frambozencoulis & 
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pistache-kletskopje of de amandel-cheese cake met lichte honing 
crème en champagne-gratiné. “Vegetarisch eten is bij ons mogelijk 
en wanneer iemand last heeft van een voedselallergie, dan wordt 
daar graag rekening mee gehouden. Het is zelfs een uitdaging 
voor onze chef en zijn witte brigade. Als we het toch over de koks 
hebben. Bij ons is het de gewoonte dat er iedere avond een van 
de koks zijn gezicht laat zien in het restaurant. Wij vinden het 
namelijk zeer belangrijk, dat koks onthouden dat ze voor mensen 
van vlees en bloed staan te koken en niet alleen produceren wat de 
keukenprinter dicteert.”

De zwarte brigade en gastvrijheid
De zwarte brigade van Stadskasteel Oudaen weet precies wat er van 
ze verwacht wordt. Alles is strak georganiseerd en niets wordt niets 
aan het toeval overgelaten. “Wij zijn erg strikt, inderdaad, en wie 
informeel een biertje wil tappen, voelt zich bij ons niet thuis. Ook 
mensen die bij ons in de bediening werken zijn echte professionals. 
Iedereen is overal inzetbaar en dat voorkomt tunnelvisie. 
Vakkennis en weten wat we verkopen, is een absolute must.” Het 
draait uiteindelijk natuurlijk vooral om gastvrijheid. De standaard 
moet goed zijn. Continuïteit en kwaliteit zijn sleutelbegrippen. 
Verschil maken kan door alert te blijven tot in elk detail. Zo kost het 
schudden van iemands hand niets extra’s. “Heel belangrijk is het 
om te blijven bouwen aan de toekomst. Houd je niet alleen bezig 
met het binnenharken van de buit nu, maar zorg dat de kans op 
herhalingsbezoeken groter wordt. Geef gasten aandacht.” 

Bijzondere horecalocatie

Green balls of fire?
Er is  in Nederland 
geen andere 
groente die zo’n 
controverse oproept 
als spruitjes:  Je hebt 
de ‘lovers’ en de 
‘haters’.

Spruitjes zijn de okselknoppen van de onderste bladeren van de 
spruitjesplant. Deze minikooltjes zijn pittig van smaak. De rassen 
van vroeger hadden een méér uitgesproken spruitjessmaak dan de 
huidige rassen, waardoor de smaak van de ‘moderne’ spruitjes breder 
wordt gewaardeerd. Spruitjes werden in de 17e eeuw voor het eerst in 
de omgeving van Brussel geteeld. Vandaar de oorspronkelijke naam 
‘Choux de Brussel’. Veredelaars hebben verschillende rassen gecreëerd, 
ook voor iedere oogstperiode,  zodat er vollegronds spruitjes van 
augustus tot maart verkrijgbaar zijn. De late rassen zijn goed bestand 
tegen slecht weer en kou en kunnen met gemak strenge vorst tot  wel 
-15 °C doorstaan. Bij lage temperatuur wordt zetmeel omgezet in 
suikers, wat de cellen wapent tegen bevriezing èn waardoor de smaak 
zoeter wordt. Velen eten ze het liefst als er een keer “de vorst overheen 
is gegaan”. Tegenwoordig worden in de beroepsteelt alleen ‘hybride-
rassen’ gebruikt. Deze rassen hebben een ‘cilindrische spruitzetting’ 
die machinaal worden geoogst. Oude rassen, met een ‘piramidale 
spruitzetting,’ moeten worden ‘doorgeplukt’. Dit wil zeggen dat 
per keer alleen de rijpste spruiten, met de hand worden geplukt. 
Koolplanten hebben een grote behoefte aan zwavel en nemen dat 
op uit de bodem. De geur die vrijkomt bij (het langdurig) koken 
van kool ‘spruitjeslucht’, ontstaat door het vrijkomen van vluchtige 
zwavelverbindingen. Spruiten is een van de meest gezonde groenten, 
want welke groente bevat meer vitamine C dan sinaasappels? Juist 
Spruitjes! Bovendien zijn de ‘green balls of fire’ rijk aan vitaminen 
B, kalium en fosfor. Er bestaan meer dan 50 spruitenrassen, die ook 
nog eens in 5 sorteringsmaten worden aangeboden. Niet alleen ‘de 
groenen’, maar ook ‘rode spruiten’ zijn hot! In vergelijking met groene 
rassen zijn rode iets kleiner en minder talrijk op de stam aanwezig. 
Rode spruitjes zijn iets sneller gaar en gelukkig blijft de kleur ook na 
het koken goed zichtbaar. Deze ‘red balls of fire’ smaken iets zoeter 
met  een lichte notensmaak.

So simple so spruiting

Spruitjes maken in de gastronomie èn in kinderland een opmars.
Denk aan de bekende ‘Spruitjes burger’ van TV-Chef Pierre Wind 
tijdens de Kinderboekenweek: ‘de wraak van het spruitje’. Klassieke 
en originele toepassingen als roerbakken, spruitjes saté, stamppot, 
spruitjestaart, gratin, quiche, grove gewokte spruitenblaadjes …. Ik 
behoor inmiddels tot de ‘lovers’.

Gert Jan Zonneveld Piek 
www.rungis.nl”
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Michel Dijkstra is directeur en bedenker van Smaakmakend, dat culinaire programma’s voor 
bedrijven in de markt zet, waarbij het draait om teambuilding, communicatie, samenwerking, 

persoonlijke ontwikkeling en klantcontact. Hij biedt bedrijven de mogelijkheid om voor één dag 
een toprestaurant over te nemen. Met alles erop en eraan. Dijkstra: “Organisaties zitten niet meer te 
wachten op alweer een training op de hei. De metafoor van het restaurant is een mooie speeltuin 
voor communicatiedoelstellingen, targets halen, teamwerk en biedt confronterende uitdagingen.” 

Michel Dijkstra
Restaurant voor één dag
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Michel Dijkstra komt uit de financiële dienstverlening, waar 
hij zich bezig hield met commerciele ondernemings- en 
sectorvraagstukken. Nogal andere koek dan het bedenken van wijn-
spijscombinaties, het aansturen van een witte brigade, vis fileren of 
het bedenken van een nieuw gerecht. Hoe komt een commerciële 
man op het idee om tientallen malen per jaar restaurantje te spelen? 
Michel Dijkstra: “ Bij PwC zagen we dat bedrijven wilden investeren 
in ‘iets’ voor hun klanten en medewerkers, maar genoeg hadden 
van de geijkte concepten. Cliënten krijg je niet meer warm voor 
het zoveelste golfevenement en medewerkers hebben ook alle 
mogelijke vormen van training al eens langs zien komen. Anderzijds 
zie je op tv steeds meer kookprogramma’s. Mensen vinden dat leuk. 
Via een bevriende chef kok kwamen we op dit idee. Hij opperde dat 
voor één dag zijn restaurant over kon worden genomen. Als je daar 
over nadenkt, zie je dat het restaurant de perfecte leer- maar ook 
netwerkelementen in zich heeft. De metafoor van het restaurant 
is een mooie speeltuin voor communicatiedoelstellingen, targets 
halen, teamwerk en biedt confronterende uitdagingen, terwijl 
bedrijven gelijk iets bijzonders kunnen teruggeven aan hun eigen 
cliënten door ze uit te nodigen als gast. Samen met Gastronomisch 
gastheer Michael Greven zijn we een aantal jaren geleden heel 
klein begonnen door wat bekenden uit te nodigen om van het 
concept ‘te proeven’. Inmiddels zijn er vier programma’s ontwikkeld 
en zijn we heel snel van een Fiatje 500 uitgegroeid tot een Ferrari. 
Bedrijven en hun relaties vinden ‘restaurantje spelen’ ontzettend 
leuk.””

Voetballers in de keuken
Afgelopen december organiseerde Smaakmakend een culinair 
event voor FC Dordrecht en hun sponsoren. De volledige selectie 
van FC Dordrecht zorgde voor ontvangst, keuken, bediening en 
afwas. Twintig spelers, gekleed in witte koksbuis voorzien van 
eigen rugnummer en naam, hielden voor één dag een pop-up 
restaurant in circustent Royal draaiende. Dijkstra: “Die jongens 
kunnen nog geen ei koken en moeten dan in één dag leren hoe 
ze borden moeten uitserveren, tomaten moeten snijden en vlees 

moeten bakken. Dan vraag je wel iets. Natuurlijk doen ze dit onder 
begeleiding van topkoks, maar ze doen wel zelf het werk. Dat is 
heel concreet. De lat ligt hoog. Er gaat dan ook van alles fout, want 
onze deelnemers zijn natuurlijk geen koks. Laat ze dan maar even 
de shit in gaan en onderzoeken hoe ze zaken kunnen oplossen. 
Sommige groepen vinden het ook veel te gezellig in de keuken. 

Dat is leuk, maar het restaurant gaat wel open aan het eind van de 
dag. Naarmate de dag vordert komt ineens het besef dat ze iets 
gaan serveren aan de beste klanten van hun eigen bedrijf. Dan 
gaat de knop om en zie je dat het goed gaat. Dat is geweldig om 
te zien. We hebben ook gekookt met groepen in De Zwethheul, 
The Hospitality Club, Wilhelminapark, Het Amsterdammertje, 
Château st. Gerlach en De Saffraan. Dan krijg je als groep dus wel 
gasten die het niveau van een top-restaurant verwachten. Het is 
misschien niet helemaal eerlijk om de lat zó hoog te leggen en 
natuurlijk zijn de professionele teams van die restaurants er ook 
bij, maar het is zeker niet zo dat de groep accountants , telecom 
medewerkers of voetballers niets hoeft te doen. Het mooie is 
dat het bedrijf met één event hun cliënten een mooie avond kan 
geven, maar ook commerciële doelstellingen kan inzetten. Eten 
verbroedert. Wie wil je met wie om de tafel brengen? Daarnaast 
koppel je leerdoelstellingen van de bedrijven aan de dag. Wat wil 
je met je team bereiken? Resultaten van traditionele sessies en 
evenementen zijn doorgaans moeilijk te meten en dus moet je 
maar afwachten of doelstellingen worden gehaald. Wat we met 

“De metafoor van restaurant 
is een mooie speeltuin voor 
targets, en uitdaging.”
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dit concept zien is dat je, net als een dag in elke ander restaurant, 
meteen meet of je doelstelling hebt gehaald. Zowel kwalitatief 
en kwantitatief. De programma’s van Smaakmakend leveren voor 
onze klanten direct al meer op dat het kost.”

Hoe houd je een bord vast? 
Leken in de keuken, is dat vragen om problemen? Bij de spelers 
van FC Dordrecht, waar Chef’s een kijkje mocht nemen, merken 
we daar weinig van. De sfeer is energiek. Aan het eind van de 
dag slaat de vermoeidheid toe, maar de motivaite wordt er niet 
minder door. Speler Danny Post , aangesteld als Chef, houd zijn 
brigade nauwlettend in de gaten. ‘Die rol past hem wel, want 
normaal staat hij ook maar een beetje te kijken’, wordt er door 
teamgenoten gegrapt. De jongens staan te dringen voor een 
volgende opdracht en het is mooi om te zien hoe ze humor en 
plezier weten te combineren met concentratie. Michel kijkt er niet 
van op: “Deze jongens zijn al gewend om een team te vormen. 
Dat is misschien wel een van de opmerkelijkste constateringen 
van deze dag. Ze zijn al een goed werkend team en gewend om 
zonder ´gemaar´ of discussie orders aan te nemen en te doen wat 
er gedaan moet worden. Met alle respect “, lacht Michel, “dat zien 
we niet altijd. Van te voren bepalen we met onze opdrachtgevers 
de businessdoelstelling en vragen onze trainers naar de 
teamdoelstellingen van het bedrijf. Acht weken van te voren 
organiseren we een kick-off. Die tijd heb je nodig, want het bedrijf 
waarmee je werkt wil een vol restaurant en moet op tijd zijn gasten 
uit kunnen nodigen. Werken met vaste restaurants vermijden 
we. Per event kijken we samen met onze opdrachtgever welk 
restaurant we benaderen. Dit heeft te maken met logistieke eisen, 
maar ook met voorkeur van onze opdrachtgevers. Restaurants die 
we benaderen, reageren altijd positief en chefs vinden het vaak 
geweldig. Mario Ridder van De Zwetheul trok me in eerste instantie 
zo goed als door de telefoon, maar als je uitlegt waar het om gaat 
en dat er ook gasten komen waar je als restaurant zelf weer iets 
aan hebt, worden chefs ook enthousiast. Een omzet afkopen heeft 
geen zin, dus kiezen we altijd een dag dat het restaurant gesloten 
zou zijn. Wel zijn een aantal medewerkers van het restaurant er 
altijd zelf bij. Om een uur of 11 komen de gastteams binnen en 
gaan de sloven aan. Onze trainers hebben de teams van te voren 
samengesteld op basis van de leerdoelstellingen. Laat iemand die 
schuchter is maar chef worden. Sommige bedrijven gebruiken ‘het 
restaurant voor één dag’ ook om skills van nieuwe medewerkers 
te ontdekken, die op een cv niet naar voren komen. Binnen de 
groepsdynamiek van het restaurant zie je direct de leiders opstaan, 
zie je wie goed is in communiceren of wie ‘de doener’ is. Je brengt 
mensen in een totaal andere beleving dan tijdens hun normale 
werkzaamheden. Een accountant komt ineens met vragen als ‘hoe 
houd ik een bord vast?”

Pressure Cooker
“Naast alle mooie aspecten die de Smaakmakend-combinatie van 
training, netwerken en het samen eten oplevert, zijn de reacties en 
de groeicurve van de deelnemers geweldig om te zien. Mensen 
hebben aan het eind van de dag écht het idee dat ze iets bijzonders 
hebben gedaan. Vaak horen we deelnemers trots zeggen: ´Ook al 
stond die topkok ernaast, 95% heb ik het zelf gedaan´. Wat we niet 
doen is deelnemers 60 vissen laten fileren of 20 kilo’s aardappels 
laten schillen. Daarin ligt de doelstelling van onze opdrachtgevers 
niet. Het restaurant en alles wat daarbij komt kijken zijn de 
instrumenten waarmee we aan de slag gaan met verbinding, 
klantcontact, teambuilding, relatiebeheer en netwerken. Al 
deze componenten, die doorgaans door trainers los verkocht 
worden, breng je in een ‘restaurant voor één dag ‘ bij elkaar, in 
één omgeving. In deze tijd is een compacte manier van werken 
belangrijk. We willen medewerkers klantgerichter laten werken 
en hun klanten een onvergetelijke avond bezorgen. Of de eigen 
werknemers! Pressure Cooker is ons programma dat hier speciaal 
voor is ontwikkeld. ‘s Morgens vergadert het management team 
in de restaurantlocatie. Daarna gaan ze koken. ‘s Avond krijgen 
medewerkers zowel een diner als de nieuwe plannen geserveerd. 
Dat werkt fantastisch. We hebben met een bedrijf gewerkt dat 
voor hun medewerkers op een goede manier halal heeft gekookt. 
Dat was fantastisch! Natuurlijk streef je bij een training zakelijke 
doelstellingen na, maar met eten kun je vrienden voor het leven 
maken. Je bent het wel zelf die de handen uit de mouwen steekt 
om 30, 60 of 200 couverts te serveren op een manier waar je gast of 
werknemer blij van wordt.”
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Nieuw

Net geopend
Groningen

Ramires B.V. LEEK

Friesland
Bora Bora AKKRUM
Restaurant Nadia JOURE
Restaurant Tropicano DOKKUM
Anatolia SURHUISTERVEEN

Flevoland
Taj & Taj B.V. i.o. ALMERE
Mme Jeanette ALMERE

Drenthe
F.M. Jansen EMMEN
Grillr. Pizz. Steakh. Habibi NIEUW-AMSTERDAM
Het Erfgoed DWINGELOO
Kees Neuwitter WESTERBORK
Majo V.O.F. GIETEN
Minicamping De Witte Leeuw HOOGEVEEN
 Overijssel
Huang & Chen V.O.F. ENSCHEDE
Hotel Moëzz B.V. TUBBERGEN
Bijna Weekend ENSCHEDE
Restaurant Izu HENGELO OV
La Familia OVERDINKEL
The Orient Express V.O.F. ALMELO
Chin. Spec. Rest. Golden Duck WIJHE

Gelderland
Windkracht B.V. WAGENINGEN
Kombuis de H’eerlijkheid BV io NIJMEGEN
De Pann BEUNINGEN GLD
W. Chu EDE GLD
EL RIO Arg. Restaurant B.V. ARNHEM
Italian Food B.V. i.o. ARNHEM
‘Isa’s’ Huiskamerrestaurant’ WINTERSWIJK
Fusion Plaza B.V. ZUTPHEN
Eethuis Alibaba APELDOORN
The Hangar B.V. TEUGE

Zuid-Holland  
Bij Door WASSENAAR
Hardanz ‘S-GRAVENHAGE
Tapas Bar Restaurant Limon ‘S-GRAVENHAGE
Ristorante Pizzeria Da Giacomo ‘S-GRAVENHAGE
Naast De Joffer DELFT
Chada GOUDA
Dim Sum B.V. i.o. ROTTERDAM
Seafood Time B.V. ROTTERDAM
City Döner ROTTERDAM
Café Restaurant Beyaz Saray ROTTERDAM
Eethuis La Familia ROTTERDAM
De Drie Molens VLAARDINGEN
La Porte Salute HOEK VAN HOLLAND
Pizz.-Rest. Portobello B.V. DORDRECHT
Diwan Restaurant DORDRECHT
V.O.F. M. en S. Celik ZWIJNDRECHT
Solo B.V. GORINCHEM

limburg
Eetc. Prins Hendrik B.V. i.o. VENLO
Brasserie Sur Meuse B.V. i.o. VENLO
Mamma Mia VENLO
D’Heeren van Baerlo B.V. i.o. BAARLO LB
Venezia Pizz. Grillr. Rest. WEERT
Eethuis La Rosa ROERMOND
Brasserie de Roerpoort HERTEN
Trabzon II Restaur. grillroom HEERLEN

Noord-Holland  
SotA A’dam Airport Hotel B.V. BADHOEVEDORP
Semble B.V. AMSTERDAM
Ristorante Pizzaria Il Centro AMSTERDAM
Assaggi B.V. AMSTERDAM
Rhamsus Cafetaria AMSTERDAM
El Serpi B.V. AMSTERDAM
Favori Café Restaurant AMSTERDAM
Paviljoen Vondelpark B.V. i.o. AMSTERDAM
Lale Restaurant AMSTERDAM
The Colour Kitchen A’dam W. BV AMSTERDAM
Steakhouse/Pizzeria Caland II AMSTERDAM
Boca’s Sarphatipark B.V. AMSTERDAM
Molaa Café-Restaurant AMSTERDAM
Warung Domburg AMSTERDAM
Café Nuka AMSTERDAM
Restaurant Kipcorner AMSTERDAM ZUIDOOST
Riverlounge AMSTERDAM ZUIDOOST
Bar Brasserie ‘t Hert AMSTELVEEN
Restaurant Mezza HILVERSUM
HCM Maneki B.V. HOORN NH
Cirkus B.V. HEERHUGOWAARD
Montana Pizzeria WIERINGERWERF
Bistro 110 DE KOOG
Kosteluk ALKMAAR
Wens culinair ALKMAAR
RPJ Hoofddorp B.V. HOOFDDORP

Utrecht
Restaurant Greenfield’s V.O.F. BAARN
Horeca Allemanswaard B.V. VEENENDAAL
Vino E Pane NIEUWEGEIN
BubbelZ B.V. i.o. VLEUTEN
MOZO Dinner & Lounge UTRECHT
ZIZO BAARN
Farao BAARN
Restaurant Istanbul Bosporus AMERSFOORT
Grieks Restaurant Attica VEENENDAAL
Gasterij Het Kluisje B.V. DOORN

Noord-Brabant
Gri. Special.restaur. Sirtaki OOSTERHOUT NB
Ribsfactory Tilburg TILBURG
Restaurant Slim 82 UDENHOUT
De Bengel Eindhoven B.V. EINDHOVEN
Eetcafe D’n Hertog EINDHOVEN
Grillroom Pizzeria Maestro EINDHOVEN
Trattoria Aglio E Olio BEST

Zeeland
De Graaf v.Haamstede,café-rest BURGH-HAAMSTEDE

Amsterdam

Maastricht

Middelburg
s’-Hertogenbosch

Den Haag

Haarlem

Lelystad
Zwolle

Arnhem
Utrecht

Leeuwarden

Groningen

Assen



   Het culinaire 
vakevenement 
waar kwaliteit, 

inspiratie & 
beleving 

elkaar ontmoeten


