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als ingrediënt
Temperatuur
Op het moment dat deze column geschreven wordt valt er sneeuw, veel sneeuw. 

Door koude in de bovenste luchtlagen verandert waterdamp in kristallen en komt 

het als sneeuwvlokken op de aarde neer. Gevolg, een hoop pret voor de kinderen 

en een schitterend winterlandschap. Een eenvoudige speling der natuur laat water 

veranderen in een nieuwe structuur en temperatuur.

In de keuken is het al niet anders, door toevoeging van warmte verandert een vloeibaar ei in een 

vaste, snijdbare structuur. Door een vloeibaar product in de vriezer te plaatsen ontstaat een vaste 

vorm, ijs. Allemaal logisch maar dat wisten we al, wat is het nieuws? Door nieuwe technieken met 

koude (vloeibare stikstof) en warmte (de Roner) zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden die er vroeger 

niet waren. Bijvoorbeeld een laagje flinterdunne krokante room als verpakking van een vloeibare 

likeurbonbon, of een sardine die exact op de juiste temperatuur gegaard is. Niets meer of minder 

dan spelen met temperaturen. In deze uitgave van !DEE gaan we uitgebreid op dit onderwerp in. 

We zitten weer boven op het nieuws en zijn in januari afgereisd naar de Spaanse hoofdstad, waar 

we het congres (Madrid Fusion) bijwoonden. Verder hebben we de opdracht voor onze culinaire 

estafette aangepast en zijn we dit jaar begonnen in Maastricht. En natuurlijk hebben we een van 

onze producten eens goed onder de loep genomen. Zo ontdekten we een aantal zeer interessante 

toepassingen met de plantaardige variant van Hollandia Koksroom.

Kortom, voor je ligt alweer de 16e uitgave van Hollandia !DEE, wat inhoudt dat we alweer 4 jaar 

verschijnen. De spontane reacties na het uitkomen van ieder nieuw magazine stimuleren ons telkens 

weer om op zoek te gaan naar nieuwe technieken en smaakcombinaties. Laat dit magazine een 

inspiratiebron zijn voor nieuwe ideeën, maar ga altijd uit van je eigen mogelijkheden en eventuele 

beperkingen. Reduceer recepturen tot een voor jou uitvoerbare creatie en verras je gasten met een 

mooie balans tussen herkenbaarheid en vernieuwing.
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als ingrediënt
Temperatuur



In alle uitgaven van Hollandia !DEE komen er wel nieuwe technieken voor en met regelmaat komen daar ook vragen op. Vragen die vaak telefonisch te 
beantwoorden zijn, maar een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Vandaar dat we in deze vaste rubriek telkens een techniek uitwerken in tekst en 
beeld. Aan de hand van enkele recepten laten we zien wat de toepassingen zijn. 

Spelen met structuren is helemaal van deze tijd. Door 

allerlei nieuwe bindmiddelen, emulgatoren en bijbehorende 

technieken is er een gigantisch scala aan mogelijkheden 

bijgekomen. De bekendste zijn de mango-eidooiers en 

meloenkaviaar van ElBulli en natuurlijk de schuimwolken 

met lecithine. Eén van de spectaculairste technieken van 

de laatste jaren is het cryogeen koken ofwel koken met 

vloeibare stikstof. We houden je al een kleine 1,5 jaar op de 

hoogte van onze bevindingen en daar zijn er weer een aantal 

nieuwe van bijgekomen. De essentie zit hem in het krokant 

maken van vloeistoffen, waardoor we verrassende contrasten 

kunnen creëren in een gerecht. Contrasten in structuur en 

temperatuur, waardoor “gewone” smaakcombinaties een 

enorme sensatie meekrijgen.
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Krokante slagroom 

Benodigd materiaal
• Vloeibare stikstof en basismateriaal 

zoals het Dewarvat (stikstofemmer)
• Ronde of ovale pollepel naar keuze.
• Digitale wekker met seconde- 

aanduiding
• 2 passende bekkens

Eierschalen van krokante slagroom

Vloeibare stikstof is verkrijgbaar bij Hoekloos in Hedel. Zij kunnen je alles vertellen over verkrijgbaarheid en veiligheid. Voor andere tips over veiligheid en technieken zie Hollandia IDEE 12.
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Stap voor stap
Deze werkwijze komt nauwkeurig maar als je de slag te pakken hebt maak je er in 
korte tijd grotere aantallen van.

1  Vul 1 bekken met koud water en het andere bekken met (gezoete) slagroom.
2  Maak de pollepel nat in het water en laat in de stikstof zakken. Wacht tot de  

 vloeistofspiegel rustig wordt.
3  Haal de pollepel uit de stikstof en laat exact 30 seconden op de werkbank
  liggen (tel dit af met een digitale wekker).
4  Dompel de pollepel met de bolle kant in de slagroom en vervolgens in de   

 stikstof. Houd 10 seconden vast en haal weer uit de stikstof.
5  Dompel nogmaals in de slagroom en houd nog 5 seconden in de stikstof.
6  Haal de krokante slagroom van de pollepel. Als je de werkwijze nauwkeurig   

 aanhoudt valt de krokante slagroom er vanzelf af.
7  Plaats direct in een goed afgesloten bak (geuropname) in de vriezer en laat   

 voor verwerking minimaal een uur staan, zodat het product -18°C is. 



De techniek
De hier afgebeelde technieken zijn alleen mogelijk met behulp van vloeibare stikstof. We behandelen 2 manieren om krokante slagroom 

te bereiden. De een als een soort eetbaar servies, de ander als een krokant laagje rondom een likeur. We beperken ons hier specifiek 

tot deze werkwijze, maar als je meer wilt weten over werken met vloeibare stikstof, kijk dan even in !DEE 12 en 13 of op onze website 

www.hollandiaculinair.nl

Krokante slagroom 
De techniek in beeld

Benodigd materiaal
• Vloeibare stikstof en basismateriaal zoals  
 het Dewarvat (stikstofemmer)
• Afweeglepels van 5 ml. (uit Eines set van  
 ElBulli texturaslijn)
• Geperforeerde lepels (uit Eines set van  
 ElBulli texturaslijn)
• Plastic injectiespuit
• Kleine gastronormbakjes
• Plastic schuimspaan

Stap voor stap
1 Buig de afweeglepels om, zodat de steel verticaal 

staat en de lepel horizontaal.
2 Vul 1 bakje met gezoete slagroom en het andere met 

een laagje likeur. Vul de injectiespuit met likeur.
3 Houdt de lepel in de stikstof, totdat de oppervlakte- 

spiegel weer rustig is. Dit zal ongeveer 20 seconden 
duren. 

4 Haal de lepel uit de stikstof en vul met likeur.
5 Dompel in de stikstof en laat de likeur volledig 

bevriezen. Het halve bolletje bevroren likeur dat nu 
ontstaan is, is nu makkelijk te lossen. Maak de lepel 
niet eerst koud, want dan vriest de likeur eraan vast.

6 Laat in de gezoete slagroom vallen en haal er na 3 
seconden weer uit met een geperforeerde lepel. 

7 Laat weer in de stikstof zakken en haal het er 
na enkele seconden weer uit met een kunststof 
schuimspaan. Kunststof geleid geen koude, dus de 
schuimspaan kan gewoon in de stikstof blijven staan.

8 Herhaal handeling 6 en 7 nog een keer en plaats 
daarna direct in de vriezer.

9 Laat minimaal 1 uur op temperatuur komen tot het 
product -18°C is. De sensatie zit in het feit dat de 
slagroom bij deze temperatuur krokant is en de likeur 
is weer vloeibaar geworden. 

Likeurshots in krokante slagroom

smaak en kraak
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Vloeibare stikstof is verkrijgbaar bij Hoekloos in Hedel. Zij kunnen je alles vertellen over verkrijgbaarheid en veiligheid. Voor andere tips over veiligheid en technieken zie Hollandia IDEE 12.

Werkwijze
• Doe alle ingrediënten voor de chocolademousse in 

de thermomix. Draai de massa 4-5 min in de laagste 
stand op 80°C. 

• Schep in een bakje en laat opstijven in de koeling.
• Meng de kokosmelk en gezoete slagroom en maak 

er eierschalen van, zoals omschreven op pagina 4. 
Gebruik nu een ovale pollepel. Laat de eierschalen in 
de diepvries op temperatuur komen.

• Meng alle ingrediënten voor de notenmix en bewaar 
in een goed afgesloten bakje.

Afwerking
• Plaats de schelp op een beetje pistachepoeder, 

zodat deze mooi blijft staan. Schep er een flinke 
lepel van de notenmix in en leg er een quenelle 
chocolademousse op. Serveer direct.

Recept voor 10 personen

Eierschaal
1  dl. kokosmelk
1  dl. Hollandia  
   Slagroom,  
   ongezoet

Chocolademousse
500 gram volle melk
500 gram Hollandia
    Végétop,  

   ongezoet
375 gram chocolade  

   (alpaco)
100 gram eidooiers
250 gram kristalsuiker

Notenmix
Gesuikerde nootjes

Eierschaal van kokosroom 
met chocolademousse

De techniek in beeld vervolg

Krokante slagroom met Tia Maria
Gebruik hiervoor ongezoete slagroom en Tia Maria.

Vanilleroom met Fraise des Bois 
likeur

Maak vanilleroom door een opengesneden vanillepeul mee te laten 

trekken in een deel van de slagroom. Meng de vanilleroom met de 

overige slagroom en maak likeurshots met Fraise des Bois likeur.

Kokosroom chocoladelikeur
Meng hiervoor kokosroom met gezoete slagroom en verwerk tot 

likeurshots met de chocoladelikeur.

Krokante slagroom met perziklikeur
Gebruik hiervoor ongezoete slagroom in verband met de zoetheid 

van de likeur.

Pistache slagroom met 
frambozenlikeur

Maak 100 gram groene pistache en 3 dl. gezoete slagroom samen 

fijn in een (thermo)blender en giet door een fijne zeef. Verwerk 

samen met de frambozenlikeur tot likeurshots.

Smaken likeurshots
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2  dl. Hollandia Slagroom, ongezoet
3  dl. espresso
80  gram suikerwater (1:1)
75  gram bruine basterdsuiker
35  gram water
35  gram whisky
   cacaopoeder

• Meng de espresso met het suikerwater en plaats in de vriezer.
• Roer regelmatig door met een vork, zodat een fijne granitée 

ontstaat.
• Maak halve bollen krokante slagroom, zoals omschreven op 

pagina 4 en laat in de vriezer op een eetbare temperatuur 
komen.

• Meng het water en de bruine suiker met elkaar en kook tot 
een lichte stroop. Voeg de whisky toe en kook even door.

• Schep een hoeveelheid koffiegranitée in een diep glazen bord 
en plaats er de krokante roombol op. Werk af met een beetje 
cacaopoeder en breng direct naar tafel.

• Giet er aan tafel de hete siroop van bruine suiker en whisky 
op, zodat de smaken deels met elkaar vermengen maar de 
structuren in stand blijven.

Irisch coffee in structuren 

1  dl. Hollandia Slagroom, gezoet
1  dl. kokosmelk
300 gram ananascoulis
100 gram suikerwater (1:1)
100 gram bruine rum

• Meng de slagroom met de kokosmelk en 
verwerk tot halve bollen krokante slagroom, 
zoals omschreven op pagina 4.

• Doe de ananascoulis in een dubbelwandig 
bekken en roer er met een garde vloeibare 
stikstof doorheen, zodat een gladde sorbet 
ontstaat. 

• Verwarm de rum en het suikerwater samen 
tot het kookpunt en giet in een porseleinen 
kannetje.

• Vul een halve bol krokante kokosroom met 
ananassorbet en plaats er een halve bol op, 
zodat een mooie kegel ontstaat. Plaats de  
bol in een passend kommetje.

• Giet er aan tafel de hete siroop van bruine 
rum op, zodat de inhoud tevoorschijn komt.

Piña ColadaOp de hiernaast  
afgebeelde foto een 
bisque van garnalen 
met een halve bol van 
ongezoete slagroom 
met daaronder 
Hollandse garnalen. 
Maak hiervoor een 
diep bord op met 
garnaaltjes en een 
halve bol krokante 
room. Breng naar 
tafel en giet er de 
hete bisque op. De 
slagroom versmelt 
met de soep en de 
garnaaltjes komen 
tevoorschijn.
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Het vloeibare goud 

In Andalucia noemen ze olijfolie “het vloeibare goud” en dat is het uitgangspunt 
voor het eerste gerecht wat Garcia demonstreert. Hiervoor mengt hij olijfolie met 

goudpoeder (levensmiddelenkleurstof), giet het in een halve liter siphon en belucht 
met 2 patronen. Hij spuit de olie in vloeibare stikstof en laat tot poeder uiteenvallen. 

Het poeder wordt overgebracht in een Pacojetbeker en vervolgens laat hij de massa 
5 tot 8 keer opdraaien. Met regelmaat laat hij met behulp van de ontluchtingsknop 
stikstof ontsnappen om de druk in de beker te verlagen. Er ontstaat nu een soort 

boter van olijfolie. Deze massa wordt in rechthoekige siliconenmatjes gesmeerd 
en ingevroren. Na het lossen worden de goudstaafjes door de stikstof gehaald en 

vervolgens door een mengsel van 0,5 liter water, 25 gram Gellan en een beetje 
goudpoeder. Deze handeling wordt herhaald en de ingekapselde goudstaafjes 

kunnen ontdooid worden.
 

Wordt geserveerd met krokante broodkruimels en kaviaar. Het bord wordt 
beschilderd met goudpoeder wat vooraf vermengd is met alcohol.

Dani Garcia, restaurant Calima, Marbella
Deze bijzonder vriendelijke en ietwat verlegen chef heeft ons al diverse malen verrast met zijn creaties en vooral met zijn boek, waarin cryogeen koken 

een hoofdrol speelt. Dit jaar presenteert hij 2 creaties waarin gerechten uit de streek van zijn restaurant een grote rol spelen.
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Het meer dan indrukwekkende congresgebouw van Madrid is het toneel voor alweer de 5e editie van dit gastronomisch spektakel. Alles lijkt hier te kloppen, 
mooie ruimte, simultane vertaling van de demonstraties in 4 talen, Fine Food fair-achtige beurs en heel veel proeverijen. Maar de hoofdrol wordt gespeeld 
door de chefs, de grootste van de wereld of in ieder geval degene die op dit moment het meest te melden hebben. De organisatie heeft een prachtige 
“line-up” samengesteld. Door de diversiteit van het programma zijn er zeer interessante contrasten te zien tussen de chefs. Zo stond Santi Santamaria 
(die nog nooit opgetreden heeft!) in de ochtend een zeer kritisch en emotioneel relaas te houden over de essentie van de keuken en de rol die koks daarin 
spelen. Over eerlijkheid in het koken, oorsprong, herinnering, het product en de mens en zijn omgeving. Behoorlijk heftig en confronterend, maar de zaal 
ging volledig uit zijn dak. Mede daarom was het op zijn minst vreemd dat ditzelfde in de middag weer gebeurde bij Heston Blumenthal die toch een verhaal 
vertelde wat haaks op de nuchterheid van Santamaria stond! Of waren er toch raakvlakken? De rol van onze jeugd en de daarbij behorende herinneringen 
en emoties komen meerdere malen terug in diverse demonstraties. Geuren en aroma’s zijn daar een mooi voorbeeld van maar ook snoep van vroeger en 
natuurlijk veel speelse items die gerechten spannender moeten maken. In dit eerste verslag de 4 interessantste demonstraties van dag 1 en 2.

De Spaanse gastronomie is hot, zo hot dat er genoeg belangstelling is om 2 culinaire congressen succesvol te maken. Nadat we vorig jaar een reportage maakten over Lo mejor de 
la gastronomia in San Sebastian, reisden we dit jaar af naar de Spaanse hoofdstad voor een bezoek aan Madrid Fusion. Leuker? Beter? Anders in ieder geval, en opvallend genoeg 
ditmaal zonder invasie van Nederlandse vakidioten en journalisten. Kwam het door de grote overeenkomsten met het programma van het andere congres? Wellicht, maar er valt 
meer dan genoeg te vertellen, zeker voor diegene die beide evenementen moesten missen. Rode draad door het programma was de aandacht voor aroma’s en het ingrediënt. Maar er 
waren ook pittige contrasten tussen de filosofieën van de sprekende chefs. En maar goed ook, het geeft je wat stof tot nadenken. Er was zeker genoeg spektakel te melden maar er is 
inmiddels ruimte voor bezinning na de afgelopen, zeg maar gerust, turbulente jaren. Zoals je van ons mag verwachten maakten wij een uitgebreide reportage in 2 delen waarin we de 
meer interessante  gebeurtenissen in woord en beeld zullen toelichten.

Koldo Rodero Restaurante Rodero*, Pamplona  |  Pascal Barbot L’Astrance*, Parijs  |  Joan Roca El celler de can Roca **, Gerona  |  Dani Garcia Restaurante Calima*, Marbella  |  Andoni Luis Aduriz Restaurant Mugaritz **, Errenteria   |  Montse Estruch El Cingle*, Barcelona  |  Ferran Adria ElBulli ***, Rosas  |  Quique Dacosta El Poblet, Denia  |  Seiji Yamamoto Nihonryoro Ryugin, Tokyo  
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Een Japanse tuin als inspiratie voor een nieuw dessert
Ze bereidt onder andere een dessert genaamd Jardin de postres (desserttuin) geïnspireerd op een Japanse 
tuin. Het geharkte grind bestaat uit een karamelpoeder van Fisherman’s friend en groene thee, compleet met 
chocolade hark. De “tuin” wordt ingericht met safraansorbet, een ravioli van bloemen en gelei, een mousse met 
lavendel erdoor, ijs van bloemblaadjes. Sterk concept en zeer mooi uitgevoerd. 

Van kop tot staart

Na deze gewaagde creatie laat Garcia even 
zien waar hij nog meer sterk in is; eenvoud in de 
perfectie. Hij bereidt superverse garnalen op een 
prachtige manier. Hij pelt de staarten en wrijft de 
inhoud van de koppen door een fijne zeef. Dit wordt 
vermengd met olijfolie en een beetje zout en op de 
1 kant van de garnalen gesmeerd. De leisteen waar 
de garnalen op geserveerd worden verwarmt hij tot 
exact 150°C, waarna hij er direct de garnalen op 
legt. Het gerecht wordt afgewerkt met poeder van 
wilde venkel en één bieslookbloempje. De garnalen 
krijgen maar aan één kant warmte, waardoor een 
prachtige cuisson ontstaat.

Montse Estruch, El Cingle*, Barcelona
Deze vrouwelijke topchef demonstreert met bloemen en creëert een 
totaalbeleving waarin geluiden en geuren een belangrijke rol spelen. Op alle 
stoelen liggen rozenblaadjes en de gangpaden zijn bedekt met geurende 
doeken die tijdens de demonstratie op en neer gewapperd worden om de 
bloemengeur die erin huist te verspreiden. Een muzikant speelt op een soort 
steeldrums een deuntje wat ik eerder gehoord heb in Aziatische tempels en 
de hele sfeer doet zo wat zweverig aan. Maar wat Montse te melden heeft is 
alleszins de moeite waard.

Koldo Rodero Restaurante Rodero*, Pamplona  |  Pascal Barbot L’Astrance*, Parijs  |  Joan Roca El celler de can Roca **, Gerona  |  Dani Garcia Restaurante Calima*, Marbella  |  Andoni Luis Aduriz Restaurant Mugaritz **, Errenteria   |  Montse Estruch El Cingle*, Barcelona  |  Ferran Adria ElBulli ***, Rosas  |  Quique Dacosta El Poblet, Denia  |  Seiji Yamamoto Nihonryoro Ryugin, Tokyo  



|  Juan-marie Arzak Restaurant Arzak ***, San Sebastian  |  Dan Barber Bleu Hill at Stone Barns, New York  |  Heston Blumenthal The Fat Duck, Bray, Engeland ***  |  Santi Santamaria Can Fabes***, Santceloni  |  Grant Achatz Alinea restaurant, Chicago  |  Charlie Trotter Charlie Trotter’s, Chicago  |  Montse Estruch El Cingle*, Barcelona

Ferran Adria, ElBulli ***

Zoals we al gehoord hadden van de San Sebastian-gangers komt Adria dit 
jaar niet met een spectaculaire show. Jammer? Welnee, inderdaad niet erg 

veel nieuwe technieken, maar genoeg ander nieuws. Eerst even wat nieuwe 
activiteiten. Oktober van dit jaar start er een project genaamd “Alicia” een culinair 
instituut waar chefs en wetenschappers samen komen om onderzoek te doen in 
een keuken van maar liefst 600 m2 (!). In de gaten houden, want iedereen kan er 
terecht om inspiratie op te doen en te onderzoeken. Daarnaast is het team van 

Elbulli een boek aan het maken over de wetenschap in de keuken van toen 
en nu. Geschatte prijs: 400 Euro. Alstublieft, kun je vast gaan sparen. 

De demonstratie is hoofdzakelijk theoretisch en gaat vooral over het product. 
Zijn stelling: We moeten ons altijd afvragen waarom we doen wat we doen. Dat 
kan alleen maar als je alles weet van een product, tot op moleculair niveau! Met 

die kennis kun je onderzoeken wat er echt mee gedaan kan worden en daardoor 
kunnen gerechten geperfectioneerd worden. Zo wordt er een schema getoond 

met alle stoffen die in tomaat voorkomen, koken ze een krab in delen zodat ieder 
deel de juiste garing krijgt en laten ze zien dat scheermessen het beste vacuüm 

gegaard kunnen worden in de Roner. Inderdaad niet erg spectaculair,  
maar wel super interessante, stof tot nadenken.
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Dan Barber, Bleu Hill at Stone Barns, New York
Dit is een verhaal apart, totaal onverwacht zitten we te luisteren naar een man die aan de leiding staat van een wel heel 

bijzonder project.

 Als een kolonie op een andere planeet is er 45 kilometer vanaf hartje Manhattan 
een gigantische boerderij (Stone Barns) aangelegd met het Bleu Hill restaurant als 
eindstation van alle gefokte dieren en gekweekte groenten. De familie Rockefeller 

stak 30 miljoen dollar in dit project, maar chef Dan Barber verzekerd ons dat 
het niet alleen maar prestige is. Zonder de investering en het vertrouwen van 

de Rockefeller’s was dit nooit van de grond gekomen, maar we worden geacht 
op eigen kracht te draaien. De boerderij rekent 

normale marktprijzen door aan het restaurant 
en de chefs werken met wat de boerderij in het 

seizoen te bieden heeft.

“De meeste techniek in mijn kookkunst 
speelt zich buiten de keuken af”



|  Juan-marie Arzak Restaurant Arzak ***, San Sebastian  |  Dan Barber Bleu Hill at Stone Barns, New York  |  Heston Blumenthal The Fat Duck, Bray, Engeland ***  |  Santi Santamaria Can Fabes***, Santceloni  |  Grant Achatz Alinea restaurant, Chicago  |  Charlie Trotter Charlie Trotter’s, Chicago  |  Montse Estruch El Cingle*, Barcelona

Maar prestige of niet dit is de natte droom van iedere zichzelf respecterende 
chef, die met topproducten wil werken. Barber heeft veel techniek in huis, 
maar naar eigen zeggen speelt de meeste techniek in zijn kookkunst zich 
buiten de keuken af, op de boerderij dus. Er is bijvoorbeeld een nieuw soort 
venkel gekweekt als resultaat van de samenwerking tussen de chefs en de 
boeren. De grond waarop de zogenaamde Monte Bianco Fennel gekweekt 
wordt bestrooit men tweemaal daags met amandelpoeder, waardoor de 
nieuwe variant Monte Bianco Almond Fennel is ontstaan. Venkel met een 
spoortje amandelaroma dus. 
Het vee graast in een speciale volgorde wat de kwaliteit van het gras, en 
dus van het voer, ten goede komt. Eerst de koeien het veld op die tijdens 
het grazen het gras uit elkaar duwen, dan de schapen en lammeren en dan 
mogen de kippen erop los scharrelen. Als dank leggen de dames 18.000 
eieren per week! 
Het gaat te ver om de hele werkwijze hier toe te lichten, maar neem zeker 
eens een kijkje op de website: www.bleuhillnyc.com en klik door naar Bleu 
Hill at Stone Barns.

Zo gebruiken ze in de keuken van Elbulli geen botten meer voor de bereiding van fonds, maar enkel 
vlees. Klaren van de bouillon gebeurt niet met eiwit, maar onder vacuüm. De binding verkrijgen ze 
door Xanthaangom toe te voegen. Volgens Adria is Xanthaangom het zetmeel van deze eeuw met 
een merkbaar beter eindresultaat. De wereld op zijn kop? Wel spectaculair, maar helaas voorlopig 
onbetaalbaar, is de machine waarmee ze vloeistoffen kunnen inkapselen. Hiermee kunnen allerlei 
capsules gemaakt worden. 

Tijdens de demonstratie tonen de chefs hoe kaviaar gemaakt wordt van olijfolie. Het aanwezige 
publiek zit weer even op het puntje van de stoel, maar Adria relativeert direct en benadrukt nog 
even dat de olijfolie belangrijker is dan de techniek. Terugkijkend is het te makkelijk om te zeggen 
dat Elbulli terug gaat naar de basis. Het is meer een kwestie van perfectioneren van wat er al was 

en daar komen weer nieuwe mogelijkheden uit voort.

In het volgende verslag Heston Blumenthal met een verrassende filosofie, 
een uniek optreden van Santi Santamaria, een zeer spectaculaire 
demonstratie van een Japanse chef en nieuwe aromatechnieken van 
Arzak.

“De keuken van Elbulli zal een mix worden tussen de avant-garde en de klassiek”
 



‘Rokende’ Escabèche van sardines met artisjokkenmousse, 
halfgedroogde tomaat, Hollandse geitenkaas en inktvis.

Rokende Escabèche
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- Verwijder de ingewanden en schubben van de sardines en spoel de vis schoon.

- Fileer de sardines en leg beide filets op elkaar in een passende vacuümzak.

- Meng de overige ingrediënten tot een marinade, nappeer er de sardines mee en trek vacuüm 

op stand 3.

- Gaar de sardines 5 minuten op 48°C in de Roner* en koel snel terug.

- Leg de dubbele filets op plastic folie en rol strak op tot een snoepje.

- Vries de sardines licht aan en snijd schuin weg in twee gelijke porties.

- Maak de artisjokken schoon. Doe de artisjokkenbodems in een vacuümzak en meng met 

olijfolie, citroensap en zout. Gaar 50 minuten op 90°C in de Roner.

- Cutter de artisjokken fijn met de Koksroom plantaardig, wrijf door een zeef en breng over in 

een spuitflesje.

- Ontvel de Roma-tomaatjes, snijd in helften en breng op smaak met de overige ingrediënten.

- Droog de tomaten circa 5 uur op 70ºC in de Eazi dri of oven.

- Snijd de geitenkaas in blokjes en bewaar tot gebruik in de koeling.

- Verwijder kop, ingewanden en vlies van de inktvissen, snijd het lijf in ringen en bak kort en 

heftig in de Beur culinair.

- Breng op smaak met peper en zout en maak aan met de verse kruiden.

- Span heel strak plasticfolie over de glazen schaal, verwijder de overhangende folie met een 

heet gestookte spies en maak met de punt 3 gaatjes in het plastic.

- Vul het pijpje van een mechanische wietpijp met rookmot en laat gloeien met behulp van een 

brander.

- Dresseer het gerecht op de lepel en blaas met behulp van de wietpijp rook door de gaatjes 

onder het plastic. 

- Telkens als de gast een lepel van het bord neemt komen er cartoonachtige wolkjes vrij wat een 

heerlijke geur geeft en een bijzonder grappig effect.

* Een Roner is een warmwaterbad/au bain marie dat tot op 1/10 graad nauwkeurig afgesteld 

kan worden. Deze apparaten worden al sinds lange tijd in de laboratoriumwereld gebruikt om 

diverse nauwkeurige testen te doen. De Roner is geïntroduceerd in de restaurantwereld door 

de Spaanse chef Joan Roca.

Op de foto is het gerecht afgebeeld als amuses

Receptuur voor 10 personen

Escabèche van sardines

15  kleine sardines

2  citroenen

5 takjes citroentijm

2  sjalot (gesnipperd)

2 tenen knoflook (gehakt)

2  tomaten (grof gehakt)

1 dl. olijfolie (Hojablanca)

  grof zeezout

Artisjokkenmousse

4  artisjokken

1 dl. Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

  citroensap

  olijfolie

  zout

Halfgedroogde tomaten

15  mini Roma-tomaatjes

3 takjes tijm

1 teen knoflook

15 blaadjes basilicum

  olijfolie (Hojablanca)

  zout

  peper

Hollandse geitenkaas

150 gram zachte geitenkaas

Inktvis

4  kleine pijlstaartinktvissen

  gemengde groene kruiden

  Hollandia Beur culinair,

  vloeibaar.

  Rookmot

  Plastic folie



Rokende Escabèche



Langzaam gegaarde lende van Iberisch varken in een krokante 
broodkorst met erwtjes, worteltjes en baconschuim.
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-  Maak de specerijen fijn in een blender of vijzel en verhit daarna kort in een droge pan. Kruid het vlees 

met peper, zout en de gemengde specerijen en smeer in met goede olijfolie. Stop in vacuümzakken 

en trek vacuüm. Gaar 12 uur op 63˚C in een Roner of een ander zeer nauwkeurig warmwaterbad. 

Werk zeer nauwkeurig en hygiënisch in de mise en place in verband met de lage temperaturen! Als 

de gaartijd verstreken is direct koelen in ijswater. Bewaar tot gebruik in de koeling.

-  Breng voor de erwtjesdooier het water aan de kook en doe samen met de bevroren erwtjes in 

blender of thermomix. Maak tot sap en laat uitlekken op een kaasdoek of liever nog een Superbag. 

Vang het sap op en weeg 500 gram af, breng op smaak met een beetje zout. Los de alginaat met 

behulp van een staafmixer, op in 1/3 van het sap en meng met de rest. Meng nog even heel goed, 

zodat je zeker weet dat alles volledig opgelost is.

-  Schil de bospeen en duw door de sapcentrifuge. Weeg 500 gram af, breng op smaak en los het 

alginaat erin op, zoals omschreven bij de erwtjes.

-  Los de calciumchloride op in het water.

-  Bak de bacon uit in een droge pan en giet het vet af. Laat de bacon een half uur trekken in de melk, 

giet door een zeef en meng met de room en het eiwit. Breng op smaak met peper en zout en giet in 

een halve liter siphon. Belucht met een patroon en houd warm in een au bain marie van 70˚C.

-  Blancheer de verse erwtjes in water met zout en koel snel in ijswater.

-  Maak muntolie door de munt te blancheren en direct te koelen in ijswater. Pureer de munt samen 

met de zonnebloemolie met behulp van een staafmixer. Giet op een zeer fijne zeef en laat de olie er 

rustig uitlekken. Voeg wat zout toe en bewaar in een spuitflesje.

-  Snijd het bevroren stokbrood tot een strakke baan. En snijd met de snijmachine in flinterdunne 

plakken. Dek goed af met folie en bewaar in de koeling. 

-  Snijd ook nog enkele plakken stokbrood van 3 mm en snijd er brunoise van. Bak in Beur culinair tot 

knapperige croutons.

Afwerking

- Haal het vlees uit de zakken en vang het gaarvocht op in een 

pannetje. Kook in tot een lichte stroop. 

- Snijd het vlees in strakke banen en pak in met de dunne plakken 

stokbrood. Bak in Beur culinair, zodat een superkrokant korstje 

ontstaat. Plaats op de borden en werk af met de saus.

- Neem een afweeglepel van 10 ml en neem een volle schep uit het 

erwtensap. Breng de lepel tot net boven de oppervlakte van het 

calciumbad, laat het sap voorzichtig in het water glijden en laat 

1,5 minuut liggen. Haal ze uit het bad en spoel ze in een bakje met koud water. Doe dit ook met het 

wortelsap.

- Zet een pannetje met water en zout op het vuur en laat ongeveer 80˚C worden. Warm de dooiers van 

wortel en erwt hier 1 minuut in op en plaats ze op de borden. Werk af met zeezout.

- Verwarm de erwtjes in water met boter en verdeel op de borden. Werk af met de croutons, muntolie en 

topjes munt.

- Spuit enkele doppen baconschuim.

Receptuur voor 10 personen

Varkenslende
1000 gram Iberische varkenslende

3  kruidnagels

1 eetl. korianderzaad

3  steranijs

  olijfolie

  peper en zout

1 klein voorgebakken stokbrood 

  Hollandia Beur culinair,

  vloeibaar

Dooiers van erwtjes
300 gram erwtjes, diepvries

375 gram water

  zout

2,4 gram Alginaat (Algin van 

  texturaslijn ElBulli)

  

Dooiers van wortel
1000 gram bospeen

  zout

2,4 gram Alginaat 

Calciumbad
1 liter water

3,2 gram calciumchloride (Calcic 

  van texturaslijn ElBulli)

Warm baconschuim
2 dl. Hollandia Koksroom, 

  original

1,5 dl. melk

50 gram bacon

100 gram eiwit

Erwtjes
150 gram verse erwtjes

  munt

  zeezout

Muntolie
1 dl. zonnebloemolie

8 takjes munt

  zout

Var kenslende
L A N G Z A A M  G E G A A R D E



Var kenslende
L A N G Z A A M  G E G A A R D E



Verfrissende Parfait van framboos met structuren van pistache en 
chocolademouse.
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-  Dompel de frambozen in de vloeibare stikstof en laat door en door bevriezen. Leg tussen twee 

 vellen vetvrij papier en breek alle segmenten los met een deegroller (dit noemen we desegmenteren, 

zie !DEE 13).

-  Klop de Parfait op tot yoghurtdikte, voeg de frambozencoulis toe en spatel de gedesegmenteerde 

frambozen door het Parfaitmengsel.

-  Breng over in een spuitzak en vul de cilindervormen met het Parfaitmengsel.

-  Meng voor de saus alle ingrediënten met een staafmixer en giet in een spuitflesje.

-  Voor de chocolade-pistache mousse een deel van de melk met de pistache mengen en een half uur 

laten infuseren op 80°C. 

-  Zeef de melk en doe samen met de rest van de ingrediënten in de thermomix. Draai de massa 4-5 

minuten in de laagste stand op 80°C. 

-  Schep in een bakje en laat opstijven in de koeling.

-  Voor de pistachekrokant de glucose en fondant samen verwarmen en vermengen. 

- De isomalt toevoegen en samen koken tot 160°C. Laat terugkoelen tot 120°C en voeg het 

pistachepoeder toe. Giet de massa op een siliconenmat en snijd of knip in stukken van 5 bij 5 cm. 

-  Verwarm de stukken 5 minuten tussen 2 siliconenpapiertjes in een oven van 170°C. Rol uit met een 

rolstok en snijd direct in strakke banen van 1 cm breed. Vorm ringen rond een metalen buis of steker 

en bewaar in een goed afgesloten bakje met siliconenkorrels.

-  Maak het pistachebiscuit door alle ingrediënten samen te pureren in de blender of thermomix. 

Passeer door een fijne zeef en laat 2 uur rusten in de koeling.

-  Giet in een siphon en belucht met 1 patroon. Spuit een laagje van 1 cm in een plastic bakje en gaar 

de massa 1 minuut in een 900 watt magnetron op de hoogste stand. Laat even afkoelen, haal uit het 

bakje en snijd in strakke banen. Zo krijg je een superluchtige, makkelijk te bereiden biscuit.

Afwerking

-  Los de Parfait en leg op een strookje pistachebiscuit. Plaats de pistachekrokant op het bord en plaats er 

een quenelle chocolademousse in.

-  Werk af met de frambozensaus en verse frambozen die door het suikerwater gehaald zijn en vervolgens 

gepaneerd in pistachepoeder. 

 

Receptuur voor 10 personen

Frambozenparfait

1 bakje frambozen

2 dl. frambozenpuree

8 dl. Debic Parfait

Frambozensaus

2 dl. frambozenpuree

1 gram poedersuiker

1  gram Xanthaangom (Xantana)

Pistachekrokant

140 gram pistache, zeer fijn gemalen

75 gram isomalt

75 gram glucose

140 gram fondant

Luchtig pistache biscuit

80 gram pistache, gepeld

125 gram eiwit

80 gram eidooier

80 gram   suiker

20 gram bloem

Chocolade/pistachemousse 

100 gram pistachenoten

500 gram volle melk

500 gram Hollandia Végétop, 

  ongezoet

375 gram chocolade (alpaco)

100 gram eidooiers

250 gram kristalsuiker

Frambozen snoepjes

  frambozen

  suikerwater (1:1)

  pistache, zeer fijn gemalen

Structuren
VA N  F R A M B O O S ,  C H O C O L A D E  E N  P I S TA C H E



Structuren
VA N  F R A M B O O S ,  C H O C O L A D E  E N  P I S TA C H E



Een Koksroom alternatief op basis van plantaardige vetten. Koksroom
Plantaardig heeft alle functionele eigenschappen van Koksroom met
een neutrale smaak. Hij heeft ook niet de kenmerkende nasmaak van plantaardige 
vetten. Het is daarom een ideaal alternatief voor gerechten waarin de roomsmaak 
op de achtergrond hoort te treden en de smaak van de ingrediënten op de 
voorgrond hoort te staan. In gerechten zoals een gratin, espuma of een dressing 
krijg je, door gebruik te maken van de Koksroom Plantaardig, een compleet andere 
smaakbeleving. Probeer het nieuwe alternatief voor Koksroom van Hollandia, 
Koksroom alternatief Plantaardig en overtuig jezelf!
De nieuwe variant maakt deel uit van de Koksroomlijn van Hollandia die voor elk doel 
de juiste Koksroom biedt.

Kijk voor meer inspiratie op: www.hollandiaculinair.nl 
    www.debic.nl 
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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).

Debic

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

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

Hollandia
Hollandia Koksroomlijn
(Original, alternatief Soepen & Sauzen en 

alternatief Plantaardig)

Hollandia Slagroom in spuitbussen 
(alleen met  suiker)

Hollandia Slagroom 
(met en zonder suiker)

Hollandia Volume + 
(alleen met  suiker)

Hollandia Végétop
(met en zonder suiker)

Hollandia Beur culinair 
(vloeibaar, bakken en smeren)

Hollandia Echte Boter 
(ongezouten en lichtgezouten)

Hollandia staat al jaren zij aan zij met de chef in de keuken. Met het merk Debic 
wordt het laatste gat in de vraag naar topkwaliteit basisproducten voor de gastronomie gedicht. 

Met de Debic dessertcollectie kan naar hartelust worden gevarieerd en gecreëerd. De vier 
basisproducten bieden door hun gebruiksgemak 1001 mogelijkheden.

Hollandia & Debic bieden zo samen een meer dan compleet assortiment voor de hartige en 
zoete keuken. Ze vormen dé smaakvolle en zekere basis om in alle vrijheid te kunnen creëren. 
Mespuntje talent erbij en succes is verzekerd.



Veel kennis wordt overgedragen van de ene generatie koks op de andere. Veel zaken nemen we daarbij graag voor waarheid 
aan, maar soms vragen we ons af waarom we bepaalde dingen doen en of het beter kan. 

Ras el Hanout is een Marokkaans 

specerijenmengsel. Elke specerijenwinkel in 

Marokko heeft zijn eigen recept. Het mengsel 

kan wel honderd verschillende specerijen 

bevatten, maar de hoofdcomponenten 

zijn: kaneel, kardemom, chilipeper, komijn, 

kruidnagel, koriander, nootmuskaat, 

gemberpoeder, geelwortel en gedroogde 

rozenblaadjes. Ras el Hanout betekent “top 

van de winkel” en staat in Marokko ook wel 

bekend als een afrodisiacum, omdat er vaak 

een geheim ingrediënt wordt toegevoegd 

aan het mengsel namelijk “de Spaanse 

vlieg”. Wie zelf de specerijendokter wil 

uithangen, roostert zelf zijn specerijen in een 

droge koekenpan en maalt deze fijn. Het 

resultaat zal veel meer body hebben dan de 

kant en klare mengsels. 

Wat is Ras el Hanout 
eigenlijk?
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De volgende personen staan klaar 

om jullie vragen te bestuderen 

en bevredigend te beantwoorden

Overige bronnen

Ken je klassiekers 
Veel voorkomende namen 

op de Nederlandse menukaart. 
Maar wat is het origineel?

Er zijn een paar goede boeken over de 
wetenschappelijke benadering van koken, maar 
vaak hebben koks geen tijd om ze te lezen. En 
dan zijn er nog de voedseltechnologen; ze weten 
alles van de chemie van het koken. Zo ligt er 
een schat aan kennis in onze kenniskluis die we 
graag met jullie delen. 

Vraag?A ntwoord!
Heb je een vraag?      Stuur even een mailtje naar Hollandia@frieslandfoods.com t.a.v. Jeroen van Oijen.

Gelatine is een eiwit dat uit de botten en ander slachtafval van runderen en huiden van varkens 

oftewel zwoerd wordt gewonnen. Hierin maken we ook het onderscheid tussen twee types 

gelatine. Het overgrote deel van de gelatine wordt gewonnen uit de huiden van varkens en 

heeft een iso-electrisch punt tussen een pH van 3,5 en 5,1. De pH van wijn ligt tussen de 3,5 en 

5,1 (zuur). Het iso-electrisch punt is het punt waarbij er evenveel negatieve als positieve ionen 

aanwezig zijn in een product. Met andere woorden tussen deze pH waarde kan het product geen 

enkel stootje hebben. Bij de witte wijn gelei betekent dat wanneer de gelatine bij de verhitte witte 

wijn wordt gedaan, de eiwitten in de gelatine vlokken. Er ontstaat een troebele vloeistof. Namelijk 

zuur en verhitting versnellen het garen van eiwitten. Verhitten we of verzuren we een product, dat 

dicht bij het iso-electrisch punt ligt, dan zal de vloeistof sneller gaan schiften.

Gelatine lost op bij een temperatuur van 40°C. Bij deze temperatuur zal de vloeistof minder 

snel gaan schiften, en helder blijven. Mocht de gelei nog steeds schiften dan kun je een ander 

geleermiddel gebruiken, die bestand is tegen zuren. Zo is Gelatine afkomstig uit botten en 

slachtafval van runderen beter bestand tegen zuren, omdat het iso-electrisch punt hier hoger 

ligt. Helaas wordt er door de ingewikkelde productiemethode en de BSE crisis op deze wijze 

bijna geen gelatine meer gemaakt. Alternatieven voor de gelatine zijn: agar, gellangom en 

carrageen.

Ik krijg mijn witte wijn gelei op 
basis van gelatine niet helder. 



Verjus is het sap verkregen 

van onrijpe witte druiven. 

Verjus betekent letterlijk ‘groen 

sap’. Het groene sap wordt 

gesteriliseerd en gefilterd. 

Het steriliseren is nodig om 

het gistproces te stoppen. 

Wanneer er niet gesteriliseerd 

zou worden, zal na verloop 

van tijd wijn ontstaan. De 

vloeistof wordt gefilterd en er 

ontstaat een helder vocht met 

een lichtroze gloed. Verjus 

heeft een friszure smaak en 

is een goed alternatief voor 

azijn. Het is uitermate geschikt 

in dressings, sauzen en 

marinades.

Wat is verjus?

Eric Driessen, levensmiddelentechnoloog, specialist emulsies en bindmiddelen

Co van Tilburg, emulgatoren en bindmiddelen

Jeroen van Oijen, Creative chef Hollandia

Tom van Meulebroeck, stagiaire Food design

Paul Kools, groenten en fruit

Harold McGee on food & cooking (chemie)

Larousse gastronomique (klassiek)

Dame blanche We kunnen niet onder stoelen of banken steken dat de Dame Blanche het hardst lopende dessert op de menukaart is. Bolletjes 
vanille ijs met warme chocoladesaus, die vaak apart geserveerd wordt. Auguste Escoffier vernoemde zijn gerecht naar zijn favoriete opera  
“la Dame Blanche”. Maar wat doet die donkere chocoladesaus bij deze blonde dame? Inderdaad er hoort helemaal geen chocoladesaus in thuis! 
Het is zelfs een heel ander gerecht. Escoffier maakte een gerecht dat er helemaal wit uitzag. Escoffier’s Dame Blanche bestond uit amandelijs 
met witte perzik, witte aalbessen en witte citroensorbet.

Vraag?A ntwoord!
Heb je een vraag?      Stuur even een mailtje naar Hollandia@frieslandfoods.com t.a.v. Jeroen van Oijen.

Hoe maak ik een goed tempura beslag?

Tempura stamt af van de Portugese zeevaarders. Deze introduceerden het beslag in Japan. 

Sindsdien is het een nationaal gerecht. Een tempurabeslag bestaat uit rijstebloem gemengd met 

ijswater en eieren. Groenten, vlees of vis worden gedoopt in het beslag en krokant gefrituurd. 

Om een zo’n krokant mogelijk korstje te verkrijgen zijn er een aantal trucjes. Zo kunnen 

we de eieren vervangen door luchtig geslagen eiwit. Het resultaat zal hierdoor iets beter 

worden. Bovendien behoort een tempurabeslag klontjes te bevatten. Deze zijn ook mede 

verantwoordelijk voor de knapperigheid. 

Maar wanneer we een ultiem knapperig frituurbeslag willen, gaan we terug naar de basis van 

onze eigen Oer-Hollandse kibbeling. De kibbeling wordt gebakken in een bierbeslag. Bier wordt 

verkregen door de vergisting van suikers. De suikers worden omgezet in koolzuur en alcohol. 

Het voordeel van koolzuur is de luchtigheid die het geeft aan het beslag, wat weer zorgt voor 

een knapperig korstje. Het voordeel van alcohol is dat het sneller verdampt dan water. Wanneer 

we een beslag van rijstebloem gemengd met een beetje suiker, bier en wodka in een siphon 

doen en beluchten met 2 sodapatronen, verkrijgen we een ultiem knapperige korst. Deze manier 

van werken zorgt er ook nog voor, dat het makkelijk te portioneren is. Varieer met een andere 

alcoholische drank of vervang je bier door saké en je suiker door sojasaus, voor de ultieme 

Japanse tempura. Met dank aan Heston Blumenthal en zijn BBC programma “in search of 

perfection”.

Het innovatiecentrum Link! te Nuenen



Hollandia gaat weer 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 deelnemers:  In het nieuwe jaar zijn we afgedaald naar het zuidelijkste puntje van Nederland. Dit keer geen chefs, maar twee jonge passionele koks met een grote 
bagage aan culinair talent.  Ze leerden elkaar kennen in de keuken van Château St. Gerlach o.l.v. Otto Nijenhuis.

Langoustines met een canneloni van chorizo en knolselderij, 
schuimige saus van Lavas en krokante aardappelchips.
Richard Böhmer, Chef Tournant van Hotel-restaurant Château St. Gerlach in Valkenburg

Receptuur voor 10 personen

Langoustines
20   langoustines

2  rode paprika’s 

  ( fijne brunoise )

20 gram peterselie (gehakt)

50 gram  sjalot (gesnipperd)

  Hollandia Beur 

  culinair, vloeibaar

  zout en peper

Canneloni van chorizo en knolselderij
1  knolselderij

1 liter Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

1  chorizoworst (ø 4cm)

120 gram hele eieren

  selderijzout

   

Lavasschuim
3 dl. gevogeltebouillon

2 dl. Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

70 gram lavas

50 gram spinazie

2 gram lecithine 

Aardappelkrokantjes  

2-3  aardappels

20  blaadjes lavas

  Hollandia Beur culinair, 

  vloeibaar

Langoustinesiroop

Rode blette

De voorwaarden
Maak een warm tussengerecht en houd 
rekening met het seizoen.
Ingrediënten: Hollandia Beur culinair, 
Hollandia Koksroom plantaardig, 
1 Hollandse seizoensgroente, 1 vis-, schaal- 
of schelpdier van het seizoen.
Invulling met regioproducten geniet de 
voorkeur. Maximaal 3 hoofdingrediënten, 
maximaal 15 ingrediënten totaal.

culin aire estafette
Richard is al enige tijd werkzaam bij Château 
St. Gerlach. Maar als leerling werkte hij 
onder andere voor Huub Biro bij restaurant 
Pirandello. Tijdens verschillende stages 
in Duitsland kreeg hij te maken met de 
“Deutsche gründlichkeit”. Ook werkte hij 
al eens eerder samen met Chef Nijenhuis, 
wiens professionaliteit en sterke organisatie 
de doorslag gaven om weer bij hem terug te 
keren. Als we naar zijn favoriete parti vragen 
geeft hij aan geen specifieke voorkeur te 
hebben, maar wel de meeste uitdaging te 
vinden op de entremetier. Een creatieve draai 
geven aan de klassieke groentegarnituren 
ziet hij als een uitdaging. Bovendien ligt 
tijdens het servies de hoogste druk op de 
schouders van de entremetier. Concentratie, 
overzicht en een strakke organisatie zijn 
van essentieel belang door de diversiteit aan 
dagverse garnituren. Smaken moeten elkaar 
versterken zoals knolselderij en lavas dat in 
dit gerecht doen. Ik laat ook graag smaken 
terugkeren, zoals de aromaten van paprika, 
sjalot en peterselie uit de chorizo.
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Gebakken coquilles St. Jacques op een gelei van Bretonse wortel 
met romige vergeten groenten geparfumeerd met Vadouvan.
Guido Le Bron De Vexela’ Chef Garde Manger van restaurant & Rôtisserie Tout à Fait in Maastricht. 

Receptuur voor 10 personen

Coquilles St. Jacques
20   coquilles

  Hollandia Beur   

  culinair, vloeibaar

1 vel nori (zeewier)

200 gram pijnboompitjes

200 gram  parmezaanse kaas

Romige vergeten groenten
2  pastinaken

4   topinambours 

  (aardperen)

2  meiknollen

2   boterrapen

2  sjalotten 

  (gesnipperd)

1 liter Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

1 eetl. vadouvan

2 blaadjes laurier

2 takjes tijm 

Gelei van Bretonse wortelen
10  Bretonse wortelen 

6 gram agar agar

Aceto balsamico vinaigrette

culin aire estafette
Als we Guido vragen wat hij het mooiste 
vindt aan het koksvak, antwoordt hij: 
“Ik zie koken als een vorm van kunst, 
waarbij alle zintuigen worden geprikkeld”. 
Eten kan men zien, voelen, ruiken, horen 
en natuurlijk proeven.
Koken begint bij kwalitatief goede 
producten. We koken hier graag met 
producten uit de streek. Producten met 
geschiedenis, traditie en een pure 
smaak, die je anno 2007 helaas nog 
maar weinig tegenkomt. 
Dit zien we ook terug als we een kijkje 
in de kaart nemen. Naast veel klassieke 
bereidingen zien we ook verwijzingen 
naar locale producten. Guido genoot 
zijn opleiding bij Grand hotel Voncken in 
Valkenburg. Was werkzaam bij Nico 
Boreas in Heeze, waarna hij aan de slag 
ging bij St. Gerlach, waar deze chefs 
elkaar leerden kennen.



De Hollandia Koksroomlijn, voor ieder doel de juiste Koksroom.
Verder uitgelicht in deze uitgave: Koksroom alternatief Plantaardig.  

HollandiaKoksroom alternatief Plantaardig

Recept voor circa 200 couverts
French dressing
500 gram mosterd (Dijon)

500 gram witte wijn azijn

2  liter Hollandia Koksroom, plantaardig

200 gram sjalot (gesnipperd)

20 gram zout

20 gram poedersuiker

1  bos peterselie

Thousand Island dressing
250 gram mosterd (Dijon)

250 gram witte wijn azijn

2  liter Hollandia Koksroom, plantaardig

1  liter tomatensap

50 gram paprikapoeder

20 druppels tabasco

200 gram sjalot (gesnipperd)

20 gram zout

20 gram poedersuiker

200 gram gemengde kruiden

- Weeg alle ingrediënten af.
- Meng droge bestanddelen met de mosterd en voeg het zure 

bestanddeel, zoals azijn en tomatensap toe.
- Meng met de Koksroom plantaardig
- Voeg kruiden en gesnipperde sjalot toe.
- Vul af in spuitflesjes en reserveer in de koeling.
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Hollandia Koksroom Plantaardig geeft een fantastisch 
resultaat bij verwerking in dressings. Deze Koksroom 
bevat alle functionele eigenschappen voor de 
perfecte smaaksensatie en het ideale mondgevoel 
van de dressing. Zo kan de plantaardige room het 
oliebestanddeel vervangen. De emulgerende werking 
van de room en het zure bestanddeel van de dressing 
zorgen voor de perfecte dikte van de dressing, zodat 
deze mooi aan de salade blijft plakken.

Dressings



Hollandia Koksroom plantaardig is het ideale ingrediënt voor in een 
romige pastasaus. 

Alle voordelen op een rij;
-  De saus, en daarmee de pasta, is lekker licht van smaak.
-  De saus is bestand tegen schiften, zodat een friszure smaak kan 

worden gegeven aan het product. Het zuurtje in de saus haalt de 
smaak van de andere bestanddelen (bijvoorbeeld tomaat) op.

-  De saus blijft aan de pasta kleven, zodat een smeuïge pasta ontstaat.
-  Dankzij de emulgerende bestanddelen in de Hollandia Koksroom 

plantaardig kunnen braadvetten, jus, boter of olijfolie worden 
opgenomen in de saus, zonder dat het vet aan de oppervlakte komt 
bovendrijven.

Pastasauzen

Koksroom alternatief Plantaardig

Basisrecept voor de pastasaus

Basissaus
1 dl.  witte wijnazijn

2 liter  Hollandia Koksroom, plantaardig

50 gram  sjalot (grof gehakt)

20 gram  knoflook (grof gehakt)

   olijfolie

   zout en peper

- Maak knoflook en sjalotten schoon en snijd in grove stukken.
- Zweet de knoflook en sjalotten aan in de olijfolie en blus af met 

witte wijn azijn.
- Voeg de Hollandia Koksroom plantaardig toe en laat de saus 

een half uur trekken op laag vuur.
- Passeer door een zeef en bewaar tot gebruik in de koeling.

Serveersuggesties
Je kunt deze basissaus met diverse smaken afwerken. Voeg 
bijvoorbeeld op het laatste moment pesto of fijngesneden groene 
tuinkruiden toe. Of enkele draadjes saffraan die even verwarmd 
zijn in een beetje water of witte wijn.

Verkrijgbaar 
bij uw grossier!



Prêt-à-Man ger collectie
Iedere uitgave van Hollandia !dee zit vol met nieuwe technieken en spannende smaakcombinaties. Maar tijdens onze zoektocht naar vernieuwing vergeten 
we niet, dat er door veel van onze lezers voor grotere groepen en in hoog tempo gekookt moet worden. Vandaar dat we de Prêt-à-Manger collectie in het 
leven hebben geroepen. De term Prêt-à-Manger komt van Prêt-à-Porter, wat in de modewereld staat voor draagbare kleding die direct afgeleid is van de 
haute couture. In iedere uitgave van dit magazine geven we 4 gerechten die creatief en verrassend zijn, maar wel rationeel te bereiden. 
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Nieuwe haring op een salade van avocado en tomaat 
met een schuim van groene curry en komkommer.

- Snijd de haringfilets in 3 gelijke porties en steek op een 
prikkertje.

- Pluk de trostomaten en snijd met een scherp mesje het 
velletje van de tomaat horizontaal rondom in.

- Blancheer 2 seconden in kokend water en koel terug op 
ijswater.

- Verwijder de onderste helft van het velletje.
- Schil de avocado’s en snijd in fijne brunoise en meng met het 

sap van de citroen en de olijfolie.
- Snijd de komkommer in grove stukken, zweet de 

komkommer aan in de Beur culinair. Voeg de curry, lecithine 
en zout toe en fruit even mee.

- Voeg de Koksroom plantaardig toe en laat 15 minuten 
doorkoken.

- Pureer de saus met een staafmixer en passeer door een fijne 
zeef.

- Dresseer de avocado in een ronde steker.
- Maak de tomaatjes aan met wat zout en olijfolie.
- Dresseer de tomaten boven op de avocadosalade.
- Steek de prikker in het midden van de salade.
- Schuim de saus op met een staafmixer en dresseer rondom 

de salade.

Receptuur voor 10 personen
 
Nieuwe haring   
10  dubbele haringfilet
10  prikkers

Salade van avocado en tomaat 
4  avocado’s
30  cherry trostomaten
1 dl. olijfolie hojablanca
1  citroen
30 takjes boragecress

Schuim van groene curry en komkommer
5 dl. Hollandia Koksroom, plantaardig 
0,5  komkommer
  Hollandia Beur culinair, vloeibaar
2 gram lecithine
10 gram groene curry pasta
10 gram zout

Kijk voor meer inspiratie op www.hollandiaculinair.nl



Prêt-à-Man ger collectie
Risotto met gekonfijte zalm, venkel en 
tuinkruiden.

-  De sjalot en knoflook aanfruiten in de Beur culinair, voeg de rijst en het zout 
toe en fruit mee aan.

-  Blus vervolgens af met witte wijn en laat de rijst het vocht absorberen.
-  Voeg achtereenvolgens de gevogeltefond, Pernod en de Koksroom 

plantaardig toe. 
-  Laat het vocht absorberen en maak de risotto beetgaar.
-  Koel de risotto terug en plaats in de koeling.
-  Voor gebruik de risotto in een pan doen en Koksroom plantaardig 

toevoegen tot de risotto net onder staat. Verwarm en serveer in het midden 
van het bord.

-  Maak de zalm schoon en portioneer de zalm in blokjes van 80 a 100 gram.
-  Breng de boter aan de kook met citroen en zout, laat 20 minuten trekken 

en passeer door een doek of koffiefilter.
-  Breng de boter opnieuw aan de kook, haal van het vuur en konfijt de zalm 

4-6 minuten in de boter.
-  Snijd de venkel in reepjes en stoof in de witte wijn, water en boter.
-  Pluk de tuinkruiden en maak het gerecht op.
-  Dresseer de zalm boven op de risotto en rangschik de groenten en kruiden 

eromheen.

Receptuur voor 10 personen
 
Risotto
250 gram risottorijst (Arborio)
25 gram sjalot, gesnipperd
5 gram knoflook, gehakt
4 dl. witte wijn
2,5 dl. gevogeltefond
1 dl. Pernod
5 dl. Hollandia Koksroom, plantaardig
0,5 dl. Hollandia Beur culinair, vloeibaar
5 gram zeezout

Zalm
1 zijde verse zalm
2  citroenen
500 gram Hollandia Roomboter, ongezouten 
  grof zeezout
  zwarte peper

Venkel
10 stuks mini venkel
1 dl. witte wijn
100 gram Hollandia Roomboter, ongezouten
2 dl. water
1  bos dille
1  bos kervel
  zout/peper

Kijk voor meer inspiratie op www.hollandiaculinair.nl

In deze uitgave gebaseerd op de nieuwe Koksroomlijn van Hollandia



Runder rib eye met tarte tartin van sjalot en 
tuinbonen, met een schuim van bonenkruid.
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- Zout de rib eye en bak rond om bruin in de Beur culinair.
- Laat de rib eye rusten en stop in een oven van 90˚C tot de kern 

56˚C is. Laat het vlees rusten.
- Snijd à la minute plakken rib eye en tik warm onder de 

salamander voor 2-3 min. Of bak aan weerszijde in dezelfde tijd.
- Snijd de boter en kaas in plakken en leg op elkaar.
- Reserveer in de koeling. De boter zal subtiel de smaak van de 

Blue Stilton overnemen.
- Serveer de rib eye à la minute met de gesmolten infusie boter.
- Konfijt de sjalotten in de boter met wat zout circa 20 minuten.
- Kook de port en glucose in tot een dikke siroop.
- Druppel siroop in de wegwerpbakjes.
- Rangschik de sjalotten erop en dek af met een uitgestoken plak 

bladerdeeg.
- Prik gaatjes in het bladerdeeg en bak 10 minuten op 200˚C.
- Fruit de sjalot aan in de Beur culinair.
- Blus af met gevogeltefond en voeg de Koksroom toe.
- Voeg bonenkruid toe en laat 15 minuten trekken op laag vuur.
- Passeer en breng op smaak met zout en peper.
- Voeg de lecithine toe en schuim de saus op.

Recept voor 10 personen
 
Runder rib eye met infusie van Blue Stilton 
2 kilo runder rib eye aan één stuk
  Hollandia Beur culinair, vloeibaar
  zout/peper
250 gram Hollandia Roomboter, gezouten
250 gram Blue Stilton

Sjalot tarte tartin
20 stuks sjalotten
500 gram Hollandia Roomboter, ongezouten
5 dl. rode port
20 gram glucose
10  plakken bladerdeeg
10 stuks aluminium wegwerpbakjes

Tuinbonen met bonenkruidschuim
Tuinbonen met bonenkruidschuim
20 gram sjalot gesnipperd
20 gram Hollandia Beur culinair, vloeibaar
6 dl. Hollandia Koksroom, soepen & sauzen
4 dl. gevogeltefond
1⁄2  bos bonenkruid
2 gram lecithine

Kijk voor meer inspiratie op www.hollandiaculinair.nl

Iedere uitgave van Hollandia !dee zit vol met nieuwe technieken en spannende smaakcombinaties. Maar tijdens onze zoektocht naar vernieuwing vergeten 
we niet dat er door veel van onze lezers voor grotere groepen en in hoog tempo gekookt moet worden. Vandaar dat we de Prêt-à-Manger collectie in het 
leven hebben geroepen. De term Prêt-à-Manger komt van Prêt-à-porter wat in de modewereld staat voor draagbare kleding die direct afgeleid is van de 
haute couture. In iedere uitgave van dit magazine geven we 4 gerechten die creatief en verrassend zijn maar wel rationeel te bereiden. 

Prêt-à-Man ger collectie



- Verhit de karnemelk op het vuur tot deze lauwwarm is.
- Snijd de korstjes van het brood en leg ze in een passende bak.
- Giet de warme karnemelk over het brood en voeg de Crème Brûlée 
 koud toe.
- Laat het brood een half uur weken in dit Crème Brûlée mengsel.
- Bekleedt een vorm met bakpapier.
- Laat het brood uitlekken op een zeef.
- Vul de vorm met laagjes brood met bosbessen ertussen.
- Zet een nacht onder druk in de koeling.
- Bak de broodpudding in ongeveer 35 minuten (afhankelijk van de dikte) 
 in een  oven van 140°C met stoom.
- Koel terug en snijd in de gewenste vorm.
- Maak een coulis van de overgebleven bosbessen en suikerwater.
- Serveer de broodpudding warm met yoghurtijs en een streepje 

bosbessencoulis.
- Brandt de pudding eventueel af met suiker.

Broodpudding met bosbessen en yoghurtijs.

Receptuur voor 10 personen
 
Broodpudding
1   wit brood (casino)
1 liter Debic Crème Brûlée
2 dl. karnemelk
250 gram bosbessen
100 gram suikerwater (1:1)
  yoghurtijs

In de volgende uitgave

Kijk voor meer inspiratie op www.hollandiaculinair.nl

Prêt-à-Man ger collectie



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. 

Winterwortel is in vrijwel iedere keuken standaard 

voorradig en is onmisbaar in veel basisrecepturen 

zoals bouillons, fonds en in court bouillons. Als 

groentegarnituur wordt veel bospeen gebruikt, 

klassiek geglaceerd met een beetje suiker en 

roomboter, maar ook in wokschotels en crudités. 

Dankzij moderne kooktechnieken zijn er weer een 

aantal nieuwe toepassingen bijgekomen, die een hoop 

extra mogelijkheden bieden. We hebben Paul Kools 

van ISPC Breda gevraagd om op zoek te gaan naar wat 

interessante en vermakelijke feiten.

Feiten over wortel
door Paul Kools

Suikerwerk van wortel
150 gram gekookte wortel

20 gram poedersuiker

25 gram isomaltsuiker

5 gram glucose

- Snijd de wortel in stukken en doe 
samen met de rest van de ingrediënten 
in de thermomix.

- Verwarm tot een temperatuur van 80°C 
en draai op een gemiddelde snelheid. 
Als je geen thermomix hebt, kun je de 
massa met behulp van een staafmixer 
pureren in een maatbeker die in een au 
bain marie van exact 80°C staat.

- Wrijf de massa door een fijne bolzeef en 
laat afkoelen.

- Snijd mooi een strakke banen uit een 
vel siliconenpapier ter grootte van een 
siliconenmatje. Leg het uitgesneden 
siliconenpapier op de siliconenmat 
en strijk er de bietenmassa over uit. 
Verwijder het siliconenpapier en maak 
zo series. 

- Ongeveer 35 minuten drogen in een 
oven van 125°C. Bewaren in een goed 
afgesloten bakje met siliconenkorrels.

Gefrituurde wortel
1 winterwortel

 arachideolie en zout

- Schil de wortel en snijd tot zeer fijne 
julienne van ongeveer 6 cm lengte. 

- Was en droog de wortel en frituur in 
olie van 170°C.

- Laat uitlekken op keukenpapier en 
bestrooi met zout. Serveer direct of 
bewaar in een goed afgesloten bakje 
met siliconenkorrels.

Grenzeloos
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- De meest verhandelde wortels zijn de ‘gewone’ oranje die 

iedereen kent.

 Toch zijn ze verkrijgbaar in de kleuren wit tot diep oranje 

en zelfs donker paars en bijna zwart. De kleur ervan wordt 

bepaald door de hoeveelheid caroteen in de cellen.

- De kleurstof caroteen wordt in de voedingsindustrie veel 

gebruikt (bijv. in snoep en sauzen).

- De planten behoren tot de schermbloemen, net zoals dille en 

de berenklauw. Ze komen in heel Europa in het wild voor. 

- In het voorjaar worden ze gezaaid en in de herfst geoogst. 

Daarna worden ze als vers verhandeld of bewaard in een 

zuurstofarme cel. 

- Verse boswortels kun je het beste zonder loof bewaren.

- Wortelen die in zandgrond groeien zijn vaak mooier en 

rechter dan die in klei groeien. Zandgrond is zachter en biedt 

dus minder weerstand tijdens de groei. Aan de punt v/d 

wortel zit het wortelmutsje, (komt voor bij bijna alle wortels 

van planten en bomen) dit zijn slijmachtige cellen die grond 

zachter maken voor een gemakkelijke doorgang.

- De maten van deze groenten worden op de veiling ingedeeld 

van dun tot dik (B-peen tot D-peen).

- Ze worden niet onder rasnaam verhandeld.



Grenzeloos wortel

Puree van wortel, sinaasappel en kummel 
500 gram winterwortel

1  sjalotje

50 gram Hollandia Roomboter, ongezouten

30 gram olijfolie

5 gram kummel

2 dl. runderfond

2 dl. jus d’orange

- Schil de winterwortel en snijd in dunne plakken
- Blancheer in water met zout en koel in ijswater
- Fruit de ui in roomboter en olijfolie en voeg het 

karwijzaad toe, fruit even mee. 
- Voeg de geblancheerde wortel en de runderfond 

toe en kook halfgaar. 
- Voeg nu de jus d’orange toe en kook gaar. Wrijf 

door een zeef.

Reductie van wortel
5 dl. wortelsap

2  sinaasappels

2 eetlepel olijfolie Arbequina

1 eetlepel balsamico azijn

  zout

- Kook het wortelsap en het sap 
van de sinaasappels samen in 
tot een lichte siroop.

- Monteer met de olijfolie 
en breng op smaak met 
balsamico en zout.

- Serveer met op lage 
temperatuur gegaarde tarbot.

Wortelwolken met mandarijnsiroop
500 gram winterwortel

- Schil de wortel en duw ze door de sapcentrifuge.
- Giet het sap in een passende bak, zodat een 

laag van enkele centimeters ontstaat maar zorg 
voor een zo groot mogelijk oppervlak. Schuim het 
oppervlak op met behulp van een staafmixer en 
schep het schuim eraf.

- Dit schuim blijft met gemak een half uur staan.
- Werk af met mandarijnsiroop gemaakt van het sap 

van 8 mandarijnen en 1 dl suikerwater.



V r i j h e i d  v a n  s m a a k

Superieur luchtig komkommerschuim
dankzij Koksroom alternatief Plantaardig

U wilt in een Gazpacho met luchtig komkommerschuim de smaak van de groenten voorop laten staan. Dan gebruikt u 

Koksroom alternatief Plantaardig, het alternatief op basis van plantaardige vetten met een neutrale smaak. Ideaal voor 

gerechten waarin u het vetgehalte nodig heeft voor een bepaalde stevigheid in de structuur, maar waarbij de roomsmaak 

niet mag overheersen. Of bijvoorbeeld als maximale luchtigheid is geboden. Koksroom alternatief Plantaardig heeft alle 

functionele eigenschappen van Koksroom en is bovendien ook budgettair zeer aantrekkelijk.

Koksroom alternatief Plantaardig maakt deel uit van de nieuwe Koksroomlijn van Hollandia die voor elk 

doel de juiste Koksroom biedt. Met ander woorden: qua kwaliteit, smaaksensatie en prijs uw beste keus. HOLLANDIA
INNOVATION
PROGRAMME

Verkrijgbaar
bij uw grossier! 
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