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Haalt techniek smaak in?
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Mooie auto’s zijn niet iets speciaals van deze tijd. Je kunt de nieuwste auto’s prachtig vinden, 
maar dat zegt niets over de vormgeving van oldtimers. Wat vroeger mooi was, is nu misschien 
qua techniek achterhaald maar goed design blijft voor altijd goed design. Daarom is de vraag; 
haalt techniek de smaak in of verandert enkel de verpakking?

Fernand Point, misschien wel de grootste chef aller tijden en leermeester van onder andere Bocuse en 
Troisgros, was in zijn restaurant Pyramide al bezig met het ‘vangen’ van smaken. En nu we een aantal 
generaties verder zijn, blijkt dat de meest vernieuwende chefs van deze tijd niets anders proberen te 
bereiken dan dat. De technieken waar dat mee bereikt wordt, zijn op vele vlakken nieuw of in ieder geval 
gemoderniseerd. En al denken we dat de Spaanse keuken alleen maar abracadabra voortbrengt; Adria 
heeft als hoogste streven om een asperge intenser te laten smaken dan de asperge van moeder natuur. 
Landgenoot Joan Roca gebruikt vacuümtechnieken om smaken te concentreren en structuren te veranderen. 
En de gelei van ‘tomatenketchup’ van Carmen Rasculeda smaakt honderd keer meer naar tomaat dan 
de populairste ketchup uit de schappen van de buurtsuper. Veel koks kunnen enorm ‘freaken’ op alle 
spectaculaire snufjes die in deze tijd op de markt komen. En terecht, er gebeuren momenteel veel leuke 
dingen. 
Zoals autodesign bedoeld is om de aantrekkingskracht van een bepaald model te verhogen, zo zijn veel 
nieuwe technieken in de keuken bedoeld om het plezier aan tafel te verhogen. Maar de techniek staat altijd 
in dienst van de smaak en daarna van het entertainment. In deze uitgave van IDEE hebben we de klassieke 
Nederlandse keuken weer als uitgangspunt genomen om een aantal inspirerende gerechten uit te werken. 
Ook hier hebben we eerst gekeken naar smaak, dan structuur en dan pas het uiterlijk. Maar het spreekt voor 
zich dat deze uitgave uit z’n voegen klapt van nieuwe technieken en andere nieuwtjes. 

Veel succes met de drukke feestdagen!

Jeroen van Oijen



Receptuur voor 10 personen

Gemarineerde zalm

500 gram zalmzijde met vel

15 gram jeneverbessen

30 gram zout

30 gram bruine basterdsuiker

5 gram zwarte peper, gekneusd

20 gram jenever

1  citroen in dunne plakjes

Hangop

0,5 liter volle yoghurt

2 dl. Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

  mierikswortel

Gepofte bietjes

4  rode bieten, rauw

1 kg. grof zeezout

Bietenchips

1  rode biet, rauw

  suikersiroop (1:1)

Bietenjus

2  Gepofte bieten

1 dl. groentebouillon

  rode wijn edik

  peper en zout

Anijssiroop

100 gram suiker

100 gram water

100 gram glucose

6  steranijs

1 dl. witte wijn

Drie bereidingen 
van bietjes 
met in jenever 
gemarineerde 
zalm en 
hangop
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Bietjes
Afwerking

- Verwijder de citroen en de marinade van de zalm 

en spoel de zalm met koud water goed af. Snijd in 

kleine blokjes of tranches en plaats op de borden.

- Snijd de gepofte bietjes en julienne en verwarm 

heel kort in gesmolten boter.

- Werk de borden af met de hangop, gepofte 

bietjes en bietenjus. Garneer met de bietenchips 

en druppel anijssiroop over de zalm. 

m e t  g e m a r i n e e r D e   z a l m

- Kneus de jeneverbessen en vermeng met alle andere 

ingrediënten behalve de citroen. Smeer de pasta over 

de zalm en beleg de gehele zalm met de dunne plakjes 

citroen. Vacumeer en laat minimaal 24 uur marineren.

- Laat de yoghurt 1 nacht uitlekken op een bolzeef met 

theedoek. Meng de verkregen hangop met halfopgeklopte 

slagroom en breng op smaak met vers geraspte 

mierikswortel.

- Bedek de bodem van een passende pan met zeezout, 

plaats er de vier ongeschilde rauwe bieten op en dek 

helemaal af met zeezout. Plaats in een oven van 150˚C en 

maak in ongeveer 1 uur gaar. Laat afkoelen in het zout.

- Voor de bietenchips de rauwe bieten zeer dun snijden 

en door het suikerwater halen en op een siliconenmatje 

leggen. Plaats in een oven van 85˚C en laat in ongeveer 

drie uur krokant worden. Draai ze tussendoor  

 1 keer om. Bewaar in een afgesloten bakje met 

siliconenkorrels.

- Haal de schil van de gepofte bieten en snijd twee bieten 

in grove stukken. Pureer met de groentebouillon en breng 

op smaak met peper, zout en de rode wijn edik.

- Kook alle ingrediënten voor de anijssiroop samen op 

en laat tegen de kook trekken totdat de steranijs zijn 

maximale smaak afgegeven heeft.
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m e t  g e m a r i n e e r D e   z a l m



- Voor de hamburgers eerst het runderklapstuk zachtjes garen in de kalfsfond met de 

laurier, bladselderij, peper en kruidnagel. Laat afkoelen in de fond.

- Snijd het gegaarde klapstuk ragfijn en breng op smaak met de geraspte mierikswortel, 

mosterd, sjalot en de tuinkers. 

- Snijd de wortel in batonets. Vermeng alle overige ingrediënten met elkaar en breng aan 

de kook. Voeg de wortel toe, plaats in een oven van 150˚C en maak de wortel beetgaar. 

- Voor het wortelschuim de wortel met de sapcentrifuge tot sap maken. Giet in een pan 

 of bakje, zodat een laag van enkele centimeters ontstaat. Schuim het oppervlak op 

 met behulp van een krachtige staafmixer.

Hamburger
v a n  k l a p s t u k

Receptuur 

voor 10 personen

Hamburgers

250 gram runderklapstuk

2 dl. kalfsfond

1 blaadje laurier

4 takjes bladselderij

  peper en kruidnagel

1 cm. mierikswortel

1 eetl. mosterd

1 bakje tuinkers

1  sjalotje, fijngesnipperd

10  zuurdesembroodjes

  (Burleys van Carl Siegert)

Gekonfijte wortel

200 gram winterwortel

100 gram honing

100 gram gevogeltefond

2 blaadjes laurier

1 takje tijm

1 takje rozemarijn

2  kruidnagels

  zout en peper

2 eetl. Hollandia Beur culinair

1 teentje knoflook

Wortelschuim

0,5  winterwortel

Aardappelcrème

200 gram aardappel

1 dl. Hollandia Koksroom

  kookvocht van 

  de aardappels

  zout, peper 

  en nootmuskaat

Sjalotringen

1  sjalotje

  tempurabeslag

Hamburger van 
klapstuk met 
gekonfijte wortel 
en gefrituurde ui, 
aardappelcrème 
en wortel-
schuim

06
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- Snijd de sjalot in ringen, haal door het tempurabeslag en frituur in olie van 180˚C.

- Kook de aardappels gaar en vang bij het afgieten het kookvocht op. Druk de aardappels door een zeef en verwerk tot dunne 

puree met de Koksroom en het kookvocht. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. Laat afkoelen.

- Bak de zuurdesembroodjes af.

Afwerking

- Maak mooie kleine hamburgertjes van het gehakte klapstuk en plaats op de opengesneden broodjes 

 die eerst ingesmeerd zijn met de aardappelcrème.

- Werk af met de gekonfijte wortel, aardappelcrème en gefrituurde sjalotringen en eventueel wat extra tuinkers.

- Schuim het wortelsap op en schep in espressokopjes.

Hamburger
v a n  k l a p s t u k
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kalfskotelet
10  kalfskoteletjes
1 dl. olijfolie
2 takjes rozemarijn
  peper en zout
  Hollandia Beur culinair

Jeneversaus
1  sjalotje, fijngesneden
50 gram Hollandia roomboter
2 dl. kalfsjus
5  jeneverbessen, gekneusd
0,5 dl. oude jenever 

Zuurkool
1 kg. zuurkool 
1   kruidnagels
3  jeneverbessen, gekneusd
1  ui, grof gesneden
2 dl. Hollandia Koksroom
  peper en zout

voorgerecht ] Crèmesoep van mosselen, 
 mosterd met stoofgroenten 
 en saffraan.

hoofdgerecht ] Op Chinese wijze bereide 
 varkensbuikrollade. Aardappel-
 puree en “dubbele winter”.  

- Maak een dressing van de witte wijnazijn, mosterd, sjalot 
en druivenpitolie met behulp van een staafmixer. Voeg de 
Koksroom toe en breng op smaak met peper en zout. Roer 
er als laatste de pistachenootjes door die van tevoren even 
gebroken zijn.

- Kook de aardappels in de schil gaar en pel ze als ze nog 
warm zijn. Snijd in stukken en meng nog warm met een 
beetje dressing.

- Snijd de andijvie, was in koud water en droog in de 
slacentrifuge.

- Bak het fijngesneden knoflookteentje in de Beur culinair, 
verwijder de knoflook en bak er de focaccia krokant in.

Afwerking
- Dresseer de aardappel en de andijvie op de borden. 

Verdeel er de spekjes over en besprenkel royaal met de 
roomdressing. Schik er twee croutons op en werk af met 
dungesneden plokworst.

 

Spekdressing
1 dl. witte wijnazijn
1 eetl. mosterd
1   klein sjalotje, 
  gesnipperd
3 dl. druivenpitolie
2 eetl. pistachenootjes
1 dl. Hollandia Koksroom
  peper en zout

Salade
500 gram aardappels Bildtstar 
1  plokworst 
100 gram uitgebakken spekreepjes
20 plakjes foccacia brood
3 eetl. Hollandia Beur culinair
1 teentje knoflook

voorgerecht ] Wintersalade; ongestampte 
 pot van aardappel en andijvie 
 met spekjes en pistache, 
 roomdressing en grove 
 croutons. Plokworst.

receptuur en uitwerking ] Wintersalade; ongestampte pot van aardappel en andijvie 

 met spekjes en pistache, roomdressing en grove  croutons.

receptuur en uitwerking ] Roomzuurkool  met kalfskotelet en jeneversaus. 

Prêt-à-Manger
C O l l e C t i e  n A j A A R  e n  W i n t e R   2 0 0 5

In de mode-wereld maakt men direct afleidingen van de 
creaties die op de catwalk te zien zijn. Deze draagbare versies 
van de haute-couture noemt men 'Prêt-à-Porter'.  
Op verzoek van onze lezers maken we een 'Prêt-à-Manger' 
collectie. Ofwel: eenvoudige afleidingen van gerechten uit onze 
collectie, zoals gepresenteerd op de culinaire catwalk.



 

- Meng voor de koteletten de olijfolie met de 
fijngesneden rozemarijn, peper en zout en 
smeer de koteletten hiermee in. Laat een 
uurtje intrekken in de koeling.

- Voor de jeneversaus het sjalotje fruiten in 
de boter. Afblussen met de kalfsjus. Voeg de 
jeneverbessen en de oude jenever toe en 
kook in. 

- Spoel de zuurkool even af om hem iets 
minder zuur te maken. Kook een halfuurtje 
met witte wijn, ui, jeneverbessen en 
kruidnagel. Giet af en verwijder de 
smaakmakers. Kook de zuurkool op met de 
Koksroom en laat licht indikken. Breng op 
smaak met peper en zout.

Afwerking
- Bak de koteletten in Beur culinair en laat 

rusten in warmkast of andere warme plaats.
- Plaats de zuurkool op de borden en leg er een 

kotelet op. Werk af met de saus en geef er 
eventueel gekonfijte sjalotten bij.

  

  

Parfait
5 dl. Debic Parfait
  sterke koude espresso
  whisky

Overig
  Espresso
  Cacaopoeder 
  (optioneel)

- Klop de parfaitbasis op tot de stevigheid van 
opgeklopte slagroom.

- Voeg naar smaak koude espresso en whisky 
toe, maar zorg dat beiden sterk aanwezig zijn. 
Verdeel over Irish Coffee glazen met behulp 
van een spuitzak en plaats minimaal 4 uur in 
de vriezer.

Afwerking
- Serveer de glazen parfait en werk aan tafel af 

met de warme espresso.
- Op deze manier ontstaat een prachtig contrast 

in temperatuur en structuur.
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hoofdgerecht ] Roomzuurkool met kalfskotelet
 en jeneversaus. Geglaceerde 
 sjalotjes.

dessert ] Parfait “irish Coffee” style.

receptuur en uitwerking ] Roomzuurkool  met kalfskotelet en jeneversaus. receptuur en uitwerking ] Parfait “irish Coffee” style.  

De overige recepten uit de Prêt-à-Manger collectie 
zijn uitgewerkt in !DEE 10.

Prêt-à-Mangerm e e R  m e t  m i n d e R

C O l l e C t i e  n A j A A R  e n  W i n t e R   2 0 0 5

dessert ] Panna Cotta met sinaasappel 
 en specerijenkaramel. 
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Zijn filosofie ]  Koken houdt allereerst in dat de 
ingrediënten van de allerbeste kwaliteit 
zijn, daarna komen de ideeën en technieken 
er aan te pas. Koken heeft te maken met 
oorspronkelijke smaken en durf.

Zijn motto ] Ik ben in eerste 
instantie met dit vak 
bezig voor mezelf, 
daarna voor mijn 
gasten.  

De menukaart van het Brouwerskolkje is in grote lijnen gebaseerd op de klassieke keuken zij het met her 

en der een leuke draai. ‘Veel gasten willen graag herkenbare gerechten en daarom hebben we het Menu 

Innovative in het leven geroepen naast de “gewone” kaart’. Het menu luisterde eerst naar de achternaam 

gastronomique maar sinds voor de nieuwe naam is gekozen is het mateloos populair. En dat komt niet in de 

laatste plaats door de zeer vooruitstrevende keuken van Moshik. Niet geremd door allerlei ingestudeerde 

regeltjes en wetten van oude (leer)meesters gaat deze selfmade chef helemaal los. In de, zeg maar 

compacte, keuken zijn bijna alle bereidingen relatief traditioneel totdat de laatste hand er aan gelegd wordt. 

Geïnspireerd door Spaanse chefs als Adria, Garcia en Roca maar ook Heston Blumenthal, Marc Veyrat en 

een aantal Nederlandse chefs ontstaan creaties die absoluut tot de verbeelding spreken. In de keuken wordt 

gewerkt met de nieuwste technieken en producten, zoals vloeibare stikstof en alginaat. Allemaal creaties met 

als uitgangspunt zijn sterke filosofie en dus met respect voor oorspronkelijke smaken. 

Inzichth o l l a n d I a ' s    o n t d e K K I n g s t o c h t  

I n  t e c h n I e K  e n  s m a a K

een jaar of twaalf geleden 
volgde hij een studie aan 

de hotelschool in eilat, 
aan de kust van Israël, 

en was van plan om 
restaurantmanagement te 
gaan doen. en deels is dat 
ook gelukt. alleen maakte 

hij die school niet af en 
krap een jaar later woonde 
hij in ons holle landje met 
nederlandse els die hij in 

de populaire badplaats aan 
de Rode zee ontmoette. 
een opmerkelijk verhaal 

van een chef die in het vak 
terecht kwam omdat een van 

neerlands driesterrenchefs 
tegen hem zij dat ie 

kok moest worden. een 
uitzonderlijke ontmoeting 
met een bijzonder talent.

Moshik Roth werd op een dag smoorverliefd en dat gaf zijn leven een hele andere wending. Hij wist vanaf 

het eerste moment dat hij met Els zou trouwen en als hij die vastberadenheid voortzet in zijn werk dan 

gaan we nog veel van hem horen. Hij sprong met haar in de huwelijksboot en zeilde naar Nederland. Zij 

was directiesecretaresse en hij ging stropdassen verkopen op de markt. Na een tijdje vond Moshik werk 

als manager in een Italiaans restaurant en ondertussen genoten ze samen van elkaar en van hun andere 

gezamenlijke passie; lekker eten. Veel koken en veel uit eten dus en een van hun favoriete restaurants was 

de Librije, toen nog met 1 ster. 

z I j n  K e u K e n

- Aardappels koken in gezouten water, afgieten en water opvangen. Aardappels 
pureren met het kookvocht tot een dunne puree ontstaat. 5 gram alginaat per 
kilogram aardappelpuree toevoegen en op smaak brengen met witte truffelolie, 
truffeljus en ansjovisolie (versterkt de truffelsmaak). Giet de aardappelpuree in 
een siphon en plaats een patroon.

- Vul een gastronormbak met water waarin 10 gram calciumchloride per liter is 
opgelost. 

- Spuit met de siphon banen aardappelpuree in de calciumchloride oplossing 
en laat een minuut stollen. Knip in gelijke stukken en spoel direct af in schoon 
water.  Bewaar tot gebruik in een bakje met water en truffelolie.

- Dompel voor de boterravioli blokjes gezouten boter in vloeibare stikstof en haal 
ze direct door lobbige gevogeltebouillon die gebonden is met agar-agar. De 
boterblokjes zijn nu goed afgesloten door de gevogeltegelei en de agar-agar 
zorgt ervoor dat bij verwarmen alleen de boter smelt en in de ‘ravioli’ blijft.

- De aardappel-gnocchi’s en boterravioli’s samen met wat verse truffeljulienne in 
een diep bord dresseren en aan tafel afwerken met warme gevogeltebouillon. 

gesouffleerde aardappel-gnocchi en boterravioli in gevogeltebouillon met truffel

Moshik maakt voor ons een vergelijkbaar gerecht met 

inktvis-gnocchi die geplaatst worden in een bord beschilderd met 

chlorofyl. Aan tafel afgewerkt met een krachtige bouillon 

van schaaldieren en inktvis. 
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Zijn keuze ] maakt bewust bouillons van 
vlees en maar heel weinig botten 
omdat hij geen geleiachtige 
fonds wil. Bovendien bevat het 
vlees veel meer smaak.

Zijn smaakmeter ]  combineert smaken 

in gedachte en 

els treedt op als 

smaakjury.

Inzichth o l l a n d I a ' s    o n t d e K K I n g s t o c h t  

Zijn afkomst ] zie je terug in zijn kookstijl met kleine 
invloeden uit het midden oosten en 
specifiek uit Israël. Bijvoorbeeld; 
Falafel-toepassingen en het gebruik 
van noten en specerijen.

I n  t e c h n I e K  e n  s m a a K

Oktober en november 2005

- Palet: groenten, kruiden, paddestoelen 

-  dungeplette st. jacobsschelp, à la minute gerookt, eucalyptuscrème, zee-egelpoeder

-  spoor van chlorophyl, gesouffleerde inkt-gnocchi, boterravioli, inktvisbouillon

-  zachtgegaarde noordzee kreeft, chichorei, verveine, cacao

-  ganzenlever-ijs met appelchips, explosie van ganzenlever, 

 ganzenleverbonbon met zoethout

-  gebraden kooieend, gekonfijte bout, wilde bramenterrine, witte chocolade, 

 zwarte olijven, knolselderij

-  coulis van truffel, aardappel-emulsie, hazelnoot 

- Kaas en contrast

Het Menu Innovative wordt ongeveer 8 maal per jaar vernieuwd.

m e n u  I n n o v a t I v e 

gesouffleerde aardappel-gnocchi en boterravioli in gevogeltebouillon met truffel

We hebben Moshik gevraagd om drie 

creaties uit te werken. Met een ongekend 

enthousiasme legt hij uit waarom gekozen 

is voor een bepaalde techniek en het 

effect ervan op de uiteindelijke beleving 

van de gast. Hij heeft bewust gekozen 

voor het thema truffel. 

Hieronder én op de volgende pagina's zie 

je  de uitwerkingen en het resultaat.

z I j n  t e c h n I e K

Er ontstond vriendschap met Jonnie en Therese Boer en na verloop van tijd vond Moshik het tijd om een keer voor hen te koken. En de natte droom van 

iedere fanatieke amateurkok kwam uit; Boer was zwaar onder de indruk. “Of je gaat achter de kachel of je wordt inspecteur van Michelin”, waarmee 

hij aan wilde geven hoe goed zijn gevoel voor smaak ontwikkeld was. Stages volgden, waaronder een door Jonnie geregelde plek bij Erik van Loo in 

de Zwethheul. 2 tot 3 dagen in de week en dat naast zijn normale baan, doorzettertje dus! Daarna als zelfstandig werkend kok naar het Sheraton en 

via Pulitzer naar ‘t Brouwerskolkje dat Els en Moshik, nu drie jaar geleden, overnamen van hun oude bazin. ‘t Brouwerskolkje, nog nooit van gehoord? 

Wij ook niet maar als Jacob Jan Boerma, een van de grootste kooktalenten van Nederland je tipt moet je niet te lang nadenken en gewoon gaan. We 

spreken af en komen thuis met een interessant verhaal van een bijzondere man met een bijzondere keuken.

Moshik maakt voor ons een vergelijkbaar gerecht met 

inktvis-gnocchi die geplaatst worden in een bord beschilderd met 

chlorofyl. Aan tafel afgewerkt met een krachtige bouillon 

van schaaldieren en inktvis. 



 

m e e R  o P m e R K e l I j K  n I e u W s  ( v a n  h o l l a n d I a )

Duivenlevers bakken en pureren met kleurzout, peper en 
Armagnac en invriezen in een Paco-jet beker. Voeg wat verse 

truffel toe draai tot ijs met de Paco-jet. Doe de massa over 
in een Thermoblender en draai op onder toevoeging van 

vloeibare stikstof. De massa is nu in zeer fijn, ijskoud poeder 
veranderd. 

Schep op een amuselepeltje en serveer direct. 

virtuele couscous van duivenlever en truffel
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9 t/m 12 januari ]  horecava 2006 RAI Amsterdam 

Parkhal / stand 109 ]  Friesland Foods Professional 

demonstraties ]  Kom kijken naar de spetterende workshops
 van hollandia en debic 

nieuwe technieken ]  frituren met stikst  of / vacuümgaren*

 

De smaakbeleving en het mondgevoel zijn heel 
bijzonder. In eerste instantie is de smaak vrij neutraal 

door de tintelende kou. Daarna verwarmt het in de mond 
en ontstaat een ware smaakacceleratie; de uitgesproken 
smaak van de duivenlever komt ineens opzetten en laat 

een lange ‘afdronk’ na.

* Wijzigingen van het programma voorbehouden 

Inzicht
I n  d e  t e c h n I e K  e n  s m a a K   v a n  m o s h I K  R o t h



 

m e e R  o P m e R K e l I j K  n I e u W s  ( v a n  h o l l a n d I a )

n I e u W s g I e R I g
g e W o R d e n ?

Restaurant ‘t Brouwerskolkje

Brouwerskolkweg 5

2051 ED Overveen

Tel: 023-5240861

www.brouwerskolkje.nl
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9 t/m 12 januari ]  horecava 2006 RAI Amsterdam 

Parkhal / stand 109 ]  Friesland Foods Professional 

demonstraties ]  Kom kijken naar de spetterende workshops
 van hollandia en debic 

nieuwe technieken ]  frituren met stikst  of / vacuümgaren*

 Moshik maakt zelf een puree van 1 kilo verse truffel met 5 dl truffeljus 
en 50 gram ansjovis. A la minute wordt 1 eetlepel truffelpasta 
vermengd met een beetje gevogeltebouillon, truffelolie en een beetje 
fijn zeezout.
Een aardappelpuree op basis van aardappel, slagroom en roomboter 
wordt op smaak gebracht met peper en zout, in een siphon gegoten 
en belucht met een patroon. De siphon wordt au bain marie warm 
gehouden.
De aangemaakte truffelcoulis wordt in een kommetje geschept 
waarna er een hoeveelheid warme aardappelemulsie opgespoten 
wordt. Aan tafel spuit de gast zelf een beetje hazelnootcrème bij ieder 
schepje van de aardappel-emulsie met truffel. 

coulis van truffel, aardappel-emulsie, hazelnoot

* Wijzigingen van het programma voorbehouden 

Inzicht
I n  d e  t e c h n I e K  e n  s m a a K   v a n  m o s h I K  R o t h



Gepofte bietjes met tranche gemarineerde zalm in bietensoepje 

met hangop, anijssiroop en basilicumedik

Hamburger van klapstuk met gekonfijte wortel en gefrituurde ui, 

aardappelcrème en wortelschuim

Rundervinken geserveerd als carpaccio en tartaar. Kruidenkoekjes en 

bloemkoolcrème en flinterdunne rauwe bloemkool
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Brick à 

l’Escargots

14 De hier afgebeelde gerechten uit de najaars- en wintercollectie 2005 zijn uitgewerkt in !DEE 10.

Culinaire Catwalk
n a j a a r s -  e n  w i n t e r c o l l e c t i e  2 0 0 5



Vietnamese benadering van 

gestoofde paling en palingsoep

Salade “stampot andijvie” en spekvinaigrette met kroketjes van 

kalfszwezerik en mosterdroom

Boven kerrie gerookte langoustines met appelcompote, 

schuimsoep van de koppen en winterwortelen
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Roomzuurkool met 

zwoerdkoekjes en 

geglaceerd buikspek. 

Speenvarkenkoteletjes, 

kaneeljus. Crème van 

topinamboer 

Vogelnestje van gambagehakt 

gepaneerd in aardappel met 

lopend kwarteleitje

Gestoofde prei en 

Knolselderij-puree met kuiltje 

schaaldierenjus
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15De hier afgebeelde gerechten uit de najaars- en wintercollectie 2005 zijn uitgewerkt in !DEE 10.

Culinaire Catwalk
n a j a a r s -  e n  w i n t e r c o l l e c t i e  2 0 0 5

Yoghurtpoffertjes 

met kaviaar van 

Granny Smith, 

yoghurtmousse, en 

krokante yoghurt. 

Parfait met krokante 

nootjes
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Salade 
'stamppot andijvie' 
en spekvinaigrette 
met kroketjes van 
kalfszwezerik en 
mosterdroom
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Receptuur voor 10 personen

Zwezerikkroketten

400 gram hartzwezerik

5 dl. kalfsbouillon

5 dl. pocheervocht zwezerik

3 dl. Hollandia Koksroom

0,5 bosje  peterselie, gehakt

30 gram kervel, geplukt

125 gram blanke roux

4 blaadjes gelatine

1 eetl. mosterd

  paneermeel, eiwit, bloem

Mosterdsaus

100 gram scherpe mosterd

1 dl. Hollandia Koksroom

50 gram Crème fraîche

Spekdressing

20 gram mosterdedik

30 gram truffeledik

1 eetl. mosterd

1,5 dl. druivenpitolie

1  klein sjalotje, gesnipperd

2 eetl. pistachenootjes

100 gram licht gerookt spek

Salade

300 gram aardappels Bildtstar 

0,5  andijvie

  ossenworst

- Pocheer de zwezerik in water met zout. Verwijder de vliezen en snijd de 

zwezerik in stukjes.

- Maak een salpicon met de roux, kalfsbouillon, Koksroom en het 

pocheervocht van de zwezerik. Laat enkele minuten doorkoken en breng 

op smaak met peper, zout en de mosterd. Week de gelatine in koud water 

en los op in de salpicon. Schep er de zwezerik en de kruiden door en stort 

in een platte gastronormbak. Laat een nacht afkoelen en stevig worden.

- Snijd de opgesteven salpicon in het gewenste formaat en leg ze op 

plaatjes die van tevoren bebloemd zijn. Paneer met de bloem, eiwit en 

paneermeel. 

- Voor de mosterdsaus alle ingrediënten met elkaar vermengen en 

eventueel op smaak maken met peper en zout.

- Maak een vinaigrette van de aangegeven ingrediënten en roer op het 

laatst de fijngehakte pistache en zeer fijngesneden en uitgebakken spek 

aan toe.

- Kook de aardappelen in de schil gaar en verwijder de schil als ze nog 

warm zijn. Snijd in grove stukken vermeng direct met een beetje dressing.

Afwerking

- Verdeel de aardappels op de borden. 

Snijd de andijvie grof en was in koud 

water. Verdeel de andijvie over de 

aardappel en schep er enkele quenelles 

ossenworst op. Werk af met de dressing.

- Frituur de zwezerikkroketjes en plaats 

bij de salade.

- Werk af met de mosterdsaus.

Kalfszwezerikk r o k e t j e S  v a n
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Kalfszwezerikk r o k e t j e S  v a n
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AssortimentDe meeste koks staan nauwelijks 

stil bij hun room- en botergebruik. 

Dat lijkt logisch want in de 

gemiddelde keuken is het ongeveer 

10% van de totale ingrediënten. 

Maar niets is minder waar, de 

keuze voor een product met 

specifieke eigenschappen kan een 

berg tijd en geld besparen. De 

room- en boterlijn van Hollandia 

heeft voor elke keuken een meer 

dan compleet assortiment.

In alle creaties uit de Hollandia 

collectie zijn de hier genoemde 

producten verwerkt. In 'Beter 

bekeken' gaan we dieper 

in op de eigenschappen en 

toepassingsmogelijkheden van de 

onlangs geïntroduceerde Debic 

Dessertcollectie.

Friesland Foods Professional 

hanteert de strengste normen, 

met als doel voedselveilige 

producten van uitzonderlijke 

kwaliteit op de markt te brengen; 

HACCP, BRC (voedselveiligheid), 

ISO 9001 (kwaliteit) en KKM 

(traceerbaarheid).

H o l l a n D i a

Debic Crème Brûlée 

•	Vloeibare basis voor Crème Brûlée

•	Ambachtelijk

•	Bourbon vanille

•	Perfecte structuur

•	Talloze combinaties

Debic Parfait

•	Basis voor Parfait

•	Eenvoudige bereiding

•	Perfecte luchtigheid en structuur

•	Bestand tegen zure fruitsoorten en alcohol

•	Makkelijk te snijden

Beter 
bekeken
De DeBic 
Dessert 
collectie



Assortiment
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H o l l a n D i a

Hollandia Echte Boter 

(ongezouten en lichtgezouten)

•	Op	basis	van	verse	room

•	Breed	assortiment

•	Voor	het	monteren	van	sauzen

•	Ideaal	voor	bakken	en	braden

•	Romige	basis	voor	kruidenboters

 

Hollandia Slagroom 

(met en zonder suiker)

•	Superieure roomsmaak

•	Constante kwaliteit

•	Hoge opslag

•	Goede stand

•	Perfect verwerkbaar

Hollandia Volume + 

(alleen met  suiker)

•	20% extra opslag

•	Superieure roomsmaak

•	Helder wit

•	Uniek perfosysteem

•	Hygiënisch 

Hollandia Slagroom in spuitbussen 

(alleen met  suiker)

•	Goede stand

•	Volle romige smaak

•	Mooie structuur

•	Unieke technologie

•	Extra veel toefen

Hollandia Végétop

•	Roomalternatief

•	Plantaardige vetten

•	Ideaal voor bavarois en mousse

•	Direct klaar voor gebruik

•	Goede stand en stevigheid

Hollandia Koksroom

•	De originele koksroom

•	Superieure roomsmaak

•	Voor alle culinaire toepassingen

•	Diepvries en bain-marie bestendig

•	Schift niet

Hollandia Soepen en Sauzen

•	Te gebruiken als kookroom

•	Plantaardige vetten en echte room

•	Ideaal voor soepen en sauzen

•	Schift niet

•	Past in elk budget

Hollandia Beur culinair 

(vloeibaar)

•	Te gebruiken als geklaarde boter

•	Mooie bruinering

•	Spat niet

•	Geschikt voor lange baktijden

•	Gemakkelijke dosering

Hollandia Beur culinair 

(bakken en smeren)

•	Mélange met 20% roomboter

•	Direct smeerbaar uit de koeling

•	Smelt niet bij keukentemperatuur

•	Hoogwaardige bakkwaliteit

•	Romige basis voor kruidenboters

Debic Panna Cotta

•	Basis voor Panna Cotta

•	Eenvoudige bereiding

•	Uitstekend van smaak en structuur

•	Makkelijk te combineren met andere smaken

•	Goede stand en stevigheid

Debic Crème Anglaise Bourbon

•	Direct te gebruiken

•	Diverse verwerkingsmethoden

•	Dessertsaus met Bourbon vanille aroma

•	Ideale begeleider van desserts

•	Makkelijk te doseren

Debic Mousses in spuitzak (diepvries) 

•	Direct te gebruiken

•	Ideaal om mee te combineren

•	Rijke romige smaken; in 5 varianten

•	Gemakkelijk te gebruiken en tijdsbesparend

•	Met spuitmondje

crème Brûlée, Parfait, crème anglaise, Panna cotta en Mousses, basisdesserts 

waarbij je alle ruimte krijgt voor maximale creativiteit en vakmanschap. Zeker als de 

kwaliteit van het hoogste niveau is. Met Hollandia staan wij al jaren zij aan zij met 

de chef in de keuken, met het merk Debic dichten we het laatste gat in de vraag 

om topkwaliteit basisproducten voor de gastronomie. Gemakkelijk in gebruik en ze 

nodigen uit om te eindeloos te variëren en te creëren. 

9 producten, 1001 mogelijkheden. Daarbij rekent Debic met je mee en komt met een 

pakket producten die het rendement nog eens een extra duwtje in de rug geven. 



Receptuur voor 10 personen

Vogelnestjes

1000 gram gamba’s, vers

2  sjalotjes, gesnipperd

2  eieren

1,5 dl. Hollandia Slagroom,

  ongezoet

  peper, zout en nootmuskaat

1  aardappel, geraspt

1 theel. aardappelzetmeel

1 eetl. gehakte peterselie

10  kwarteleitjes

  Hollandia Beur culinair

Prei

1   prei

50 gram Hollandia roomboter

  peper en zout

Knolselderijpuree

200 gram knolselderij

2 dl. Hollandia Koksroom

  peper en zout

Schaaldierenjus

2 dl. schaaldierenfond

  koppen en schalen 

  van gamba’s

75 gram Hollandia roomboter

Vogelnestje van 
gambagehakt 
gepaneerd in 
aardappel met 
lopend kwarteleitje. 
Gestoofde prei en 
Knolselderij-puree 
met kuiltje 
schaaldierenjus
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Vogelnestje
Afwerking

- Stoof de prei kort in roomboter en breng op 

smaak met peper en zout. 

- Schep knolselderijpuree op de borden en maak 

een kuiltje in het midden. 

- Leg er een hoopje gestoofde prei langs. Snijd 

het vogelnestje van gambagehakt voorzichtig 

doormidden en plaats op de borden. 

- Schep een beetje schaaldierenjus in het kuiltje 

van de knolselderijpuree

V a n    G a m b a G e h a K t

- Verwijder de koppen en schalen van de gamba’s en 

bewaar ze. Maak een farce van het gambavlees, sjalotje, 

eieren en de slagroom. Breng op smaak met peper, zout 

en nootmuskaat.

- Kook de kwarteleitjes 1 minuut in water met een beetje 

azijn en pel ze. 

- Verdeel het gambagehakt in 10 porties en vorm een 

eivormige ‘gehaktbal’ met het kwarteleitje in het midden. 

- Rasp de aardappel met behulp van een mandoline en 

vermeng met de peterselie en het aardappelzetmeel. 

‘Paneer’ hier het gambagehakt mee en bak mooi 

goudbruin in de Beur culinair. Maak gaar in de oven maar 

zorg dat het kwarteleitje nog vloeibaar is.

- Kook de knolselderij gaar in de Koksroom, giet af en vang 

het kookvocht op. Pureer de knolselderij en voeg de 

benodigde hoeveelheid kookvocht toe. Breng op smaak 

met peper en zout.

- Bak voor de schaaldierenjus de koppen en schalen 

op hoog vuur in Beur culinair en blus af met de 

schaaldierenfond. Laat een uur tegen de kook aan 

trekken en zeef de jus. Kook in tot de gewenste smaak en 

consistentie en monteer à la minute met boter.
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Vogelnestje
V a n    G a m b a G e h a K t



Receptuur 

voor 10 personen

Yoghurtpoffertjes

150 gram patentbloem

25 gram yoghurtpoeder

150 gram melk

50 gram yoghurt

8 gram poedersuiker

2 gram zout

1 eetl. Hollandia Beur culinair,

  vloeibaar

Appelkaviaar

200 gram sap van Granny Smith

2 gram alginaat

5 dl. water

5 gram calciumchloride

Yoghurtmousse 

3 dl. yoghurt, Friesche vlag

2 dl. Hollandia Slagroom, 

  gezoet

Krokante yoghurt

150 gram fondant

75 gram glucose

75 gram isomalt-suiker

60 gram yoghurtpoeder

Parfait

500 gram Debic Parfait

50 gram karamelsaus

  nootkrokant 

  (Bresilienne, callebaut)

Yoghurtpoffertjes 
met kaviaar van 
Granny Smith, 
yoghurtmousse en 
krokante yoghurt. 
Parfait met 
krokante 
nootjes
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- Kook voor de krokante yoghurt 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. Snijd 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. 

Bewaar ook nu weer in een bakje met siliconenkorrels.

- Klop de Parfait op in de planeetmenger en voeg de karamelsaus 

toe. Meng er naar smaak de nootkrokant door. Spuit of schep in de 

gewenste vorm en laat bevriezen.

- Voor de yoghurtmousse de yoghurt en de slagroom met elkaar 

vermengen en in een slagroomsiphon gieten. Plaats een patroon en 

schud enkele malen. Tot gebruik bewaren in de koelkast.

- Roer alle ingrediënten voor de poffertjes door elkaar en proef na. 

Eventueel zout of poedersuiker toevoegen naar smaak.

 - Voor de appelkaviaar 1 dl. van het appelsap verwarmen en daar met 

behulp van een garde het alginaat in oplossen. De rest van het vocht 

toevoegen en zorgen dat al het alginaat goed is opgelost. 

- Los de calciumchloride op in het koude water.  Laat nu met behulp 

van een injectiespuit of spuitflesje druppels van het appelsap in de 

calciumchloride-oplossing vallen. Laat de nu gevormde appelkaviaar 

1 minuut liggen en giet het dan op een zeef. Vang de calciumchloride-

oplossing steeds op om de nieuwe serie te maken.

Afwerking

- Los de parfaits en laat ze afgedekt in de vriezer staan tot gebruik.

- Bak de poffertjes en houdt ze warm in een warmkast of onder folie.

- Dresseer enkele poffertjes per persoon op de borden, schep er een 

lepeltje appelkaviaar op. Zet de parfaits op de borden en werk af met 

een beetje karamelsaus. Steek er een stukje krokante yoghurt bij en 

spuit de yoghurtmousse erbij.

Yoghurt
P o f f e r t j e S
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Yoghurt
P o f f e r t j e S
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Hollandia gaat een jaar lang met dezelfde ingrediënten door het land. Per uitgave van 

!DEE maken 2 chefs een creatie met de voorgeschreven ingrediënten en voorwaarden. De eerste 

chef wordt aangewezen door Hollandia, de tweede door de aangewezen chef. Zo zullen we 

langzaam afdalen van het Noorden naar het Zuiden. Aan het eind van het jaar kunnen 

we zien wat er leeft onder de Nederlandse keukenchefs en wat de trends zijn.

Voorwaarden voor de uitwerking van de opdracht zijn: 

Het dessert moet de volgende producten en/of onderdelen bevatten;  

Debic Crème Brûlée, Hollandia Végétop, een vers kruid maar geen mint, 

minimaal 1 nieuwe toepassing van Crème Brûlée.

Creatie van Petra Haan van restaurant De Agnietenberg te Zwolle

Romige Parfait van Crème Brûlée en steranijs, 
mousse van pompoen met een vleugje tijm.

-  Zet het suikerwater op en laat de 

steranijs er even goed in mee trekken. 

-  Klop de eidooiers op en voeg daar 

druppelsgewijs het warme suikerwater 

aan toe.

-  Klop het mengsel verder luchtig totdat 

het koud is.

-  Voeg daarna de opgeklopte Végétop 

toe en de Crème Brûlée.

-  Daarna in de vriezer plaatsen.

-  Zet de pompoencoullis op met de 

suiker en de verse tijm, laat dit een 

tijdje op zacht vuur trekken. 

-  Voeg daarna de gelatine toe en zet het 

mengsel koud. 

-  Zo gauw als het mengsel gaat stollen 

en het is afgekoeld, mengen met het 

opgeklopte eiwit en de opgeklopte 

Végétop.

 

-  Smelt de rietsuiker tot karamel. 

-  Zorg dat je een sauslepel hebt die is 

ingesmeerd met olie. Daarna pak je een 

vork en doe die in de karamel, als je er 

karamel draden van kan maken ga je 

met de vork over de sauslepel heen. 

-  Even een paar seconden wachten tot 

de karamel hard is geworden, daarna 

kan je de halve bol er zo afhalen. Dit 

doe je nog een keer en dan plak je de 

halve bollen aan elkaar

Parfait* 

350  gram  suikerwater (1:1) 

3  steranijs

180  gram  eidooiers

200  gram  Hollandia Végétop

  ongezoet

200  gram  Debic Crème Brûlée 

Mousse van pompoen 

met een vleugje tijm

200  gram  pompoencoullis

50  gram  suiker

8  gram  gelatine

130  gram  Hollandia Végétop

  ongezoet

30  gram  eiwit

5  gram  verse tijm

Karamelbol

200  gram  rietsuiker

* Hiervoor kan ook Debic Parfait 

worden gebruikt

Culinaire estafette
P E t R A  H A A N  >  A l w i N  B R o u w E R



Appel rozemarijnmuffin (12 stuks) 

115  gram  Hollandia roomboter,

  ongezouten

230  gram  suiker 

2   eieren 

1  dl.  melk 

40  gram  rozemarijn gehakt 

450  gram zelfrijzend bakmeel 

250  gram  Granny Smith 

  in blokjes

Slagroomijs 

1  liter  Hollandia slagroom, 

  ongezoet

500  gram  suiker

Butterscotch saus

450  gram  bruine basterdsuiker 

3  dl.  Hollandia Végétop,

  ongezoet

225  gram  Hollandia roomboter, 

  ongezouten

Limoncello Crème Brûlée 

1  liter  Debic Crème Brûlée 

3,5  dl.  limoncello 

 (Italiaanse citroenlikeur)

 

Rolletjes van bakbanaan

12  stuks  bakbananen

-  De melk met de rozemarijn aan de kook 

brengen en laten afkoelen.

-  De eieren met de suiker schuimig 

kloppen.

-  Klop de gesmolten boter erdoor en voeg 

dan de rozemarijnmelk toe.

-  Zelfrijzend bakmeel toevoegen en 

als laatste de appelbrunoise erdoor 

spatelen.

-  Over de muffinvormen verdelen en 

afbakken in een voorverwarmde oven 

van 200˚C in ongeveer 25 minuten.

-  Slagroom met de suiker opkoken en af 

laten koelen.

-  Tot ijs draaien in een sorbetiére.

-  Alle ingrediënten aan de kook brengen 

en goed doorroeren met een garde.

-  De Crème Brûlée met de limoncello 

langzaam opwarmen en verdelen over 

de schaaltjes.

-  Laat de Crème Brûlée afkoelen in de 

koeling.

-  Voor het serveren afbranden met suiker.

-  Bakbanaan in dunne plakjes snijden.

-  Deze oprollen en vastzetten met 

cocktailprikker.

-  Het rolletje frituren tot deze 

goudbruin is. 27

Deze keer is de garde in Zwolle beland, bij 

Petra Haan van restaurant De Agnietenberg. 

Zij gaf hem weer door aan Alwin Brouwer 

van Restaurant Moor. 

Creatie van Alwin Brouwer van Restaurant Moor te Zwolle

Appel en rozemarijnmuffin met slagroomijs 
en butterscotch. Crème Brûlée met limoncello.

Culinaire estafette
P E t R A  H A A N  >  A l w i N  B R o u w E R



In dit tweede verslag van 

onze treinreis met de Trans-

Mongolië express laten we 

Rusland en Siberië achter 

ons en steken de grens over 

om verder te reizen naar 

Ulaan Bator, de hoofdstad 

van Mongolië. In dit 

imposante land overnachten 

we enkele dagen in een 

nomadenkamp waarna we 

verder reizen richting Peking, 

de eindbestemming van dit 

imposante traject.
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Gastro-nomaden
D e  T R a n S - M o n g o l I ë  e x P R e S S ,  M o n g o l I ë  e n  C h I n a

een passie voor reizen en 

eten, niets valt mooier te 

combineren. eten doe je 

dagelijks en bovendien zegt 

de eetcultuur veel over de 

bevolking en hun gewoontes. 

Scharrelvlees  

Siberië staat niet bepaald bekend om zijn exclusieve keuken en als je de grens van Rusland en 

Mongolië oversteekt wordt het er culinair gezien niet bepaald spannender op. Na de Russische 

klassiekers Soljanka en Borsjtsj is het nu tijd voor allerlei varianten met schapenvlees en 

paardenmelk. Niet verwonderlijk als je weet dat 70% van de inwoners van Mongolië uit nomaden 

bestaat. De Mongolen staan in tegenstelling tot Europeanen zeer dicht bij de natuur, omdat ze 

er middenin wonen. Er wonen krap 3 miljoen mensen op 37 maal de oppervlakte van Nederland! 

Iedere nomadenfamilie heeft een aantal schapen en paarden rond hun ‘Gertent’ lopen en deze 

viervoeters voorzien hen ook meteen van de belangrijkste ingrediënten voor het dagelijkse 

familiemaal. Dus wat eet je in Mongolië? Schaap, schaap en nog eens schaap, gebarbecued op 

een eenvoudige houtskoolgrill of gestoofd in de typische hotpot. In Ulaan Bator, de hoofdstad 

van Mongolië worden de gebarbecuede spiesen schapenvlees geserveerd op met plastic zakjes 

beklede bordjes, weinig werk voor afwashulpen dus! Tja, een land kan nog zo mooi zijn….voor 

gastronomaden is er culinair geen zak te beleven, ook al hebben de schapen in dit relaxte 

landschap nog zoveel ‘gescharreld’. Echter een krappe dag reizen verderop rollen we het paradijs 

binnen. Volgende halte; Peking.

Op zoek naar de juiste smaak  

De keuken van China heeft net zoveel gedaantes als alle verschillende Europese keukens bij 

elkaar en lijkt dus meer op een werelddeel dan een land. Neem gerust een jaar vrij als je de 

Chinese keuken van A tot Z wilt leren kennen, want de variatie is oneindig. Ik was al jaren fan 

van de Chinese keuken en was op zoek naar de echte smaken uit dit land die je zelfs uit het 

beste kookboek niet kunt opmaken. Smaken uit een land dat inmiddels zeer toegankelijk is en 

wat Japan zal opvolgen als inspiratiebron voor de Europese keuken van de toekomst. Heb je het 

wilde idee om in 2008 naar de olympische spelen in Peking te gaan? Gewoon doen, ook al geef 

je geen bal om sport. Deze hoofdstad herbergt de keukens van alle provincies van het enorme 

land en hier kun je je sabbatical-year reduceren tot een zeer bevredigende culinaire rondtocht 

van een of twee weken.



Gastro-nomaden
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Donald Duck’s nachtmerrie

Peking is inmiddels een moderne wereldstad, immens groot en druk, heel druk. Een mierennest van ontelbare 

hoeveelheden mensen die allemaal heel erg druk zijn met van alles. Maar voor eten nemen de chinezen tijd. 

Wat wij nu populair ‘grazing’ noemen is al eeuwenlang een normale gang van zaken in China, er wordt de hele 

dag door gegeten en er is dan ook overal eten te krijgen. En Peking hoort bij eend als Ni bij Hao en daar wordt 

je dan ook met grote regelmaat aan herinnerd. De eerste avond zijn we dus meteen op zoek gegaan naar een, 

door locals aanbevolen, restaurant om kennis te maken met dit nationale gerecht. Goed nieuws, veel Chinezen 

en weinig toeristen in de zaak. Wel veel herrie, maar een uithangbord voor de kwaliteit van de keuken. Per dag 

worden er in deze Donald Duck nachtmerrie 170(!) eenden klaargemaakt en gezien de complexe bereiding is 

dit bizar veel. De originele Pekingeend is een eend van een speciaal ras en ondergaat een lange bereiding, 

voordat de geoefende chef het aan tafel aansnijdt. Eerst wordt de eend schoongemaakt en van binnen 

gekruid met specerijen en plumsauce. Er wordt een opening bij de kop gemaakt en met behulp van een fietspomp 

wordt lucht tussen het vlees en het vel geblazen. Daarna gaat de opgeblazen eend kort in kokend water waarna hij te 

drogen wordt gehangen. Dan wordt de buitenkant volledig ingesmeerd met een papje van azijn en honing en minimaal 

4 uur gedroogd voor grote ventilatoren (zie foto) dan afgebakken in een oven van 160 graden en dan….ben je d’r 

nog? Erg arbeidsintensief dus. En krijg je er in Nederland alleen een zoet sausje en wat rijst bij, hier is het serveren 

en eten van dit meesterwerk een waar ritueel. De zorgvuldig gesneden eend komt op tafel met kleine, flinterdunne, 

pannenkoekjes, lenteui, julienne komkommer en prei en de uitgesproken krachtige Hoi-sin 

saus. Pannenkoekjes vullen, oprollen, dippen in de saus en het feest der contrasten kan 

beginnen. Het vel van de pekingeend is misschien wel het meest bijzondere, want dit is 

zeldzaam krokant en bijzonder smaakvol. Een legende zegt dan ook dat alleen de keizer het 

vel at, de edelen het vlees en dat de obers het moesten doen met bouillon getrokken van de 

karkassen. 

Testicles, good for you sir!  

Wemelde het vroeger nog van de eetstalletjes en karretjes in Peking, de regering had 

‘schoon’ genoeg van alle onhygiënische toestanden en besloot om het venten van 

etenswaren te verbieden. Jammer, want dat is een van de meest charmante dingen in het 

straatbeeld van Aziatische landen. Ter compensatie is een deel van deze cultuur in leven 

gehouden, door een soort gedoogzone te creëren die onder controle van het stadsbestuur 

staat. Een straat vol met keurige roestvrijstalen stalletjes waar de uitbaters tussen vijf en 

negen uur ’s avonds hun eetwaren aan de man mogen brengen. En vijf uur is vijf uur! Braaf staan een 

stuk of honderd chinezen, allemaal uitgedost in dezelfde kokskleding, bepakt en bezakt te wachten tot 

het startsein gegeven wordt. En nog geen half uur later zijn ze operationeel en is de straat, die de rest 

van de dag voor Chinese begrippen uitgestorven is, een grote kakofonie van roepende venters en etende 

kopers. De ‘specialiteiten’ zijn bij alle kramen hetzelfde en voor westerse begrippen één grote freakshow. 

Zijdewormen, schorpioenen, zeepaardjes, slangenvlees, mussen en niet te vergeten; stierenballen. 

Testicles, good for you sir, roepen ze ons nog na als we toch maar besluiten om naar het dichtstbijzijnde 

wonton-restaurant te gaan. Voor de zoveelste keer hebben we de drempel niet durven overschrijden om al 

deze eiwitrijke hapjes tot ons te nemen.

Al met al kun je stellen dat Chinezen gek zijn op structuren en smaakcontrasten. Dat wordt onderstreept bij 

iedere menukaart die je onder ogen krijgt. China, zo wordt voorspeld, zal in de toekomst op economisch gebied 

het belangrijkste land ter wereld worden. Ik durf te voorspellen dat dit indrukwekkende land ook een belangrijke 

stempel op het gastronomische wereldtoneel gaat drukken, als dat al niet zo is.

Jeroen van Oijen en Debby van Alphen
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Veel ingrediënten die we 
dagelijks in onze keukens 
gebruiken zijn min of 
meer onmisbaar. Daardoor 
worden ze ook vaak wat 
gewoontjes gevonden. 
Kortom, we staan er niet 
echt meer bij stil terwijl 
we van een nieuw product 
alles willen weten.  

In deze rubriek duiken we 

dieper in de materie en 

toepassingen van deze 

allemansvrienden. 

De banaan is gepromoveerd 

van fruitschaalgarnituur tot 

multifunctioneel ingrediënt van 

de moderne dessertkeuken. In 

de voorbije jaren speelde dit 

zetmeelrijke fruit alleen een 

hoofdrol in de wereldberoemde 

bananasplit en misschien een kleine 

bijrol in een verse fruitsalade. Maar 

zoals gezegd is de banaan helemaal 

terug en daarom leek het ons tijd 

om eens te kijken wat er allemaal 

meer kan met deze gekromde 

exoten. En zoals je van ons gewend 

bent hebben we Paul Kools van 

ISPC Breda gevraagd om op zoek 

te gaan naar wat interessante en 

vermakelijke feiten.

Grenzeloos

- Bananen groeien aan planten en niet aan bomen! Het is de grootste (kruidachtige) grassoort 

 van de wereld. Wordt tussen de 5 en 7,5 meter hoog zonder houten stam.

- Origineel afkomstig uit Zuidoost Azië, waar nog steeds veel oude rassen groeien.

- Bijna in alle gebieden waar bananen gecultiveerd worden, is de vrucht het belangrijkste ingrediënt 

van het basis voedsel voor de inwoners. Net als de aardappel voor ons.

- Op z’n kop hangend groeien ze naar boven (naar het licht), waardoor ze lekker krom zijn.

FeIten oVer bananen, Door Paul Kools

Banaanpapier  

100 gram banaan

30 gram suiker

10 gram bloem

30 gram Hollandia 

  roomboter, 

  gesmolten

25 gram melk

Voor het bananenpapier de 

banaan prakken en vermengen 

met de overige ingrediënten. 

Roer tot een homogene 

massa en smeer zo dun 

mogelijk en gelijkmatig uit op 

siliconenmatten. Plaats in de 

vriezer en laat hard worden.

Bak in ongeveer 10 minuten 

krokant en goudbruin in een 

oven van 160°C.

Breek in stukken en bewaar in 

een goed afgesloten bak met 

siliconenkorrels.
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Vermeng de banaanpuree koud met het 

gelatinepoeder.

Verhit het water en de suiker samen 

tot 125˚C en haal van het vuur. Als de 

vloeistof niet meer bubbelt de banaan-

gelatineoplossing toevoegen en goed 

roeren.

Klop de eiwitten op met het mespuntje 

zout en ga nu te werk zoals bij een 

Italiaans schuim. D.w.z. voeg de hete 

banaansiroop in een dunne straal aan 

het opgeklopte eiwit toe, terwijl de 

machine langzaam draait. Laat daarna 

stilstaand geheel afkoelen.

Bestuif een vel vetvrij papier met 

poedersuiker en spuit er met een 

spuitzak druppels van het banaan-

eiwitschuim op. Laat minimaal drie uur 

drogen op keukentemperatuur, zodat 

zich een dun korstje vormt.

 

Vacuümgegaarde banaan 

Marshmallows van banaan

Toepassing gebaseerd op 

recept van Albert Adria.

150 gram banaanpuree

  (Boiron)

20 gram gelatinepoeder

500 gram suiker

240 gram water

60 gram eiwit,

  gepasteuriseerd

  mespuntje zout



  

Grenzeloos
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Banaankroketjes 

100 gram peperkoek

75 gram suiker

75 gram heet water

1  banaan

Maal de peperkoek fijn in een foodprocessor en droog 

1 uur in een oven van 90˚C. Bewaar tot gebruik in een 

goed afgesloten bak met siliconenkorrels.

Maak een goudbruine karamel van de droge suiker en 

blus af met het hete water. Laat doorkoken en daarna 

afkoelen en tot gebruik bewaren in de koelkast.

Pel de banaan en snij in gewenste vorm. Laat minimaal 

12 uur marineren in de karamelsiroop.

Paneer de gemarineerde banaan met de 

peperkoekkruimels. Geef er een saus bij van Debic 

Crème Anglaise, slagroom en limoen.

Vacuümgegaarde banaan 

Nieuwe bereidingstechniek van Joan Roca, restaurant 

El Celler de Can Roca, in het Spaanse Girona. De 

bereiding onder vacuüm zorgt voor een uitzonderlijke 

smaakconcentratie. 

4  rijpe bananen

150 gram suiker

50 gram glucose

2 dl. bruine rum

  rasp van halve limoen

  rasp van halve sinaasappel

Maak eerst een karamel van de suiker en glucose, 

blus af met de rum en laat de alcohol verdampen. 

Rasp er de limoen en sinaasappelschil bij met behulp 

van een Microplane rasp. Laat afkoelen.

Pel de bananen en doe ze met 1 dl. van de 

voorbereide siroop in een vacuümzak en trek vacuüm. 

Verwarm ze 20 minuten in een au bain marie van 

65˚C. Dit komt zeer nauw om een perfect resultaat te 

krijgen. Werk dus met een temperatuurmeter om de   

au bain marie op de juiste temperatuur te houden.

Banaancompöte  

1,5 dl. water

200 gram suiker

2  vanillestokjes

1  citroen

1  sinaasappel

1 kg. bananen

Breng water, suiker, de 

zaadjes van de vanillestokjes 

en een beetje rasp van de 

sinaasappel aan de kook, 

maar laat niet karameliseren. 

Laat afkoelen tot ongeveer 

60˚C en voeg dan het sap 

van de citroen, 2 eetlepels 

sap van de sinaasappel en de 

brunoise van de bananen toe. 

Laat afkoelen en bewaar tot 

gebruik in de koeling. 

- Onze bekende gele rakker word ook wel ‘dessert banaan’ genoemd en daarvoor ook het meest verkocht. 

 Andere hardere rassen (rode Spaanse, plataan) zijn geschikt voor verdere bereidingen als frituren en koken.

- Alle zeer warme en natte gebieden zijn goed voor de teelt. Vooral in Midden en Zuid-Amerika groeit het gewas hard. 

 Bij temperaturen van gemiddeld 27˚C en 2500 mm neerslag.

- Dessertbananen rijpen nooit aan de tros. Ze zouden dan melig en wrang smaken. Ze worden in speciale dozen verpakt. Deze hebben op 

elkaar aangesloten ventilatiegaten die de luchtstroom bevorderd. Nadat ze in cellen worden geplaatst, draait de rijper een ethyleen (soort 

rijpingsgas) patroon op de deur van de cel. Nu kan door het gas te doseren bijna exact bepaald worden wanneer de bananen rijp zijn.

- Als een banaan precies goed rijp is, hoor je de schil niet als je hem pelt.



Rendement 
als extra 
ingrediënt
Crème Brûlée, Parfait, Panna Cotta, Crème Anglaise

en 5 smakelijke mousses. Een nieuwe range dessert-

producten van Debic waarmee u als chefkok alle ruimte

heeft voor creativiteit en vakmanschap. Zeker als u

hierbij de beste ingrediënten tot uw beschikking heeft.

Met Debic geeft u uw creativiteit en passie een extra

impuls door de 1001 verschillende variaties die nu

mogelijk zijn. Niets staat u meer in de weg om uw

eigen dessertkaart een persoonlijk accent mee te geven.

En wat Debic betreft ook een aantrekkelijk accent,

met het oog op rendement. Kies voor eigen ideeën

en geef ze vorm met de beste basis die er te vinden is.

De basis van Debic.

Vraag ernaar
bij uw grossier! 

www.debic.nl
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