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Daarin herkennen we onszelf overigens 

ook. Je moet namelijk wel een beetje 

eigenzinnig zijn om een alom bekend merk 

als Hollandia te vervangen. Wij zijn er echter 

van overtuigd dat we met de overstap naar 

het internationale merk Debic nog meer 

krachten kunnen bundelen. Zowel wat betreft 

producten als wat betreft de inspiratie, die 

we jou en je collega’s bieden.

In dit magazine laten we diverse regelbrekers 

aan het woord. Tweesterrenchef Dick 

Middelweerd bijvoorbeeld, die helemaal 

klaar was met bij elkaar geraapte en vaak 

ongezonde personeelsmaaltijden. Hij laat 

zien hoeveel positieve energie dat beetje 

extra aandacht geeft. Of culinair specialist 

André van Dongen, die al zijn zekerheden 

achter zich liet en er een half jaar lang op 

uit trok om te ontdekken wat er nog meer is 

dan de West-Europese gastronomie. Hij doet 

niet alleen uitgebreid verslag, maar heeft 

zijn ervaringen ook omgezet in een aantal 

inspirerende gerechten die hij graag met je 

deelt. En dan Robin Blaauw: hij verliet zijn 

vertrouwde omgeving en ging op reis om 

zich uiteindelijk in Spanje te vestigen.

We schoppen trouwens zelf ook tegen nog 

zo’n heilig huisje in de keuken: sauzen!

De chefs van Debic ontwikkelden een 

innovatief sauzenconcept dat de beurre 

blanc saus een stevige twist geeft. Allemaal 

verhalen, reportages en ideeën die jouw 

eigenzinnigheid voeden of aanwakkeren. 

Breek gerust hier en daar een paar regeltjes!

Veel leesplezier!

Ode aan de
eigenwijze donders

Je bent chef, dus een beetje 
eigenzinnigheid zal jou niet vreemd zijn. 
Creativiteit, in ons vak een belangrijk 
ingrediënt voor succes, vraagt immers 
om een vrije geest. Toch staat de 
wereld van de gastronomie bol van de 
(ongeschreven) regeltjes. Altijd een 
oneven aantal componenten op het bord. 
Bij de opmaak van een bord werken 
in een driehoek. Koud gaat voor warm 
in een menu. Om er maar een paar te 
noemen. Ben jij er altijd wel voor in om 
bestaande regels te omzeilen met het 
oog op vooruitgang? Dan is deze uitgave 
van Debic !D jou op het lijf geschreven! 
Deze editie is namelijk een ode aan de 
eigenwijze donders, de koppigen en de 
dwarsliggers. We presenteren verhalen 
van collega’s die het net even anders 
doen, die patronen doorbreken om de 
culinaire wereld een beetje beter te 
maken of zelfs op z’n kop te zetten.
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VERBETERDE VERPAKKING

DEZELFDE INHOUD:
RECEPTUUR, INGREDIËNTEN EN 
ALLERGENEN ONGEWIJZIGD

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 zijn we verder gegaan onder onze 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

Hollandia
heet nu Debic
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In de vorige uitgave van !D deden we verslag
van de culinaire reis die Pascal Jalhay samen met 
Debic had gemaakt naar Delhi, India. Een reis met
als doel om de Indiase keuken te doorgronden.
Dit leverde drie mooie gerechten op. Proeven is 
geloven. En dus organiseerde Debic een actie waarbij 
chefs een culinair event, bij Hoog Vuur in Amersfoort, 
konden bijwonen.

Hier vertelde Pascal uitgebreid over zijn culinaire 
avonturen in India. Tijdens het bereiden van zijn 
gerechten konden chefs persoonlijke vragen stellen 
aan de Michelinsterrenchef. Om vervolgens in 
de watten te worden gelegd met een uitgebreid 
10-gangenmenu. Een onvergetelijke avond waarop 
temeer bleek hoe inspirerend het is om samen
grenzen te verleggen.
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Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?
Of om een uitstekende chef te worden

op een uitdagende plek? Eén ding is zeker:
niet per se die gevestigde naam, een auto

van de zaak of heel veel uren werkervaring.
Wie zonder plan of vast contract de

wijde wereld intrekt, komt op verrassende
plekken terecht. Dat leidt tot inspiratie en
soms ook tot een veelbelovende carrière.

Daar weet Robin Blaauw (27) alles van.

Niets te 
verliezen

Robin Blaauw kiest voor
de wereld en zichzelf
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Hoofd leegmaken

Zodra Robin de beslissing heeft genomen om weg te 

gaan uit Amsterdam, boekt hij een ticket naar Thailand. 

“Na acht jaar heel veel werken, wilde ik gewoon even 

helemaal niks. Mijn hoofd volledig leegmaken.

Geen deadlines, geen afspraken, geen mensen die 

iets van mij wilden. Ik vertrok volkomen empty-minded 

richting Bangkok om te ontdekken hoe ik mij daar zou 

redden en op welke manier ik mezelf zou tegenkomen. 

Ik heb mijn tas gepakt en ben gewoon gegaan.”

Anderhalve maand lang reist hij rond. Dan krijgt hij dat 

telefoontje van een headhunter. Of hij belangstelling 

heeft om in Spanje te komen werken bij Castell 

d’Empordà. “Als ik niet in Thailand was geweest op

dat moment, had ik nooit voor Spanje durven kiezen.

Dan was ik veilig in Amsterdam gebleven met mijn 

huisje, mijn autootje… Daar in mijn eentje in Thailand 

vroeg ik mijzelf af: wat heb ik nodig om gelukkig te 

zijn? Ik word heel erg gelukkig van mijn werk. En de 

randzaken daar omheen? Ach, ik kan overal facetimen 

met mijn ouders en mijn maatjes. De wereld is zo klein 

geworden. Dus ik dacht: gas erop en gewoon gaan!

Ja, ik had op mijn bek kunnen gaan. Daar ben ik 

aanvankelijk ook behoorlijk bang voor geweest. 

Maar niet zodanig dat ik voor deze uitdaging ben 

teruggedeinsd. Wat er ook zou gebeuren, ik was in ieder 

geval een ervaring rijker. En het was me inmiddels wel 

duidelijk dat je de mooiste dingen bereikt zonder al

te vastomlijnde plannen.”

“It’s not a job, it’s a lifestyle.” Dat heeft chef Robin 

Blaauw aan de binnenzijde van zijn rechterarm laten 

tatoeëren. Blaauw? Inderdaad, familie van. Oom Ron

inspireerde hem al als kleine jongen. “Zijn leven 

fascineerde mij. Ik was altijd bij hem in de keuken te 

vinden. Cola inschenken voor die gasten in de keuken, 

kruidjes plukken. Het vak en zijn levensstijl intrigeerden 

me. Toch blijkt de kokswereld niet zo romantisch als

ik toen wellicht dacht. Het is een keiharde wereld, 

waarin wordt gescholden en gevochten en waarin 

alcohol soms rijkelijk vloeit. Best heftig.”

Amsterdam

Zelf doet Robin het tegenwoordig wat uitspattingen 

betreft rustig aan. Dat heeft alles te maken met zijn 

functie als executive chef bij hotel-restaurant Castell 

d’Empordà in La Bisbal, vlak bij het Spaanse Girona. 

Niemand minder dan Salvador Dali probeerde het 

kasteel in de jaren zeventig van de vorige eeuw te 

bemachtigen, voordat het in 1999 in handen kwam van 

de huidige eigenaren. Zij toverden in anderhalf jaar tijd 

het verlaten kasteel om in een hotel van wereldklasse 

met een restaurant op hoog niveau.

Twee jaar geleden komt Robin er via een headhunter in 

dienst als chef; al snel schuift hij door naar de positie 

van executive chef. “Acht jaar lang werkte ik voor mijn 

oom Ron Blaauw in Amsterdam: een bekende chef met 

twee Michelinsterren. In verschillende van zijn bedrijven: 

Restaurant Sophia, Ron Blaauw Amsterdam en toen

Ron Gastrobar. Ik heb er verschillende chefs zien 

passeren en veel uiteenlopende stijlen van koken 

ontdekt. Een goede tijd was het. Ik had een auto van de 

zaak, een parkeervergunning in Amsterdam, een eigen 

huis. Gemakkelijk had ik mijn carrière daar verder kunnen 

voortzetten; alles was voor me geregeld. Toch voelde ik 

dat ik weg moest. Ik wist: ik kan meer, ik wíl meer. Ik ben 

weggegaan omdat ik voor het eerst iets wilde doen wat 

ik zelf graag wilde. In de Amsterdamse restaurants waar 

ik werkte, was Ron uiteraard de baas: hij zette de lijnen 

uit en wij moesten die verder oppakken. Ik wilde heel 

graag ervaren hoe het is om zélf die lijnen uit te zetten.”                                                                                                                                         

“It’s not
a job, it’s a

lifestyle.”

In Nederland proeft Robin soms weinig waardering

voor mensen die hun nek durven uitsteken. “Wij zeggen 

snel: die is failliet gegaan. We zeggen nooit: die heeft 

zijn ballen getoond, maar het is ‘m niet geworden. 

Probeer dan zelf eens iets! Het is toch allemaal niet

zo makkelijk? Ik heb meer respect voor mensen die

iets proberen en verliezen, dan voor mensen die het 

nooit hebben aangedurfd. Dus ik ben gesprongen.

Met in mijn achterhoofd: als het niets wordt, begin ik 

gewoon opnieuw.”
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Jong team

Het eerste jaar in Spanje is een jaar met ups en 

downs. Als jonge chef aan het roer van een vreemde 

keukenbrigade, die al volledig op elkaar is ingespeeld, 

moet Robin zijn positie zien te verwerven. “Je moet het 

respect winnen van je team”, zegt hij daarover.

“Als je ergens binnenkomt en de smaken zijn niet goed 

of het is niet jouw stijl, dan kun je dat niet van de ene 

op de andere dag veranderen. Dat moet een proces 

zijn. Wanneer een team niet aan je went of je de rug 

toekeert, moet je heel doordacht stappen zetten om 

mensen toch voor je te winnen. Dat heb ik best moeilijk 

gevonden. Natuurlijk heb je een gezamenlijk doel:

je wilt dat gasten in een warm bad terechtkomen

en intens tevreden de deur uitgaan. Maar de weg

daarnaartoe is voor iedereen anders.”

Robin wint respect door in zijn eerste jaar veel aanwezig 

te zijn. “Ik ging de jongens helpen, ook wanneer ik zelf 

heel druk was. Daardoor verstomden andere geluiden 

die ze hoorden, want mijn hulp was voor hen van grote 

meerwaarde. Langzaam maar zeker werden we een 

team. Een team dat plezier heeft met elkaar wanneer 

dat kan, maar er staat wanneer dat moet. Daarop 

probeer ik juist bij jonge gasten extra hard te hameren: 

focus jezelf op je eigen ding. Naar andere mensen kijken 

kan iedereen. Maar kijk eerst naar wat jij moet doen 

en doe dat zo goed mogelijk. Pas dan kun je andere 

mensen bekritiseren.”

Dirigent

Graag neemt hij zijn team mee als het bijvoorbeeld gaat 

om het ontwikkelen van een menukaart. “Vijf koks weten 

meer dan één. Het is niet zo dat ik de chef ben en mijn 

wil wet is. Ik laat de jongens alles proeven en iedereen 

mag tegen mij zeggen wat hij ervan vindt. Uiteindelijk 

moeten we het met elkaar doen; een ketting is zo sterk 

als zijn zwakste schakel. Ik kan wel de sterren van de 

hemel koken. Maar als mijn afwasser de borden niet 

goed schoonmaakt, ben ik nergens. Het is de kunst 

je zwakke schakels te ontdekken en sterker te maken, 

zodat je het team naar een volgend niveau tilt.”

Hoewel hij anderen graag kansen geeft in zijn keuken, 

houdt hij op het moment suprême graag zelf de 

controle. “Ik ben niet iemand die per se zelf aan de pas 

wil staan. Maar op de dagen dat het druk is, vind ik dat 

wel fijn. Dan kan ik aangeven wat te lang duurt of wat er 

nu moet worden afgemaakt. Per slot van rekening ben ik 

wel de dirigent. Als ik niet zeg dat iets moet gebeuren, 

dan spelen ze niet.”

Knipoog naar komaf

Op zijn menukaart streeft Robin naar een mix van

‘op het randje’ en meer traditionele gerechten.

“Ik kan niet té gek doen. Gasten die in het hotel 

verblijven, moeten ook een lekker tartaartje of een 

entrecote kunnen eten. Daarom presenteer ik naast een 

Tom Kha Kai met cashewnoten en gebakken corvina 

een tournedos met een crème van ui, een uientaartje 

en beefjus. Ik probeer met sommige gerechten iets uit 

te lichten en met andere gerechten op safe te spelen. 

Mensen hebben per slot van rekening ook niet elke

dag zin in de polonaise.”

Heel soms verwerkt Robin een knipoog naar zijn 

herkomst op de kaart. In het stroopwafelijs met 

boerenjongens, appelcrème en crumble bijvoorbeeld. 

“Ik kook met mijn hart. Maar ik vind wel dat mijn gasten 

mijn gedachtegang moeten kunnen volgen. Daarom 

houd ik ook zo van simplicity. Mooie smaken op een 

bord, niet meer dan vijf of zes ingrediënten. Ik ben 

fan van iets knapperigs, iets fris. Gewoon, lekker eten! 

Mensen moeten hunkeren naar dat extra hapje.”

“Je moet 
het respect 
winnen van
je team.”

“Mensen moeten
   hunkeren naar
 dat extra hapje.”
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Meer dan een held in sla plukken

Werken is een belangrijk onderdeel van Robins leven. 

Steeds vaker probeert hij echter vrije tijd te genereren 

en vooral te genieten van die schaarse momenten.

“Toen ik de koksopleiding volgde, pushten mijn ouders 

mij om mijzelf te specialiseren op niveau 4. Mijn 

toenmalige chef vertelde me dat ik dan vijf dagen 

per week moest werken en een dag per week naar 

school zou gaan. En dat trok ik niet. Ik wil tijd hebben 

om te kunnen ontspannen en te genieten van kleine 

momenten. Die behoefte is in Thailand en ook nu in 

Spanje alleen maar verder gegroeid. Ik hecht veel 

waarde aan mijn vrije tijd en probeer die zo goed 

en efficiënt mogelijk in te delen. Tussen de middag 

ga ik bijvoorbeeld voetballen met jongens uit mijn 

keukenbrigade. Soms stuur ik ze ook even naar huis, 

naar hun gezin. Ik probeer ze mee te geven dat er 

méér is dan alleen maar rammen in die keuken. Als ik 

hen die momentjes schenk, komen ze frisser en minder 

uitgeblust terug op de werkvloer. Dat levert mijzelf 

uiteindelijk ook meer op.”

De aandacht voor zijn team strekt zich ook nadrukkelijk 

uit naar zijn leerlingen. “Ik vind het fijn om leerlingen in 

mijn keuken te hebben. Zij motiveren mij op een ander 

niveau. Ik leer hen vissen fileren en hoe uitbenen werkt. 

Natuurlijk maken ze daarin fouten. Maar ze zijn in mijn 

keuken om iets te leren. Dan moet je meer kunnen 

worden dan een held in sla plukken.”

Leerlingen in Castell d’Empordà die bezeten blijken van 

het vak en alles laten zien wat zij in huis hebben, worden 

meegenomen naar het Catalaanse sterrenrestaurant

El Celler de Can Roca: een van de beste restaurants ter 

wereld. “Ik vind dat je het verplicht bent aan dergelijke 

leerlingen om hen zulke ervaringen op te laten doen. 

Dat je ze laat zien: jongens, dit gebeurt er óók in onze 

wereld. Dit is het beste van het beste. Natuurlijk nemen 

sommige koks genoegen met minder. Maar wellicht open 

je hen de ogen. Ik vind dat wij alles uit onze leerlingen 

moeten halen wat erin zit. Uiteindelijk draait het in onze 

branche toch om die topzaken?” Kritiek op de volgende 

lichting studenten wijst Robin dan ook resoluut van 

de hand. “Mijn leermeester liet me zijn handtekening 

zien en vroeg mij om zelf alles af te tekenen voor mijn 

opleiding. Er was totaal geen begeleiding. Hoe kunnen 

wij dan van leerlingen verwachten dat zij alle taken 

beheersen? Ik wil trots zijn als mijn leerlingen het pand 

weer verlaten, omdat ik in staat ben geweest hen rijker 

te maken. Maar ik wil dat zij op hun beurt ook trots 

zijn op het bedrijf waar ze mochten werken. Als we 

dat creëren met elkaar, brengen we een hele stroom 

leerlingen naar een ander niveau.”

Gemarineerde tomaten met mozzarella,
basilicum, crispy quinoa en citrusdressing

Leren in de praktijk

Door zijn eigen ervaringen gelooft Robin inmiddels 

niet meer dat een opleiding of hoog aangeschreven 

leerplekken de enige manieren zijn om het ver te 

schoppen als chef. “Mijn oom Ron vertelde mij al tijdens 

mijn opleiding dat je het vak pas echt leert in de praktijk. 

Je kunt naar school gaan totdat je een ons weegt.

Maar je kwaliteiten komen pas bovendrijven wanneer 

je in de praktijk voor situaties staat, waarin je op dat 

moment moet ingrijpen. Dán ga je leren, dán ga je 

ervaring opdoen. Pas in de praktijk leer je wat voor

chef je bent en welke stijl je wilt nastreven. Ik volg 

wellicht nog de klassieke regels van ons vak, omdat

ik momenteel nog volop aan het ontdekken ben wie ik 

wil zijn als chef. Pas als je dat weet, kun je heel bewust 

bepaalde dingen loslaten en je eigen plan trekken.”

“Door echter de sprong in het diepe te wagen en mijn 

hart te volgen, richting Thailand en Spanje, heb ik 

tegelijkertijd allang met bestaande regels gebroken.

Ik had heel comfortabel bij mijn oom in Amsterdam 

kunnen blijven, maar ik heb mezelf kwetsbaar opgesteld 

door me als buitenlander in een Spaanse keuken te 

plaatsen. Ik heb geleerd mij binnen bepaalde kaders 

te bewegen: dit kan ik wel maken, dat niet. En nu zit 

ik hier.” De jonge chef wijst om zich heen: naar de 

sfeervolle terrassen, het zonovergoten zwembad, de 

omringende boomgaarden en niet te vergeten dat decor 

van het schitterende kasteel waarin zich ‘zijn’ restaurant 

bevindt. “Ik heb mijn eigen pad gekozen. En moet je zien 

waar het me heeft gebracht. Er valt niets te verliezen

als je kiest voor het onbekende.”

Castell d’Empordà
s/n 17115 La Bisbal, Girona

hotelcastellemporda.com

“Er is
méér dan 
alleen maar 
rammen.”
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Saus van waterkers

500 g Campina Roomboter, ongezouten

100 g sjalot, gesnipperd

5 dl witte wijn

3 dl Debic Slagroom 35% zonder suiker

5 g dashipoeder

130 g waterkerspoeder, pacojet

Kataifi

200 g  kataifideeg

5 g paprikapoeder, zoet

1 g zout

1 g limoenzestes

Garnering

1  bakje waterkers

200 g doperwten, geblancheerd

100 ml Debic Bakken & Braden

100 g krabsalade (scharnieren krabdelen)

WERKWIJZE

Knip de krabdelen open, verwijder de 

baleinen en gril aan beide zijden aan. 

Breng op smaak met zout en olijfolie. 

Zet de scharnieren aan en maak van het 

krabvlees, gekookt ei en mayonaise een 

krabsalade. Frituur het kataifideeg op 

180 °C, bestrooi met poeder van zoete 

paprika, zout en limoenzestes. Bewaar 

in een goed afgesloten bak. Bak voor 

de crème van knoflook de uien in de 

boter gaar, zonder te kleuren. Voeg de 

bouillon, room en melk toe. Vervolgens 

de knoflook. Voeg de gellan toe en koel 

terug op ijswater. Maal fijn in de blender. 

Snijd de uien door de helft en rooster 

gaar op de plancha.

AFWERKING

Maak voor de saus van waterkers een 

basis beurre blanc. Kook een gastrique 

van de witte wijn en de sjalot. Passeer 

door een fijne zeef en voeg de room toe. 

Monteer met de koude boter en breng 

verder op smaak met het dashipoeder en 

het poeder van waterkers. Verwarm de 

doperwten in de Debic Bakken & Braden. 

Werk het gerecht af met de krabsalade, 

geroosterde uien, doperwten, kataifi en 

de crème van knoflook.

ROBIN BLAAUW, EXECUTIVE CHEF BIJ HOTEL-RESTAURANT CASTELL D’EMPORDÀ IN LA BISBAL

"Ik ben een fan van koningskrab: een fantastisch product.
Ik serveer het met krokante kataifi: gesponnen tarwe,
die een heerlijk mondgevoel geeft. Daarnaast een saus van
waterkers, die het zoete van de krab iets bitters meegeeft,
en een cr�me van knoflook. Ja, ik vind dit lekker eten!"

Geroosterde 
koningskrab
met gepofte uien, knoflookcrème,
doperwten, krokante kataifi en een 
beurre blanc met waterkers

Koningskrab 

10  koningskrab, in delen 

Krabsalade

10  koningskrab, gewrichten 

1  ei, gekookt

100 g  mayonaise

  zout/peper

Crème van knoflook 

120 g Campina Roomboter, ongezouten 

600 g groentebouillon

400 ml Debic Slagroom 35% zonder suiker 

800 ml melk

1000 g ui, wit

200 g  gepofte knoflook

24 g gellan

Geroosterde uien 

5  uien, klein

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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ROBIN BLAAUW, EXECUTIVE CHEF BIJ HOTEL-RESTAURANT CASTELL D’EMPORDÀ IN LA BISBAL

"Mar y Monta–a is een signature dish voor mij. Het is een Catalaans streekgerecht, 
waaraan ik mijn eigen draai heb gegeven. Letterlijk staat het voor: berg en zee.
Het is een combinatie van picanton met langoustine. Traditioneel wordt dit met rijst 
en een saus van paprika op tafel gezet. Ik serveer het met krokante rijstvellen en 
een cr�me van paprika. De bisque hebben we spicy gemaakt met paprikapoeder.
Ik vind het leuk om aan bestaande componenten een eigen draai te geven."

Mar y Montaña
met langoustine, picanton,
rijstvellen en crème van
gerookte paprika

WERKWIJZE

Vacumeer de picantons samen met de olijfolie en gaar 

in een warmwaterbad op 65 °C gedurende 40 minuten. 

Draai voor de kippenfarce de kippendijen samen met 

750 ml room en de eidooier glad in de blender.

Wrijf de massa door een zeer fijne zeef en breng 

vervolgens terug in de blender. Monteer met de 100 ml

koude room. Breng de massa over in een kader en 

stoom gaar in de oven gedurende 12 minuten. Frituur 

de rijstvellen krokant in de rijstolie en bewaar in een 

goed afgesloten bak. Zet voor de schuimige bisque de 

langoustineschalen aan in de Debic Bakken & Braden. 

Blus af met witte port en cognac, reduceer kort.

Voeg de bouillon, paprikapoeder, tomaat en het bouquet 

toe. Kook gedurende 60 minuten en passeer door een 

fijne zeef. Reduceer de room tot een derde en voeg 

toe aan de saus. Monteer de saus met de roomboter 

en schuim op met de staafmixer. Voor de crème van 

paprika de paprika’s samen met de knoflook aanzetten 

in de oven. Verwijder de vellen van de paprika’s en draai 

glad in de blender. Breng op smaak met zout, peper en 

rookolie en bind af met xanthaangom.

AFWERKING

Snijd de filets van het karkas en bak aan op de plancha. 

Kruid na met zout. Steek de kippenfarce uit met 

een ronde steker en bak aan op de plancha. Bak de 

langoustinestaartjes kort aan en dresseer op de borden. 

Dresseer de crème van paprika en de brunoise van ui, 

paprika, bieslook ernaast. Werk het gerecht verder af 

met de schuimige bisque en de rijstvellen.

Langoustine

30  langoustines 

Picanton

10  picanton (piepkuikens)

200 ml olijfolie 

Crème van gerookte paprika

2   rode paprika’s

2  knoflooktenen

4  druppels rookolie

  xanthaangom 

  zout, peper

Schuimige bisque

100 ml Debic Bakken & Braden

30  langoustineschalen

200  g witte port

200  g cognac

15  tomaten

200 g bouquet

3  l visbouillon

500 ml Debic Slagroom 35% zonder suiker

100 g Campina Roomboter, ongezouten

4 g paprikapoeder 

Kippenfarce 

1200 g kippendijen, schoon

750  ml Debic Slagroom 35% zonder suiker

100 g eidooier

100 ml Debic Slagroom 35% zonder suiker

Garnering

10  rijstvellen 

1  limoenzestes

100 g brunoise van paprika

100 g brunoise van ui

20 g gehakte bieslook

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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WERKWIJZE

Snijd de pootjes van het karkas en geef deze gedurende twee 

uur een droge pekel met het zout en rozemarijn. Spoel de 

pootjes goed onder koud water na en konfijt in olijfolie op

85 °C gedurende 3,5 uur. Bak voor de crème van kastanje alle 

ingrediënten aan en draai vervolgens glad in de blender.

Kook voor de polenta de groentebouillon samen met de boter 

en voeg onder voortdurend roeren de polenta toe. Dek de pan 

af met aluminiumfolie en gaar verder in de oven op 170 °C 

gedurende 45 minuten. Voeg daarna de Parmezaanse kaas toe. 

Stort in een kader en koel terug onder druk, zodat deze goed 

snijdbaar is. Voor de kersenreductie de kersen ontpitten en fijn 

snijden in de blender. Passeer door een fijne zeef en reduceer 

tot stroop. Kook voor de saus de kwartelglace, het kersensap

en de szechuanpeper in tot een jus. Rooster de minivijgen

op een barbecue. Draai voor de vijgencompote de verse vijgen 

glad in de blender.

AFWERKING

Bak de karkassen aan in de boter en arroseer voortdurend. 

Snijd de filets van het karkas en dresseer op de borden.

Haal de gekonfijte pootjes door bloem, eiwit en panko.

Frituur op 180 °C krokant. Steek de polenta uit met een

ronde steker, bak aan in de Debic Bakken & Braden en

dresseer op de borden. Spuit doppen van de crème van 

kastanje op de polenta. Werk het gerecht verder af met de 

vijgencompote, de geroosterde vijgen, kersen, saus van

kersen en de bieslookolie.

"De verse vijgen vallen hier letterlijk uit de bomen.
Het zijn er zelfs zoveel, dat het ons veel tijd en moeite 

kost deze op te rapen. De kwaliteit van de Spaanse
vijgen is uitmuntend te noemen. Vandaar dat ik

ervoor heb gekozen deze in mijn gerecht te verwerken.
Ze combineren uitstekend met het mooie,

zachte vlees van de kwartels."

ROBIN BLAAUW, EXECUTIVE CHEF BIJ HOTEL-RESTAURANT CASTELL D’EMPORDÀ IN LA BISBAL

Kwartelborstje

40  kwartelborstjes

500 g Campina Roomboter, ongezouten 

Gekonfijt kwartelpootje

20  kwartelpootjes

100 g zout

10 g rozemarijn

400 ml olijfolie

200 g panko

100 g bloem

100 g eiwit

Crème van kastanje

250  g ui, wit 

250 g bacon

800 g kastanje, gekookt

Kersensaus

500 ml kwartelglace 

200 ml gereduceerd kersensap 

30 g szechuanpeper

Gereduceerd kersensap

1000 g kersen, zonder pit

Vijgencompote

500  g  verse rijpe vijgen

Polenta 

400 g polenta (maismeel)

2000 ml groentebouillon

300 g Campina Roomboter, ongezouten 

200 g Parmezaanse kaas

8 g zout

100 ml Debic Bakken & Braden 

Garnering 

20  minivijgen

20  kersen

100 ml bieslookolie

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Geroosterde 
kwartel met een gekonfijt

boutje, structuren
van kersen, vijgen en
crème van kastanje
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Denk je aan roomsaus, dan denk je al snel aan de 

klassiekers op basis van een roux, later eventueel

nog afgebonden met een liaison. Het zijn sauzen die 

vaak erg zwaar en overheersend zijn. Daarmee is

de roomsaus niet echt van deze tijd, zou je zeggen.

Maar er heeft een kentering plaatsgevonden in 

sauzenland! De romige saus is weer helemaal terug

en wel in de vorm van varianten op de klassieke beurre 

blanc. Het contrast tussen zuur en romig is daarbij

de grootste succesfactor.

Nieuwe wereld

Nieuwe technieken en de globalisering van de keuken 

hebben ons perspectief ten opzichte van pakweg tien 

jaar geleden enorm verbreed. Invloeden uit andere 

eetculturen, bijzondere smaken en verrassende 

producten verrijken de West-Europese keuken, die 

voorheen vooral gebaseerd was op Franse producten 

en smaken. Ook nieuwe technieken, zoals fermenteren 

en werken met de sifon, creëren nieuwe mogelijkheden. 

Wat zou dit kunnen betekenen voor een variant op

de klassieke beurre blanc?

Oorspronkelijk bestaat een beurre blanc uit een zuur 

vermengd (geëmulgeerd) met roomboter. Gebruik je 

daarbij wat kookroom, dan creëer je een veel stabielere 

saus. Om maximale flexibiliteit te genereren in jouw 

keuken, creëerden wij een modulair systeem waarmee je 

eindeloos kunt variëren. De bouwstenen voor de sauzen 

bestaan uit een basis, een textuur en een verrijker. 

De basis en de textuur vormen een soort moedersaus 

waarin het ‘zuur’ is verwerkt. De verrijker maakt de saus 

specifiek geschikt voor een bepaalde smaakcombinatie. 

De elementen zijn makkelijk uitwisselbaar. Zo kun je

met een tiental elementen honderden sauzen maken!

Spelen met smaak was nog nooit zo gemakkelijk.

LAAT DE

SAUCIER
IN JE LOS

BOUWSTENEN VOOR
HEDENDAAGSE SAUZEN

Sauzen vormen de signatuur van de chef en zijn de ultieme 
uiting van vakmanschap. Ze zijn de verbindende schakel
tussen de verschillende componenten op het bord en slaan 
vaak ook een brug tussen wijn en spijs. Sauzen zijn daarmee 
toch altijd een beetje de sterren op het bord geweest.
De ‘saucier’ is in grote keukens niet voor niets vaak degene
met het meeste aanzien. Tijd dus om in deze Techniek in 
Beeld te bekijken wat voor schat aan mogelijkheden hier ligt!

Stap 1:

BASIS

Stap 2: 

VERRIJKER

Stap 3: 

TEXTUUR
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VERRIJKER

TEXTUUR

Een verrijker is een boter vermengd met een pasta, essence, 

vloeistof, condiment of droge stof. Verrijkers worden gebruikt om de 

basissaus te monteren en vervangen de klassieke neutrale blokjes 

boter. De verrijker geeft naast de gewenste smaak een zacht, filmend 

mondgevoel en structuur aan de saus. In de recepten op pagina

28 t/m 31 gebruiken we de verrijkers op basis van miso en truffel.

• Verrijker pasta of puree (bv. olijven, walnoten,

 pistache, ansjovis, kreeftpasta, truffelpasta)

• Verrijker droog of rasp (bv. citrus, cacao, Naegelhout,

 mierikswortel, wasabi, specerijen)

• Verrijker vloeibaar (bv. reducties alcohol,

 reducties sappen, rook(olie), inktvisinkt)

• Verrijker kruiden & groenten (bv. dragon, boerenkoolchlorofyl,

 zeewier, mais, bonenkruid)

• Verrijker condiment (bv. mosterd, Sriracha, sojasaus,

 ketchup, piccalilly, sambal, miso)

• Verrijker overig (bv. eendenlever, ganzenlever,

 blauwe kaas, Epoisse)

Het laatste element in de bereiding van een saus is de structuur 

ofwel textuur. Zoek een textuur die past bij het uiteindelijke gerecht 

en de overige texturen die op het bord liggen. In de basis geeft 

kookroom al een mooie binding en monteren met een verrijker geeft 

een mooi eindresultaat. Je kunt er vervolgens nog lucht inbrengen 

door middel van een garde of sifon. Bij de verwerking met de sifon 

voeg je wat extra eiwit toe. Het zorgt voor een zeer luchtige saus, 

die volume geeft aan je gerecht. De vierde textuur is gebaseerd op 

de klassieke eiersaus: Hollandaise. Je voegt hiervoor losgeklopte 

eidooiers toe en creëert zo een zeer rijke en luchtige structuur.

1 Textuur dun vloeibaar (alleen ingekookt)

2 Textuur schuimig (met garde of staafmixer)

3 Textuur eiersaus (met garde en extra eidooier)

4 Textuur espuma (met sifon en extra eiwit)

Stap 2:

Stap 3:

RECEPTUUR 

1 l Debic Kookroom 20% Original

1,5 l witte wijn 

2  sjalotjes

100 ml sake-azijn

3  takjes tijm

2  blaadjes laurier 

10  witte peperkorrels, gekneusd

BASISBEREIDING BEURRE BLANC

STAP VOOR STAP BEREIDING

1 Maak een gastrique door de witte wijn

 samen met de sjalot, de sake-azijn,

 de kruiden en specerijen in te koken tot 1/3. 

2 Voeg de kookroom toe en kook in totdat

 deze gebonden is. 

3 Passeer de saus door een fijne zeef

 en koel terug. 

1 2 3

1

2

3

4

Een goede saus begint met een goede basis.

Dat kan een fond of bouillon zijn, maar er zijn nog

veel meer mogelijkheden. Een van de bekendste en

nog steeds meest gebruikte sauzen is de beurre 

blanc: een saus op basis van witte wijn, azijn, sjalot en 

wat smaakmakers. Dit vormt nog altijd een prachtig 

uitgangspunt voor een hele reeks nieuwe sauzen.

Denk aan nieuwe soorten gastriques, een zuur in de

vorm van een gefermenteerd product of een ander

mooi zuur, zoals citrusvruchten of wei van yoghurt.

In de recepten op pagina 28 t/m 31 gebruiken we

steeds een ander zuur voor de basis beurre blanc.

• Basis van gastrique

 (bv. cider wijnazijn, sushi-azijn, Cabernet Sauvigon

 azijn, dashi-azijn)

• Basis van gefermenteerd product

 (bv. zuurkool, kimchi, zuurtjes Kombucha)

• Basis van overige zuren

 (bv. wei, sap zure appels, citroen, limoen, Verjus)

Stap 1:

BASIS
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In deze compositie speelt saus echt de hoofdrol. De frisse zuren van het 
gefermenteerde koolsap komen eenvoudigweg van het uitlekvocht van
zuurkool. Natuurlijk kun je hiervoor ook zelf gefermenteerde groenten
gebruiken. Dit is echter een heel eenvoudige manier om de heerlijke
smaak van fermenteren in je gerechten toe te passen.

HERFST
Heilbot, saus zuurkoolsap
en miso, bereidingen van radijs

Basissaus gefermenteerde kool

1,5  dl Debic Kookroom 20% Original 

50  g sjalot, fijngesnipperd

20  g Campina Roomboter, ongezouten

1  dl uitlekvocht zuurkool

0,5  dl witte wijn

   zout en peper

Verrijker miso

500 g Campina Roomboter, ongezouten 

100 g miso dare 

50  ml sake-azijn 

50  ml gerijpte sojasaus

Heilbot

500 ml saus gefermenteerd: kool

1  kg heilbot

Radijs

   radijs soorten

   zuurkoolsap 

   piccalilly

   zeewierchips verkruimeld

Garnering

10   Aardappelrasters 

   (o.b.v. pommes Dauphine)

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE

Saus gefermenteerde kool 

Fruit de gesnipperde sjalotten enkele minuten in de roomboter, 

maar laat niet kleuren. Voeg het vocht en de kookroom toe en 

laat de saus rustig inkoken tot ongeveer 2,5 dl. Passeer door 

een zeef en breng op smaak met peper en zout.

Bewaar tot gebruik in de koeling.

Verrijker miso

Laat de boter op kamertemperatuur komen. Weeg alle overige 

ingrediënten af en doe alles in een keukenmachine of blender.

Laat eerst op lage snelheid draaien en voer de snelheid

langzaam op tot de ingrediënten volledig geëmulgeerd zijn. 

Breng eventueel verder op smaak met peper en zout. Maak 

rollen van de boter met behulp van enkele lagen plasticfolie

en laat hard worden in de koeling. 

Heilbot

Portioneer de heilbotfilet en bestrooi met zout.

Laat 10 minuten ‘pekelen’. Dit maakt het visvlees steviger. 

Pocheer de heilbot in de saus.

Radijs

Snijd de verschillende radijzen in de voor jou gewenste vorm.

Marineer één soort radijs in het zuurkoolsap. Brand één

soort af met een brander en bestrooi met zout. Duw een

gewassen radijs tot de helft in de glad gedraaide piccalilly

en paneer met de verkruimelde zeewierchips.

AFWERKING

Verwarm de basissaus, haal van het vuur en monteer

à la minute op met de verrijker miso. Laat niet meer koken! 

Plaats de gepocheerde heilbot op de borden. Garneer met de 

diverse radijsbereidingen. Werk af met de aardappelrasters. 

Geef er royaal saus apart bij en serveer aan tafel uit.

SAUS

BASIS 
Gefermenteerd: kool

VERRIJKER 
Miso

TEXTUUR 
Dun, vloeibaar
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Haal de knolselderij uit de pan en laat 

rusten. Portioneer de knolselderij en draai 

van de afsnijdsels een crème. 

AFWERKING

Klop de basissaus au bain-marie op in

een bekken. Als de saus gebonden en 

luchtig is, de verrijker truffel toevoegen. 

Trancheer de knolselderij en kruid na met 

zout. Werk af met dopjes knolselderij-

crème, de waterkers, bloedzuring, viooltjes 

en hazelnoot. Schep er een royale

hoeveelheid van de saus bij en garneer 

met de geschaafde champignons.

Hier braden we de knolselderij als een stuk gebraad en
serveren hem getrancheerd met een luchtige saus op
basis van truffel en appelcider, echt een saus met power.
De basis bestaat uit een beurre blanc met appelciderazijn
en is afgewerkt met een verrijker met truffel en inktvisinkt.
Om de saus een volle structuur te geven, zijn er eidooiers
doorheen geklopt.

WINTER
Knolselderij, zure appel,
truffel, zuring en waterkers

Basissaus zure appel 

1  dl Debic Kookroom 20% Original 

50  g sjalot, fijngesnipperd

20  g Campina Roomboter, ongezouten

1  dl appelciderazijn

2  dl sap van groene appels

   zout en peper

200 g eidooiers

Verrijker truffel

500 g Campina Roomboter, ongezouten 

100  g truffelpuree

5  g appelciderazijn

10  g inktvisinkt

Knolselderij

1    knolselderij, geschild

50  g Campina Roomboter, ongezouten

     rozemarijn, vers

     tijm, vers

     zout

Garnering

   waterkers

   bloedzuring

   viooltjes

   geschaafde rauwe

   champignons

   hazelnoten, geroosterd

WERKWIJZE

Basissaus zure appel 

Fruit de gesnipperde sjalotten enkele 

minuten in de roomboter, maar laat niet 

kleuren. Voeg het vocht en de kookroom 

toe en laat de saus rustig inkoken tot 

ongeveer 2,5 dl. Passeer door een zeef 

en breng op smaak met peper en zout. 

Koel terug en vermeng met de eidooiers. 

Bewaar tot gebruik in de koeling.

Verrijker truffel

Laat de boter op kamertemperatuur 

komen. Weeg alle overige ingrediënten 

af en doe alles in een keukenmachine 

of blender. Laat eerst op lage snelheid 

draaien en voer de snelheid langzaam op 

tot de ingrediënten volledig geëmulgeerd 

zijn. Breng eventueel verder op smaak 

met peper en zout. Maak rollen van de 

boter met behulp van enkele lagen plas-

ticfolie en laat hard worden in de koeling. 

Knolselderij

Kook de knolselderij in zijn geheel voor 

een uur, of tot je er met een mes soepel 

doorheen kunt snijden. Verwarm in een 

pan de boter en bak de gehele knolsel-

derij. Bedruip de knolselderij continu met 

de boter. Voeg de tijm en rozemarijn toe, 

de boter mag bruin kleuren, maar

zeker niet zwart worden. Bedruip de 

knolselderij tot hij mooi bruin is.

SAUS

BASIS 
Zure appel

VERRIJKER 
Truffel

TEXTUUR 
Eiersaus

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
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Iedere creatieve chef heeft inspiratie nodig.
De een vindt die door bij collega’s te gaan eten,
de ander doet ideeën op tijdens een wandeling door 
het bos. En ik? Ik koos ervoor om op reis te gaan. 
Vijf maanden lang reisde ik door acht verschillende 
landen in Azië met elk een totaal eigen eetcultuur.
Ik trok door Thailand, Cambodja en Vietnam, 
Hongkong, Taiwan en Zuid-Korea, de Filipijnen en 
Maleisië. Op zoek naar onbekende ingrediënten, 
bijzondere kooktechnieken en de verhalen van locals. 
Alleen maar kijken, proeven en luisteren: hoe doen 
anderen het? Ik kwam de meest verrassende inspiratie 
tegen in restaurants met een Michelinster, maar ook 
in stalletjes vol streetfood. En ook in kleurrijke street 
art, de beelden van een ondergaande zon of een blik 
op de skyline van Hongkong. Inspiratie is óveral – en 
ligt echt niet alleen in de keuken of op een snijplank.

Laat me je de komende pagina’s mee op reis nemen.
Via verhalen, beelden en recepten die ik ontwikkelde 
op basis van wat ik zag, proefde, rook en meemaakte. 
Want zonder inspiratie geen creatie.

André van Dongen
is geboren als chef.

Hij werkt als culinair specialist
bij FrieslandCampina.

Chef op padLet ’s go!
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JE BORD AFLIKKEN BIJ 
HET BESTE RESTAURANT VAN AZIË

Uit de speakers dreunt ‘Lick it up’ van Kiss. Het sluit 
perfect aan bij het gerecht dat we zojuist gepresenteerd 
kregen en dat we ‘gewoon’ van ons bord mogen likken. 
No more rules bij Gaggan. Als je wilt, kom je in T-shirt.
Je mag met je ellebogen op tafel leunen. En als je dat 
lekker vindt, eet je met je handen. De menukaart bestaat 
uit 25 emoji’s onder elkaar, zonder nadere uitleg.
Pas aan het einde van het 25-gangen amusemenu worden 
de gerechten bekendgemaakt. En dan blijken de emoji’s 
wel degelijk te staan voor wat we aten. De klassieke
gastronomieregels gelden niet in Gaggan.
Creativiteit stroomt rijkelijk.

Gaggan is al vier keer uitgeroepen tot het beste
restaurant van Azië en staat in 2018 nummer vijf in
The World’s 50 Best Restaurants. Het restaurant heeft 
twee Michelinsterren. Chef Gaggan Anand, een druk
en energiek mannetje, heeft gewerkt bij El Bulli.
Zijn gerechten, veelal gebaseerd op de Indiase keuken, 
zijn dus technisch hoogstaand: alles is tot in de perfectie
uitgevoerd. Krokantjes gemaakt met vriesdrogers,
gebruik van sferificaties, schuimpjes hoog op smaak:
alles kwam voorbij. Ik heb me verbaasd over meringue 
van sushirijst, afgewerkt met tonijn en yuzu: zeer
verrassend qua structuur. Gaggan’s menu is een feest,
een explosie van Aziatische smaken.

Drie maanden van tevoren reserveerde ik door middel 
van een e-mail een plaatsje bij Gaggan en ik had de 
mazzel dat ik er aan het begin van mijn reis terecht kon. 
Vermeld bij een reservering in Azië altijd dat je als chef Tha

ila
nd

IS MICHELIN BREAKING THE RULES?

Felrode lippen, een wollen muts op haar hoofd en een 
enorme skibril voor haar ogen. De 72-jarige Supina
Junsuta is een bijzondere verschijning. In Jay Fai staat
ze als enige kok achter twee grote wokbranders, die
gestookt worden op houtskool. Wie niet weet dat hier 
een restaurant is gevestigd, loopt er zo voorbij.
Een onhygiënische uitstraling, mise-en-place die wordt 
uitgevoerd op straat en een wachtrij van minimaal twee 
uur. En dit heeft een Michelinster? Is Michelin breaking
the rules? Ik vind niet dat deze zaak een ster verdient,
tenzij Michelin haar eisen wereldwijd gelijk maakt.
De gastronomie verandert; ik nodig Michelin van harte 
uit om mee te veranderen. Toegegeven: de kwaliteit
van het eten is waanzinnig.

Ik neem Junsuta’s ‘signature dish’: een omelet met krab. 
Het wordt bereid in de wok en ziet eruit als een grote 
burrito, boordevol krabvlees en geserveerd met
sriracha-saus. Wow! Mijn culinaire reis is begonnen.

Jay Fai opent haar deuren om 14.00 uur. Zorg dat je ruim voor 
die tijd aanwezig bent! Ik arriveerde er om 11.30 uur, zodat ik 
zeker wist dat ik een plaatsje zou bemachtigen. Om 12.00 uur 
komt er een lijst buiten te liggen, waarop je kunt inschrijven. 
Vanaf 14.00 uur word je binnen geroepen. Wie het eerst komt…

werkzaam bent. Veel restaurants, waaronder ook Gaggan, 
geven voorrang aan vakmensen. Bovendien kreeg ik een 
plaats aan de Chef’s Table: goed zicht op de keuken en 
volop gesprekken met vakbroeders. Bizar, hoe belachelijk 
inspirerend zo’n ervaring kan zijn!

TOM YUM

De Thaise keuken staat bekend om het combineren van 
verschillende smaken binnen één maaltijd. Tom Yum heb 
ik door heel Thailand gegeten. Voornamelijk omdat ik
de verschillen wilde ontdekken. Maar ook om te leren 
hoe je Tom Yum nou het beste maakt. De soep bevat 
twee belangrijke smaken: pittig en zuur. ‘Tom’ betekent 
‘koken’, ‘Yum’ refereert aan een pittige, zure Thaise
salade die in het hele land wordt geserveerd. Tom Yum is 
dus een pikante, zure soep. Deze kan worden geserveerd 
met kip (kai), varken (moe) of garnalen (kung). Voor 
vegetariërs is er de Tom Yum hed (met champignons).

- Tom Yum -
De receptuur vind
je op debic.nl
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KRABMARKT IN KEP

8 dollar voor een kilo krab. Zó vers, dat je er met je neus 
bovenop staat wanneer deze uit zee wordt gevist. Met je 
mandje krab, afgerekend bij een van de tientallen oudere 
dames die naast elkaar staan te vissen maar je ervan
overtuigen dat zíj de allerlekkerste hebben, wandel je 
naar een kok met een wok op een brandertje aan de
waterkant. Hij maakt de krab schoon en bereidt deze 
voor je met verse pepers uit Kampot en een spicy saus.
Er verschijnt iemand met bier. Fucking hell, wat heb je 
weinig nodig om een gerecht verrukkelijk te maken.
De kracht van vers en van beleving. De krabmarkt in Kep 
is iedere dag geopend; vanuit Kampot gemakkelijk te 
bereiken met een tuktuk. Leuke trip om te combineren 
met een bezoek aan de Kampot peperplantages.

De keuken van Cambodja is niet heel erg hoogstaand.
Dit komt onder andere doordat de bevolking sterk is 
uitgedund tijdens het bewind van Pol Pot in de jaren 
zeventig. Met al deze locals verdween ook de kennis van 
de lokale keuken. Ongetwijfeld zijn heel veel fantastische 
recepten mee het graf ingegaan.

Ook zin om op reis te gaan? Volg foodbloggers op YouTube
om te weten waar je moet zijn. Door het beeld weet je meteen
of een bepaalde plek jou wel of niet aanspreekt en kun je
je eigen koers bepalen.

IN DE VOETSPOREN VAN 
ANTHONY BOURDAIN

Start je reis in Ho Chi Minh City, ofwel Saigon. Spring 
achter op een brommertaxi en cross door de drukke 
straten. Laat je afzetten bij mevrouw Nguyen Thi Thanh, 
beter bekend als The Lunch Lady. Zomaar een tip van 
Anthony Bourdain in zijn programma ‘No Reservations’. 
Dat heeft The Lunch Lady geweten. Haar streetfood 
is inmiddels wereldwijd bekend. Haar menu wisselt 
dagelijks en bestaat uit fusion gerechten met invloeden 
uit Thailand en Vietnam. Ook een goed ontbijt is in 
Vietnam gemakkelijk te vinden. Eet je net als ik het liefst 
een broodje in de ochtend, dan is de banh mi ook iets 
voor jou. Het is een stokbroodje (met dank aan de Franse 
koloniale tijd) met heel veel lagen beleg. Ben je niet in de 
gelegenheid naar Vietnam af te reizen, dan kun je dit ook 
eens gaan proeven bij Boguette in Rotterdam.

De Vietnamese keuken weerspiegelt invloeden vanuit China, 
Cambodja en zelfs Frankrijk. Hieraan zijn lokale ingrediënten 
toegevoegd. De keuken is niet zo pikant als de Thaise en lang 
niet zo vet als de Chinese. Kenmerkend is het gebruik van
rauwe groenten en veel verse kruiden.

Vie
tna

m
Cam

bod
ja “8 dollar voor

een kilo krab.
Zó vers, dat je
er met je neus
bovenop staat
wanneer deze uit
zee wordt gevist.”

- Egg coffee -

“Een van de meest
bijzondere koffies die ik 
dronk, was de Vietnamese 
Egg Coffee: sterke koffie 
met een eidooier en 
gecondenseerde melk.
Deze wordt geserveerd in 
een kopje dat boven een 
waxinelichtje warm wordt 
gehouden. Daar moest ik 
iets mee doen; vandaar het 
volgende recept.”

De receptuur vind
je op debic.nl
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ETEN OP STERRENNIVEAU 
MET BACKPACKERSBUDGET

Hongkong staat bekend als dé culinaire hotspot van
Azië en is zonder twijfel een van de coolste steden van
dit werelddeel. Alleen al de skyline van wolkenkrabbers 
laat je op ieder moment van de dag verbluft achter.
De authentieke Kantonese keuken en trendy concepten 
van over de hele wereld blijken een uitstekende match. 
Ook in Hongkong heb ik mijn vraagtekens gezet bij de 
waarde en betekenis van een Michelinster. Restaurant
Tim Ho Wan, in 2009 opgericht door chef Mak Pui Gor, 
behaalde een ster een jaar na de opening. Hij besteedt 
echter geen enkele aandacht aan interieur, exterieur
of service; de focus ligt volledig op de extreem hoge 
kwaliteit dim sum die hij serveert. Inmiddels heeft hij vijf 
restaurants in Hongkong, waar je uren in de rij staat voor 
een plekje. Kom je alleen, dan mag je wellicht bij iemand 
anders aanschuiven en kun je dus sneller aan tafel. Op een 
notitieblok kruis je vervolgens aan wat je wilt. Dit wordt 
geserveerd vanaf een trolley, waarop wij in Nederland 
hooguit de afwas in een spoelkeuken zouden stapelen.

GEROOSTERDE GANS

Vraag je een local waar je in Hongkong het beste 
geroosterde gans kunt eten, dan zegt men bijna zonder 
uitzondering: Joy Hing. Het restaurant, waar dagelijks 
lange rijen voor de deur staan, is gespecialiseerd in de 
Chinese barbecue. De oorsprong van onze barbecue ligt 
namelijk niet in Amerika, maar in Azië. Hier roostert 
men al eeuwenlang de meest verrukkelijke gerechten 
boven houtskool. Het product ligt niet op een rooster, 
maar hangt boven het vuur. Voor een goede bereiding is 
de kwaliteit van de houtskool cruciaal. Bij Joy Hing wordt 
gekruide gans geroosterd tot het vlees zacht is en de huid 
krokant. Hierna wordt het in stukjes gesneden
en geserveerd met pruimensaus.

Je krijgt je eten zodra het klaar is; met verschillende 
gangen of de gerechten van je tafelgenoten wordt geen 
rekening gehouden. Een wonderlijke ervaring.
Uiteindelijk eet ik subliem en op sterrenniveau voor
15 dollar. Een glimlach of vriendelijk woord van het
personeel is daarbij niet inbegrepen. Ik stoor me er niet 
aan; ik word enthousiaster van de prijs en daardoor 
de toegankelijkheid van deze maaltijden. Interessante 
gedachte: zou dit soort concepten in Nederland
kunnen bestaan?

Boek een foodtour zodra je in Hongkong arriveert.
Ga met een gids een dagdeel op stap en laat je vertellen
waar je de beste Kantonese restaurants, noodlebars en
Dai Pai Dongs ofwel streetfoodstalletjes vindt.
Bijzonder nuttige info voor de dagen daarna.

     Hong-
kong

“De authentieke Kantonese
keuken en trendy concepten

van over de hele wereld blijken
een uitstekende match.”
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Ganzenborst 
3  tamme ganzenborsten
150 ml Debic Bakken & Braden 

Shiitake bun 
560 g bapaobloem
11 g gedroogde gist 
½ tl zout
1 tl bakpoeder
30 g suiker
320 g melk 
30 g zonnebloemolie

Vulling 
2  tamme ganzenpoten
500 ml pekelbad, 8% colorozozout 
150 g ganzenvet 
200 ml Debic Kookroom 20% Original
500 g shiitake
2  sjalotjes
100 g ganzenlever, gegaard
2  tenen knoflook
100 ml rijstwijn 
12 g bladgelatine     
  sojasaus

Topping voor bun 
20 g paddenstoelenpoeder
  (fijngemalen diverse paddenstoelen)
5 g five spice

Pruimensaus 
25  pruimen
3  knoflooktenen
100 g sojasaus
75 g sushiazijn 
1  rode peper
20 g suiker
5 cm gember, geschild 
1  sjalot 
5 g five spice

Garnering 
5  pruimen
100 ml men dorobo shiso fumi 
2  bosuien, in ringen 
30  cantharellen

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

WERKWIJZE

Voor de vulling, pekel de ganzenpoten in het pekelbad gedurende 12 uur. Spoel daarna 
minimaal 20 minuten onder koud water af en vacumeer samen met het ganzenvet.
Gaar op 72 ⁰C gedurende 24 uur. Koel terug en pluk het vlees van de botten. Snijd de 
sjalot en shiitake in fijne brunoise en zet samen met de knoflook aan in een pan met een 
beetje ganzenvet. Blus af met de rijstwijn en kook het geheel in. Voeg de kookroom toe 
en kook voor de helft in. Snijd het vlees van de poten in fijne brunoise en voeg ook toe. 
Breng op smaak met de ganzenlever en sojasaus. Voeg de voorgeweekte gelatine toe en 
breng de massa over in halve siliconen bolmatjes. Laat opstijven in de koeling. 

Breng voor het deeg alle ingrediënten over in het bekken van de planeetmenger en draai 
met de deeghaak tot een mooi soepel deeg gedurende 8 minuten. Vorm tot een mooie 
bal en breng over in een met olie licht ingevette kom. Dek af met een vochtige doek en 
laat minimaal 1 uur rijzen op 25 ⁰C totdat het deeg is verdubbeld in volume. Bestrooi je 
werkbank met wat bloem en rol het deeg rustig uit tot een dikke pil. Verdeel het deeg in 
gelijke porties van 35 gram. Druk het deeg plat en plaats de vulling in het midden.
Vouw het deeg om de vulling heen en bol de bun op. Zorg dat deze goed is afgesloten. 
Maak de bovenkant van de bun een beetje nat met water en druk lichtjes in de topping. 
Maak een kruis met een scherp mes op de bovenkant van de bun en leg op een velletje 
bakpapier. Maak voor de steeltjes kleine pillen van 3 cm en geef samen met de buns een 
narijs van 30 minuten en stoom gaar in een stoommandje gedurende 8 à 10 minuten.
(om mise-en-place te maken kan je de buns na het vullen ook invriezen en na ontdooien
verwerken vanaf de tweede narijs). Breng voor de pruimensaus alle ingrediënten samen 
en draai in de thermomixer gedurende 20 minuten op 90 ⁰C. Breng verder op smaak 
met sojasaus. 

Vacumeer de ganzenborst samen met het ganzenvet en gaar in een warmwaterbad op 
57 ⁰C gedurende 2 ½ uur. Koel terug op ijswater. Snijd voor de garnering de pruimen 
in partjes en marineer in de men dorobo shiso fumi (een dashi geïnfuseerd met groene 
shiso bladeren).

OPMAAK

Maak de skyline met een stencil en poeder van paddenstoelen en five spice. Bak de 
ganzenborst op de vetkant krokant, laat rusten en snijd in gelijke stukken. Kruid na met 
zout. Bak de cantharellen kort in de pan van de ganzenborst.  Werk het gerecht af met 
de saus, bosui en de gemarineerde pruimen.

“In mijn recept, gebaseerd op alle
indrukken die ik opdeed in Hongkong,
heb ik tamme gans gebruikt omdat deze veel 
meer vet bevat en daardoor lekkerder smaakt 
dan wilde gans. Ik liet me beïnvloeden
door de waanzinnig indrukwekkende
skyline van Hongkong. Die van Rot terdam
is cool , maar Hongkong slaat álles. Ik liet
me ook inspireren door de gestoomde buns
van Tim Ho Wan. Ik heb ze gevuld met vlees 
van ganzenpootjes, ganzenlever en shiitake.”

GANS MET
PRUIMEN-
SAUS

Hongkong skyline
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OPROLLEN IN EEN BLAD SLA

Verleden, heden en toekomst smelten samen in
Zuid-Korea. Traditionele markten bestaan er naast 
trendy westerse hotspots en bizarre foodconcepten. 
Veelgebruikte ingrediënten: knoflook, pepers, zeewier, 
rijst, sesam en tofu. Minder bekend is ginseng: een wortel 
die qua smaak de tonen van de zoethoutwortel benadert 
en door Zuid-Koreanen wordt beschouwd als het meest 
gezonde ingrediënt op aarde. Gerechten worden vooral 
bereid op de barbecue. Dat wil zeggen: jij bereidt zelf 
je vlees op een mini-barbecue. In veel restaurants zit 
een gat in het midden van de tafel, waarin hete kooltjes 
worden gedaan en dat wordt afgedekt met een rooster. 
Boven iedere tafel hangt een afzuigsysteem, wat bij het 
binnenlopen van een restaurant een mooi beeld oplevert. 
Kimchi, een bereiding van kool met chili en zout die 
iedere Koreaan kent, is een bekend bijgerecht. Daarnaast 
krijg je ingelegde daikon, nori, gestoomde rijst en bladsla. 
De bedoeling is dat je een paar stukjes vlees in het blad 
sla legt, hier wat saus en bijgerechtjes aan toevoegt en
het blad vervolgens als een burrito dichtvouwt om het
op te eten.

GWANGJANG MARKET

De Gwangjang Market is met meer dan vijfduizend 
kramen een van de grootste en tevens een van de oudste 
markten van Seoel. Er staan vooral oudere Koreaan-
se dames vlak voor je neus te koken. Ze maken verse 
noodles, spicy soepen en Bindaetteok, een Koreaanse 
pannenkoek. Doordat er weinig Engels wordt gesproken 
in Zuid-Korea, is het soms lastig om iets te bestellen. 
Meestal kijk ik bij mijn buurman of buurvrouw: doe mij 
dat maar. En dan maar ruiken, kijken, proeven.
Misschien is dat het mooiste. Niet te weten wat het is.

HONDERDEN STREETFOODSTALLETJES

Zodra de zon onder is, verandert de stad Taipei. Straten 
worden omgetoverd tot markten, waar streetfood de
boventoon voert. Meer dan tweehonderd stalletjes zijn 
geen uitzondering. Ze zijn eenvoudig en klein, zodat er 
plaats is voor zoveel mogelijk aanbieders. Heel anders 
dan de massieve en imposante foodtrucks die we in
Nederland tegenkomen. Met mini-megafoons wordt
de waar aangeprezen. Lange wachtrijen bij populaire 
stalletjes zijn geen uitzondering. In de smaak vallen
hier gasgebrande steaks, bubble milk tea-concepten,
fried milk (soort marshmallow op basis van melk, suiker
en zetmeel die door een beslag wordt gehaald en
gefrituurd in olie), tentakels van de octopus die op een 
soort rotisserie-achtige grill worden bereid, stinky tofu
(de geur van deze gefermenteerde tofu kun je vergelijken 
met een sterke camembert en verdwijnt niet snel uit je 
neus) en jianbao, een bapao-achtig broodje gevuld met 
gehakt dat aan één kant krokant wordt gebakken.
Opvallend in Taiwan is de hoge kwaliteit van het eten
en de hygiëne waarmee het wordt bereid.

GENIAAL GOED GEGETEN VOOR 25 EURO

Vakmanschap en perfectie, op basis van de meest
kwalitatieve ingrediënten die er zijn. Zo zou ik mijn 
bezoek aan dumplingrestaurant Din Tai Fung
omschrijven. Het restaurant begon in 1958 met een 
vestiging in Taipei en heeft inmiddels tientallen filialen 
over de hele wereld. Met een berg aan Michelinsterren 
is het concept uitgegroeid tot een van de beste ketens 
ter wereld. De xiaolongbao is de ‘signature dumpling’: 
gerold, gevuld en gevouwen volgens exacte standaarden, 
een hoogtepunt van culinair vakmanschap. Ik bestel 
xiaolongbao’s gevuld met varken en truffel, met garnaal 
en varken en met chocolade. Naast de vulling bevat
de dumpling ook een warme bouillon. Doordat de 
vulling gelatine bevat, wordt de massa tijdens het stomen 
vloeibaar en het deeg gaar. Je eet de xiaolongbao door 
hem op je lepel te leggen en er met chopsticks een gaatje 
in te maken, zodat de bouillon eruit kan. Geniaal goed 
gegeten voor 25 euro.

VERRASSEND ONVOORBEREID

Ik belandde in Taiwan, simpelweg omdat een vliegticket 
hierheen vanuit Hongkong het goedkoopst was. Bleek 
een goede zet. Zonder enige verwachtingen of voorkennis 
een land bezoeken: ik kan het je van harte aanbevelen. 
Ik eet gerechten die ik niet ken, proef ingrediënten die ik 
niet kan thuisbrengen en kom er vanwege de taalbarrière 
soms ook nooit achter wat ik nou eigenlijk heb gegeten. 
Maar laat ik dát nou net de charme van reizen vinden.

Zu
id

-Ko
rea

Tai
wa

n “Dumplingrestaurant
Din Tai Fung. Vakmanschap
en perfectie op basis van
de meest kwalitatieve
ingrediënten die er zijn.”
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RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Koningskrab
10   koningskrab-delen, rauw       
  tempurabeslag 
  water 

Kimchi 
2  Chinese kolen 
200 g zout 
1  l water 
10 cm gemberwortel
1  ui 
30 g Koreaanse chilivlokken
12 g rijstbloem
200  ml water
5  tenen knoflook
½  daikon 
1  winterwortel  
6  bosuien
20 ml vissaus 
50 g suiker

Kimchi-jus
½  stuk kimchi (minimaal
  3 weken oud ) 
1 l water
60 g kombu 
5  gedroogde ansjovisjes
  (ingewanden eerst verwijderen,   
  deze worden mee gedroogd) 
5  shiitakes
5 cm gemberwortel 
1  ui, grof gesneden    
  sesamolie  
  sojasaus

Crème fraîche van ginseng
1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker 
10 g ginseng, 6 jaar oud
0,75  l Campina karnemelk
2 g zout  

Garnering 
3  groen van bosui 
5 g zwarte sesamzaadjes
150 g tofu
10 ml sesamolie
3 cm geraspte gember
1  bakje vene cress

WERKWIJZE

Ontdooi de krabpoten en knip met een schaar de delen open.
Verwijder de baleinen. Rol op in plasticfolie en vacumeer. Gaar in een 
warmwaterbad van 59 ⁰C gedurende 10 minuten. Koel terug en dep
goed droog. 

Voor de kimchi, de Chinese kool in 4 stukken snijden en vast laten zitten 
aan de kern, goed wassen en vacumeren samen met het water en het 
zout. Laat gedurende 2 uur pekelen. Spoel de kool goed na. Deze moet 
zacht zijn en licht zout smaken. Droog de kool goed. Verwarm het water 
samen met de suiker en de rijstbloem tot aan het kookpunt. Kook kort 
door en koel terug. Roer geregeld door. Cutter in de Magimix de ui, 
knoflook en de gember tot een gladde massa en voeg de rijstmassa en de 
chilivlokken toe. Snijd de wortel, daikon en bosui in gelijke julienne en 
vermeng met de groenten met de chilimassa. Verdeel de massa goed over 
alle bladeren en masseer zachtjes in, zodat de massa overal goed
verdeeld zit. Breng de kool over in een weckpot of Koreaanse Onggi. 
Druk goed aan, zodat alle lucht eruit kan en sluit het deksel.
Laat gedurende 36 uur op keukentemperatuur staan. Druk goed
aan, zodat de kimchi onder het vocht staat en zet vervolgens in
de koeling. De kimchi is na 2 à 3 weken klaar voor gebruik.

Voor de crème fraîche de room samen met de overige
ingrediënten vermengen en afsluiten met een stuk
keukenrol, zodat er lucht in kan komen. Fermenteer
minimaal 24 uur op ongeveer 25 ⁰C en koel daarna
terug. Snijd het groen van de bosui in flinterdunne
julienne van ongeveer 8 cm en leg direct op
ijswater. De bosui zal opkrullen.

Voor de kimchi-jus een halve kimchi in stukken
snijden. Verwarm 1 liter water en laat hierin de
kombu en de ansjovissen gedurende 1 uur
trekken. Passeer door een fijne zeef. Verwarm
een eetlepel olie en bak hierin de ui en de
gesneden kimchi aan. Voeg de gember en shiitakes
toe en blus af met de kombu-bouillon. Laat het
geheel 30 minuten zachtjes koken en passeer
door een fijn zeef. Breng op smaak met sojasaus
en reduceer tot een gladde jus.

OPMAAK

Maak een tempurabeslag van de tempurabloem en water. Doe dit
met een vork of chopsticks. Het beslag moet klonterig zijn. Haal de 
krabpoten erdoor en frituur in rijstolie van 180 ⁰C. Dresseer op een 
bord. Klop de crème fraîche luchtig in de planeetmenger. En plaats een
quenelle op het bord. Maak de bosui aan met wat sesamolie en de
zwarte sesamzaadjes. Werk het gerecht verder af met blokjes tofu,
geraspte gember, vene cress, kimchi, kimchi-jus en druppels sesamolie.

“Kustplaats Bussan biedt visliefhebbers de hemel. Je komt er volop schaal - en schelpdieren tegen,
zoals kreeft , krab en abalone (oorschelpen). De inspiratie voor mijn krabrecept komt voort uit de 
traditionele fermentatietechnieken uit Zuid -Korea. Door van ginseng crème fraîche te maken,
krijg je een zeer spannende combinatie met de kimchi -jus. Ik heb er voor gekozen om King Crab, de 
koning onder de krabben, te gebruiken. Te duur? Ook de soft shell crab is prima voor dit recept.”

KOREAN
FRIED CRAB

Zuid -Korea K F C
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de bevolking moslim is. Jalan Alor is de ‘foodstreet’ bij 
uitstek. Hier stromen na zonsondergang de terrassen vol. 
Specialiteit? Gewoon, saté met pindasaus. Op houtskool 
worden stokjes met lam, rund en kip geroosterd, die 
vervolgens worden geserveerd met komkommer, ui en 
een dunne pindasaus. Het vlees is op korte stokjes zo 
geregen, dat je het in één keer in je mond steekt en met 
je tanden eraf ritst. In Jalan Alor vind je ook de beste 
nasi en dumplings van Kuala Lumpur. Tot slot proef ik er 
crème brûlée van drie soorten eieren: het gefermenteerde 
duizendjarige ei, kippenei en eendenei. Het is hartig, 
bijzonder van smaak, heel machtig en zout. Terwijl ik het 
proef, weet ik het al: hier kan en moet ik ook iets mee.
Zo werkt dat met inspiratie. Je proeft, ruikt, ziet en slaat 
op. En je weet maar nooit wanneer het weer opduikt.

‘THE BEST PIG EVER’

Na alle hectiek van de meest wervelende steden in Azië, 
snak ik tijdens mijn reis soms ook naar rúst. Even geen 
kilometers lopen, druk openbaar vervoer of die kakofonie 
van geluiden. De Filipijnen vormen de meest aangename 
afwisseling die ik mij kan voorstellen. Culinair gezien 
misschien niet zo hoogstaand en geen keuken die
wereldwijd bekend is. Toch is het de stop dubbel en 
dwars waard. Ik eet er op straat zoete dingen zoals buko 
cake en caseba cake, beide gemaakt met jonge kokos. 
Het meest bekend is wel de Lechon: het geroosterde 
varken aan het spit. Volgens Anthony Bourdain ‘the 
best pig ever’. En: I agree! Het wordt geserveerd zoals wij 
‘pulled pork’ kennen, met uiteraard de krokante huid er 
bovenop. Men gebruikt voor dit gerecht jonge varkens 
met weinig vet en laat deze aan het spit boven houtskool 
garen. Bij alle Lechon-restaurants geldt: op is op. Wil je 
het dus graag eten, dan raad ik je aan vooraf ergens een 
tafeltje te reserveren.

VOOR DE LEFGOZERS ONDER ONS

Men zegt dat het eten van een balut de geslachtsdrift 
opwekt. Toch maar eens proberen dan. Het bevruchte 
eendenei met een bijna volledig ontwikkeld embryo erin 
wordt gekookt en is een delicatesse, die met name in 
Vietnam en de Filipijnen op straat wordt verkocht.
Het smaakt naar gewoon ei. Maar dan wel een beetje 
crunchy, vanwege de pootjes en het hoofdje. Voor de 
lefgozers onder ons.

PAREL VAN DE ORIËNT

Maleisië brengt inspiratie door schitterende streetart en 
fantastisch streetfood. Georgetown op het eiland Penang, 
ook wel de parel van de Oriënt genoemd en het culinaire 
paradijs van Maleisië, is bijvoorbeeld een waar mekka 
voor food-liefhebbers. De herkomst van de inwoners ligt 
in India, Maleisië en China: geen wonder dat het eten 
hier zo ongelooflijk goed is. Ga eten bij Nasi Padang 
Minang, een lokaal restaurant dat alleen lunch serveert. 

Of schuif voor 3 euro aan in een Maleisisch buffet-
restaurant, waar de gerechten doen denken aan een
Indonesische rijsttafel. Je bord wordt vol rijst geschept, 
dat je zelf aanvult met allerlei andere gerechten.
Een mannetje schrijft op wat je hebt en legt het naast je 
bord. Bij vertrek reken je € 1,30 af. Natuurlijk moet je 
‘laksa’ proeven: een rijstnoedelsoep met pepers, ananas, 
munt, gember en garnalenpasta.

SATÉ MET PINDASAUS

Ook in Kuala Lumpur kun je tijdens een culinaire reis je 
hart ophalen. Een wereldstad met een grote diversiteit 
aan eten. Weinig varkensvlees, omdat een groot deel van 

Filipijnen
Maleisië

- Ricefields - 
Structuren van rijst met
kalamansi en witte chocolade

"Als land heeft de Filipijnen dan wellicht geen 
hoogstaande keuken: inspiratie vind je er volop. 
De uitgestrekte rijstvelden, onder andere in de 
berglandschappen van Batad in de Filipijnen, zijn 
spectaculair. Rijst is een veelzijdig ingrediënt en 
wordt op diverse manieren in gerechten verwerkt. 
Ook in desserts. Voor dit recept heb ik gekozen voor 
de combinatie met kalamansi. De herkomst van deze 
citrusvrucht ligt in China, maar hij is in de loop der 
tijd ook in Indonesië en de Filipijnen beland."

De receptuur vind je op debic.nl

“Het bevruchte eendenei met
een bijna volledig ontwikkeld 
embryo erin wordt gekookt
en is een delicatesse. ”
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Mango panna cotta 
1 l Debic Panna Cotta 
150 ml mangopuree

Fruitleer
300 g cassispuree
200 ml water
100 g suiker
5 g agar-agar 
4 g bladgelatine 

Blauwe citrusgel 
250 ml water 
100 g suiker 
2  stengels citroengras, gekneusd 
1  citroen, schillen 
100 ml Blue Curaçao
4,5 g agar-agar 

Mangosaus
200 g mangopuree
50 ml suikerwater 1:1

Frambozensaus 
200 g frambozenpuree
50 ml suikerwater 1:1

Garnering 
10  quenelles cassissorbet
100 g rode bessen
10  suikerspinnen 
20 g frambozen, gevriesdroogd
20 g doerian, gevriesdroogd
20 g yoghurt, gevriesdroogd

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE

Smelt de panna cotta en voeg de mangopuree toe. Portioneer in de 
siliconen vormen en laat opstijven in de koeling. Plaats daarna in de 
vriezer om te kunnen lossen of bewaar in de vriezer. Week voor het 
fruit leer de gelatine in ijswater en breng de overige ingrediënten aan 
de kook. Kook 1 minuut door en voeg de gelatine toe. Stort dit uit op 
een plateau en laat hard worden in de koeling. Snijd in strakke banen 
van ongeveer 7 cm x 20 cm en laat gedurende 2 uur drogen in de 
voedseldroger op een siliconen mat, totdat deze droog zijn (dit zie je 
aan de structuur). Bewaar daarna afgedekt in de koeling. Meng voor 
de sausjes de ingrediënten en breng over in een spuitflesje. Voor de 
citrusgel het water, suiker, citroengras en de schillen verwarmen en 
gedurende 60 minuten laten infuseren. Voeg de Blue Curaçao toe en 
kook 3 minuten door. Passeer door een fijne zeef en koel terug.
Breng daarna samen met de agar-agar aan de kook en kook 1 minuut 
door. Koel terug op ijswater. Blender daarna tot een gladde gel en
breng over in een spuitflesje.

OPMAAK

Laat de panna cotta op het bord rustig ontdooien (bij voorkeur in
de koeling). Dresseer het fruitleer over de panna cotta en werk
het gerecht af met de blauwe gel, sausjes, cassisijs en rode bessen.
Draai à la minute een suikerspin en werk het geheel af met de
krokante gevriesdroogde fruitsoorten en yoghurt.

“Op het eiland Langkawi, 30 kilometer vanaf het vasteland van Maleisië
in de Andamanse Zee , vind je allerlei soorten fruit. Zowel langs de weg
als op de avondmarkten. Dit gerecht bevat veel verschillende soorten
structuren en temperaturen, wat het spannend maakt om te eten.
De inspiratie kwam van een foto op mijn telefoon. De zonsondergang op
het strand van Langkawi : die kon ik niet voor niets hebben gezien.”

Dessert geïnspireerd
op de zonsondergang van 
Langkawi island

LANGKAWI 
SUNSET

Maleisië
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Het kan echt anders, er zijn voorbeelden genoeg.
Chef Dick Middelweerd van de Treeswijkhoeve** 
bijvoorbeeld. Wie hem volgt op Instagram, ziet daarvan 
regelmatig iets voorbijkomen en zijn vega-Fridays zijn 
inmiddels beroemd. Wat doet hij anders dan anderen?
We gaan bij hem langs, op zijn verzoek op een vrijdag.
Zijn vegetarische hap is namelijk hét uithangbord voor
zijn visie op de personeelsmaaltijd geworden.

EETCULTUUR ACHTER DE SCHERMEN

Een te hoog cholesterol, helaas erfelijk bepaald, was
de aanleiding tot een hartaanval in 2009. Meer bewegen 
en een gezondere voeding waren noodzakelijk en gaven 
richting aan zijn huidige levensstijl. Het vormde ook het 

startpunt voor de eetcultuur áchter de schermen van
zijn tweesterrenzaak in Waalre. Dick: “Ik had geen keuze 
en heb mijn levensstijl rigoureus moeten aanpassen.
Op zaterdag werd er een alternatieve maaltijd voor
mij gekookt, omdat ik de vette hap heb afgezworen.
Later sloot de rest van het team zich daarbij aan. Nu zijn 
alle koks zich veel bewuster van wat zij eten. Ze letten op 
hun eigen gezondheid en die van hun collega’s.”

Was dat de enige reden? Dick: “Ik vond de 
personeelsmaaltijden in de bedrijven waar ik vroeger
heb gewerkt altijd al te eenzijdig en voorspelbaar.
Ik snap ook echt niet dat het soms zo slecht kan zijn
terwijl koks volledig in de materie van eten zitten!
Wat ik heb zien langskomen… te gek voor woorden.”

Even serieus nu! Er gaat iets niet goed in de meeste 
horecakeukens. Chefs koken de sterren van de hemel om 
hun gasten een onvergetelijke avond te bezorgen, altijd moet 
het weer beter en lekkerder. Zelf eten ze daarentegen, vaak 
staand, wat bij elkaar geraapte restjes of een snelle hap uit 
de vetvijver (frituur, voor de leken onder ons). En dat terwijl 
koks lange dagen maken en de energie juist dubbel zo hard 
nodig hebben! Wat gaat er mis? Komt het door de enorme 
werkdruk in de keuken? Zijn de kosten het probleem? Of is het 
personeelseten gewoon het ondergeschoven kindje van de 
restaurantkeuken? Tijd om dit patroon te doorbreken!

“IK VOND DE
PERSONEELS-

MAALTIJDEN TE
EENZIJDIG EN 

VOORSPELBAAR.”
- Dick Middelweerd -

ENERGIE
(VR)ETERS
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Op de vraag of een gezonde personeelsmaaltijd niet te 
veel werk is, antwoordt Dick: “We zijn de hele dag bezig om 
anderen blij te maken. De personeelsmaaltijd is echt een 
moment voor onszelf. Rond halfvijf is de keuken schoon 
en laden we ons op voor de avond. De maaltijd is een soort 
‘resetpunt’, waarin gezamenlijk eten de hoofdrol speelt. 
Eerst aten we in de keuken, maar dat vond ik niet goed 
genoeg. Sindsdien eten we buiten of in de tuinkamer.”

Schiet het er niet alsnog bij in wanneer het superdruk is? 
“Sinds 2009 hebben we ‘Trees voor thuis’: maaltijden die 
mensen hier kunnen afhalen. De bijbehorende slogan is: 
‘Eet mee met de chefs’. Wij verkopen dus wat wij zelf ook 
eten. Vanaf € 9,50 kan een gast een maaltijd bestellen 
en afhalen. Het bereiden van de personeelsmaaltijd is 
hierdoor inmiddels een onderdeel van het werk geworden. 
De koks dagen elkaar uit en geven elkaar complimenten
als het lekker is. Ze zien het helemaal niet als meerwerk.”
In veel restaurants is het bereiden van de 
personeelsmaaltijd een ‘moetje’; een taak die vaak 

bij leerlingen wordt neergelegd en wordt gezien als 
minderwaardig. Zo niet bij de Treeswijkhoeve.
Dick: “Laatst kwam onze chef Patrick terug van een 
vakantie naar Indonesië. Hij zei: ’Nú weet ik hoe je nasi 
maakt!’. Hij ging er meteen mee aan de slag. Sindsdien is
er een soort competitie gaande over wie de lekkerste
nasi maakt. Maar er is net zo goed strijd om de beste
bal gehakt of de perfecte macaroni.”

Mooi moment ook om nieuwe ideeën voor de kaart te 
testen? Dick: “Meestal is het juist andersom: tijdens een 
personeelsmaaltijd ontstaat een nieuw gerecht. Een van 
onze koks had in Thailand Pad Thai gegeten. Hij maakte 
het klaar voor het hele team en iedereen was er weg van. 
Die Thaise klassieker is vervolgens de basis geweest voor 
een amuse die we lang hebben geserveerd. En tijdens een 
van onze vega-Fridays viel een wortelcurry zó in de smaak, 
dat we het recept hebben omgebouwd tot een crème die 
als component in een amuse is gebruikt.”

“ER SPEELT HIER
EEN COMPETITIE

OVER WIE DE
BESTE BAL GEHAKT

MAAKT.”
- Dick Middelweerd -

PERSONEELS-
MAALTIJD

ALS RESETPUNT

VEGA-FRIDAY

Wanneer we tijdens ons bezoek infomeren wat er vandaag 
op tafel staat, ervaren we een passie die je verwacht 
wanneer chefs hun ‘signature dish’ toelichten.
Dick: “Dit is echt top! De jongens hebben vegetarische 
gerechten gemaakt met een Midden-Oosterse inslag: 
superlekkere parelcouscous, geweldige falafel, bloemkool, 
een komkommersalade met feta en gepofte pompoen met 
gember en rode peper. Het kost minder dan een maaltijd 
met vlees en het is zoveel lekkerder!” 

Achter de keuken van de Treeswijkhoeve is een grasveld 
met een volleybalnet. Daar is de mogelijkheid om na het 
eten even buiten in beweging te komen. Dick:  “Eerst werd 
er vooral gevoetbald, maar inmiddels zijn ze overgestapt 
op voetvolleybal. De keukenbrigade is verdeeld in team 
Tumult en team Eendenbek en de verliezer van de 
competitie moet voor het andere team een barbecue 
organiseren.’’ Na wat we hier hebben gezien en ervaren,
is dat beslist een prijs om voor te vechten!
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Tijdens je opleiding heb je allerlei regels voor het vak geleerd.
In de praktijk blijken er echter nog heel wat meer regels te bestaan. 
Ongeschreven regels, die in elke keuken weer anders kunnen 
zijn. Handig om ze te kennen. Goed om ze op te volgen. Werkt 
voor iedereen wel zo plezierig. Wij hebben chefs op social media 
gevraagd naar hun ongeschreven regels. Dit zijn hun reacties.

BEDIENING EN KOKS HELPEN ELKAAR
ALS JE IN DE SHIT RAAKT.

BEDIENING EN KOKS HELPEN ELKAAR NOOIT,
OOK AL LOOP JE IN DE SHIT. 

GEEN ‘JA, MAAR…’.
@vriezinga via Instagram

NIET IN DISCUSSIE GAAN MET
DE CHEF TIJDENS TOPDRUKTE. 

ZEGGEN DAT JE NIETS TE DOEN HEBT.
Esther de Zeeuw via Facebook

HUILEN DOEN WE IN DE KOELING. 

NIET LULLEN, MAAR BORDEN VULLEN.
Peter Zijlstra via Facebook

RUIM JE EIGEN ROTZOOI OP,
JE MOEDER WERKT HIER NIET.

KAN NIET, BESTAAT NIET! 
Iwan Kapitein via Facebook 

MENSEN DIE BIJ ONS ETEN NOEMEN WE GASTEN.
KLANTEN KOMEN BIJ DE HOEREN. 

NOOIT ACHTERUIT LOPEN!
Gijs van Andel via Facebook 

WEGGOOIEN KAN DE GROOTSTE BOERENLUL.
OFTEWEL: WIJ VERWERKEN ALLES
VAN KOP TOT STAART. 
 
NIET PROEVEN MET JE VINGERS,
DIE STOP JE MAAR ERGENS ANDERS IN. 

EEN GOEIE KOK KOMT ALTIJD UIT MET ZIJN MEP,
OOK ALS HIJ NIET GENOEG HEEFT. 

1.  DE CHEF HEEFT GELIJK.
2.  DE CHEF HEEFT ALTIJD GELIJK.
3.  OOK ALS EEN LEERLING GELIJK HEEFT,
 HEEFT DE CHEF GELIJK.
Frederike van de Water via Facebook

ALS JE PRAAT, STAAN JE HANDEN STIL. 

ALS JE NAAR DE CHEF STAPT MET
JOUW IDEEËN, VERTREK JE MET
DE IDEEËN VAN DE CHEF.

@pieter_vandesande via Instagram
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VRAAG

Heb je een vraag aan onze culinair 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.

In Europa kennen we vooral in olie ingelegde ansjovis. In Korea gebruikt 

men echter veel gedroogde ansjovis, inclusief kop en ingewanden. Het wordt 

met name gebruikt om er een Koreaanse variant van dashi van te trekken. 

De gedroogde ansjovisjes worden bevroren verkocht en zijn zo goed als 

onbeperkt houdbaar. Zelf ook eens Koreaanse dashi maken? Dat gaat als 

volgt: verwijder met de punt van een mesje de kopjes en de ingewanden 

van de gedroogde ansjovis, aangezien die nogal gaan stinken en de bouillon 

bitter maken. Breng een liter water aan de kook, doe er een stukje kombu 

(gedroogd zeewier) in, zet het vuur uit en laat de kombu dertig minuten 

meetrekken. Haal de kombu eruit en voeg ongeveer tien voorbewerkte 

ansjovisjes toe. Laat nogmaals twintig tot dertig minuten tegen de kook 

trekken. Passeer het vervolgens door een zeef.

Op pagina 44 vind je een recept met gedroogde ansjovis.

Waarvoor kan ik gedroogde 
ansjovis gebruiken?

Dulce de leche betekent letterlijk ‘melkzoet’ of ‘zoete melk’ en dat 

geeft meteen aan wat het is. Dulce de leche is namelijk een extreem ver 

ingedampte melk, waarin alle suikers zijn gekaramelliseerd. Het wordt 

gegeten in Spanje en Latijns-Amerika, maar vooral veel gebruikt in de 

Argentijnse keuken. In je eigen keuken kun je het eenvoudig zelf maken door 

een gesloten blik gecondenseerde melk (reeds ingedampte melk) te laten 

indikken in een pan met kokend water. Het resultaat kan vervolgens worden 

verwerkt tot een saus, dessert of taart.

Op pagina 62 vind je een toepassing met dulce de leche.

Wat is dulce de leche?

Misschien ken je ginseng uit de cosmeticawereld of heb je 

het weleens zien liggen bij een toko. Het lijkt een beetje 

op gember, omdat het ook een wortel is. De smaak is vrij 

aards, licht zoet en ietwat bitter. De wortel wordt vaak 

gebruikt in drankjes en heeft allerlei gezondheidsvoordelen.

André van Dongen, culinair specialist bij FrieslandCampina, 

ontdekte de culinaire mogelijkheden van de wortel in 

Zuid-Korea: het land dat pretendeert aan de oorsprong van 

ginseng te staan. Ginseng is in verse vorm te koop bij de 

betere toko. Je kunt het soms ook ingevroren of gedroogd 

vinden. Ook kun je ginseng in poedervorm kopen; deze 

variant wordt voornamelijk in dranken gebruikt. In de keuken 

gebruik je het voor bouillon of in desserts. In het gerecht 

KFC (zie pagina 44) wordt ginseng gebruikt om zelf crème 

fraîche te maken.

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.

Wat is jullie
belangrijkste
tip voor
het werken
met slagroom?

Slagroom heeft de bijzondere 

eigenschap dat je er lucht in kunt 

kloppen, waardoor het volume 

vermeerdert en de structuur compleet 

verandert. Het proces is eenvoudig, 

maar er zijn wel wat kritische punten 

waarop je moet letten. Belangrijkste 

tip: bewaar slagroom altijd gekoeld! 

Temperatuurschommelingen in de 

slagroom kunnen opromen, verkleuren 

en verdikking van de room veroorzaken 

en dat heeft direct gevolgen voor het 

eindresultaat.

Meer weten over het verwerken

van slagroom? Ga naar debic.nl
HET ONZE

CHEFS Wat is
ginseng?
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    pANNA
COTTA

5958 D E S S E R T S

De verbeterde Debic Panna Cotta
is veelzijdiger dan je zou denken,
want de hoeveelheid gelatine en
het gehalte room zorgen voor
vele moderne toepassingen waar
het structurenspel een rol speelt.

Panna cotta betekent niets anders 
dan gekookte room en is een echte 
Italiaanse klassieker die straalt
van eenvoud. Deze wordt vaak in
glaswerk of porseleinen potjes
geserveerd. Tegenwoordig zie je
ook steeds vaker “gestorte” variaties
als onderdeel van een dessert.
De vorm van deze geloste panna 
cotta doet je waarschijnlijk denken 
aan de Mona-toetjes. Echter met 
deze puddinkjes kun je jouw
creativiteit de vrije loop geven.
Experimenteer door room met
bijzondere smaken te infuseren
en te combineren.



Een bodem is belangrijk voor het oppakken en op het bord 
plaatsen van de panna cotta. Daarnaast neemt de bodem het 
vrijkomende vocht uit de panna cotta op.

PANNA coTtA

Bodem

OREO 

500 g Oero-koekjes 

150 g Campina roomboter,

  ongezouten 

Werkwijze 

Maal de Oreo-koekjes fijn in 

de foodprocessor en voeg de 

gesmolten boter toe. Rol uit tussen 

twee siliconen matten en laat 

uitharden in de koeling. Steek uit 

met een ronde steker en bewaar

in de vriezer. 

MUESLI

500 g muesli

100 g witte chocolade

50 g cacaoboter

Werkwijze

Smelt de chocolade samen met

de cacaoboter en vermeng met

de muesli. Rol uit tussen twee 

siliconen matten en laat uitharden

in de koeling. Steek uit met een 

ronde steker en bewaar tot

gebruik in de vriezer.

CAKE

Snijd de cake in dunne plakken

en steek uit met een ronde steker.

BISCUIT

Steek de biscuitplakken uit met een 

rond steker en bewaar in de vriezer.

WERKWIJZE

 Smelt de panna cotta.

 Kneus de specerijen en voeg toe aan de panna cotta.

 Laat gedurende 20 minuten infuseren, zodat de smaken

 goed vrij kunnen komen. 

 Passeer door een fijne zeef.

 Portioneren in de siliconen mallen.

 Laat de panna cotta eerst goed opstijven in de koeling

 en vries in om te kunnen lossen.

 Leg de bodems klaar.

 Plaats de panna cotta op de bodem en

 laat rustig in de koeling ontdooien.

1

2

3

4

5

6

7

Ingrediënten voor 15 personen

1 l Debic Panna Cotta

10 g rode biet, poeder 

100 ml cassispuree

20 ml suikerwater 1:1

20 ml viooltjessiroop, Monin

10 g framboos, gevriesdroogd 

15  paarse viooltjes

Werkwijze

Smelt de panna cotta en voeg het rodebietpoeder toe.

Passeer door een fijne zeef, portioneer in de siliconen

mallen en laat vervolgens opstijven in de koeling. Vries de 

panna cotta aan om te kunnen lossen of bewaar in de vriezer. 

Vermeng de cassispuree samen met het suikerwater en de 

viooltjessiroop en reserveer in een spuitflesje.

Afwerking

Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem naar keuze

en laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien. Werk af met

de cassissaus, framboos, en een viooltje.

ANIjs & hONINgrAAt

ROde bIet, cAssIs
& vIOOltjes

Ingrediënten voor 15 personen

1 l Debic Panna Cotta 

1  zakje anijspoeder 

2  steranijs, gekneusd 

250 g honingraat

Werkwijze

Smelt de panna cotta en voeg de steranijs en het anijspoeder 

toe. Laat gedurende 20 minuten infuseren en passeer door een 

fijne zeef. Portioneer in de siliconen mallen en laat vervolgens 

opstijven in de koeling. Vries de panna cotta aan om te kunnen 

lossen of bewaar in de vriezer. Breek de honingraat in stukken 

en bewaar een deel voor de decoratie. Verwarm de rest en laat 

rustig oplossen. Schep de bijenwas ervanaf en bewaar de honing 

in een spuitflesje.  

Afwerking

Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem naar keuze 

en laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien. Werk af met de 

honing, de honingraat en rasp van steranijs.
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Take away

Wat als uw gasten geen trek hebben in een 

dessert, maar er wel de mogelijkheid is om 

dit thuis te eten? Biedt daarom een take 

away aan in disposable glaasjes.

TIP: Laat de panna cotta rustig

op het bord ontdooien in de koeling

en werk het gerecht à la minute af. 

Meer inspiratie met Debic Panna Cotta? 

Download de brochure op debic.nl

en ontdek de eindeloze mogelijkheden 

van Debic Panna Cotta.

Kleine bordjes 

Presenteer de panna cotta op kleine bordjes. 

Deze zijn eenvoudig klaar te zetten in de koelkast, zodat 

je ze alleen nog maar à la minute hoeft af te werken.

Ingrediënten voor 15 personen

1 l Debic Panna Cotta 

10 g oploskoffie

100 g dulce de leche

15  stuks chocolade decoratie

Werkwijze

Smelt de panna cotta en vermeng samen met de

oploskoffie en de dulce de leche. Passeer door een

fijne zeef, portioneer in de siliconen mallen en laat

vervolgens opstijven in de koeling. Vries de panna cotta

aan om te kunnen lossen of bewaar in de vriezer.

Afwerking

Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem naar

keuze en laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien.

Werk af met een chocolade decoratie en de dulce de leche.

Ingrediënten voor 15 personen

1 l Debic Panna Cotta

50 g pistachepâte

3  kardamon peulen, gekneusd 

1  vanillestokje 

20 g pistachenootjes

15  stuks merengue

Werkwijze

Smelt de panna cotta en verdeel de massa over twee gelijke 

delen. Voeg de pistachepâte toe aan één deel en portioneer 

in de siliconen mallen en laat vervolgens opstijven in de 

koeling. Voeg de vanille toe aan het andere deel en laat 

"hangend" worden en portioneer op de opgesteven pistache 

panna cotta. Laat vervolgens opstijven in de koeling.

Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen of bewaar

in de vriezer. 

Afwerking

Plaats panna cotta op een bord of op een bodem naar 

keuze en laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien.

Werk af met de merengue en gehakte pistachenootjes.

PIstAche, vANIlle
& kArdemOm

KOffIe & kArAmel

VerkOpeN eN
preseNtereN

Dessert op bord

Serveer je panna cotta als onderdeel

van een dessert op bord.
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Ontdek de eindeloze mogelijkheden op Debic.nl

Eén fles,  
eindeloze 
mogelijkheden

De vernieuwde Debic Panna Cotta is veelzijdiger dan ooit! 
Ontdek zelf de moderne toepassingen en ga aan de slag  
met creatieve vormen uit siliconen mallen, de sifon voor  
luchtige espuma’s of creëer spectaculaire trifles in een glas.  
Nieuwsgierig geworden?

NIEUW! 
NU NÓG 
ROMIGER




