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Nou moet het toch niet gekker worden, horen we je 

al denken! Na jaren is iedereen in het koksvak het 

er eindelijk over eens dat smaak altijd nummer 1 is 

en dan beweren jullie ineens iets anders. Je hebt 

gelijk, en op ons prioriteitenlijstje staat smaak 

nog steeds keihard op de eerste plaats. Echter aan 

tafel komt smaak in volgorde toch echt een stuk 

later en met die wetenschap zijn we aan de slag 

gegaan. We zullen laten zien wat er mogelijk is als 

we gerechten anders vormgeven en als we geuren 

een prominentere rol laten spelen. Eerst zien, dan 

ruiken en dan pas proeven.

Dit is alweer de 20e Hollandia !DEE en zoals je 

van ons gewend bent, zijn we ook dit keer op zoek 

gegaan naar nieuwe inzichten en technieken. 

Altijd goed doordacht en met de beleving van de 

gast in het achterhoofd. De gasten raken steeds 

meer verwend, ze willen echt vermaakt worden als 

ze een avondje uit zijn. Daarom kan een nieuwe 

techniek in dienst van het gerecht zorgen voor 

een stukje entertainment aan tafel. Veel van die 

technieken zijn verwerkt in onze Haute cuisine 

collectie, afleidingen daarvan vind je weer terug in 

de Prêt-à-Manger collectie. 

Nieuwsgierig als we zijn, gaan we op bezoek bij één 

van onze lezers om te kijken wat er nu eigenlijk 

met de inspiratie uit Hollandia !DEE gedaan wordt. 

Wat is er terug te zien van de kennis die we zo 

zorgvuldig uitgewerkt en gepubliceerd hebben? 

Dit keer gingen we naar Steenbergen en werden 

verrast door Mark van Loon en zijn team. 

Heel veel leesplezier 

en succes met de drukke feestdagen!

Het Hollandia Team 

PS: Maak je Hollandia !DEE collectie compleet. 

Vanaf nu kun je via onze website alle uitgaven van 

het Hollandia !DEE magazine downloaden. 

Kijk op www.hollandiaculinair.nl

Smaak op de 3e plaats!
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04  Techniek in beeld
 Droogijs
 In alle uitgaven van Hollandia !DEE komen wel nieuwe 

technieken voor en met regelmaat komen daar vragen op. 
Vragen die vaak telefonisch te beantwoorden zijn, maar één 
beeld zegt meer dan 1000 woorden. Vandaar dat we in deze 
vaste rubriek telkens een techniek in tekst en beeld 

uitwerken.  

08 !DEE in de keuken 
 Brasserie Puur
 We zoeken onze lezers op om te kijken wat we uit !DEE 

kunnen terugvinden in de keuken en op de menukaart.  

12 Haute cuisine collectie
 Vergelijkbaar met de Haute couture die in de modewereld op 

de catwalk wordt getoond, is de Haute cuisine collectie 
vooral een bron van inspiratie in de keuken.

 14 Boswandeling
 16  ‘Gerookte’ zalm
 18  Kalfshaas
  20 Eruption

22 Assortiment

24 Prêt-à-Manger collectie
 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. De Prét-à-Manger collectie van !DEE 
omvat dan ook toegankelijke recepten. We vergeten namelijk 
niet, dat er door veel van onze lezers voor grotere groepen 
en in hoog tempo gekookt moet worden. 

 26 Ossenhaas
 27  Romige soep
 28  Strüdel van 
  kastanjechampignons 
 29 Tarte Tatin van ananas

30 Vraag?Antwoord!

32 Soep en inspiratie
 Koksroom Plantaardig

34  Grenzeloos Citrusfruit
 Veel ingrediënten die we dagelijks in onze keukens gebruiken 

zijn min of meer onmisbaar. Daardoor worden ze ook vaak 
wat gewoontjes gevonden. In deze rubriek duiken we dieper 
in de materie en toepassingen van deze allemansvrienden.

 

in deze uitgave

Droogijs

Brasserie Puur

Haute cuisine collectie

Prêt-à-manger collectie



Droogijs
van showelement naar functionele techniek

Je kent het wel, je zit bij de Chinees te eten en dan komt het dessert op tafel. Meestal 

blijft het bij fruit met vanille-ijs. Toch weet de bediening er altijd weer een spektakel 

van te maken door een schaaltje met rokend droogijs op tafel te zetten. Leuke 

gadget, daar niet van, maar naast de visuele kant heeft het weinig functie. In deze 

‘Techniek in beeld’ willen we laten zien dat er veel meer kan met deze vaste vorm van 

kooldioxide. 

Kooldioxide? Inderdaad, CO2! Maar wees gerust, droogijs is een zeer zuiver product en het best te omschrijven als een vaste 

vorm van koolzuur. Droogijs dankt zijn naam aan het feit dat er geen overgangsfase is tussen de vaste vorm en de gasvorm. 

Je vindt dus geen plasje water op de werkbank als droogijs smelt. Droogijs is een zeer vluchtig gas en dat biedt een scala 

aan nieuwe mogelijkheden. In de hier uitgewerkte technieken maken we daar dankbaar gebruik van. 

De twee technieken die aan bod komen zijn zeer uiteenlopend. Bij de ene maken we gebruik van de stuwende werking 

van het gas om een fontein van een begeleidende saus te maken. Bij de andere techniek gebruiken we de gasvorming om 

geuren over te brengen, die de beleving aan tafel versterken. Kortom, twee zeer functionele technieken die tot de verbeelding 

spreken en die je keuken een enorm innovatief karakter geven!

techniek in beeld droogijs
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Droogijs
    Versterk de beleving aan tafel



Droogijs als geurtransporteur
De beleving aan tafel wordt steeds belangrijker en kan gerechten op een 
hoger plan tillen. Tafelbereidingen zijn daar een mooi voorbeeld van, want de 
gast kan zien hoe een gerecht afgerond wordt. De hier uitgewerkte techniek 
geeft nog een extra dimensie aan het gerecht en zet daarmee alle zintuigen 
aan het werk. De damp die ontstaat als je warm water op droogijs giet, is een 
perfecte transporteur voor geuren. De damp is immers niet warm of extreem 
koud en van zichzelf geurloos. Als je er een vloeistof met een sterke geur op 
giet, zal het aroma zich aan tafel verspreiden. Je kunt zelf sturen hoe ver de 
geur zich moet verspreiden door meer of minder droogijs te gebruiken.

Let op! Gebruik nooit een serviesgoed of glas dat volledig afsluit, want de 
dampen moeten weg kunnen. Anders bouwen ze druk op met alle gevolgen 
van dien. Gebruik je het hier getoonde servies, of iets vergelijkbaars, dan kan 
er niets fout gaan.

Benodigd materiaal
• Bentobox* of glaswerk dat in elkaar past (zie foto)
• Steelpan en plasticfolie of vacuümzak
• Microplane rasp
• Droogijs, liefst staafjes

Infusie-fontein
Deze techniek zorgt voor veel spektakel aan tafel en is een 
mooie manier om een gerecht te voorzien van een 
schuimlaag of saus. Omdat droogijs een vaste vorm van 
koolzuur is verdampt het zeer snel en zal het de vloeistof 
voortstuwen. De viscositeit van het product is hierbij essentieel. 
De techniek werkt dan ook het beste met vloeistoffen met 
een vetpercentage van maximaal 4%. In de hier uitgewerkte 
recepten hebben we infusies gemaakt op basis van melk.

Let op! Vertel de gasten duidelijk dat ze het glaasje niet 
leeg moeten lepelen. Droogijs is erg koud en daardoor niet 
ongevaarlijk. Zorg dus altijd dat droogijs in een glaasje op het 
bord komt en niet verwerkt in het gerecht of los op het bord!

Benodigd materiaal
• Droogijs, staafjes of blokken
• Koffiemalertje, blender of maalhulpstuk staafmixer
• Smalle glaasjes
• Schenkkannetje porselein
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Stap 7 Stap 9Stap 5 Stap 6 Stap 3 

*Een Bentobox is de Japanse versie van een broodtrommel, maar dan gevuld met rijst en garnituren. Ze bestaan uit een houten, rieten of plastic box met deksel   
 en meestal met een vakverdeling binnenin. Hierin nemen Japanners gerechten mee voor buiten de deur. Ze zijn te koop of te bestellen bij de horecagroothandel.

Stap 4 



Spektakel aan tafel
Uiteraard zijn we weer aan de slag gegaan met deze nieuwe mogelijkheden en 

hebben een aantal mooie gerechten uitgewerkt, waarin droogijs is verwerkt. 

Cocktail van kreeft met 
Filet Americain van kalf, saus 
en aroma’s van kafirlime. 

Soepje van tomaat 
kaneel en basilicum 
met kaneelfonteintje.

‘Saumon Mistique’. 
Gerookte zalm met 
mierikswortelsneeuw, 
rode biet en basilicumgelei 
in een mist van basilicum 
en kruidnagel.

Mosselsoepje met grove 
mosterd, garnalen en zeebaars 
met een fonteintje met 
specerijen.

Kijk voor de recepten op www.hollandiaculinair.nl

Droogijs als 
geurtransporteur
Stap voor stap

Infusie-fontein
Stap voor stap

1. Rasp de schil van citrusfruit, in dit 
geval kafirlime, en vermeng met water.

2. Verwarm lichtjes in een pan en dek af 
met plastic folie. Laat enkele minuten 
infuseren.

3. Zeef deze vloeistof en vang het 
geïnfuseerde water op.

4. Maak het gerecht op in glazen 
 of bijvoorbeeld op leistenen borden.

5. Voor de methode met de Bentobox* 
schep je wat droogijs onder in de 
box. Plaats er een verhoging in van 
ongeveer 3 cm. en plaats de leisteen 
met het gerecht erop.

6. Voor de methode met de glaasjes doe 
je droogijs onder in een glas. Plaats 
het andere glas (waarin het gerecht 
opgemaakt is) erin.

7. Giet de warme vloeistof in een 
representatief kannetje of in een 
Japanse theekan.

8. Giet de vloeistof vlak bij de tafel van 
de gast op het droogijs en dek weer af 
met het tweede glas of de deksel van 
de Bentobox.

9. Zet voor de gast en verwijder de 
deksel van de bentobox, zodat de 
geuren vrijkomen. Bij het glas ontsnapt 
de geur vanzelf.

1. Maak eerst de infusie van melk 
 en de smaakgevers.

2. Maak het gerecht op en plaats 
 een smal glaasje op de borden.

3. Maal droogijs fijn tot een fijn poeder.

4. Schep in ieder glas 4 tot 5 gram 
gemalen droogijs.

5. Doe de infusie in een schenkkannetje 
en serveer het gerecht.

6. Schenk de infusie voor de gast in de 
glaasjes, zodat het als een fontein over 
het gerecht loopt.

Stap 6 



Brasserie Puur
“Recepten uit !DEE worden niet klakkeloos overgenomen, maar 
we gebruiken zeker de nieuwe technieken en inzichten!”
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In deze uitgave nemen we een kijkje bij Brasserie Puur in Steenbergen. 

Mark van Loon is de Chefkok-eigenaar en is met zijn 29 jaar een jonge 

ondernemer. Maar wel één die het koksvak én het ondernemerschap 

prima onder de knie heeft. De gevel doet niet vermoeden wat je binnen 

te wachten staat. Mark vertelt: “We wilden een laagdrempelig restaurant 

met de uitstraling van een Franse bistro, maar wel met een verfijnde 

keuken en dat is goed gelukt”.

Een jaar geleden werd deze Bistro overgenomen door Mark en zijn vriendin Marieke. Gezien de vestigings-

plaats kozen ze voor een kaart met herkenbare gerechten. Ze merkten al na een half jaar dat de kaart 

aangepast kon worden naar een hoger niveau. De echte brasseriegerechten, zoals spareribs, verdwenen 

en maakten plaats voor gerechten als Ibericovarken en vijf bereidingen van krab.

reportage !DEE in de keuken

1 |  Mark van Loon legt de laatste hand aan één van zijn creaties.   2 | De wasabi marshmallow wordt met een lijmkam uitgestreken.   3 |  Met behulp van 

slagersfolie wordt de tonijn ingerold.   4 |  Tafelbereidingen zorgen voor interactie met de gast, hier wordt een gerecht afgewerkt met schuim uit de siphon. 

Op de voorgrond marshmallow met contrasten van wasabi met een tartaar van bleu fin tonijn, schuim van yuzu en sesamkoraal.   5 |  Ook moderen 

apparatuur, zoals de Pacojet heeft bij Puur een plaatsje in de keuken.   6 |  De creatieve chefs van Puur.   7 |  Een techniek die met regelmaat terug komt 

in !DEE; gebruik maken van PVC pijpjes om mousses, bavaroise en ijsparfait vorm te geven.

Wat doen de lezers van dit culinair ontdekkingsmagazine !DEE met alle informatie? Wat zien we daar nu 

eigenlijk van terug in de praktijk? De proef op de som; we zoeken onze lezers op en kijken wat we terug 

kunnen vinden op de menukaart en willen weten wat de chefs daar zelf aan toegevoegd of veranderd 

hebben. Als we er toch zijn, kijken we meteen een dag mee achter de schermen.



Brasserie Puur
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   “Aan interactie met de gast wordt hier zeker 
      aandacht besteed, zo zijn er diverse tafelbereidingen”



reportage !DEE in de keuken

De chef licht zelf aan iedere tafel de 
kaart toe, waardoor hij goed kan sturen 
in wat de gasten bestellen. Daardoor 
verkoopt hij zeker 70% menu, wat 
een stuk beter beheersbaar is in de 
compacte keuken. 

Het 4- of 5-gangen menu varieert 
iedere dag en is de ultieme ervaring 
voor de gasten. De overige 30% van 
de gasten eet à la carte, met gerechten 
als Filet Americain van Ierse ossenhaas 
en vijf bereidingen van |bericovarken. 
Echte hardlopers zijn de proeverij van 
voorgerechten en desserts als Crème 
Brûlée van tonkabonen met dropijs en 
een wolkje van zwart-wit poeder. Zo 
goed als hij zijn gasten kent, staat er 
nog steeds kogelbiefstuk en gebakken 
sliptong op de kaart voor mensen die 
gewoon zin hebben in een eenvoudig 
maar goed stuk vlees of vis. 
Aan interactie met de gast wordt 
hier zeker aandacht besteed. Zo zijn 
er diverse tafelbereidingen, zoals bij 
de carpaccio. Deze wordt aan tafel 
afgewerkt met parmezaan. Heel 
sjiek met een mooie schaaf en witte 
handschoentjes. Een ander voorbeeld 
is de ossenstaartbouillon, die aan tafel 
vanuit een theepot op het taartje van 
kalfswang wordt gegoten.

Mark merkt dat er steeds meer gasten 
komen die voorheen richting de 
sterrenrestaurants gingen, maar nu 
beseffen dat ze dicht bij huis ook heel 
bijzonder kunnen eten. Met beneden 
40 zitplaatsen voor à la carte, en boven 
22 stoelen voor gezelschappen is het 
restaurant eigenlijk al bijna te klein 
geworden.

 
 8 |  Kleine dooiertjes, ook wel ballonnetjes of alginaatjes 

genoemd, zijn een nieuwe techniek uit de Spaanse 

keuken en werden al snel toegelicht in Hollandia !DEE.  

9 |  Tartaar van amarenekersen.   10 |  De chefs van 

Puur hebben een zeer innovatieve variant gemaakt op 

de banketstaaf.   11 |  Ook hier wordt gezocht naar 

moderne manieren om vorm te geven aan een gerecht.  

12 |  Puur heeft gekozen voor een laagdrempelige 

en informele sfeer.   13 |  Een mooie variatie op een 

recept uit Hollandia !DEE 19 zijn de “stroop soldaatjes”, 

deze zijn gemaakt van ananas toffee maar dan verder 

gereduceerd. In de cornetjes laten opstijven en 

bestrooien met five-spice.   14 |  René Hartman heeft 

een grote voorliefde voor patisserie. 
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        “De banketstaaf is 
als uitgangspunt genomen voor 
  een zeer innovatief dessert”

“Door extra aandacht 
aan tafel, verkopen we 
70% menu”



Banketstaaf 2008
(afb 10)

De trouwe lezers van Hollandia !DEE weten 
dat we met regelmaat klassieke gerechten 
in een nieuw jasje steken. In dit magazine 
bijvoorbeeld de variatie op Champignons-toast 
maar ook al in 2003 met een nieuwe variant 
op de garnalencocktail. Goed om te zien dat 
dit opgepikt wordt door de lezers. Zo hebben 
ze bij Brasserie Puur een hele bijzondere 
variant gemaakt op de banketstaaf. Althans, 
de banketstaaf is als uitgangspunt genomen 
voor een zeer innovatief dessert. De creativiteit 
van de chefs van Puur, Mark en souschef 
René Hartman, komt volledig tot uiting in dit 
gerecht. De amandelspijs is mooi verwerkt tot 
krokantjes, de bigareaux van de banketstaaf zijn 
vervangen door amarenekersen, die zijn verwerkt 
tot tartaar en ballonnetjes. Verder komen de 
amandelen terug in de Blanc manger, het ijs en 
de saus. 
 
Werkwijze
Maak van amandelspijs een frangipane, rol 
dun uit en bak af in een oven van 160˚C. 
Modeleer direct rondom een stalen ring en 
bewaar in een goed afgesloten bak. Maak een 
basis roomcompositie met amandelspijs en 
bitterkoekjes en giet in een Pacojet beker. Vries 
in en draai à la minute op met de Pacojet.
Neem amarenekersen, leg op een zeef en 
vang het vocht op. Snijd de kersen tot tartaar, 
vermeng het vocht met 3 gram Gluco en 
verwerk tot kleine ballonnetjes (of dooiers) in een 
waterbad van 5 gram algin met 1 liter water.
Kook voor de verfstreep 2 dl. amaretto in tot 
stroopdikte.
 
Breng voor de Blanc manger melk aan de kook 
met amandelspijs, voeg hier voorgeweekte 
gelatine aan toe en laat onder aluminium folie 
15 minuten infuseren. Passeer door een 
bolzeef en spatel er geslagen room door als de 
compositie hangend is. Spuit in PVC pijpjes en 
laat stevig worden in de koeling.

Plaats een ring van frangipane op de borden 
en leg er een Blanc manger in met tartaar van 
amarenekersen. Trek met behulp van een stevige 
kwast een verfstreep op de borden en werk af 
met het ijs, de ballonnetjes en amandelschaafsel.

Marshmallow met 
contrasten van wasabi 
met een tartaar van bleu 
fin tonijn, schuim van 
yuzu en sesamkoraal 
(afb 4)

Zeer kleurrijk en innovatief gerecht. 
Vormt een mooie combinatie tussen 
frisse en warmere smaken en bevat 
veel contrasten. Het team van Puur 
wilde deze bereiding graag delen met 
de lezers van Hollandia !DEE.

Werkwijze
Verhit 2,5 dl. melk, voeg hier 
7 blaadjes voorgeweekte gelatine 
aan toe en klop deze op in de 
planeetmenger. Meng een deel met 
wasabipoeder en laat de rest naturel. 
Als de melk licht hangend is, breng je 
met behulp van een lijmkam een laag 
wasabischuim aan op een plateau en 
laat deze opstijven. Strijk hem nu dicht 
met de tweede laag naturelschuim.
Snijd van 250 gram tonijn een fijne 
tartaar en breng op smaak met een 
beetje yuzu, sjalot, bieslook en rasp 
van sinaasappel.
Maak van sojasaus en agar-agar een 
gelei, stort op een plaat en snijd deze 
in mooie rechthoekige stukken.
 
Vermeng een halve liter ongezoete 
slagroom met de 40 gram yuzu en 
breng op smaak. Voeg 10 gram 
lecithine toe, giet in een siphon en 
belucht met 1 patroon.
 
Rol de tonijntartaar nu mooi strak in 
de marshmallow en presenteer op de 
rechthoekige spiegel van soja. Werk 
af met shiso purper en sesamkoraal 
(suikerwerk). Spuit aan tafel een beetje 
yuzuschuim in de glaasjes.
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Dat hij zijn inspiratie uit Hollandia !DEE haalt merken we aan de technieken die hij 
gebruikt in de keuken. “Recepten worden niet klakkeloos overgenomen maar we 
gebruiken zeker de nieuwe technieken en inzichten“ zo vertelt Mark.

Speciaal voor ons wordt een exclusief kijkje achter de schermen gegund. We 
kijken over de schouders mee als twee prachtige gerechten van de kaart worden 
bereid; Marshmallow met contrasten van wasabi met een tartaar van bleu fin tonijn, 
schuim van yuzu en sesamkoraal en Banketstaaf 2008. De beschrijvingen van deze 
gerechten vind je hieronder.

 “Innovatief eten in zeer 
toegankelijke sfeer.
      Een succesformule”

        “De banketstaaf is 
als uitgangspunt genomen voor 
  een zeer innovatief dessert”



haute cuisine collectie

Gebakken champignons op toast 
zijn en blijven een heerlijk lunch- of 
voorgerecht. Ideaal uitgangspunt voor 
een totaal nieuw gerecht dus, waarbij 
de bekende smaken op verrassende 
wijze terugkomen. In dit geval hebben 
we het herfstbos als inspiratiebron 
genomen voor de vormgeving. Laat dit 
gerecht je vooral inspireren tot wat er 
mogelijk is met de nieuwe inzichten die 
er momenteel zijn. Maak er altijd een 
eigen interpretatie van die past binnen 
jouw mogelijkheden en natuurlijk bij de 
verwachtingen van jouw gasten.

variatie op champignons toast.

Boswandeling 

  In de PAM-collectie 
vind je hier een variatie op.

Kijk voor nog meer inspiratie   en recepten  op www.hollandiaculinair.nl

Najaars-inspiratie
Veel van wat er in de modewereld op de 

catwalk getoond wordt, zien we nooit terug 

in de winkel. Toch vormen de creaties 

uit de Haute couture collecties vaak de 

inspiratiebron voor latere trends in de mode. 

De confectiemode, zoals we hem kennen, 

wordt ook wel Pret-à-Porter genoemd, 

ofwel draagbare kleding. Zo maken we voor 

dit magazine elk jaar een Haute cuisine 

collectie en een Prét-à-Manger collectie.

In deze uitgave van !DEE vind je vier van de zeven creaties uit 

de Haute cuisine collectie. Deze gerechten zijn bedoeld om te 

inspireren op het gebied van smaakcombinaties, structuren en 

vormgeving. Is het hele gerecht te ingewikkeld voor jouw stijl 

van werken? Neem er dan vooral kleine onderdelen uit en laat 

de rest voor wat het is.
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op 3 manieren gegaard.met kaviaar van eidooier, 
geroosterde zalmbuik en 
macarons van zure room 
en ijsplant.

Omelette Vèsuvienne 2008.

Boswandeling 

Een mooie combinatie van de klassieke 
en innovatieve keuken. In dit gerecht 
zijn drie methoden gebruikt om te 
garen; koud met marinade, stoven 
en vacuümgaren. De bereiding van 
de typisch Hollandse hachee komt 
rechtstreeks uit een Nederlands 
kookboek uit 1924. Bij de opmaak 
van het gerecht wordt de hachee pas 
opgesplitst in een saus, het gestoofde 
vlees en vacuüm bereide uitjes. Let 
vooral ook op de combinatie warm/
koud in dit hoofdgerecht. 

Het gebruik van een mechanische 
rookpijp (zie ‘techniek in beeld’ in 
!DEE 17)) heeft veel voordelen boven 
klassiek roken. We gebruiken gewone 
rookmot, maar brengen de zalm pas 
de laatste minuten in aanraking met 
rook. Dit kan door de rook onder 
een glas te vangen en de zalmtartaar 
er mee af te dekken. Zo krijgt de 
zalm een heel subtiele rooksmaak. 
Echt heel bijzonder is de bereiding 
van zure room in dit gerecht. Door 
een zijde te bevriezen met een 
stikstoftechniek, krijgt de room een 
krokant laagje wat een zeer mooi 
contrast geeft met de zachte vulling 
en de ijsplant. 

Omelette Siberrienne, Baked Alaska, Omelette 
Vèsuvienne; verschillende namen voor ijstaart 
met geflambeerd eiwitschuim. Deze ijstaart is 
nog steeds immens populair, omdat flamberen 
een spectaculaire uitstraling geeft. De essentie 
echter zit hem in het contrast tussen het 
warme, zachte schuim en de ijskoude vulling 
van roomijs en sorbet. Al met al een geweldig 
uitgangspunt voor een retroversie. Dus zijn 
we aan de slag gegaan met de nieuwste 
technieken op het gebied van structuur en 
vormgeving. Uiteindelijk bevat dit dessert 
4 structuren van framboos en dit vormt 
een geweldige combinatie met de smeuïge 
yoghurtparfait en de subtiel aanwezige witte 
chocolade. De gimmick zit hem natuurlijk in de 
lavastroom van frambozen.

Diverse toepassingen 
   van droogijs 
  in je presentatie

Rund en kalf‘Gerookte’ zalm Eruption

Kijk voor nog meer inspiratie   en recepten  op www.hollandiaculinair.nl



Receptuur voor 10 personen

Aarde

90 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

100 gram bloem

50 gram moscovadosuiker

80 gram gedroogde paddenstoelen

  zout

Champignonsalpicon zonder bloem

100 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

100 gram gesnipperde sjalot

1 teentje knoflook gesnipperd

500 gram champignons

5 dl. gevogeltebouillon

5 dl. Hollandia Koksroom, 

  original

1 eetl. zwarte truffelpasta

Vloeibare kroket

1000 gram water

5 gram alginaat (Algin)

500 gram champignonsalpicon

6 gram gluco

1 gram xantaangom

100 gram voorgebakken stokbrood  

  (diepvries)

Spekschuim

3 dl. volle melk

100 gram gerookt spek, 

  in grove stukken

2 dl. Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

  zwarte peper 

Paddenstoelenpapier en Broodravioli 

De receptuur en uitwerking hiervan vind je 

op www.hollandiaculinair.nl

 

- Voor de aarde de droge stoffen met elkaar vermengen en vervolgens de boter beetje 

bij beetje toevoegen. Verkruimel het deeg tussen je handen en verdeel in een dunne 

laag over siliconenmatjes. Bak 20 minuten in een oven van 100˚C. Bewaar in een goed 

afgesloten bak.

- Voor de salpicon de sjalot en knoflook aanfruiten in de Roomboter en de fijngesneden 

champignons toevoegen. 

- Voeg de gevogeltebouillon en de Koksroom toe en laat een half uur trekken. Pureer de 

massa, duw door een zeef en laat inkoken tot een stevige saus. Breng op smaak met 

de zwarte truffelpasta, zout en peper.

- Voor de vloeibare kroket de nog lauwe salpicon eerst vermengen met de gluco en 

daarna met de xantaangom.

- Meng de alginaat en het water met behulp van een staafmixer en trek vervolgens 

vacuüm om de luchtbellen te verwijderen.

- Snijd het voorgebakken stokbrood in hele fijne brunoise en bak goudbruin in de olie.

- Bak de spek krokant, voeg de melk toe en laat een uur infuseren. Zeef dit en kook 

even in met de Koksroom.

Afwerking

- Verwarm de salpicon een beetje, zodat deze vloeibaar is. Neem een afweeglepeltje van 

de Textura lijn en schep wat salpicon in het alginaatbad. Laat drie minuten liggen, draai 

om en laat nog 1 minuut liggen. Haal uit het alginaatbad en leg 3 minuten in water van 

60˚C. Dep droog en paneer voorzichtig met de fijne brunoise brood.

- Frituur de broodravioli’s in olie van 175˚C. 

- Verdeel de aarde over de borden en werk af met de kroketjes, broodravioli, gebakken 

paddenstoelen, cress, uitgestoken croutons en paddenstoelenpapier.

- Werk af met het spekschuim.

Boswandeling

haute cuisine voor- of tussengerecht

variatie op champignons toast.
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 Het herfstbos
als inspiratiebron

Boswandeling



- Voor de tartaar de zalm 1 maal door de grove plaat van de gehaktmolen 

draaien en 1 maal door de fijne. Heb je geen gehaktmolentje, hak het dan heel 

fijn met een scherp mes. 

- Maak de zalm op smaak met de overige ingrediënten. 

- Meng voor de zalmbuik de gemalen zeewier met de croutons, snijd de 

zalmbuik in kleine tranches en duw 1 kant in deze paneerlaag.

- Meng de zure room met de half opgeslagen room en breng hoog op smaak 

met peper en zout.

- Voor de kaviaar de eidooier losroeren met een beetje zout en een uurtje 

 laten staan.

- Verwarm de olijfolie tot exact 72˚C en laat er druppels eidooier invallen met 

behulp van een grove injectiespuit. Laat 10 minuten garen en haal uit de olie.

Afwerking

- Maak strakke cilindertjes van de zalmtartaar op de borden met behulp 

 van een steker en een cocktailstamper. 

- Werk de tartaar af met de warme kaviaar van ei.

- Plaats de tranches zalmbuik op de borden, laat er een druppel sesamolie op 

vallen en schroei enkele seconden af met een gasbrander. Nu ontstaat er een 

geweldige roostersmaak, doordat het vet van de zalm verschroeid. Werk af met 

enkele zoutkristallen.

- Neem een stalen plaatje en dompel die 1 minuut onder in vloeibare stikstof.

- Spuit net voor het doorgeven dopjes zure room op de ijskoude plaatjes en 

steek er direct een topje van de ijsplant in. 

- Onderweg naar tafel zal de onderkant van de zure room bevriezen en 

superkrokant worden. Op deze manier ontstaan een soort macarons die 

heerlijk krokant zijn. De ijsplantjes vriezen vast, waardoor ze gebruikt kunnen 

worden om de macarons op te pakken. De gast eet ze om en om met de 

zalmbereidingen.

- Plaats een glas op de zalmtartaar, blaas er met behulp van een mechanische 

rookpijp rook onder en dek de zalm af met het glas.

- Verwijder het glas aan tafel. De zalmtartaar heeft nu een heel subtiele 

rooksmaak zonder te overheersen.

met kaviaar van eidooier, geroosterde zalmbuik 
en macarons van zure room en ijsplant.

‘Gerookte’ zalm 

haute cuisine hoofdgerecht

Receptuur voor 10 personen

Zalmtartaar

400 gram verse zalm zonder vel 

1  sjalotje, fijn gesnipperd

  olijfolie

  citroensap

  zeezout en peper

Zalmbuik 

250 gram buikvlees van zalm

  sesamolie

  gemalen zeewier

  zeer fijne croutons

  zeezout

Zure room macarons

1 dl. zure room

2 dl. Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

  peper en zout

30 topjes ijsplant (Ficoïde Glaciale)

Kaviaar van eidooier

5  eidooiers

  zout

  olijfolie
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Zalm met een subtiele rooksmaak

‘Gerookte’ zalm 



- Snijd voor de hachee het vlees in stukken, bestrooi met peper en zout en braad rondom aan in de 

Beur culinair. Fruit de uien mee aan en voeg de overige ingrediënten toe. Laat stoven tot het vlees 

bijna uit elkaar valt.

- Breng water met zout aan de kook en kook de erwtjes enkele minuten. Pureer de erwtjes in de 

(thermo)blender met 1 dl. van het kookvocht en de roomboter.

- Smeer de erwtenpuree dun uit op sheetvellen of ander stevig folie. Dek af met een tweede vel en 

vries in.

- Maak de meloeskes schoon en vacumeer ze met de boter en een beetje zout. Gaar 90 seconden 

in een magnetron op vol vermogen. Op deze wijze verlies je geen smaak en bereik je de perfecte 

gaarheid. Bovendien karameliseren ze heel mooi tijdens het bakken.

- Kook de lasagnevellen beetgaar en koel snel terug. Smeer in met olijfolie en bewaar tussen plastic. 

- Snijd de runderlende op 1 mm. dikte en maak vierkanten net zo groot als de lasagnevelletjes. 

Maak een marinade van de olijfolie, balsamico en knoflook en smeer het rundvlees hiermee in. 

 Dek af en plaats minimaal 1 uur in de koeling.

- Schil de topinamboer en snijd in fijne brunoise. Blancheer in water met zout, koel terug en vang 

 1 dl. van het kookvocht op. Kook het vocht in met de Koksroom en breng op smaak met peper 

en zout. Meng met de brunoise en koel terug.

- Draai de aardappel met de Lurch (groentesnijder) tot dunne spaghetti, leg naast elkaar uit op 

plaatjes met plasticfolie en stoom 1 minuut. Laat afkoelen en draai rond een rvs pijpje dat bekleed 

is met vetvrij papier. Frituur in olie van 180˚C.

- Gaar de mergpijpjes 25 minuten in gevogeltebouillon met rozemarijn, tijm en knoflook op 60˚C. 

Duw de merg uit de pijpjes en bewaar in de koeling.

- Portioneer de kalfshaas, bestrooi met peper en zout en trek vacuüm met de olijfolie. Gaar 

 20 minuten op 60˚C in de röner of steamer.

Afwerking

- Haal de kalfshaas uit de vacuümzakken en schroei de buitenkant af met een gasbrander. Dit geeft 

een heerlijke roostersmaak aan het vlees. 

- Maak ravioli’s door achtereenvolgens het gemarineerde rundvlees, de lasagnevellen, en de 

topinamboer op te stapelen en samen op te rollen. Plaats ze op de borden in een aardappelring.

- Snijd de afgekoelde merg in brunoise en schep een theelepel op de ravioli. Brand de merg kort af 

met een brander.

- Neem het hacheevlees uit het stoofvocht en schep per persoon ongeveer 50 gram op de borden. 

Trancheer de kalfshaas en leg op de hachee. 

- Neem de erwtencoulis uit de vriezer en snijd nog bevroren in 10 strakke vierkanten. Plaats op het 

kalfsvlees en laat onder de salamander smelten.

- Zeef het stoofvocht van de hachee en werk op met de boter en een beetje sherryazijn.

- Snijd de meloeskes door en karameliseer op de snijkant in een droge pan.

- Plaats ze op de borden met een beetje Rock chives.

haute cuisine hoofdgerecht

Receptuur voor 10 personen

Kalfshaas
1000 gram kalfshaas

2  dl. olijfolie

  peper en zout

  gerookt zeezout

Hachee 
1000 gram runderribstuk of peeseind

100 gram Hollandia Beur culinair,

  vloeibaar

750 gram grof gesneden uien

1 dl. rode wijn azijn

1 liter water

3 blaadjes laurier

3  kruidnagels

2  steranijs

Hachee saus
5 dl. stoofvocht van hachee

50 gram sherryazijn

150 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

Erwtencoulis
500 gram doperwten, diepvries

1 dl. kookvocht

100 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

Uitjes
15  meloeskes

  (of verse zilveruitjes)

50 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

  peper en zout

Ravioli
10  lasagnevellen 8x8 cm.

150 gram runderlende 

1 dl. olijfolie

20 gram balsamicoazijn

1 teentje knoflook

200 gram topinamboer (aardpeer)

2 dl. Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

Aardappelring
1  aardappel (bonk)

Merg
1  mergpijp

  gevogeltebouillon

  rozemarijn, tijm, laurier, 

  knoflook
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onder een deken van erwtencoulis.

Kalfshaas 



Drie manieren van garen
     in één gerecht

Kalfshaas 



- Klop 4 dl. Parfait op in de planeetmenger en meng er de yoghurt door. Breng op smaak 

met het sap en rasp van de limoen. 

- Klop de andere 4 dl. Parfait op in de planeetmenger en meng er de frambozencoulis door. 

- Doe de twee soorten Parfait in aparte spuitzakken en vul siliconen savarinvormen 

dusdanig, dat er in het midden een ruimte open blijft om later het glaasje in te zetten. 

Invriezen, lossen en afspuiten met een mengsel van witte chocolade en cacaoboter.

- Voor het Italiaans schuim het water met de suiker en glucose koken tot 110°C. Begin nu 

het eiwit op te kloppen tot stevige pieken en kook de siroop verder door tot exact 121°C. 

Giet de siroop nu in een dun straaltje bij het opgeklopte eiwit, terwijl de planeetmenger 

rustig doordraait. Klop het schuim in ongeveer 15 minuten koud tot ongeveer 30°C. Doe 

in een spuitzak met glad spuitmondje.

- Plaats een glaasje in het midden van de savarin en werk rondom af met het Italiaans 

schuim. Plaats in de vriezer.

- Roer voor de frambozenlava de melk, frambozenpuree en suiker door elkaar en bewaar in 

de koeling.

- Voor het Oreo ‘as’ de oreo cookies loshalen en de crèmevulling verwijderen. Draai de 

koekjes fijn in de keukenmachine en vermeng met de poedersuiker en de maïzena. 

Bewaar in een goed afgesloten bakje.

- Vul de bodem van een bak met Oreo ‘as’. Breng witte en pure chocolade op temperatuur 

en maak er met behulp van een spuitzakje of cornetje grillige vormen (boompjes) mee in 

het poeder. Laat uitharden in het poeder.

Afwerking

- Zet met behulp van een beetje chocolade twee boompjes vast op een bord van leisteen. 

Laat de chocolade snel stollen met Choco-gel (spuitbus met koude).

- Garneer de borden met de drie structuren van framboos en plaats de Omelette 

Vèssuvienne ernaast.

- Maal à la minute droogijs fijn in een keukenmachine of koffiemalertje en schep 4 gram in 

de glaasjes.

- Serveer direct en giet aan tafel frambozenlava in de glaasjes. De ‘vulkaan’ zal nu 

automatisch uitbarsten en als saus over het fruit lopen.

haute cuisine dessert

Receptuur voor 10 personen

Omelette 

8 dl. Debic Parfait

1 dl. Griekse yoghurt

1  limoen

100 gram frambozencoulis

200 gram witte chocolade

100 gram cacaoboter

Italiaans schuim 

400 gram water

180 gram kristalsuiker

15 gram glucose

75 gram gepasteuriseerd eiwit

Frambozenlava

500 gram melk

50 gram suiker

40 gram frambozenpuree

40 gram droogijs

Structuren van framboos

30  verse frambozen

30  gevriesdroogde frambozen

2 dl. frambozencoulis

20 gram frambozenlikeur

Oreo ‘as’

5  oreo cookies

50 gram poedersuiker

1 theel. maïzena

Verkoolde boompjes 

  witte chocoladecouverture

  Oreo ‘as’ (zie recept)
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Omelette Vèsuvienne 2008.

Eruption 



 Lavastroom 
van frambozen
     (zie pag. 6 en 7)

Eruption 



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
(slagroomalternatief
met en zonder suiker)

Hollandia Beur culinair lijn
(vloeibaar, bakken en smeren)

Hollandia Echte Boter 
(ongezouten en lichtgezouten)

Debic Panna Cotta
•	Basis	voor	Panna	Cotta
•	Eenvoudige	bereiding
•	Vers	van	smaak
•	Uitstekende	structuur
•	Makkelijk	te	combineren	
 met andere smaken
•	Goede	stand	en	stevigheid

Debic Parfait
•	Basis	voor	Parfait
•	Eenvoudige	bereiding
•	Vers	van	smaak
•	Perfecte	luchtigheid	
 en structuur
•	Bestand	tegen	zure	
 fruitsoorten en alcohol
•	Makkelijk	te	snijden

Debic Crème Brûlée 
•	Vloeibare	basis
•	Ambachtelijk	en	vers
•	Bourbon	vanille
•	Perfecte	structuur
•	Talloze	combinaties	mogelijk

Debic Crème Anglaise 
Bourbon
•	Makkelijk	te	gebruiken
•	Een	snel	te	bereiden,	
 smaakvolle garnituur 
 voor chocoladegebak,
	 Tarte	Tatin	en	ijsdesserts.
•	Diverse	verwerkingsmethoden
•	Ideale	verse	begeleider	
 van desserts
•	Makkelijk	te	doseren

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).

Hollandia
en Debic

Hollandia	staat	al	jaren	zij	aan	zij	met	de	chef	in	de	keuken,	dit	jaar	20	jaar	om	precies	te	zijn.	
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.

assortiment	Hollandia	en	Debic
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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
(slagroomalternatief
met en zonder suiker)

Hollandia Beur culinair lijn
(vloeibaar, bakken en smeren)

Hollandia Echte Boter 
(ongezouten en lichtgezouten)

Debic Panna Cotta
•	Basis	voor	Panna	Cotta
•	Eenvoudige	bereiding
•	Vers	van	smaak
•	Uitstekende	structuur
•	Makkelijk	te	combineren	
 met andere smaken
•	Goede	stand	en	stevigheid

Debic Parfait
•	Basis	voor	Parfait
•	Eenvoudige	bereiding
•	Vers	van	smaak
•	Perfecte	luchtigheid	
 en structuur
•	Bestand	tegen	zure	
 fruitsoorten en alcohol
•	Makkelijk	te	snijden

Debic Crème Brûlée 
•	Vloeibare	basis
•	Ambachtelijk	en	vers
•	Bourbon	vanille
•	Perfecte	structuur
•	Talloze	combinaties	mogelijk

Debic Crème Anglaise 
Bourbon
•	Makkelijk	te	gebruiken
•	Een	snel	te	bereiden,	
 smaakvolle garnituur 
 voor chocoladegebak,
	 Tarte	Tatin	en	ijsdesserts.
•	Diverse	verwerkingsmethoden
•	Ideale	verse	begeleider	
 van desserts
•	Makkelijk	te	doseren
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Cover Cocktail van kreeft 
met Filet Americain van kalf
(zie pagina 4 t/m 7)

ColofonKies jij ook voor 
zekerheid in je bereiding?

Vind jij de smaaksensatie 
van je gerecht ook zo 
belangrijk?

Kies jij ook bewust 
voor kwaliteit?
 
Kies dan voor de zekerheid 
van de Hollandia Koksroomlijn 
en je klanten zullen optimaal 
genieten van je creatie!

Kijk	voor	meer	inspiratie	op
www.hollandiaculinair.nl 
Kijk zeker ook eens naar de 
sauzenspecial!



prêt-à-manger collectie

Prêt-à-Manger najaarscollectie
De Prêt-à-Manger collectie bestaat uit gerechten die creatief en verrassend 

zijn, maar wel rationeel te bereiden. Een praktische inspiratiebron voor  

iedereen die in hoog tempo en voor grotere groepen moet koken.

met schuim van gerookt spek.

Strüdel van 
kastanjechampignons 

Net als de boswandeling uit de Haute 
cuisine collectie is dit een variant op 
champignons toast. Deze keer in 
Strüdelvorm, wat weer zorgt voor een 
heerlijke krokante structuur, zonder dat 
het gerecht zwaar wordt. 
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salade van op het bord gerookte 
ossenhaas met aardappelcrème. 

Ossenhaas

Een combinatie tussen de klassiekers 
carpaccio en rosbief, met als extra 
dimensie een lichte rooksmaak. De 
ossenhaas wordt pas op het bord 
gerookt, waardoor de rooksmaak heel 
subtiel is. Bovendien zorgt de rook onder 
de stolp voor extra beleving aan tafel.

met spaghetti 
van eekhoorntjesbrood.

Romige soep 
van topinamboer 

Topinamboer heeft een heerlijke smaak 
die perfect past bij de herfst en de 
winter. De spectaculaire spaghetti van 
eekhoorntjesbrood geeft extra structuur, 
smaak en spanning aan het gerecht.



met parfait van roze peper.

Tarte Tatin 
van ananas 

onder gegratineerde pasta. 
Gekonfijte tomaatjes en 
wortellinten.

Parelhoen 
Saltimbocca 

De recepten en uitwerkingen van Boerenomeletjes en Parelhoen Saltimbocca 
vind je op www.hollandiaculinair.nl

Prêt-à-Manger najaarscollectie

Een goed bereide Tarte Tatin blijft 
een geweldig dessert. In deze 
variant werken we met ananas 
en karamel met honing, vanille 
en sinaasappel. Het geeft een 
heerlijke smaak, zonder te zoet 
te worden. De combinatie met de 
roze peper Parfait maakt het extra 
spannend.

Het beste van twee werelden; een fijne 
ragout onder een laagje gegratineerde 
pasta. Doet een beetje denken aan 
een lasagna, maar dan met veel meer 
structuur. De groentebereidingen zorgen 
voor een frisse tint.

Het populairste lunchgerecht aller tijden 
in een verfijnde uitvoering. De vorm van 
de omeletjes is niet alleen erg mooi, 
maar ook superrationeel te maken. 

met een verfijnde groentevulling, 
krokant spek en getoast 
briochebrood.

Boerenomeletjes 



Receptuur voor 10 personen

Gepekelde ossenhaas

800 gram ossenhaas, 

  schoon en ontvliesd

Pekelbad

1,5  liter  water

45 gram zeezout

7,5 gram kleurzout 

1 eetl. peperkorrels

3 blaadjes laurier

3 stuks foelie

Aardappelcrème

200 gram  aardappel

2  eetlepels  truffeltapenade

0,5 dl. Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

  peper en zout

Salade

3 stuks truffelaardappel 

200  gram rucola 

2 bakjes  Shiso purper

  balsamicodressing

- Maak een pekelbad van de bovenstaande ingrediënten en leg de ossenhaas er 

 minimaal 24 uur in.

- Haal de ossenhaas uit het pekelbad en droog met papier.

- Bak de ossenhaas aan in de Beur culinair, zodat hij rondom mooi kleurt.

- Kook voor de aardappelcrème de aardappels gaar en pureer deze.

- Maak de crème aan met de Koksroom en truffeltapenade, breng op smaak 

 met peper en zout en koel terug.

- Kook de truffelaardappels gaar in de schil, verwijder de schil en koel terug.

Afwerking

- Was de rucola en maak deze aan met wat balsamicodressing.

- Leg met een steker wat aardappelcrème in het midden van het bord 

 en leg hier de gesneden ossenhaas op.

- Leg de salade op het vlees en garneer af met de truffelaardappel, 

 wat Shiso purper en eventueel nog een streep crème erlangs.

- Vul een elektrische rookpijp met rookmot en rook de salade onder een stolp.

- Haal de stolp er aan tafel pas af.

Ossenhaas 
salade van op het bord gerookte ossenhaas met aardappelcrème. 

prêt-à-manger  voorgerecht en soep
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Receptuur voor 10 personen

Topinamboer soep

500  gram topinamboer

1 liter Hollandia Koksroom, 

  plantaardig

1 liter  gevogeltebouillon

1  dl. crème fraîche

2 stuks  sjalotten 

2  teentjes knoflook

  Hollandia Beur culinair, 

  vloeibaar

  peper en zout

Spaghetti

2  dl. sap van eekhoorntjesbrood 

  (cèpes, blikje)

4 gram  agar-agar

Garnering  

  pijnboompitten, geroosterd

  cress soorten

- Schil en snijd de topinamboer, snijd de sjalotten en knoflook fijn.

- Fruit de topinamboer, knoflook en sjalotten aan in de Beur culinair.

- Voeg de Koksroom en gevogeltebouillon toe en kook rustig gaar.

- Duw de soep door een fijne zeef en breng op smaak met de crème fraîche, peper en zout. 

- Voor de spaghetti het vocht van eekhoorntjesbrood aan de kook brengen met de agar-agar.

- Spuit het vocht met een injectiespuit in de slangetjes van een zogenaamde ‘spaghetti kit’ en 

leg direct in ijswater.

- Draai het hulpstukje van de ‘spaghetti kit’ op een siphon en vul deze met een lachgaspatroon 

(normaal slagroompatroon). 

- Spuit de spaghetti voorzichtig uit de slangetjes.

Afwerking

- Decoreer de spaghetti in de soep en garneer af met cress soorten 

 en geroosterde pijnboompitten.

- Giet de soep er bij voorkeur pas aan tafel bij voor het mooiste effect.

Romige soep
van topinamboer met spaghetti van eekhoorntjesbrood.

Meer inspiratie voor innovatieve soepen? 
Download de nieuwe soepenspecial.



Receptuur voor 10 personen

Strüdel

10  vellen  filodeeg 30x30 cm.

1  teentje  knoflook

3 stuks sjalotten

2  kg. kastanjechampignons

1 takje  rozemarijn

0.5 bosje bieslook

  Hollandia Beur culinair, 

  vloeibaar

  maanzaad,  sesamzaad

Schuim 

250  gram  gerookt spek

2 dl. Hollandia Koksroom,

  plantaardig

Salade  

2 stuks schorseneren

200 gram  jonge slasoorten

  groene kruiden

 cress soorten

 olijfolie, balsamico, 

 peper en zout

- Snijd de kastanjechampignons in vieren. 

- Fruit de sjalotten en knoflook aan in de Beur culinair en voeg de kastanjechampignons toe.

- Snijd de bieslook en rozemarijn fijn en voeg deze toe.

- Breng op smaak met peper en zout, laat uitlekken op een zeef en koel terug.

- Besmeer een plak filodeeg met Beur culinair en vouw deze twee maal dubbel.

- Leg de gebakken kastanjechampignons in het midden en rol op.

- Besmeer de strüdel met Beur culinair, bestrooi met maanzaad en sesamzaad 

 en bak af in een oven van 200˚C, tot deze mooi gekleurd is.

- Bak voor het schuim het spek goed aan, voeg de Koksroom toe en laat minimaal 30 minuten infuseren.

- Zeef het spek uit de saus en schuim op.

- Borstel het zand van de schorseneren en snijd hier dunne stroken van met behulp van 

 een snijmachine of Japanse mandoline. Houd ze onder water om verkleuring te voorkomen.

- Droog ze en frituur ze in olie van 180˚C.

- Draai rond een aanzetstaal en bewaar in een bak met siliconen korrels.

Afwerking

- Presenteer de strüdel in het midden van het bord met een eenvoudige salade van slasoorten, 

 groene kruiden, cress en een dressing van olijfolie, balsamico en peper en zout.

- Garneer af met een wokkel van schorseneer en schep het schuim erlangs.

Strüdel 
van kastanjechampignons met schuim van gerookt spek.

prêt-à-manger  lunch- of hoofdgerecht en dessert
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Receptuur voor 10 personen

Tarte Tatin 

1  ananas

10 plakjes roomboter bladerdeeg

500 gram suiker

50 gram honing

1  vanillestokje

1  sinaasappel geraspt

100 gram sinaasappelsap

Roze peper Parfait

1 liter Debic Parfait

2  dl. Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

6  eetl roze pepers

Kokos-kerrie room

2 dl. Hollandia Slagroom, 

  gezoet

1 dl. yoghurt

1  dl. kokosmelk

2 eetl. gembersiroop

0.5  eetl kerriepoeder

- Voor de Parfait de slagroom tegen de kook aan brengen, roze pepers toevoegen en afdekken met 

plasticfolie. Minimaal een half uur naast het vuur laten infuseren. Vervolgens zeven en terugkoelen.

- Klop de Parfait op en voeg de infusie van roze peper toe.

- Spuit de Parfait in flexipanmatjes met halvebol vormen, strijk glad af en vries in.

- Maak de ananas schoon, snijd deze in plakken en verwijder de kern.

- Karameliseer de suiker met de honing en voeg de rasp van sinaasappel, vanille en het 

 sinaasappelsap toe.  

- Schep 1 eetlepel van de karamel in ronde bakvormen van 10 cm. doorsnede.

- Leg hier een plak ananas op en zet de vormen op een bakplaat of in een bakpan op het fornuis. 

 Laat de ananas karameliseren.

- Steek het bladerdeeg uit met een steker met dezelfde doorsnede als de bakvormen en leg het 

bladerdeeg op de ananas. Bak 10 tot 12 minuten af in een oven van 200˚C.

- Klop de Slagroom lobbig voor de kokos-kerrie room, vermeng met de overige ingrediënten 

 en giet in een spuitflesje.

Afwerking

- Druk twee halve bollen Parfait tegen elkaar en plaats boven op de Tarte Tatin.

- Garneer af met de kokos-kerrie room en een dunne streep witte chocolade.

Tarte Tatin van ananas 
met Parfait van roze peper. 



Veel kennis wordt over-

gedragen 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. 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!
Hoe lang kun je slagroom 
goed houden in de 
slagroomsiphon?
Alle producten van Hollandia worden in 

de fabriek luchtdicht afgesloten met een 

laagje aluminiumfolie. Op het moment dat 

je de folie verwijdert, komt de slagroom 

in aanraking met zuurstof en is het 

product nog 5 dagen houdbaar bij een 

temperatuur onder de 4 graden.

Bij verwerking van slagroom in een siphon 

is dit in principe gelijk als je een aantal 

kritische punten in acht neemt. 

Het belangrijkste voor de houdbaarheid 

is natuurlijk de hygiëne. Tegenwoordig 

kunnen de meeste siphons in de 

vaatwasser worden gereinigd, maar 

voordat ze door de vaatwasser kunnen, 

moeten ze altijd goed gespoeld worden. 

Het spoelen moet eerst met koud water 

gebeuren en daarna met warm water. 

Zou je eerst warm water gebruiken, dan 

gaan de aanwezige eiwitten stollen en 

krijg je de siphon niet meer goed schoon. 

Een andere manier is desinfecteren 

en dat kan op 2 manieren. Met een 

schoonmaakmiddel en desinfectiemiddel 

in één of met een chloortablet. Deze 

producten doe je samen met de siphons 

in lauwwarm water. Hierna goed spoelen 

met koud water en laten drogen op 

keukentemperatuur.

Wat is apenjus en hoe kan 
ik het zelf maken?
Eigenlijk is het een middeltje om vals te 

spelen bij de bereiding van bouillons. Het 

is niets anders dan gebrande suiker met 

water en geeft kleur aan bouillons die te 

licht uitgevallen zijn. Het is heel simpel 

zelf te maken door suiker in een pan te 

laten karameliseren tot heel donkerbruin, 

maar net niet zwart. Afblussen met water 

en direct afdekken met een deksel om 

spatten te voorkomen. Los laten koken 

en eventueel iets inkoken. Bewaren in 

een spuitflesje en laag doseren om geen 

bijsmaak aan de bouillon te krijgen. 

Naast zelf maken kun je ook kant en klare 

apenjus kopen bij de horecagroothandel. 

Let op met de dosering, want alle 

varianten zijn bitter. 

Wat is Fizzy uit de 
Texturaslijn nu eigenlijk?
Fizzy bestaat uit suiker, Sodium-

bicarbonaat, citroenzuur en glucose. 

Het geeft een prikkelend en bruisend 

effect. De suikers zorgen voor het 

zoetje, citroenzuur voor het zure en 

Sodiumbicarbonaat voor het prikkelende. 

Sodiumbicarbonaat is een carbonaat, 

wat de naam al zegt, wat weer een 

zout uit koolzuur is. Het zit bijvoorbeeld 

in bakpoeder en zorgt voor ‘extra 

rijs’ in deegsoorten, maar het komt 

ook voor in bruistabletten. Als je zelf 

Sodiumbicarbonaat (baking soda) koopt 

bij bijvoorbeeld een Toko en dit mengt 

met poedersuiker en citroenzuurgranulaat 

(geen citroensap) dan creëer je hetzelfde 

effect. Je kunt Fizzy, of je zelfgemaakte 

variant, bijvoorbeeld vermengen met witte 

chocolade of met sorbetijs. 

vraag?antwoord!
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De volgende personen staan klaar 

om jullie vragen te bestuderen 

en bevredigend te beantwoorden

Eric Driessen 

levensmiddelentechnoloog, 

specialist emulsies en 

bindmiddelen

André van Dongen

Culinair adviseur Friesland Foods 

Professional

Jeroen van Oijen 

Culinair adviseur

Paul Kools

groenten en fruit specialist

Overige bronnen

Harold McGee on food & cooking 

(chemie)

Larousse gastronomique (klassiek)

Weet wie je eet. Marcel Grauls

Ken je klassiekers 
Veel voorkomende namen 
op de Nederlandse menukaart. 
Maar wat is het origineel?

Beef Wellington
Dit gerecht heet van oorsprong 
Filet de Boeuf en croûte ofwel 
ossenhaas in bladerdeeg. Het is een 
van oorsprong Franse klassieker die 
omgedoopt werd tot Beef Wellington 
toen de Engelsen de slag bij Waterloo 
wonnen. De hertog van Wellington 
was opperbevelhebber van het Britse 
leger en de grote held in deze strijd. 
Daarom werd hij geëerd met een 
gerecht. Deze vleesbereiding was 
enorm populair bij de grote banketten 
in het begin van de 19e eeuw en 
de hertog was één van de grote 
liefhebbers. Volgens de traditie wordt 
de ossenhaas ingerold in bladerdeeg 
met een vulling van champignons, 
spek en tuinkruiden (duxelles). 

Vraag?A ntwoord!
Heb je een vraag?      
Stuur even een mailtje naar 

Hollandia@frieslandfoods.com 

t.a.v. André van Dongen.

André van Dongen is het Hollandia Team 

onlangs komen versterken als culinair 

adviseur. Hij staat dan ook klaar om 

vanaf nu jullie vragen deskundig te 

beantwoorden.

Het innovatiecentrum L!NK te Nuenen

Waarom moet ik 
Debic Crème Brûlée eerst 
10 minuten buiten de 
koeling laten staan 
na het portioneren?
Op de verpakking van Debic Crème Brûlée 

staat bij de bereidingswijze aangegeven 

dat je het product na het portioneren eerst 

10 minuten op keukentemperatuur moet 

laten staan. Dit is namelijk beter voor de 

Crème Brûlée, omdat het anders te snel 

krimpt en los zou laten van je serviesgoed. 

Daarnaast ontstaat er veel condens als 

je de nog warme Crème Brûlée afgedekt 

in de koeling zou plaatsen. Dit heeft een 

nadelig effect bij het afbranden van de 

Crème Brûlée.



soep en inspiratie
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Soep en inspiratie
Soep heeft de status van tussendoortje, een vieruurtje, of erger nog: 

een opkikkertje en is in het gunstigste geval sjiek genoeg voor een klein 

gangetje in een menu. Maar soep is veel meer dan dat. Soep maken is een 

vak apart en je herkent er de handtekening van de chef in. 

De nieuwe soepenspecial
van Hollandia !dee 
- 6 inspirerende recepten
- verrassende 
 tafelbereidingen
- pure smaken o.b.v. 
 Hollandia Koksroom, 
 plantaardig

Een goede chef weet aan de hand van de ingrediënten hoe het eindresultaat zal zijn. De individuele smaken 

van alle ingrediënten versmelten met elkaar en versterken elkaar, geven verdieping, zorgen voor balans. 

Misschien geven we de presentatie van de soep niet genoeg aandacht, wellicht is er te weinig contrast in 

structuur en temperatuur. Of moet de soepterrine weer terug het restaurant in voor meer interactie met de gast 

tijdens het afwerken van het gerecht?

 

In de nieuwe !DEE soepenspecial geven we een aantal inspirerende suggesties om soep weer zijn oude glorie 

terug te geven. Iedere creatie is opgebouwd uit drie onderdelen; de soep, het garnituur en een krokant item. 

Uitgangspunt bij de bereiding van deze soepen is dat de hoofdsmaken de boventoon voeren. Ze worden 

subtiel ondersteund en gedragen door de room, zonder dominant te worden. Hierdoor komen de soepen beter 

tot hun recht, haal je voldoening uit de zorgvuldige bereiding en zal de gast maximaal genieten!

Download nu de 
nieuwe soepenspecial 

www.hollandiaculinair.nl[ ]



Verkrijgbaar
bij uw grossier! 

Een nieuwe status voor 
een klassieke smaakmaker
Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden onbeperkt zijn. Ter inspiratie vind je hier 

enkele voorbeelden, waar natuurlijk naar hartelust op gevarieerd kan worden. 

Tomatensoep blijft de grote 
publiekslieveling, maar is helaas 
ook een beetje gewoon geworden. 
In deze bereiding maken we twee 
bereidingen van tomaat die elkaar 
perfect aanvullen. Het witte schuim is 
verrassend, omdat we tomaat altijd 
met rood associëren en de smaak van 
deze variant toch 100% puur tomaat 
is. Het idee van de loempia’s komt uit 
Vietnam, waar ze allerlei ingrediënten 
aan tafel inrollen in rijstpapier waarna 
ze ongebakken gegeten worden. 
Het is heerlijk fris en puur en geeft 
alle smaken de ruimte. De Aziatische 
inslag is compleet met croutons, die 
we in de vorm van chopsticks hebben 
bereid.

Tomatensoep in twee kleuren en 
structuren met transparante 
loempia van gamba. Chopsticks 
van zuurdesembrood.

Deze soep wordt afgewerkt met kaneel 
wat weer erg goed combineert met de 
paddenstoelen. Hier serveren we het 
garnituur apart, zodat de gast de smaken 
om en om kan proeven. De koekjes van 
gedroogde paddenstoelen geven het 
gerecht een krokante toon, zonder qua 
smaak uit de maat te vallen.

Lichte crème van konijn 
met kaneelschuim, gebakken 
paddenstoeltjes en koekjes van 
eekhoorntjesbrood.

Kijk voor de recepten van deze twee soepen
op www.hollandiaculinair.nl

Welke soep 
geef jij met 
Koksroom 
Plantaardig 
een nieuwe 
status? 



250 gram automatensuiker

  (zeer fijne kristalsuiker)

125 gram Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

65 gram bloem

1  grapefruit

- Rasp de schil van de grapefruit 
met een Microplanerasp.

- Vermeng alle ingrediënten met 
elkaar en laat enkele uren rusten.

- Smeer dunne banen op 
siliconenmatjes en bak af in een 
oven van 190ºC.

- Bewaar in een goed afgesloten 
bakje met siliconenkorrels.

Grapefruit
kletskoppen

Gegrilde citroen

5  biologische 

  citroenen

10 blaadjes verse laurier

  ahornsuiker of 

  ahornsiroop

  steranijs

- Snijd de citroenen doormidden 
en grill ze enkele minuten op het 
snijvlak in een hete grillpan of 
watergrill.

- Steek nu een vers laurierblad 
in iedere citroen en bestrooi 
met de peper en ahornsuiker of 
ahornsiroop.

- Laat nog een halfuur garen in een 
oven van 90°C.

- Serveer bij gerechten van vis-, 
schaal-, of schelpdieren.

Citrusfruit

grenzeloos

De meeste van de 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. 

Probeer je eens een keuken voor te stellen 

zonder citrusfruit?  Deze groep vruchten is 

multifunctioneel en wordt gebruikt als drank, 

in ontelbare cocktails, als smaakmaker, als 

onderdeel van desserts, in snoepgoed, in de 

thee, naast de bouillon enzovoorts. Tijd dat 

we eens wat meer te weten komen over deze 

vruchten, die in alle keukens ter wereld een 

belangrijke rol spelen.
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Grapefruit
kletskoppen

Feiten 
over citrusfruit
door Paul Kools

•	 Er	bestaan	ongeveer	1500	
soorten citrusvruchten, 
waarvan er maar acht* 
belangrijk zijn voor de 
commerciële markt.

•	 Citrusvruchten	hebben	
een dikke leerachtige 
schil, die vol zit met cellen 
die gevuld zijn met een 
etherische olie. Als je de 
schil breekt en er vuur bij 
houdt, ontbrandt het. 

•	 Als	de	schil	beschadigd	
wordt, verdampt de olie 
en rot de vrucht eerder. 
Daarom worden de 
vruchten behandeld met 
schimmelwerende stoffen. 
Vandaar dat je citrusfruit 
altijd moet wassen voordat 
je de schil raspt.

•	 De	smaak	en	kleur	van	de	
vruchten hangt af van land 
van herkomst en natuurlijk 
van het klimaat. Het ras 
‘Valencia’	uit	Europa	kan	
dus anders van smaak en 
kleur zijn dan hetzelfde ras 
uit Zuid-Amerika. 

•	 Sinaasappels	kleuren	niet	
alleen onder invloed van 
de zon maar ook door 
koude nachten. De Zuid-
Amerikaanse zijn daardoor 
vaak groener, maar toch 
rijp. 

•	 In	het	vroege	seizoen	
worden er vaak gestookt. 
Dat gebeurt in warme 
cellen met ethyleen.
Zo worden de vruchten 
kunstmatig gerijpt. De 
vruchten hebben een 
kortere levensduur en zijn 
vaak zuurder. Je kunt dit 
herkennen aan het bruine 
kroontje en een lichtere 
schil.

*  citroen, sinaasappel, limoen, 

witte grapefruit, rode grapefruit, 

pomelo, mandarijn, minneola.

Citroenkaviaar

10 gram basilicumzaadjes

90 gram water

20  gram suikerwater (1:1)

10 gram citroensap

1  citroen

- Vermeng de basilicumzaadjes 
met het water en laat een 
halfuurtje staan. De zaadjes 
zullen water aan zich binden 
en gaan er uitzien als echte 
kaviaar. De zaadjes zelf zijn 
neutraal van smaak.

- Voeg nu het suikerwater en 
het citroensap toe.

- Bewaar tot gebruik in de 
koelkast en serveer in een 
kaviaarpotje met geraspte 
citroen.

- Serveer bijvoorbeeld bij 
gerookte zalm (zie elders in 
dit nummer bij ‘Techniek in 
beeld’).

Espuma van 
bloedsinaasappel 
en rode wodka

300 gram Debic Panna Cotta

150 gram bloedsinaasappelsap  

  (Boiron)

50 gram rode wodka

- Smelt de Panna Cotta 
en vermeng met de 
bloedsinaasappel en de rode 
wodka.

- Giet in een halve liter siphon 
 en belucht met 1 patroon.
-	Even	goed	schudden	en	

vervolgens minimaal 3 uur in 
de koeling leggen.

- Voor gebruik even flink 
schudden en serveren als 
onderdeel van een dessert.

Marshmallow 
van Limoncello

30 gram limoensap

60 gram Limoncello

10 gram bladgelatine

250 gram suiker

120 gram water

10 gram glucose

40 gram eiwit

1  limoen, geraspt

95 gram poedersuiker

5 gram maïzena

- Kook de suiker, water en glucose tot 
117°C en laat vervolgens terugkoelen tot 
85°C.

- Week de gelatineblaadjes in koud water 
en knijp uit. Verwarm het limoensap en 
los hier de gelatine in op. 

- Meng met de Limoncello en laat 
terugkoelen	tot	35°C.

- Klop ondertussen het eiwit op in een 
planeetmenger tot driekwart van de 
maximale stevigheid.

- Voeg nu geleidelijk het suikerwater van 
85°C	toe	en	klop	weer	koud.

-  Voeg nu het limoen-gelatinemengsel van 
35°C	toe	en	klop	goed	door.

- Doe de massa in een spuitzak met 
gladde spuitmond en spuit op plaatjes 
die vooraf bestrooit zijn met poedersuiker 
vermengd met de maïzena. 

- Bestrooi de bovenkant royaal met de 
poedersuiker en laat buiten de koeling 
licht indrogen.



Als het erop aan komt
kiest u voor zekerheid

Met Koksroom Original uit de Koksroomlijn van Hollandia houdt u meer 
dan alleen de smaaksensatie van uw gerechten onder controle. Hij biedt 
namelijk wel de volle roomsmaak van traditionele room, maar heeft niet 
de nadelen ervan. Zo schift hij niet in warme of zuurhoudende toepas-
singen. U kunt , naar gelang uw behoefte of rendmentskeuze, ook kiezen 

uit een Koksroomalternatief op basis van melk- of plantaardige vetten uit de lijn. 
De Koksroomlijn komt zo volledig tegemoet aan uiteenlopende behoeften. En met top-
kwaliteit als uitgangspunt kunt u als chef-kok perfect inspelen op noodzakelijke keuzes 
die u in de praktijk maakt. Ongeacht uw toepassing of doel. Met de Koksroomlijn van 
Hollandia bent u zeker dat uw klanten optimaal genieten van uw creativiteit.

www.hollandiaculinair.nl

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

Verkrijgbaar
bij uw grossier! 
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