
techniek in woord en beeld
25 krokante recepturen

Haute cuisine collectie
inspiratie voor kerstmenu 

en wildkaart

grenzeloos: aardappel

! d e e

N
R

. 
2

2

Cu l ina i r 

ontdekkings
magazine



De laatste 10 jaar zijn er veel nieuwe technieken bijgekomen 

en zijn discussies over terugkeer naar de klassieke basis 

aan de orde van de dag. De klassieke keuken is en blijft het 

fundament van het koken. Een fundament dat tot stand is 

gekomen door verfijning van de Franse keuken door de eeuwen 

heen. Carême, Escoffier, Bocuse, Guérard en Ducasse zijn 

slechts enkele Franse Chefs die de klassieke Franse keuken 

tot de 20ste eeuw hebben gevormd. 

Of je nu terugkeert naar de klassieke basis of kiest voor 

een moderne stijl van koken. Het ziet er naar uit dat de 

gastronomie in de toekomst een steeds grotere diversiteit aan 

kookstijlen laat zien. De wereld wordt steeds kleiner, de kennis 

van de chefs groter. Er zal meer synergie ontstaan tussen 

verschillende stijlen. Ferran Adria en Heston Blumenthal zetten 

de eerste stap. Zij brachten als eerste niet-Franse Chefs een 

grote shock teweeg door de keuken op een wetenschappelijke 

manier te benaderen. Nieuwe bewegingen doen alweer hun 

intrede en zullen elkaar in rap tempo opvolgen. Zoals de pure 

keuken met respect voor de seizoenen en producten uit eigen 

regio. Aan de andere kant zullen Aziatische invloeden en in 

het bijzonder de Japanse keuken een stempel gaan drukken 

op onze gastronomie. Verschillende stromingen die een grote 

verscheidenheid aan restaurants zullen opleveren. Een kans 

om je als chef te onderscheiden, de creativiteit de vrije loop te 

laten en te koken met een vrijheid van smaak!

Hollandia biedt om deze reden kwalitatieve zuivelproducten. 

Professionele basisproducten, die aansluiten bij iedere 

kookstijl en je tot nieuwe culinaire hoogtes laten stijgen. In 

dit magazine komen hier al een aantal mooie voorbeelden 

van aan bod. Inspiratie voor op de wildkaart en recepturen 

voor het winterseizoen met een belangrijke rol voor typisch 

Nederlandse tradities. Doe er je voordeel mee richting de 

kerstdagen! Verder een reportage bij restaurant Sucre, dat zich 

weet te onderscheiden door zich te specialiseren in de zoete 

kant van de keuken. In techniek in beeld vindt je kroepoek in 

een nieuw jasje met als bonus richting het einde van het jaar, 

25 krokante recepturen!

Succes met de voorbereidingen op de feestdagen!

Het Hollandia Team

Cover Truffelravioli (zie pagina 16 en 17)

De vrijheid van 
smaak!
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04  Techniek in beeld
 De nieuwste generatie 

garnituren
 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 
 Sucre Dining and Desserts
 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 Kreeft
 16  Truffelravioli
 18  Patrijs
  20 Chocoladeknoop

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  Wildzwijnwang
 27 Coquilles
  28  Varkensrollade
 29 Ananas

30 Vraag?Antwoord!

32 Efficiënte roomsauzen
 Koksroom original

34  Grenzeloos: Aardappel
 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.
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Krakend krokant!
De nieuwste generatie garnituren

De eerste indruk is altijd belangrijk en dat is voor een gerecht niet anders. Ons 

gezichtsvermogen is het eerste zintuig dat geprikkeld wordt door wat er op het 

bord ligt en dat verdient dus alle aandacht. In de jaren tachtig werden alle gerechten 

nog gegarneerd met een takje peterselie, maar daar zit smaaktechnisch weinig 

toegevoegde waarde in. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel nieuwe technieken 

bijgekomen, die gerechten een stuk aantrekkelijker kunnen maken. 

Zo zijn er veel nieuwe bereidingen voor krokante garnituren, die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden. En dat 

krokante is belangrijk, want naast ons gezichtsvermogen is onze tastzin, in de vorm van het mondgevoel, het tweede 

zintuig dat geprikkeld wordt. Met een krokante garnering creëer je contrast met een smeuïge tegenhanger, zoals een 

puree of crème in een gerecht. Al met al is een goed uitgevoerd krokantje een ideale flirt met de zintuigen van je gasten. 

techniek in beeld flirt met de zintuigen
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               Een goed uitgevoerd krokantje 
is de ideale flirt met de zintuigen!



Kijk voor de recepten op www.hollandiaculinair.nl

het deeg
Cutter het rauwe vlees 

in de keukenmachine 

of haal door een 

gehaktmolen. Meng het 

vlees met tapiocameel 

en zout tussen de 

vingers, zodat er fijne 

vezels ontstaan. Verwarm 

fond en water (of 

vruchtencoulis) en voeg 

de fijngemalen kruiden 

en specerijen toe. Laat 

5 minuten infuseren en 

passeer door een fijne 

zeef. Voeg 220 gram hete 

fond (of vruchtencoulis) 

van 70°C toe aan het 

tapioca/vleesmengsel. 

Meng het deeg 

zorgvuldig en koel terug 

tot kamertemperatuur.

inrollen
Leg 3 lagen 

vershoudfolie op 

elkaar. Verdeel het 

deeg hierover. Rol 

het deeg op tot een 

worst en knoop stevig 

dicht. Prik een aantal 

gaatjes in de folie en 

gaar minimaal één uur 

op 100°C stoom. Laat 

minimaal één nacht 

rusten in de koeling.

snijden
Snijd het deeg in 

dunne plakken op 

de snijmachine 

(stand 2 / 2mm dik). 

Snijd de plakken 

bij in de gewenste 

vorm.

drogen
Droog de dunne 

plakken deeg 

tussen twee matjes 

20-30 minuten in de 

dehydrator of oven 

van 60°C. De plakken 

niet te droog laten 

worden, anders zal het 

deeg niet uitzetten in 

de frituurpan. Frituur 

de kroepoek kort op 

170°C. Niet te bruin, 

anders wordt de 

kroepoek bitter.

kroepoek met bijzondere smaken! 
Eenvoudig te bereiden, eindeloos variëren
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Stap 1 Stap 3Stap 2 Stap 4 

Stap voor stap

Kroepoek! Deze bekende Indonesische snack wordt normaal gesproken gemaakt van gemalen 

garnalen en tapiocameel. Maar als we de garnalen nu eens zouden vervangen door andere ingrediënten? 

Het toepassen van deze techniek is vrij eenvoudig en tevens oneindig! Het kent echter wel een aantal 

kritische punten, die we hieronder stap voor stap in beeld en tekst voor je uitgewerkt hebben.

De mogelijkheden zijn ongekend. Behalve kroepoek hebben we hiernaast nog 4 technieken uitgewerkt.

Lamskroepoek 
130  gram Lamsnek 

  (rauw gemalen)

300  gram tapiocazetmeel

12  gram zout

175 gram lamsfond

175  gram water

4  gam tijmblaadjes

2  gram korianderzaad

2  gram peper

2  gram rozemarijn

1  gram foelie

Patrijskroepoek  
150  gram patrijspoten 

  (rauw gemalen)

300  gram tapiocazetmeel

12  gram zout

175  gram gevogeltefond

175  gram water

2  gram steranijs

2  gram peper

2  gram foelie

1  gram kruidnagel

Hol. Garnalenkroepoek  
180  gram Hollandse garnalen 

  (gemalen)

330  gram tapiocazetmeel

8  gram zout

100  gram garnalen- of 

  kreeftenfond

100  gram water

1,5  gram peterselie

1  gram citroenrasp

0,5 gram cayennepeper

Zeewierkroepoek 
130  gram zeesla (gemalen)

330  gram tapiocazetmeel

175  gram dashi

175  gram water

Aardbeienkroepoek  
330  gram tapiocazetmeel

220  gram aardbeiencoulis

20  gram rozensiroop

10  gram poedersuiker

1,5  gram limoenzestes

Bietenkroepoek 
330  gram tapiocazetmeel

4  gram zout

100 gram gekookte biet

230  gram bietensap

20  gram aceto balsamico

Hieronder volgt een opsomming 

van de ingrediënten voor kroepoek 

met diverse bijzondere smaken.

techniek in beeld flirt met de zintuigen



Gefrituurde 
groenten

Kroepoek Groentechips
op basis van malto 
en uniquebinder

Vruchtenpapier
op basis van 
vruchtencoulis

Krokant
op basis van 
suiker

aubergine
knolselderij
biet
pastinaak
aardappel

lam, patrijs
Hollandse garnalen
zeewier
aardbei
biet

olijf
knoflook
peterselie
tomaat
wortel

ananas
aardbei
mango
bosvruchten
appel

hopjes
chocolade
biet
specerijen
yoghurt



Sucre Dining and Desserts
In de ban van de zoete kant van de keuken
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In deze uitgave van !DEE brengen we een bezoek aan Dessertrestaurant 

Sucre in Amsterdam, waar Peter Scholte ons een kijkje voor en achter de 

schermen gunt. Dankzij vele reizen heeft Peter op diverse plekken in de 

wereld inspiratie en kennis opgedaan. Zo heeft hij onder andere gewerkt 

bij het gerenommeerde Oslose Annen Etage, Trader Vic’s in San Francisco, 

le Garage en liep hij enkele weken stage bij el Bulli. Dit vinden we terug op 

de menukaart, waar we veel internationaal geïnspireerde gerechten met 

vernieuwde kooktechnieken zien.

Voorafgaand aan het interview hadden we voor onszelf een vragenlijst opgesteld vol met vragen om onze 

vooroordelen te ontkrachten of misschien wel te bevestigen. Een van onze vragen was, wat is Sucre nu 

eigenlijk? Is het een restaurant dat alleen desserts serveert of is het een restaurant met een hele uitgebreide 

dessertkaart? Er is echter geen sluitend antwoord mogelijk op deze vraag. Eigenlijk is Sucre gewoon op alle 

vlakken anders, de conclusie is dan ook: “Sucre is een uniek restaurantconcept en de reis naar Amsterdam 

zeker waard”.

reportage !DEE in de keuken

1 | voorzijde restaurant Sucre   2 | met uiterste precisie wordt de laatste hand gelegd aan het dessert   3 | tahiti vanille cheesecake met verse frambozen, 

gel van lavendel met frambozen- en yoghurtsorbet   4 | impressiefoto van het restaurant   5 | overzichtelijk mise en place   6 | canneloni gevuld met witte 

chocolade espuma, variété van peer, amandelcrème, witte chocolade mousse en roomijs   7 | het creatieve keukenteam van Sucre

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.

   Sucre is een uniek restaurantconcept 
 en de reis naar Amsterdam zeker waard.



Sucre Dining and Desserts
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reportage !DEE in de keuken

Avondje Sucre

Een goed initiatief en nog nooit eerder 
tegengekomen! Bij binnenkomst 
worden naast de menukaart en 
uitgebreide wijnkaart ook een 
begrippenlijst overhandigd, waarin 
vaktermen worden toegelicht. Hier is 
dus duidelijk begrip voor gasten, die 
niet alles weten of durven te vragen.
 
Bij een dessertrestaurant zou je 
verwachten dat gasten rond een uur 
of tien arriveren en vervolgens snel een 
dessert verorberen. Dit gebeurt ook, 
maar dan heeft het restaurant al een 
keer vol gezeten. Ze merken steeds 
vaker dat terugkerende gasten, nu ook 
komen voor een compleet avondje 
Sucre. Een veel gehoorde opmerking is: 
“Dat de desserts goed waren wisten we 
al, maar de hoofdgerechten zijn zeker 
zo verrassend!”.

Maar hoe ziet een avondje Sucre 
er nu uit? Wat kun je hier als gast 
verwachten? Je begint hier al met 
vijf bijzondere amuses. Denk hier 
bijvoorbeeld aan diverse groentechips 
met een crème van peterselie en 
sjalot of een broccolisoepje met een 
gepocheerd kwarteleitje, geitenkaas, 
truffel en amandelen. 

Bovenaan de menukaart staan 
hartige gerechten. Het zijn allemaal 
hoofdgerechten die qua grote 
aangepast zijn, zodat de gasten 
meerdere gerechten kunnen proeven. 
Veel gasten nemen dan ook vaak 
meerdere hoofdgerechten om 
vervolgens twee á drie desserts te eten. 
De verdeling van de desserts op het 
menu is zeer doordacht en worden 
onderverdeeld in zes categorieën, 
namelijk: Cheese, Twisted classics, We 
love chocolate, Low fat delicacies, New 
inventions en Icy temptations.

10 | 11

8 9

13 14

10

  Alle desserts  bevatten 
zoete, zure, zoute  en bittere tonen.
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Bij de categorie ‘Icy temptations’ is de 
overeenkomst uiteraard dat ze allen een 
ijsbereiding bevatten. De 20 soorten ijs die 
Sucre op het menu heeft staan, worden vers 
bereid en à la minute opgedraaid in de Frix 
air. Een mooi voorbeeld uit deze collectie 
is de cheesecake ( foto 3), die afgewerkt is 
met frambozen- en yoghurtsorbet. Verder 
wordt er een gel van lavendel bij geserveerd. 
Dit is een techniek, waarvoor lavendelsiroop 
met agar-agar wordt gegeleerd. En na het 
opstijven tot gel wordt gemalen met de 
staafmixer.

De ideale afsluiting van een dessertmenu 
zijn de wat rijkere volle smaken. En in de 
categorie ‘We Love Chocolate’ zien we dan 
ook diverse bereidingen van chocolade. 
Bijvoorbeeld gecombineerd met koffie, 
hazelnoot en tiramisu. De combinatie van 
witte chocolade en peer (foto 6) bestaat 
uit een tuille gevuld met een mousse van 
witte chocolade, Daaronder een crème 
van amandelen die met de verschillende 
bereidingen van peer zorgen voor een 
spannend contrast. 

De stijl en kwaliteit van de creaties zijn niet 
onopgemerkt gebleven in de markt. Collega 
restaurants kopen bij Sucre desserts in. 
Zo staan er bij oud werkgever Le Garage en 
bij restaurant Momo, desserts op de kaart 
die bij Sucre worden bereid. Hierbij gelden 
dezelfde kwaliteitsnormen als in het eigen 
restaurant.

Als laatste, vroegen we Peter hoe hij zijn 
rol ziet in de toekomst van de Nederlandse 
desserts. “Ik wil Nederland graag laten zien 
hoe mooi en verfijnd een dessert kan zijn, 
zodat we de kwaliteit van de desserts op 
een hoger niveau kunnen tillen”. 

Kortom, Sucre heeft lef en ziet kansen 
om zich te onderscheiden door een 
vernieuwend concept aan te bieden. Een 
restaurant, dat een breed publiek aantrekt 
en zodoende de restaurantsector meer kleur 
geeft. Een succesvol totaalconcept met 
desserts op het allerhoogste niveau in de 
hoofdrol!

Sucre dessertkaart

Als de gasten een dessertmenu 
samenstellen, adviseert Peter om te 
beginnen met de ‘Low fat delicacies’. Dit 
zijn desserts waar alleen natuurlijke suikers 
in zitten en die weinig vet bevatten. Een 
voorbeeld daarvan is de Japanse yuzusoep 
met yuzusorbet. Heel puur zoals de 
Japanse keuken voorschrijft, maar met veel 
diepgang. 

Sucre is een doordacht restaurant-concept 
en dus mag je verwachten dat er ook 
aandacht is besteed aan kaas. Zo staan 
er drie verschillende kaasgerechten op de 
kaart met een moderne twist. Een mooi 
voorbeeld: Aardappelblini met crottin de 
Chauvignol en rode biet kaviaar.

De ‘Classics’ worden op een vernieuwende 
manier bereid en geserveerd, zoals de 
Crêpes Suzette. Zoals het hoort wordt deze 
aan tafel geflambeerd en in de Sucre versie 
geserveerd met een mousse en sorbet 
van fromage blanc, gel van sinaasappel 
en gelei van sauternes. Wie meer van het 
experiment houdt, vindt zijn smaak bij de 
‘New inventions’. Dit zijn desserts, die 
een stapje verder gaan en waarin wordt 
geëxperimenteerd met diverse nieuwe 
kooktechnieken. 

De dry caramel ( foto 9) is een winters 
dessert met warme smaken. Voor dit 
gerecht worden er een aantal nieuwe 
kooktechnieken gebruikt maar het begint 
met een bereiding van een klassieke 
caramelfudge. Deze wordt vervolgens in 
de magimix vermalen met maltodextrine. 
Hierdoor ontstaat er een caramel in 
poedervorm. De combinatie van de 
caramel met de pijnboompitten, zeezout en 
tonkabonen vormen een perfect huwelijk in 
smaak én structuur.

  Alle desserts  bevatten 
zoete, zure, zoute  en bittere tonen.

Zie techniek in beeld 
      voor meer inspiratie!

8 | uiterste concentratie   9 | dry caramel met gelei en schuim van tonkabonen, pijnboompitten, vanille cake en crème van mastic   

10 | gepocheerde wilde perziken op een mousse van witte chocolade en crème fraiche, geroosterde pecannoten en sinaasappel 

granité   11 | Krokante garnituren zorgen voor een aangenaam contrast   12 | sous-chef Arie legt de laatste hand aan de 

chocolade-desserts    13 | sfeerimpressie   14 | een kijkje vanuit het restaurant in de open keuken

Eén ding is zeker:
        Sucre is niet te zoet, 
   Sucre is in balans.



haute cuisine collectie

met venkelsalade, 
basmatirijst-puree en 
ansjovisemulsie.

Kreeft 

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

Haute cuisine 
najaarscollectie 2009

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 iedere 

uitgave een Haute cuisine collectie en een 

Prét-à-Manger collectie.

In deze uitgave van !DEE vind je de vier 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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Door luxe en eenvoudige ingrediënten 
te combineren, is het mogelijk om 
de kostprijs te drukken. De kreeft 
staat voor luxe en wordt op een 
speciale manier gegaard in beurre 
monté, die verrijkt is met saffraan. 
Saffraan combineert prima met 
de sinaasappel. En sinaasappel 
combineert op zijn beurt weer perfect 
met de venkelsalade. De puree van 
basmatirijst is zeer aromatisch en doet 
denken aan de geur van vers gras.



gevuld met ossenstaart, 
cruditélasagne, hazelnootschuim 
en blauwschimmelconsommeé.

met aroma’s van de sint.

Een voorgerecht, waarin krachtige 
smaken de boventoon voeren. De 
smaak van de truffel en raviolivulling 
krijgen een boost door de subtiele 
toevoeging van blauwschimmelkaas 
in de consommé. De nootachtige 
aroma’s in de blauwschimmel 
combineren tevens goed met het 
hazelnootschuim. De cruditélasagne 
brengt het gerecht in balans en 
zorgt voor een knapperig en fris 
contrast in het gerecht. Let vooral 
op de techniek, die gebruikt is bij 
het klaren van de consommé. Deze 
techniek wordt verder uitgelegd in 
‘Vraag?Antwoord!’ op pagina 30/31.

Sinterklaas is voor velen de feestdag 
bij uitstek, maar culinair gezien niet zo 
spannend als de kerst. Ter inspiratie voor 
een sinterklaasdessert zijn we uitgegaan van 
smaken die voorkomen in het strooigoed. 
Chocolade, pepernoten en mandarijn. De 
flexibele chocoladeganache komt in de vorm 
van een knoop. Een techniek, afkomstig uit 
de experimentele keuken van Wily Dufresne 
(WD-50, New York). Om de vanillesmaak te 
bevorderen, worden er enkele koffiebonen 
toegevoegd aan de ijscompositie, wat 
de vanillesmaak versterkt. De krokante 
pepernoten in het ijs geven een spannend 
contrast aan het romige ijs. Om het gerecht 
een friszure toets mee te geven, wordt er 
gewerkt met pure mandarijnolie.

Geïnspireerd door 
       het Sinterklaasfeest

Truffelravioli’s Chocoladeknoop

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

Een patrijs heeft de neiging om snel 
droog te worden tijdens het bakken. Het 
verkrijgen van een knapperig korstje en 
de perfecte cuisson is bijna onmogelijk. 
Om deze reden is er gekozen voor een 
veilige bereidingswijze van de patrijs. 
De patrijs wordt vooraf gepekeld en op 
lage temperatuur gegaard, waardoor 
deze niet zal uitdrogen. 
De maillardreactie, die ontstaat bij 
het bruineren van de patrijs, komt 
terug in het korstje van panko en 
de patrijzenkroepoek. In combinatie 
met de smeuïge zuurkool, zoetzure 
paddestoelen en krachtige madeirasaus 
een gouden combinatie, die het hele 
winterseizoen van de menukaart zal 
spetteren.

met romige zuurkool, pickles van 
paddestoelen, sauce madeira, 
gebakken cèpes en kroepoek.

Ballotine van patrijs



- Zweet de wortel en sjalotten aan en blus af met fino sherry.

- Rooster de saffraan in een droge koekenpan.

- Voeg de visfond en saffraan toe en laat een half uur trekken.

- Voeg de peterseliestelen en tomaat toe en laat 10 minuten infuseren.

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

- Breng op smaak met zout en monteer met de ongezouten roomboter.

- Stoom de hele kreeften 2 minuten in de combisteamer.

- Verwijder het kreeftenvlees uit de staarten en poten.

- Gaar het kreeftenvlees 10 minuten in de beurre monté van 60°C.

- Doe de rijst en slagroom in een thermoblender en laat  
45 minuten draaien op 90°C

- Voeg op het laatste beurre monté, fijngesneden pandanblad en 

citroenzestes toe. Laat 10 minuten infuseren en passeer door een zeef.

- Meng voor de venkelsalade sinaasappelsap, zout en olijfolie.

- Cutter voor de ansjovisemulsie de ansjovis en olijfolie.

Afwerking

- Trancheer de kreeftenstaarten.

- Meng de venkel met de sinaasappeldressing en dresseer de venkelsalade 

op het bord.

- Dresseer de warme rijstpuree en ansjovisemulsie op het bord.

- Garneer het gerecht met de kroepoek van zeewier (zie pagina 6-7).

haute cuisine voor- of tussengerecht
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in beurre monté gekonfijt, venkelsalade, 
basmatirijst-puree en ansjovisemulsie.

Kreeft
Receptuur voor 10 personen

Gekonfijte kreeft

100 gram tomaat

50 gram sjalotten

50 gram wortel

2 dl. visfond

1 dl. fino sherry

20 gram peterseliestelen

5 gram saffraandraadjes

1000 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

10 gram zout

5  kreeften

Venkelsalade

500 gram venkel (dun gesneden)

50 gram olijfolie (hoijablanca)

20 gram sinaasappelsap (vers)

4 gram zout

Basmatirijst-puree

20 gram basmatirijst

1 liter Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

2  pandanbladeren

1 gram citroenzestes

100 gram beurre monté

2 gram zout

Ansjovisemulsie

100 gram ansjovis

100 gram olijfolie (hoijablanca)



Kreeft



- Meng de bloem met de eidooier in de planeetmenger met deeghaak.

- Voeg als laatste zout en olie toe en meng tot een soepel pastadeeg.

- Meng 1/5 van het pastadeeg met 10 gram inktvisinkt en kneed door.

- Vacumeer beide pastadegen en laat een uur rusten in de koeling.

- Bereid een krachtige ossenstaartbouillon.

- Passeer de ossenstaartbouillon en reserveer de gegaarde ossenstaart.

- Meng de bouillon met de blauwschimmelkaas.

- Vacumeer en vries minimaal één nacht in.

- Laat de bouillon op een doek met een opvangbak langzaam ontdooien in de koeling. Er druppelt 

nu een heldere consommé in de opvangbak met een lichte smaak van blauwschimmelkaas.

- Pluk de ossenstaart en snijd in brunoise.

- Snijd de champignons in brunoise.

- Zweet de champignons aan en voeg de ossenstaart toe.

- Blus af met sherry en truffeljus.

- Voeg de Koksroom toe en laat reduceren tot een minimum aan vocht overblijft. Breng op smaak 

met peper en zout.

- Reserveer in de koeling.

- Rol het pastadeeg uit tot gewenste dikte.

- Rol de inktvispasta uit en snijd in dunne slierten.

- Leg een sliert inktvispasta op de pasta en rol uit op de dunste stand.

- Spuit de ossenstaartvulling op de pasta en smeer de randen in met eiwit.

- Dek af met een vel pasta en steek uit in de gewenste vorm en grootte.

- Meng voor de lasagne het water en kappa en breng aan de kook.

- Voeg zout, suiker en citroensap toe.

- Leg voor de lasagne een vel ouwel op ingevette slagersfolie en besprenkel met het kappamengsel.

- Bedek het vel dakpansgewijs met dunne schijfjes radijs. 

- Besprenkel met het kappamengsel en leg er een laag spinazie bovenop.

- Besprenkel wederom en bedek met een vel ouwel.

- Reserveer in de koeling en snijd in de gewenste vorm.

- Meng de ossenstaartbouillon met de hazelnootolie en schuim op met de sucro.

Afwerking

- Gaar de ravioli’s in kokend water met zout.

- Dresseer de lasagne op het bord.

- Verwarm de bouillon en breng op smaak.

- Werk het gerecht af met verse truffel en schuim van hazelnoot.

- Serveer de bouillon uit aan tafel.

haute cuisine tussengerecht

Receptuur voor 10 personen

Gevulde truffelravioli
600 gram pastabloem 00

400 gram eidooier

1 dl. hazelnootolie

10 gram inktvisinkt

150 gram ossenstaart

100 gram champignons

50 gram medium sherry

1 dl. truffeljus

1 dl. Hollandia Koksroom, 

  original

Cruditélasagne 
250 gram radijsjes

100 gram spinazie

2 vellen ouwel (A4 formaat)

3 dl. water

2,5 gram kappa

15 gram kristalsuiker

2 gram zout

20 gram citroensap

Hazelnootschuim
1 dl. ossenstaartbouillon

100 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

200 gram hazelnootolie

2 gram sucro

2 gram zout

Blauwschimmelconsommé
5 dl. ossenstaartbouillon

50 gram blauwschimmelkaas 

  (bij voorkeur Blue de Gex)

2 gram zout

Garnituur
  verse truffel
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gevuld met ossenstaart, cruditélasagne, 
hazelnootschuim en blauwschimmelconsommeé.

Truffelravioli



   Eenvoudige clarifieërtechniek: icefiltering!
Lees meer op pagina 30.Truffelravioli



Receptuur voor 10 personen

Ballotine van patrijs

10 stuks patrijs, grijspoot

2 gram transglutaminase

  (zie !dee21)

  panko

  patrijskroepoek 

  (zie pag. 6/7)

  bieslook, zeezout

Pekelbad

1 liter water

80 gram zout

Zuurkool

500 gram zuurkool

200 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

200 gram gerookt spek (brunoise)

10 gram gemengde specerijen 

  (kruidnagel, peper, 

  laurier, foelie)

5 gram knoflook ( gekneusd )

Pickles van paddestoel 

300 gram gemengde paddestoelen

50 gram fino sherry

25 gram witte miso 

  (Japanse sojabonenpasta) 

75 gram gevogeltebouillon

3 gram zout

Sauce madeira

50 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

50 gram gerookt spek (brunoise)

50 gram sjalot (gesnipperd)

5 gram knoflook (fijn gehakt)

5 gram tijm

2 dl. madeira

5 dl. gevogeltefond

50 gram Hollandia Roomboter,  

  ongezouten

1 gram xanthaangom

- Snijd het borstvlees en vleugeltje in zijn geheel van het karkas.

- Bewaar het vlees van de poten voor het maken van de kroepoek.

- Los het zout op in het water.

- Pekel het vlees minimaal 12 uur in het pekelbad.

- Spoel een half uur af in koud stromend water.

- Verwijder het vel, pezen en snijd de vleugels bij.

- Poeder de transglutaminase* m.b.v. een fijn zeefje op beide filets 

 en rol in tegengestelde richting op in vershoudfolie tot een ballotine.

- Laat 2 uur rusten in de koeling.

- Laat de zuurkool uitlekken en gaar met de rest van de ingrediënten op laag vuur.

- Voor de pickle de fino sherry aan de kook brengen en de alcohol eruit flamberen.

- Voeg de rest van de ingrediënten toe en breng aan de kook.

- Giet de kokende massa op de paddestoelen en koel terug.

- Zweet voor de madeirasaus, de sjalotten, knoflook, spek en tijm aan in de 

 Hollandia Roomboter, ongezouten.

- Blus af met de madeira en reduceer tot de helft.

- Voeg de gevogeltefond toe en bindt met de xanthaangom.

- Monteer à la minute met de Hollandia Roomboter, ongezouten.

Afwerking

- Gaar de ballotine 20 minuten op 65°C in de Roner.

- Frituur de panko en restjes kroepoek.

- Maal de kroepoek fijn en snijd de bieslook in dunne ringen.

- Rol de ballotine door het mengsel van de panko, kroepoek en bieslook. Trancheer het 

vlees en houdt warm onder de salamander

- Vul een steker met de zuurkool.

- Sauteer cèpes in de roomboter.

- Laat de pickles uitlekken op een zeef en stoof warm in de roomboter.

- Garneer met patrijskroepoek (zie pagina 6/7) en gebakken cèpes.

- Verdeel de saus speels over het bord.

* Zie voor de techniek !DEE 21 of www.hollandiaculinair.nl

Ballotine van patrijs

haute cuisine hoofdgerecht
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met romige zuurkool, pickles van paddestoelen, 
sauce madeira, gebakken cèpes en kroepoek.



 Een gouden combinatie, 
die het hele winterseizoen 
   van de menukaart zal spetteren

Ballotine van patrijs



- Smelt de chocolade, cacaomassa en boter au bain marie.

- Los de xanthaan en konjacgom op in het water.

- Verwarm de slagroom en los hierin de invertsuiker op.

- Meng de gesmolten chocolade met de slagroom.

- Verdeel het mengsel in twee gelijke delen en doe één deel in de blender en laat op volle 

snelheid draaien. 

- Voeg het water met de konjacgom en de xanthaangom toe.

- Voeg aan het andere gedeelte de manderijnolie toe.

- Vermeng snel beide delen.

- Stort op een met vetvrij papier beklede bakplaat en dek af met slagersfolie. Reserveer in 

de koeling en laat stevig worden.

- Breng melk, slagroom, melkpoeder, glucose, koffiebonen, uitgeschraapte vanillepeul en 

vanillezaad tot net onder het kookpunt. Laat 20-30 minuten infuseren.

- Meng de eidooiers met de suiker en klop deze schuimig.

- Giet in meerdere delen, onder voortdurend roeren het roommengsel bij de eidooiers en  

pasteuriseer de compositie 15 minuten op een temperatuur van 65°C.

- Passeer door een zeef en laat een nacht in de koeling rijpen.

- Smelt de cacaoboter  en meng met de fijngehakte stukjes pepernoot. Dit voorkomt dat de 

pepernoten zacht worden. 

- Meng mandarijncoulis, mandarine Napoléon, invertsuiker en manderijnolie.

- Bindt met de xanthaangom en reserveer in een spuitflesje.

- Druppel de mandarijnsaus in de stikstof en bewaar de mandarijnshots in de vriezer.

- Vlies de partjes manderijn à vive uit en bevries in de stikstof.

- Leg tussen vetvrij papier en rol de segmenten los met de rolstok.

- Kook water, suiker en glucose tot 190°C en blus af met de slagroom.

- Voeg de speculaaskruiden toe en breng weer langzaam aan de kook.

- Koel terug en bewaar in een spuitflesje.

Afwerking

- Snijd de flexibele chocoladeganache in dunne lange banen.

- Maak er een knoop in en dresseer op het bord.

- Laat de knoop van chocolade op keukentemperatuur komen.

- Turbineer de ijscompositie 12 minuten in de ijsmachine of verwerk in de pacojet.

- Meng met de krokante pepernootkruimels en dresseer een quenelle op het bord. 

- Werk af met de mandarijnshots, madarijnsegmenten, crispearls en specerijencaramel.

haute cuisine dessert

Receptuur voor 10 personen

Chocoladeknoop

500 gram chocolade puur, Manjari

100 gram cacaomassa (100%)

100 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

100 gram water

50 gram invertsuiker

850 gram Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

7 gram konjacgom *

3 gram xanthaangom *

2 gram zout

15 druppels mandarijnolie

Vanilleijs met crunchy pepernoten 

1 liter volle melk

100 gram Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

75 gram mager melkpoeder

200 gram eidooier

150 gram rietsuiker

50 gram glucose

2  vanillepeulen

3  koffiebonen

250 gram pepernoten

100 gram cacaoboter

mandarijnshots

300 gram mandarijncoulis

100 gram mandarine Napoleon

20 gram invertsuiker

5 druppels manderijnolie

2 gram xanthaangom

  mandarijnsegmentjes

  crispearls callebaut

specerijencaramel

100 gram suiker

50 gram glucose

60 gram water

2 dl. Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

5 gram speculaaskruiden
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met aroma’s van de sint.

Chocoladeknoop



Chocoladeknoop

      flexibele 
chocoladeganache

*xanthaangom is een bindmiddel dat verkrijgbaar is bij de groothandel onder de texturaslijn van elBulli.

*Konjacgom is een bindmiddel, waardoor elastische structuren kunnen worden verkregen. Konjacgom is te verkrijgen via www.unique-products.nl
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Hollandia Koksroomlijn
(drie varianten: Original, 
alternatief Soepen & Sauzen en 
alternatief Plantaardig)

Hollandia Slagroom
in spuitbussen 
met unieke spuitkop
(alleen met suiker)

Hollandia Slagroom 
(met en zonder suiker)

Hollandia Volume + 
(alleen met suiker)

Hollandia Slagroom alternatief
(plantaardig alternatief
met en zonder suiker)

Hollandia Beur culinair lijn
(twee varianten: vloeibaar en smeerbaar)

Hollandia Echte Boter 
(ongezouten en lichtgezouten)

Hollandia staat al jaren zij aan zij 

met de chef in de keuken en biedt 

topkwaliteit basisproducten voor 

de horeca-professional. Met een 

meer dan compleet assortiment 

voor de hartige en zoete keuken 

biedt Hollandia de smaakvolle en 

zekere basis om in alle vrijheid te 

kunnen creëren. Mespuntje talent 

erbij en succes is verzekerd.

FrieslandCampina 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).



Vraag ernaar bij 
je grossier

Vind je een lekkere 
luchtige slagroomtoef 
die goed stand houdt 
belangrijk?

Je wilt toch ook niet 
dat de zoetheid van de 
slagroom overheerst in je 
gerecht?

Op zoek naar een 
slagroom die ideaal 
te gebruiken is in 
slagroommachines?

Kies voor de zekerheid en kwaliteit 
van de Hollandia gesuikerde 
Slagroomlijn. De beste slagroom 
voor iedere toepassing.Laat je adviseren en bel gratis 0800-BELROOM



prêt-à-manger collectie

met pastinaakcrème 
en jus van appelstroop.

Gekonfijte 
wildzwijnwang

op peterselierisotto 
en pompoentoffee.

Coquilles 

Prêt-à-Manger najaarsscollectie
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.

Een gerecht waarin de smaak zeker 
niet onderdoet voor het mooie 
kleurenpalet. Pompoen en peterselie 
vormen namelijk een perfecte smaak- 
en kleurcombinatie. De peterselie wordt 
bevroren gecutterd, zonder eerst te 
worden geblancheerd. Zodoende blijft 
de fris pittige smaak van peterselie 
overeind. Gemengd met boter kan 
de peterselie goed mise en place 
voorbereid worden. Bijzonder is de 
toffee van pompoen, die heel rijk en 
intens van smaak is. Samen met de 
delicate structuur van coquilles tovert 
dit gerecht gegarandeerd een glimlach 
op de mond van je gasten.

De wangen van bijvoorbeeld kalf en 
varken zijn uitermate geschikt om te 
konfijten. Ook de wangen van hert en 
wildzwijn lenen zich uitstekend voor 
deze bereiding. De wangen zijn goed 
mise en place te bereiden en snel 
à la minute te serveren. Verwerkt in 
een menu of banquetingpartij heeft 
de zachte structuur van dit vlees 
ook nog een positieve invloed op het 
keukenpercentage. In combinatie met 
de smeuïge pastinaakpuree is dit een 
ideaal gerecht om te serveren tijdens 
het winterse seizoen. 
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met champignons 
op toast.

Kastanjevéloute

Wanneer de dagen korter worden en de 
kastanjes uit de boom vallen, weten we 
dat de herfst is aangebroken. Kastanjes 
worden vaak culinair ondergewaardeerd, 
maar dat is absoluut onterecht, want 
de toepassingen zijn oneindig. In 
aardappelpuree, vleesvullingen en zelfs 
in desserts komt deze veelzijdige vrucht 
goed tot zijn recht. Ook als een romige 
soep in combinatie met tijm, gerookt spek 
en een versterkte en krachtige wijn als 
madeira, misstaat deze velouté niet op de 
menukaart naast andere winterse soepen.



Coquilles 

De recepten en uitwerkingen van Kastanjevéloute en Hertfilet 
vind je op www.hollandiaculinair.nl

Prêt-à-Manger najaarsscollectie

Ananas is het hele jaar verkrijgbaar en één 
van de vruchten die bijna iedereen lekker 
vindt. Er is altijd wel een bereiding die past 
bij het seizoen en dat geldt zeker voor deze 
winterse variant. De karamel zorgt voor een 
warme smaak en de vacuümbereiding zorgt 
voor veel diepgang zonder de vrucht uit te 
drogen. Bovendien is de ananas perfect 
mise en place te bereiden, wat veel rust 
geeft. Het schuim van geflambeerde banaan 
is rijk en luchtig. Het vormt een perfecte 
combinatie met het vanille-ijs.

met knolselderijpuree, 
gekarameliseerde bosui, 
bietenkrokant en -jus.

Hertfilet 

Van oorsprong leefden er in ons land 
herten in overvloed. Hun leefgebied 
wordt helaas steeds kleiner en daarom 
wordt hertenvlees veelal geïmporteerd 
uit Nieuw Zeeland en Schotland. 
De smaak van het vlees doet zeker 
niet onder voor het hertenvlees van 
eigen bodem. In dit gerecht wordt 
het hertenvlees op lage temperatuur 
gekonfijt in een infusie van tijm en Beur 
culinair, vloeibaar. Het dieprode vlees 
behoudt hierdoor zijn pure smaak en is 
mooi in evenwicht met de aardse tonen 
van de knolselderij en bietensaus.

met bruine suiker wolkjes
en warm schuim
van geflambeerde banaan.

Gekarameliseerde 
ananas 

met een stamppotje van snijbonen 
en saus van grove mosterd.

Gevulde 
varkensrollade

Een typische traditie in de Nederlandse 
keuken is de varkensrollade. Ideaal 
om een doorvertaling te maken met 
de kerst en eventueel te verwerken in 
een menu voor de feestdagen, waarbij 
meerdere tafels hetzelfde geserveerd 
krijgen. De varkensrollade kan tevens 
vooraf gegaard worden en per portie 
worden bereid als à la carte gerecht. 

    Nederlandse keuken 
in een nieuw jasje



Receptuur voor 10 personen

Gekonfijte wildzwijnwang  

1  kilo wildzwijnwangen

1 kilo ganzenvet

3 gram eiwitpoeder

  pekelbad

Pastinaakpuree 

5 dl. Hollandia Koksroom, 

  original

500 gram pastinaak

2 gram zout 

Saus  

0,5  liter wildfond

2  eetl. appelstroop

Garnering

2 stuks appels

  suiker

  Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

  dragonblaadjes

  gefrituurde pastinaakchips

- Los voor het pekelbad 80 gram colorozozout op in 1 liter water.

- Pekel de wangen hier minstens 12 uur in. 

- Maak de wangen goed droog en gaar deze in het ganzenvet op laag vuur 

 gedurende 24 uur tussen de 70°C en 90°C.

- Pluk de gekonfijte wangen en vermeng met het eiwitpoeder en 100 gram van het ganzenvet.

- Rol het geplukte vlees strak op in 5 lagen plasticfolie en reserveer in de koeling.

- Schil de pastinaken en snijd in kleine stukken.

- Gaar de pastinaken in de koksroom.

- Blender de gare pastinaken fijn met de room en breng op smaak met zout.

Afwerking

- Boor de appels uit met een grote parisiënneboor en karameliseer ze in een pan 

 met wat suiker en roomboter.

- Maak de saus af door de wildfond te vermengen met de appelstroop.

- Snijd de worst van wildzwijnwangen in gelijke porties en verwarm voorzichtig in de appelstroopjus.

- Spuit een beetje pastinaakpuree op het bord en zet het torentje van de wildzwijnwangen erop.

- Werk af met een pastinaakchipje, takje dragon en gekarameliseerde appel.

Gekonfijte wildzwijnwang 
met pastinaakcrème en jus van appelstroop. 

prêt-à-manger  voorgerecht en tussengerecht
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Gekonfijte wildzwijnwang 
Receptuur voor 10 personen

Coquilles 

30 stuks coquilles

  Hollandia Beur culinair, 

  vloeibaar

Peterselierisotto   

500 gram risotto*

200 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

1 bosje platte peterselie

Pompoentoffee 

2 stuks pompoen 

200 gram  rietsuiker

5 gram zout

Garnering   

  gefrituurde bladpeterselie

*  Voor het basisrecept van risotto 

    zie !DEE 16 en www.hollandiaculinair.nl

- Voor de peterselierisotto de platte peterselie plukken en invriezen.

- Cutter de peterselie fijn in de keukenmachine en reserveer in de vriezer.

- Klop de roomboter luchtig en vermeng met de fijngemalen peterselie.

- 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 en de koksroom 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 de peterselieboter toevoegen.

- Rasp voor de pompoentoffee de pompoenen en verwarm op laag vuur samen met de rietsuiker 

tot al het vocht verdampt is en de pompoen gaat karameliseren (circa 2 uur).

- Cutter de pompoen fijn en breng op smaak met zout.

Afwerking

- Bak de coquilles in de Beur culinair en breng op smaak met zout.

- Leg de risotto op bord met behulp van een steker en plaats er een coquille op.

- Werk af met de pompoentoffee en de gefrituurde peterselie.

 

Coquilles 
op peterselierisotto en pompoentoffee. 



Receptuur voor 10 personen

Varkensrollade

2 kg. varkenslende  

200 gram gerookt spek

  Hollandia Beur culinair, 

  vloeibaar

Farçe

200 gram gerookt spek 

100 gram champignons

100 gram Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

50 gram truffeljus  

50  gram gepasteuriseerd eiwit 

Stamppotje van snijbonen

500 gram aardappelpuree* 

200 gram snijbonen 

Mosterdsaus

3 dl. Hollandia Koksroom, 

  original

2 eetl. grove mosterd

- Voor de farçe het bevroren spek in blokjes snijden. Cutter samen met de overige ingrediënten voor 

de farçe in de blender tot een gladde massa. Voeg als laatste de slagroom toe en breng op smaak. 

Bewaar in een spuitzak.

- Snijd voor de rollade het gerookt spek in dunne plakken op de snijmachine.

- Leg 5 lagen krimpfolie op de werkbank en leg hier de plakjes gerookt spek dakpansgewijs op.

- Snijd de varkenslende in en spuit de farçe in het midden.

- Leg het vlees op het spek en rol strak op.

- Vacumeer de lende en gaar 2 uur op 65°C in de oven met stoom.

- Voor het stamppotje, de snijbonen dun snijden en kort blancheren.

- Verwarm de ultieme aardappelpuree en vermeng met de snijbonen.

- Kook voor de saus de koksroom en mosterd in tot sausdikte en breng op smaak met zout en peper.

Afwerking

- Haal de lende uit de vacumeerzak. Dep droog en bak rondom aan in de Beur culinair.

- Snijd de lende in gelijke plakken.

- Verwarm de snijbonenstamppot en dresseer met behulp van een steker op het bord.

- Werk het gerecht af met de mosterdsaus.

- Tip: Sauteer cantharellen in roomboter en verdeel speels over het bord.

* Zie ‘Vraag?Antwoord!’ voor de ultieme puree

Gevulde varkensrollade 
met een stamppotje van snijbonen en saus van grove mosterd.
 

prêt-à-manger  hoofdgerecht en dessert



Gevulde varkensrollade 
Receptuur voor 10 personen

Ananas

1  ananas

100 gram Sauvignon Blanc

350 gram suiker

100 gram water

1  vanillepeul

 

Wolkje bruine suiker

100 gram water

25 gram bruine basterdsuiker 

  of Moscovadosuiker

50 gram Hollandia Roomboter,

  ongezouten

  

Schuim van geflambeerde banaan

250 gram banaan

50 gram rietsuiker

50 gram Crème de Banane (likeur)

2,5  dl. Hollandia Slagroom, 

  ongezoet

200 gram gepasteuriseerd eiwit

- Voor de ananas maak je eerst het pocheervocht. Breng hiervoor de Sauvignon Blanc, 100 gram 

suiker en het water aan de kook. Laat afkoelen en bewaar tot gebruik in de koeling. 

- Snijd de ananas in rechthoeken en bewaar de afsnijdsels.

- Karameliseer 250 gram suiker samen met de vanille en blus af met pocheervocht. 

- Voeg de ananas toe en laat 3 tot 5 minuten koken, totdat deze een mooie amberkleur heeft.

- Haal de ananas uit het vocht en laat op een rekje afkoelen. Zeef het vocht.

- Vacumeer de ananas per stuk met aanhangend vocht en gaar 1 uur op 75°C. 

- Voor de wolkjes bruine suiker alle ingrediënten samen in een maatbeker vermengen en opschuimen.

- Karameliseer de rietsuiker in een droge pan en voeg de in stukken gesneden banaan toe. Voeg de 

Crème de Banane toe en flambeer.

- Voeg nu de slagroom toe, maak fijn met een staafmixer en wrijf door een fijne zeef. 

- Meng met het eiwit en giet in een halve liter siphon. Belucht met 1 patroon en zet 1 uur voor gebruik 

in een au bain Marie van exact 70°C. de eiwitten zullen nu stevigheid aan het schuim geven.

Afwerking

- Snijd de ananas in 10 stukken en plaats op de borden. Werk af met de wolkjes bruine suiker.

- Maak een bedje van rauwe, in dunne plakken gesneden ananas en spuit daar het warme schuim 

 van geflambeerde banaan op.

- Serveer met vanille-ijs en een stokje gesuikerde vanille.

Gekarameliseerde ananas
met bruine suikerwolkjes en warm schuim van geflambeerde banaan.



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!
Wat is icefiltering?
Deze techniek is afkomstig uit de 

wijnwereld en een mooie evolutie op het 

clarifiëren van bouillons. De techniek 

wordt ‘ijsfiltreren’ genoemd, omdat een 

troebele vloeistof, bijvoorbeeld bouillon, 

wordt ingevroren en vervolgens langzaam 

ontdooid op een doek. Eigenlijk is de 

gelatine in de bouillon er verantwoordelijk 

voor dat de vloeistof helder wordt. De 

gelatine bindt de troebele deeltjes, zoals 

eiwitten, vet, stukjes groenten en vlees. 

Wanneer de vloeistof geheel ontdooid is, 

blijft er een gelei achter met de troebele 

deeltjes en is de vloeistof helder. 

Een eenvoudige clarifieërtechniek, waarbij 

totaal geen smaakverlies plaatsvindt en 

waar alleen geduld voor nodig is. 

Mooie voorbeelden van deze techniek 

zijn de chocoladeconsommé in 

Hollandia !DEE 14 en de consommé van 

blauwschimmelkaas op pagina 16 en 17 

van deze uitgave.

Wat zijn tonkabonen?
De tonkaboon is de vrucht van een boom 

die in het noorden van Zuid-Amerika 

voorkomt. De tonkaboon is zwart 

gerimpeld aan de buitenkant en bruin 

binnenin. De geur heeft iets weg van 

vanille, amandel, kaneel en kruidnagel. 

Ook zijn er overeenkomsten in geur met 

bruine rum. Toch wordt de tonkaboon niet 

erg veel gebruikt in de keuken. Je ziet ‘m 

wel regelmatig in desserttoepassingen, 

in een compositie met crème brulee of 

roomijs. In deze uitgave van !DEE vind je 

een toepassing van tonkabonen terug in 

de reportage bij restaurant Sucre.

Wat is Malto en wat kun je 
er mee?
Malto is een product uit de Texturaslijn 

van ElBulli en het is een handelsnaam 

die is afgeleid van het eigenlijke product: 

maltodextrine. Maltodextrine is een 

restproduct dat ontstaat bij suiker- en 

zetmeelproductie, in dit geval tapioca. 

Malto heeft een heel laag zoetstofgehalte 

en is daarom vrijwel neutraal van smaak. 

Malto wordt om deze reden veelvuldig 

gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie 

om het droge stofgehalte in een 

product te verhogen, zodat bacteriën 

en schimmels minder kans krijgen om 

te groeien. Malto kan zowel water als 

olie opnemen. In restaurants zien we 

het dan ook vaak terug als poeder van 

bijvoorbeeld olijfolie of van droge caramel 

(zie de reportage Sucre).

Wat is het geheim van de 
perfecte aardappelpuree?
Het doel is een smeuïge en rijksmakende 

aardappelpuree te verkrijgen. Hiervoor 

kiezen we voor een vastkokende 

aardappel met smaak; de Charlotte. 

Elke aardappelsoort bevat twee 

verschillende types zetmeel; amylopectine 

en amylose. Een bloemige aardappel 

bevat relatief meer amylopectine 

zetmeelmoleculen. Deze hebben een 

kortere structuur en dat is de reden 

waarom een kruimige of bloemige 

aardappel snel uit elkaar valt tijdens het 

koken. Vastkokende aardappels bevatten 

procentueel gezien meer amylose 

zetmeelmoleculen. Deze aardappels 

hebben relatief lange zetmeelketens, 

waardoor ze in staat zijn hun vorm te 

behouden tijdens het koken en veel water 

en vet kunnen binden.

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 

FrieslandCampina Professional

Tom van Meulebrouck

Culinair adviseur 

FrieslandCampina Professional

Jeroen van Oijen 

Culinair adviseur

Overige bronnen

Harold McGee on food & cooking 

(chemie)

Larousse gastronomique (klassiek)

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

Cheesecake
De eerste opgetekende recepten van 
een taart met verse kaas stammen 
uit de middeleeuwen (rond 1400), 
maar de taart werd waarschijnlijk al 
in het oude Griekenland gebakken 
voor de sporters tijdens de 
Olympische spelen. De versie zoals 
wij die kennen, komt uit Amerika 
en is daar vooral door de Joodse 
gemeenschap bekend geworden. De 
taart - en dan vooral de New Yorkse 
versie - is zeer romig, compact en 
is niet gegarneerd. De taart wordt 
van origine gemaakt met de Franse 
Neufchatel kaas, maar aan het einde 
van de 18e eeuw werd deze kaas 
steeds meer nagemaakt. James 
Kraft vond een proces uit om de 
verse kaas te pasteuriseren en het 
werd onder de naam Philadelphia op 
de markt gebracht. De taart wordt 
dan ook vaak Philly cheesecake 
genoemd. Behalve deze roomkaas 
bevat de vulling ook nog eieren, 
suiker en smaakmakers als vanille 
en limoen. De bodem bestaat uit 
koekkruimels met boter en de meest 
Amerikaanse variant is die met Oreo 
cookies. Bijna alle westerse landen 
hebben wel varianten op deze taart. 

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

hollandia.nl@frieslandcampina.com 

t.a.v. André van Dongen.

Het innovatiecentrum L!NK te Nuenen

Aangezien we zelfs een vastkokende 

aardappel kapot kunnen koken, wordt er 

gekozen om de aardappel te schillen en in 

zijn geheel een half uur te garen op 70°C. 

Vervolgens terugkoelen op ijswater. Nu 

kunnen we de aardappels in kokend water 

door en door gaar koken. De aardappel 

zal niet uit elkaar vallen en kan hierdoor 

veel meer boter opnemen zonder te 

schiften. Voeg een scheutje melk toe aan 

de aardappelpuree en monteer met zoveel 

boter als wenselijk is.

Kun je boter bewaren op 
keukentemperatuur?
Boter is een emulsie van water in vet. 

Omdat het weinige water in kleine 

druppeltjes door de boter is verspreid, 

is het goed bestand tegen bacteriële 

aantasting. Boter kan in principe enkele 

dagen op keukentemperatuur bewaard 

worden. Maar pas op, vooral de smaak is 

erg kwetsbaar. Lucht en fel licht kunnen 

de vetmoleculen afbreken tot kleine 

fragmenten die ranzig ruiken. 

Boter neemt makkelijk sterke smaken 

op en daarom moet boter altijd goed 

afgedekt worden. Het beste kun je grote 

voorraden boter in de diepvries bewaren. 

De dagelijkse voorraad kan opgeslagen 

worden in de koeling. Dek de boter het 

liefst af in de oorspronkelijke verpakking of 

plasticfolie. Aluminiumfolie is een metaal 

en kan de oxidatie van het aanwezige 

botervet versnellen.



Pure sauzen
op basis van Hollandia Koksroom original 

Hoe bereid je je goed voor op de drukke feestdagen? De kerstdagen zijn 

veelal de drukste momenten van het jaar. De voorbereidingen vergen 

veel energie en een strakke planning. Het bereiden van sauzen is zo’n 

arbeidsintensief proces, waarbij precisie en een strakke planning 

vereist zijn. Om de druk van de ketel af te halen komt Hollandia met een 

vernieuwende techniek voor het snel en efficiënt bereiden van klassieke 

roomsauzen. Ideaal om vooraf te produceren en in te vriezen.

efficiente roomsauzen Koksroom original
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Pure sauzen
op basis van Hollandia Koksroom original 

- Snijd de knolselderij in brunoise en zweet aan in de 

roomboter. Voeg fijngesneden champignons en prei toe 

en gaar de groenten tot deze beetgaar zijn.

- Kook de visgraten in de witte wijn.

- Kook de rivierkreeftjes 4 minuten en spoel direct koud.

- Verwijder het staartvlees en kneus de karkassen van 

rivierkreeften met een hakbijl of onderkant van een 

steelpan.

- Voeg de visgraten en de gehakte rivierkreeft karkassen 

samen met de rest van de ingrediënten in een 

vacumeerzak en trek vacuüm. 

- Laat de saus gedurende 2 uur stomen in de 

combisteamer op 100°C.

- Passeer de saus door een fijne zeef.

- Kook de krabpoten af in water met zout, en koel direct 

terug in de koude courtbouillon.

- Knip de poten open met een schaar en haal het 

krabvlees uit de poten.

- Kook de aardappelen in water met saffraan en zout

- Gaar de prei onder vacuüm met boter en vanille.

Afwerking

- Verwarm de krabpoten in de courtbouillon.

- Verwarm de saus en maak af met citroensap.

- Maak de borden op als op de foto of naar eigen inzicht.

Hiernaast vind je alvast 

één voorbeeld van een 

verrassende en efficiënte 

roomsaus op basis van 

Hollandia Koksroom 

Original.

King krab met nantuasaus
met saffraanaardappelen en vanilleprei.

Kijk voor nog meer informatie met deze vernieuwende 
sauzentechniek op www.hollandiaculinair.nl 
Onder het kopje brochures > magazines vind je de !DEE sauzenspecial 2009

Receptuur voor 1 liter saus

Nantua saus

100 gram   rivierkreeft karkassen 

  of krabschalen 

100 gram visgraten 

1 liter Hollandia Koksroom, 

  original

50 gram champignons

50 gram knolselderij

50 gram prei 

50 gram tomaat

1 gram xanthaangom

5 gram zout

  citroensap

Zoals bekend heeft de Nantuasaus 

op basis van vis en/of schaaldieren 

een iets andere bereidingswijze 

dan sauzen op basis van vlees, 

wild en gevogelte. Visgraten en 

schaaldieren kunnen een wrange 

smaak geven aan de saus. Denk 

bijvoorbeeld aan de ongewenste 

ammoniakgeur van schaaldieren. 

Om deze reden worden de graten 

en schaaldier-karkassen vooraf 

gegaard. Dit vermindert tevens de 

kans op schiften van de saus.



Aardappel

grenzeloos

De aardappel is een zeer veelzijdig  ingrediënt 

en niet meer weg te denken uit de Nederlandse 

keuken. Vincent van Gogh had in de 19e 

eeuw al goed gezien, dat de aardappel een 

belangrijke positie in ons voedingspatroon ging 

innemen; Nederlanders zijn aardappeleters! 

Gekookt, gestampt, gebakken en gefrituurd! 

Er zijn honderden verschillende klassieke 

aardappelbereidingen. Tijd om eens te kijken 

wat er vandaag de dag allemaal mogelijk is 

met Neerlands volksvoedsel nummer één.
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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. 

Aardappelcylinder

500 gram aardappel (vastkokend) 

  cookiespray 

methode 1
- Schil de aardappel en snijd op de 

Spirali machine lange slierten 
- Bekleed een stalen cylinder met 

een strook ingevet vetvrij papier.
- Draai de aardappelsliert om de 

beklede cilinder.
- Dek af met een tweede strook 

vetvrij papier en bindt vast met 
opbindtouw.

- Frituur de spiralen circa 5 minuten 
op 170°C.

methode 2
- Schil de aardappel en snijd op de 

Spirali machine lange slierten 
- Leg de slierten strak tegen elkaar 

op een siliconenmatje en stoom in 
2 minuten gaar in de steamer.

- Bekleed een stalen cylinder met 
vetvrij papier en bekleed met de 
gestoomde aardappel.

- Frituur de spiralen circa 3 minuten 
op 180°C.

Bewaar in een afgesloten bakje 
met siliconenkorrels.
Dresseer een salade in de 
aardappelcylinder of serveer als 
krokantje.

In eendenvet 
gegaarde aardappel

10  aardappels

  (bijvoorbeeld Ratte)

300 gram eendenvet

1 teentje knoflook

4 takjes tijm

1 tak rozemarijn

4  laurierblaadjes

15  zwarte peperkorrels

  zout

  Hollandia Beur culinair, 

  vloeibaar

- Was de aardappels goed en snijd 
ze in plakken van ongeveer 5 mm 
dikte.

- Verwarm het eendenvet met de 
knoflook en de kruiden en breng 
hoog op smaak met zout.

- Verdeel de aardappelschijfjes over 
passende vacuümzakken en giet 
er het eendenvet bij.

- Trek vacuüm en leg de zakken 
20 tot 25 minuten in een au bain 
Marie of Roner van exact 85°C tot 
de aardappels gaar zijn.

- Haal uit het vet en droog met 
keukendoek. 

- Bak à la minute in Beur culinair 
met een fijngesnipperd sjalotje.



Aardappelwafeltjes Aardappel
papier

Feiten over 
aardappel

•	 De	aardappelplant	
behoort tot de familie van 
Nachtschadeachtigen, 
waaronder ook de 
aubergine, paprika en 
tomaat vallen.

•	 De	aardappel	vindt	
zijn oorsprong in Peru 
(Zuid-Amerika). De 
Spanjaarden brachten de 
aardappelplant aan het 
eind van de 16e eeuw 
richting Europa.

•	 De	komst	van	de	
aardappel heeft in Noord-
Europa vele levens gered, 
nadat in strenge winters al 
het graan was afgevroren. 

•	 Het	tegenovergestelde	
gebeurde ook toen in 
Ierland de hongersnood 
uitbrak als gevolg van een 
mislukte aardappeloogst. 
Dit door toedoen van 
de aardappelziekte. 
Het gevolg was dat 
ruim 3 miljoen Ieren per 
boot richting New York 
vertrokken.

•	 In	veel	Europese	en	
Westerse landen is 
de aardappel een 
basisvoedingsmiddel. 
Net als rijst, pasta en 
brood is de aardappel 
een belangrijke bron van 
koolhydraten.

•	 Dankzij	de	goede	
gronden en het 
gematigde zeeklimaat is 
Nederland uitgegroeid 
tot wereldmarktleider in 
pootaardappelen.

•	 De	herfstvakantie	is	
ontstaan dankzij de 
aardappel. Vroeger werd 
er namelijk handmatig 
geoogst en daarbij was 
alle hulp van de kinderen 
vereist.

Warm 
aardappelschuim

300 gram aardappels, bloemig

150 gram Hollandia Koksroom, 

  original

150 gram kookvocht

  van de aardappels

50 gram Hollandia Roomboter, 

  ongezouten

  zout, peper, 

  nootmuskaat

- Kook de aardappels in water 
met zout tot ze gaar zijn. Giet de 
aardappels af en vang het vocht op.

- Wrijf de aardappels door een 
zeef en meng met de Koksroom, 
kookvocht en de boter.

- Breng op smaak met zout en 
nootmuskaat en giet nog warm in 
de siphon.

- Plaats een patroon en serveer direct 
of houd warm in een bain marie of 
Roner van maximaal 70°C.

1 kilo kruimige aardappel

100 gram Hollandia Roomboter, ongezouten

1  heel ei

5  eidooiers

2,5 dl. water

150 gram Hollandia Roomboter, ongezouten

125 gram gezeefde bloem

4  hele eieren

  zout, peper, nootmuskaat

  verse kruiden of ansjovis

- Kook de aardappels gaar en laat 
droogstomen. Duw door een 
pureeknijper en vermeng met de 
roomboter, het hele ei en de eidooiers.

- Maak een soezenbeslag van het water, 
de boter, bloem en de eieren en meng 
door de aardappelpuree.

- Breng op smaak met zout, peper en 
nootmuskaat en roer er naar smaak 
gehakte groene kruiden of bijvoorbeeld 
ansjovis door. Doe de massa in een 
spuitzak.

- Verwarm een wafelijzer en spuit er kleine 
hoopjes van de Dauphinepuree op.

- Doe de deksel dicht en bak ze gaar.

Heerlijk als snack, als garnituur bij 
hoofdgerechten of bij soep.

1 grote aardappel

  (bloemig)

  inktvisinkt

- Kook de aardappels in 
water met zout tot ze gaar 
zijn. Giet de aardappels af 
en verwijder de schil.

- Wrijf de aardappels door 
een zeef en breng op 
smaak met peper, zout 
en inktvisinkt. Hou er 
rekening mee dat de 
massa gedroogd wordt 
waardoor de smaak dus 
sterker zal worden.

- Smeer de massa dun uit 
op een siliconenmatje, 
voor strakke vormen kun 
je een sjabloon gebruiken.

- Droog de massa een half 
uurtje in een oven van 
60°C. Bewaar tot gebruik 
in een goed afgesloten 
bakje.

In eendenvet 
gegaarde aardappel



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

Bij Hollandia zijn we niet snel tevreden. Dus aangezien onze gesuikerde 

slagroom uit spuitbus al de beste stand en stevigheid had, zijn we aan 

de slag gegaan met de presentatie. Met een unieke spuitkop als gevolg. 

Deze zorgt voor een prachtig volle toef met fraaie, scherpe randen.

Kortom, over smaak valt niet te twisten, maar voor vakmanschap kunt u gelukkig kiezen!

Ga voor meer informatie naar www.hollandiaculinair.nl

De unieke spuitkop
   van Hollandia...

...voor een professionele toef!

Uniek
innovatief 

design
+

Makkelijker
hanteerbaar

+
Hygiënischer
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