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Misschien wel de droom van iedere kok, een obsessie van menig culinair columnist en een

langgekoesterde wens van het Hollandia team. Na jaren met veel plezier samengewerkt te hebben met de

toonaangevende vakbladen als Saisonnier en Horeca Journal is het eindelijk zover: we hebben ons eigen

culinair magazine!

En zoals ieder ander die graag zijn kennis en enthousiasme wil overdragen, hebben wij zo onze eigen

ideeën over hoe we de lezers zo goed mogelijk kunnen informeren. Zoals de titel van dit magazine al doet

vermoeden willen we je op nieuwe ideeën brengen, inspireren en, in mijn ogen het belangrijkste,

motiveren. Koken is een prachtig maar zwaar beroep. Lange werkdagen, tijdsdruk en alle nieuwe regels en

wetten van de afgelopen jaren maken het steeds moeilijker tijd en hoofd vrij te maken om op zoek te gaan

naar nieuwe mogelijkheden. 

Om zoveel mogelijk nieuwe combinaties en technieken aan te dragen hebben we de Hollandia collecties in

het leven geroepen. Zie het maar als een combinatie van een menukaart en een collectie van een

modeontwerper met dit magazine als de culinaire catwalk. Veel van de creaties zijn misschien niet direct

over te nemen maar zijn bedoeld als een soort databank van nieuwe mogelijkheden. Een manier om je

eigen creativiteit een zetje in de rug te geven. En natuurlijk laten wij ons ook inspireren door de grote

chefs, en niet zonder reden. Veel ideeën gaan verloren als ze niet worden

opgepikt en waar nodig aangepast om ze toepasbaar te maken voor een grote

groep koks. En dat is wat we willen bereiken met dit magazine. Zoals we met ons

room en boterassortiment willen inspelen op de behoefte van de moderne kok, zo

zullen we alles doen om te inspireren en te innoveren met de Hollandia collecties,

interviews met vooruitstrevende chefs en tips over diverse technieken en

ontwikkelingen in de markt.

We zijn absoluut apetrots dat we dit magazine voor jullie mogen maken. En niet in

de laatste plaats dankbaar voor de mensen die dit mogelijk maken. Waarbij we in

het bijzonder onze culinair fotograaf Peter Staes willen danken voor de investering

van zijn tijd en energie. 

Heel veel leesplezier en succes. 

Jeroen van Oijen

Creative chef Hollandia
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• Blancheer alle groenten net beetgaar. 

• Leg de mini bospeen in olijfolie met gesnipperde knoflook, peper en zout en

laat ze enkele uren marineren.

• Snij het bevroren stokbrood tot een rechthoek en snij er zeer dunne plakken

van op de snijmachine. Pak ze meteen in met folie om uitdrogen te voorkomen.

Wikkel een plakje ongebakken brood om de asperges. 

• Het vetspek minimaal 24 uur in de vriezer plaatsen, zo dun mogelijk snijden

en op bakpapier leggen. Leg er wat doperwten op en rol of vouw de

cannelloni’s dicht.

• Vermeng het eiwit met het zeezout zodat een stevige massa ontstaat. Spuit

de massa met een spuitzak in ovenvaste vormen of flexipanvorm, plaats de

gewassen aardappel erop en vul verder op met zeezout. Bak af in een oven van

180°C.

• Bak de knoflook even in Beur culinair olijf en voeg de Koksroom en melk toe.

Breng op smaak met peper en zout en klop schuimig met een staafmixer of

garde.

• Bak de met brood omwikkelde asperges in Hollandia Beur culinair olijf. Grill de

worteltjes en de venkel en stoof de boterboontjes in een beetje boter. Plaats de

erwtencannellonis even onder de salamander zodat ze warm en doorschijnend

worden.

• Schik de groenten op een bord en giet de cappuccino in een kopje. Geef er de

aardappel apart bij.

Zomergroenten
Vijf bereidingen
van zomergroenten
met een
cappuccino van
knoflook. Nieuwe
aardappels in
zoutkorst.
Groentetussengerecht van Jeroen

van Oijen, creative chef Hollandia

Receptuur voor 10 personen

Zomergroenten 

20 stuks groene asperges

20 stuks mini bospeen

20 stuks minivenkel

40 stuks boterboontjes

200 gram doperwten, diepvries

50 gram gerookt vetspek

10 stuks nieuwe aardappels

100 gram eiwit

500 gram zeezout

1/2 stuks voorgebakken stokbrood, 

bevroren

Hollandia Beur culinair olijf

2 teentjes Knoflook

1 dl. olijfolie

peper en zout

Cappuccino

1 dl. Hollandia Koksroom

2 dl. Volle melk

2 teentjes knoflook

peper en zout

M E T  E E N  C A P P U C C I N O   V A N  K N O F L O O K
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Roomboter

I N  D E  B A N  V A N  D E

Een dagje babbelen met onze boterspecialist Klaas Jan Willems levert

een hoop interessante feiten op. Echt van die dingen waar je na je

koksopleiding veel te weinig bij stilstaat, maar die veel extra

mogelijkheden bieden. 

"Boter is niets anders dan een roomproduct", aldus Klaas Jan. "Je gaat

uit van verse room, die verhit wordt waardoor melkvetbolletjes met

kristallen ontstaan. Als dat proces klaar is, sla je de room verder op

met een soort grote planeetmenger waardoor de bolletjes kapot gaan

en het vet gaat klonteren. Vergelijk dat maar met het te ver opkloppen

van slagroom, alleen daar kun je geen boter van maken. De klonten in

de room zijn nu vuistdik en daardoor kun je het vocht, vroeger de basis

voor karnemelk, makkelijker afvoeren. Daarna breng je de klonten bij

elkaar en kneed je ze tot boter. Als het om zoute boter gaat, voeg je

voor het kneden keukenzout toe zodat het goed oplost in het

restwater".

Wat gebeurt er nu precies tijdens het klaren van boter en

waarom doe je het überhaupt? 

Klaas Jan: "Je warmt de boter op tot hij gesmolten is. Bovenop komt

dan een laag eiwit met lucht te liggen dat je er af schept. Onder het

botervet ligt depot, dat haal je eruit en gooi je weg. Wat overblijft is

boterolie met een veel hogere verbrandingsgraad dan gewone boter,

waardoor je beter kunt bakken en braden". De boter van Hollandia

heeft een smeltpunt van ongeveer 32°C. Dat wil dus zeggen dat de

geklaarde boterolie in een reguliere restaurantkeuken

vloeibaar is. Het is dus niet nodig om een

pannetje boterolie continue op een plaat op

het fornuis te zetten, dit is zelfs slecht voor

de kwaliteit.

Basis

06 07

Gezouten roomboter.

Gasten kunnen er aan tafel hun brood mee

smeren en er eventueel nog wat fleur de

sel of peper over strooien, zoals de

Belgen doen. Terug naar echt lekker,

naar natuurlijke smaken. 

Roomboter klaren blijft een intensief

werkje en als je het niet nauwkeurig doet

verlies je al snel 30% van de totale massa.

Hollandia Beur culinair bevat geklaarde

boterolie en geeft hetzelfde eindresultaat

als 100% geklaarde boter, maar bespaart

je veel werk, ongemak en geld.
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Beter
bekeken
HOLLANDIA 
BEUR CULINAIR

• Is een vloeibare melange met

geklaarde roomboter voor bakken

en braden

• Verwerkt hetzelfde als

ambachtelijk geklaarde roomboter

• Maakt voorsmelten overbodig en

is bovendien snel op temperatuur

• Heeft een hoogwaardige

bakkwaliteit met een mooie

bruinering

• Spat niet en geeft geen zwarte

puntjes op het gebakken product

• Is verpakt in een handzame

literfles met makkelijke doseerdop

• Beur culinair bevat geen zout en

is dus ideaal om te verwerken in

patisserie in plaats van geklaarde

roomboter. Denk hierbij aan

tuilesbeslag en cakebereidingen. 

Wist je dat je dit beslag prima in

kleine porties in kunt vriezen om

het later te ontdooien en te

verwerken?  Zo kun je in rustige

tijden een royale voorraad

aanleggen.

Hieronder volgt een perfect recept

voor tuilesbeslag. 

100 gram gepasteuriseerd eiwit

150 gram poedersuiker

80 gram bloem

100 gram Hollandia Beur culinair, 

vloeibaar 

• Als je specerijen mee laat trekken

in een pan met Beur culinair krijg je

een hele subtiele specerijenbeur!

Dan wel wat zout toevoegen om de

smaak te versterken. Erg trendy;

Zeetong gebakken in

specerijenboter met roergebakken

Pak-soy en een Beurre blanc met

soja en limoen.

• Beur culinair is ook uitermate

geschikt voor het op lage

temperatuur garen (wellen) van

bijvoorbeeld kreeft of andere

schaaldieren. Bak de kreeften aan

in Beur culinair en voeg prei, sjalot,

rozemarijn, tijm en witte wijn toe en

laat drie minuten smoren, laat

afkoelen en haal het vlees eruit. Wel

het kreeftvlees in Beur culinair met

zwarte peper en zout op een

temperatuur van maximaal 70

graden. 

Hollandia zijn uniek op de markt. Gasten

kunnen er aan tafel hun brood mee smeren

en er eventueel nog wat fleur de sel of peper

over strooien, zoals de Belgen doen. Terug

naar echt lekker, naar natuurlijke smaken. 

In de keuken hebben koks nog altijd hun

handen vol aan het klaren van roomboter

en/of margarine. Met Hollandia Beur culinair

is dat niet nodig omdat hij al geklaard is. Dat

scheelt veel handelingen en is per saldo veel

economischer, want met klaren verlies je al

snel 25 tot 30 procent van het totale

gewicht.

Beur culinair olijf is de supermoderne variant

op Beur culinair. Olijfolie is gezond en heeft

een veel hogere verbrandingsgraad dan

gewone boter. Hollandia voegt aan haar boter

extra vierge olijfolie uit Spanje toe. Het

voordeel van deze melange is dat je ook

daadwerkelijk olijfolie proeft na het bakken

van vlees of vis. Vaak verdwijnt de smaak

van "gewone" olijfolie boven een

temperatuur van 170°C, toch iets om over na

te denken.  

Beur culinair smeerbaar is speciaal

ontwikkeld voor de banqueting en de lunch.

Het wordt geleverd in bakken van 2 kilo.

Deze Beur is lekker zacht en vanuit de

koeling direct smeerbaar. 

Gezoete en ongezoete slagroom zijn

onmisbaar in elke keuken. Hollandia heeft

naast de gewone slagroom een goedkoper

roomvervanger met Végétop. Dat is een

plantaardige variant die geschikt is voor alle

recepturen waar je normaal slagroom in

gebruikt. Naast het voordeel van de lagere

prijs is het product ook extra stabiel in de

vriezer en koeling.

Koksroom van Hollandia wordt in elke keuken

volop gebruikt. Het behoeft nauwelijks

introductie. Maar wist je ook dat je er hele

hippe desserts mee kunt maken? Door het

lage vetpercentage geeft het een hele

andere luchtigheid dan slagroom wat een

heel bijzonder effect geeft als je er espumas

mee maakt.

Bovengenoemde producten zijn in alle

creaties uit de Hollandia collectie verwerkt.

Op de linkerpagina gaan we dieper in op de

eigenschappen en toepassingsmogelijkheden

van Hollandia Beur culinair. 
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Botergebruik in de keuken is eigenlijk nooit

weg geweest, maar de rijkere, vollere keuken

is geen taboe meer.  En ook al is driekwart

van Nederland chronisch aan de lijn, de

moderne mens zondigt graag een avondje

om even culinair te onthaasten. Romige

sauzen, een van boter glanzende kalfsjus, de

fijne smaak van boter op een

zuurdesembroodje van Carl Siegert en

heerlijke geglaceerde zomergroenten als

garnituur bij een mals stuk lamsvlees.  De

boter- en roomlijn van Hollandia heeft voor

elke keuken een meer dan compleet

assortiment.

Echte ongezouten boter is er in verpakkingen

van 250, 500 gram en kluiten van 5 kilo. De

echte boter van Hollandia is geschikt om

mee te bakken en braden of sauzen te

monteren en natuurlijk voor de patisserie om

er crèmes en beslagsoorten (tuilles e.d.) mee

te maken. Voor hotels en cateraars zijn er

ook nog de 10 en 15 grams pakjes en

kuipjes.

Gezouten roomboter aan tafel is bijna nog

populairder aan het worden dan

kruidenboter en olijfolie. De

kleine, dunne

rolletjes van

AssortimentH E T   H O L L A N D I A

Tip

Recept tip
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kunnen er aan tafel hun brood mee smeren

en er eventueel nog wat fleur de sel of peper

over strooien, zoals de Belgen doen. Terug

naar echt lekker, naar natuurlijke smaken. 

In de keuken hebben koks nog altijd hun

handen vol aan het klaren van roomboter

en/of margarine. Met Hollandia Beur culinair

is dat niet nodig omdat hij al geklaard is. Dat

scheelt veel handelingen en is per saldo veel

economischer, want met klaren verlies je al

snel 25 tot 30 procent van het totale

gewicht.

Beur culinair olijf is de supermoderne variant

op Beur culinair. Olijfolie is gezond en heeft

een veel hogere verbrandingsgraad dan

gewone boter. Hollandia voegt aan haar boter

extra vierge olijfolie uit Spanje toe. Het

voordeel van deze melange is dat je ook

daadwerkelijk olijfolie proeft na het bakken

van vlees of vis. Vaak verdwijnt de smaak

van "gewone" olijfolie boven een

temperatuur van 170°C, toch iets om over na

te denken.  

Beur culinair smeerbaar is speciaal

ontwikkeld voor de banqueting en de lunch.

Het wordt geleverd in bakken van 2 kilo.

Deze Beur is lekker zacht en vanuit de

koeling direct smeerbaar. 

Gezoete en ongezoete slagroom zijn

onmisbaar in elke keuken. Hollandia heeft

naast de gewone slagroom een goedkoper

roomvervanger met Végétop. Dat is een

plantaardige variant die geschikt is voor alle

recepturen waar je normaal slagroom in

gebruikt. Naast het voordeel van de lagere

prijs is het product ook extra stabiel in de

vriezer en koeling.

Koksroom van Hollandia wordt in elke keuken

volop gebruikt. Het behoeft nauwelijks

introductie. Maar wist je ook dat je er hele

hippe desserts mee kunt maken? Door het

lage vetpercentage geeft het een hele

andere luchtigheid dan slagroom wat een

heel bijzonder effect geeft als je er espumas

mee maakt.

Bovengenoemde producten zijn in alle

creaties uit de Hollandia collectie verwerkt.

Op de linkerpagina gaan we dieper in op de

eigenschappen en toepassingsmogelijkheden

van Hollandia Beur culinair. 
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Botergebruik in de keuken is eigenlijk nooit

weg geweest, maar de rijkere, vollere keuken

is geen taboe meer.  En ook al is driekwart

van Nederland chronisch aan de lijn, de

moderne mens zondigt graag een avondje

om even culinair te onthaasten. Romige

sauzen, een van boter glanzende kalfsjus, de

fijne smaak van boter op een

zuurdesembroodje van Carl Siegert en

heerlijke geglaceerde zomergroenten als

garnituur bij een mals stuk lamsvlees.  De

boter- en roomlijn van Hollandia heeft voor

elke keuken een meer dan compleet

assortiment.

Echte ongezouten boter is er in verpakkingen

van 250, 500 gram en kluiten van 5 kilo. De

echte boter van Hollandia is geschikt om

mee te bakken en braden of sauzen te

monteren en natuurlijk voor de patisserie om

er crèmes en beslagsoorten (tuilles e.d.) mee

te maken. Voor hotels en cateraars zijn er

ook nog de 10 en 15 grams pakjes en

kuipjes.

Gezouten roomboter aan tafel is bijna nog

populairder aan het worden dan

kruidenboter en olijfolie. De

kleine, dunne

rolletjes van

AssortimentH E T   H O L L A N D I A

Tip

Recept tip



Paddestoelen roomsaus

‘Patatje’ van uientempura 

met sojawolken 

Deconstructie van tomatensoep

Herbewerking van tournedos Rossini 

Tartaar van Limousine met

wintertruffel, flinterdun brood 

met warme ganzenleverespuma,

boeket van slasoorten 

en notenolievinaigrette

Garnalencocktail 70/7˚

(zie pagina 12)

Gegratineerd

kwarktaartje, pipet met

rood fruit en

balsamicosiroop.

Citroenroom ‘on the

rocks’

Chocolade in vier

texturen en vier

temperaturen met

citrusfruit

(zie pagina 16)

Taco’s van krokante

yoghurt en hangop 

met een warme

kersenmousse en

notenknetter

(zie pagina 17)

Culinaire Catwalk
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Harderfilet gepocheerd in

botermelk met drie bereidingen

van spinazie

Kalfszwezerik in citruskrokant op 

geprakte erwten en kalfssukade

met kaneel. 

Uiensnoepjes in azijnschuim

Vijf bereidingen van

zomerprimeurs met gerookte

boterwolken. Gegrilde bospeen,

venkelstoof, erwtjes met spek,

aspergescroutons en nieuwe

aardappels in zoutkorst  

(zie pagina 4)

Dubbele entrecote double met

een mousseline van aardappel

en Wasabi, kalfsjus met limoen

en sojasaus. (zie pagina 13)
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Whiskey-sour 60°/4°

Zwarte olijf eclips

Parmezaan olijfolie krokant

Alle hier getoonde recepten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bel naar 040-2990184 of mail naar hollandia@frieslandmadibic.com
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• Snij de entrecotes in 5 stukken van 300 gram. Schroei dicht in de Beur culinair

olijf en peper en zout achteraf. Gaar op lage temperatuur in een oven van 65°C.

Haal uit de oven en laat even rusten onder aluminiumfolie.

• Maak puree van de aardappels en verwerk  met de aangegeven ingrediënten

tot een mousseline. Het lijkt veel room en boter maar het eindresultaat zal

perfect zijn op deze manier. Voeg naar smaak wasabi en zout toe.

• Kook de kalfsfond in met de sjalot, gember, soja en limoen en monteer met

koude boter. Breng op smaak met zout en peper.

• Maak de prei schoon en verdeel in 10 stukken van 6 à 8 cm. Blancheer in

water met zout en spoel koud. A la minute bakken in Beur culinair olijf. Op

smaak brengen met de sesamolie en peper en zout. Snij de overblijfselen van de

prei in flinterdunne julienne en frituur in de olie.

Opmaak

• Schep de mousseline op het bord en leg er de getrancheerde entrecote op.

Snij de prei in het gewenste formaat en plaats op het bord. Werk af met de jus,

gefrituurde prei en eventueel wat pure wasabi.

Entrecote

Garnalencocktail
70/7˚ 
Voorgerecht van 

Jeroen van Oijen, 

creative chef 

Hollandia 

Receptuur 

voor 

10 personen

Warme cocktailsaus

30 gram eidooier gepasteuriseerd

60 gram heelei gepasteuriseerd

100 gram zonnebloemolie

25 gram olijfolie

5 gram Franse mosterd

3 gram sherryazijn

3 gram zout

75 gram tomatenketchup

1 eetl. Cognac

1 eetl. gembersiroop

1 theel. paprikapoeder

1 theel. citroensap

75 gram Hollandia slagroom 

ongezoet

peper en zout

Limoenroom

200 gram Hollandia slagroom 

ongezoet

1 stuks limoen

peper en zout

Overig

600 gram grijze garnalen of kreeft

10 stuks groene asperges, 

geblancheerd

100 gram langoestkaviaar 

2 stuks rode grapefruit

10 stuks satéprikkers

Hollandia Beur culinair olijf

Dubbele entrecote
met een mousseline
van aardappel en
wasabi. Kalfsjus
met limoen en soja.
Gegrilde prei met
sesamolie

Hoofdgerecht van Jeroen van Oijen,

creative chef Hollandia 

Receptuur voor 10 personen

Dubbele entrecote

1500 gram runderlende

peper en zout

200 gram Hollandia Beur culinair olijf

Mousseline

1000 gram aardappels, zeer kruimig

500 gram Hollandia echte boter, 

ongezouten

2 dl. volle melk

20 gram wasabi

zout

Kalfsjus

5 dl kalfsfond

1 stuks sjalot, gesnipperd

2 stuks gemberbolletjes

50 gram sojasaus, Kikkoman

1 stuks limoen

150 gram Hollandia Echte boter, 

ongezouten

Prei

4 stuks prei

4 liter water met zout

100 gram Hollandia Beur culinair olijf

10 gram sesamolie

zout en peper

frituurolie

M E T  E E N  M O U S S E L I N E  V A N
A A R D A P P E L  E N  W A S A B IWarme

• Meng alle ingrediënten van de cocktailsaus met elkaar, breng

op smaak met zout en peper en giet de saus in een Kidde. 

Plaats een patroon en plaats de Kidde in een au bain marie van

maximaal 70°C. (anders stollen de eiwitten).

• Rasp de schil van de limoen en pers het sap eruit. Meng dit

met de slagroom en roer tot yoghurtdikte met behulp van een

garde. Niet kloppen, de limoen zorgt ervoor dat de room licht

gaat binden. Op smaak brengen met peper en zout.

• Vlies de grapefruit uit en prik twee partjes aan een satéprikker.

Bak ze kort in een hete pan met Beur culinair olijf. 

• Giet wat limoenroom onderin een cocktailglas, schep er de

gesneden geblancheerde asperges en de langoestkaviaar op.

Schep er de garnalen (7°C) bij en garneer eventueel met

slabladeren. Spuit de warme cocktailsaus (70°C) erop en leg de

spies van grapefruit bovenop het glas.

C O C K T A I L S A U S

12 13



• Snij de entrecotes in 5 stukken van 300 gram. Schroei dicht in de Beur culinair

olijf en peper en zout achteraf. Gaar op lage temperatuur in een oven van 65°C.

Haal uit de oven en laat even rusten onder aluminiumfolie.

• Maak puree van de aardappels en verwerk  met de aangegeven ingrediënten

tot een mousseline. Het lijkt veel room en boter maar het eindresultaat zal

perfect zijn op deze manier. Voeg naar smaak wasabi en zout toe.

• Kook de kalfsfond in met de sjalot, gember, soja en limoen en monteer met

koude boter. Breng op smaak met zout en peper.

• Maak de prei schoon en verdeel in 10 stukken van 6 à 8 cm. Blancheer in

water met zout en spoel koud. A la minute bakken in Beur culinair olijf. Op

smaak brengen met de sesamolie en peper en zout. Snij de overblijfselen van de

prei in flinterdunne julienne en frituur in de olie.

Opmaak

• Schep de mousseline op het bord en leg er de getrancheerde entrecote op.

Snij de prei in het gewenste formaat en plaats op het bord. Werk af met de jus,

gefrituurde prei en eventueel wat pure wasabi.

Entrecote

Garnalencocktail
70/7˚ 
Voorgerecht van 

Jeroen van Oijen, 

creative chef 

Hollandia 

Receptuur 

voor 

10 personen

Warme cocktailsaus

30 gram eidooier gepasteuriseerd

60 gram heelei gepasteuriseerd

100 gram zonnebloemolie

25 gram olijfolie

5 gram Franse mosterd

3 gram sherryazijn

3 gram zout

75 gram tomatenketchup

1 eetl. Cognac

1 eetl. gembersiroop

1 theel. paprikapoeder

1 theel. citroensap

75 gram Hollandia slagroom 

ongezoet

peper en zout

Limoenroom

200 gram Hollandia slagroom 

ongezoet

1 stuks limoen

peper en zout

Overig

600 gram grijze garnalen of kreeft

10 stuks groene asperges, 

geblancheerd

100 gram langoestkaviaar 

2 stuks rode grapefruit

10 stuks satéprikkers

Hollandia Beur culinair olijf

Dubbele entrecote
met een mousseline
van aardappel en
wasabi. Kalfsjus
met limoen en soja.
Gegrilde prei met
sesamolie

Hoofdgerecht van Jeroen van Oijen,

creative chef Hollandia 

Receptuur voor 10 personen

Dubbele entrecote

1500 gram runderlende

peper en zout

200 gram Hollandia Beur culinair olijf

Mousseline

1000 gram aardappels, zeer kruimig

500 gram Hollandia echte boter, 

ongezouten

2 dl. volle melk

20 gram wasabi

zout

Kalfsjus

5 dl kalfsfond

1 stuks sjalot, gesnipperd

2 stuks gemberbolletjes

50 gram sojasaus, Kikkoman

1 stuks limoen

150 gram Hollandia Echte boter, 

ongezouten

Prei

4 stuks prei

4 liter water met zout

100 gram Hollandia Beur culinair olijf

10 gram sesamolie

zout en peper

frituurolie

M E T  E E N  M O U S S E L I N E  V A N
A A R D A P P E L  E N  W A S A B IWarme

• Meng alle ingrediënten van de cocktailsaus met elkaar, breng

op smaak met zout en peper en giet de saus in een Kidde. 

Plaats een patroon en plaats de Kidde in een au bain marie van

maximaal 70°C. (anders stollen de eiwitten).

• Rasp de schil van de limoen en pers het sap eruit. Meng dit

met de slagroom en roer tot yoghurtdikte met behulp van een

garde. Niet kloppen, de limoen zorgt ervoor dat de room licht

gaat binden. Op smaak brengen met peper en zout.

• Vlies de grapefruit uit en prik twee partjes aan een satéprikker.

Bak ze kort in een hete pan met Beur culinair olijf. 

• Giet wat limoenroom onderin een cocktailglas, schep er de

gesneden geblancheerde asperges en de langoestkaviaar op.

Schep er de garnalen (7°C) bij en garneer eventueel met

slabladeren. Spuit de warme cocktailsaus (70°C) erop en leg de

spies van grapefruit bovenop het glas.

C O C K T A I L S A U S

12 13



Organisatie 
in de
topkeuken

IN DIT ONDERDEEL
VRAGEN WE EEN TOPCHEF
OM ZI JN MANIER VAN
ORGANISATIE IN DE
KEUKEN.

Rust en concentratie

Het bonnensysteem:

• De bestelling wordt opgenomen

en genoteerd op een normaal

bonnenboekje met twee

doordrukvellen.

• Aan de doorgifte blijft één

bonnetje bij de bediening, één gaat

naar de warme keuken en één gaat

naar de garde/patisserie omdat die

een aparte uitgifte hebben.

• De bediening maakt per uit te

vragen gang een Post-it en plakt die

onder elkaar op de bon.

• Als er een gang uitgevraagd wordt

geeft de bedieningsmedewerker de

Post-it van de uitgevraagde gang

aan de warme of koude kant.

• Tevens noteert hij/zij op een lijst

welke gang voor welke tafel is

uitgevraagd.

• Als het gerecht meegenomen

wordt door de bediening streept

men het door op de lijst.

“Dit lijkt veel werk, maar het gaat

supersnel, is ‘idiot proof’ en

iedereen weet elk moment van de

doorgifte waar hij/zij aan toe is.

Bovendien houd je rust achter de

schermen omdat er niet meer

geannonceerd hoeft te worden. Zo

kan iedereen zich concentreren op

het koken”.

brood op tafel geven we gezouten en

ongezouten boter en olijfolie". 

In welk gerecht speelt boter een onmisbare

rol en heb je  nog speciale technieken met

boter?

Sous-vide Bij de bereiding van niertjes

garen we niertjes eerst Sous-vide met een

kluitje boter. Daarna wordt hij verder bereid

in zoutkorst.

Wellen Nog een specifieke toepassing met

boter is het zogenaamde wellen. Kreeft

bijvoorbeeld, wordt gekookt, schoongemaakt

en vervolgens à la minute geweld in boter

van ± 70°C. 

Van de kaart Grietbot onder een korstje van

briochekruim met limoen-botervinaigrette.

Aardappelmousseline met peterselie-

chlorophyl en knoflookchips.

Grietbotfilet wordt op lage temperatuur

gegaard in roomboter van 60 à 65°C. Maak

een kruim van brioche en vermeng dit met

roomboter waarin knoflook en kruiden zijn

meegetrokken. Smeer een laagje op de zacht

gegaarde grietbot en verwarm even onder de

salamander. Maak een vinaigrette door

geklaarde roomboter, limoenolijfolie en peper

en zout met elkaar te vermengen.

Aardappelmousseline maken van half

aardappel, half roomboter en meng er

peterselie-chlorophyl door. Garneer met

gefrituurde knoflook.

"Je zou denken dat er wel erg veel roomboter

gebruikt wordt in deze bereiding maar je zult

merken dat de boter een duidelijke rol speelt,

een mooie smaak afgeeft maar zeker niet

overheerst" 

Bij Boreas staat altijd een pannetje met

roomboter en een pan met ganzenvet op de

rand van de plaat voor dit soort bereidingen. 

Tenslotte nog even een greep uit Nico’s kaart:

• Asperges gemarineerd in morieljesvinaigrette

waarbij zachtgegaarde eendenfilet,

ganzenleversabayon en kalfszwezerik "kaantjes" 

• Jonge duif met gepofte sjalotjes, ravioli gevuld

met Roquefort artisanal waarbij saliejus 

• Taartje met passievruchtenchiboust geserveerd

met frambozen-zwarte peperroomijs 

en een spiesje van marshmellows en frambozen 

14 15

"Overbodig
ingrediënt in mijn
keuken? Kaviaar"
Een gesprek met een Patron cuisinier die

gevormd is door chefs als Toine Hermsen,

Robert Kranenborg, Bruneau, Souverijns, Cas

Spijkers en nog een aantal meesters van dit

kaliber, schept een bepaald

verwachtingspatroon. Nu word ik nooit zo

opgewonden van al die indrukwekkende

namen op cv’s maar ik weet een beetje wat

Nico kan en dan wordt zijn voorgeschiedenis

ineens een stuk interessanter. We

zitten in gesprek in restaurant

Boreas te Heeze.

Nico Boreas is een moderne kok en

ondernemer met een helder

commercieel inzicht: "Je

kunt van alles willen maar

wat voorop staat is dat die

zaak vol zit". En zoals

iedere creatieve kok moet

ook hij wel eens wat gas

terug nemen omdat zijn

gasten hem terugfluiten. Maar wauw, wat er

uit zijn keuken komt is van superkwaliteit en

blinkt uit in smaak en originaliteit. En dat je

zonder, veel te dure, kaviaar de

smaakpapillen van je gasten in hogere sferen

kunt brengen bewijst bijvoorbeeld een

Mousse van Tomatenbouillon met

tomatenchutney en kruidenolie. In een

speciaal ontwikkelde schaal van aardewerk

wordt Tarbot gestoomd boven

specerijendamp en geserveerd met

champagnesaus. Zijn in z’n geheel gebraden

ananas doorregen met kaneel, vanille en

rozemarijn is subliem in smaak en eenvoud. 

Een favoriete partie heeft Nico niet echt, al

geeft hij meer dan vroeger de voorkeur aan

de warme kant van zijn keuken. "Al dat

precieze afwegen in garde en patisserie, ik

kook nu liever op gevoel". 

Tijd om te vragen wat room en boter voor rol

spelen in zijn keuken. "In ieder gerecht wordt

op de een of andere manier wel room of

boter verwerkt.  Deze producten zijn in mijn

ogen onmisbaar in de keuken, ook al koken

we natuurlijk veel lichter dan vroeger. Bij het

E E N  D A G  I N  D E  K E U K E N  V A N . . .     

Peterselie
chlorophyl

Pluk peterselie en maal fijn

in de keukenmachine. Pers

het vocht eruit met behulp

van een theedoek en zeef

het in een pannetje.

Verwarm het vocht tot

ongeveer 45°C. Het water

gaat nu scheiden van de

groene kleurstof, de

chlorophyl. Giet dit op een

bolzeef met theedoek, laat

uitlekken tot al het vocht

eruit is en krab de chlorophyl

van de theedoek. 

Chlorophyl kun je in principe

uit alle groene bladgroenten

en kruiden halen, bijvoorbeeld:

brandnetel, boerenkool,

spinazie, rucola, bladselderij

enzovoort.

Jeroen van Oijen

Nico Boreas
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“Dit lijkt veel werk, maar het gaat

supersnel, is ‘idiot proof’ en

iedereen weet elk moment van de

doorgifte waar hij/zij aan toe is.

Bovendien houd je rust achter de

schermen omdat er niet meer

geannonceerd hoeft te worden. Zo

kan iedereen zich concentreren op

het koken”.

brood op tafel geven we gezouten en

ongezouten boter en olijfolie". 

In welk gerecht speelt boter een onmisbare

rol en heb je  nog speciale technieken met

boter?

Sous-vide Bij de bereiding van niertjes

garen we niertjes eerst Sous-vide met een

kluitje boter. Daarna wordt hij verder bereid

in zoutkorst.

Wellen Nog een specifieke toepassing met

boter is het zogenaamde wellen. Kreeft

bijvoorbeeld, wordt gekookt, schoongemaakt

en vervolgens à la minute geweld in boter

van ± 70°C. 

Van de kaart Grietbot onder een korstje van

briochekruim met limoen-botervinaigrette.

Aardappelmousseline met peterselie-

chlorophyl en knoflookchips.

Grietbotfilet wordt op lage temperatuur

gegaard in roomboter van 60 à 65°C. Maak

een kruim van brioche en vermeng dit met

roomboter waarin knoflook en kruiden zijn

meegetrokken. Smeer een laagje op de zacht

gegaarde grietbot en verwarm even onder de

salamander. Maak een vinaigrette door

geklaarde roomboter, limoenolijfolie en peper

en zout met elkaar te vermengen.

Aardappelmousseline maken van half

aardappel, half roomboter en meng er

peterselie-chlorophyl door. Garneer met

gefrituurde knoflook.

"Je zou denken dat er wel erg veel roomboter

gebruikt wordt in deze bereiding maar je zult

merken dat de boter een duidelijke rol speelt,

een mooie smaak afgeeft maar zeker niet

overheerst" 

Bij Boreas staat altijd een pannetje met

roomboter en een pan met ganzenvet op de

rand van de plaat voor dit soort bereidingen. 

Tenslotte nog even een greep uit Nico’s kaart:

• Asperges gemarineerd in morieljesvinaigrette

waarbij zachtgegaarde eendenfilet,

ganzenleversabayon en kalfszwezerik "kaantjes" 

• Jonge duif met gepofte sjalotjes, ravioli gevuld

met Roquefort artisanal waarbij saliejus 

• Taartje met passievruchtenchiboust geserveerd

met frambozen-zwarte peperroomijs 

en een spiesje van marshmellows en frambozen 
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"Overbodig
ingrediënt in mijn
keuken? Kaviaar"
Een gesprek met een Patron cuisinier die

gevormd is door chefs als Toine Hermsen,

Robert Kranenborg, Bruneau, Souverijns, Cas

Spijkers en nog een aantal meesters van dit

kaliber, schept een bepaald

verwachtingspatroon. Nu word ik nooit zo

opgewonden van al die indrukwekkende

namen op cv’s maar ik weet een beetje wat

Nico kan en dan wordt zijn voorgeschiedenis

ineens een stuk interessanter. We

zitten in gesprek in restaurant

Boreas te Heeze.

Nico Boreas is een moderne kok en

ondernemer met een helder

commercieel inzicht: "Je

kunt van alles willen maar

wat voorop staat is dat die

zaak vol zit". En zoals

iedere creatieve kok moet

ook hij wel eens wat gas

terug nemen omdat zijn

gasten hem terugfluiten. Maar wauw, wat er

uit zijn keuken komt is van superkwaliteit en

blinkt uit in smaak en originaliteit. En dat je

zonder, veel te dure, kaviaar de

smaakpapillen van je gasten in hogere sferen

kunt brengen bewijst bijvoorbeeld een

Mousse van Tomatenbouillon met

tomatenchutney en kruidenolie. In een

speciaal ontwikkelde schaal van aardewerk

wordt Tarbot gestoomd boven

specerijendamp en geserveerd met

champagnesaus. Zijn in z’n geheel gebraden

ananas doorregen met kaneel, vanille en

rozemarijn is subliem in smaak en eenvoud. 

Een favoriete partie heeft Nico niet echt, al

geeft hij meer dan vroeger de voorkeur aan

de warme kant van zijn keuken. "Al dat

precieze afwegen in garde en patisserie, ik

kook nu liever op gevoel". 

Tijd om te vragen wat room en boter voor rol

spelen in zijn keuken. "In ieder gerecht wordt

op de een of andere manier wel room of

boter verwerkt.  Deze producten zijn in mijn

ogen onmisbaar in de keuken, ook al koken

we natuurlijk veel lichter dan vroeger. Bij het

E E N  D A G  I N  D E  K E U K E N  V A N . . .     

Peterselie
chlorophyl

Pluk peterselie en maal fijn

in de keukenmachine. Pers

het vocht eruit met behulp

van een theedoek en zeef

het in een pannetje.

Verwarm het vocht tot

ongeveer 45°C. Het water

gaat nu scheiden van de

groene kleurstof, de

chlorophyl. Giet dit op een

bolzeef met theedoek, laat

uitlekken tot al het vocht

eruit is en krab de chlorophyl

van de theedoek. 

Chlorophyl kun je in principe

uit alle groene bladgroenten

en kruiden halen, bijvoorbeeld:

brandnetel, boerenkool,

spinazie, rucola, bladselderij

enzovoort.

Jeroen van Oijen

Nico Boreas



Taco’s
V A N  K R O K A N T E  Y O G H U R T

• Kook glucose, fondant en isomaltsuiker tot 160°C, laat afkoelen tot

130°C en roer er krachtig het yoghurtpoeder door. Stort op een plaat en

laat half afkoelen. Snij de plak in stukken en laat afkoelen. Maal de

brokken tot een zeer fijn poeder in een elektrisch koffiemalertje. Bewaar

het poeder in een goed afgesloten bakje met siliconenkorrels. Strooi met

behulp van een klein bolzeefje wat poeder op een siliconenmatje en

plaats ongeveer 2 minuten in een oven van 160°C. Laat even afkoelen

en steek ze van de mat. Vorm er rond een buisje kleine taco’s van.

Bewaar ook nu weer in een bakje met siliconenkorrels.

• Giet de yoghurt op een zeef met theedoek en laat een nacht uitlekken.

Los de gelatine op in het warme water en roer door de uitgelekte

yoghurt. Klop de slagroom tot yoghurtdikte en spatel door de hangop.

Plaats in de koeling.

• Vermeng voor de warme kersenmousse alle ingrediënten en giet in

een kidde. Plaats een patroon en zet de kidde warm in een au bain

marie van maximaal 65°C. Af en toe goed schudden.

• Voor het garnituur de suiker uit de knetterkauwgom sorteren en

vermengen met de noten. De kauwgom niet gebruiken.

Opmaak

• Spuit de hangop in de krokante yoghurttaco’s en plaats op het bord.

Spuit er warme kersenmousse bij en garneer met de notenknetter. Werk

af met in vieren gesneden verwarmde kersen.

Chocolade in vier

texturen en vier

temperaturen

met citrusfruit.

Dessert van Jeroen van Oijen,

creative chef Hollandia 

Receptuur voor

10 personen

Ganache

250 gram 

bittere 

chocolade

300 gram 

Hollandia 

Végétop gezoet

75 gram Grand Marnier

Warme chocolademousse

200 gram bittere chocoladecouverture

150 gram Hollandia Végétop ongezoet

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon

Witte chocoladeparfait

200 gram witte chocoladecouverture

75 gram citroenrasp

100 gram eidooiers, gepasteuriseerd

400 gram Hollandia slagroom, ongezoet

100 gram bittere chocoladecouverture

100 gram cacaoboter

Witte chocoladekrokant

90 gram fondant

40 gram glucose

40 gram witte chocoladecouverture

Sinaasappel confiture

350 gram sinaasappels, heel

350 gram suiker

50 gram glucose

water met zout

Overigen

2 stuks bloedsinaasappel

Taco’s van krokante
yoghurt en hangop met
een warme kersen-
mousse. Garnituur 
van “knettersuiker",
pistache en macadamia

Dessert van  Jeroen van Oijen, 

creative chef Hollandia 

Receptuur voor 10 personen

Krokante yoghurt

150 gram fondant

75 gram glucose

75 gram isomalt-suiker

60 gram yoghurtpoeder

Hangop

750 gram volle yoghurt

500 gram Hollandia slagroom gezoet

6 gram bladgelatine geweekt

50 gram water

Warme kersenmousse

300 gram kersenpuree

50 gram Crème de Cassis 

1 eetl. Kirsch

100 gram Hollandia Koksroom

100 gram eiwit, gepasteuriseerd

Garnituur

50 gram gesuikerde macadamianoten

50 gram pistache, ongezouten en gepeld

50 gram knetterkauwgom (snoepwinkel)

20 stuks kersen

Chocolade
I N  V I E R  T E X T U R E N

• Voor de ganache de Végétop aan de kook brengen, de couverture oplossen en de Grand Marnier

toevoegen. In een afruimbakje storten en af laten koelen.

• Voor de warme chocolademousse de Végétop aan de kook brengen, couverture oplossen, en als de

massa teruggekoeld is tot maximaal 60°C, het eiwit doorroeren. Giet de massa in een Kidde en plaats een

patroon. Even schudden en in een au bain marie van maximaal 65°C plaatsen. Af en toe even schudden.

• Voor de witte chocoladeparfait de eidooiers en het citroenrasp au bain marie luchtig kloppen. Daarna

weer koud kloppen. Smelt de couverture tot maximaal 30°C en voeg aan de eiermassa toe. Klop de

slagroom tot yoghurtdikte en spatel onder de massa door. Spuit in de gewenste vormen en vries in.

• Voor de krokante chocolade de glucose en de fondant koken tot 155°C. Van het vuur halen en terug

laten koelen tot 130°C. Voeg de fijngesneden witte couverture toe en roer goed glad. Stort onmiddellijk op

een siliconenmatje en leg er een tweede matje bovenop. 

Rol uit tot ongeveer 5 mm en laat afkoelen. Breek in stukken en bewaar in een afgesloten bakje met

siliconenkorrels. Neem een stukje van de krokante chocolade en laat zacht worden tussen twee

siliconenmatjes in een oven van 160°C. Haal uit de oven en rol direct zo dun mogelijk uit. Laat afkoelen en

breek in stukken. Bewaar ook nu weer in een bakje met siliconenkorrels. 

• De sinaasappels wassen en in vieren snijden. Koken in water met zout en koudspoelen. Herhaal dit drie

keer maar dan in water zonder zout. Laat goed uitlekken. Vermeng de suiker met de glucose en voeg de

sinaasappels toe. Laat konfijten totdat de sinaasappels glazig zijn. Cutter ze fijn in de keukenmachine en

wrijf door een zeef. Laat afkoelen.

• Vlies de bloedsinaasappels uit.

O p m a a k  

• Los de witte chocoladeparfaits en vries ze weer even aan. Smelt bittere couverture en cacaoboter en

vermeng met elkaar. Giet in een elektrische verfspuit en spuit de parfaits hiermee af zodat een

satijneffect ontstaat. Spuit er met een cornetje nonchalant wat gesmolten couverture tegenaan. Plaats de

parfaits op de borden. 

• Spuit met een spuitzak wat ganache en sinaasappel confiture op het bord. 

• Steek de krokante chocolade in de ganache. Spuit de warme chocolademousse erbij en garneer met de

partjes bloedsinaaappel.
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Taco’s
V A N  K R O K A N T E  Y O G H U R T

• Kook glucose, fondant en isomaltsuiker tot 160°C, laat afkoelen tot

130°C en roer er krachtig het yoghurtpoeder door. Stort op een plaat en

laat half afkoelen. Snij de plak in stukken en laat afkoelen. Maal de

brokken tot een zeer fijn poeder in een elektrisch koffiemalertje. Bewaar

het poeder in een goed afgesloten bakje met siliconenkorrels. Strooi met

behulp van een klein bolzeefje wat poeder op een siliconenmatje en

plaats ongeveer 2 minuten in een oven van 160°C. Laat even afkoelen

en steek ze van de mat. Vorm er rond een buisje kleine taco’s van.

Bewaar ook nu weer in een bakje met siliconenkorrels.

• Giet de yoghurt op een zeef met theedoek en laat een nacht uitlekken.

Los de gelatine op in het warme water en roer door de uitgelekte

yoghurt. Klop de slagroom tot yoghurtdikte en spatel door de hangop.

Plaats in de koeling.

• Vermeng voor de warme kersenmousse alle ingrediënten en giet in

een kidde. Plaats een patroon en zet de kidde warm in een au bain

marie van maximaal 65°C. Af en toe goed schudden.

• Voor het garnituur de suiker uit de knetterkauwgom sorteren en

vermengen met de noten. De kauwgom niet gebruiken.

Opmaak

• Spuit de hangop in de krokante yoghurttaco’s en plaats op het bord.

Spuit er warme kersenmousse bij en garneer met de notenknetter. Werk

af met in vieren gesneden verwarmde kersen.

Chocolade in vier

texturen en vier

temperaturen

met citrusfruit.

Dessert van Jeroen van Oijen,

creative chef Hollandia 

Receptuur voor

10 personen

Ganache

250 gram 

bittere 

chocolade

300 gram 

Hollandia 

Végétop gezoet

75 gram Grand Marnier

Warme chocolademousse

200 gram bittere chocoladecouverture

150 gram Hollandia Végétop ongezoet

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon

Witte chocoladeparfait

200 gram witte chocoladecouverture

75 gram citroenrasp

100 gram eidooiers, gepasteuriseerd

400 gram Hollandia slagroom, ongezoet

100 gram bittere chocoladecouverture

100 gram cacaoboter

Witte chocoladekrokant

90 gram fondant

40 gram glucose

40 gram witte chocoladecouverture

Sinaasappel confiture

350 gram sinaasappels, heel

350 gram suiker

50 gram glucose

water met zout

Overigen

2 stuks bloedsinaasappel

Taco’s van krokante
yoghurt en hangop met
een warme kersen-
mousse. Garnituur 
van “knettersuiker",
pistache en macadamia

Dessert van  Jeroen van Oijen, 

creative chef Hollandia 

Receptuur voor 10 personen

Krokante yoghurt

150 gram fondant

75 gram glucose

75 gram isomalt-suiker

60 gram yoghurtpoeder

Hangop

750 gram volle yoghurt

500 gram Hollandia slagroom gezoet

6 gram bladgelatine geweekt

50 gram water

Warme kersenmousse

300 gram kersenpuree

50 gram Crème de Cassis 
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100 gram Hollandia Koksroom

100 gram eiwit, gepasteuriseerd
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• Voor de ganache de Végétop aan de kook brengen, de couverture oplossen en de Grand Marnier

toevoegen. In een afruimbakje storten en af laten koelen.

• Voor de warme chocolademousse de Végétop aan de kook brengen, couverture oplossen, en als de

massa teruggekoeld is tot maximaal 60°C, het eiwit doorroeren. Giet de massa in een Kidde en plaats een

patroon. Even schudden en in een au bain marie van maximaal 65°C plaatsen. Af en toe even schudden.

• Voor de witte chocoladeparfait de eidooiers en het citroenrasp au bain marie luchtig kloppen. Daarna

weer koud kloppen. Smelt de couverture tot maximaal 30°C en voeg aan de eiermassa toe. Klop de

slagroom tot yoghurtdikte en spatel onder de massa door. Spuit in de gewenste vormen en vries in.

• Voor de krokante chocolade de glucose en de fondant koken tot 155°C. Van het vuur halen en terug

laten koelen tot 130°C. Voeg de fijngesneden witte couverture toe en roer goed glad. Stort onmiddellijk op

een siliconenmatje en leg er een tweede matje bovenop. 

Rol uit tot ongeveer 5 mm en laat afkoelen. Breek in stukken en bewaar in een afgesloten bakje met

siliconenkorrels. Neem een stukje van de krokante chocolade en laat zacht worden tussen twee

siliconenmatjes in een oven van 160°C. Haal uit de oven en rol direct zo dun mogelijk uit. Laat afkoelen en

breek in stukken. Bewaar ook nu weer in een bakje met siliconenkorrels. 

• De sinaasappels wassen en in vieren snijden. Koken in water met zout en koudspoelen. Herhaal dit drie

keer maar dan in water zonder zout. Laat goed uitlekken. Vermeng de suiker met de glucose en voeg de

sinaasappels toe. Laat konfijten totdat de sinaasappels glazig zijn. Cutter ze fijn in de keukenmachine en

wrijf door een zeef. Laat afkoelen.

• Vlies de bloedsinaasappels uit.

O p m a a k  

• Los de witte chocoladeparfaits en vries ze weer even aan. Smelt bittere couverture en cacaoboter en

vermeng met elkaar. Giet in een elektrische verfspuit en spuit de parfaits hiermee af zodat een

satijneffect ontstaat. Spuit er met een cornetje nonchalant wat gesmolten couverture tegenaan. Plaats de

parfaits op de borden. 

• Spuit met een spuitzak wat ganache en sinaasappel confiture op het bord. 

• Steek de krokante chocolade in de ganache. Spuit de warme chocolademousse erbij en garneer met de

partjes bloedsinaaappel.
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Variatie in structuren en texturen, temperatuurverschillen en

contrasterende smaken zijn de trend in de moderne patisserie. Hoe

lekker en bijzonder de smaak van een dessert ook is, tegenstellingen

in hard, zacht, warm en koud maken een nagerecht tot een

onvergetelijke afsluiter van een menu. Spannende, liefst

onaangekondigde verrassingen, verleiden en prikkelen zintuigen die

normaal in ruste blijven. Deze keer geven we tips en recepten over

het werken met de slagroomkidde ofwel siphon. 

Espumas kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. 

Koude vruchtenespumas kunnen hun lucht vasthouden door gelatine

te gebruiken of door (Koks)room toe te voegen. Neem 5 dl

vruchtenpuree, 5 dl Koksroom en eventuele smaakstoffen en giet in

een siphon. Plaats 1 of 2 patronen en spuit de vloeistof tot een

schuim. De espuma blijft minimaal 15 minuten stevig en als je

Koksroom gebruikt (20% vet) krijg je een superluchtig schuim wat

prettig smelt in de mond en ook nog eens helemaal in de Light-trend

past. 

Warme espumas danken hun stevigheid aan de slagroom en eiwit.

Eiwit heeft de eigenschap rond 60 graden te gaan stollen waardoor

het veel lucht vasthoudt. Belangrijk is dat de espuma niet warmer

wordt dan 65 graden want daarboven stollen de eiwitten volledig en

dan verliest de massa de binding. Tip: gebruik een Hotpot om de

espumas warm te houden. In enkele creaties uit de Hollandia

collectie vind je al een paar goede voorbeelden. Hieronder volgen

nog enkele voorbeelden, maar globaal komt het er op neer dat 

er tegenover 2 delen puree of couverture, 1,5 deel eiwit en 1,5 deel

slagroom of Végétop staat. Dit is natuurlijk allemaal afhankelijk van

het cacaopercentage van de couverture en het zuurgehalte van een

vruchtenpuree. Advies blijft: testen, aanpassen en doortesten tot het

perfecte resultaat. Zo kun je zelf eindeloos op zoek naar nieuwe

recepturen. 

Edwin van Lambalgen
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Innovatiedagen

Patisserie 

T I J D  V O O R  W A T  N I E U W S

H O L L A N D I A

D E  N I E U W E  G E N E R A T I E

Verzeker jezelf van een plek en

neem contact met ons op onder

telefoonnummer: 040-2990184 

Contact opnemen 

via e-mail kan ook:

hollandia@frieslandmadibic.com 

Interesse ?

Na drie jaar succesvol workshops georganiseerd te hebben zijn we van mening dat de

chef-koks nu wel toe zijn aan iets nieuws. 

Hollandia heeft daarom de Hollandia Innovatiedagen in het leven geroepen, waarvan er

dit jaar 9 gaan plaatsvinden. De opzet is kleiner dan de workshops en meer verspreid

over diverse locaties in het land.

Het idee achter de Innovatiedagen is vooral kennisuitwisseling tussen de deelnemende

chefs en Hollandia. Alle gerechten uit de Hollandia Collectie worden deels of in zijn geheel

gedemonstreerd. Zo blijf je op de hoogte van de laatste technieken en trends. Hollandia

ziet dat als een belangrijke verantwoordelijkheid ten opzichte van haar klanten.

Het is voor Hollandia erg belangrijk om te weten wat de ontwikkelingen in de keuken zijn

en waar onze producten verbeterd kunnen worden. Deze informatie verzamelen wij

tijdens brainstormsessies, waarin gediscussieerd wordt over een bepaald onderwerp. Op

de eerste innovatiedag met chef-koks van NH hotels was het onderwerp "Sauzen en hun

binding". Dit werd per groepje zo’n 50 minuten besproken. Met deze informatie kunnen

we in de toekomst nog beter op de behoeften inspelen.

Het thema van Hollandia in 2003 is "In de ban van de basis". Komende Innovatiedagen

zullen we telkens een veelgebruikt ingrediënt tot de basis uitzoeken en presenteren. 

Daarom hebben we tijdens de eerste Innovatiedag Carl Siegert uitgenodigd om alles te

vertellen over de bereiding van zijn broodsoorten. Verder zijn we dieper ingegaan op de

ambachtelijke productie van roomboter. 

Kortom een dag vol met:

• Innoverende en inspirerende gerechten

• De nieuwste technieken

• Contact met je collega’s uit het vak

Maurice Janssen, Market Manager Hollandia

Warme chocolademousse

200 gram bittere chocoladecouverture

150 gram Hollandia Végétop ongezoet

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon

Werkwijze: zie pagina 16.

Warme witte chocolademousse

200 gram witte chocoladecouverture

200 gram Hollandia Végétop ongezoet

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon

Zelfde werkwijze als bovenstaand

Warme kersenmousse

200 gram kersenpuree

50 gram Crème de Cassis 

1 eetl. Kirsch

150 gram Hollandia Koksroom

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon
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Koksroom gebruikt (20% vet) krijg je een superluchtig schuim wat

prettig smelt in de mond en ook nog eens helemaal in de Light-trend

past. 

Warme espumas danken hun stevigheid aan de slagroom en eiwit.

Eiwit heeft de eigenschap rond 60 graden te gaan stollen waardoor

het veel lucht vasthoudt. Belangrijk is dat de espuma niet warmer

wordt dan 65 graden want daarboven stollen de eiwitten volledig en

dan verliest de massa de binding. Tip: gebruik een Hotpot om de

espumas warm te houden. In enkele creaties uit de Hollandia

collectie vind je al een paar goede voorbeelden. Hieronder volgen

nog enkele voorbeelden, maar globaal komt het er op neer dat 

er tegenover 2 delen puree of couverture, 1,5 deel eiwit en 1,5 deel

slagroom of Végétop staat. Dit is natuurlijk allemaal afhankelijk van

het cacaopercentage van de couverture en het zuurgehalte van een

vruchtenpuree. Advies blijft: testen, aanpassen en doortesten tot het

perfecte resultaat. Zo kun je zelf eindeloos op zoek naar nieuwe

recepturen. 

Edwin van Lambalgen
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Innovatiedagen

Patisserie 

T I J D  V O O R  W A T  N I E U W S

H O L L A N D I A

D E  N I E U W E  G E N E R A T I E

Verzeker jezelf van een plek en

neem contact met ons op onder

telefoonnummer: 040-2990184 

Contact opnemen 

via e-mail kan ook:

hollandia@frieslandmadibic.com 

Interesse ?

Na drie jaar succesvol workshops georganiseerd te hebben zijn we van mening dat de

chef-koks nu wel toe zijn aan iets nieuws. 

Hollandia heeft daarom de Hollandia Innovatiedagen in het leven geroepen, waarvan er

dit jaar 9 gaan plaatsvinden. De opzet is kleiner dan de workshops en meer verspreid

over diverse locaties in het land.

Het idee achter de Innovatiedagen is vooral kennisuitwisseling tussen de deelnemende

chefs en Hollandia. Alle gerechten uit de Hollandia Collectie worden deels of in zijn geheel

gedemonstreerd. Zo blijf je op de hoogte van de laatste technieken en trends. Hollandia

ziet dat als een belangrijke verantwoordelijkheid ten opzichte van haar klanten.

Het is voor Hollandia erg belangrijk om te weten wat de ontwikkelingen in de keuken zijn

en waar onze producten verbeterd kunnen worden. Deze informatie verzamelen wij

tijdens brainstormsessies, waarin gediscussieerd wordt over een bepaald onderwerp. Op

de eerste innovatiedag met chef-koks van NH hotels was het onderwerp "Sauzen en hun

binding". Dit werd per groepje zo’n 50 minuten besproken. Met deze informatie kunnen

we in de toekomst nog beter op de behoeften inspelen.

Het thema van Hollandia in 2003 is "In de ban van de basis". Komende Innovatiedagen

zullen we telkens een veelgebruikt ingrediënt tot de basis uitzoeken en presenteren. 

Daarom hebben we tijdens de eerste Innovatiedag Carl Siegert uitgenodigd om alles te

vertellen over de bereiding van zijn broodsoorten. Verder zijn we dieper ingegaan op de

ambachtelijke productie van roomboter. 

Kortom een dag vol met:

• Innoverende en inspirerende gerechten

• De nieuwste technieken

• Contact met je collega’s uit het vak

Maurice Janssen, Market Manager Hollandia

Warme chocolademousse

200 gram bittere chocoladecouverture

150 gram Hollandia Végétop ongezoet

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon

Werkwijze: zie pagina 16.

Warme witte chocolademousse

200 gram witte chocoladecouverture

200 gram Hollandia Végétop ongezoet

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon

Zelfde werkwijze als bovenstaand

Warme kersenmousse

200 gram kersenpuree

50 gram Crème de Cassis 

1 eetl. Kirsch

150 gram Hollandia Koksroom

150 gram eiwit, gepasteuriseerd

1 koolzuurpatroon
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In de ban van de 
basis; boter

Hollandia voorjaars- en
zomercollectie 2003

Nico Boreas; 
creativiteit en realiteit


