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Wat geserveerd wordt, telt slechts voor 50% mee! * 

Vandaag de dag beoordelen restaurantbezoekers een restaurant 

op basis van hun totaalbeleving en gaat 'uit eten' verder dan 

alleen hetgeen wat op het bord gepresenteerd wordt. Maak van 

je restaurant een succesvol concept door buiten de randen van 

het bord te denken. Sta open voor nieuwe mogelijkheden en 

laat gastronomische dogma’s eens niet leidend zijn.

In deze editie van het magazine vind je dan ook een reportage 

over een moderne keukenbrigade die de keukenbeleving op 

ongewone, maar spectaculaire wijze tot in het restaurant 

brengt. Verder geen chef, maar een eetdesigner, die ons vak 

van een andere kant bekijkt. Ze geeft tips en vertelt over haar 

verrassende ideeën, zoals getatoeëerde paprika’s.

Bovendien reisden we af naar Milaan en achterhaalden het 

succes van de Apéritivo. Én zoals je van ons gewend bent, vind 

je tevens weer een techniek en een 4-tal collectiegerechten, 

waarbij er ingespeeld wordt op de beleving van smaak.

Kortom, haal meer uit je onderneming door verder te kijken 

dan wat er op het bord ligt. Het behoeft vaak geen grote 

investeringen, maar het kan van grote invloed zijn op de manier 

hoe gasten jouw restaurant als totaalconcept beoordelen. 

We wensen je nog veel leesplezier,
Het Hollandia team

*  Bron: Foodservice congres

 november 2011 in België.

Voorwoord

Durf buiten
de randen
van het bord
te denken



04  Techniek in beeld
 Klassieke en moderne schuimen
 De techniek en de wetenschap achter het maken van schuimen en espuma’s,

 een boost voor de smaak!

08 !dee in de keuken 

 Restaurant De Molen
 Een modern restaurant presenteert de laatste trends op culinair gebied.

14 Recepten
 Proef de beleving!
 Beleving als inspiratiebron bij de Hollandia recepturen.

24 de passie van...
 Marije Vogelzang
 Over de passie van een designer, die eten bekijkt vanuit een ander perspectief.

28  Grenzeloos
 Zuivel
 Verschillende smaken en structuren realiseren op basis van room als puur ingrediënt.

32 Rendement
 Menumanager
 Praktisch rekenen en je rendement berekenen aan de hand van een driegangenmenu.

36 Reportage
 Apéritivo Milaan
 Hollandia bracht een bezoek aan de meest modebewuste stad ter wereld,

 ging op zoek naar het geheim achter het succes van de Apéritivo en vertaalde deze

 naar een eigen collectie van apéritivo.

Uitgave van FrieslandCampina Professional

Postbus 137, 5670 AC Nuenen

Tel.: 040-295 1201

E-mail: hollandia.nl@frieslandcampina.com 

Website: www.hollandia.nl

Redactie: Maurice Janssen, André van Dongen,

Tom van Meulebrouck

Recepten: André van Dongen,

Tom van Meulebrouck

Fotografie: Kasper van ’t Hoff, Tony Le Duc

Ontwerp en realisatie: Force451

Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder 

voorafgaande toestemming van de uitgever

worden overgenomen. FrieslandCampina 

Professional noch Force451 kan aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele zet- of drukfouten.

C O L O F O N

03  



04  !DEE

Techniek in beeld

schuimen
Smaakbeleving vergroten
met klassieke en moderne... 
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Een schuimige substantie bestaat voornamelijk uit luchtbellen in een vloeistof die 

worden gestabiliseerd in een vloeistof. Het succes van een schuim ligt niet alleen 

in de visuele schoonheid. Dankzij het luchtige en vluchtige karakter is het tevens 

een boost voor de smaakreceptoren. In deze ‘Techniek in beeld’ lees je wat er 

komt kijken bij het maken van schuimige structuren. We verklaren de techniek en 

wetenschap achter het maken van schuimen en espuma’s en geven meer inzicht in 

de verschillende bereidingen van moderne schuimen.

Smaakbeleving vergroten
met klassieke en moderne... 

Met dank aan de revolutionaire technieken uit de keuken

van El Bulli zijn schuimige substanties de laatste jaren in

allerlei vormen geïntegreerd in de moderne keuken.

Als hommage laten we verschillende technieken op basis

van schuim de revue passeren. Van klassiek tot modern,

voor de ultieme smaakbeleving.

Het meest traditionele voorbeeld van een schuim is slagroom. 

Slagroom is room die luchtig wordt geklopt door middel van 

een garde of slagroomsiphon. Room bestaat net zoals geslagen 

eiwit uit lucht en water, dat wordt gestabiliseerd door eiwit. 

Het proces heeft te maken met de manier waarop een structuur 

van luchtbellen wordt verkregen. Tijdens het opkloppen wordt 

er kracht uitgeoefend door de garde en ondergaan de eiwitten 

een verandering, waardoor ze een dun laagje vormen rondom 

de luchtbellen. Dat geeft gedurende bepaalde tijd een subtiele 

versteviging aan het schuim. Room kan worden opgeslagen, 

terwijl bij het bereiden van melkschuim voor een cappuccino 

het schuim weer snel inzakt. De stevigheid van slagroom is

te verklaren uit het percentage vetbolletjes dat aanwezig is

in de vloeistof. Tijdens het opkloppen gaan de vetbolletjes 

samenkleven ter versteviging van de luchtbellen. Het melkvet 

fungeert als het ware als een stabilisator voor het schuim.

In plaats van vet kan ook op andere manieren een luchtig en 

stabiel schuim worden verkregen door het percentage vet te 

vervangen door ingrediënten die voorkomen dat het schuim 

weer inzakt. Naast de klassieke voorbeelden van slagroom, 

meringues en mousses, worden dit de moderne schuimen of

espuma’s genoemd.

Espuma betekent schuim in het Spaans en is de algemene 

naam die tegenwoordig wordt gebruikt voor een schuimige 

substantie uit een siphon. De vloeistof, die luchtig wordt

gemaakt als slagroom, moet een bepaalde viscositeit hebben 

om zijn luchtigheid te behouden. Naast het feit dat eiwit of

een bepaald percentage melkvet zorgt voor een schuimige en

stabiele substantie, zijn er ook andere ingrediënten of

combinaties van ingrediënten mogelijk om een stabiel

schuim te verkrijgen. Zodoende kunnen er ook espuma’s

worden gemaakt op basis van een vloeistof en bepaalde 

bindmiddelen. Extreem luchtige schuimen kunnen worden 

verkregen door deze op te schuimen met een staafmixer.

Op de volgende pagina’s staan voorbeelden van zowel klassieke 

als moderne schuimen met een unieke smaakbeleving.

Espuma’s en andere
moderne schuimen

Slagroom
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Techniek in beeld

Slagroom 

Slagroom kan het beste opgeklopt worden bij een temperatuur 

tussen de 2 °C en 4 °C. Het hoogste volume en beste resultaat 

wordt verkregen door 1/3 van de kom te vullen met slagroom 

en deze op te kloppen op middelmatige snelheid tot een 

tekening met de garde zichtbaar wordt en vervolgens op hoge 

snelheid verder te kloppen tot het gewenste eindresultaat. 

Chocolademousse 

Bij een mousse wordt altijd gebruikgemaakt van een deel 

slagroom en een deel eiwit om de juiste luchtige consistentie 

te krijgen. In dit voorbeeld zijn een witte en donkere

chocolademousse bereid en opgespoten met duospuit,

waardoor er een visueel mooie presentatie ontstaat met

een mengeling van twee soorten chocolademousse. 

Garnalen-espuma  

Het recept van garnalen-espuma is ontwikkeld op basis van 

slagroom, garnalenschalen en aromaten. Om een stabiel en 

luchtig schuim te verkrijgen, moet er minimaal 20% melkvet 

aanwezig zijn in de receptuur. Het schuim wordt geserveerd bij 

de tomaten-garnalensalade bij het collectiegerecht op pagina 

16, waarbij het romige garnalenschuim een fijn contrast heeft

met de fris zure salade.

Meringue nieuwe stijl

Het maken van een meringue is een klassieke bereiding,

waarbij men gebruikgemaakt van luchtig geklopt eiwit verrijkt 

met suiker. Dit schuim wordt vervolgens gedroogd om een

krokant schuim te verkrijgen. Sinds kort is men erin geslaagd 

het vocht uit het eiwit te onttrekken. Op deze manier is het

mogelijk vloeibare smaakstoffen te mengen met het eiwitpoe-

der en luchtig te kloppen. Door het schuim vervolgens te dro-

gen wordt een heel fijne structuur verkregen die men het best 

kan vergelijken met piepschuim. Wanneer het schuim oplost 

in de mond, komt de smaak vrij van de vloeistof waarmee het 

eiwitpoeder is opgeklopt. Zie recept op pagina 20.
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Schuimige wolken 

Zoals eerder vermeld kunnen luchtige structuren verkregen 

worden door de juiste verhouding van water, eiwit en vet te 

mengen en op te schuimen. Deze techniek om schuimige

wolken met behulp van een staafmixer te bereiden is tevens 

afkomstig van El Bulli. De structuur van badschuim wordt

verkregen door gebruik te maken van een emulgator.

Kijk voor het recept van het peterselieschuim op pagina 33

of schuim van schelpdierenbouillon op pagina 19, waarbij

het schuim wordt gebruikt om de schuimende kustlijn

te visualiseren.

Wakame-schuim

Het schuim van de zeewiersalade is gemaakt op basis van

de Hollandia Koksroom Original. De koksroom heeft een

vetpercentage van 20%. Dat betekent dat het totale recept 

op een lager vetpercentage uitkomt en de espuma in theorie 

niet stabiel zou zijn. Toch wordt er een perfect luchtig schuim 

verkregen, omdat het zeewier gelerende eigenschappen bevat, 

waardoor er een binding ontstaat. Kijk voor het recept

op pagina 19.

Schuimige Debic Panna Cotta

Ook op basis van de Debic Panna Cotta kan een luchtig en 

stabiel schuim worden verkregen. Het voordeel van de panna 

cotta is dat het zowel melkvet als een stabilisator/bindmiddel 

bevat in de vorm van gelatine. Smelt de panna cotta, voeg de 

vruchtenpuree toe en belucht met een lachgaspatroon. Voor de 

ideale consistentie van de espuma houd je een verhouding

aan van drie delen panna cotta en twee delen vruchtenpuree. 

Vruchten-espuma

Men kan ook espuma maken door te werken met vruchten-

puree en gelatine. Op deze wijze krijg je een schuim met 

meer bite en een ander mondgevoel dan bij schuimen op 

basis van room. Houd bij een espuma op basis van gelatine 

een verhouding aan van 10-12 gram bladgelatine op een liter 

vruchtenpuree. Verwarm de vruchtenpuree tot 50 °C en voeg 

de voorgeweekte gelatine toe. Laat afkoelen tot kamertempera-

tuur en belucht met een lachgaspatroon. 
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Restaurant de Molen

!DEE in de keuken

Innovatieve
tafelbereidingen



Actieve communicatie

Creatieve kracht achter het restaurant is chef Wouter van 

Laarhoven. “In tijden dat de horecawereld onder druk staat, 

moeten we gasten iets extra’s bieden om succesvol te blijven.” 

Ook al ligt restaurant De Molen verscholen in een klein dorp 

in het midden van Nederland, het restaurant weet de gasten 

eenvoudig te bereiken via diverse communicatiekanalen.

“We hebben bijvoorbeeld een prachtig kookboek gemaakt.

Op de Facebook-pagina van het restaurant vinden gasten de 

actuele menukaart met foto's van de gerechten.

Via Twitter laten we onze volgers weten als er nog plek vrij is

in het restaurant of dat de nieuwe menukaart van start gaat. 

We hebben ruim duizend volgers die dit soort berichten elke 

dag lezen en met duizend bezoekers kunnen wij een aantal 

dagen het restaurant vullen. Dankzij het wereldwijde web

is het ook gemakkelijker geworden kennis te absorberen

en rond te kijken waar collega’s aan de andere kant van de 

wereld mee bezig zijn.”

Beleving

Wouter volgt als geen ander de trends in de culinaire wereld. 

Hij is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om meer beleving 

te geven aan het restaurant. Het brood wordt bijvoorbeeld 

gemaakt van meel dat elke ochtend wordt gemalen door de 

molenaar. Sinds kort kunnen gasten zelfs thuis genieten van

de delicatessen uit de keuken van het restaurant.

Van patisserietaartjes tot vinaigrettes en van borrelgarnituren 

tot specerijenmelanges. Alle producten staan uitgestald op

een strategische plek in het restaurant of zijn te bestellen

via de webshop. Gasten nemen een fles vinaigrette mee naar 

huis en denken elke keer als ze een salade maken terug aan

het restaurantbezoek. “Buiten het feit dat deze producten

meer bekendheid opleveren voor ons restaurant, levert het

ook nog eens extra omzet op. Dus houd ik mijn 

keukenpercentage zeer laag.”

Zo klassiek als de naam doet vermoeden, zo modern presenteert het

restaurant zich naar de buitenwereld toe. Niets wordt aan het toeval

overgelaten bij restaurant De Molen. Tijdens de service wordt het

restaurant in korte tijd omgetoverd tot een theater waar koks aan de

lopende band spectaculaire tafelbereidingen presenteren. Social media

en een kookboek horen volgens de eigenaren net zo goed bij het interieur

van een hedendaags restaurant als de gedekte tafels en het fornuis van

de keuken. Het verhaal van een restaurant dat succesvol is en niet alleen 

durft, maar vooral ook succesvol is door een early adopter te zijn van de 

trends in de wereld van de gastronomie. 
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Er zijn meerdere restaurants die producten op soortgelijke wijze 

aanbieden. Wouter vindt het wel heel belangrijk deze ideeën 

te vertalen, zodat het toepasbaar wordt voor het restaurant 

en een eigen handtekening krijgt. Bij het uitvoeren van deze 

projecten kan hij rekenen op veel steun van het keukenteam. 

“We werken ondertussen al meer dan drie jaar met hetzelfde 

team samen. Op dit moment is de keukenbrigade een geoliede 

machine die op volle kracht draait. De koks voelen een zekere 

vorm van verantwoordelijkheid en zijn betrokken bij de zaak”, 

aldus Wouter.

Wie zijn kennis durft te delen, wordt aan de andere kant 

gevoed. “Het hele keukenteam denkt mee en vindt nog altijd 

inspiratie, tijd en energie om samen nieuwe gerechten of 

bereidingen te bedenken. De reacties van onze gasten zijn de 

beste beloning die we kunnen krijgen als team. Dat motiveert 

om steeds een stapje hoger te gaan. Hierin durven we 

tegenwoordig zelfs verder te denken dan wat op het bord ligt.” 

Speciaal voor Hollandia demonstreerde het keukenteam een 

aantal innovatieve tafelbereidingen om de keukenbeleving tot 

in het restaurant te brengen.

De interactie met de gasten tijdens een tafelbereiding geeft 

veel toegevoegde waarde aan een restaurantbezoek.

Bij restaurant De Molen nemen de koks in een aantal gevallen 

de tafelbereiding over van de bediening. Een tafelbereiding 

maakt van een restaurant een theater waarbij de gast kan 

genieten van de beleving aan tafel. Klassieke tafelbereidingen 

als het uitbenen van gevogelte of het bereiden van een crêpe 

Suzette zijn evergreens die altijd op de menukaart zullen blijven 

staan. Restaurant De Molen tilt het begrip tafelbereiding 

naar een hoger niveau. De amuse bestaat bijvoorbeeld uit 

een fondue, waarbij ingrediënten als zacht gegaarde octopus, 

coquilles en dumplings in een geurige bouillon door de gasten 

worden gegaard en vervolgens worden gedoopt in kappertjes 

of wortelpoeder. Zo worden bij het voorgerecht langoustines 

gegaard aan tafel door deze op een hete steen te plaatsen. 

Bij andere creaties worden weer de zintuigen geprikkeld 

door middel van geur of licht. Als spectaculair sluitstuk trekt 

restaurant De Molen alle registers open door een dessert direct 

op de eettafel te bereiden.

Eigen handtekening

Tafelbereidingen
onder de
tafelbereidingen

Tafelbereidingen
op een hoger niveau

1) Dresseren direct op de tafel. 2) Stikstof toevoegen aan chocoladeballon. 3) Chocoladeballon wordt kapotgegooid.

Voor aanvang van de tafelbereiding wordt het tafellinnen 

verwijderd. Hieronder zit nog een laken verstopt dat behandeld 

is met een speciale coating, waardoor het laken van aankleding 

tot serviesstuk wordt omgetoverd. Het dessert wordt 

voorbereid in afzonderlijke bakjes. Er verschijnen twee koks 

aan tafel om het dessert te dresseren als een schilderij op het 

tafellaken. Er worden sabayon en dressing van yuzu geserveerd 

met ravioli’s van hibiscus en druppels van yoghurt met honing. 

Op het einde wordt een chocoladeballon op tafel geplaatst, die 

vooraf wordt gevuld met allerlei snoepgoed als huisgemaakte 

suikerspin, fruitgummies en chocolade crunch. De bal wordt 

gevuld met stikstof en vervolgens kapotgegooid op tafel, zodat 

de inhoud zichtbaar wordt. De gasten kunnen direct vanaf de 

tafel het dessert delen.

!DEE in de keuken
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Bij dit gerecht worden de zintuigen 

geprikkeld door middel van geur.

De Unagi kabayaki is een signature 

dish met een combinatie van twee 

oer-Hollandse ingrediënten, namelijk 

paling en rode biet. Unagi is de Japanse 

benaming voor paling op Japanse wijze 

gegrild op de barbecue en gelakt met 

een reductie van soja en mirin.

De mirin wordt vervangen door sap van 

rode bieten, dat ook rijk aan suikers 

is. Op deze wijze wordt aan de Japanse 

bereiding van de paling een aardse 

smaak en Hollandse touch meegegeven. 

Die wordt gecombineerd met een mousse 

van typisch Nederlands gerookte paling 

en fris zure garnituren van biet, rettich 

en limoen. Om de geur van de barbecue 

terug te laten komen in het gerecht, 

wordt het bord op een kussen geplaatst, 

gevuld met een barbecuegeur van de 

gedroogde huid van paling en rookmot. 

In het kussen wordt een gaatje geprikt 

om de geur vrij te laten komen tijdens 

het eten van het gerecht.

1) Vullen van kussen/zak
 met barbequegeur.

3) Chocoladeballon wordt kapotgegooid.

2) Geurzak in kussensloop stoppen. 3) Gerecht op vol kussen geplaatst.
 Met prikpen gaatje in prikken, zodat er
 langzaam geur vrijkomt.

4) Leeg kussen met gerecht.
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In Nederland is het aspergeseizoen een betrekkelijk kort seizoen: het duurt 

ongeveer twee maanden. Van oudsher worden de asperges gestoken vanaf de 

tweede donderdag van april tot en met 24 juni. 

Bij veel bevolkingsgroepen wordt de asperge omschreven als geneeskrachtig kruid. 

De asperge bevat namelijk stoffen die een gunstige uitwerking kunnen hebben op 

diverse kwalen en stoornissen. Er zijn maar weinig groenten die zoveel vitaminen 

en voedingsstoffen bevatten en tegelijkertijd zo caloriearm zijn als asperges.

À la Flamande, dat letterlijk 'op Vlaamse wijze' betekent, is de vakterm voor het 

garnituur dat klassiek bij de witte asperges geserveerd wordt. Het gaat hierbij

om een relatief eenvoudig garnituur dat stamt uit de Middeleeuwen.

Van oudsher bestaat het uit gekookte eieren en boter. Later zijn hier ham en 

peterselie aan toegevoegd, wat een goede keus is geweest. Door zijn eenvoud

zijn de selectie van de beste ingrediënten en een perfecte bereiding van het 

gerecht des te belangrijker. Kijk voor de recepten van onze variaties op deze 

klassieker op www.hollandia.nl.

De klassieke
Asperges à la Flamande

De wereld van 
Hollandia

Deze kristallen zijn een nieuwe vorm 

van specerijen die gemaakt worden van 

etherische olie, ook wel essentiële olie 

genoemd. De olie wordt meestal gewonnen 

uit plantaardige producten of gewassen door 

middel van een speciaal destillatieproces. 

Via een gepatenteerde techniek wordt de 

pure etherische olie daarna ingekapseld in 

kristallen van de biologische cactussoort 

agave. Deze 100% biologische kristallen 

bevatten geen zout of suiker en kunnen 

zowel in vloeibare als in vaste vorm verwerkt 

worden. De zeer geconcentreerde smaak 

zorgt ervoor dat slechts een kleine dosering 

nodig is om je gerechten juist die extra pure 

smaak mee te geven. In Frankrijk hebben 

deze kristallen al aardig wat bekendheid 

verworven en hebben ze zelfs de innovation 

award op de Sial in Parijs gewonnen.

Koken met kristallen is nieuw en uniek in

de professionele keuken en sluit perfect aan 

op de trends van 2012.

www.kokenmetkristallen.nl

Nieuwe 
smaakmakers 
in de keuken

Actueel
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Tijdens the Flemish primitives in januari 2010 

kondigde Sergio Herman al aan bezig te zijn met 

een bijzonder meesterwerk. ‘Sergiology’ staat 

voor de leer van Sergio Herman of beter, de 

inspiratiebronnen van Sergio Herman die hem 

gebracht hebben waar hij nu staat als creatief

mens in het leven en in zijn restaurant Oud Sluis. 

Een audiodevice met hoofdtelefoon leidt je door 

het boek langs prachtige creaties, portret en 

sfeerbeelden gefotografeerd door Tony Le Duc en 

Stefan Vanfleteren. Het mag dan ook geen kookboek 

genoemd worden, maar eerder een audiovisueel 

gastronomisch kunstobject met inspiratiebronnen

en creaties van de Chef. Zo hoor je Sergio vertellen 

over de totstandkoming van zijn creaties, een 

interview met zijn inspiratiebronnen of hoor je het 

geruis van de zee terwijl je kijkt naar een sfeerbeeld.

Dit alles wordt uitgegeven in een luxe zwarte linnen 

box, welke gelimiteerd verkrijgbaar is vanaf 21 mei. 

Bijzonder is dat je via de site www.sergiology.com

je eigen box met uniek nummer kan reserveren.

In januari is de nieuwe website van 

Hollandia live gegaan. doel was een 

dynamische site te ontwikkelen waar 

volop inspiratie en informatie te 

vinden is. Je vindt er een uitgebreide 

receptendatabase met daarin alle 

recepturen die de afgelopen jaren door 

de culinair adviseurs zijn ontwikkeld. 

Op verschillende manieren kan gezocht 

worden naar een specifiek recept. eén van 

die manieren is om te zoeken op een in 

een receptuur gebruikte techniek.

De verschillende technieken zijn daarnaast 

ook apart te bekijken waarbij de recepten 

waar deze techniek in wordt gebruikt weer 

gemakkelijk zijn terug te vinden. Daarnaast 

is aan de recepten de mogelijkheid 

gekoppeld om op een makkelijke manier 

het rendement te berekenen.

Met deze speciale calculatiemodule 

bereken je de kosten per recept en zelfs per 

ingrediënt. Je kunt zelf de prijzen invullen 

die je betaalt. Zo wordt jouw recept een 

exacte berekening en kom je nooit meer 

voor financiële verrassingen te staan.

Uiteraard is ook het nieuwste !DEE 

magazine online te bekijken, vind je er 

informatie over lopende acties, is er een 

verkrijgbaarheidspagina waarop je de 

grossier het dichtst bij jou in de buurt kunt 

vinden etc. Benieuwd naar de nieuwe site, 

kijk dan snel op www.hollandia.nl

13  

De nieuwe website
van Hollandia

Sergiology

Fotografie: Tony Le Duc



 Zomergevoel
In Griekenland at ik de lekkerste tomaten die ik ooit heb gegeten.

En de herinnering van de vele bezoeken aan wijnboeren in de

Bordeaux vertaalde ik naar een ketchup van blauwe druiven. 

Gecombineerd met de vele uitstapjes naar de Belgische kust werd dit

een cocktail van vakantieherinneringen in één gerecht: een moderne 

uitgave van de gevulde tomaten die in de jaren '50 tot '80 als exquis 

lunchgerecht of als hors d’oeuvre op de kaart stonden. De moderne 

versie bestaat uit een bonte collectie tomaten met verschillende 

bereidingen van garnalen: schuim, cracker en salade.

 Koraalrif
Het was een heerlijke zomerdag in Costa Rica. Het koraalrif – het enige 

koraalrif langs de Caribische kust – lonkte als nooit tevoren. Ver onder 

water raakte ik, al snorkelend, bijna betoverd door een onbekende 

onderwaterwereld. Koraal met fantastische vormen, vissen met

aparte kleuren. De indrukken die ik opdeed, nam ik niet alleen maar 

mee boven water, maar ook mee naar huis, naar mijn keuken.

Om die te verwerken in een gerecht dat een hommage zou worden

aan een bijzondere wereld. Een gerecht met eenvoudige technieken, 

maar wel heel innovatief.

 Proef de
      beleving!

Recepten
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  Eau de cologne
Parfumisten zijn net als chefs experts in het samenstellen van een 

verfijnd product: een zorgvuldig gedoseerde opbouw van topnoten, 

hartnoten en basisnoten. Eén voor één geven die geuren zichzelf prijs, 

een unieke chemie van componenten die elkaar versterken. Waarom 

zou ik met dat idee niet een dessert kunnen maken, bedacht ik me?

En net als een parfum een gerecht laagje voor laagje opbouwen met 

verschillende aroma's die verrassend goed harmoniëren?

Met bergamotsorbet als citrusachtige topnoot, jasmijn, 

oranjebloesem en gember als het hart en rozemarijn en jeneverbes. 

Een nieuwe smaaksensatie, mijn favoriete geur als dessert.

 Strawberry fields
Jeugdherinnering, pas ontdekt in een vergeeld fotoalbum.

Mijn vriendin en ik, samen in Parijs. Stad van de eeuwige romantiek. 

Ook die avond, met een violist en een pianist die een fantastische 

eigen interpretatie van Strawberry Fields Forever speelden in een 

restaurantje. Die aparte combinatie, het opvallende arrangement:

ik was voor even weer terug in het Parijs van toen, om geïnspireerd 

van de romantiek romige en zoete elementen met elkaar te laten 

samenspelen in een eigen creatie. De 'strawberries' kregen, decennia 

later, alsnog de erkenning die ze verdienden: met liefde bereid.

 Proef de
      beleving!
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Persoonlijke herinneringen of andere invloeden kunnen voor een chef een
inspiratiebron zijn voor een gerecht. Een gerecht is namelijk nooit een optelsom
van ingrediënten. Het is een concept, een idee, een moment van inspiratie. Wie die 
beleving in een gerecht weet te leggen, geeft elk gerecht toegevoegde waarde.
En beleving is overal. Op straat, op vakantie, in een modeblad, tijdens een avondje 
theater of in een winkel. Stel je open voor die bijzondere beleving. Voeg het toe aan 
een gerecht. En merk zelf dat de sensatie meer is dan de som der delen! Hollandia 
presenteert hierbij vier ervaringen die geleid hebben tot vier collectiegerechten.



Grijzegarnalen-espuma
50 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar 
20 gram gesnipperde sjalot
10 gram tomatenpuree
200 gram garnalenschalen
100 ml armagnac
100 ml witte wijn
300 ml Hollandia Slagroom, ongezoet
5 gram zout
1 gram cayennepeper

Grijzegarnalencracker
300 gram Tapioca
110 gram garnalen
150 ml garnalenbouillon
110 ml water  
14 gram zout

druivenketchup
500 gram rode druiven
100 ml azijn, Cabernet Sauvignon
30 gram suiker
25 ml  shiro shoyu
3 gram zout
6 gram gellan-gom

Tomaten-garnalensalade
500  gram  grijze garnalen
500 gram tomaten, San Marzano
300 gram tomaten, Kumato
500 gram groene tomaten  
300 gram gele cherrytomaten  
30 gram gesnipperde sjalot
50 ml olijfolie 
10 ml sherryazijn 
3 gram zout

Garnering
500 gram  bleekselderij
200 gram postelein

Recepten
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 Werkwijze

• Voor de espuma, de sjalotten aanzweten in de beur culinair, voeg de garnalenschalen en 

tomatenpuree toe. Gaar totdat de garnalenschalen beginnen te verkleuren en blus af met 

de wijn en armagnac. Laat 10 minuten infuseren en reduceer vervolgens tot de helft. Haal 

van het vuur, voeg de room toe en passeer door een fijne zeef. Breng op smaak met zout en 

cayennepeper. Koel terug en reserveer in een siphon. Belucht met één lachgaspatroon en 

reserveer tot gebruik. • Cutter de garnalen fijn en meng zorgvuldig met het tapiocameel. 

Verwarm de bouillon samen met het water en breng aan de kook. Laat afkoelen tot 70 °C en 

voeg 220 gram toe aan het tapiocamengsel. Leg het mengsel op 3 lagen plasticfolie en rol op tot 

een worst. Bind de uiteinden dicht en gaar in de oven gedurende één uur op 100 °C met stoom. 

Laat een nacht in de koeling rusten. Snijd op 2 mm dikte op de snijmachine en laat circa  

30 minuten drogen. Frituur kort in hete olie en laat uitlekken op keukenpapier. • Pureer de 

druiven in de sapcentrifuge. Vang 350 gram sap op. Meng met de gellangom en resterende 

ingrediënten. Breng aan de kook tot een binding ontstaat en koel terug op ijswater. Blender 

de massa fijn en passeer door een zeef. Reserveer in een spuitflesje. • Blancheer de tomaten 

kort en ontdoe deze van hun vel. Hol de San Marzano en Kumato tomaten uit. Snijd de groene 

tomaten in brunoise. Zweet de sjalot aan in de olijfolie, voeg azijn toe en als laatste de tomaten. 

Haal van het vuur en reserveer wat tomaten brunoise voor de opmaak van het bord. Meng de 

tomatenbrunoise met de garnalen en vul de uitgeholde tomaten met de garnalensalade.  

• Maak de bleekselderij schoon en snijd in lange linten. Leg de bleekselderij op ijswater samen 

met de postelein.

 

 Afwerking

Zet de cherrytomaten op het bord en dresseer de ketchup. Meng de bleekselderij, postelein 

en gele tomaten met olijfolie en dresseer op het bord. Verdeel de espuma over de uitgeholde 

tomaten en leg als laatste de garnalencracker op het bord.

Zomergevoel

 Receptuur voor 10 personen
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Recepten
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Koraalrif
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Koraalrif
Strand
250 ml  Hollandia Beur culinair, vloeibaar 
200 gram miso
80 gram maltodextrine
25 gram baby-ansjovis
30 gram panko
10 gram kombu
5 gram zeezout
1 gram gouden sparkles
1 gram gele kleurstof

Wakame-espuma
500 ml Hollandia Koksroom, original 
150 gram chuca wakame
3 gram zout

Hot dashi jelly
1 liter mineraalwater
8 gram kombu
25 gram katsuobushi 
30 ml Japanse sojasaus 
20 ml mirin 
4 gram gellan

Octopus
200 gram octopus
100 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar 
1 stuk citroen

Kokkels 
500 gram kokkels   
200 ml witte wijn
100 ml  Nouilly Prat
30 gram knoflook
20 gram peterselie
150 gram Campina Roomboter, ongezouten 
2 gram lecithine

Garnering 
1 kg violet aardappel
200 gram Iers mos
400 gram komkommer
125 ml suikerwater 
50  ml witte wijnazijn
50 gram salty fingers

 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze

• Voor het zand, de beur culinair mengen met de miso en verwarmen op 70 °C. Zeef door een 

superbag, koel terug tot kamertemperatuur en reserveer tot gebruik. Frituur de ansjovis en de 

panko broodkruimels en dep goed droog op keukenpapier. Maal de kombu fijn en meng alle 

droge ingrediënten met de maltodextrine. Voeg als laatste de beur culinair infusie toe totdat 

een korrelige zandstructuur wordt verkregen. • Verwarm de room en voeg de chuca wakame 

toe. Blender fijn en passeer door een fijne zeef. Breng op smaak met zout, giet over in een 

siphon en belucht met één lachgaspatroon. • Verwarm het water met de kombu gedurende één 

uur op 65 °C. Verwijder de kombu, breng aan de kook en voeg de katsuo bushi toe. Haal van het 

vuur en laat 10 minuten infuseren. Passeer door een zeef en voeg gellan toe en kook 2 minuten 

door. Breng op smaak met sojasaus en mirin en laat hard worden in de ronde flexipanmatten.

• Maak de octopus schoon en blancheer gedurende 30 seconden. Verwijder het slijm van de 

tentakels en dep droog. Trek de octopus vacuüm met de beur culinair en schil van de citroen. 

Gaar gedurende vier uur op 85 °C in een warmwaterbad. Koel terug en bewaar in de koelkast.  

• Was de kokkels grondig schoon. Maak de knoflook schoon en snijd grof. Zweet aan in de beur 

culinair en voeg kokkels toe en blus af met de witte wijn en Nouilly Prat. Gaar tot de schelpen 

openen. Zeef het vocht, los de lecithine erin op en voeg de boter toe. Haal het kokkelvlees uit 

de schelpen en reserveer in de koeling. • Kook de violet aardappelen 20 minuten in gezouten 

water in de schil. Verwijder de schil en laat 30 uur weken in koud water. Ververs om de vijf uur 

het water. De aardappelen zullen verkleuren van paars naar zeeblauw. Dep droog en reserveer in 

de koeling. Spoel het zeewier schoon, ontdoe de komkommers van de schil en maak zeewier en 

komkommers aan met het zoetzuur van suikerwater en witte wijnazijn.

Afwerking

Verwarm de dashi jelly op 65 °C. Breng de aardappelen op smaak en dresseer boven op de 

jelly. Verdeel het zand, zeewier en komkommer en salty fingers op het bord. Verwarm octopus 

en kokkels in de saus en dresseer op het bord. Verwarm de siphon in warm water. Spuit de 

wakame-espuma op het bord. Schuim het kokkelvocht op en verdeel over het gerecht.



Mandarijncapsule
400 ml mandarijnpuree
20 ml oranjebloesemwater
7 gram agar-agar
2 gram bladgelatine
500 ml Hollandia Slagroom, ongezoet
200 ml gin
50 ml limoncello
250 gram suiker
150 gram glucose
5 gram rozemarijn

Gemberknoop
100  ml  Hollandia Slagroom, ongezoet
200 ml suikerwater
200  ml  citroenpuree
200 gram Campina Roomboter, ongezouten
100  gram  gember
5  gram konjac-gom
3 gram xanthaan-gom

Jasmijnmeringue
130 gram mandarijnpuree
1 gram jasmijnaroma
25 gram eiwit
30 gram suiker 
30 gram poedersuiker

Recepten

 Receptuur voor 10 personen

Eau de cologne
Geïnspireerd op Chanel Allure Homme sport
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Bergamotsorbet
500 gram citroenpuree
100 ml water
100 gram suiker
30 gram glucose
30 gram invertsuiker
3 stuks bergamotcitroenen (100 ml)
1 gram ijsstabilisator

Crème van hand van Boeddha
300 ml Hollandia Koksroom, original
100 gram hand van Boeddha
40 gram suiker
2 gram gellan-gom

Zwartepeperkaramel
150 gram fondant
75 gram isomaltsuiker
75 gram glucose
5 gram zwarte peper

Garnering
100 gram jasmijnbloemen
350 ml rode grapefruit
50 ml mandarijnen
20 gram limoencress



21

 Werkwijze

• Verhit de mandarijnpuree samen met agar-agar tot aan het 

kookpunt. Voeg oranjebloesemwater en geweekte gelatine toe en 

laat enkele minuten doorkoken. Koel terug op ijswater. Blender fijn, 

passeer door een zeef en reserveer in de koeling. Verhit de resterende 

ingrediënten, met uitzondering van de rozemarijn, samen tot het 

kookpunt. Laat 30 minuten op laag vuur trekken en blijf constant 

roeren. Voeg als laatste de rozemarijnblaadjes toe en laat een nacht 

rijpen in de koeling. Voor de koker de mandarijnpuree op een, vooraf 

op maat geknipt, stuk acetaatfolie uitstrijken. Rol de folie op en zet 

in een metalen koker. Leg bovenop een stuk acetaatfolie met een 

druppel mandarijnpuree om de koker af te sluiten. Leg in de vriezer 

totdat de gelei volledig bevroren is. Zeef de rozemarijn uit de room en 

vul de kokers met het roommengsel. Sluit wederom af met een stukje 

acetaatfolie met een druppel mandarijnpuree aan de binnenkant.

Vries weer volledig in, haal uit de vorm en werk de oneffenheden bij.

• Meng de citroenpuree met de konjac-gom en xanthaan-gom met 

behulp van een staafmixer. Maak de gember schoon en snijd in fijne 

plakken. Verhit suikerwater en laat de gember hierin infuseren.

Voeg de room toe en laat 20 minuten trekken totdat alle gembersmaak 

in de vloeistof is getrokken en passeer door een fijne zeef.

Voeg citroenpuree bij de hete gemberroom en blender tot een 

homogene massa. Voeg de in blokjes gesneden boter toe. Stort op een, 

met vetvrij papier beklede, bakplaat. Dek af met folie en reserveer een 

aantal uren in de koeling totdat de massa compleet gestold is.

Vries aan en snijd in lange banen. • Klop eiwitpoeder, mandarijnpuree 

en jasmijnaroma samen luchtig. Voeg beide suikers geleidelijk toe.

Vul een spuitzak en spuit het eiwit op met een gladde spuitmond. 

Droog gedurende zes uur op 65 °C en bewaar in een afgesloten bak 

gevuld met siliconenkorrels. • Verwarm de room met de suiker,  

voeg fijngesneden vingers van de hand van Boeddha toe en laat  

30 minuten infuseren. Verwijder de Boeddhavingers, voeg de gellan-

gom toe en breng aan de kook. Koel terug op ijswater, blender fijn 

en passeer door een zeef. Reserveer in de koeling. • Rasp de schil 

van de bergamotcitroenen, knijp het sap uit en reserveer. Breng alle 

ingrediënten aan de kook en verwarm tot 30° brix. Koel terug en 

draai de sorbet in een ijsmachine. • Kook fondant, glucose en isomalt 

tot 155 °C, haal van het vuur en de temperatuur zal doorstijgen tot 

160 °C. Maal de peper en meng door de hete karamel. Schenk de 

karamel op een siliconenmat en trek tot dun suikerwerk. Breek de 

krokante karamel in stukken en bewaar in een afgesloten bak met 

siliconenkorrels. • Snijd segmenten uit de grapefruit en snijd de 

mandarijn in dunne schijven.

 Afwerking

We bouwen het dessert op zoals het parfum en leggen allereerst 

de basistonen in de vorm van de capsule op het bord, gevolgd door 

de middentonen, de flexibele gemberpudding. Leg een quenelle 

bergamotsorbet op het bord samen met de andere vluchtige tonen  

van de citrusvruchten, limoencress en jasmijnbloemen.



Recepten
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 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze

• Verhit het water en los er de suiker in op. Blancheer het basilicum. Dep goed droog en cutter

fijn met het suikerwater. Meng met de yoghurt en lobbig geslagen room en reserveer in 

de koeling. • Smelt de Debic Panna Cotta en meng met de aardbeienpuree. Stort in een 

flexipanmat en laat de panna cotta opstijven in de koeling. Vries eventueel in om goed uit de 

vorm te krijgen. • Voor de hangop, hang de yoghurt gedurende twaalf uur in een passeerdoek. 

Meng de overgebleven hangop met een uitgeschraapt vanillestokje en de poedersuiker.

• Voor de gazpacho, schil de komkommer en cutter fijn met de rest van de ingrediënten.

Passeer door een zeef en bind af met xanthaan-gom. Reserveer in een spuitflesje in de koeling.

• Meng de aardbeienpuree met de xanthaangom. Verhit de aardbeienpuree tot circa 50 °C en 

los er de geweekte gelatine in op. Smeer uit op acetaatfolie en droog gedurende vier uur op

40 °C. • Snijd de aardbeien in gelijke dikte en marineer met de suiker en het rozenwater.

Afwerking

Haal de panna cotta’s uit de vriezer en laat op keukentemperatuur komen. Dresseer op

het bord. Trek twee druppels yoghurt-basilicumcrème op het bord. Leg het leer van aardbeien

tegen de panna cotta en werk af met de aardbeien, yoghurthangop, gazpacho en limoencress.

Strawberry fields

Yoghurt-basilicumcrème
350 ml Hollandia Slagroom, gezoet 
300 gram Griekse yoghurt
200 ml water  
100 gram suiker
150 gram basilicum

Panna cotta van aardbeien
600 gram Debic Panna Cotta
400 gram Mara des Bois puree

Vanille hangop
350 gram Griekse yoghurt 
30 gram poedersuiker 
1 stuk vanillepeul

Gazpacho van aardbeien
350 gram aardbeien
100 gram Pequillo peper
200 gram komkommer
35 ml sherryazijn
20 gram  suiker
3 gram zout
2 gram xanthaan-gom

Aardbeienleder
500 gram Mara des Bois puree
10 gram bladgelatine
1 gram xanthaan-gom

Gemarineerde aardbeien 
200 gram aardbeien
30 gram suiker
5 ml rozenwater

Garnering
20 gram limoencress
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Strawberry fields



De passie van...

Eetbare
ontwerpen van
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Marije
  Vogelzang
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Eten kan bijvoorbeeld gepaard gaan met 

gezondheid of een gemoedstoestand. 

Veel ingrediënten hebben invloed op 

het menselijk lichaam. Een voorbeeld 

hiervan zijn de door Marije ontworpen 

‘paprikabommetjes’. Dit zijn gevulde 

en getatoeëerde paprika’s. De vulling 

correspondeert met de getatoeëerde 

tekst aan de buitenzijde van de paprika. 

Bijvoorbeeld een paprika, getatoeëerd 

met het woord brains, bevat een vulling 

met ingrediënten die de hersenen 

stimuleren. Op deze wijze gaan mensen 

een meer bewuste keuze maken voor 

voedsel. Ze zijn eerder geneigd te kiezen 

voor de paprika met een specifieke 

invloed waaraan ze de voorkeur geven in 

plaats van de vulling die ze het lekkerst 

vinden. Voeding heeft tevens een link 

met cultuur, religie, geschiedenis, status 

of macht. Zo verzorgde ze hapjes voor 

een tentoonstelling voor overlevenden 

van de Tweede Wereldoorlog.

Ze serveerde sobere hors d’oeuvres 

gebaseerd op de schaarse ingrediënten, 

die in deze periode voorradig waren. 

Dit bracht veel goede herinneringen 

aan deze donkere periode naar boven, 

aangezien voedsel in deze tijd synoniem 

stond voor een saamhorigheidsgevoel. 

Aangezien ze tevens ervaring heeft 

in catering en het leiden van een 

restaurant, vragen we haar welke tips 

zij heeft voor een chef om het beste qua 

creativiteit naar boven te halen.

In iedere chef zit een vorm van 

creativiteit, aldus Marije. “Ze weten 

immers als geen ander ad hoc en flexibel 

te zijn in de keuken. Buiten de lijntjes 

kleuren blijft echter moeilijk. Chefs 

concentreren zich vaak op de presentatie 

en styling van de gerechten. Dit geldt 

ook voor designers waarbij alle aandacht 

uitgaat naar de strakke vormgeving. 

Soms moet je patronen doorbreken om

creatief te zijn, maar doe dit wel volgens 

een visie of overtuiging. Steve Jobs 

heeft Apple succesvol gemaakt door 

geen enkele concessie te doen aan het 

product, de verpakking of de prijs.

Eten hoeft ook niet altijd heel duur en 

luxe te zijn. Echte luxe zit ook in het 

immateriële zoals aandacht en rust. 

Daarnaast kun je tijdens een avond ook 

interactie creëren door mensen eten te 

laten delen of werkzaamheden uit te 

laten voeren aan tafel. Denk hierbij aan 

het succes van een klassieke fondue. 

Een avondje uit mag van mij meer een 

totaalbeleving worden, waarbij je best 

mag worden geprikkeld in plaats van 

onderuit gezakt op je wenken te worden 

bediend. Voedsel is meer dan iets wat 

alleen lekker smaakt. Chefs willen vaak 

te veel ingrediënten op een bord en 

een heel uitgebreide kaart. Probeer bij 

jezelf te blijven. Ik denk dat je juist kan 

uitblinken door één ding heel goed te 

doen in plaats van tien dingen tegelijk. 

Maak het eten persoonlijk. Ik vind in 

ieder geval dat elke chef het recept van 

zijn grootmoeder op de kaart zou moeten 

zetten. In onze wereld is nog zo veel 

te ontdekken en te beleven, doordat je 

voeding van zo veel verschillende kanten 

kunt bekijken.”

Waarom eten ?

'Paprikabommetjes ' Wat creat iviteit kan
doen voor een c hef ?

Welke invloeden hebben kleur en 
geur op ons eten? Welke tradities 
en rituelen bestaan er rondom eten 
en welke invloed heeft voedsel op 
het lichaam? De liefde gaat door 
de maag, maar de liefde voor eten 
van Marije Vogelzang gaat veel 
verder. Het is de passie van een 
designer, die eten bekijkt vanuit een 
ander perspectief. Marije ontwerpt 
niet alleen het eten, maar ook 
de beleving eromheen. Ze houdt 
hierbij rekening met alles wat zich 
daaromheen afspeelt, zoals sfeer, 
kleur, geschiedenis en herkomst 
van eten. Met haar creatieve 
invalshoeken is ze een inspirator 
voor zowel de culinaire wereld als 
de designwereld en betovert zij met 
haar inspirerende eetontwerpen. 

Marije studeerde eind jaren negentig 

aan de Design Academy Eindhoven.

Een periode waarin Nederlandse 

designers over heel de wereld faam 

maakten met hun conceptuele 

benadering van design. Waar de meeste 

designers zich concentreerden op het 

ontwerpen van producten uit hout, 

metaal of plastic, besloot Marije zich te 

concentreren op eten. ”Iedereen moet 

eten en er is geen enkel materiaal dat

ik als designer kan bedenken dat zo dicht 

bij de mens komt als eten.”

Eten speelt een belangrijke rol in het 

leven van iedereen en het doel van Marije 

is om de achterliggende gedachte en 

betekenis van voedsel onder de aandacht 

te brengen. Met haar filosofie geeft ze 

een overzicht van waar haar creatieve 

eetontwerpen toe kunnen leiden.

Marije
  Vogelzang



Vraag het de chefs

Veel kennis wordt overgedragen van de ene generatie koks op de andere. Veel zaken nemen we

daarbij graag voor waarheid aan, maar soms vragen we ons af waarom we bepaalde dingen doen en

of het beter kan. Zo ligt er een schat aan kennis in onze kenniskluis die we graag met je delen.

Vraag en antwoord

26  !DEE

Een octopus is door zijn unieke sluitspieren taai van structuur. Als deze te lang

of verkeerd wordt bereid krimpt het collageen in het vlees en wordt het nog taaier. 

Er zijn diverse technieken om een octopus te bereiden, maar de meest ideale is sous 

vide. Deze techniek is ook in het collectiegerecht 'Koraalrif' (zie pagina 18) toegepast. 

De essentie hiervan is om de octopus zowel lang als warm genoeg te garen in 

voldoende vocht, zodat het collageen in de tentakels wordt omgezet in gelatine. 

Nadat de tentakels zijn losgesneden deze gedurende 30 seconden blancheren, koel 

daarna direct terug op ijswater. Verwijder het slijm van de tentakels en vacumeer deze 

samen met olijfolie. Gaar, gedurende vier uur, in warmwaterbad van 85 °C.

Koel direct terug op ijswater en verwijder het vel. Bewaar de tentakels op olijfolie met 

kruiden. De octopus heeft zo een botermalse structuur en kan zowel warm als koud 

geserveerd worden.    

Hoe gaar ik het beste
een octopus? 



Waarom hebben 
asperges meer
smaak als ze gegaard 
zijn in botervet 
of Hollandia Beur 
culinair? 

Heb je een vraag aan onze culinair adviseurs? 
Stuur even een mailtje naar hollandia.nl@frieslandcampina.com t.a.v. André van Dongen. 

de volgende personen staan klaar om jullie vragen te bestuderen en te beantwoorden bij FrieslandCampina Professional
André van Dongen, Culinair adviseur. Tom van Meulebrouck, Culinair adviseur. Bart-Jeroen van Overveld, Patisserie adviseur.

Overige bronnen
Harold McGee on food & cooking, Heston Blumenthal, The Big Fat Duck cookbook, H.D. Belitz e.a., Food Chemistry (wetenschap), 

Alan Davidson, The Oxford companion to food, Larousse Gastronomique (klassiek), Modernist Cuisine, Nathan Myhrvold e.a.
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De afsnijdsels en schillen van asperges 

worden al sinds mensenheugenis gebruikt 

als goede basis voor aspergesoep. 

Dit komt omdat de smaakmoleculen 

gemakkelijk oplossen in water. Door de 

asperges in boter te garen, kunnen de in 

water oplosbare smaakmoleculen niet 

oplossen en zodoende blijft alle smaak

in deze groente behouden.

Kijk voor de een uitgebreide beschrijving 

op www.hollandia.nl of in het

Hollandia !DEE Magazine nummer 25.

Wat is Konjac-gom?

Konjac-gom is een bindmiddel dat wordt verkregen uit de Amorphophallus 

konjac, een plant die voorkomt in landen als Japan, China en Indonesië. Van de 

wortelknollen maakt men een meel dat voornamelijk bestaat uit glucomannaan. 

Dit is een vezel die tot honderdmaal zijn eigen volume aan water kan opnemen. 

Zodoende kan een gel worden gemaakt met zeer visceuze eigenschappen. Konjac 

is synergetisch in combinatie met kappa carrageenan en xanthaan-gom en vormt 

een thermoreverseble, elastische gel.

De slagroom van Hollandia wordt

in de fabriek door middel van een

UHT-proces (Ultra High Temperature)

verhit. Daarna worden de flessen 

afgevuld en afgesloten met een 

aluminium zegel. Zodra dit zegel 

wordt geopend komt er zuurstof 

bij het product. Dit betekent dat 

het product daarna volgens de 

warenwettelijk eisen, bij ideale 

bewaarcondities, nog drie tot vier 

dagen houdbaar is (goed afgesloten

en gekoeld bij een temperatuur 

tussen de 2 °C en 7 °C). Het antwoord 

is dus nee.

Als slagroom in een 
siphon zit is deze dan 
geconserveerd?



Grenzeloos

ZUIVeL
De ongekende
mogelijkheden van
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Bij Hollandia begrijpen we als geen ander dat creativiteit je vak is. En dat je

het liefst aan de slag gaat zonder eerst veel tijd te moeten besteden aan het

voorbereidende werk. Daarom staan we je terzijde met een uitgebreid assortiment 

Nederlandse zuivelproducten, stuk voor stuk ontwikkeld voor de professionele 

keuken. Deze maken het je zo eenvoudig mogelijk je eigen stempel te drukken op

een gerecht. De ene keer in de vorm van een andere smaak, de andere keer in

de vorm van een nieuwe structuur. Op de volgende pagina’s vind je een aantal

toepassingen om nóg meer uit onze zuivelproducten te halen.
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Panna cotta van bloemkool
700 ml Hollandia Koksroom, original 

800 gram bloemkool

40  gram Campina Roomboter, ongezouten

8  gram bladgelatine

20  gram zalmeitjes

10  gram persinette cress

7  gram zout

Werkwijze
•	 Gaar	de	bloemkool	in	de	koksroom	door	gebruik	te	maken
 van een thermoblender en blender gedurende een
 half uur op 90 °C.
•	 Passeer	door	een	fijne	zeef,	monteer	met	de	boter	en
 vermeng met de voorgeweekte gelatine. Breng op smaak
 met zout en portioneer in de glazen. 
•	 Reserveer	minimaal	vier	uur	in	de	koeling.	Werk	af	met
 de zalmeitjes en de persinette cress.

Papier van room 
100 gram Hollandia Slagroom, ongezoet

100 gram verse roomkaas

50  gram water

6  gram methylcellulose

1,5 gram zout

Werkwijze
•	 Breng	het	water	aan	de	kook	en	voeg	de	methylcellulose
 en het zout toe.
•	 Vermeng	met	de	slagroom	en	roomkaas	en	koel	terug
 tot keukentemperatuur. 
•	 Strijk	dun	uit	op	siliconenpapier	en	laat	een	nacht	drogen
 op keukentemperatuur.
•	 Breek	in	stukken	en	bewaar	in	een	goed	afgesloten	bak
 met siliconenkorrels.



Grenzeloos

Caesar & Thousand
Island dressing
Caesar dressing 
400 ml Hollandia Koksroom, plantaardig

40  gram ansjovis op olie

20  gram Dijon mosterd 

40  gram geraspte Parmezaanse kaas

35  ml citroensap

20  ml witte wijnazijn

10  gram gemalen zwarte peper

Thousand Island dressing
500 ml Hollandia Koksroom, plantaardig

100 gram Dijon mosterd

100 ml witte wijnazijn

100 ml tomatensap

5  gram paprikapoeder

10  druppels tabasco

5   gram zout

5  gram poedersuiker

20  gram fijngehakte peterselie

20  gram fijngesneden bieslook

20  gram fijngehakte groene olijven

Werkwijze
•	 Meng	voor	de	dressing	alle	ingrediënten,	behalve	de	koksroom.		
 Voeg al roerende de koksroom toe tot een homogene massa
 ontstaat. De dressing kan eventueel ook in de blender of met
 de staafmixer bereid worden.
•	 Vul	af	in	een	spuitflesje	en	reserveer	in	de	koeling.
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Koffie deluxe
600 gram  Debic Panna Cotta 

30 0 ml Debic Crème Anglaise Bourbon 

10  kopjes  espresso 

Werkwijze 
•	 Smelt	de	panna	cotta	en	vermeng	met	de	crème	anglaise.	
 Portioneer in de glazen en reserveer in de koeling.

Afwerking 
•	 Haal	de	glaasjes	tijdig	uit	de	koeling	en	laat	op
 keukentemperatuur komen.
•	 Zet	het	kopje	onder	de	koffiemachine	en	vul	het	glaasje
 met een espresso.



Peterseliecroûte
200 gram Hollandia Beur culinair, smeerbaar

75  gram platte peterselie

200 gram witbrood zonder korst 

3  gram zout 

Werkwijze 
•	 Pluk	voor	de	peterseliekorst	de	peterselie	en	blender
	 samen	met	de	beur	culinair	fijn.	Voeg	het	witbrood	toe	en
 breng op smaak met zout.
•	 Rol	met	een	rolstok	dun	uit	tussen	2	vellen	bakpapier,
 plaats in de vriezer en snijd bevroren op maat.
•	 Leg	de	croûte	boven	op	de	vis	en	gaar	in	de	oven	of
 onder de salamander.
 

Wist je 
dat...
• De dressings op basis van de 

Hollandia Koksroom niet schiften 
of scheiden na de bereiding. 
Dankzij de zuurtegraad van 
de dressing ontstaat er een 
natuurlijke binding die de 
dressing de perfecte consistentie 
geeft. Dressings op basis van 
koksroom kunnen in grote 
hoeveelheden bereid worden en 
in de vriezer bewaard worden.

• De hartige panna cotta van 
bloemkool kan uitstekend 
ingezet worden als amuse of 
apéritivohapje zie pagina 29.

• Hollandia Koksroom plantaardig 
alle functionele eigenschappen 
heeft van koksroom met een 
neutrale smaak. Gebruik dit 
alternatief voor gerechten 
waarin de roomsmaak niet 
mag overheersen of waar het 
ingrediënt op de voorgrond dient 
te staan.

• Hollandia Beur culinair direct 
smeerbaar is vanuit de koeling 
en speciaal is ontwikkeld voor 
de catering en lunch. Het wordt 
geleverd in bakken van 2 kilo en 
laat zich goed luchtig kloppen. 
Hierdoor is het uitermate geschikt 
om samengestelde boter van

 te maken.

• Een croûte een geweldige manier 
is om vlees- en visgerechten net 
dat beetje extra te geven in smaak 
en structuur. In Frankrijk noemt 
men een croûte “Viennoise”.

 De croûte kan onder andere 
groene kruiden, truffel, kaas en 
specerijen bevatten. De croûtes 
kunnen gemakkelijk voorbereid 
worden en verwerkt worden 
vanuit de vriezer.
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In deze rubriek nemen we de

zakelijke kant van de keuken onder 

de loep door een driegangenmenu 

te presenteren en te berekenen.

Als uitgangspunt is de verkoopprijs 

van het menu berekend op € 30,-

per persoon.

De verkoopprijs van het menu is berekend op € 30,-.

Alle prijzen gebruikt in het document zijn richtprijzen.

Driegangenmenu

 Inkoopprijs  Verkoopprijs Verkoopprijs Marge  

 (excl. btw) (excl. btw)  (incl. btw) resultaat  

  

Voorgerecht

Romige aspergesoep € 7,68 € 33,02  € 35,00  77%

Hoofdgerecht

Surf & Turf € 51,37  € 207,55 € 220,00  75%

Nagerecht

Ananas  € 9,49  € 42,45 € 45,00  78%

Totaal voor 10 personen € 68,54  € 283,02  € 300,00  76%

Rendement

Menumanager

Je kunt in één oogopslag zien dat zakelijk denken je creativiteit helemaal niet hoeft af te remmen.

Het resultaat van dit menu levert maar liefst 76% rendement op, zonder personeelskosten!

Conclusie :
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Romige
aspergesoep
 met schuim van bladpeterselie

 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze 

• Voor de bouillon de aspergeschillen 

opzetten met koud water en aan de kook 

brengen. Kort de kook erover en passeren.

Zet de uien, prei en bleekselderij aan in de 

beur culinair en voeg de aspergebouillon 

toe. Voeg de koksroom toe en kook de 

groenten gaar. Pureer met de staafmixer en 

passeer door een fijne zeef. • Kook voor het 

garnituur de asperges in water, boter en de 

nootmuskaat gaar. Kook de eieren, pel en 

wrijf de eidooiers door een fijne zeef.

• Maak croûtons van het tramazinibrood.

• Voor het peterselieschuim de bladpeterselie 

kort in kokend water blancheren en direct 

terugkoelen op ijswater. Maal fijn, samen 

met 3 dl water, en passeer door een fijne zeef. 

Voeg de lecithine toe en breng op smaak

met zout. Schuim op met de staafmixer.

 Afwerking

Verdeel de soep in de voorverwarmde

borden. Werk af met het garnituur en

het peterselieschuim.

V O O R G E R E C H T

   Prijs per kg/stuk Totaal
Soep  
1 liter Hollandia Koksroom, plantaardig 2,27  2,27 
1 liter aspergebouillon 1,00  1,00 
10 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar 4,16  0,42 
150 gram uien 0,30  0,05 
150 gram witte prei 0,70  0,11
150 gram bleekselderij 1,60 0,24
1 gram nootmuskaat 30,00 0,03
1 gram witte peper 32,00 0,03
5 gram zout 0,77 0,00 
     
Peterselieschuim  
80 gram bladpeterselie 11,87  0,95 
300 ml water 0,00  0,00 
1 gram lecithine 17,50  0,02 
  
Garnering  
200 gram witte asperges 6,00  1,20 
1 gram bladpeterselie 11,87  0,01 
10 stuks eieren 0,09  0,90
150 gram tramazinibrood 6,06 0,09 
    
 
5%  Toeslag hulpgrondstoffen  0,37
  Totaal inkoop (excl. btw)  7,69
23%  inslag Totaal inkoop per persoon (excl. btw)  0,77
  Totaal verkoopprijs (excl. btw)    33,02
  Totaal verkoopprijs (incl. btw)    35,00
  Adviesverkoopprijs per persoon  3,50
  
  
  Marge resultaat  77%

* 

* 

* Deze ingrediënten zijn inbegrepen of gedekt in de 5% toeslag.



Rendement
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Surf & Turf
 Werkwijze 

• Pekel de kalfswangen gedurende twaalf 

uur in het pekelbad. Spoel goed schoon 

onder koud water en gaar gedurende 

36 uur op 85 °C in de beur culinair. Of gaar 

de wangen in de kalfsfond op laag vuur. 

• Kook de aardappels gaar in de schil. 

Verwijder de schil en koel terug. • Frituur 

de aardappels voor op 130 °C gedurende 

15 minuten en koel terug. Schil de asperges,

plaats in een weckpot tegen elkaar aan 

en schenk hier de beur culinair op totdat 

ze onder staan. Gaar gedurende 25 tot 

30 minuten op 90 °C in de combisteamer 

met 100% stoom. • Passeer het kookvocht 

van de kalfswang, vermeng met de koksroom 

en kook in tot gewenste dikte. Monteer met 

de boter en schuim op met de staafmixer.

 Afwerking

Frituur de aardappels af op 180 °C en zout 

deze. Bak de gamba’s kort aan en bak de 

kalfswangen krokant in de beur culinair en 

trancheer. Verwarm de asperges en saus en 

werk de borden af zoals op de foto of naar 

eigen inzicht. 

 Receptuur voor 10 personen

   Prijs per kg/stuk Totaal
Kalfswang  
2 kg kalfswang 14,50  29,00
1 liter pekelbad 0,10 0,10
500 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar 4,16 2,08
500 gram gamba's 8/12 15,95 7,98 
     
Saus  
500 ml Hollandia Koksroom, original 2,72  1,36 
300 ml gaarvocht van de kalfswang 0,00  0,00 
100 gram Campina Roomboter, ongezouten 5,85  0,59 
5 gram zout 0,77  0,00 

Garnering  
2 kg Charlotte aardappels 1,15 2,30
1 kg asperges 5,00 5,00
150 gram groene asperges 3,50 0,53

5%  Toeslag hulpgrondstoffen  2,45
  Totaal inkoop (excl. btw)  51,39
25%  inslag Totaal inkoop per persoon (excl. btw)  5,14
  Totaal verkoopprijs (excl. btw)     207,55
  Totaal verkoopprijs (incl. btw)      220,00
  Adviesverkoopprijs per persoon  22,00
  
  
  Marge resultaat  75%

H O O F D G E R E C H T

Zachtgegaarde kalfswang
met gebakken gamba,
asperges en roomsaus en 
gefrituurde aardappel.

* Deze ingrediënten zijn inbegrepen of gedekt in de 5% opslag.

* 
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Ananas
 Werkwijze 

• Klop, voor het eiwitschuim, het eiwit samen 

met het eiwitpoeder en de poedersuiker op. 

Splits de vanillepeul en vermeng het merg 

met de poedersuiker. Rasp de chocolade fijn 

en spatel deze, samen met de suiker, door de 

eiwitmassa. Spuit de massa op in rozetten 

op een siliconenmat en bak af gedurende 

90 minuten op 120 °C. Bewaar in een goed 

afgesloten bak met siliconenkorrels.

• Schil de ananas en snijd in gelijke blokjes. 

Rasp de schil van de limoenen en pers 

deze uit over de ananas. Vermeng met de 

rietsuiker en de Cointreau en laat een nacht 

marineren in de koeling. • Vermeng de 

slagroom met het vocht van de ananas en 

klop deze op tot een dikke crème. Breng over 

in een spuitzak en reserveer in de koeling.

 Afwerking

Verdeel de gemarineerde ananas in de glazen. 

Spuit de doppen ananasroom in het glas en 

plaats daar de eiwitschuimpjes op. Werk het 

gerecht af met een chocolade garnering.

 Receptuur voor 10 personen

   Prijs per kg/stuk Totaal
eiwitschuim   
150 gram gepasteuriseerd eiwit 3,85  0,58
3 gram eiwitpoeder 20,21 0,06
150 gram suiker 1,00 0,15
500  gram  poedersuiker 1,20 0,60
10 gram witte couverturechocolade 4,88 0,05
1 stuk Bourbon vanille 160,00 0,56
     
Gemarineerde ananas  
1 stuk ananas 2,05  2,05 
45 ml limoensap 0,30  0,00
10 gram limoenzeste 0,30  0,00
65 gram rietsuiker 1,20 0,08
60 ml sinaasappellikeur 15,50 0,09 

Ananasroom  
1 liter Hollandia Slagroom, gezoet 3,85  3,85 
150 ml sap van de gemarineerde ananas 0,00  0,00

Garnering  
10 stuks chocolade decoratie 0,10 1,00

5%  Toeslag hulpgrondstoffen  0,42
  Totaal inkoop (excl. btw)  9,49
22%  inslag Totaal inkoop per persoon (excl. btw)  0,95
  Totaal verkoopprijs (excl. btw)        42,45
  Totaal verkoopprijs (incl. btw)         45,00
  Adviesverkoopprijs per persoon  4,50
  
  
  Marge resultaat  78%

n a G E R E C H T

* Deze ingrediënten zijn inbegrepen of gedekt in de 5% opslag.

* 

* 
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Apéritivo in
     Milaan

Als de avond valt, trekken de Milanesi massaal richting hun favoriete bar

om te genieten van de sociale traditie, de Apéritivo. Hollandia bracht een 

bezoek aan de meest modebewuste stad ter wereld, ging op zoek naar

het geheim achter het succes van de Apéritivo en vertaalde deze naar

een eigen collectie van apéritivo.

Reportage
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Apéritivo

Traditioneel en strikt genomen is een aperitief een 
drankje dat wordt geserveerd om de eetlust op te wekken. 
Twintig jaar geleden speelden nog maar weinig
horecazaken in op het borrelmoment dat elke dag tussen 
18.00	en	20.00	uur	ligt.	Het	aperitief	is	inmiddels
uitgegroeid tot een ware beleving en nieuw eetmoment. 
Restaurants en bars proberen elkaar af te troeven met
de meest uitgebreide cocktailkaart en een uitgebreid 
buffet	met	gratis	fingerfood.	Net	zoals	op	het	gebied
van de mode draait het in sommige Milanese bars en 
restaurants vooral om imago. 

Traditioneel of modern

Gasten kunnen kiezen voor een klassieke bar waar men 
kan genieten van een klassieke Americano met chips, 
olijven of een risotto alla Milanese. De modebewuste 
Milanees kiest voor de hippe Armani bar, het Just Cavalli 
café	of	het	Bulgari	hotel	met	luxe	fingerfood	en	sushi.	
Hier telt vooral de beleving van de Apéritivo, die aansluit 
bij het favoriete luxueuze kledingmerk. Apéritivo is 
booming business en in de loop der jaren een daverend 
succes geworden, waarbij elke horecazaak in Milaan een 
bijdrage levert door het Apéritivoconcept op de gepaste 
tijden te voeren. Het mag om deze reden dan ook niet 
worden vergeleken met een happy hour, waarbij drank 
met	flinke	korting	wordt	aangeboden.

Het succes 

Apéritivo werkt als volgt: men bestelt een aperitief,
een cocktail of glas prosecco en betaalt hiervoor soms wel 
het dubbele bedrag. Daarbij kunnen gasten dan gratis 
gebruikmaken van het buffet gevuld met kleine snacks
en hapjes. Een gouden formule voor de horeca, 
die binnen een kort tijdsbestek van twee uur extra omzet 
weet te genereren. En dat het werkt ondervinden we 
tijdens het bezoek aan diverse bars en restaurants. 
Vooral bij de hippe fashion cafés, waarbij het draait 
om zien en gezien worden, is het dringen. 

Hoe hierop in te spelen? Het blijft een open vraag,
omdat niet alle culturen en gewoontes één op één
kunnen worden overgezet. Maar het is wel een 
kans die kan worden aangewakkerd in grotere of 
hippe steden. Kijk naar de tapas-rage die vanuit 
Noord-Spanje is overgewaaid of de sushi- en oesterbars
in Parijs en Londen.
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Reportage

Gualtiero Marchesi Daniel Canzian

“Deze toplocatie en de 
stijl en filosofie van
het restaurant zie je 
weerspiegeld in ons 

Apéritivomoment. 
We kiezen voor een 

elegant aperitief 
zonder een uitgebreid 
buffet, maar wel voor 
een selectie signature 

dishes, op een klein 
bord gepresenteerd.” 

Gualtiero Marchesi

Tijdens onze Apéritivowandeling stapten we ook binnen in het prestigieuze 
Ristorante Teatro alla Scala il Marchesino. We toetsen onze ervaringen met
de grootmeester van de moderne Milanese keuken, Gualtiero Marchesi. 
Hij was de eerste Italiaanse chef met drie Michelinsterren. Ondanks zijn 
leeftijd gaat de chef nog steeds met zijn tijd mee: hij verweeft de traditionele 
Italiaanse keuken met moderne componenten en zelfs Japanse invloeden. 
Marchesi maakte furore door eenvoudige pasta’s om te toveren tot culinaire 
meesterstukken. 

Gualtiero Marchesi haalt veel inspiratie uit kunst. Zo is het gerecht 
'dripping di pesce' een ode aan de ‘dripping-techniek' van schilder Jackson 
Pollock. Bij il Marchesino wordt de Apéritivo altijd afgesloten met een
kleine portie van de fameuze ‘gouden’ risotto oftewel riso oro e zafferano,
die wordt gepresenteerd als een abstract schilderij van Risotto à la Milanese 
gegarneerd met bladgoud. 

Executive Chef Daniel Canzian voegt er nog aan toe dat deze setting een ideale 
situatie is door de avond te beginnen met de Apéritivo, vervolgens in theater 
alla Scala een klassieke opera te volgen en de avond te eindigen met een diner.
“Italianen combineren eten vaak met een avondje uit.” 
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Crème brûlée van Parmezaanse kaas.

Getatoeëerde paprika’s gevuld
met verschillende salades.

Hartige kaassoes met
vitello tonnato mousse.

Apéritivo Hollandia style

Tijdens het bezoek aan Milaan zijn we overspoeld met diverse snacks en 
gerechten. We raakten geïnspireerd en ontwikkelden een Hollandia collectie 
met apéritivohapjes en snacks, die kunnen worden aangeboden tijdens de 
borrel.	Van	een	hartige	crème	brûlée	tot	krokante	broodcanneloni’s	en	
crackers van zwarte olijven. In Nederland is bijvoorbeeld Marije Vogelzang
(zie	pagina	24,	25)	geïnspireerd	door	de	Apéritvo.	In	het	artikel	over	Marije
is te lezen hoe zij komt tot haar eetontwerpen. Het voorbeeld van haar 
getatoeëerde paprika’s is tevens doorvertaald naar een apéritivohapje waarbij 
een minipaprika wordt gevuld met een klassieke salade. Het hoofdingrediënt 
wordt aan de buitenkant gecommuniceerd door de paprika’s te tatoeëren
met een kleurstof. Kijk voor deze recepten op www.hollandia.nl

Olijvencracker
Bij elke Italiaanse Apéritivo horen chips en olijven. Dit recept is een
combinatie van beide ingrediënten, dat het bij uitstek geschikt maakt om
te serveren bij de borrel.

130 gram zwarte olijven
330 gram tapiocazetmeel
175	 gram	 gevogeltebouillon
175	 gram	 pekelnat	van	olijven

Laat	de	olijven	uitlekken	en	hak	ze	fijn.	Meng	de	olijven	met	het
tapiocazetmeel. Kook de bouillon en het pekelnat van olijven en voeg
220	gram	van	het	mengsel	toe	aan	het	zetmeelmengsel.	Meng	het	deeg	en	
koel terug tot kamertemperatuur. Rol het deeg op tot een worst tussen drie 
lagen plasticfolie. Prik gaatjes in de folie en gaar minimaal één uur op 100 °C 
met stoom. Laat het deeg een nacht rusten in de koeling en snijd op de 
snijmachine	op	stand	2,	2	mm	dik.	Snijd	de	plakken	in	de	gewenste	vorm	en	
droog gedurende 30 minuten op 60 °C. Frituur de crackers kort op 170 °C
in de hete olie.

Krokante sushi sandwich  
met avocadocrème.



www.hollandia.nl

Kijkt u naar inkoop
of naar rendement?
Veel chef-koks hebben het idee dat Hollandia toch wat duurder is.
Klopt ook. En klopt niet. Want zoals een slimme chef-kok weet, is alleen
belangrijk wat aan het einde van de rit onder de streep staat. Met een
hoger opslagpercentage tot wel 20%, een optimale stand en stevigheid
– tot wel 24 uur – én altijd 100% HACCP-proof werken, verdient u het
verschil snel weer terug. In verbruik en in gebruiksgemak. Fles na fles
betekent dat een beter rendement. Een slimme chef-kok kiest daarom
uitgerekend voor Hollandia.

Slimme chef.
Uitgerekend 
Hollandia.


