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Waarschijnlijk niet. Sommige zaken zijn abstract en ongrijpbaar 

en er zal altijd een bepaalde x-factor blijven bestaan. Maar er 

zijn wel een aantal elementen die als fundament dienen voor 

succes, ongeacht het niveau van de eetgelegenheid! Alleen de 

exclusiviteit van de ingrediënten en het aantal handelingen is 

een essentieel verschil. Welke zijn deze 'elements of cooking'?

In deze 30e uitgave van Hollandia !DEE nemen we de  

elementen van de kookkunst onder de loep. Net zoals alles op 

aarde voortkomt uit de vier elementen, aarde, water, lucht en 

vuur liggen er een aantal elementen ten grondslag aan het 

bereiden van een goede maaltijd of exclusief gerecht. Aan de 

hand van enkele sprekende en herkenbare voorbeelden laten 

we zien welke elementen dit zijn. Dit doen we niet alleen

met creatieve topgerechten, maar ook door dieper in de 

essentie van catering te duiken en daarnaast proberen we de 

essentiële eigenschappen van een jong talent te doorgronden.

En het is feest! Met een historie van 92 jaar en het 25-jarig 

bestaan van Hollandia als A-merk willen we daar natuurlijk bij 

stilstaan. Tijdens de Hollandia Boerderijdagen hebben we de 

link gelegd tussen onze basis, de zuivel en de boerderij waar 

alles begint én de evolutie van Hollandia tot een innovatieve 

partner die chefs wil ondersteunen en inspireren. 

Heel veel leesplezier!
Het Hollandia team
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Voorwoord

Wat is de sleutel tot een topgerecht?
Waarin onderscheidt de ene kok zich van de andere?
Bestaat het ultieme kookboek met het recept voor de perfecte keuken?

elements
of cooking



04  !DEE

Techniek in beeld

05  

Textuur is een van de meest essentiële elementen van een 

succesvol gerecht. Contrasten tussen zacht, krokant, schui-

mig, bevroren enzovoorts geven veel spanning in een gerecht. 

Het smeuïge van een crème geeft een prettig mondgevoel 

en je kunt deze met de meest uiteenlopende ingrediënten 

bereiden. Er zijn een paar aandachtspunten voor het maken 

van een goede crème.

Crème de la crème

Een mousseline of crème is een prachtige structuur binnen 

een gerecht. De mogelijkheden alsmede de smaakmogelijk-

heden van deze romige elementen zijn eindeloos. Het is 

daarmee de crème de la crème geworden onder de culinaire 

toepassingen. Om je een stukje op weg te helpen, hebben 

we de techniek voor het maken van crèmes stap voor stap 

uitgelegd. 

De 
elementen

van een
goede 

crème

Schil 1 kg pastinaken
met een dunschiller.   

Snijd in gelijke brunoise. 

Voeg 300 ml
gevogeltebouillon toe.

Breng over in een pan en
voeg 700 ml koksroom toe.

Voeg 10 gram
hele koffiebonen toe.

Kook de pastinaken gaar
en verwijder de koffiebonen.

Cutter het geheel fijn in de
blender tot een gladde crème.

Passeer de crème door een fijne
zeef en breng op smaak met zout.

Crème van pastinaak
stap voor stap

E l E m E n t E n
van een goede crème

Product
Een goede crème bestaat maar uit een paar ingrediënten.

Die moeten dus van goede kwaliteit zijn. Neem groenten

of andere producten met veel smaak. Hollandia Koksroom 

zorgt voor een stabiele basis en een heerlijk romige smaak.

Smaak
Zorg dat de crème echt de smaak heeft van het

hoofdingrediënt. Laat de andere ingrediënten de smaak

ondersteunen of zelfs verhogen, maar voorkom

overheersende toevoegingen.

Textuur
Een crème of mousseline moet een hele gladde textuur

hebben en dus is het pureren en zeven van groot belang.

Kies een fijne zeef of eventueel een haarzeef.

Gebruik eventueel een (warm) geleermiddel om de

juiste structuur te verkrijgen.
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Vriespunt-
verlagende
factor 
Suiker heeft een belangrijke invloed op de smaak en verlaagt 

ook het vriespunt. Er worden vaak verschillende soorten  

suikers in één recept gebruikt, omdat elk soort suiker een 

andere vriespuntverlagende factor en een andere zoetkracht 

heeft. Dat ijs nog steeds schepbaar is bij lage temperaturen 

zoals -12 °C, is te danken aan de vriespuntverlagende factor. 

De zoetkracht is een maat voor de zoete smaak van een  

product, vergeleken met de zoete smaak van suiker, op basis  

van hetzelfde gewicht. De zoetkracht van sacharose is 100,  

de zoetkracht van bijvoorbeeld maltodextrine is 5. Dat wil  

zeggen dat sacharose twintig keer zoeter is dan maltodextrine. 

In de onderstaande tabel worden de zoetkracht en de vriespunt-

verlagende factor van verschillende suikers weergeven. 

De vriespuntverlagende factor is zelfs voor wetenschappers 

moeilijk te berekenen. Het is echter belangrijk te weten dat be-

paalde grondstoffen effect hebben op het vriespunt. We weten 

dat een ijsmix bestaat uit water en droge stof. De suikers zitten 

opgelost in het water, wat invloed heeft op het vriespunt. Hoe 

meer opgeloste stoffen in het water, hoe lager het vriespunt. 

Hoe meer lucht je tijdens de ijsbereiding in je ijsmix slaat, hoe 

makkelijker je het ijs kunt scheppen.  

De vetten zijn verdeeld in de ijsmix, maar hebben geen invloed 

op het vriespunt. Vet kan wanneer het bevriest uiteindelijk 

hard worden en heeft dan invloed op de structuur. Roomijs 

met meer vet smelt minder snel dan ijs met weinig melkvet. 

Kort samengevat zijn suikers en alcohol de enige factoren die 

invloed hebben op het vriespunt.
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Kijk voor alle recepturen

van de crèmes op www.hollandia.nl.
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De essentie
van koken
op locatie

Als je de essentie van catering 

wilt doorgronden, moet je het 

hele proces in beeld brengen. 

Daarom liep de redactie van 

Hollandia !DEE magazine een 

volledige dag mee met de 

medewerkers van Ria Joosten 

Catering & Evenementen. 

Op 8 januari 2013 werd Ria 

Joosten uitgeroepen tot meest 

markante horeca-ondernemer 

van Nederland 2013/2014. 

Als je hier een dag meedraait, 

wordt snel duidelijk dat 

niemand deze titel meer 

verdient dan zij.

“Als je kookt voor grote groepen
moet je pieken in het gemiddelde ! ”

We worden uitgenodigd om mee te lopen 

in de voorbereiding en uitvoering van 

Lekker Venlo. Voor de openingsavond 

van dit culinaire evenement levert en 

serveert Ria Joosten meer dan duizend 

voorgerechtjes. Een uitgelezen kans dus 

om een goed inzicht te krijgen in alle ins 

en outs van de wereld van partycatering.

Hartverwarmende sfeer
De sfeer in het bedrijf is overweldigend 

en hartverwarmend! De passie waarmee 

wordt gewerkt en het voelbaar 

aanwezige wij-gevoel zijn de basis van 

het succes. Dat wordt door iedereen 

die je spreekt onderstreept. Binnen het 

bedrijf maar ook daarbuiten, en dan 

doelen we op de leveranciers die als 

een essentieel onderdeel van het bedrijf 

worden gezien. 

We starten de dag bij Passie voor Vis

van Mieke van Doren in Sevenum.

Een minstens zo’n markante ondernemer 

die in een recordtijd een hypermoderne 

palingkwekerij en -rokerij opzette en 

uitbreidde met een winkel en diverse 

andere activiteiten zoals proeverijen 

en bijeenkomsten. Zij leveren de warm 

gerookte zalm voor het voorgerecht dat 

op Lekker Venlo wordt geserveerd.

De zalm wordt eerst gepekeld en 

vervolgens warm gerookt.

We reizen door naar het zuidelijker 

gelegen Neer waar het hoofdkantoor en 

de keuken zijn gevestigd. De oude stallen 

van een voormalige (varkens)boerderij 

zijn omgebouwd tot een moderne 

productiekeuken, kantoren en magazijn. 

Daarnaast is er Proeflokaal Limburg, 

een bijzondere locatie waar vergaderd, 

gegeten en geslapen kan worden.

Ook hier draait alles weer om het 

Limburgse streekproduct. 

Duizend blikjes met passie
Als je duizend voorgerechten moet 

voorbereiden en afmaken, moet je 

heel strak plannen. Alles moet zo vers 

mogelijk zijn, maar je kunt ook niet een 

paar uur van tevoren beginnen.

De componenten worden in de dagen 

vooraf bereid. Op de dag zelf is het 

een kwestie van assembleren, ofwel 

samenvoegen op het gewenste servies. 

Met dit soort hoeveelheden kom je 

erachter dat het essentieel is om het 

aantal handelingen tot een minimum te 

beperken. In dit geval vijf per gerecht:

dat zijn dus vijfduizend handelingen 

die moeten worden verricht. Dan snap 

je direct hoeveel impact een extra 

handeling heeft! Dit voorgerecht kan 

volledig voorbereid worden meegenomen 

in de gekoelde wagens en is daarmee 

ideaal voor grotere gezelschappen. 

Op locatie hoeft er alleen maar een 

wikkel omheen te worden gedaan en 

moet worden gezorgd voor de juiste 

serveertemperatuur. Al met al een 

rationeel proces, maar het wordt met net 

zoveel passie gedaan als in een 'gewone' 

restaurantkeuken.

Reportage
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De creatieve chef over
de elementen van catering
Het belangrijkste aan het contact 

met klanten is volgens Ria Joosten 

LUISTEREN. Hoe kunnen we de identiteit 

van de opdrachtgever doorvertalen 

naar het juiste voorstel? Daarbij speelt 

eten natuurlijk een essentiële rol. 

Om snel aan de wensen van de klant 

tegemoet te kunnen komen, heeft 

Ria naast een keukenmanager een 

creatieve chef in dienst. Martijn Janssen 

heeft een achtergrond in de betere 

restaurantkeukens en is sinds enkele 

jaren verantwoordelijk voor de gerecht- 

en conceptontwikkeling. En dat koken 

op grote schaal echt iets anders is dan 

in een restaurant, weet deze jonge 

chef als geen ander... "Als je kookt voor 

grote groepen, moet je pieken in het 

gemiddelde!"

Martijn: "Oké, je weet altijd vooraf 

waar je aan toe bent, want de meeste 

aanvragen komen lang van tevoren 

binnen. Maar er zijn zoveel facetten waar 

je rekening mee moet houden! Zo koken 

we nooit voor één gast, maar altijd

voor honderden en dus heeft iedere

extra handeling grote gevolgen.

Verder moeten we natuurlijk rekening 

houden met de gemiddelde smaak van 

het grote publiek, omdat de gasten 

niet zelf kunnen kiezen. Daarom is het 

concept van het gerecht en de daarbij 

behorende presentatie nog belangrijker 

dan in een restaurant."

Ria Joosten
Catering & Evenementen



Of je nu kookt voor vier couverts à la carte of voor 
tweehonderd personen op locatie, de essentie blijft 
hetzelfde. Zonder goed product en vakmanschap zal 
het nooit een succes worden. 

Product
Bij Ria Joosten wordt zo veel mogelijk zelf gemaakt, maar

wel met hulp van regionale convenience. Zo komt de warm 

gerookte zalm van Passie voor Vis, een palingkwekerij en

-rokerij die absolute topkwaliteit levert.

Seizoen
In de partycatering worden diners vaak lang van tevoren

vastgelegd. Er wordt altijd rekening gehouden met het

seizoen waarin het evenement plaatsvindt. 

Streek
Ria Joosten noemt de streek waarin zij werkt en woont de 

'regio van de smaak'. Er zijn veel telers en producenten van 

bijzondere producten te vinden. Passie voor Vis met gerookte 

paling en zalm, Teboza met Superior Queens asperges,

Scelta met vele bijzondere champignoninnovaties en ga

zo maar door.

Ambacht
Rationaliteit is essentieel in grote keukens, maar de

keukenbrigade probeert wel zo dicht mogelijk bij het

ambacht te blijven. Convenience wordt wel gebruikt, maar 

echt als hulpmiddel. De basis is hier altijd vers!

(Basis)smaak
Smaak is nummer 1. Natuurlijk is logistiek een beperking

en moet er worden gekookt naar de gemiddelde voorkeuren

van grote groepen mensen. Maar de smaak blijft het

allerbelangrijkste criterium!

Textuur
Doordat rekening moet worden gehouden met transport

en langere voorbereidingstijden, kunnen krokante

componenten pas ter plaatse worden toegevoegd. Dat is

een kwestie van vooruitdenken en doen.
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Reportage

"We moeten echt pieken in het 

gemiddelde en we kunnen dan ook 

beter een favoriete klassieker met een 

twist presenteren dan iets compleet 

nieuws verzinnen. Bovendien zijn er 

tijdens feesten en evenementen altijd 

andere elementen die afleiden van het 

eten. Daarom moet je dingen vaak wat 

uitvergroten om ze te laten opvallen. 

Een voorbeeld daarvan is het gerecht dat 

wordt geserveerd tijdens Lekker Venlo. 

De compositie van gerookte en gepekelde 

zalm met een bombe en gel van 

komkommer met zoetzure rettich wordt 

geserveerd in een sardineblikje. Maar 

nog belangrijker is de gepersonaliseerde 

banderol rond het blikje. De gasten eten 

bij diverse restaurants een gerechtje, 

dus moeten we een onuitwisbare indruk 

achterlaten."

De keukenmanager over
de elementen van catering
Het succes van een cateringbedrijf valt 

of staat met een gedegen organisatie 

en een goede planning. Bij Ria Joosten 

Catering & Evenementen is Ruud 

Lambers keukenmanager. Ruud: "Als 

keukenmanager moet je vooruitkijken 

als de kapitein van een olietanker: je 

moet tijdig handelen om op koers te 

blijven. Iedere kleine afwijking heeft 

vaak grote gevolgen. Dat heeft vooral te 

maken met de grote hoeveelheden die 

we produceren. De samenstelling van 

de keukenbrigade is totaal anders dan 

in een restaurantkeuken. We hebben 

medewerkers die vooral productie 

draaien en koks die op locatie koken. 

Dit geeft een heel ander temperament 

en vraagt om een ander management 

dan in kleine keukenbrigades met alleen 

maar opgeleide koks."

Afhankelijk van de drukte werken er 

tussen de 20 en 25 medewerkers in de 

keuken. Voor de pieken en op locatie 

heeft Ruud een gedegen groep freelance- 

koks die met regelmaat wordt ingezet.

Op het moment dat wij er zijn is Lekker 

Venlo de grootste partij. Daarnaast lopen 

er nog twintig andere partijen. Ruud: 

"Als chef van dit type keukens moet je 

goed kunnen loslaten en vertrouwen 

geven aan de koks in het veld. Je moet ze 

de kans geven om te groeien."

Ria Joosten over
de elementen van catering
Waar Ria is, voel je de positieve 

energie. Ze is enthousiast en heeft 

een glasheldere visie op de branche.  

Als geen ander weet ze dat luisteren 

de belangrijkste competentie is in 

dit vak. Ze weet de identiteit van de 

opdrachtgever perfect door te vertalen 

naar een succesvolle partij. Het heeft 

de Limburgse geen windeieren gelegd. 

Het bedrijf groeit stevig door, ondanks 

de door de crisis getergde branche. 

Ria hierover: "De drie belangrijkste 

elementen van ons succes zijn:

1. Mensen. 2. Mensen. 3. Mensen. 

Horeca en catering is mensenwerk, maar 

er wordt niet overal even zorgvuldig met 

(vak)mensen omgegaan. Bij ons staan 

ze juist centraal." Er is zelfs een intern 

opleidingsprogramma om jonge mensen 

enthousiast te maken voor dit werk en 

op te leiden om later binnen het bedrijf 

te komen werken. "We hebben inmiddels 

140 mensen in dienst. Het belangrijkste 

vind ik dat ze warmte uitstralen en liefde 

hebben voor het vak. De gastvrouw of 

gastheer moet vooral 'echt' zijn."

E l E m E n t s  o f 
C o o k i n g
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Balans
Naast de balans binnen het gerecht moet ook naar een juiste 

balans worden gezocht tussen de presentatie en de smaak.

Presentatie
Omdat er vaak veel indrukken zijn tijdens een feest of

evenement, denk aan entertainment en muziek, is de

presentatie essentieel. De presentatie moet ook passen

bij de doelstellingen van de opdrachtgever.

Naast de essentiële elementen van een goede keuken
bepalen nog een aantal andere zaken het succes van een
goed diner op locatie. 

Logistiek
Misschien wel het belangrijkste element van een goede

cateraar. Naast logistiek in de vorm van transport is het

essentieel dat je alle HACCP-normen in de keuken ook

onderweg en op locatie in acht neemt. Bovendien zal de 

cateraar moeten zorgen voor veiligheid voor de gasten en

voor de medewerkers. Allemaal zaken die vanzelfsprekend

zijn op een vaste locatie zoals een restaurant.

Locatie
Nooit hetzelfde. Dat is wellicht de beste definitie van de

locatie van een cateraar. Een goede cateraar is dan ook

een ster in organiseren en improviseren op de meest

onmogelijke locaties. Achter de schermen moeten de chefs

en bedieningsmedewerkers de gerechten kunnen afwerken

en uitserveren. Voor de schermen moet de sfeer worden

gecreëerd die past bij het evenement.

Amusement
De meeste opdrachtgevers willen een onvergetelijke indruk 

achterlaten bij hun gasten en dus speelt amusement een 

essentiële rol. Anders dan in een restaurant is amusement 

misschien wel net zo belangrijk als eten. Afhankelijk van het 

evenement is passend amusement in de vorm van muziek, 

acteurs, goochelaars enzovoorts vaak doorslaggevend.

De laatste jaren is daar natuurlijk front cooking bij gekomen: 

chefs werken de gerechten in het bijzijn van de gasten af.

De presentatie van gerechten kan zeker ook een onderdeel van 

het amusement zijn.

E l E m E n t s  o f
C at E r i n g

“Hier kr ijgen
vakmensen de kans
om te groeien.”



La Mousseline de grenouilles
Het signatuurgerecht van Paul Haerberlin

De wereld van 
Hollandia

Actueel
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Pure rock-'n-roll. Dat is het ijs van de de Londense ijsboutique The Icecreamists,

de beruchte makers van de Sex Bomb en Baby Googoo. The Icecreamists heeft

veel passie voor ijs en presenteert het op excentrieke wijze. De beleving van ijs

is waar het bij dit concept om draait.

Matt O’Connor, oprichter van de ijsboutique, heeft de fantasie uit zijn kinderjaren 

vertaald naar pure verwennerij voor volwassenen. De ijscreaties zijn ontworpen om 

een verhaal te vertellen. 

The Icecreamists kreeg wereldwijde bekendheid door de verkoop van ijs op basis van 

moedermelk. Matt O’Connor vindt het niet meer dan logisch om moedermelk te

drinken: "De mens is het enige zoogdier dat melk van andere zoogdieren drinkt."

The Icecreamists durft nieuwe paden te betreden. Het ondernemen vanuit een sterke 

basis met veel ruimte voor creativiteit gaf Matt de titel van één van de meest innovatieve 

ijsbereiders. De zorgvuldig bewaarde recepten van The Icecreamists worden in dit boek 

onthuld in eenvoudige recepturen. Zodat iedereen de ervaring kan beleven. 

www.theicecreamists.com

Sparen
voor culinaire
cadeaus
Ook in 2013 heeft Hollandia weer een 

spaaractie voor alle chef-koks van Nederland. 

Van week 23 tot en met week 48 vindt u

onze spaarpunten op alle Hollandia

producten en Debic desserts. Verzamel ze,

plak ze op de spaarposter of in de -folder

en spaar voor handige, culinaire cadeaus.

Kijk op www.hollandia.nl.

The Icecreamists

La Mousseline de grenouilles, ofwel kikkerbillenmousse, is een signatuurgerecht van de in 2008

overleden Paul Haerberlin. Hij werd 84 jaar. Zijn Franse klassieker 'La Mousseline de grenouilles'

heeft Paul de reputatie van één van de grootste chefs van het land gegeven. 

Paul Haerberlin leerde de basis voor deze klassieker bij een grote leermeester, de sterrenchef Édouard Weber.

Hij leerde hier onder meer een mousseline van rivierkreeftjes bereiden met als garnituur een mousse van 

snoekbaars. Begin jaren zestig heeft Paul Haerberlin dit gerecht geëvolueerd tot een mousseline van kikkerbillen.

Na enkele jaren van perfectioneren is 'La Mousseline de grenouilles' geboren. De kikkerbillen worden gepocheerd

in een vocht van Riesling wijn en afgemaakt met een mousse van zeebaars. De mousseline wordt tot slot 

au bain-marie gegaard in de oven en geserveerd met een romige botersaus. Het werken met verschillende 

structuren en de juiste balans van smaken maakt deze klassieker heel bijzonder. Het recept van de versie die 

Hollandia heeft uitgewerkt vind je terug op www.hollandia.nl.

De chefs van Hollandia zijn altijd bezig met innovatie op productniveau.

Zo ontdekten zij algenpoeder. Algenpoeder is een zeer krachtige bron van

chlorofyl en bevat een hoog gehalte aan eiwitten, vitamines, spoorelementen

en omega-3 vetzuren. Algen zijn een belangrijke en duurzame vervanger van

dierlijk eiwit als vlees en vis en passen uitstekend in de lichte, smaakvolle keuken

van vandaag. De algen zijn in poedervorm en vlokken verkrijgbaar en zijn bijzonder 

geschikt om aan diverse gerechten kleur en smaak toe te voegen. Afhankelijk van

het hoofdingrediënt voegen ze een ziltige, subtiele vissmaak toe. In combinatie

met bijvoorbeeld witte chocolade geven ze een mooie synergie tussen zoet en hartig. 

De typisch groene kleur en het mondgevoel maken algenpoeder en

-vlokken een unieke aanwinst in de keuken.

Gebruik van het poeder:

In de Aziatische keuken in combinatie met groene thee, dashi, brood,

roomboter, macarons, bouillons, dressings, sauzen en bij vis. 

Gebruik van de vlokken:

In salades, bij vis, schaal- en schelpdieren, in sauzen, geïnfuseerd in koksroom, 

rijstgerechten als sushi, risotto en zelfs bij desserts.

Algen
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Textuur
Het spelen met verschillende texturen binnen een gerecht geeft een prettige spanning. Zorg wel

dat krokant ook krokant is (en blijft!) en dat je niet te veel dezelfde structuren op een bord legt.

Temperatuur speelt ook een essentiële rol in de beleving van structuur, met name in recepten waar

een vetstof of geleermiddel een belangrijke rol speelt. De belangrijkste textuur wordt bereikt door

de juiste cuisson, ofwel de juiste gaarheid, van je vlees of vis.

Product
Een verfijnde keuken is onmogelijk zonder goede 

producten. Warenkennis is één van de belangrijkste 

vaardigheden van een goede kok. De boer, de visser, 

de kweker of de producent staan altijd aan de basis 

van alles wat je op het bord tovert.

Presentatie
Een verzorgde of zelfs spectaculaire presentatie maakt het uiteindelijke 

verschil. Of liever gezegd: de presentatie is het begin van de beleving

van de gast. Het servies, in wat voor vorm ook, is het schildersdoek

van de chef. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen de laatste jaren. 

Bij de presentatie is en blijft de opmaak het belangrijkst. Daarmee stuur

je de gast hoe hij het gerecht het best kan eten. 

Streek
Gebruik zo veel mogelijk producten 

uit je regio. Dit geeft je gerechten 

een eigen identiteit en verhoogt je 

uitstraling naar je gasten uit de regio. 

Bovendien werken je leveranciers als 

ambassadeurs voor je restaurant, 

omdat ze trots zijn dat jij met hun 

producten werkt.

Balans
Het succes van een gerecht valt of staat met de balans in de 

uiteindelijke compositie. Iets kan heel lekker zijn, maar er 

bestaat ook nog zoiets als verzadiging. Met andere woorden:  

je smaakpapillen raken na enkele happen een beetje verveeld. 

Daarom is het de kunst om de verschillende componenten met 

verschillende basissmaken in de juiste balans op het bord te 

leggen. Proeven is daarbij een must! En niet enkele hapjes maar 

het hele gerecht. Zo weet je hoe de gast het beleeft en kun je de 

aanpassingen maken die je gerecht tot een succes maken.

Seizoen
Laat het seizoen de leidraad zijn in keuzes en creatie. Het maakt het leven een stuk 

overzichtelijker om de producten te gebruiken die op dat moment makkelijk verkrijgbaar 

en het lekkerst zijn. Daarnaast zijn ze vaak veel goedkoper. Niet onbelangrijk: je werkt 

veel duurzamer, omdat producten niet eerst duizenden kilometers moeten worden 

vervoerd voordat ze bij jou op de werkbank liggen.

Ambacht
Respect voor het product en de juiste (basis)bereiding zijn na het 

product de belangrijkste stap op weg naar een topgerecht. Zorg dat je 

de basis beheerst en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. 

Alle bereidingen en technieken moeten in dienst staan van het beoogde 

eindresultaat en geen onnodige druk leggen op je keukenorganisatie. 

Durf te kiezen voor bereidingen die het product en zijn smaak ten volle 

in zijn waarde laten.

(Basis)smaak
Smaak is de nummer 1 voor veel chefs. Terecht, maar zonder 

de andere elementen zoals textuur en presentatie kan zelfs de 

smakelijkste bereiding zich soms niet ontplooien. Een aantal 

verschillende basissmaken geeft een gerecht spanning. 

De vier elementen aarde, water, lucht en vuur vormen de basis 

waaruit alles op aarde is ontstaan. Ook de gastronomie is opgebouwd 

uit verschillende elementen die samen een eenheid vormen om tot 

een totaalbeleving te komen. Een aantal daarvan zijn essentieel, 

enkele geven verdieping of verbreding. Wat is nu de essentie van 

een succesvol gerecht? De basiselementen zijn het product, het 

vakmanschap en de smaakcombinatie, maar er telt nog veel meer 

mee. Denk aan de balans, de presentatie, de streek en het seizoen 

eLeMeNTS OF COOKING
waarin je werkt. En wie is je gast? Met andere woorden: voor wie doe 

ik het allemaal? De beleving is pas compleet als de ruimte waarin 

een gerecht wordt geserveerd aan bepaalde eisen voldoet. Het moet 

er veilig en behaaglijk zijn en afhankelijk van het niveau van de 

zaak speelt de aankleding een essentiële rol. En misschien wel het 

belangrijkste element is het menselijke aspect. Zonder gastvrijheid 

mist ieder gerecht zijn glans! Dit magazine gaat over koken, dus 

concentreren wij ons op wat er op het bord ligt. 



Gerookt in hooi met 
structuren van aardpeer, 
zeewierpickle, 
oesterremoulade en
oesterkroepoek.

Oesters
10 stuks oesters
100 gram Campina Roomboter, gezouten 
300 gram hooi

Structuren van aardpeer
500 ml Hollandia Koksroom, original
500 gram aardpeer
500 ml gevogeltebouillon
250 gram Campina Roomboter, ongezouten

Zeewierpickle
100 gram  Dulse zeewier
10 ml witte sojasaus
10 ml sushi-azijn

Oesterremoulade
400 ml Hollandia Koksroom, original 
100 ml gevogeltebouillon
5 stuks oesters
25 gram bladpeterselie
25 gram zeesla
25 gram oesterblad
10 gram kappertjes
1 stuks citroen
2 gram xanthaangom
100 ml olijfolie

Oesterkroepoek
150 gram oestervlees
175 gram oestervocht
175 ml gevogeltebouillon
300 gram tapioca
1 gram goudpoeder
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 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze

• Schil 2 aardperen en snijd in plakken. Steek uit met een ronde steker en stoof in 200 ml

gevogeltebouillon en 100 gram boter tot beetgaar. Kook de resterende aardpeer in de 

resterende bouillon en room. Cutter fijn en monteer met de boter. Passeer door een fijne zeef 

en breng op smaak. • Spoel het zeewier schoon en ontdoe van zout. Marineer in de soja en 

azijn. Blancheer voor de remoulade de peterselie kort. Blender alle ingrediënten fijn en voeg sap 

en schil van de citroen toe. Emulgeer als laatste, met de olijfolie en bewaar in een spuitflesje 

in de koelkast. • Voor de kroepoek de gevogeltebouillon met het goudpoeder verwarmen en 

mengen met de tapioca. Cutter het oestervlees en oestervocht fijn en meng tevens met het 

tapiocamengsel. Gaar gedurende 20 minuten op 90 °C in de thermoblender. Smeer uit op een 

siliconenmat en droog gedurende 1 uur op 60 °C. Breek in stukken en frituur op 180 °C.

• Steek de oesters open en spuit een dot aardpeercrème op de bodem van de schelp. Dresseer 

de oester hier bovenop en bestrijk licht met boter. Neem een brede pan met deksel en leg het 

hooi op de bodem en de oesters er bovenop. Steek het hooi aan en doe het deksel op de pan. 

Laat 2 minuten doorgaren in een hete oven. Garneer met de gestoofde aardpeer, gemarineerde 

zeewier en oesterremoulade.

Gerookte
oester

Oesters
10  stuks oesters
200 gram spinazie
100 gram shimeij paddenstoelen
20 gram micro-rucola

Kippenlever mousseline
200 ml Hollandia Slagroom, ongezoet
400 gram kippenlever
20 gram colorozozout
100 ml Oloroso sherry
100 ml gevogeltebouillon
200 gram eidooier
200 gram Campina Roomboter, ongezouten
20 gram rode miso

 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze

• Steek de oesters open en reserveer in hun vocht. • Reduceer de Oloroso sherry tot de helft en 

voeg de gevogeltebouillon toe. Reduceer dit tot 100 ml. Haal van het vuur en voeg de eidooiers 

toe. Giet in een thermoblender samen met de kippenlevers en miso. Cutter fijn gedurende 

20 minuten op 80 °C en passeer door een fijne zeef. Monteer met de boter en koel terug op 

ijswater. Klop de slagroom luchtig en meng met de kippenlevermassa. Breng eventueel op 

smaak met zout en peper. • Stoof de spinazie in roomboter en dresseer in de oesterschelp.

• Pocheer de oesters gedurende 2 minuten en dresseer op de spinazie. Top met een dot 

kippenlever mousseline, kort gebakken shimeij paddenstoelen en garneer met micro-rucola.

Met spinazie, 
kippenlever-
mousseline, shimeij
en micro-rucola.

Gepocheerde
oester

Kijk voor de receptuur en bereiding van de rauwe oester in bergamotgelei met 

mierikswortelcrème, blad van Oost-Indische kers en oesterkroepoek op www.hollandia.nl.
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Langoustine
velouté

Langoustine velouté
500 ml Hollandia Koksroom, original
500 gram langoustineschalen
50 ml druivenpitolie 
500 ml water
500 ml droge witte wijn 
500 ml droge vermout 
250  gram groentebouquet
30 gram groene kruiden
10 ml citroensap
2 ml tabasco
10 gram zout

Inktvisravioli
1 kg inktvis
100 ml olijfolie

Tartaar van tomaat
2 kg tomaten 
10 gram zout 
10 gram suiker
10 gram knoflook 
30 gram groene kruiden

Panelle
700 ml water
500 gram kikkererwtenbloem
10 gram peterselie
10 gram zout 
100 ml olijfolie

Garnering
10 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar
10  stuks  langoustines
10 gram peterselie
200 gram kikkererwten

 Receptuur voor 10 personen

 Werkwijze

• Maak de langoustines schoon en reserveer de staarten voor de 

afwerking. Verhit de karkassen op hoog vuur met de olie tot deze

rood kleuren en blus af met de vermout. Snijd de groenten in brunoise 

en zweet aan in de roomboter tot ze beetgaar zijn.

Voeg karkassen, groenten, water en witte wijn samen in een grote

pan en reduceer tot de helft. Voeg de koksroom toe en laat gedurende 

1 uur trekken. Voeg als laatste de kruiden toe en laat gedurende

10 minuten van het vuur af infuseren. Passeer door een fijne zeef en 

breng op smaak met tabasco, citroensap en zout. • Maak de inktvis 

schoon en bewaar de tentakels voor de afwerking. Cutter de rest fijn 

in de blender tot een stevige pasta. Besmeer twee vellen vetvrij papier 

over de gehele oppervlakte met olijfolie en rol de inktvispasta uit 

tussen de twee vellen met behulp van een deegroller. Bak af in

de stoomoven gedurende 4 minuten op 65 ˚C met 100% stoom.

Snijd de vellen op maat en reserveer in de koeling. • Plisseer de 

tomaten, maak aan met zout, suiker en knoflook en droog in de oven 

op 90 ˚C gedurende 6 uur tot ze half gedroogd zijn. Snijd in fijne 

brunoise en maak aan met de verse kruiden. • Bekleed voor de panelle 

een bakplaat met vetvrij papier. Vermeng de kikkererwtenbloem 

samen met het water en kook, onder voortdurend roeren, gaar tot 

de massa bindt. Voeg de gehakte peterselie en het zout toe en breng 

over op de bakplaat. Plaats een tweede vel vetvrij papier er bovenop 

en rol uit tot 2 mm dikte. Reserveer in de koeling gedurende 2 uur 

zodat het kan opstijven en snijd in de gewenste vorm. • Bekleed voor 

de krokante peterselie een bord met plasticfolie en smeer in met 

olijfolie. Leg de peterselieblaadjes met het steeltje naar boven erop 

en plaats in de magnetron gedurende 1 minuut op 1000 W. Bewaar 

in een goed afgesloten bak. Week voor de krokante kikkererwten de 

erwten gedurende 12 uur in water. Kook in de hogedrukpan gedurende 

20 minuten gaar en droog in de oven op 50 ˚C gedurende 45 minuten. 

Frituur krokant op 195 ˚C. 

Afwerking

• Frituur de panelle op 180 ˚C in olijfolie. Plaats een vel inktvisravioli 

op het bord en dresseer de tartaar van tomaat er bovenop, dek af met 

een tweede vel inktvisravioli. • Bak de langoustinestaarten en de 

inktvistentakels in de beur culinair gaar en breng op smaak met zout. 

• Schenk de warme velouté in de borden en werk het gerecht verder

af met de peterselie en de kikkererwten. 



Hazenrug

21  

Recepten

20  !DEE

met een civet van haas, knolselderijcrème,
polenta en saus van rodekool.

Hazenrug
1,5 kg hazenrug
100 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar
100 gram mosterd
200 gram zuurdesembrood
200 gram gerookt spek
10 gram peterselie

Civet van haas
500 ml Hollandia Koksroom, original 
100 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar
1 kg hazenbout
200 ml Shiraz wijn
250 gram gerookt spek
200 gram      cantharellen
150 gram wortel
200 gram knolselderij
50 gram sjalot
50 gram peterselie
500 ml wildfond
100 ml hazenbloed

Crème van knolselderij
300 ml Hollandia Koksroom, original
20 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar
70 gram Campina Roomboter, ongezouten
500 gram knolselderij
200 ml gevogeltebouillon

Polenta
600 gram polenta
2 liter gevogeltebouillon
200 gram Parmezaanse kaas
200 gram Campina Roomboter, ongezouten

Saus van rodekool
500 gram rodekool 
500 ml appelsap
2 gram zout

Gebrande uitjes
50 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar
10 stuks meloesuitjes
   
Garnering
10 gram micro-rucola 

 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze

• Maak de haas schoon en verwijder de poten. Gebruik deze voor de civet en reserveer de 

hazenrug om à la minute te bakken. Snijd het gerookte spek en het brood in ragfijne brunoise. 

Bak beide producten krokant en laat uitlekken op keukenpapier. Snijd de peterselie in ragfijne 

julienne en reserveer voor later gebruik. • Snijd alle groenten en spek in fijne brunoise. Braad 

de poten rondom bruin in de beur culinair. Voeg spek, wortel en knolselderij toe. Voeg als 

laatste paddenstoelen en sjalot toe. Blus af met wijn en voeg de fond toe. Gaar gedurende een 

uur en haal dan de poten uit de saus. Snijd het vlees ragfijn in brunoise en reduceer de saus 

tot de helft. Voeg het vlees samen met de koksroom toe. Gaar nog 20 minuten op laag vuur 

en reserveer in de koeling. • Snijd de knolselderij in brunoise en zweet aan in de beur culinair. 

Voeg koksroom en bouillon toe en gaar de knolselderij in de room. Cutter fijn met de roomboter. 

Passeer door een fijne zeef en breng op smaak met zout. • Kook de polenta gedurende een half 

uur in de bouillon en breng op smaak met kaas, boter en zout. Stort in 

een kader en laat afkoelen. Snijd in vierkante blokken en reserveer in de koeling. • Snijd de 

rodekool in stukken en verwerk door de sapcentrifuge. Reserveer 3 dl van het vocht. Reduceer 

het appelsap tot 1 dl en vermeng met het sap van de rodekool. Kook in tot gewenste dikte en 

breng op smaak met zout. • Maak de uitjes schoon en trek vacuüm samen met de beur culinair.

Gaar één minuut in de magnetron op vol vermogen en koel direct teug. Snijd verticaal 

doormidden en reserveer de lamellen. Brand af met een crème-brûléebrander.

 Afwerking

• Braad de hazenrug aan op het karkas in de beur culinair en gaar verder in de oven. Arroseer 

indien nodig met het braadvet. Snijd van het karkas. Smeer de bovenkant in met mosterd en 

wentel door de mix van spek, brood en peterselie. Trancheer en zet warm onder de salamander. 

• Verdeel de knolselderijmousseline op het bord. Vul een potje met de civet. Bak of frituur de 

polenta en breng op smaak. Dresseer de saus en het vlees op het bord en werk af met gebrande 

uitjes en micro-rucola.



met geitenkaassorbet en
couscous van pistache.

Citrustaartje

Bodem
500 gram biscuitplakken

Crème brûlée van wilde citroen
1 liter Debic Crème Brûlée
20 gram zestes van wilde citroen

Panna cotta
500 ml Debic Panna Cotta  
100 gram Campina Sour Cream

Gelei van mandarijn
400 gram mandarijnpuree
100 ml suikerwater (1:1)
5 gram bladgelatine 

Bergamotmerengue
130 gram bergamotpuree
25 gram eiwitpoeder
30 gram suiker
30 gram poedersuiker

IJs van geitenkaas
100  ml  Hollandia Slagroom, ongezoet
550  ml  volle melk
200  gram zachte geitenkaas
160 gram kristalsuiker
25  gram mager melkpoeder
150 gram maltodextrine
5  gram stabilisator 

Garnering
2 stuks bloedsinaasappel
100 gram fijngemalen pistache
10 ml suikerwater
1 bakje limoencress
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 Receptuur voor 10 personen  Werkwijze

• Steek met een ronde ring van 12 cm doorsnede 10 plakken biscuit uit en laat de bodem in 

de ring zitten. Steek hierin weer een ring uit met een ring van 8 cm doorsnede en laat de ring 

zitten. Reserveer in de vriezer zodat de bodems en ringen goed koud kunnen worden. 

• Verwarm de crème brûlée samen met de zestes van de wilde citroen tot het kookpunt en 

laat gedurende 10 minuten op laag vuur infuseren. Passeer door een fijne zeef en portioneer 

de crème brûlée op de bodems van biscuit. Reserveer in de koeling. • Smelt de panna cotta, 

vermeng met de sour cream en koel terug tot keukentemperatuur. Portioneer op de crème 

brûlée als deze volledig is opgesteven. Reserveer in de koeling. • Verwarm de mandarijnpuree 

samen met het suikerwater en voeg de voorgeweekte gelatine toe. Koel terug tot 

keukentemperatuur en portioneer op de opgesteven panna cotta. Reserveer in de koeling. Klop 

voor de merengue de puree samen met het eiwitpoeder luchtig. Voeg suiker en poedersuiker toe 

en klop nog enkele minuten door. Spuit op in kleine doppen en droog in de oven of droogkast 

gedurende 6 uur op 60 ˚C. • Vermeng de stabilisator met de maltodextrine en suiker. Verhit de 

melk, slagroom en droge stoffen tot 60 ˚C tot alles is opgelost. Voeg als laatste de geitenkaas 

toe en meng tot een homogene massa. Turbineer het ijs gedurende 10 minuten en vries in 

op -21 ˚C. • Meng het suikerwater en de pistache tot een structuur van couscous ontstaat en 

reserveer tot gebruik.

 Afwerking

• Los de taart door de taartringen kort te verwarmen met de gasbrander en dresseer op de 

borden. • Werk het gerecht verder af met de bergamotmerengue, verse bloedsinaasappel, 

pistachecouscous en limoencress. Dresseer als laatste een quenelle ijs bij het gerecht.
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Hun culinaire visie
Nouveau ruig wordt hun kookstijl genoemd. Back to the roots 

zou je ook kunnen zeggen, maar de gebroeders laten zich

liever geen label opplakken. Paul: "Simplistisch koken noem ik 

het zelf weleens. Maar wél met ingrediënten van topkwaliteit, 

alleen het beste." Niek: "We zijn opgegroeid waar varkens en 

kippen rondliepen, we hebben een traiteur in de Italiaanse

tak van de familie en zelfs jagers. Dat bepaalt mede onze

voorkeuren." Kwaliteit kent zijn prijs, maar door minder

courante ingrediënten (zoals de kop, orgaanvlees en mergpijp) 

af te wisselen met (bijvoorbeeld) oesters en langoustines,

vinden de gebroeders een ‘gezonde’ middenweg.

Lamskop en konijnenlever
Het menu wordt bepaald door het seizoen en de aanvoer

door hun, meest kleine en ambachtelijke, leveranciers.

De gebroeders Hartering zijn altijd op zoek naar bijzondere

producten. Die vormen dan ook het startpunt van hun

creaties. Ze hebben een voorliefde voor ingrediënten die

anderen links laten liggen, zoals lamskop of konijnenlever en 

hebben een perfecte match gevonden met de gangbare luxere 

producten. Paul: "Vandaag bijvoorbeeld maken we gegrilde 

lamskop op Toscaanse wijze en een salade met citroen en 

gepofte knoflook. We hebben ook zeebaars die we rauw van

de graat schrapen tot tartaar. Schrapen, omdat de beste smaak 

het dichtst tegen de graat aan zit. Smaak die je met fileren 

niet meekrijgt. En we maken een varkenslevercrème met 

amandelen, rucola, sjalot en daslookbloempjes."

Eten wat de pot schaft
Niek: "Met de ‘table d’hôte’ vragen we veel vertrouwen van de 

gast. We zorgen dan ook dat er direct een klik is tussen ons en 

de gast en dat ze met een 'wauw-gevoel' huiswaarts keren." 

Paul: "Als iemand aarzelt voor een gerecht, zeggen

we altijd: “Proef het. Lust je het niet, dan maken we iets 

anders voor je klaar.” De meesten zijn echter aangenaam

verrast. Zo voeden we onze gasten culinair een beetje op." 

Niek: "Het menu wisselt met de aanvoer en wat de

leveranciers ons presenteren."

De essentiële elementen op het bord
Niek: "Niet meer maar minder elementen, daar geloven we in. 

Bij ons niet zo’n waanzinnig bord met twintig dingetjes." Paul: 

"Twintig items op een bord? Dat is niet mijn stijl. Binnen mijn 

manier van koken komt het product vanzelf naar voren. Minder 

elementen, en dus moeten ze wel van topkwaliteit zijn. Voor 

alles hebben we toegewijde, vaak kleinere en lokale partners. 

Tot en met een wildplukker die eetbare wilde

kruiden, paddenstoeltjes en zelfs dennennaalden voor ons 

meebrengt." Paul: "Onze visleverancier komt van Urk, een 

klein dorp maar een reus in de visserijsector. Alle kennis rond 

vis komt daar samen en het is slechts 50 km hemelsbreed hier 

vandaan. Hij vist met de dagboot. Eén sms’je van hem en we 

weten wat we die dag krijgen. En altijd kraakvers."

De broers Paul (32) en Niek (30) Hartering, afkomstig uit

het bourgondische Heerlen, zijn al na twee jaar het meest

besproken culinaire duo van Amsterdam. De bladen en blogs 

staan er bol van en het is iedere avond volle bak in hun 

restaurant aan de Peperstraat. Het concept is gebaseerd

op het 'table d'hôte-principe', eten wat de pot schaft dus.

In hun zaak heerst een informele sfeer tussen de open keuken 

met houtskoolvuur en het steigerhout aan de wanden.

Hier wordt gekookt met een combinatie van luxe en incourante

ingrediënten, zonder poespas maar met des te meer smaak.

Ze koken niet voor alle monden, maar daardoor zijn ze

waarschijnlijk zo aantrekkelijk voor een verwend publiek.

Tijd om eens te kijken hoe dit naadloos op elkaar aansluitende 

duo het aanpakt.

Paul Hartering (verantwoordelijk voor de keuken) rolde

tijdens zijn grafische studie via allerlei bijbaantjes de

horeca in. Onderaan begonnen in de afwas werkte hij in diver-

se restaurants, trok naar Amsterdam, leerde verder en spaarde. 

Begon vanaf 2009 ‘serieus’ te koken. "En toen kwam ik uit op 

de vraag: weg uit de horeca of een eigen zaak?"

Hoe die zaak eruit moest zien, wist hij niet. Wel dat hij alleen 

met mooie producten wilde werken.

Niek Hartering (verantwoordelijk voor het restaurant) legde 

een gelijkwaardig parcours af. Hij koos voor de kunstacademie 

en begon ook al jong bij te klussen bij Van der Valk.

Ook hij ging richting Amsterdam, maar de juiste culturele baan

meldde zich niet meteen aan. "Toen zijn we gaan brainstormen 

om samen iets te ondernemen. Paul heeft mij echt over

de streep getrokken."

“We schrapen het vlees van   
     de zeebaars van de graten
    omdat de beste smaak het
     dichtst bij de graten zit!”

Restaurant Gebroeders Hartering
Peperstraat 10hs, 1011 NX Amsterdam
tel. 020-421 06 99, www.gebr-hartering.nl 25

   De gebroeders
      Hartering
  Nouveau Ruig
   in Amsterdam

Paul Hartering Niek Hartering



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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Grenzeloos

Noodles van paddenstoelen
300 ml Hollandia Koksroom, original

500 ml paddenstoelenbouillon

8  gram agar agar 

Werkwijze
•	 Vermeng	alle	ingrediënten	samen	in	een	pan
 en breng aan de kook. 
•	 Kook	kort	door	en	stort	op	een	rechte	plaat	met
 opstaande rand. Koel terug en snijd in lange banen. 

Tip 
Gebruik de noodles als onderdeel van een vegetarisch
voorgerecht of als onderdeel op bijvoorbeeld een
carpaccio van wild. 
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Warm schuim van pastinaak  
400 ml Hollandia Koksroom, original

100 gram pastinaak

100 gram gepasteuriseerd eiwit 

3  gram zout 

2   gram koffiebonen

Werkwijze
•	 Schil	de	pastinaak,	snijd	in	fijne	brunoise	en	breng
 samen met de koksroom aan de kook.
•	 Voeg	de	koffiebonen	toe	en	kook	de	pastinaak	gaar.
•	 Verwijder	de	koffiebonen	en	blender	alles	fijn.
•	 Passeer	door	een	fijne	zeef,	vermeng	met	het	eiwit
 en giet in een siphon van een halve liter.
•	 Belucht	met	één	gaspatroon	en	houd	warm	in	de
 bain-marie van exact 65 ˚C.

Tip
Gebruik het schuim bij gebraden wild of verwerk het
als toplaagje op een wildbouillon. 
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Sour	cream	
slagroom 

Grenzeloos

300 ml Hollandia Slagroom, ongezoet

200 gram Campina Sour Cream

3  gram zout

Werkwijze
•	 Klop	de	slagroom	luchtig	in	de	planeetmenger	en
  vermeng met de sour cream en het zout.
•	 Verwerk	verder	in	een	spuitzak	of	als	quenelle.

Tip
Gebruik de sour cream slagroom als onderdeel
van een voorgerecht met gerookte vis als makreel. 
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Warm schuim van
gegrilde komkommer  
150 ml  Hollandia Koksroom, plantaardig 

300 gram  komkommer

30  gram sjalot

150  ml  gevogeltebouillon 

100  gram  gepasteuriseerd eiwit 

0,1 gram algenpoeder

    zwarte peper

   zout

Werkwijze
•	 Snijd	de	komkommer	in	stukken	en	gril	aan	beide
 zijden goed donker in een grillpan of op de barbecue.
•	 Fruit	de	fijngesneden	sjalot	aan	in	de	beur	culinair,
 voeg de gegrilde komkommer, bouillon en koksroom toe.
	 Kook	gaar	en	pureer	fijn.
•	 Passeer	door	een	fijne	zeef	en	breng	op	smaak	met
 zout en algenpoeder.
•	 Koel	terug,	vermeng	met	het	eiwit	en	giet	in	een	siphon	van
 een halve liter. Houd warm in een bain-marie van exact 65 ˚C. 
 
Tip 
Gebruik als onderdeel van een voorgerecht met gerookte
vissoorten of op een ijskoude gazpacho.

Garnalenoliebollen 
400 ml Hollandia Koksroom, original

200 gram garnalendoppen

500 gram patentbloem

200 gram Hollandse garnalen 

100 gram eigeel

20  gram verse gist

15  gram zout

Werkwijze
•	 	Breng	de	koksroom	samen	met	de	garnalendoppen	aan
 de kook en laat gedurende 20 minuten infuseren.
•	 	Passeer	door	een	fijne	zeef	en	koel	terug	tot	40	˚C,	los
 de gist hierin op en vermeng in de planeetmenger met
 de overige ingrediënten tot een soepel beslag.
•	 	Laat	het	beslag	een	nacht	in	de	koeling	en	bak	de	oliebollen
 af in de frituur op 180 ˚C.

Tip 
Varieer	door	de	garnalenroom	te	vervangen	door	room	waarin	
kruiden, specerijen of andere smaakmakers zijn geïnfuseerd. 
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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. deze keer zijn alle
essentiële elementen verwerkt in 
een vegetarisch menu.

De verkoopprijs van het menu is berekend op € 30,- en 10 couverts.

Alle prijzen gebruikt in het document zijn richtprijzen.

Vegetarisch driegangenmenu

 Inkoopprijs  Verkoopprijs Verkoopprijs Marge  

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

  

Voorgerecht

Carpaccio van rode biet  € 15,30 € 66,04 € 70,00  77%

Hoofdgerecht

Aardpeer en artisjok € 27,94 € 155,66 € 165,00  82%

Nagerecht

Lemon posset € 11,24 € 61,32 € 65,00  82%

Totaal voor 10 personen € 54,48 € 283,02 € 300,00  81%

Carpaccio van rode biet 
met crème van knolselderij, geitenkaas en mierikswortel.

V o o r g E r E C h t

 Werkwijze 

• Was de rode bieten en vacumeer samen 

met het suikerwater en de rode wijnazijn. 

Gaar op 95 ˚C gedurende 45 minuten en koel 

terug. • Snijd voor de crème de knolselderij 

in brunoise en zweet aan in de Beur culinair, 

voeg de koksroom en bouillon toe en 

laat gaar worden. Cutter fijn en voeg de 

roomboter toe. Passeer door een fijne zeef en 

breng op smaak met zout. Breng over in een 

spuitzak met glad spuitmondje en reserveer 

in de koeling.

 

 Afwerking 

• Schil de rode bieten met een dunschiller, 

snijd in dunne plakjes op de mandoline en 

dresseer op het bord. • Spuit de crème van 

knolselderij op de carpaccio van rode biet en 

werk het gerecht verder af met de geitenkaas, 

vers geraspte mierikswortel, gezouten 

kappertjes, postelein, grof zeezout en rode 

zuring.

 

 Receptuur voor 10 personen

   Prijs per kg/l./stuk Totaal 
Rode biet   
5  stuks  rode biet 1,50 7,50
300 ml rode wijnazijn  2,55 0,77
500 ml suikerwater 1,00 0,50
     
Crème van knolselderij   
300 ml Hollandia Koksroom, original 2,85 0,86
20 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar 4,16 0,01
70 gram Campina Roomboter, ongezouten  5,52 0,04
500 gram knolselderij 2,10 1,05
200 ml groentebouillon 2,50 0,50
    
Garnering    
30 gram gezouten kappertjes 13,00 0,39
100 gram geitenkaas  12,00 1,20
50 gram verse mierikswortel  6,50 0,33
20 gram rode zuring  24,00 0,48
20 gram postelein 24,00 0,48
20 gram mizuna 24,00 0,48
    

5%  Toeslag hulpgrondstoffen  0,73
  Totaal inkoop (excl. btw)  15,30
23% inslag Totaal inkoop per persoon (excl. btw)  1,53
  Totaal verkoopprijs (excl. btw)     66,04
  Totaal verkoopprijs (incl. btw)      70,00
  Advies verkoopprijs per persoon  7,00

  
  Marge resultaat  77%

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 81% rendement op, zonder personeelskosten!

Conclusie :
31



Rendement
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Lemon possetAardpeer
en artisjok

 Werkwijze 

• Verwarm voor de lemon posset de room 

tot het kookpunt, en voeg met één beweging 

het citroensap toe. Roer goed door totdat 

de room gaat stremmen en portioneer in de 

glazen. Reserveer in de koeling.

• Verwarm voor de gelei de Limoncello zodat 

de alcohol gedeeltelijk verdampt en voeg 

de voorgeweekte gelatine toe. Koel terug 

tot keukentemperatuur. • Klop de parfait 

luchtig in de planeetmenger en voeg de 

bramenpuree en likeur toe. Breng over in 

een spuitzak en spuit in halve bolvormen. 

Reserveer in de vriezer. • Smelt de cacaoboter 

in een pannetje en voeg de witte kleurstof 

toe, passeer door een fijn zeefje en verwarm 

samen met de witte chocolade tot 40 ˚C. 

Breng over in een elektrische verfspuit. Plak 

de bevroren halve bollen parfait tegen elkaar 

en spuit af met de witte chocolade. Reserveer 

in de vriezer. • Schenk de afgekoelde gelei op 

de lemon posset en laat verder geleren in de 

koeling.

 

 Afwerking 

• Werk de glaasjes af met de verse bramen, 

citroenverbana en de bramenparfait.

n a g E r E C h th o o f d g E r E C h t

 Werkwijze 

• Schil voor de gestoofde aardpeer de 

aardperen en snijd in plakken. Steek 

uit met een ronde steker en stoof in de 

groentebouillon en boter tot beetgaar. 

• Kook voor de crème de geschilde aardperen 

in de bouillon en de koksroom. Cutter fijn 

in de blender en monteer met de boter. 

Passeer door een fijne zeef en breng op 

smaak met zout. • Snijd voor de crudité de 

aardperen in fijne julienne. Kook de overige 

ingrediënten samen op en schenk over de 

aardpeer. Reserveer in de koeling. • Maak 

de artisjokken schoon en kook in ruim water 

met het sap van de citroen gaar. Koel terug 

en ontdoe van de blaadjes. Droog de blaadjes 

gedurende 1 uur op 60 ˚C en frituur krokant 

op 180 ˚C in zonnebloemolie. • Schil voor de 

chips, de aardpeer en snijd op de snijmachine 

in dunne plakjes. Was en droog deze goed en 

frituur in zonnebloemolie krokant op 180 ˚C.

 

 Afwerking 

• Halveer de artisjokken en bak samen met 

de paddenstoelen aan beide zijden bruin in

de beur culinair. Breng op smaak met zout.

• Verwarm de crème van aardpeer en trek een 

streep op het bord. Verwarm de gestoofde 

aardpeer in boter en plaats op de crème. • 

Werk het gerecht verder af met de crudité, 

de artisjokken, paddenstoelen, chips en de 

blaadjes van de Oost-Indische kers. 

 

 Receptuur voor 10 personen

   Prijs per kg/l./stuk Totaal
Crème van aardpeer  
400 ml Hollandia Koksroom, original  2,85 1,14
150 gram Campina Roomboter, ongezouten 5,52 0,83
500 gram geschilde aardpeer 2,95 1,48
100 ml groentebouillon 2,50 0,25 
   
Gestoofde aardpeer  
500 gram aardpeer 2,95 1,48
400 ml groentebouillon  2,50 1,00
200 gram Campina Roomboter, ongezouten 2,52 0,50 
   
Chips van aardpeer   
100 gram aardpeer 2,95 0,30
    
Crudité van aardpeer  
100 gram aardpeer  2,95 0,30
50 ml witte wijnazijn  2,45 0,12
50 ml suikerwater 1,00 0,05
1 gram zout  0,77 0,00
0,5  gram korianderzaad 16,20 0,01
0,5 gram steranijs 15,30 0,01
 
Artisjokken  
100 ml Hollandia Beur culinair, vloeibaar 4,16 0,42
20 stuks artisjokken  0,80 16,00
2 stuks citroen 0,63 1,26
    
Garnering   
10 blaadjes blad van de Oost-Indische kers  18,75 0,19
100 gram gemengde paddenstoelen 12,99 1,30

    
5%  Toeslag hulpgrondstoffen  1,33
  Totaal inkoop (excl. btw)  27,94
18% inslag Totaal inkoop per persoon (excl. btw)  2,79
  Totaal verkoopprijs (excl. btw)     155,66
  Totaal verkoopprijs (incl. btw)      165,00
  Advies verkoopprijs per persoon  16,50

  Marge resultaat  82%

 Receptuur voor 10 personen

   Prijs per kg/l./stuk Totaal
Lemon posset
200 ml  Hollandia Slagroom, gezoet 4,05 0,81
100 ml citroensap 5,00 0,50

Limoncellogelei
300 ml  Limoncello 6,50 1,95
6 gram bladgelatine 30,00 0,18

Snowegg Parfait  
200 ml Debic Parfait 4,75 0,95
50 gram bramenpuree 9,95 0,50
10 ml bramenlikeur 8,50 0,09
100 gram witte chocolade 7,00 0,70
100 gram cacaoboter 9,75 0,98
0,5 gram titaandioxide (kleurstof wit) 318,00 0,16 
  
Garnering   
250 gram bramen  15,00 3,75
1 gram citroenverbana  145,00 0,15
    
 
5%  Toeslag hulpgrondstoffen  0,54
  Totaal inkoop (excl. btw)  11,24
28% inslag Totaal inkoop per persoon (excl. btw)  1,12
  Totaal verkoopprijs (excl. btw)     61,32
  Totaal verkoopprijs (incl. btw)      65,00
  Advies verkoopprijs per persoon  6,50
  

  Marge resultaat  82%
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De CEO van het
moderne boerenbedrijf
‘Boer’ of ‘melkveehouder’ is nog altijd zijn functie. Maar de 

inhoud van die functie is in de loop van een eeuw tijd wel 

fors veranderd. Moderne melkrobots namen de plek in van 

het melkkrukje, de sigarendoos met de laatste melkprijzen 

werd een online informatiesysteem, de aai over de koeienkop 

werd een high-tech koeborstel. En boer is tegenwoordig een 

managementfunctie.

Liefde voor het vak
Tijdens de Boerderijdagen van Hollandia konden chef-koks 

de moderne wereld van de melkveehouderij van dichtbij 

meemaken. Koeien zijn selfsupporting; dankzij een uitgekiend 

beloningssysteem van voeren lopen zij zelf naar de melkrobot 

om zich een aantal keer per dag te laten melken. Tijdens dit 

proces wordt de koe automatisch gewogen, wordt de afgegeven 

melk gecheckt op afwijkingen om dan pas, na goedkeuring door 

de robot, in de melktank terecht te komen. 

Melk met afwijkingen wordt apart verzameld en correspondeert 

met de koe. Zo is de kwaliteitscontrole op de melk gewaarborgd. 

Ondanks de automatiseringsslag in het bedrijf is er één ding 

dat nooit kan worden geautomatiseerd, omdat het gewoonweg 

niet te automatiseren valt. En dat is de liefde en passie voor het 

vak. De pure passie voor het boerenbestaan. Die staat namelijk 

nog altijd garant voor de mooiste producten, die van Hollandia.

Dat was de belangrijkste reden om het boerenbedrijf als 

passend decor te gebruiken om 25 jaar Hollandia in stijl te 

vieren. Bij Hollandia vergeten we nóóit waar onze producten 

vandaan komen.

De legende
van Hollandia

Het verhaal van
een nationale held

Reportage

We vergeten het weleens, maar in ons vak werken we in de basis
nog altijd met een natuurproduct. Met een product dat in de 
Hollandia-fabrieken wordt geoptimaliseerd voor tal van toepassingen, 
maar dat zijn oorsprong ergens anders vindt. Die oorsprong ligt in
weides en in stallen, domeinen van Hollands nationale icoon: de koe. 
Met de Boerderijdagen brengen we een hommage aan de 'oermoeder' 
van Hollandia. De koe. Een icoon, dat al bijna 100 jaar dwars door
ons assortiment heen loopt. 
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Het is heerlijk toeven op het boerenerf. High-tech melkrobot. Lila Pause (zie !DEE magazine nr.24)



Reportage

Latin BBQ (zie !DEE magazine nr.29)
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Bijna een eeuw innovatie
In 1882 richtte Hendrik Hummelinck de N.V. Hollandia, 

Hollandsche Fabriek van Melkproducten, op. In 1921 werd 

Hollandia als woordmerk officieel geregistreerd om in 1987 

door FrieslandCampina te worden overgenomen. Hollandia  

werd vervolgens doorontwikkeld als hét A-merk voor de 

foodservice professional.

Nog altijd ademt Hollandia de historie van de coöperatie 

waar het merk zijn naam aan dankt. Zoals het werk van een 

boer ook ingrijpend is veranderd, zo innoveert Hollandia mee. 

Die continue productvernieuwing is de kracht van het merk. 

Chef-koks van tegenwoordig moeten immers ook continu 

vernieuwen. Steeds weer hun doelgroepen verrassen. 

Hollandia is dan het merk dat die inspiratie biedt, met een 

assortiment dat aan de basis staat van het menu. En dat 

creatief en op maat kan worden ingevuld voor uiteenlopende 

doeleinden.

Inspiratie op
zuiveltoepassingen
Hoe inspirerend Hollandia kan zijn, bleek wel uit de demosessie 

in het kader van het jubileum. Het werd niet alleen een 

middagje genieten, in het bijzonder voor de smaakpapillen. 

Culinair adviseur André van Dongen gaf een demonstratie 

'grenzeloos zuivel', waarin met simpele toevoegingen van 

'onbekende' ingrediënten, verrassende crèmes werden 

gemaakt, gebruikmakend van de producten van Hollandia. 

Deze werden als aperitief meteen uitgeserveerd,

zodat chef-koks direct konden proeven.

Een van de belangrijkste
  merkwaarden is creativiteit.

Inspiratie op het menu
Een van de belangrijkste merkwaarden van Hollandia is 

creativiteit. !DEE magazine is hier een belangrijk onderdeel van. 

Om te laten zien hoe het culinaire team van Hollandia aan 

inspiratie komt, presenteerde André van Dongen eerst een 

filmpje waarin zijn wereld van 'mindmappen' op een ludieke 

manier werd getoond. En om te bewijzen dat zijn inspiratie iets 

oplevert, prepareerde hij vervolgens live drie gerechten die in 

de afgelopen !DEE magazines stonden. Latin BBQ, Volendamse 

kermis en Lila Pause. 

Chef-koks hadden hierna uitgebreid de mogelijkheid om met 

hem van gedachten te wisselen, waarna de drie gerechten

door de aanwezige keukenbrigade van Hollandia werden 

uitgeserveerd.

Zijn verhaal sloeg aan. Moderne chef-koks moeten aan de ene 

kant soms kiezen voor convenience, want het draait allemaal 

om rendement. Maar iedere chef-kok is ooit begonnen om de 

liefde voor het vak, om de pure passie waarom het draait in de 

keuken. Hollandia is dan 'best of both worlds': oer-Hollandse 

topkwaliteit, passievolle en zakelijke sparringpartner om

rendement uit creativiteit te halen.
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Volendamse kermis (zie !DEE magazine nr.29)



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.
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Vraag en antwoord

38  !DEE

De uitdaging van het pocheren van een ei is het vinden 

van een balans tussen de garing van het eiwit en 

de eidooier. Het wit moet opgesteven zijn, maar de 

dooier niet. Eieren worden op de klassieke methode 

gepocheerd in een pan met water en een beetje zuur, 

bij voorkeur azijn. Het belangrijkste voor een goed 

resultaat zijn verse eieren: deze hebben meer dik eiwit 

en vloeien minder uit. Om het uitvloeien helemaal 

tegen te gaan, kun je eieren ook pocheren in plastic 

folie. Smeer de folie in met olie, je kunt eventueel

variëren met smaak, denk eens aan een goede 

truffelolie of pure sesamolie. Leg de ingesmeerde

folie in een kommetje en breek het ei erin.

Goed dichtknopen en pocheren in een warm waterbad 

van 85 °C gedurende 12 minuten.

 

De Japanse professor Kikunae Ikeda ontdekte in 1908 een nieuwe basissmaak tijdens

het proeven van een bouillon (dashi) op basis van kombu-zeewier. De Japanse 

wetenschapper was ervan overtuigd dat deze smaak niet kon worden samengesteld uit

de vier bestaande basissmaken zoet, zuur, zout en bitter. 

Professor Ikeda vond dit een aangename smaakervaring en noemde deze umami: een 

samensmelting van de Japanse woorden umai (smakelijk) en mi (smaak). Deze ontdekking 

was van groot belang voor de evolutie van de Japanse keuken. Gedroogde bonito en 

kombu zijn de twee meest essentiële smaakmakers in de Japanse bouillon dashi.

De zeewieren die als ingrediënt worden gebruikt bevatten relatief veel glutamaat,

ook wel bekend als MSG, ve-tsin of E621. Gelukkig vinden we umami ook terug in andere 

producten en bereidingen. Over het algemeen kun je zeggen dat producten die een 

rijpingsproces hebben ondergaan een hoger umamigehalte bevatten.

Maar wat heeft umami nu te bieden? 
Umami zorgt gewoonweg voor meer smaak en een soort van volledigheid. De mens

is altijd op zoek naar een totale ervaring van complexe smaken, ongeacht de kookstijl

en waar ook ter wereld. Gerechten op smaak brengen met kruiden en specerijen kan

deze beleving versterken. Daarom voegen we zout aan gerechten toe, maar je kunt

ook het umamigehalte in een gerecht versterken.

Hoe kan ik het beste eieren pocheren?

Wat is umami en wat kan
ik ermee in de keuken?

Heb je een vraag aan onze culinair adviseurs? 
Stuur 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. Bart-Jeroen van Overveld, Patisserie adviseur. Tom van Meulebrouck, Internationaal Culinair 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.

Het stremmen van slagroom zorgt

ervoor dat de vaste stoffen samen-

klonteren. De eiwitten stremmen in

een zure omgeving. Kaas is misschien 

wel het bekendste product door het 

stremmen van de eiwitten in melk.

Melk en room bevatten eiwitten: caseïne 

en serumeiwitten. Caseïne-eiwitten 

klonteren in een zure omgeving veel 

eerder samen dan serumeiwitten.

Stremmen van slagroom
De lemon posset is een ongefermen-

teerde versie van zure room.

Het ontstaat door het stremmen van 

eiwitten in room bij het toevoegen van 

een zuur. Door citroenzuur toe te voegen 

gaan de caseïne-eiwitten stremmen. 

Het stremmen van room zorgt ervoor

dat er een samenhangend netwerk 

ontstaat en de room dikker wordt.

Er kan eindeloos worden gevarieerd

met de lemon posset door het gebruik 

van alternatieve zure vloeistoffen en 

door slagroom te infuseren met kruiden 

en specerijen.

Wat gebeurt er
tijdens het stremmen 
van room?

Wat is kaolin,
en wat kan ik ermee?

Kaolin is een zachte en natuurlijke kleisoort,

voor het eerst ontdekt in de Kao-Ling bergen in

Zuid-Oost China. Het is een eetbare klei die eenmaal

gedroogd een krokante structuur aanneemt.

De Spaanse chef Andoni Luis Aduriz van

tweesterrenrestaurant Mugaritz experimenteerde

voor het eerst met de Chinese klei in zijn keuken.

Hij maakt er onder andere zijn inmiddels befaamde

aardappelkiezels mee. 

Kaolin koop je in poedervorm en voor verwerking maak je het aan met een vloeistof. 

Bij gebruik van bijvoorbeeld bouillon in plaats van water krijgt de krokante korst een 

intensere smaak. De kleur kan worden versterkt door het toevoegen van inktvisinkt.

In hartige gerechten kan kaolin worden gebruikt om bijvoorbeeld de beroemde

klei-aardappeltjes te maken. In zoete gerechten kan het worden toegepast om fruit

te voorzien van een krokante structuur. Kaolin wordt gedroogd op een temperatuur

van circa 70 °C.

 

Producten

die veel umami

bevatten.

Umami. De vijfde smaak.

van Laurant Seminel.
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Cooking rookie
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de elementen voor een bliksemcarrière:
opleiding, ervaring en motivatie
"Wat goed is komt snel" wordt weleens gezegd. in het

geval van Bas van kranen is dat zeker van toepassing.

hij is net 23 jaar oud en nu al sous-chef van een tweesterren-

restaurant. Bas werkt als rechterhand van patron-cuisinier 

Paul van de Bunt in restaurant de leuf in het limburgse 

Ubachsberg. Bas is grotendeels opgeleid op de rooi Pannen 

in Eindhoven, een van oudsher zeer gedisciplineerde school 

met stevige ambities. geen toevallige keuze dus. als startend 

leerling wist Bas de schooldirectie te overtuigen dat hij de 

eerste twee jaar van niveau 2 in één jaar kon afronden. En zo 

geschiedde. Vervolgens ging hij aan de slag als leerling-kok

op niveau 3 bij Valuas in Venlo en de schat in nijmegen.

Voor zijn niveau 4-opleiding werkte hij bij Bretelli in Weert en 

vervolgens bij de leuf. hier werkt hij inmiddels twee en een 

half jaar. als sous ben je niet alleen in dienst van je chef, maar 

ook van zijn kookstijl. toch heeft Bas al een heel eigen filosofie 

ontwikkeld en herken je een authentieke stijl. Uitzonderlijk 

voor iemand van deze leeftijd en een gegronde reden om hem 

in de spotlights te zetten.

de signature dish van Bas
Bas heeft ervoor gekozen zijn 'elements of cooking' toe 

te lichten aan de hand van een dessert. hij heeft een heel 

duidelijke mening over het gebruik van suiker in een dessert: 

"de meeste desserts in de horeca zijn mierzoet. ik kies ervoor 

om zo min mogelijk suiker te gebruiken en alle elementen zo 

goed mogelijk tot hun recht te laten komen. dit zorgt voor een 

veel beter verteerbaar dessert en vormt zo een verfrissende 

afsluiting van een menu."

Ook ons terugkerende item Cooking Rookie staat deze keer in het teken 

van de elementen. Daarom zetten we de jonge gepassioneerde chef Bas 

van Kranen in de spotlights. Bas is een snel opkomend talent en in enkele 

jaren doorgegroeid tot keukenchef van tweesterrenrestaurant De Leuf in 

Ubachsberg. Ook is hij in de finale terechtgekomen van het tv-programma 

Topchef. We gaan dieper in op de essentiële elementen waaraan je moet 

voldoen om zo snel carrière te kunnen maken. Daarnaast laten we Bas een 

gerecht bereiden dat alle 'elements of cooking' in zich heeft.

Bas  
van
Kranen
Restaurant
De Leuf 

Bosbes met
geitenyoghurt
en zuring

Bereidingswijze

•	Laat	de	geitenyoghurt	10	uur	uithangen	op	een	doek.	•	Klop	

de slagroom tot yoghurtdikte en spatel voorzichtig onder de 

hangop.	•	Kook	de	geitenmelk	samen	met	de	agar	agar	en	giet	

tot	een	dun	laagje	op	een	plateau.	•	Laat	stevig	worden	en	

bewaar	tot	gebruik	in	de	koeling.	•	De	zuring	samen	met	de	

ijsklontjes	fijn	draaien	in	de	blender	en	eventueel	een	beetje	

water	om	het	op	gang	te	helpen.	•	Deze	massa	zeven	en

afbinden met een beetje xanthaangom. Giet in een spuitflesje 

en	bewaar	tot	gebruik	in	de	koeling.	•	Voor	de	sorbet	de

bosbessen	met	het	suikerwater	fijn	draaien	in	een	blender.	

Door een zeef wrijven en invriezen in Pacojet bekers.

Afwerking

•	Druppel	de	gebonden	zuringcoulis	in	vloeibare	stikstof	

zodat	mooie	parels	ontstaan.	•	Maak	de	borden	op	met	de

bosbessen, uitgestoken melkvel en verse zuringblaadjes.

•	Draai	de	sorbet	2	maal	op	en	schep	een	quenelle

bij het dessert.

Receptuur voor 10 personen

Hangop van geitenyoghurt
1  pak geitenyoghurt 
200 ml hollandia slagroom, ongezoet

Melkvel van geitenmelk
200 ml  geitenmelk 
2  gram  agar agar

Jus en ijsparels van veldzuring
100  gram  gewassen veldzuring of
  klaverzuring van eigen pluk
200  gram  ijsklontjes
  xanthaangom 

Sorbet van bosbes
1 kg  verse bosbessen overrijp
1  liter  suikerwater met verhouding
  (1 liter water/300 gram suiker)

Garnering
100  gram  bosbessen 
  zuring van eigen pluk om
  het gerecht mee af te garneren

Vers!

Gezond en licht verteerbaar

elke component is in dienst
van de compositie

Herkenbaarheid van
ingrediënten en smaken

Niet te veel handelingen

Organische opmaak

E l E m E n t E n
van de kookstijl van Bas
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Mousse naturel
Zó klop je debic Chocolademousse correct op!

1) Schud de fles en giet de vloeibare massa in de planeetmenger.

2) Net zoals slagroom klop je de Debic Chocolademousse luchtig bij middelmatige snelheid

 of op 2/3 van de machinekracht. Gebruik zodra er een duidelijke tekening van de garde

 verschijnt de maximale versnelling tot de mousse los komt van de bekkenrand.

3) In een spuitzak aanbrengen en portioneren.

4) Reserveer minimaal 2 uur in de koeling voor individuele porties en 4 tot 6 uur voor taarten.

Extra chocolade
Wil je alleen de kleur beïnvloeden, gebruik dan bij voorkeur 3 tot maximaal 4% gezeefd cacaopoeder. 

Zeef het cacaopoeder op de vloeibare bereiding en klop samen op volgens de aangegeven procedure. 

Meer cacaopoeder maakt de mousse stijver en bitterder. Echte chocoholics gebruiken pure chocolade! 

Hou wel met één technisch aspect rekening: voeg de chocolade niet puur toe, maar gesmolten in een 

klein gedeelte van de op te kloppen vloeibare bereiding. Voeg je pure gesmolten chocolade in één 

keer toe, dan is de kans groot dat zich donkere stipjes gaan vormen (het 'stracciatella-fenomeen'). 

Toevoegingen van 3 tot 7% chocolade geven een vollere smaak, maar remmen de luchtigheid af.

Een aanrader is om chocolade te gebruiken met een hoog cacaogehalte. Op deze manier kun je door 

3% toevoeging voldoende extra smaak inwerken.

Met alcohol
Aan Debic Chocolademousse kun je heel goed 

sterke drank zoals kirsch en cognac en likeur 

zoals sinaasappellikeur toevoegen. Het geeft 

je receptuur een extra dimensie. De ideale 

maatstaf is een toevoeging van 5% voor een 

ondersteunend aroma zonder overheersend 

‘alcoholgevoel’. Gebruik bij voorkeur likeuren 

met een minimum van 35%. Een lager  

alcoholgehalte maakt de mousse zoeter en 

minder stevig. 

Chocolade-
schuim
Vermeng voor een warm chocoladeschuim

de vloeibare chocolademousse met

40% gepasteuriseerd eiwit en giet dit over in

een siphon. Belucht met twee gaspatronen

en plaats in de bain-marie van exact 65 ˚C. 

Panna cotta
Verwarm de vloeibare chocolademousse tot 40 

˚C en los hierin 10% voorgeweekte

bladgelatine op. Voor extra smaak kun je

bijvoorbeeld likeur of specerijen toevoegen 

aan de vloeibare massa. Portioneer in de 

gewenste vorm en laat opstijven in de koeling.

Koekjes
Eenvoudig en rationeel te maken chocoladekoekje van chocolademousse. Klop de chocolademousse 

luchtig, smeer dun uit op een siliconenmat met behulp van een mal en droog in de oven op 60 ˚C 

gedurende 2 uur. Bestrooi voor het drogen met bijvoorbeeld gevriesdroogde fruitsoorten of cacao-

kernen om extra variatie aan te brengen. Bewaar in een goed afgesloten bak met siliconenkorrels.

Infuseren
Laat kruiden en specerijen als rozemarijn, 

kaneel of steranijs infuseren met de

chocolademousse om deze extra smaak mee

te geven. Vacumeer de kruiden of specerijen

samen met de vloeibare chocolademousse en 

laat gedurende 1 uur trekken in de bain-marie 

of een warm waterbad van 85 ˚C. Koel direct 

terug en passeer door een fijne zeef. Als de 

mousse koud is: op de gebruikelijke wijze

luchtig kloppen in de planeetmenger.

Chocoladesaus
Gebruik de chocolademousse in zijn vloeibare

vorm als saus. Zowel koud als warm is dit

een perfecte begeleider voor een dessert zoals

een Dame Blanche.

Het einde van het jaar nodigt uit om eens extra uit te pakken voor uw 

gasten. Met de Debic Chocolademousse introduceerde Debic begin dit 

jaar het zesde product uit de Debic dessertlijn. De producten nemen 

het tijdrovende voorbereidingswerk weg en bieden volop ruimte om 

er je eigen twist aan te geven. Met de Debic Chocolademousse heb je, 

naast de hoofdapplicatie als mousse, oneindige mogelijkheden om

1-2-3 een verrassend en creatief dessert te serveren. Hieronder volgen 

een aantal handige tips en nemen we ook nog even de basisbereiding 

onder de loep. Zo kun je met dit verrassende basisproduct tijdens de 

feestdagen snel en succesvol variëren.
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debic actie: Ontvang een culinair cadeau
bij bestelling van een nieuw product uit de
debic dessertlijn! Kijk snel op www.debic.nl

De ongekende mogelijkheden
met Debic Chocolademousse



Ontdek de voordelen van de
vernieuwde Hollandia Koksroom

www.hollandia.nl

 Slimme chef.
Uitgerekend
Hollandia!

De verbeterde binding van onze Koksroom zorgt niet alleen
voor minder inkookverlies. Hij glanst ook beter en door de
vollere roomsmaak zorgt hij voor een prettiger mondgevoel.  

  Weer een bewijs dat Hollandia niet stilstaat en op alle fronten 
met uw bedrijfsvoering meedenkt. Niet voor niets is Hollandia de
nummer 1 room in de professionele keuken!


