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RECEPTUUR VOOR 1 PERSOON

Vooruitgang

500 l  vernieuwing

3   veranderingen

350  g ambitie

1 l nieuwe verpakking

Groei

60   g groeipotentie

1  nieuw internationaal logo

10  g updates

300  g onversneden focus

1  andere bril

1  ontdekkingsreis

400 g doorzettingsvermogen

600 g wilskracht

Persoonlijke ontwikkeling

500  g interesse

50 g  rebellie

500 g emotie

3  draadjes verwondering

800 g technische hoogstandjes

Garnering

200 ml  succes

100 g pure lef

9  dessertvernieuwingen

100 g inspiratie

WERKWIJZE

In de natuur draait het altijd om groei. Dat geldt ook voor 

mensen en hun ambities. Groeien betekent ook vernieuwen

en afscheid nemen van het oude. Zo nemen wij na meer dan

40 jaar afscheid van het zuivelmerk Hollandia en sluiten wij

ons aan bij onze internationale familie Debic. De producten 

blijven onveranderd en je kunt dus blijven bouwen op de kwaliteit 

die je kent van Hollandia. Deze omwenteling is direct een 

aanleiding geweest om ook ons inspiratiemagazine Hollandia 

!DEE te vernieuwen! Zoals je kunt zien, is de naam aangepast 

en kreeg de vormgeving een update. Uiteraard staat in deze 

eerste uitgave vernieuwing centraal. Want naast een ander merk 

introduceren we onder Debic direct een nieuwe verpakkingslijn. 

En er is natuurlijk veel inspiratie: Pascal Jalhay ging samen 

met Debic naar New Delhi, nieuwsgierig naar andere smaken, 

ingrediënten en bereidingen. Hij vertaalde zijn ervaring door

naar een aantal spectaculaire gerechten!

AFWERKING

Maar er is meer: we gingen langs bij Nik Tonglet in

De Houtloods. Hij vertelt hoe je je carrière als chef kunt sturen 

en laat zien hoe hij en zijn compagnon hun horecazaken op 

vernieuwende wijze runnen. Daarnaast laten we je een nieuw 

dessertconcept zien met veel toepassingsgebieden. Kortom, een 

inspiratiemagazine dat bol staat van vernieuwing. Wat niet nieuw 

is, en altijd hetzelfde zal blijven, is onze wens om jou als chef te 

blijven inspireren. Veel leesplezier!

  HET RECEPT
    VOOR
VERNIEUWING ...

Met een nieuwe naam,
logo en verpakking 

0504 C O N C E P T



NIEUWE MERKNAAM

VERBETERDE VERPAKKING

DEZELFDE INHOUD:
RECEPTUUR, INGREDIËNTEN EN 
ALLERGENEN ONGEWIJZIGD

Hollandia heet vanaf nu Debic

De wereld wordt steeds kleiner. Met een swipe of klik maak
je de spannendste reizen, op zoek naar inspiratie, nieuwe 
trends, ingrediënten, recepturen en onbekende smaken. 
Hollandia, de Nederlandse zuivelspecialist voor de professional, 
vond dat het tijd werd om zijn grenzen te verleggen. 

Daarom gaan we voortaan verder onder onze nieuwe 
internationale naam: Debic. Wat blijft is de vertrouwde kwaliteit 
die je gewend bent. En wat óók blijft is onze passie om jou als 
chef te blijven inspireren zodat ook jij je grenzen kunt blijven 
verleggen. Bekijk het volledige assortiment op debic.nl

Grenzen verleggen
met Debic

Debic geeft je graag een kijkje in zijn eigen keuken. 
Wie zijn de mensen achter Debic? Welke evenementen 
hebben wij georganiseerd? En welke trends,
technieken en kennis vallen ons op en willen we
graag met jou delen? Zo kun jij je als chef blijven 
richten op het creatieve eindresultaat.
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ONDERNEEM MEER
MET HET SALESTEAM
VAN DEBIC
Wij als vertegenwoordigers van Debic denken mee om meer uit

je horeca-onderneming te halen. Wij sparren graag met je over jouw 

assortiment, technieken, kostprijscalculaties, receptuurontwikkelingen

en vernieuwingen. Met vragen kun je altijd bij ons terecht.

En we zorgen regelmatig voor een flinke dosis frisse ideeën,

concepten en inspiratie op jouw vakgebied.

Christian Peeters
Field Sales manager

Verantwoordelijk national (key) accounts

Werkzaam in heel Nederland

christian.peeters@frieslandcampina.com

Tel. 06-20541563 

Marijn Kok
Sales Area manager

Werkzaam in Stad Utrecht, noordelijk en

zuidelijk deel van Noord-Brabant,

zuidelijk en westelijk deel van Limburg

marijn.kok@frieslandcampina.com

Tel. 06-10905699

Jenna Leigh Grootscholten
Sales Area manager

Werkzaam in Zeeland, westelijk deel van

Noord-Brabant tot Breda en zuidelijk deel 

Zuid-Holland incl. Rotterdam

jennaleigh.grootscholten@frieslandcampina.com

Tel. 06-15255671

Tjeerd Huberts
Sales Area manager

Werkzaam in Noord-Holland

incl. Texel, Haarlem, Amsterdam

tjeerd.huberts@frieslandcampina.com

Tel. 06-23679201

Edwin van Lambalgen
Sales Area manager

Werkzaam in Groningen, Friesland, Drenthe, 

Flevoland, Overijssel en alle eilanden

behalve Texel

edwin.vanlambalgen@frieslandcampina.com

Tel. 06-10902217

Pascal Paree
Sales Area manager

Werkzaam in Zuid-Holland, Den Haag,

provincie Utrecht, Gouda, Gorinchem,

Hilversum en Amersfoort

pascal.paree@frieslandcampina.com

Tel. 06-51862948

Miranda Boerrigter
Sales Area manager

Werkzaam in zuidelijk deel van Overijssel, 

Oost-Gelderland, oostelijk deel van Noord-

Brabant en Noordoost-Limburg incl. Venlo

miranda.boerrigter@frieslandcampina.com

Tel. 06-30629171

Onze culinair adviseur André 
van Dongen wilde zijn culturele 
en culinaire kennis van de 
wereld vergroten en besloot een 
sabbatical te nemen. Na een jaar 
voorbereiding, maar zonder in 
beton gegoten planning, startte 
hij zijn reis in januari 2018 in 
Bangkok, Thailand. Later volgden 
landen als Vietnam, China, Korea 
en Hongkong. Zijn doel was om 
zoveel mogelijk in aanraking te 
komen met de echte eetcultuur 
van het land. Soms in een fine 
dining restaurant, maar vooral 
streetfood en eten met de lokale 
bevolking had zijn interesse.
Hij wilde leren hoe je de 
ultieme dimsum maakt en wat 
het geheim is van de perfecte 
noedels. Wil je weten wat hij 
allemaal heeft ontdekt? 

Chef
op pad

Bekijk zijn reis op @vandongena

en volg @debic_nl op Instagram

voor zijn nieuwste creaties.
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Spaaractie Masterclass
Sidney Schutte, Librije’s Zusje**

Sidney Schutte is een drukbezet man en geeft eigenlijk 

nooit masterclasses. Dit was dan ook een unieke kans 

om Sidney en zijn onderscheidende stijl beter te leren 

kennen. En die stijl is: veel vis, schaal- en schelpdieren 

en uitgesproken smaken, met exotische (vaak Aziatische) 

culinaire invloeden.

Sidney wil dat zijn gerechten het tegenovergestelde 

van vlak zijn; er moet spanning in zitten. Dat is niet 

eenvoudig, want met uitgesproken smaken loop je 

sneller het risico dat een gerecht uit balans raakt.

Sidney proeft ieder gerecht wel honderd keer door 

voordat het op de kaart komt! Ook de opmaak van zijn 

gerechten is eigenzinnig. Sidney: “Ik wil niet te veel 

discotheek, dus ik doe niet aan takjes. Als het geen nut 

heeft, moet het gewoon wegblijven. Het kost geld en 

voegt vaak niks toe”. Het liefst gebruikt hij witte borden. 

“Als een soort canvas, geen afleiding. Het enige donkere 

bord gebruik ik nog voor het dessert.”

“In de Aziatische keuken
zitten veel knallende smaken, 
waarmee je toch heel licht
kunt koken. Dat spreekt
mij heel erg aan.”  - S IDNEY-

Een gelaagd gerecht met één van Sidney’s favoriete 

ingrediënten: citroengeranium. Eerst rode bietenpoeder; 

daarop gedroogd, gefrituurd en door bietenpoeder 

gewenteld katafideeg. Wat zoetzure lycheegel.

Een klassiek gekookt stukje kreeft (in court-bouillon

met onder andere dashi, rode wijn en biet) en

hachee-uitjes. Ertussen wat gepekelde, gekonfijte én 

gerookte eendentongetjes (inspiratie uit Hongkong). 

Ietwat pittige, ingezuurde lychees. Dit stapeltje smaken 

en structuren wordt aan tafel afgemaakt met in 

citroengeranium gegaarde, geraspte eendenlever.

TIP VAN SIDNEY:

“Maak je normale uiensoep eens met dashi in plaats 

van normale bouillon, dan krijg je echt een fantastische 

umami-smaak. Ik noem dat Klaus Party Haus.”

Blauwe Kreeft
citroengeranium 
eendentong | lychee
eendenlever

Meet the
Master

Een gerecht met een interessante techniek. 

De coquilles worden circa vier dagen koud 

gemarineerd, in een reductie van rode wijn, 

dashi en kentjoer (een soort Indische gember, 

lees meer hierover op pagina 51). De marinade 

conserveert, want de coquille wordt niet ‘oud’. 

Om de zoveel dagen worden de coquilles 

opengesneden om de status te controleren:

je ziet de rode marinade langzaam naar

binnen trekken. Daarbij zit eikhaas gevuld

met gerookte paling, gelakt met dezelfde 

marinade. En wat gel van mandarijnenschil

en rasp van mandarijn.

TIP VAN SIDNEY:

“Wil je ook coquilles op deze manier 

conserveren? Vacumeer ze dan niet;

dan worden ze volledig roze.”

Coquille Eikhaas
rode wijn | kentjoer 
mandarijn

Debic wil chefs helpen hun eigen 
grenzen te verleggen, onder andere 
door de kennis en kunde van topchefs 
door te geven. Zo konden onze klanten 
in 2017 sparen voor een exclusieve 
masterclass van Sidney Schutte.

Bekijk de video's van de masterclass
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Dit is het duurste gerecht op de kaart, want de 

Carabinero is een prijzige Spaanse garnaal.

Sidney houdt ervan dingen kapot te slaan,

dat zie je hier terug. Eerst een laagje kapot 

gemepte gebrande paprika, daarop in gemberazijn 

ingemaakte watermeloen. Een crème van 

garnalenkoppen, dan een zelfgemaakte pittige, 

met zure room doorgedraaide, XO-saus. Dan (short 

rib) rendangvlees; een droge variant zonder kokos. 

De short rib wordt ook geplukt, gedroogd onder 

de pas én in de magnetron (van binnenuit), en 

vervolgens gefrituurd. Tussen deze knapperige 

vezels komt een dressing van XO-olie met beur 

noisette, soja, limoensap en azijnen. To finish: 

geplette Carabinero-garnalen.

“De eerste keer dat ik dit gerecht 
maakte, dacht ik aan road kill.” 

Een prachtige dessertamuse met 

slechts drie smaken. Op een bedje van 

kruimeldeeg: een quenelle roze peperijs 

met daarop een stukje groene trilzwam. 

Deze is de hele avond door de bediening 

met groen (dragon)sap overgoten.

Een trilzwam koop je (gedroogd) bij 

de toko. Je kunt er alles mee, want hij 

zuigt alle smaken in zich op. Het wordt 

afgemaakt met gel van dragon en 

gebarbecuede witte chocolade.

TIP VAN SIDNEY:

“Gebarbecuede witte chocolade is heerlijk, 

maar je moet er wel naast blijven staan.

Stop witte chocolade in een bakje, en 

barbecue in een Big Green Egg met een 

klein beetje rook. De chocolade moet 

karamelliseren, maar niet verbranden.”

Carabinero Runderrib
gebrande puntpaprika
gember | XO-crème
watermeloen

Tremella Dragon
roze peper | BBQ witte 
chocolade

Tamme Duif
mole | sesam-yoghurt
tomatillo | pompoenpit
gefermenteerde knoflook
amandel

Sidney runt ook een restaurant in Mexico (Cocina de Autor). Zijn kennismaking met de 

Mexicaanse keuken zie je terug in dit gerecht met een zelf ontwikkelde mole met meer 

dan 38 ingrediënten, waaronder: chocolade, drie soorten chilies, tomatillo, tomaat, banaan, 

pecannoten, stokbrood, sesam, ui, knoflook en kaneel. Sidney’s variant is iets minder pittig 

dan de authentieke versie, met behoud van de originele smaak. De rosé gegaarde Anjou-duif 

wordt bedekt met de saus en gepofte pompoenpitten. Erbij komt een frisse sesam-yoghurt,

en een prachtige garnituur waarbij alle specerijen die in de saus zitten terugkomen.

Dat begint met een stapeltje kaneelazijn-uitjes (gevuld met gefermenteerde knoflook),

crème van banaan, ingezuurde amandelen, een gekonfijt duivenpootje en op de BBQ 

geroosterde taco-stukjes. Daarop een crunchy schijf daikon. Deze is op de warmtepas 

gedroogd tot ‘papier’ en daarna in zoetzuur gemarineerd. Hierop komt onder andere 

klaverzuring, gepofte rijstballetjes, zwarte sesam, bieslook, goudsbloem en amandelpoeder.

TIP VAN SIDNEY:

“Zelf gefermenteerde knoflook kost 

niks en smaakt beter dan iets wat je 

koopt. De bereiding is simpel: stop 

een aantal bollen knoflook in een 

vacuümzak, doe er een halve lepel 

water bij, seal deze (niet vacumeren!) 

en laat circa twee weken op 50 °C 

lekker broeien in je warmhoudkast.”

Bekijk de video's van de masterclass.

En kom meer te weten over zijn restaurant in Mexico.
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Debic vroeg Pascal Jalhay (Marfo Food Group):
“waar kunnen wij samen culinaire grenzen verleggen?”.
Hij koos India, een land dat hij in 2013 voor het eerst
bezocht. Pascal raakte toen overweldigd door het land
en de exotische keuken. Ongrijpbare smaken, een explosie 
aan specerijen. “Hoe doen ze dat nou precies?”, vroeg
hij zich af. Maar als je op pad bent met je gezin, heb je 
geen tijd om een keuken goed te ontleden. Daarom ging 
Pascal terug. Naar Delhi. Om in drie dagen de Indiase

keuken te doorgronden.

Delhi is de hoofdstad van India en heeft meer dan 16 miljoen(!) inwoners. 

De Indiase keuken kent grote regionale verschillen. In het noorden is het 

eten rijk van smaak en eet men veel brood. In het westen vind je meer 

gerechten met kokosnoot, vis en chutneys. De minder bekende Zuid-Indiase 

keuken wordt gekenmerkt door droge curry’s, dosa’s (pannenkoeken) en 

rijst. Currypoeder kennen ze in India niet. Ze gebruiken masala’s: mixen die 

naar eigen smaak worden samengesteld uit soms wel dertig verschillende 

soorten specerijen en kruiden (met name kurkuma, komijn, kardemom, 

gember en koriander). Indiërs zijn echte zoetekauwen; je vindt in het 

land allerlei gebakjes, puddingen en pannenkoeken op basis van zuivel. 

Voorbeelden zijn: kulfi (ijs gemaakt van melk), rasgullas (balletjes roomkaas) 

en gulab jamuns (ballen gemaakt van melkpoeder of bloem en yoghurt

en amandelen).

VERNIEUW
JEZELF!
Pascal Jalhay verlegt
zijn grenzen in India

“Koken is geen
theorie, je moet
het voelen
en proeven.”

15



Oud Delhi

Oud Delhi is het centrum van de stad. Hier heerst 

complete chaos: smalle straatjes met lawaai, getoeter 

en geschreeuw. Overal waar je kijkt is er hartig en zoet 

streetfood te koop en elke verkoper heeft zijn eigen 

specialiteit. Een populair ontbijt: vegetarische samosa’s 

met een pittige aardappelcurry en een rozenwater-

lassi. Ook populair in de ochtend: een rijke lamscurry 

(mutton mehari), welke al jaren geserveerd wordt aan 

moskeegangers. Deze vettige curry bevat veel kaneel 

(volgens de Indiërs goed voor je hart) en er komt 

yoghurt bij om het gemakkelijker te verteren.

Specerijen met een functie

De curry’s op straat zijn heftig van smaak: er worden 

veel specerijen gebruikt en vaak zijn ze nog rauw ook. 

Dit geeft een rul mondgevoel. Onze gids vertelt dat 

ze in India geloven dat specerijen geneeskrachtige 

eigenschappen hebben, die boven een bepaalde 

temperatuur verloren gaan. Alles blijkt ook extreem 

hoog in zout, wat de functie heeft om vocht beter vast 

te kunnen houden in het warme klimaat.

Dag 1

De keuken van Delhi ligt in het noorden
van India, een regio die sterk beïnvloed is 
door het 15e-eeuwse Mughal-rijk.
Deze keuken bevat veel zuivel: melk, paneer 
(een Indiase kaas), ghee (geklaarde boter)
en yoghurt. Op straat zijn gefrituurde 
snacks (bijvoorbeeld samosa’s) populair. 
Delhi is de bakermat van de tandoors 
(houtskool-gestookte kleiovens), voor de 
bereiding van allerlei broden (onder andere 
naans, chapattis en parathas) en tandoori-
gerechten. Vegetarisch voedsel is er ook
in overvloed, met name dal (linzensoep)
en kikkererwtencurry’s.

DE SMAKEN 
VAN OUD
DEHLI

“Ik had 2 sterren,
maar pas toen ik
ging reizen, ging
ik écht koken.”

“Als anderen mij hier
zouden zien, zou ik
nooit meer serieus
genomen worden.”
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“Hun visie is niet
dat het krokant
moet zijn, maar dat
het vocht eruit moet.”



Boodschappen doen

Om beter grip te krijgen op de 

bereiding van Indiase gerechten, 

gaat Pascal bij een Indiër thuis 

koken. Er worden inkopen gedaan 

bij de lokale supermarkt. Dit biedt 

inzicht in de diversiteit en de 

kwaliteit van het productaanbod. 

Het is opvallend dat groenten hier 

relatief weinig smaak bevatten:

de aardappelen en bloemkolen 

blijken veel vlakker van smaak dan 

in Nederland.

Dag 2

KOKEN
BIJ EEN
LOCAL

Specerijengebruik

Elke Indiase familie heeft een masala dabba: 

een spice box met zeven basisspecerijen. 

In elk gerecht wordt een combinatie van 

bijna alle specerijen gebruikt, met wel vaak 

de nadruk op één. De dosering blijft in alle 

gerechten royaal: meerdere eetlepels per 

gerecht! En de specerijen smaken juist wél 

prachtig; veel krachtiger van smaak dan in 

Nederland. Pascal vraagt zich af: zijn wij zelf 

niet gewoon véél te zuinig met specerijen?

De mystiek ontrafeld

Pascal gaat ook op zoek naar de gedachte achter de 

gebruikte specerijencombinaties. De gids heeft wel 

een theorie over specerijen die beter oplosbaar zijn 

in water (en dus in waterige gerechten thuishoren) 

versus specerijen die passen bij olieachtig voedsel 

(bijvoorbeeld kardemom en kruidnagel). Maar de 

combinaties en de dosering … dat blijkt vooral een 

kwestie van smaak en familiegebruiken te zijn.

Ook het eten ‘thuis’ is hoog in zout. Pascal voert

een experiment uit: hij maakt zijn eigen versie van 

een koriander-muntchutney met minder zout.

Deze past veel beter bij onze Europese smaak:

je proeft alle afzonderlijke ingrediënten in plaats van 

dat alles door het zout één homogene smaak krijgt.

“De specerijen
zijn hier veel
krachtiger van 
smaak dan
in Nederland.”

Zout

Kurkuma

Komijnzaad

Garam masala

Korianderpoeder
Mangopoeder

Chilipoeder
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“Ze gaan hier heel anders om
met groenten: een volledig andere
overtuiging en kwaliteitsnorm  ...
maar ik had dat zeker
niet willen missen.”



Grossiers in de buitenlucht

Op de laatste dag bezoekt Pascal ’s ochtends vroeg twee 

grote professionele markten: een grote kippenmarkt en een 

groentemarkt. Het zijn in feite grossiers in de buitenlucht; 

hier komen telers en fokkers bijeen om hun waren te 

verkopen aan straatverkopers en restaurateurs. Op de 

groentemarkt is het chaos: alles wordt door elkaar verkocht 

en de wandelpaden bestaan uit vertrapte groenten. Er zijn 

hier ook geen specialisten: geen ‘bloemkoolmannen’ dus, 

maar verkopers met een assortiment dat bestaat uit van 

alles en nog wat. 

Tea man of India

India is na China de grootste producent van thee ter wereld 

en staat met name bekend om de variaties Assam en 

Darjeeling. Ook tijd dus voor een lesje theekunde van de 

zogenaamde ‘Tea man of India’. Een groot contrast met 

de vorige omgeving: een professor-achtige Indiër die met 

volledige passie en indrukwekkende kennis uitlegt hoe thee 

wordt verbouwd, wat de verschillende theesoorten zijn en 

hoe je thee het beste kan proeven.

Dag 3

EEN LAND VAN
CONTRASTEN Een iconische bevestiging

Laatste halte: The Imperial Hotel. Een iconisch, koloniaal elegant 

5-sterrenhotel. Hier spreekt Pascal Prem Pogakula, de executive 

chef die zes restaurants, banqueting én roomservice aanstuurt. 

Prem is het met Pascal eens dat men in de Indiase keuken eigenlijk 

de smaak van het hoofdingrediënt ‘bedekt’. Hij is zelf in ‘westerse’ 

gerechten heel voorzichtig met specerijen, maar in de Indiase 

gerechten zijn deze leidend. En, wist Pascal al dat specerijen een 

positieve werking hebben op het lichaam? Prem herkent ook het 

ontbreken van ‘cuissons’. Hij legt uit dat elk Indiaas kind van zijn 

ouders heeft geleerd alleen vlees te eten dat goed doorbakken is, 

zonder bacteriën dus. Specerijen als medicijn en ‘veilig’ functioneel 

eten; iedereen is er in dit land van doordrongen. De chef wil

Pascal nog wel een boodschap meegeven over de Indiase keuken:

“Het is een keuken die onterecht vaak wordt gezien als een pittige 

keuken … maar spicy betekent ook kruidig! Het gebruik van veel 

specerijen, dat karakteriseert ons eten méér dan pittigheid.”

De Indiase keuken doorvertaald

Na drie hectische dagen kijkt Pascal terug op een interessante

reis, waarbij hij een aantal vragen over de Indiase keuken heeft 

kunnen beantwoorden. Is de keuken doorgrond? Bij lange na

niet, het land én zijn keuken is veel groter dan Delhi alleen.

Toch heeft Pascal, door zich onder te dompelen in minder voor 

de hand liggende situaties en ervaringen, de Indiase keuken 

beter leren kennen. Om deze inspiratie bij terugkomst op zijn 

eigen manier door te vertalen. Ontdek op de volgende pagina’s 

drie nieuwe gerechten van Pascal Jalhay, elk met een bijzondere 

dieperliggende gedachte, die boekdelen spreekt over India en

zijn keuken.

Deze reis is ook vastgelegd

in drie video's. Bekijk ze op

hollandiadebic.nl/pascal

“Het gebruik van
veel specerijen,
dat karakteriseert
ons eten méér
dan pittigheid.”
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Druppel de kurkumathee met een klein 

lepeltje voorzichtig in de olie en laat de 

‘kaviaar’ goed stollen. Giet dit af en spoel 

de kaviaar af met ijskoud water. Snij voor 

de bathoora de Bintjes in hele dunne 

plakken (bij voorkeur op een mandoline 

of snijmachine). Leg een reeks plakken op 

de werkbank en bestrijk deze gelijkmatig 

met aardappelzetmeel. Leg op elke 

plak weer een dunne plak aardappel, 

druk ze licht aan en steek ze uit met 

een steker van 4 cm doorsnede. Frituur 

de aardappel op 180 °C tot ze als een 

kussentje souffleren. Kook de slagroom 

in tot 1 dl en blender dit met de groene 

kruiden tot een gladde massa. Zet dit 

direct koud om verkleuren te voorkomen.

Bathoora van aardappel

2   aardappels, Bintje

   aardappelzetmeel

   frituurolie 

Kruidenroom

3 dl  Debic Slagroom 35% zonder suiker

50  g groene kruiden 

   frituurolie

Garnering

10 g  verse laurier

10 g limoen

10 g citroen

10 g  bieslook

10 g lente-ui

WERKWIJZE

Maak voor de bloemkoolcrème een halve 

bloemkool schoon en houd ongeveer

100 gram kleine roosjes apart. Marineer 

deze in witte wijnazijn met een beetje 

kurkuma en gemberpoeder. Kook de 

rest van de bloemkool in het water en 

de melk gaar. Pureer de massa in een 

keukenmachine en zeef deze door een 

bolzeef. Zet voor de kaviaar een hoge 

bak druivenpitolie een paar uur van 

tevoren koud. Laat alle ingrediënten voor 

de kaviaar, behalve de gelatine, circa

20 minuten als een thee trekken. Week 

de blaadjes gelatine in koud water en los 

die vervolgens op in de warme ‘thee’. 

Giet door een bolzeef en laat afkoelen 

tot kamertemperatuur.

AFWERKING

Maak de borden op met de bloemkool-

crème en de overige componenten. 

Garneer het gerecht met ragfijn 

gesneden bieslook, wit van lente-ui

en ‘suiker’ van laurier, citroen- en 

limoenschil.

PASCAL JALHAY, EXECUTIVE CHEF MARFO FOOD GROUP

Ò De bloemkool in India ruikt en smaakt eigenlijk helemaal niet
naar bloemkool, dat komt omdat je rijke grond nodig hebt om het
te kweken, zoals in ons land. In India is de bloemkool bijna smakeloos
en waterig en dient vooral als drager van complexe, intense en zeer
hartige smaken met specifieke kruiden en specerijen. Voor mij een reden
om de bloemkool eens helemaal tot zijn recht te laten komen in
combinatie met Indiase specerijen en bereidingen.Ò

Bloemkool!
Bloemkoolcrème met kruidenroom,
bathoora van aardappel,
kaviaar van kurkuma, gemarineerde
bloemkool en laurier

Bloemkoolcrème

1/2   bloemkool

1  l melk

1  l water

Kaviaar van kurkuma

250  g water

20   g bleekselderij

20  g sjalot

3   peperkorrels

3  gekneusde korianderkorrels

1  takje tijm

5 g kurkuma

2  gelatineblaadjes

1 l druivenpitolie

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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PASCAL JALHAY, EXECUTIVE CHEF MARFO FOOD GROUP

Ò Dit gerecht is het toppunt van de twee verschillende culturen die door de koloniale
geschiedenis samenkomen. Mulligatawny is een soep die in India in de koloniale
tijd is bedacht voor de Engelsen. De marinade onder de huid is gebaseerd op de
tandoori die in Engeland razend populair is en veel vragen oproept in India,
omdat het eigenlijk geen authentieke Indiase bereiding is. Het zijn dus beide min
of meer Õnieuwe klassiekersÕ uit de Indiaas / Engelse keuken.Ò

Culture clash
Boerderijhoen met mulligatawny-saus,
sugarsnap gevuld met gekaramelliseerde
pompoen en cracker van rijst met saffraan

WERKWIJZE

Ontdoe de boerderijhoenfilet ‘en coffre’ van het 

wensbeentje en haal voorzichtig de huid los van het 

filetvlees. Maak van de overige ingrediënten een pasta 

en smeer deze gelijkmatig op de filet. Dek de filet 

vervolgens weer af met de huid en laat dit circa 2,5 uur 

marineren. Gaar ze in een oven van 72 °C gedurende 

40 minuten. Maal voor de Mulligatawny de knoflook, 

kruidnagels, gember, kurkuma, koriander, komijn, 

ui, laurierblad, tamarinde en garam masala tot een 

puree. Stoof dit met weinig olie tot deze licht begint 

te glimmen (laat niet verbranden!). Voeg de linzen, 

pompoen en basmatirijst toe en vul aan met water. 

Gaar op laag vuur tot de linzen gaar zijn. Stoof door 

tot het vocht bijna is verdampt en voeg vervolgens de 

kokosmelk toe. Blender de saus tot een egale massa en 

zeef de saus door een bolzeef. Breng op smaak. Voor 

de crackers de jasmijnrijst gaarkoken met de kurkuma 

en saffraan en vervolgens zeven. Vang het kookvocht 

op. Vervolgens de rijst in de thermoblender gladdraaien 

met het tapiocameel en eventueel iets kookvocht. 

Smeer dit dun uit op siliconenmatjes en laat drogen op 

keukentemperatuur. Frituur de crackers vervolgens op 

190 °C. Voor de pompoencrème de in stukjes gesneden 

pompoen roosteren in een oven van 140 °C tot ze 

goudgeel zijn. Pureer in de keukenmachine en breng op 

smaak met de steranijs en gemberpoeder.

AFWERKING

Maak de borden op met de saus en boerderijhoen. 

Garneer de saus met de twee soorten linzen en 

de rijst. Maak de sugarsnaps open en vul met de 

pompoencrème. Garneer het gerecht met een stukje 

rijstcracker en een gevulde sugarsnap.

Boerderijhoen

4   filet van boerderijhoen

  ‘en coffre’ (op het been)

3   teentjes knoflook, gesnipperd

350  g volle yoghurt

1 el gemberpoeder

1,5 el komijnpoeder

1 el garam masala

Saus Mulligatawny

60   g oranje linzen, 3 uur geweld

100  g flespompoen, schoon

30  g basmatirijst

1  teentje knoflook, gesnipperd

2  kruidnagels

1 cm verse gember

4 g kurkuma

4 g gemalen koriander

4 g komijn

1  ui

1  laurierblad

2 el tamarinde pulp

4 g garam masala

100 g kokosmelk

Rijstcrackers

500  g jasmijnrijst

450 g  tapiocameel

5 g kurkuma

3  draadjes saffraan

Sugarsnaps met pompoencrème

100 g pompoen, in stukken

5 g steranijs, gemalen

5 g gemberpoeder

10  sugarsnaps, geblancheerd

Garnering

100 g  belugalinzen, geweld, gegaard

100 g oranje linzen, geweld, gegaard

100 g basmatirijst, gaar

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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WERKWIJZE

Breng de kokosmelk en de honing in een ruime wok 

aan de kook en laat de melk aan de randen van de wok 

licht karamelliseren. Houd continu in beweging om 

aanbranden te voorkomen. Meng met de klapper, laat 

afkoelen en draai in de sorbetière tot ijs. Voor het zand 

alle ingrediënten mengen tot een deeg, dun uitrollen en 

bakken in een oven van 180 °C tot goudbruin. Af laten 

koelen en vervolgens in een keukenmachine tot poeder 

draaien. Eventueel nog nadrogen. De brickdeeg-vellen 

licht insmeren met losgeslagen eiwit. Vervolgens licht 

bestrooien met garam masala en een volgend brickvel 

erop leggen. Snijd er strakke plakken uit van 3 x 5 cm en 

bestrijk deze weer heel licht met olijfolie. Bak af tussen 

twee siliconenmatjes op 160 °C. Stoof voor de spinazie 

de ui en knoflook samen met de specerijen op laag vuur 

gaar. Voeg de spinazie toe en ‘smelt’ deze kort, voeg 

de room toe en breng op smaak met citroen. Snijd voor 

de ui twee witte uien in dunne reepjes (in de lengte, 

dus geen ringen). Zet deze in een passende pan op met 

weinig water en stoof op zeer laag vuur tot ze helemaal 

gaar zijn. Breng op smaak met citroensap. Voor de 

paneer de volle melk op laag vuur aan de kook brengen. 

Gebruik een theelepel citroensap, witte wijnazijn of 

de wei van yoghurt om deze melk te laten ‘vlokken/

schiften’. Dan direct van het vuur halen en voorzichtig in 

beweging houden tot het vocht helder is. Eventueel af 

en toe een beetje verwarmen. Leg een schone theedoek 

in een zeef en giet daar de ‘gevlokte’ melk op. Er zal 

een zeer zachte verse kaas in de doek overblijven. Laat 

deze opstijven in de koelkast en breng deze op smaak.

Snijd de aubergines in de lengte doormidden, kerf het 

vruchtvlees met een scherp mes in en smeer in met 

olijfolie, tijm en weinig zeezout. Leg ze op een bakplaat 

en bak ze in een oven van 190 °C tot ze helemaal gaar 

zijn. Laat afkoelen en lepel het vruchtvlees uit de schil. 

Hak met een mes tot een egale massa. Breng op smaak.

AFWERKING

Bouw de lagen op met de brickvellen, spinazie,

paneer en ui. Garneer met bladgoud. Serveer met

een lepel kokosijs.

ui / paneer / spinazie / 
aubergine / kokosijs

Breaking down 
the system

Ò Dit gerecht is ontstaan door mijn verbazing over het
ÕkastensysteemÕ dat het leven in India nog steeds beheerst.
Arm en rijk, arbeider of geleerde, de verschillen zijn groot en 
worden zo gehouden door dit in onze ogen achterhaalde systeem. 
Met een aantal typisch Indiase ingredi‘nten en bereidingen in 
verschillende lagen (die deze hi‘ rarchie symboliseren), wil ik
dit systeem onder de aandacht brengen. Bij het serveren van
dit gerecht willen we een statement maken door de ÕlagenÕ
te doorbreken met een lepel kokosijs. Het zand op het bord
symboliseert het zand en stof in de straten van Delhi.Ò

PASCAL JALHAY, EXECUTIVE CHEF MARFO FOOD GROUP
Kokosijs

700 g kokosmelk

25  g kokosrasp

20  g honing

Zand

300   g bloem

150   g boter

1   ei

2  el water

Brickdeeg

5  vellen brickdeeg

1 dl eiwit

  garam masala

  olijfolie

Saag (spinazie)

500 g  spinazie

2  fijngesnipperde ui 

2  teentjes knoflook

4 g komijnzaad

4 g garam masala

5 g fijngesneden gember

8 g gemalen korianderzaad

50 g Debic Slagroom 35% zonder suiker

  citroensap

Ui

2   uien

25  g citroensap

Paneer

500 g  verse volle melk

1 tl citroensap, azijn of wei

Aubergine

2   aubergines

  olijfolie

  tijm

  zeezout

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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Opderails
Nik Tonglet (28) werkte vijf

jaar op hoog niveau bij diverse
topzaken zoals The Testkitchen in

Zuid-Afrika en liep stages bij onder 
andere Noma** in Kopenhagen en

The Fat Duck*** in het Engelse Bray. 
Nu is hij chef van restaurant

De Houtloods & eetcafé De Wagon
in Tilburg. Nik heeft een moderne 

kijk op het beroep van chef en
het runnen van een horecazaak.

In de ‘betonnen jungle van Tilburg’, 
zoals de chef het ruige gebied

rondom het station van Tilburg 
noemt, lopen zijn bedrijven erdoor 

als geoliede machines. 

TYPE CHEF

“Het is goed om jezelf als jonge kok de eerste 
jaren tot het maximale te pushen”, vertelt Nik. 
“Daardoor krijg je een ruimer blikveld. Maar het 
is na vijf jaar ook goed om even een stap terug te 
doen en te bedenken wat voor type chef je bent. 
Als je altijd in een sneltrein doorgaat, kan het 
best wel een tunnelvisie worden.” De klassieke
hiërarchie, tijd van lange, vijf- of zesdaagse 
werkweken en hele dagen dezelfde rondjes wortel 
uitsteken heeft hij in de Spoorzone bewust
vaarwel gezegd. “Mijn aard is niet de klassieke 
stijl van leidinggeven. Ik zie mijn restaurant als 
een normaal bedrijf en neem de vrije tijd en
uren van mijn personeel serieus. Ik ben liever 
onderdeel van het team en geef koks een rol waar 
ze zich prettig bij voelen”, aldus Nik, die zichzelf 
schaart onder de nieuwe generatie chefs.
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THT

“De houdbaarheid van koks is kort. Ook dat heeft te maken met de klassieke hiërarchie 
en inrichting van het vak”, zegt Nik. Zes dagen per week van 8 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s 
nachts je uitsloven in de keuken? Niet gek dat er zo’n personeelstekort is. “Als jij jongens 
van 18 jaar het klassieke koksvak voorspiegelt, dan haken er veel af. Koks hebben naast hun 
werk geen sociaal leven.” Om zijn eigen koks te sparen en het vak aantrekkelijker te maken, 
heeft de chef een vierdaagse werkweek ingesteld en is de keuken maar tot 10 uur ’s avonds 
open. Koks hebben daarnaast eigen indeelbare uren. “Als ze hun werk beter structureren
en op orde hebben, kunnen ze eerder naar huis of de volgende dag wat later beginnen.”

EEN GRIJZE BRIGADE

Bij De Houtloods vervagen de grenzen tussen de witte en zwarte brigade. “We hebben
als een van de weinige restaurants ter wereld een biertap in ons kookeiland”, lacht Nik. 
“De werkruimte bij ons is klein, waardoor de keuken en bediening letterlijk bij elkaar in de 
werkplek staan.” Taken van de keuken, worden bij De Houtloods soms door de bediening 
uitgevoerd. Andersom nemen koks een stuk gastheerschap over aan de open keukenbar, 
waar ze borden inzetten en de gasten vertellen over gerechten. Ook de open keuken van
De Houtloods nodigt uit tot efficiënt samenwerken. Nik: “Als koks kunnen wij daardoor 
zien wanneer gasten klaar zijn met eten en gerechten door kunnen. Met de bediening 
kunnen we overleggen of we tafels kunnen combineren.” Iedere avond is daarvoor een vaste 
communicatiepersoon in zowel de bediening als de keuken aangesteld. Zij communiceren 
met elkaar en rapporteren vervolgens aan beide teams.

“In een grijze brigade is 
er een minder duidelijke 

partieverdeling dan in 
een klassieke keuken.
Niemand heeft strikte

taken. Elkaar helpen
en taken overnemen

zorgt voor een hechte 
teamband, efficiënte

samenwerking en
uitwisseling van kennis.” 

“De eerste keer dat Michelin
bij ons kwam eten, werd de lunch 
meegegeven door een leerling.
Datzelfde jaar kregen we een
Bib Gourmand. Zo tof!”

WEG MET DE HIËRARCHIE

Als je op een willekeurige avond bij
De Houtloods in de keuken kijkt, kan het 
zomaar zijn dat chef-kok Nik crudité’s staat 
te snijden, terwijl een leerling patisserie doet. 
“Wij hebben een minder duidelijke
partieverdeling dan in de klassieke keuken”, 
lacht hij. “We werken hier met een platte 
hiërarchie, zoals ik dat noem. De chef deinst
er niet voor terug om zelf een rondje afwas
te doen of de vloer te schrobben.” Zijn team
krijgt regelmatig verantwoordelijke taken. 
Voordeel van een platte hiërarchie is dat zijn 
zaak niet 100% afhankelijk is van hem als
chef. “Bij ons kan ik een leerling, zelfstandig
werkend kok of souschef op elke positie 
neerzetten in de keuken, omdat iedereen op 
de hoogte is van wat er overal speelt. Iedereen 
weet de recepturen. Als er plotseling iemand 
wegvalt of als ik twee weken op vakantie ben, 
dan draait de zaak gewoon top door.
Die kracht zit er gewoon”, zegt Nik trots.

“Houtloods kampvuur” met earl grey chocolade, duindoorn en zwarte bes.
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NIK TONGLET (28) CHEF-KOK

Chef-kok Nik is de liaison tussen De Houtloods en De Wagon. “Ik ben er 
verantwoordelijk voor dat alles gesmeerd loopt en dat er binding is tussen de 
koks. In een kleine keuken kun je je snel aan elkaar ergeren.” De goede sfeer in 
de keuken wordt mede bepaald door het teamritueel dat hij heeft ingebracht: 
“Iedereen geeft hier elkaar altijd een hand. Bij binnenkomst en als je weggaat 
ook. Daardoor erken je elkaar niet alleen als collega, maar ook als mens.” 

TIM NAAIJKENS (19) LEERLING BIJ DE WAGON

Leerling Tim doet het snijwerk en de mise-en-place voor eetcafé De Wagon
in de keuken van De Houtloods. De gerechten maakt hij af in De Wagon.
Tim: “De Houtloods en De Wagon worden gezien als één team. Als ik hulp 
nodig heb van De Houtloods of andersom, dan helpen we elkaar.”

KOOS DE WOLF (35) SOUSCHEF DE HOUTLOODS 

Souschef Koos is naast kok ook gastheer. “Sommige keukens zijn heel erg 
ingedeeld in parties, wij hebben geen klassieke scheiding tussen zwarte en witte 
brigade. Wij helpen elkaar altijd, ongeacht of het onze eigen taken zijn.” Aan de 
open keukenbar zet hij gerechten in en legt ze uit aan de gast. “Hier zie je gelijk 
hun reactie op een gerecht. Dat is heel tof.” Handig samenwerken ook – het 
biertje dat zijn collega Tim achter hem tapt, kan hij zo voor de gast neerzetten.

TIM DRIESEN (25) ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER DE HOUTLOODS

Assistent-bedrijfsleider Tim: “Elke avond is er in De Houtloods een vaste
persoon van de bediening die communiceert met iemand van de keuken,
waardoor de rust bewaard blijft. Die taak heb ik als leidinggevende van
de bediening vaak. Doordat de biertap bij ons in het keukeneiland zit,
is het contact heel kort. Daardoor kan ik de keuken makkelijk helpen,
door bijvoorbeeld een gerecht af te maken.”

Restaurant De Houtloods en naastgelegen
treinwagon eetcafé De Wagon zijn twee bedrijven 
‘onder een kap’. In de keuken van De Houtloods 
werken de twee keukenteams én bediening
samen op een klein oppervlak.
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Van slagroom naar boter

Tijdens het opkloppen van slagroom ontstaat er een stevig en luchtig schuim.

De garde brengt luchtbelletjes in de room. De vetbolletjes zorgen voor een 

continu netwerk en vormen wanden rondom de luchtbelletjes. Een stabiel schuim 

wordt bereikt, wanneer de vetbolletjes alle vloeistof en lucht bij elkaar houden. 

Maar als het kloppen doorgaat tot voorbij het punt waarop het netwerk is 

ontstaan, scheiden het water en het vet. De kleine bolletjes botervet clusteren

tot steeds grotere massa’s botervet en nemen de plaats van de luchtbellen in. 

Boter wordt gemaakt door te karnen. Dat betekent in feite dat je slagroom

expres te lang door klopt (“karnt”). Met als doel juist de vetbolletjes te 

beschadigen. Tijdens dit proces wordt er vocht uit room geslagen en zo ontstaan 

er boterkorrels. Als deze beschadigde boterkorrels op elkaar botsen, stromen

de vloeibare delen vet naar elkaar toe en ontstaat er boter. Het vocht dat 

overblijft is botermelk ofwel karnemelk.

Dit proces kun je in de keuken nabootsen om zo je eigen boter te maken.

Wellicht wat veel werk als je allerlei soorten boter in de groothandel kunt 

verkrijgen. Maar wat als je er een geheel eigen draai aan kunt geven en echt 

unieke boter zou kunnen maken? Moeilijk? Valt reuze mee. In grote lijnen

volg je drie stappen om zelf boter met smaak te maken.

ROOM INFUSEREN MET
EEN SMAAK NAAR KEUZE

Het spectaculaire aan de hier uitgewerkte 

techniek is dat je een verse boter maakt met 

een hoog verrassingselement. Omdat je de 

room infuseert, blijft deze blank van kleur, 

zodat er aan de buitenkant van het product 

niets te zien is totdat de gast het proeft. 

Door de room in het begin van het proces 

al op smaak te brengen, verkrijgen we dus 

witte crème fraîche en uiteindelijk witte boter. 

Maar dan wel met bijzondere smaken zoals 

bijvoorbeeld gerookt spek, koffie of dashi.

ROOM AANZUREN

De volgende stap is het ‘aanzuren’ van

de room. Dit doe je heel eenvoudig door

de room te vermengen met karnemelk.

De aanwezige melkzuurbacteriën in de 

karnemelk zorgen voor een ‘kickstarter’.

De room laat je vervolgens gedurende 24 uur 

fermenteren op 25 °C. Hierna wordt de massa 

terug gekoeld. Het eindresultaat is crème 

fraîche, in dit geval met een smaak naar keuze. 

Je zou deze op zich al kunnen gebruiken

om te verwerken in een koud voorgerecht

of dessert.

TOT BOTER KLOPPEN

Dit is dus een kwestie van net een stapje

te ver gaan tijdens het opkloppen.

Vervolgens wordt de boter gekneed.

KARNEN IN
DE KEUKEN

MAAK ZELF EXCLUSIEVE, MET
SMAAK GEÏNFUSEERDE BOTERS!

Het is je ongetwijfeld weleens overkomen dat je
slagroom ‘in de boter hebt geklopt’. Even een
momentje van onoplettendheid en je room heeft
zich opgesplitst in een vloeibare en vaste massa.
Wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens dit proces?
En wat als we dit nadeel om zouden zetten in een 
reeks nieuwe mogelijkheden? In deze Techniek in 
Beeld laten we je zien hoe je een hele reeks
exclusieve boters kunt maken, met de unieke smaak 
die past bij jouw keuken of gerecht!

1 2 3

Hoeveel boter haal je
uit 1 liter slagroom?

Uit 1 liter Debic
Slagroom van 35% vet, 
haal je circa
350 gram boter.
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WERKWIJZE

 Vermeng de Debic Slagroom 35% zonder suiker samen 

 met de ingrediënten (hier gebruiken we als voorbeeld

 koffiebonen) en infuseer deze koud gedurende 24 uur

 in een vacuümzak, zodat de room alle aroma’s goed

 kan opnemen.

 Passeer de room door een fijne zeef.

 Voeg per liter room vier eetlepels karnemelk toe,

 roer even door en dek af met een kaasdoek of stevige

 keukenrol, zodat er nog wel lucht doorheen kan,

 maar er niks in kan vallen.

 Plaats de slagroom op 25 °C gedurende 24 uur in

 een fermentatiekast, droogkast of op een warme plek

 in de keuken.

 Koel daarna terug tot 4 °C. We gaan dit later verwerken

 tot boter. Je kunt deze crème fraîche ook verder

 verwerken in bijvoorbeeld soepen, sauzen of desserts.

 De crème fraîche is ook heel goed luchtig te kloppen

 vanwege het hoge vetpercentage van 35%.

STAP VOOR STAP
VAN ROOM NAAR
CRÈME FRAÎCHE

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

15 g kombu

10 g katsuobushi (Bonitoflakes)

te verwerken in koude en in warme voorgerechten met vis

Dashi

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

150 g gerookt spek

te verwerken in koude voorgerechten en in soep

Gerookt spek

1 l Debic Slagroom 35%

  zonder suiker

25 g cacao nibbs  

te verwerken in koude
voorgerechten of in desserts

Cacao

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

20 g knoflook

te verwerken in koude voorgerechten en in soep

Knoflook

1 l Debic Slagroom 35%

  zonder suiker

50 g popcorn, gepoft

te verwerken in desserts of
bijvoorbeeld in een soep van maïs

Popcorn

1 l  Debic Slagroom 35%

  zonder suiker 

25 g  koffiebonen 

te verwerken in desserts

Koffie
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WERKWIJZE

 Klop de gekoelde crème fraîche in de planeetmenger  

 op totdat het vet gaat samenklonteren.

 Passeer door een kaasdoek en knijp goed uit.

 Je hebt nu boter en karnemelk.

3)  Was en koel de boter in ijswater. Ververs het ijswater

 een aantal keer totdat dit helder blijft.

4)  Kneed de boter goed door, zodat al het vocht eruit is.

 Dit doe je om de houdbaarheid te verlengen, zodat de

 boter niet snel ranzig wordt. Breng de boter eventueel

 op smaak met zout (1 tot 3% zout).

5)  Rol de boter op in 3 lagen plasticfolie en koel

 terug in de koeling.

TIP: boter is heel goed in te vriezen. Maak je grote 

hoeveelheden, bewaar deze dan in de vriezer!

STAP VOOR STAP
VAN CRÈME FRAÎCHE
NAAR BOTER

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

VERWERKEN VAN DE OVERGEBLEVEN KARNEMELK

Passeer de karnemelk door een fijne zeef en koel terug tot 

4 °C. Gebruik de verkregen karnemelk om bijvoorbeeld een 

schiftdressing te maken. Gebruik daarvoor ongeveer twee delen 

groene kruidenolie en één deel karnemelk. (zie pagina 44)
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Zalmtartaar
met dashi crème fraîche en

karnemelk-schiftdressing

WERKWIJZE

Vermeng voor de dashi crème fraîche de Debic 

Slagroom 35% samen met de kombu en de katsuobushi 

en infuseer deze koud gedurende 24 uur in een 

vacuümzak, zodat de room alle aroma’s goed kan 

opnemen. Passeer de room door een fijne zeef.

Voeg vier eetlepels karnemelk toe, roer even door en 

dek af met een kaasdoek of stevige keukenrol, zodat er 

nog wel lucht doorheen kan, maar er niks in kan vallen. 

Plaats de slagroom op 25 °C gedurende 24 uur in een 

fermentatiekast of droogkast, of op een warme plek in 

de keuken. Koel daarna terug tot 4 °C. Snijd het vel van 

de zalm en bestrooi royaal met zout. Laat 20 minuten 

liggen en spoel goed af. Dep goed droog en frituur

op 160 °C krokant in de olie. Bewaar in een goed 

afgesloten bak met siliconenkorrels. Snijd de zalm 

in tartaar en breng op smaak met het zout. Was de 

ijspegels met het groen in ijswater.

AFWERKING

Dresseer de tartaar in het bord met behulp van een 

ronde steker. Draai een quenelle van de dashi crème 

fraîche, plaats deze op de tartaar en bestrooi met zout. 

Vermeng de groene kruidenolie met de karnemelk en 

schep naast de tartaar. De dressing zal mooier worden 

als deze langer staat. De olie zal dan mooi bovenop 

komen te drijven. Werk het gerecht verder af met de 

ijspegels, boragebloemen en krokant vel van de zalm.

“De kracht van de eenvoud zit in de combinatie van rauwe
vis met frisse zuren en krokante structuren. Kraakverse zalm 
die in het bord wordt aangemaakt met de crème fraîche en
de dressing. De ijspegels zijn een radijsachtige, waardoor
het gerecht een knapperige structuur én pit meekrijgt.
De karnemelk-schiftdressing maak je eenvoudig door de 
groene kruidenolie met de karnemelk te mengen.”

ANDRÉ VAN DONGEN, CULINAIR SPECIALIST FRIESLANDCAMPINA

Tartaar 

600 g zalm met vel     

  zout  

Dashi crème fraîche 

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

15 g kombu

10 g katsuobushi

Schiftdressing

75 ml karnemelk (Meer over

  karnemelk op pagina 51)

200 ml groene kruidenolie     

  zout

Garnering 

10  ijspegels met groen

10  boragebloemen

10  krokant vel van zalm

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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WERKWIJZE

Schil de aardappelen, was en snijd in 

gelijke stukken. Maak de prei schoon 

en snijd het wit van de prei in gelijke 

stukken. Bewaar het groen voor de 

bereiding van de as van prei. Snijd de 

sjalot in stukken. Zet de prei en de sjalot 

aan in de Debic Bakken & Braden. Voeg 

de aardappelen, Debic Kookroom 20% 

Original en de dashi toe en kook gaar. 

Pureer fijn met de staafmixer, passeer 

door een bolzeef en breng op smaak met 

zout. Koel terug. Rooster voor de as van 

prei de prei op 180 °C in de oven zwart. 

Droog na op 65 °C en maal samen met 

de katsuobushi tot fijn poeder.

Wrijf door een fijne zeef en bewaar in 

een goed afgesloten bakje. Snijd de 

paling van de graat, portioneer in drie 

gelijke stukken en bestrooi beide zijden 

lichtjes met de transglutaminase. Plaats 

de zijden op elkaar en rol strak op in

drie lagen plastic, vacumeer en reserveer 

in de koeling gedurende 3 uur. Gaar 

op 52 °C gedurende 50 minuten in een 

warmwaterbad. Koel terug op ijswater. 

Kook voor de taré alle ingrediënten 

samen in tot een lak. Fileer de gerookte 

paling, verwijder de maagwand en het

vet en snijd in gelijke stukjes. Bereid de 

dashi crème fraîche zoals aangegeven

in het techniekstuk.

AFWERKING

Verwarm de soep en breng over in een 

schenkkannetje. Klop de dashi crème 

fraîche luchtig in de planeetmenger.

Bak de vacuüm gegaarde paling in de 

Debic Bakken & Braden aan, dep droog 

en lak de gegaarde paling royaal af met 

de taré. Snijd in tien porties en dresseer 

op de borden. Werk het gerecht verder af 

met een quenelle crème fraîche, de as van 

prei, gerookte paling en de katsuobushi. 

Schenk de soep aan tafel uit.

“Voor dit gerecht hebben wij als uitgangspunt de klassieke Vichyssoise
genomen. De Franse chef Louis Diat bedacht deze soep toen hij in New York 
bij het Ritz-Carlton werkte en zich liet inspireren door terug te denken
aan zijn jeugd en de gerechten van zijn oma. De combinatie van deze romige 
aardappelsoep met umami en gerookte smaken is prachtig. De bouillon
is vervangen door dashi waarin de vellen van de gerookte paling zijn
meegetrokken. Hierdoor krijgt de soep een rijke umami en licht gerookte 
smaak mee. Doordat deze soep warm geserveerd wordt, zal de luchtig
geslagen dashi crème fraîche wegsmelten en hierdoor de soep een mooi
fris zuurtje meegeven, zodat het gerecht perfect in balans is.”

Vichyssoise 
Unagi

Crème Vichyssoise

500 ml  Debic Kookroom 20% Original

750 ml dashi (getrokken met 10 gram   

  gerookte-palingvel)

1 kg aardappelen, kruimig 

150 g prei, wit

2  sjalot, banaan

100 ml Debic Bakken & Braden

  zout

Vacuüm gegaarde paling 

200 ml Debic Bakken & Braden 

1  Unagi, zonder vel

  (= verse zoetwaterpaling,

  meer over Unagi op pagina 51)  

     transglutaminase 

As van prei 

2  prei, incl. groen van prei

  uit bovenstaand recept

  crème Vichyssoise 

5 g katsuobushi 

Taré 

200 ml  dashi 

10 g vellen van gerookte paling 

100 ml gerijpte sojasaus

100 g palmsuiker 

50 ml sambai-azijn

100  ml  mirin 

100 ml  sake 

Dashi crème fraîche 

10  quenelles van dashi

  crème fraîche (zie recept

  zalmtartaar op pagina 44)

Garnering 

20  stukjes gerookte paling

ANDRÉ VAN DONGEN, CULINAIR SPECIALIST FRIESLANDCAMPINA

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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FUCK
UPS

GEHAKTMOLEN AAN GORT

Ooit heb ik als leerling bij het Zwarte Schaep 

in Amsterdam kreeftenkoppen en scharen 

voor bisque doorgedraaid in een gietijzeren 

gehaktmolen op de Hobart planeetmenger. 

De wartel in de gehaktmolen heb ik toen aan 

gort gedraaid ... Delen van de kreeftenscharen 

waren toch te veel van het goede!

Henk Prins

VERVEN MET STROGANOFF

Tijdens het opruimen van de au bain-marie 

sausbakken moest ik de afstand tussen twee 

werkbladen overbruggen. Helaas begaf mijn 

pink het aan de rand van de au bain-marie 

bak, waarna snel mijn ringvinger volgde en 

toen hadden de resterende drie er ook snel 

genoeg van. Als in een ware slow motion 

ging de au bain-marie bak als een geladen 

kolenkar in de richting van de keukenvloer. 

Ik ging er nog achteraan met de dwaze hoop 

dat het lot van deze bak nog niet bezegeld 

was, maar realiseerde me ook snel dat ik aan 

mijn eigen veiligheid moest denken. Ik kon 

nog net op tijd wegspringen op het moment 

dat de bak de vloer raakte. In een snelle 

reflex dook ik opzij en de stroganoff vloog als 

een warm projectiel langs mijn gezicht over 

mijn schouder. Nadat de flashback voorbij 

was en de slow motion weer uitgeschakeld, 

keek ik achterom naar het slagveld.

Een baan van stroganoff, 6 meter door de 

keuken. Na verder rond te kijken bleek dat 

de werkbanken er ook niet goed vanaf waren 

gekomen, en zelfs het plafond zat onder

de stroganoff-verf. Sten Martens

DE HELE RATAPLAN!

Mijn grootste blunder beging ik als 4e-jaars 

leerling bij De Hoefslag in Helmond, 

Alliance restaurant destijds. Voor het eerst 

had ik een ganzenleverterrine gemaakt, 

alles tot op de gram afgewogen en elke 

stap secuur afgewerkt. Terrine bekleed, 

lever schoongemaakt, gemarineerd in de 

terrinevorm, de hele rataplan! In de oven,

au bain-marie, temperatuur en tijd ingesteld.

En toen wachten tot ze klaar waren!

Spannend … Wekkertje gaat af, vol 

verwachting haal ik de terrines eruit.

Op de werkbank ... netjes, mooi! Dan kunnen 

ze eruit. Oh nee, ze moeten natuurlijk 

eerst nog opstijven! Te laat … volledige 

ganzenleverterrine over de werkbank in

al z’n glorie. Marcel van Galen 

GIGANTISCHE UITGLIJDER

Op een lekkere rustige middag in ons 

restaurant zou ik even de keuken een extra 

schoonmaakbeurt geven na de dagelijkse 

schoonmaakbeurt. Kastjes, koeling, muren, de 

vloer. Toen de vloer net gedaan was (en dus 

nog nat), kwam er een lunchbonnetje voor een 

ijsje en een kommetje vissoep. Terwijl ik de 

vissoep uit de net schoongemaakte koeling wilde 

pakken, gleed deze zo uit mijn handen door heel 

de koeling heen, en ik maar denken: het kan 

niet erger. IJsje moest nog gemaakt worden, dus 

ik wilde dat ook even snel doen. De slagroom 

was op, dus ging ik ff snel naar de koeling om 

nieuwe slagroom te pakken. Ik was er alleen wat 

sneller dan verwacht, glij er gewoon letterlijk en 

figuurlijk naartoe. Die middag was mijn ergste 

blundermiddag. De mensen hebben 45 minuten 

op hun ijsje en soepje moeten wachten.

Nellie Hakvoort

ANGST VOOR DE 
KEURINGSDIENST

Alweer 25 jaar terug. Ik was toen nog leerling 

en bezig met het schoonmaken van witlof om 

het daarna met citroensap etc. te vacumeren 

voor een sous-videbereiding. Er kwam een bon 

binnen voor 1 x kalfsbouillon. Deze hadden we 

de dag ervoor in de koeling gezet (40 liter), 

dus ik pakte daar wat van en deed het in een 

pannetje. Terwijl ik het ging opwarmen, proefde 

ik de bouillon. Ik schrok, want het proefde zuur 

en bitter. Nog een keer en nog een keer proefde 

ik ... maar het bleef zuur en bitter ... Ik dacht: 

dit kan ik niet meegeven, dat kan ik niet maken. 

Mijn conclusie was dan ook dat de bouillon niet 

goed meer was. Daarop ben ik gelijk naar de 

koelcel gelopen om de 40 liter kalfsbouillon weg 

te gooien door de gootsteen. Met enige spoed, 

want stel je voor dat de keuringsdienst net 

binnen komt lopen en dat ook vindt. Ik liep weer 

terug naar mijn snijplank met daarop de bittere 

witlof en zure citroen. Cees van Wijk 

Blunders. Van 
jUnIor tot chef, we 
maken ze allemaal 
weleens. In the 
heat of the moment 
oF gewoon door 
onoPlettendheId.
het lieFSte zouden we 
ze zo snel mogelIjk 
weer vergeten. hoe 
hIlarIsCh dIe mIssers 
soms ook zIjn.
we hebben CheFS oP 
facebook geVraagd 
dIe ene grote blundeR 
naar boven te halen. 
en aCh, waaRom 
zou je je eRVoor 
sChamen? want is 
fouten maken niet 
gewoon menselIjK?
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VRAAG

Heb je een vraag aan onze culinaire specialisten? 
Stuur je vraag per mail naar andre.vandongen@frieslandcampina.com. 

De volgende personen staan klaar om jouw vragen te bestuderen en te beantwoorden bij

FrieslandCampina Foodservice: André van Dongen, culinair specialist en Dré Eversteijn, patisserie-specialist.

Unagi is Japans voor paling en is ook de gebruikelijke naam voor 

een traditioneel bereide zoetwaterpaling. De bereiding heet 

eigenlijk ‘kabayaki’, wat staat voor het grillen en aflakken van vis. 

Per regio verschilt het of men de paling grilt of stoomt. Wel is 

het doel van de saus hetzelfde. Door continu dunne laagjes aan 

te brengen met een kwast of door de paling in de saus te dopen 

tijdens het garen, krijg je een prachtig gelakte paling. ‘Anago’ is

het Japanse woord voor zeepaling. Deze wordt over het 

algemeen hetzelfde bereid, maar is magerder en daardoor 

minder vol van smaak.

Op pagina 46 vind je een recept met Unagi.

Wat is Unagi?

Sidney Schutte gebruikt in zijn keuken

veel Aziatische ingrediënten, waaronder 

kentjoer. Maar wat is het eigenlijk en hoe 

gebruik je het in de keuken? Kentjoer of 

kencur is een wortelstok, net als gember en 

galangal (laos). Het wordt veel gebruikt in de 

Indonesische keuken en elders in Zuidoost-

Azië, vooral in soepen, curry’s en stoofschotels. 

Kentjoer is vers verkrijgbaar als wortelstok, 

maar ook gedroogd en als olie. Het heeft een 

zeer sterke en doordringende smaak en het is 

dus de kunst het spaarzaam te gebruiken. Voor 

gebruik in de keuken de wortel eerst schillen 

en vervolgens zeer fijnsnijden of raspen.

Kijk voor een toepassing op pagina 11.

Wat is Kentjoer?

Onze nieuwe patissier:
Dré Eversteijn

Het creatieve culinaire team van Debic verwelkomde 

onlangs een nieuwe patissier: Dré Eversteijn.

Hij houdt zich bezig met productontwikkeling, het adviseren 

van klanten en verzorgen van productdemonstraties.

Dré stelt zichzelf graag even voor: “De afgelopen tien jaar 

kon ik al mijn creatieve patisserie-ideeën kwijt bij Huis ter 

Duin, waarvan de laatste vier jaar als Chef van de Patisserie. 

Daarvoor heb ik gewerkt bij Huize van Wely en Crème

de la Crème onder leiding van Jeroen Goossens.

Ik heb veel kennis opgedaan bij de top van de patisserie

en tijdens diverse vakwedstrijden zoals de Gouden Gard. 

Deze ervaring zal ik gebruiken voor het ontwikkelen van 

recepten en concepten voor ambachtelijke vakcollega’s. 

Daar ligt ook mijn grootste passie: ambachtelijke producten 

maken van natuurlijke en verse grondstoffen.”

Vragen over patisserie? Stuur even een mailtje naar

dre.eversteijn@frieslandcampina.com

Kennis wordt vaak overgedragen
van de ene generatie koks op
de andere. Veel zaken nemen

we voor waarheid aan, maar
soms vragen we ons af waarom 

we bepaalde dingen doen en
of het beter kan. We hebben

bij FrieslandCampina een schat 
aan kennis en ervaring die

we graag met je delen.

Waar komt
de naam
karnemelk
vandaan?

Het zit natuurlijk al in het woord, maar 

karnemelk is een bijproduct van het 

‘karnen’, de klassieke techniek om boter 

te maken. Karnemelk wordt dan ook 

wel botermelk genoemd en in Engeland 

en Amerika gebruiken ze dan ook het 

woord ‘buttermilk’. Tegenwoordig wordt 

de meeste karnemelk in zuivelfabrieken 

geproduceerd en is het geen bijproduct 

meer van de boterproductie. Om van 

melk karnemelk te maken, worden 

melkzuurbacteriën toegevoegd die de 

melksuikers omzetten in melkzuur.

Dat geeft de karnemelk haar frisse 

smaak en mede daardoor is zij zo 

populair in de zomer. Naast drank is 

het ook een interessant ingrediënt, 

bijvoorbeeld in pannenkoekjes en 

dressings.

Kijk voor een toepassing op pagina 44.HET ONZE
CHEFS

50 51V R A A G  H E T  O N Z E  C H E F S

mailto:dre.eversteijn@frieslandcampina.com


PaRfait
PIntxos

Handijsjes kennen we allemaal,
maar hoe maak je ze rationeel en 

zonder dure mal? Met deze
eenvoudige roltechniek creëer
je prachtige parfaitlolly’s voor

elke gelegenheid. Ga met ons mee 
op een ontdekkingsreis van

wereldse tot herkenbare smaken, 
om vervolgens zelf met de
Parfait van Debic te gaan

experimenteren.

5352 D E S S E R T S



1 l Debic Parfait 

10 g harissa

20 ml rozenwater

200 ml frambozenpuree 

Voeg de smaakstoffen

toe en verwerk verder vanaf

stap 3. Decoreer met glaçage, 

gevriesdroogde framboos

en rozenblaadjes.

FlaVours
of northern

afrIca

FlaVours
of jaPan

FlaVours
of canada

1 l Debic Parfait 

50 ml yuzusap

10 g yuzu-schilletjes 

Voeg het sap en de schilletjes

toe en verwerk verder vanaf

stap 3. Decoreer met glaçage

en yuzu-schilletjes.

1 l Debic Parfait 

200 g blauwe bessen, diepvries

100 g suikerwater (1:1)

Verwarm het suikerwater tot het 

kookpunt en voeg de blauwe

bessen toe. Koel terug en verwerk

verder vanaf stap 3. Decoreer met 

glaçage en kokosklapper.

WERKWIJZE

 Leg 3 lagen plastickrimpfolie strak op je werkbank en strijk glad.

 Klop de parfait luchtig in de planeetmenger op gemiddelde snelheid

 totdat de stevigheid van slagroom is bereikt. Voeg de gewenste

 smaak en/of ingrediënten tot max 20% toe en spatel onder de

 opgeklopte massa. 

 Maak een baan van de parfait op folie, rol deze mooi strak op en

 plaats in de vriezer. Laat nu eerst goed aanvriezen.

 Zet om gelijke plakken te krijgen, met behulp van een liniaal en een

 stift om de 2 cm een streepje en maak met de punt van een scherp

 mes precies in het midden van de streepjes een inkerving. 

 Steek daar een lollystokje in en vries de parfait verder in. Zorg ervoor

 dat er geen plasticfolie in het ijs wordt gedrukt. Snijd daarna in

 gelijke plakken en verwijder uiterst zorgvuldig de plasticfolie.

Werk je liever met siliconen mallen?

• Portioneer de op smaak gebrachte massa met behulp van

 een spuitzak in de siliconen mallen.

• Strijk glad met een paletmes en steek er een stokje in.

• Plaats goed afgedekt in de vriezer, bij voorkeur in een shockvriezer.

 Los en decoreer met de glaçage.

staP vooR staP
beReIdIng
PaRfait PIntxos

1

2

3

4

5
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1 l Debic Parfait 

200 ml Campina volle melk

10 g specerijen (gemalen kaneel, 

kardemom, kruidnagel, steranijs)

200 g gecondenseerde melk, 

gekaramelliseerd 

5 g Maldon salt flakes 

Verwarm de specerijen in een

droge pan tot 70 °C en voeg de

melk toe. Dek af met plasticfolie

en laat infuseren. Koel terug. 

Kook de blikjes gecondenseerde

melk minimaal 3 uur in ruim

kokend water. Koel terug en open

de blikjes. Voeg de karamel en

de specerijeninfusie toe aan

de parfait vanaf stap 3. Decoreer

met karamel, specerijen en

Maldon salt flakes.

1 l Debic Parfait 

50 g popcorn, gepoft 

Infuseer voordat de parfait

wordt opgeklopt deze eerst

minimaal 4 uur met de gepofte

popcorn. Passeer door een fijne

zeef en verwerk verder vanaf

stap 2. Decoreer met gepofte

popcorn, zeezout en maispoeder.

FlaVours oF
the middle east

FlaVours
of mexIco

FlaVours
of thaIland

FlaVours
of BelgIum

FlaVours
of the Usa

FlaVours
of Peru

1 l Debic Parfait

200 g mangopuree

50 ml gembervocht

(uit de slowjuicer)

3 limoenblaadjes 

Verwarm de mangopuree samen

met de gekneusde limoenblaadjes

en het gembervocht. Koel terug

en voeg toe aan de parfait vanaf

stap 3. Decoreer met glaçage, 

limoencress, mango en gember.

1 l Debic Parfait 

½ pak bastognekoeken

100 g mycryo

Hak de bastognekoeken fijn.

Smelt de mycryo en coat

de bastognekoeken hierin.

Koel terug en voeg toe aan de

parfait vanaf stap 3. Decoreer

met poeder van bastognekoeken

en karamelsaus.1 l Debic Parfait

20 Oreo-koekjes 

1 dl melk 

Maal de Oreo-koekjes fijn in de

MagiMix en voeg samen met

de melk toe aan de parfait vanaf

stap 3. Decoreer met glaçage

en gehakte Oreo-koekjes.

Avocado-limoenparfait 

500 ml Debic parfait 

2 stuks avocado 

100 ml limoensap 

Cutter de avocado samen met

het limoensap fijn en verwerk

verder vanaf stap 3.

Aardbeienparfait 

500 ml parfait

100 ml aardbeienpuree 

25 ml likeur 

Voeg de aardbeienpuree toe

en verwerk verder vanaf stap 3.

Marmer beide soorten parfait

en rol op zoals aangegeven

vanaf stap 3. Decoreer met

glaçage, avocado en

gevriesdroogde aardbei.
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À la minute verkoop
op disposable

Directe verkoop van de pintxos op 

disposable afgewerkt met slagroom of 

diverse soorten in een bakje. 

Buffetpresentatie op ijs

Maak van crushed ice een buffetpresentatie 

en steek de pintxos hier à la minute in.

Let op: de ijsjes ontdooien snel. 

Dessert op bord

Verwerk de parfait pintxos als onderdeel 

van een dessert op een bord.

TIP: Serveer de ijsjes bevroren, want parfait ontdooit wel,

maar smelt niet weg, dus de ijsjes kunnen niet te lang op

het buffet staan. Deze zullen van het stokje afglijden.

Cateringpresentatie: tempex als dienblad 

Maak vooraf gaatjes in een tempex deksel, zodat je de 

lolly’s er direct in kunt steken. Bewaar in de vriezer.

Op deze manier kun je de pintxos direct in laten lopen 

door de bediening.

verkoPen en
Presenteren

Om de ijsjes aan te kleden, hebben wij een basisrecept glaçage 

uitgewerkt. Met dit recept en de vier basiskleuren van cacaoboter maak 

je elke gewenste kleur. Samen met de handige kleurenkaart van Power 

Flowers Food Coloring System komt de ware schilder in je naar boven.

RECEPTUUR

150 ml water

300 g suiker

300 g glucose

200 g gecondenseerde melk

20 g gelatine, poeder

120  ml water

300 g witte chocolade

WERKWIJZE

• Kook de suiker, water en de glucose in een pan tot 103 °C.

• Week de poedergelatine in het water. 

• Voeg de gecondenseerde melk toe aan het suikerwater en breng terug

 aan de kook.

• Haal de pan van het vuur en voeg de voorgeweekte gelatinemassa toe. 

• Giet de massa op de witte chocolade en mix goed door met een

 staafmixer zonder er lucht in te mixen.

• Breng op kleur met behulp van de kleurenkaart en de basiskleuren van

 cacaoboter. Haal de massa door een fijne zeef of een haarnetje. 

• Reserveer een nacht in de koeling om te kristalliseren. 

• Gebruik de glaçage op maximaal 35 °C. Zorg ervoor dat de ijsjes

 goed bevroren zijn. Het liefst in de shockvriezer voordat deze

 worden geglaceerd. 

Je kunt de ijsjes op twee manieren glaceren: 

• Staand in bijvoorbeeld een tempex deksel. Met deze techniek moet je

 de ijsjes staand bewaren in de vriezer, de glaçage kan namelijk niet

 liggend bewaard worden, omdat deze vastplakt.

• Liggend afglaceren. Met deze techniek kun je de ijsjes liggend bewaren,

 de onderkant van de ijsjes is dan echter niet bedekt met glaçage.

glaçage
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Ontdek het volledige
Debic assortiment
op debic.nl

Debic. Samen grenzen verleggen.   


