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Be
original

Is alles wat we doen
al niet eerder uitgevonden?



BE ORIGINAL
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Authentiek betekent: ‘echt’ of ‘betrouwbaar’. 

Het label wordt vaak gehangen aan iets 

dat al jarenlang op dezelfde wijze wordt 

gemaakt. Mensen die ‘echt’ overkomen, 

noemen we bovendien ook authentiek. 

In een wereld vol ogenschijnlijke maak-

baarheid is authenticiteit een bijzonder 

gewaardeerde eigenschap.

De klassieke Franse keuken bevat veel 

eeuwenoude gerechten, die je authentiek zou 

kunnen noemen. En wanneer authenticiteit 

tegenwoordig de kernwaarde is, kunnen 

die gerechten dus prima startpunten zijn 

om een originele herbewerking te maken. 

Origineel kan bovendien ook staan voor het 

toepassen van klassieke ingrediënten op een 

onverwachte plek. Groenten in een dessert 

bijvoorbeeld. Origineel en authentiek gaan 

hand in hand, mits je de combinatie met 

respect maakt.

Binnen onze eigen productgroep is 

kookroom een origineel en authentiek 

product. Debic Kookroom 20% Original is 

natuurlijk door de jaren heen op bepaalde 

punten verbeterd, maar aan de basis is niets 

veranderd. Omdat het goed is zoals het is. 

Gemaakt met kennis van de gebruikers: koks 

in dit geval. En zo werkt het in de keuken 

ook. Het origineel van een gerecht, of zo je 

wilt: de klassieker, is met reden succesvol 

gebleken. Het is belangrijk om dicht bij die 

basis te blijven. Hedendaagse inzichten en 

wensen van gasten kunnen de aanleiding zijn 

voor kleine veranderingen én het toevoegen 

van je eigen stijl. Maar het origineel moet 

herkenbaar blijven.

In dit magazine gaan we met dit thema

aan de slag om je handvatten te geven

en je uit te dagen. Be original!

Ofwel: wees je echte zelf.

Veel leesplezier!

BE ORIGINAL
Origineel of authentiek?
Iedere designer, kunstenaar, architect, modeontwerper of 
zichzelf respecterende chef zal het herkennen: je sleutelt je 
leven lang aan een unieke, eigen en herkenbare stijl. In een 
wereld waarin iedereen zich profileert als uniek en bijzonder, 
lijkt originaliteit het toverwoord te zijn. Maar wat is origineel? 
We staan allemaal op de schouders van vorige generaties 
chefs. Alles wat we doen, is eerder al door hen uitgevonden. 
Is originaliteit niet gewoon herschikken van wat er al is?
Moet het wiel telkens opnieuw worden uitgevonden?
Staat authentiek zijn niet evengoed voor originaliteit?
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Zuivelproducten zijn onmisbaar in de professionele keuken. 

Debic streeft ernaar om deze zo makkelijk mogelijk te maken in het

dagelijks gebruik, zonder de rijke smaak en eigenschappen van room

te verliezen. Zo kun jij je als chef focussen op jouw creativiteit.

Want daarmee maak je uiteindelijk het verschil. Voor jezelf en je gasten.

Bekijk het volledige assortiment op debic.nl

Een compleet 
roomassortiment 
gemaakt voor
professionele handen

Alhoewel onze kookroom al van 
topklasse was, zijn wij altijd op zoek 
naar verbetering. Wij blijven de lat hoger 
leggen, net als jij. Daarom is er een 
verbeterd recept voor Debic Kookroom 
20% Original. Nog steeds de vertrouwde 
kwaliteit, maar het maakt een wereld 
van verschil voor jou als chef-kok.
Benieuwd naar dit verschil? 
Op pagina 44 lees je hier alles over.

DEBIC
BLIJFT

INNOVEREN
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“Origineel 
betekent 
vooral:
dicht bij 
jezelf.”

Vlaamse chef
Karen Keygnaert
vindt originaliteit
binnen eigen stijl

Wanneer Karen Keygnaert met haar man uit eten 

gaat, wil ze vooral graag met hém bijpraten.

“Ik heb persoonlijk niet zo’n behoefte aan 

medewerkers die een half uur aan mijn tafel komen 

uitleggen wat er allemaal op het bord ligt en 

hoeveel moeite het heeft gekost om het als zodanig 

te bereiden. Ik wil op zo’n moment met mijn man 

babbelen en geen aandacht hoeven geven aan 

andere verhalen daar omheen. Omdat ik graag een 

restaurant wilde creëren waar ik zelf graag zou

gaan eten, is Cantine Copine ontstaan. Ik wil in mijn 

eigen restaurant heel dicht bij mijzelf kunnen staan. 

Dát is voor mij originaliteit.”

Karen Keygnaert kookt 
jarenlang op sterrenniveau in 
Vlaanderen. Maar het bereiden 
en serveren van uitgebreide 
gastronomische menu’s gaat 
haar persoonlijk steeds meer 
tegenstaan. Daarom kiest zij 
met Cantine Copine in Brugge 
voor een kleinschaliger concept: 
veertien tafels, vijf dagen per 
week, een open keuken en dicht 
bij haar gasten. “Ik vind dit
zoveel charmanter.”
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Klassiek geschoold

Karen Keygnaert genoot een klassieke opleiding 

bij Arnold Hanbuckers in het gastronomisch 

sterrenrestaurant De Herborist in Brugge. Samen 

met haar mentor opende ze in 2009 eveneens in 

Brugge restaurant A’Qi, dat ze na de pensionering van 

Hanbuckers nog bijna vier jaar alleen voortzet.

Het restaurant wordt een groot succes: de tafels zitten 

vol en Karen ontvangt, samen met Hanbuckers en als 

enige vrouwelijke chef in Vlaanderen, een Michelinster.

Toch beseft Karen tijdens een vakantie met haar partner 

op Fuerteventura ineens heel hartstochtelijk dat ze

niet meer terug wil naar A’Qi. “Ik had er zó genoeg van.

Ik zag mijn gasten niet of nauwelijks, ik stond verborgen 

in de keuken. In mijn huidige restaurant Cantine Copine,

sinds het voorjaar van 2017 gevestigd in een oude 

borstelfabriek aan de Steenkaai in Brugge, sta ik 

veel dichter op de mensen voor wie ik kook. Wie er 

binnenloopt, passeert eerst de keuken. Zo kan ik met 

iedereen een babbeltje maken. Dat is voor mijzelf veel 

leuker, maar ik denk voor mijn gasten ook. Ze krijgen 

het gevoel dat ze welkom zijn. Ik vind dit concept veel 

jovialer en charmanter dan een gewoon restaurant.”

Twijfel aan toekomst gastronomie

Karen heeft bovendien haar twijfels bij het voortbestaan 

van de gastronomische keuken. “Mensen willen niet 

meer urenlang aan tafel zitten en al die poespas er 

omheen. Zij willen bovendien keuze hebben en niet 

een vast menu krijgen voorgeschoteld. Daarbij speelt 

ook de prijs een rol. Koken op sterrenniveau kun je 

amper rendabel maken: kijk maar eens wat er allemaal 

op het bord moet liggen aan luxe producten en 

arbeidsintensieve bereidingen. Hoe doen chefs met een 

heel grote keukenbrigade dat? Ik houd Cantine Copine 

bewust klein. We hebben veertien tafels en ik werk 

samen met een kok, een leerling en een vaste gastvrouw 

in het restaurant. Zij kent net als ik onze vaste gasten

bij naam en weet van hun voorkeuren.” 

Karen is blij met haar vaste brigade: gastvrouw Päivi,

kok Ruben en leerling-kok Oannes. “We bieden lekker 

eten, een leuke ruimte en een goede sfeer. Geen 

nonsens rondom koken. Wanneer mensen erom vragen, 

kunnen we allemaal uitstekend uitleggen wat er op je 

bord ligt. Maar dat verhaal dringen we niet op.

Hierdoor kunnen mensen, bijvoorbeeld tijdens de 

lunch, ook snel een hapje komen eten. Want soms zijn 

zakenmensen binnen een uur weer vertrokken.”

Vrouwelijke chef

Mede vanwege die kleine brigade verlaat Karen 

Keygnaert de keuken van haar huidige restaurant 

Cantine Copine in Brugge maar zelden. Toch lukt 

het de Frans-Amerikaanse chef Dominique Crenn 

(Atelier Crenn ***, San Francisco) om Karen in

de zomer van 2018 een aantal dagen naar

San Francisco te halen. Karen kookt hier samen

met Crenn en een andere vrouwelijke gast-chef

uit New Orleans tijdens een exclusief ‘Women 

in Food’-evenement. “Een ongelooflijke eer om 

hiervoor te zijn geselecteerd door iemand die al 

jarenlang mijn persoonlijke heldin is in de culinaire 

wereld”, blikt Karen terug op die uitnodiging.

Al houdt ze er eigenlijk niet van wanneer de

nadruk wordt gelegd op haar vrouwelijkheid.

“Wij zijn allemaal chefs en je hebt mannen en 

je hebt vrouwen. Ik vind dat persoonlijk niet zo 

opmerkelijk en zal het zelf nooit benadrukken.

Een aparte categorie binnen vakwedstrijden als 

‘Beste Vrouwelijke Chef van het Jaar’ vind ik 

dan ook bijna denigrerend. Alsof we een andere 

categorie zijn. Onzin! Er zijn gelukkig steeds

meer vrouwen in de keuken te vinden.”

Ook in de naam van haar restaurant is desgewenst 

een verwijzing naar haar sekse terug te vinden.

Cantine Copine betekent letterlijk: kantine van de 

vriendin. “Zeker, de verwijzing naar het vrouwelijke 

zit erin”, erkent Karen. “Ik bén ook een vrouw.

Maar Cantine Copine staat veel meer voor:

de kantine van vrienden. Ik wil in dit restaurant

het vriendschappelijke benadrukken. Ik streef naar

een losse, aangename sfeer waarin je lekker kunt 

eten met vrienden en familie. Eigenlijk moet een 

bezoek aan ons restaurant voelen als thuiskomen.”

Het vriendschappelijke gevoel in Cantine Copine 

wordt nog bekrachtigd door een soort stempelkaart 

voor vaste gasten: ‘Les vrais copains et copines 

lunch card’. Wie regelmatig bij Cantine Copine komt 

eten en deze lunch card laat stempelen, wordt 

beloond: na tien lunch-couverts is de elfde gratis.

“Wij zijn 
allemaal chefs 
en je hebt 
mannen en
je hebt 
vrouwen.”

“Koken op 
sterrenniveau 
kun je amper 
rendabel 
maken.”
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Origineel zijn

Inspiratie komt voor de creatieve Karen van overal. 

Voordat ze kok werd, studeerde ze architectuur. 

Daarnaast ontwerpt ze juwelen en schrijft en schildert 

ze. “Natuurlijk is dat van invloed op mijn stijl van koken”, 

benadrukt ze. “Je bent niet enkel kok. Alles wat je in je 

vrije tijd buiten de keuken doet, vormt je persoonlijkheid 

en dus ook je stijl qua koken. Als iets mij raakt, wil ik

dat op de een of andere manier kunnen toepassen. Maar 

wel binnen de grenzen van mijn eigen stijl. De trend om 

met stikstof producten te bevriezen bijvoorbeeld: dat 

past niet bij mij en zal ik dus nooit gebruiken.”

Lukt het haar nog om origineel te zijn? “Wat is

origineel? Alles is al uitgevonden of eerder gedaan.

Ik kook al 25 jaar en hoef mijn stijl niet meer drastisch

te veranderen. Maar wanneer nieuwe medewerkers 

ideeën of technieken meebrengen of wanneer ik 

bepaalde ingrediënten op Instagram ontdek, sta ik

daar zeker voor open. Op The Farmers Market in

San Francisco liet men mij de lekkerste erwtjes óóit 

proeven: zo rauw uit de peul. Dat was fenomenaal! 

Die wil ik dan direct in mijn eigen keuken gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld apparatuur: ik kook 

klassiek, maar ben superblij met mijn warmhoudlade

die me helpt mijn gerechten perfect te serveren. 

En wanneer Ingrédients du Monde mij op het spoor 

van nieuwe kruiden en specerijen zet, vind ik dat alleen 

maar prettig. Ik hoef niet steeds zelf het wiel uit te 

vinden om origineel te kunnen zijn.”

Cantine Copine
Steenkaai 34S, 8000 Brugge, België

cantinecopine.be

Als het om originaliteit gaat, vindt Karen het vooral 

belangrijk open te staan voor andere invloeden, maar 

tegelijkertijd dicht bij zichzelf te blijven. “Ik vertrouw 

bijvoorbeeld heel sterk op mijn intuïtie. Wellicht is dat 

toch weer het vrouwelijke in mij. Wanneer hier een 

arrogante verkoper binnenloopt met de allerbeste 

producten, zal ik toch niets van hem kopen. Ik wil een 

goed gevoel hebben bij alles wat ik doe.” 

Zelfbescherming

Karen heeft inmiddels geleerd om niet alleen van haar 

bedrijf, maar ook van zichzelf te houden. “Ik wil geen 

slaaf zijn van mijn zaak. Daarom bewaak ik mijn vrije tijd. 

In het weekend neem ik geen telefoon aan en ik werk 

met een online reserveringssysteem. Op zondag zijn we 

gesloten en ben ik vrij: die dag is helemaal voor mijn 

man en mij en het moet heel gek lopen, wil daar iets 

tussen komen. Op maandag is het restaurant ook dicht, 

maar doe ik de administratie. Wanneer leveranciers 

alleen om vijf uur ’s ochtends kunnen komen, zoek ik 

een andere leverancier. Ik kan en wil niet meer dag en 

nacht voor iedereen klaarstaan. Het is al werk genoeg.”

“Ik hoef niet 
steeds zelf 
het wiel uit
te vinden
om origineel 
te kunnen
zijn.”

Allergie of voorkeur?

In Cantine Copine mogen mensen zelf beslissen wat ze wel of

niet willen eten. “Daarvoor ga je toch naar een restaurant?

Natuurlijk horen we ook hier vaak dat iemand een allergie heeft.

Dat kan. Het kan ook zijn dat je iets gewoonweg liever niet eet. 

Prima! Ik heb zelf ook mijn voorkeuren en voor mij maakt het niets 

uit of je iets niet mag of niet wilt. Ik heb liever dat men eerlijk is:

ben je echt allergisch, of eet je het liever niet? Dan weet ik hoe

erg het is wanneer er sporen van iets in voorkomen. Ik kan beter 

werken wanneer mensen eerlijk zeggen wat ze willen.”

Voor vegetariërs doet Karen echt haar best: op het menu staan

in ieder geval één vegetarisch voor- en hoofdgerecht, die regelmatig 

wisselen. Maar veganistisch? Ze lacht. “Het spijt me, maar ik kan

niet koken zonder boter of room.”

Menukaart

Sinds kort heeft Karen tot haar spijt op de menukaart vermeld

dat men niet enkel één voorgerecht kan komen eten. “Mijn ideaal 

was een menukaart, waarop je de gerechten niet expliciet als

voor- of hoofdgerechten benoemt. Ieder gerecht kon je in een

klein of groot formaat bestellen. Ik dacht: dan nemen mensen 

wellicht drie kleine porties. Maar bijna niemand deed dat; het bleek 

heel verwarrend te zijn. Mijn boekhouder heeft me geadviseerd

toch terug te gaan naar voor- en hoofdgerechten. Van mensen die 

een hele zaterdagavond een tafel bezetten met een voorgerecht 

en een fles water, kan ik niet bestaan. Ik ben daar niet rigide in: 

wanneer iets niet werkt, draaien we het terug. Onlangs hebben

we de indeling van de kaart dus aangepast. En dat blijkt een 

wereld van verschil te maken.

Panna cotta van zwarte sesam
van Ruben Somers,
chef bij Cantine Copine

Bekijk de receptuur op debic.nl
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Erwtjes

2 kg erwtjes in de peul

100 ml geklaarde boter

  wasabibloemen

Daslookolie

50 g daslook

50 g spinazie

100 ml maiskiemolie

Garnering

  verse daslookblaadjes

100 g Arënkha haringkaviaar

Skreihaas

Verdeel de skreihaas in gelijke porties

van 200 gram. Bak aan op de velkant en 

gaar 5 minuten verder in de oven

op 180 °C.

Vin blanc saus

Stoof de sjalot en de champignonsteeltjes 

aan in de Debic Bakken & Braden.

Blus af met witte wijn. Voeg de Debic 

Slagroom 35% toe en laat inkoken.

Bind met rijstmeel. Monteer net voor het 

serveren met de koude boter.

Knolselderij

Steek mooie ringen uit van de knolselderij. 

Blancheer ze en schroei ze vervolgens 

dicht op de teppanyaki. Brand ze net voor 

het serveren kort af. 

Aardappelbrunoise

Snijd de aardappelen in een brunoise. 

Blancheer ze kort. Kook de Debic 

Slagroom 35% in en meng er de 

aardappelbrunoise onder. Kruid af

naar smaak.

Erwtjes

Haal de erwten uit de peul. Laat één

peul per persoon in zijn geheel. 

Blancheer de erwten en meng ze met 

de geklaarde boter. Vouw de volledige 

peulen voorzichtig open en werk af

met de wasabibloemen.

Daslookolie

Mix alle ingrediënten samen tot een 

mooie olie. De spinazie zorgt voor een 

mooie groene kleur. Giet de olie door een 

neteldoek en bewaar in een knijpflesje.

AFWERKING

Schik de knolselderijring op het bord.

Vul de binnenkant met de 

aardappelbrunoise en de erwtjes. 

Plaats er de skreihaas op. Dresseer de 

vin blanc saus rond de knolselderij en 

druppel de daslookolie erover. Schik de 

erwtenpeul erlangs. Werk af met verse 

daslookblaadjes en de haringkaviaar.

KAREN KEYGNAERT, EIGENARES EN CHEF BIJ CANTINE COPINE IN BRUGGE

"Daslook is het allereerste groen dat in de vroege lente
bovenkomt. Dat is ook het ideale moment om het te
gebruiken, wanneer de blaadjes klein en sappig zijn.
In mijn tuin is er een heus veldje van ontstaan doordat ik
het eerst enkele jaren met rust gelaten heb. Nu gebruik
ik de jonge blaadjes en laat de rest bloem schieten,
voor later gebruik. Met stip ��n van mijn favoriete kruiden,
omwille van de delicate smaak en het feit dat het
de langverwachte lente aankondigt. Hetzelfde geldt
voor de eerste erwtjes."

Skreihaas
met erwtjes en daslook

Skreihaas 

2 kg skreihaas met vel

200 ml geklaarde boter

Vin blanc saus

1  sjalot

  steeltjes champignons

50 ml Debic Bakken & Braden

125 ml witte wijn

125 ml Debic Slagroom 35% 

  zonder suiker

125 g boter 

  rijstmeel

Knolselderij 

2   knolselderij

Aardappelbrunoise 

5  frietaardappelen

250 ml Debic Slagroom 35% 

  zonder suiker

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE
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Duifje
WERKWIJZE

Duif

Fileer de duifjes en bak de borstfilets kort aan in de Debic Bakken & Braden. 

Houd ze warm in de warmhoudlade. Gaar de bouten wat langer in de pan, 

onder een deksel. Trek een fond van de karkassen in rode wijn, ui en look.

Rode biet

Was de rode bieten en smeer ze rijkelijk in met de olijfolie en het zout.

Plaats ze in een ovenschaal, samen met de rozemarijn en de 

knoflookteentjes, afgedekt onder aluminiumfolie. Laat gedurende

4 uur garen in een oven op 180 °C. Verwijder de schil, snijd in plakken en 

steek rondjes uit. Pureer een deel van de snijdsels met resterend bakvocht. 

Houd de overige snijdsels apart voor de crumble van rode biet.

Rabarber

Klaar de boter. Was de rabarber en snijd in gelijke staafjes. Schik ze op een 

bakplaat en overgiet met de geklaarde boter. Bestrooi met de bloemsuiker. 

Bak de rabarber kort in een oven op 180 °C, tot deze net niet zacht is. 

Crumble van rode biet

Mix het oud brood met de restjes rode biet, het zout en de olijfolie.

Verdeel over een bakplaat en bak op 150 °C tot een krokante crumble. 

Rozemarijnsaus

Laat het sinaasappelsap samen met de rozemarijn en duivenfond inkoken. 

Werk af met sojasaus naar smaak en bind lichtjes met rijstmeel.

Garnituur

Snijd de stronkjes roodlof in puntjes en bestrijk ze met een beetje olijfolie.

AFWERKING

Dresseer de rabarberstaafjes op het bord. Schik er de duiffilets en

boutjes rond. Plaats de rondjes, de puree en de crumble van rode biet 

langs de duif. Werk af met de rozemarijnsaus, de puntjes roodlof en

de scheutjes rode spinazie.

Duif

10  duifjes

100 ml Debic Bakken & Braden 

Rode biet

5  rode bieten

2  takjes rozemarijn

2  teentjes knoflook

70 ml olijfolie

  zout 

Rabarber

5  stengels rabarber

80 ml Campina Roomboter, ongezouten

20 g bloemsuiker

Crumble van rode biet

100 g snijdsels van rode biet

200 g oud brood

20 ml olijfolie

2 g zout 

Rozemarijnsaus 

150 ml sinaasappelsap

1  takje rozemarijn

150 ml duivenfond

20 ml sojasaus

  rijstmeel

Garnering

2  stronkjes roodlof

2  scheutjes rode spinazie

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

"Duifjes zijn al vanaf dat ik kind was mijn absolute favoriet.
De periode tussen winter en lente, wanneer de meeste
primeurs er nog niet zijn en de wintergroenten wat

versleten raken, is voor mij de moeilijkste tijd om te koken.
Vandaar dat ik blij word van die eerste mooie roze rabarber,

echt een veelzijdige groente, die de combinatie met de
rode biet de nodige frisheid geeft."

KAREN KEYGNAERT, EIGENARES EN CHEF BIJ CANTINE COPINE IN BRUGGE
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ONDERNEEM MEER MET ONS SALESTEAM

Edwin van Lambalgen
Sales Area manager

Werkzaam in regio Noord Nederland

edwin.vanlambalgen@frieslandcampina.com

Tel. 06-10902217

Pascal Paree
Sales Area manager

Werkzaam in regio midden-oost Nederland

pascal.paree@frieslandcampina.com

Tel. 06-51862948

Ben Brander
National Account manager

Verantwoordelijk voor national (key) accounts

Werkzaam in heel Nederland

ben.brander@frieslandcampina.com

Tel. 06-22860771

Christian Peeters
Lead Sales Indirect

Verantwoordelijk voor het horeca sales team

christian.peeters@frieslandcampina.com

Tel. 06-20541563

Jenna Leigh Grootscholten
National Account Manager

Verantwoordelijk voor national (key) accounts

Werkzaam in heel Nederland

jennaleigh.grootscholten@frieslandcampina.com

Tel. 06-15255671

Tjeerd Huberts
Sales Area manager

Werkzaam in regio midden Nederland

en Noord-Holland

tjeerd.huberts@frieslandcampina.com

Tel. 06-23679201

Marijn Kok
Sales Area manager

Werkzaam in regio midden-west Nederland

marijn.kok@frieslandcampina.com

Tel. 06-10905699

Alex Blok
Sales Area manager

Werkzaam in regio zuid Nederland

alex.blok@frieslandcampina.com

Tel. 06-611308915

Word een 
creamista!

Het is jouw moment om te shinen! Debic is speciaal gemaakt voor professionele handen. 
De nummer 1 slagroomspuitbus voor de professionele creamista, dankzij:

• De beste structuur
• Perfecte stand
• Een unieke spuitmond voor een perfecte toef 

Ontdek je verborgen talenten en creëer de perfecte toef!

Ga naar Debic.nl, laat je inspireren en shine!

Shake it and spray it

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 innovaties. Met vragen

kun je altijd bij ons terecht. 

En we zorgen regelmatig voor 

een flinke dosis frisse ideeën, 

concepten en inspiratie op

jouw vakgebied.
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“Mooi, hè?”, zegt Meesterkok Niels van den Berg genietend. In zijn 

hand liggen lichtgroene, fluweelzachte blaadjes waar ogenschijnlijk de 

dauwdruppels nog aan kleven. Zijn gasten mogen proeven: de smaak

is verrassend en zilt. Al lopend door de koele loods achter Rungis in

Barendrecht trekt Niels links en rechts groenten en fruit uit de

schappen en snijdt ze voorzichtig door. Soms ogen ze alledaags,

maar hebben opvallend veel smaak of een verrassend uiterlijk aan

de binnenkant. Zoete tomaten uit de Cevennen in Zuid-Frankrijk

bijvoorbeeld of de chioggia biet met zijn knalroze binnenkant vol

witte ringen. Soms zijn ze heel bijzonder, zoals de Peruaanse

knolletjes die net op de Nederlandse markt zijn geïntroduceerd.

Nederland exporteert zijn mooiste paprika’s.
Daar zijn we nu eenmaal koopmannen voor.
In landen als Japan en Frankrijk wordt eersteklas 
groente en fruit vaak juist niet aan de eerste de
beste verkocht; een groot deel hiervan blijft binnen 
de landsgrenzen. Familiebedrijf en groentespecialist 
Rungis in Barendrecht kiest het beste van deze
twee werelden. “Als het kan, halen we het lokaal.
Wat beter is in het buitenland, kopen we daar.
De chefs van Nederland mogen kiezen.”

Niels werkt als Manager

Communicatie & Trends bij 

Rungis: dé groentespecialist 

voor de Nederlandse horeca. 

Hij denkt mee over trends, 

verzorgt gastlessen op

koksopleidingen, begeleidt 

telers, spot de nieuwste

producten op de markt, 

bereidt evenementen voor en 

biedt inspiratie aan chefs.

Als Meesterkok heeft hij 

in het verleden in diverse 

vooraanstaande restaurants 

gewerkt, zoals in het met 

een Michelinster bekroonde 

Prinses Juliana in Valkenburg 

en in De Gieser Wildeman

in Noordeloos. Vaak als

entremétier. “Mijn hart lag al 

die tijd al bij groente. Ik vind: 

als je vlees of vis weglaat op 

het bord, moet je nog steeds 

een volwaardig gerecht

hebben. Groenten op de 

juiste wijze en zo smakelijk 

mogelijk klaarmaken, is

overigens wel een kunst.

Een biefstukje door de pan 

rollen kan eigenlijk iedereen. 

Knolselderij goed bereiden is 

veel meer werk.”

“Mijn
hart lag
al die 
tijd al bij 
groente.”

Groentespecialist
Rungis stelt
smaak centraal

Niels van den Berg, meesterkok en
Manager Communicatie & Trends bij Rungis

“Wij kopen
 onze groente
 waar die het
 lekkerste is.”
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Seizoensgebonden
Rungis heeft ongeveer drieduizend 

producten in het assortiment:

allemaal groente en fruit of daarop 

gebaseerd. De duizenden producten 

die vanuit talloze landen over de 

gehele wereld vers worden

aangeleverd, zijn niet allemaal

tegelijk verkrijgbaar; het assortiment 

in de loods is afhankelijk van de 

seizoenen. Al is dat ook betrekkelijk. 

“De klant is koning”, aldus Niels. 

“Wanneer chefs iets willen dat van 

de andere kant van de wereld moet 

komen, dan leveren wij dat. Van het 

gehele assortiment geven wij aan 

wat er uit Nederland of van de koude 

grond komt. Daarbij adviseren we

zo seizoensgebonden mogelijk

te koken.”

Rungis kijkt bij inkoop zelf vooral 

naar smaak. “Wanneer een

bepaalde groente momenteel

lekkerder is uit Zuid-Europa en pas 

later in Nederland op smaak komt, 

halen we hem nu eerst van verder. 

Voor bijvoorbeeld morilles draaien 

we rondjes over de wereld: wij kopen 

ze daar waar ze op dat moment

het lekkerste zijn. In de zomer

hebben wij wintertruffels uit

Tasmanië: daar is het op dat

moment hoogseizoen voor truffels. 

Bij ons gaat smaak boven alles.

Wij zijn groenteboer en willen chefs 

het allerlekkerste leveren.”

Oergroente
Uitgerekend smaak is in Europa lange tijd ondergeschikt geweest. Er moesten 

in het verleden bovenal monden worden gevoed, dus het draaide vooral om 

de opbrengst van een akker. “Met name in de retail heeft de focus bovendien 

nog lange tijd gelegen op ‘veel voor weinig’”, weet Niels. “Chefs denken daar 

gelukkig anders over. Ook zij kiezen voor smaak.”

Dat maakt dat soms ook het uiterlijk van groente van ondergeschikt belang

is geworden. Willem van Oranje zette alles op alles om de van oorsprong

paarse en gele wortels oranje te krijgen: met succes, want voor de meeste 

Nederlanders zijn wortels nog altijd oranje. Wereldwijd wordt er meer

paarse bloemkool gegeten dan witte, omdat witte bloemkool niet goed in

warme landen groeit. Voor dat soort trivialiteiten zijn we tegenwoordig

eigenlijk niet meer te porren. Juist de originele groenten, soms zelfs vergeten, 

zijn populair. “Het veredelen van groentes, bijvoorbeeld om een andere kleur 

of vorm te krijgen, heeft ons veel gebracht”, aldus Niels. “Het is geïntroduceerd 

om ziektes te voorkomen, maar tegelijkertijd is vaak ook de smaak verbeterd of 

aangepast aan de consument. Tegenwoordig mag groente vaak echter

weer zijn zoals ze is. We willen allemaal terug naar die basis.”

Terroir
Niels is ervan overtuigd dat kenners aan 

bepaalde groente kunnen proeven waar

deze is geteeld. “Het is net als met wijn:

in het product kun je de bodem proeven.

De Hollandse kleigrond bijvoorbeeld laat 

beslist zijn sporen na in bieten of aardap-

pels. Overigens zijn naast de bodem ook het 

klimaat, de temperatuur en de voeding van 

invloed op de smaak van groente en fruit. 

Wist jij trouwens dat wij in Nederland wellicht 

pas 10 procent van alle bestaande groentes 

gebruiken en kennen? Een deel gebruiken 

we nog niet in onze keukens; een ander deel 

hebben we waarschijnlijk nog niet eens

ontdekt. Fascinerend toch?”

De passie voor groente spat ervan af bij 

Niels. “Zelfs een klein citrusschilletje kan

een wereld van verschil maken in de smaak 

van je gerecht”, zegt hij genietend, terwijl

hij een paar prachtige bloedsinaasappels in 

zijn handen houdt. “Er is zo’n veelzijdigheid 

aan smaken en er zijn oneindig veel

bereidingswijzen. Dat maakt groente

fascinerend – en prachtig tegelijkertijd.”

“Wanneer
chefs iets
willen dat van
de andere kant
van de wereld 
moet komen,
dan leveren
wij dat.”

“Het is net als
met wijn:
in het product
kun je de
bodem proeven.”

Familiebedrijf Rungis bestaat dit
jaar dertig jaar, ofwel honderdvijftig 
seizoenen. “Wij werken met vijf
seizoenen per jaar”, onthult
Niels de rekensom hierachter.
“We onderscheiden de vroege
zomer met bijvoorbeeld de peultjes 
en een late zomer, met onder
andere artisjokken.”

rungis.nl
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Crème
crèmede

la
Een groentecrème is niet meer weg te denken van

het bord. De presentatiemogelijkheden van dit romige

element zijn eindeloos. Net als de diversiteit in smaak!

Een groentecrème behoort daarmee tot de crème de

la crème van de hedendaagse culinaire toepassingen.



Groentecrème 

De essentie van een goede groentecrème begint bij het 

op de juiste wijze garen van de groente. De groente 

simpelweg ‘strontgaar’ koken in een pan met veel te veel 

water, komt ook de smaak van de crème zeker niet ten 

goede. Kijk daarom eens goed naar de alternatieven. 

Door de groente bijvoorbeeld sous vide te garen, behoud 

je alle smaken. Door de groente te roosteren, creëer 

je juist nieuwe smaken. Een goed gerecht bestaat uit 

verschillende structuren. Daaraan kan een fluweelzachte 

crème een extra textuur meegeven.

Om je op weg te helpen, leggen wij de techniek voor het 

maken en presenteren van groentecrèmes stap voor stap 

uit. We geven bovendien dertien inspirerende, hartige én 

zoete recepturen waarmee je het allerbeste haalt uit de 

producten waarmee je werkt. Kun jij mooi uitblinken in je 

keuken en de crème de la crème onder de chefs worden.

Stap voor stap

Crème van oerwortel

Ingrediënten

500 g pastinaak 

100 ml Debic Bakken & Braden 

100 ml Debic Kookroom 20% Original 

2 g oploskoffie

10 g appelstroop

Werkwijze

Schil de pastinaken en gebruik de schillen voor 

een andere bereiding. Snijd in gelijke delen en 

meng met de Debic Bakken & Braden. Rooster 

de pastinaak in de oven op 180 °C gaar. Cutter 

de warme pastinaak fijn in de blender en voeg de 

kookroom, oploskoffie en de appelstroop toe. 

Crème van pastinaak

Gebruik deze component bij hoofdgerechten 

met wild, gevogelte of in desserts.

WERKWIJZE

 Garen

 Schil 1 kilo oerwortels en vacumeer deze samen met

 100 ml Debic Bakken & Braden. Gaar sous vide in een warmwaterbad

 of in de combisteamer op 85 °C gedurende 1 uur.

 Blenderen

 Cutter de warme wortels fijn in de blender en voeg 100 ml

 Debic Kookroom 20% Original en 100 ml mango kombucha toe.

 Zeven

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

 Koel direct terug tot gebruik.

 Regenereren

 Regenereer de crème in een pannetje.

1

2

3

4

Ingrediënten

1 kg  doperwten 

300 ml Debic Kookroom 20% Original

10 g dragon 

20 ml dragonazijn 

5 g wasabi

  zout

Werkwijze

Blancheer de doperwten kort. Verwarm de 

kookroom. Cutter de doperwten samen met de 

warme kookroom fijn in de blender en voeg de 

overige ingrediënten toe. Passeer door een fijne 

zeef en breng op smaak met zout.

Gebruik deze 

component bij

hoofdgerechten met 

vis, gevogelte 

en vegetarisch.

Crème van doperwten

Gebruik deze component 

bij hoofdgerechten met 

vis of vegetarisch.
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Ingrediënten

1 kg Cevenne-uien

25  kruidnagels 

400 ml Debic Kookroom 20% Original

50 g Campina Roomboter, ongezouten

4 g gellangom

  zout

Werkwijze

Steek de kruidnagels in de uien en pof deze in de oven gaar op 180 °C 

gedurende 30 minuten. Schil de uien en verwijder de kruidnagel. Cutter fijn 

in de blender. Voeg de kookroom, boter en de gellangom toe. Breng aan de 

kook en koel terug. Cutter fijn in de blender en breng op smaak met zout.

Ingrediënten

1 kg knolselderij

500 ml Debic Kookroom 20% Original 

30 g witte miso

Werkwijze

Schil de knolselderij en snijd in gelijke stukken. 

Kook gaar in de kookroom en giet af. Bewaar het 

kookvocht. Cutter de knolselderij fijn en voeg 

de witte miso toe en eventueel nog wat van het 

kookvocht. Passeer door een fijne zeef en breng 

eventueel verder op smaak met witte miso.

Crème van pompoen

Crème van Cevenne-uien

Crème van knolselderij

Gebruik deze 

component bij

voorgerechten 

met vis, vlees en 

vegetarisch.

Gebruik deze component bij

hoofdgerechten met gevogelte

of vegetarisch.

Gebruik deze component bij hoofdgerechten

met gevogelte of vegetarisch.

Gebruik deze component

bij desserts.

Ingrediënten

1 kg spinazie

100 ml Debic Bakken & Braden

2  sjalotjes

2  teentjes knoflook

300 ml Debic Kookroom 20% Original 

  zout

Werkwijze

Reduceer de kookroom tot 100 ml. Verwarm 

de Debic Bakken & Braden en fruit de sjalot 

en knoflook aan. Voeg de spinazie toe en 

stoof gaar. Cutter fijn in de blender en voeg 

de gereduceerde room toe. Passeer door een 

fijne zeef en breng op smaak met zout. 

Crème van spinazie

Gebruik deze component bij 

hoofdgerechten met vis of vegetarisch.

Crème van bloemkool
Ingrediënten

700 g bloemkool 

500 ml Debic Kookroom 20% Original

3 g zout

5 g garam masala

Werkwijze

Kook de bloemkool gaar in de kookroom.

Giet af en cutter fijn in de blender samen 

met 100 ml van het kookvocht. Passeer door 

een fijne zeef. Myoteer de garam masala in 

wat vetstof. Breng de bloemkoolcrème op 

smaak met zout en de garam masala.

Ingrediënten

1  flespompoen

100 ml Debic Kookroom 20% Original

20 g gemberwortel

10 ml yuzusap

50 g honing

Werkwijze

Pof de pompoen in aluminiumfolie gaar in de oven op

180 °C gedurende 1 uur. Schraap het vruchtvlees eruit, 

voeg de overige ingrediënten toe en cutter fijn in de 

blender. Passeer door een fijne zeef. Breng eventueel 

verder op smaak met honing.
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Ingrediënten

700 g romanesco 

500 ml Debic Kookroom 20% Original

8  ansjovisjes, gezouten

Werkwijze

Vacumeer de romanesco en kook sous vide 

in een warm waterbad of in de combisteamer 

op 85 °C gedurende 1 uur. Cutter de warme 

romanesco fijn in de blender en voeg de 

kookroom en de ansjovis toe. Passeer door 

een fijne zeef en breng eventueel verder op 

smaak met zout.

Ingrediënten

6  avocado's, rijp

100 ml Debic Kookroom 20% Original

5 g muntblaadjes 

2  limoenen, sap

Werkwijze

Schil de avocado’s en vacumeer het vruchtvlees. Gaar sous vide op

43 °C gedurende 1 uur. Verwarm de kookroom tot 40 °C. Cutter de 

acovado's fijn in de blender en voeg de muntblaadjes en limoensap toe.

Crème van romanesco
Crème van oerbiet

Gebruik deze 

component bij desserts

of bij voorgerechten 

met vis.

Gebruik deze component bij 

hoofdgerechten met vis.

Ingrediënten

1 kg gele wortel 

100 ml Debic Bakken & Braden

200 ml Debic Kookroom 20% Original

  zout

Werkwijze

Schil de wortels en vacumeer samen met de Debic 

Bakken & Braden. Gaar sous vide in een warm 

waterbad of in de combisteamer op 85 °C gedurende 

1 uur. Cutter de warme wortels fijn in de blender en 

voeg de kookroom toe. Passeer door een fijne zeef 

en breng op smaak met zout.

Gebruik deze component bij

hoofdgerechten met vis, 

gevogelte of vegetarisch.

Crème van avocado

Ingrediënten

20  g knoflook, gepoft

200 ml  Debic Kookroom 20% Original

50 g Campina Roomboter, ongezouten

100 g gevogeltebouillon

3 g zout 

3 g gellangom

Werkwijze

Verwarm de kookroom samen met de gepofte knoflook 

en de bouillon tot het kookpunt. Voeg al roerende de 

boter, gellangom en het zout toe. Passeer door een 

fijne zeef en koel terug. Cutter de massa fijn met de 

blender en passeer door een fijne zeef.

Crème van
gepofte knoflook

Gebruik deze component 

bij voorgerechten met 

vlees, vis of gevogelte.

Ingrediënten

1 kg oerbieten

200 ml Debic Bakken & Braden

5 g  bietenpoeder

5 g blauwe bessenpoeder, gerookt

  zout

Werkwijze

Rooster de oerbieten in Debic Bakken & Braden gaar

in de oven op 180 °C gedurende 1 uur. Schil de 

bieten en cutter fijn in de blender. Voeg de overige 

ingrediënten toe en passeer door een fijne zeef.

Breng op smaak met zout.

Gebruik deze component bij hoofdgerechten

met vis, vlees of vegetarisch.

Crème van gele wortel
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VRAAG

Heb je een vraag aan onze Culinair Adviseurs? 
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 Adviseur en Dré Eversteijn, Patisserie Adviseur.

Veel aromatische groenten zoals ui, bleek- en knolselderij, prei en wortel 

gebruiken we om bouillons en sauzen smaak en karakter te geven. We 

‘onttrekken’ de smaak uit het verse product. Wat gebeurt er wanneer je 

de groenten droogt en juist het vocht eraan onttrekt? Dan blijven die fijne 

aromaten aanwezig. Die kun je vervolgens gebruiken om een boter, een olie 

of een compleet gerecht een unieke smaak of afwerking te geven. Dat kan 

overigens niet alleen met eerdergenoemde groenten, maar bijvoorbeeld 

ook met peterseliewortel, rode biet, pastinaak, artisjokken of schillen die je 

normaal gesproken weggooit. Om de originele smaak te behouden is het

wel essentieel dat je de groenten op een lage temperatuur droogt: onder 

de 50 °C. Gebruik hiervoor een voedseldroger of droogoven. Die beschikken 

over een automatische ventilator die warme lucht circuleert voor een 

gelijkmatig resultaat. Bovendien houd je zo je oven vrij voor ander gebruik. 

Maal de gedroogde groenten daarna fijn in de blender en bewaar ze in een 

goed afgesloten bak.

Hoe maak ik het beste
poeder van groenten?

Je ziet de laatste jaren steeds vaker burrata op het menu verschijnen.

Wat is dat nou precies? Burrata is eigenlijk de ultieme mozzarella: qua 

structuur én qua rijkdom in smaak. In tegenstelling tot ‘gewone’ mozzarella 

is burrata niet van buffelmelk, maar van koemelk gemaakt. De kaas wordt 

gevuld met een mengsel van room, stukjes mozzarella en ricotta en 

vervolgens dichtgeknoopt. De smaak is zeer zacht en de romige binnenkant 

loopt eruit, zodra je de kaas aansnijdt. Om die reden kun je er geen plakjes 

van snijden en gebruik je het op een andere manier. Culinair Adviseur

André van Dongen gebruikte het in zijn gerecht op pagina 40.

Wat is burrata?

Het grote verschil tussen deze twee zit ‘m vooral in het 

vetpercentage en de toepassing. Kookroom bevat 20% 

melkvet, reguliere slagroom bevat 35% melkvet. Bij slagroom 

heb je dit vetpercentage nodig om er lucht in te kunnen 

slaan, maar voor de warme keuken geldt dit niet. Zeker in 

de moderne, lichtere keuken heeft minder vet de voorkeur 

en voor andere eigenschappen heb je het vetpercentage 

van slagroom tijdens het koken niet nodig. De ontwikkelaars 

van kookroom hebben goed geluisterd en gekeken naar

de uitdagingen waar chefs in de keuken voor staan.

Zij hebben de originele (slag)room dusdanig bewerkt, dat 

hij niet schift, geen vellen laat ontstaan en bestand is tegen 

zuren en alcohol. Zeker bij sauzen is het inkookgedrag 

natuurlijk essentieel. Daarin blinkt Debic Kookroom uit. 

Deze kookroom is bovendien stabiel tijdens invriezen

en ontdooien.

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. Debic heeft een 

team van culinair adviseurs 
door heel Europa met een 

schat aan kennis en ervaring 
die we graag met jou delen.

Wat is een
Coeur de Boeuf 
tomaat?

Letterlijk vertaald betekent Coeur de 

Boeuf: ossenhart. En daar heeft het 

oorspronkelijke ras van deze tomaat qua 

uiterlijk ook wel iets van weg. De vorm is 

robuust, stoer en nooit hetzelfde.

De Coeur de Boeuf tomaten waarmee 

jij wellicht werkt, wijken enigszins af 

van het origineel – maar de vergelijking 

met het runderhart gaat nog steeds op. 

Wat natuurlijk vooral telt, is de smaak. 

En dat heeft ie! Net als veel andere 

tomatensoorten bevat de Coeur de 

Boeuf veel umami. Dat betekent dat 

deze tomaten van binnen naar buiten 

rijpen, waardoor de tomaat al kan 

worden gegeten als deze nog groen is. 

Rijp of overrijp zijn ze vooral geschikt 

voor warme bereidingen. De Coeur de 

Boeuf onderscheidt zich verder door 

zijn stevige vruchtvlees en een laag 

sapgehalte. Dat maakt deze tomaat 

uitermate geschikt om te verwerken 

tot een carpaccio of bijvoorbeeld een 

tomatenrolletje.

HET ONZE
CHEFS

Wat is het verschil
tussen kookroom en
gewone slagroom?
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Van traditionele gerechten uit verschillende landen 
moet je natuurlijk eigenlijk gewoon afblijven.
Ze zijn op basis van een origineel door jaren van 
aanpassingen ontstaan en eigenlijk niet meer te 
verbeteren. Hoe kun jij je dan toch laten inspireren 
door de basis-ingrediënten en technieken van 
zo’n gerecht? Hoe kun je vernieuwde technieken 
toepassen en met respect voor de klassiekers toch 
met die herkenbare smaakcombinaties komen?

Origineel met
klassiekers

Spätzle zijn deegsliertjes, gemaakt van bloem, eieren, 

zout en water. Om de juiste vorm te krijgen, gebruik je 

een Spätzle-pers of een pureeknijper. Ze worden veel 

gegeten in Duitstalige landen. Spätzle worden gekookt 

in water en daarna opgebakken of afgemaakt met 

boter of room, met spek en gegratineerd met kaas. 

Pagina 38

Spätzle

Dit dessert werd in 1890 voor het eerst

geserveerd aan de Prins van Wales: vernoemd 

naar de jongedame die hem vergezelde. De flensjes

worden besprenkeld met Grand Marnier en

vervolgens geflambeerd: inmiddels een van de

meest bekende, traditionele Franse tafelbereidingen.

Pagina 42

Crêpes Suzette

Ofwel: asperges op Vlaamse wijze.

Dit gerecht uit de Middeleeuwen bestaat 

van origine uit gekookte asperges met 

gekookte eieren, peterselie en geklaarde 

boter. In de loop der jaren zijn er diverse 

variaties ontstaan. Het gerecht wordt 

bijvoorbeeld geserveerd met gekookte 

krielaardappeltjes of gekookte ham.

Pagina 36

Asperges à
la Flamande

Dit typisch Italiaanse voorgerecht met 

tomaat, basilicum en mozzarella wordt ook 

wel de Insalata Tricolore genoemd. Net als de 

Pizza Margherita is deze salade geïnspireerd 

op de drie kleuren van de Italiaanse vlag. 

Wellicht is dit een van de meest bekende 

combinaties van ingrediënten: ontzettend 

sterk in al zijn eenvoud. Pagina 40

Insalata Caprese

34 35R E C E P T



Asperges in
witte miso

GEÏNSPIREERD OP ASPERGES À LA FLAMANDE

gegaard met gefrituurde
eidooier, knolselderij
en truffel

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Asperges

30  witte asperges

150 g Campina Roomboter, ongezouten 

90 g witte miso  

Gefrituurde eidooier

10  eieren

100 g bloem

100 g panko

Crème van -19 °C eidooier 

5  eieren

  zout

Knolselderijfondant

1  knolselderij 

2 dl kalfsfond    

  sojasaus, gerijpt 

Knolselderijcrème

300 g afsnijdsels van

  de knolselderij 

300 ml Debic Kookroom 20% Original 

30 g witte miso    

  zout 

Gel van augurk en groene appel 

2  Granny Smith appels 

15  augurken 

4 g agar-agar 

Peterseliekrokant

30  blaadjes platte peterselie

10 ml olijfolie

Garnering

1  truffel

WERKWIJZE

Schil de asperges en vacumeer samen met de boter 

en de witte miso. Gaar sous vide op 85 °C gedurende 

25 minuten. Koel terug op ijswater en reserveer in de 

koeling. Schil de knolselderij en snijd in gelijke plakken 

van 3 cm. Steek uit met een ronde steker. Kook voor

de crème de afsnijdsels van de knolselderij in de

Debic Kookroom 20% Original gaar, giet af en cutter

fijn in de blender. Breng op smaak met de miso.

Haal voor de gel de appels met schil en de augurk door 

de slowjuicer tot 4 dl vocht. Breng over in een pannetje 

en voeg de agar-agar toe. Kook 3 minuten door en zet 

op ijswater. Laat uitharden en cutter fijn in de blender. 

Breng over in een spuitzakje. Vries voor de crème van 

eidooier de eieren in totdat deze volledig zijn bevroren.

Laat ontdooien in de koeling en scheid de dooier van 

het eiwit. Draai de dooiers glad in de blender en breng 

op smaak met zout. Breng over in een spuitzakje.

Voor de gefrituurde eidooier de dooiers scheiden van 

het eiwit. Vries de dooiers in. Paneer de bevroren 

dooiers met bloem, eiwit en panko. Bewaar in de vriezer. 

Trek voor de peterseliekrokant een stukje plasticfolie 

over een plat bord. Strijk lichtjes in met olijfolie en plaats 

de blaadjes peterselie er plat op. Bestrijk met olijfolie 

door middel van een kwastje. Droog in de magnetron

op vol vermogen gedurende 1 minuut.

AFWERKING

Kook de knolselderijfondant gaar in de fond en laat 

de fond karamelliseren. Breng op smaak met sojasaus. 

Verwarm de crème van knolselderij en strijk uit op de 

borden. Warm de asperges op en dresseer op de crème. 

Frituur de dooiers op 180 °C. Werk het gerecht verder af 

met de gel, crème van eidooier en verse truffel.

“Ik heb ervoor gekozen om het gerecht te combineren met kwalitatief 
hoogstaande Japanse ingrediënten, zoals witte miso en gerijpte 
sojasaus. De beste methode om asperges te garen is onder vacuüm.
Hierdoor lossen de smaakmoleculen niet op in het water, maar blijven
in de asperges. Door de eieren op -19 ⁰C te garen, ontstaat een
fluweelzachte structuur van de dooier. Het fris-zure komt van de
groene appel met augurk, die mooi combineert met de bereidingen
van knolselderij en zwarte truffel.”

ANDRÉ VAN DONGEN, CULINAIR ADVISEUR FRIESLANDCAMPINA
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“Dit gerecht is een deconstructie geworden van de originele ovenvariant.
Ik heb alle componenten losgetrokken en een aparte bereidingswijze
gegeven. Het buikspek is sous vide bereid, waardoor het superzacht is
geworden. Door het op Chinese wijze met warme olie te overgieten, wordt
het lekker krokant aan de buitenzijde. De peterselie, die vaak fijngehakt over 
de Spätzle wordt gestrooid, heb ik door het beslag verwerkt. Tot slot zijn er 
drie bijzondere technieken met de magnetron in dit gerecht verwerkt: het 
garen van de sjalotten en het krokant maken van de peterselie en de kaas.”

ANDRÉ VAN DONGEN, CULINAIR ADVISEUR FRIESLANDCAMPINA

Peterselie 
Spätzle

met krokant
buikspek en
geroosterde

sjalot

GEÏNSPIREERD OP SPÄTZLE OVENSCHOTEL

AFWERKING

Leg het buikspek op een zeef die boven 

een pan hangt en begiet het buikspek nu 

herhaaldelijk met olie van 200 °C tot het 

spek mooi goudbruin en krokant is. Snijd 

in gelijke blokjes. Verwarm een pan met 

Debic Bakken & Braden en voeg de 

Spätzle toe. Warm op, breng op smaak 

met zout en dresseer op de borden.

Voeg fond, Debic Kookroom 20% Original 

en het peterseliepoeder toe en maak de 

saus verder af met zout en peper. Kook 

de fond in samen met het kookvocht tot 

een jus. Bak de sjalotten op de platte kant 

bruin en haal de laagjes uit elkaar. Werk 

het gerecht verder af met de doperwten, 

jus en kaaskrokant.

Blancheer de platte peterselie en koel 

terug op ijswater. Vries daarna in een 

Pacojet beker in en draai à la minute op 

tot poeder. Bewaar de rest in de vriezer. 

Pekel het buikspek gedurende 12 uur 

in het pekelbad. Spoel daarna minimaal 

30 minuten onder koud water en gaar 

sous vide (het meest ultieme resultaat 

krijg je na 72 uur op 60 °C). Vang het 

kookvocht op en koel het spek terug. 

Bestrijk het spek met de lichte sojasaus 

en rol hem vervolgens door de maïzena. 

Laat het spek vervolgens enkele uren 

in de koelkast drogen. Vermeng de 

ingrediënten van de Spätzle samen tot 

een beslag. Breng over in een spuitzak 

en spuit dunne slierten in kokend water 

met zout. Kook gaar en koel terug. 

Maak de sjalotten schoon, snijd door de 

helft en vacumeer samen met de Debic 

Bakken & Braden. Gaar in de magnetron 

durende 2 minuten. Koel direct terug 

op ijswater. Rasp de Gruyère met een 

microplane op een stukje bakpapier 

en gaar in de magnetron totdat deze 

krokant is. Bewaar in een goed afgesloten 

bak. Trek voor de peterseliekrokant een 

stukje plasticfolie over een plat bord. 

Strijk lichtjes in met olijfolie en plaats de 

blaadjes peterselie er plat op. Bestrijk 

met olijfolie door middel van een kwastje. 

Droog in de magnetron op vol vermogen 

gedurende 1 minuut.

Peterseliepoeder

2  bos platte peterselie

Spätzle 

500 g bloem

6  eieren

200 ml water

20 g peterseliepoeder

Buikspek

1 kg buikspek

1 l pekelbad

50 g maïzena  

100 ml sojasaus, licht

2 l arachideolie

Sjalotten

10  sjalotten

50 ml Debic Bakken & Braden

Jus 

500 ml kalfsfond

200 ml kookvocht van buikspek

Peterseliekrokant

30  blaadjes platte peterselie 

10 ml olijfolie

Kaaskrokant

150 g Gruyère

Peterselie-roomsaus

300 ml kalfsfond

200 ml Debic Kookroom 20% Original

20 g peterseliepoeder 

Garnering

10  doperwtscheuten

100 g doperwten

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE
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Burrata-
mousse met drie kleuren

tomatensaus

“Mijn uitgangspunt was de kleuren van de Italiaanse vlag in ere te houden.
Het bezoek aan groentespecialist Rungis inspireerde mij om diverse soorten 
tomaten te gebruiken met ieder hun specifieke smaak en kleur. Burrata is
simpelweg mozzarella gevuld met extra room. Dit mooie kaasje komt uit
Puglia en is een ware delicatesse in de Italiaanse keuken. Ik combineer
deze samen tot één gerecht: een burratamousse met diverse structuren
en smaken van tomaat en basilicum. Een echte ode aan deze klassieker!”

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

GEÏNSPIREERD OP INSALATA CAPRESE

WERKWIJZE

Week voor de mousse de gelatine in koud water. 

Verwarm 100 ml slagroom tot 40 °C en draai samen met 

de mozzarella glad in de blender. Klop de resterende 

400 ml slagroom tot yoghurtdikte, smelt de gelatine en 

voeg toe aan de mozzarella. Meng de mozzarella met 

de slagroom en breng op smaak met olijfolie, citroensap 

en zout. Portioneer in de 3D bal-mallen. Laat opstijven 

in de koeling en vries in om te kunnen lossen. Zet voor 

de groene tomatensaus de sjalot samen met de knoflook 

aan in Debic Bakken & Braden. Snijd de groene tomaat 

in stukken en zet mee aan. Cutter fijn in de blender, 

passeer door een fijne zeef en koel terug. Blancheer de 

basilicum en koel terug op ijswater. Cutter de basilicum 

samen met de tomatensaus fijn. Breng op smaak met 

peper en zout en reserveer in de koeling. Snijd voor de 

witte tomatensaus de vleestomaten in grove stukken 

en vermeng met zout. Leg een bolzeef op een passend 

bekken of pan en bekleed met een natte theedoek.

Doe de tomaten in de zeef en zet onder lichte druk.

Laat minimaal 12 uur uitlekken. Reduceer het uitlekvocht 

en voeg de Debic Kookroom 20% Original toe.

Kook in tot sausdikte en breng verder op smaak met 

zout. Reserveer in de koeling. Vacumeer voor de rode 

tomatensaus de tomaten samen met de basilicum en 

olijfolie en gaar 1 uur sous vide op 85 °C. Passeer 

door een zeef en kook het geheel in tot een sterke 

tomatensaus. Passeer door een fijne zeef en breng op 

smaak met peper en zout. Reserveer in de koeling.

Snijd voor de tomatenchips de groene tomaten in dunne 

plakjes, bestrooi met poedersuiker en plaats op een 

siliconenmat. Droog in de oven of droogtrommel op

50 °C. Bewaar in een goed afgesloten bak.

AFWERKING

Dresseer de drie sauzen op het bord en plaats de 

burratamousse-ballen ernaast. Werk het gerecht af 

met de gevriesdroogde mozzarella, basilicumcress, 

tomatenpoeder en het zout.

Burratamousse

500 g buffelmozzarella

500 ml Debic Slagroom 35% zonder suiker

50 ml olijfolie

6 g bladgelatine

1  citroen, sap

  zout

Groene tomatensaus

6  groene tijgertomaten 

50 ml Debic Bakken & Braden

1  sjalot

1  teen knoflook

1  bos basilicum    

  zout

  peper

Witte tomatensaus

1 kg rijpe vleestomaten

300 ml Debic Kookroom 20% Original   

  zout

  peper

Rode tomatensaus

500 g pomodori tomaten 

2  takjes basilicum

25 ml olijfolie

  zout

  peper

Tomatenchips

3  groene tijgertomaten

20 g poedersuiker  

Garnering

50 g gevriesdroogde mozzarella

1  bakje basilicumcress

10 g tomatenpoeder 

5 g Maldon zoutkristallen

ANDRÉ VAN DONGEN, CULINAIR ADVISEUR FRIESLANDCAMPINA
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WERKWIJZE

Vermeng alle ingrediënten voor het beslag in de blender en 

cutter glad. Bak de flensjes in de Debic Bakken & Braden. 

Koel terug en vouw tweemaal dubbel. Karamelliseer voor de 

saus de suiker en voeg het wortelsap en het sinaasappelsap 

toe. Voeg de gekneusde kardemom toe en kook in tot een 

karamelsaus. Vermeng voor de espuma de Debic Crème 

Caramel samen met de pompoenpuree en giet over in een 

sifon van een halve liter. Belucht met een gaspatroon en 

reserveer in de koeling. Snijd voor de gekonfijte pompoen 

de pompoen in gelijke blokjes en gaar in het suikerwater. 

Verwarm voor het ijs de melk, room en vanille in een pan tot 

70 °C. Meng ondertussen de suiker en de eidooiers in een 

bekken. Meng een deel van het warme melk-roommengsel 

met de eidooiers, roer stevig door met de garde en giet 

bij de rest van het melk-roommengsel in de pan. Gaar 

het geheel nu tot 80 °C. Passeer door een fijne zeef, laat 

minimaal 8 uur rijpen en draai tot ijs. Voor de toffee de 

wortelpulp samen met de suiker op laag vuur verwarmen 

totdat de wortel gaar is. Voeg de pompoenpuree en de 

boter toe en verwarm het geheel goed door. Cutter fijn in 

de blender en druk door een fijne zeef. Voeg eventueel

wat suikerwater toe om hem dunner te maken. Breng over 

in een spuitzakje. Klop voor de meringue de pompoenpuree 

samen met het eiwitpoeder luchtig. Voeg de suikers in drie 

delen toe. Breng over in een spuitzak met glad spuitmondje. 

Spray de siliconenmatten in met oranje spray-kleurstof en 

spuit er doppen meringue op. Droog in de oven op 50 °C en 

bewaar in een goed afgesloten bak met siliconenkorrels.

AFWERKING

Verwarm de karamelsaus in een pan en warm hierin 

de flensjes op. Dresseer in de koperen pannetjes met 

een quenelle vanille-ijs en plaats op het bord. Maak het 

gerecht verder af met de wortelkrokant, pompoen-espuma, 

gekonfijte pompoen, meringue, limoencress en

de pompoenpitten.

“Om een klassieker als deze een restyling te
geven zonder de essentie uit het oog te verliezen,
ben ik op zoek gegaan naar de desserttrends van dit 
moment. Ik wilde een combinatie maken met groente. 
Maar wat past er bij het originele recept met
sinaasappel? En hoe kunnen we groenten verwerken 
in dit dessert zonder het compleet te veranderen?
Het resultaat is een dessert met heel veel structuren 
zoals krokant, hard, zacht en romig en smaken van 
pompoen, wortel, sinaasappel, kardemon en vanille.”

ANDRÉ VAN DONGEN, CULINAIR ADVISEUR FRIESLANDCAMPINA

Pompoenflensjes 

300 g bloem, patent

400 ml Campina volle melk

200 g pompoenpuree

150 g eidooier

5 ml Debic Bakken & Braden

5 g zout

15 g poedersuiker

Karamelsaus

3,5 dl wortelsap (uit de juicer)

3,5 dl sinaasappelsap

300 g suiker

4  kardemonpeulen

Toffee van wortel en pompoen

300 g wortelpulp (pulp uit juicer)

300 g pompoenpuree

100 g suiker

75  g boter 

Vanille-ijs 

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

1 l Campina volle melk

800 g suiker

650 g eidooier

1  vanillepeul

Pompoen-espuma

300 ml Debic Crème Caramel

200 ml pompoenpuree

Gekonfijte pompoen

200 g pompoen

100 ml suikerwater

Pompoenmeringue 

130 g pompoenpuree

30 g eiwitpoeder

30 g poedersuiker 

30 g kristalsuiker

Garnering

10  wortelkrokantjes 

1  bakje limoencress

  pompoenpitten

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN Pompoen-
  flensjes
met karamel van
sinaasappel en wortel

GEÏNSPIREERD OP CRÊPES SUZETTE
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WAAROM DEBIC KOOKROOM 20% ORIGINAL?

Room is altijd een van de pijlers geweest van  
de professionele keuken. Tegelijkertijd kan het 
een lastig, instabiel ingrediënt zijn om mee te 
werken. Dat is waarom Debic in de vroege jaren 
80 kookroom uitvond. In plaats van de normale 
35% bevat het 20% vet, deze room is verder  
volledig afgestemd op wat chefs nodig hebben. 
Niet alleen qua makkelijke verwerkbaarheid,
maar ook omdat de smaak optimaal is voor  
gebruik in bijvoorbeeld soepen en sauzen.

Er is een reden waarom Debic Kookroom
20% Original tegenwoordig de standaard is in
de professionele keuken. Het is het perfecte
stuk gereedschap voor iedere chef. Op Debic
kun je bouwen. En dan maakt het niet uit of het 
gaat om foutloos presteren op een hectische 
avond of juist om werken met zuren, alcohol
of au bain-marie. Je kunt blind vertrouwen op
het feit dat de room niet schift of klontert
en ook sneller inkookt. 

Alhoewel onze kookroom al van topklasse was, 
zijn wij altijd op zoek naar verbetering. Wij blijven 
de lat hoger leggen, net als jij. Als chef moet je 
nog steeds een winstgevende zaak runnen al is er 
altijd te weinig tijd. Daarom is er een verbeterd 
recept voor Kookroom 20% Original. Nog steeds 
de vertrouwde kwaliteit, maar het maakt een
wereld van verschil voor jou als chef-kok.

DE INNOVATIE 
VAN HET JAAR!

Meer saus-
opbrengst  
en snellere
binding
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Het resultaat:

10% 
MEER 
SAUS*

 IN MINDER TIJD

Bereid met 
Debic
Kookroom 20%
Original

Bereid met  
verbeterde Debic
Kookroom 20%
Original

Wat onze verbeterde 
kookroom precies inhoudt, 
kun je het beste zelf 
ervaren door ermee aan 
de slag te gaan.  
Dus laten we beginnen 
met een basis beurre blanc 
saus om te kijken  
wat er gebeurt. 
 
RECEPT BEURRE BLANC

 
550  ml  witte wijn 
90  g  sjalot 
360  ml  visfond 
275  g  boter 
1  l  Debic Kookroom  
  20% Original

 

BEREIDINGSWIJZE
 
Snipper de sjalotjes fijn.
Maak een gastrique door de  
witte wijn samen met de sjalot 
tot de helft in te koken.

Ervaar het zelf

BEWIJS
HET 1 Passeer 

de gastrique 
door een 
fijne zeef.

Voeg de kookroom 
toe. Kook de saus  
tot deze gebonden is, 
ongeveer 6 minuten.

3

Controleer de dikte  
van de saus en
serveer.

5

Voeg de visfond 
toe en kook  op hoog 
vuur gedurende 
5 minuten.

2

Voeg de boter  
toe en kook tot 
de gewenste
dikte is bereikt.

4

* Getest in een toepassing met witte wijn in het bijzijn van een notaris en vergeleken met het oude recept.
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Groente speelt een steeds belangrijkere 
rol op het menu van Europese restaurants. 
Naast de gebruikelijke groentegarnituren 

zien we steeds vaker een gang die
volledig uit groentebereidingen bestaat.

Groente heeft niet langer meer
uitsluitend het stempel gezond:

de consument heeft ontdekt dat groente 
ook heel erg lekker kan zijn!

Door de veelzijdigheid van groentes zijn ze uitermate geschikt

om in desserts te verwerken. Niet zo heel gek: in veel landen wordt van 

bieten bijvoorbeeld al lange tijd kristalsuiker gemaakt.

Maar ook geroosterde pastinaak levert een zoete karamelsmaak op.

In dit dessertconcept draait het om smaakcombinaties met groente.

We laten zien hoe je een basispuree maakt en hoe je deze in

combinatie met Debic verwerkt tot desserts.

Groente
desserts
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GroeNtePuReE
ALs BAsIs

1

2
3

WERKWIJZE

Vacuüm garen van harde groente zoals bijvoorbeeld wortels. Het voordeel 

van deze techniek is dat alle smaken in het product behouden blijven.

Gaar de wortels op 85 °C gedurende 1 uur. 

Poffen is een warme bereidingstechniek. Doordat het product in zijn 

geheel en zonder toegevoegd water wordt gegaard, behoudt het meer 

voedingsstoffen dan wanneer het gekookt zou worden. Het poffen van een 

product duurt langer dan koken, maar het eindresultaat is ook heel anders. 

Suikers in het product krijgen de kans om te karamelliseren, waardoor de 

kleur, geur en smaak van de groente veranderen. Zo wordt een gepofte 

pompoen vele malen smaakvoller dan een gekookte pompoen.

Bij het stoven van groente worden vezelrijke en harde groenten gegaard 

boven matige warmte in een kleine hoeveelheid vetstof en afgedekt met 

een stukje bakpapier. Tijdens het stoven laten de groenten zelf vocht los. 

Dit vocht wordt gebruikt om de groenten mee te garen. Het bakpapier 

zorgt ervoor dat het vocht niet kan verdampen en terugslaat in de pan, 

waardoor de groenten niet aanbranden.

Het roosteren van groente geeft een heel specifieke smaak.

Door de directe warmte van de oven krijgen de suikers nog meer de

kans om te karamelliseren waardoor de kleur, geur en smaak van de 

groente veranderen. De pastinaak wordt zoeter en krijgt een karamelsmaak 

en -kleur.

Om de gegaarde groentes tot een puree te verwerken, cutteren we

deze fijn in de blender.

Om er zeker van te zijn dat de puree glad is, passeren we de groentepuree 

door een fijne zeef. Hierna kunnen we de groente gaan verwerken in

Debic desserts.

Om groente in een dessert te verwerken, gaan we uit 
van een groentepuree als basis. Hiervoor kunnen we 
verschillende technieken gebruiken, afhankelijk van het 
type groente dat je kiest. Hieronder zie je stap voor stap 
hoe je tot een basispuree kunt komen.

Desserts op bord of in glaasjes
Door gebruik te maken van dezelfde ingrediënten als in de desserts op bord, laten we zien dat je een

gerecht ook in een glaasje kunt maken zonder de essentie van de smaakcombinaties te verliezen.

Technisch gezien minder ingewikkeld en daardoor een eenvoudige toepassing van onze groentedesserts.

Kijk voor de bereidingen van de glaasjes op debic.nl
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WERKWIJZE

Maispuree

Ontdooi de mais en cutter samen met het water glad in de blender. 

Druk door een zeer fijne zeef. Bewaar in de koeling of vries in.

Verwarm de Debic Panna Cotta tot 50 °C en voeg de overige 

ingrediënten toe. Verwarm kort door zodat alle ingrediënten zijn 

opgelost en passeer door een fijne zeef. Portioneer in de diepe borden 

en laat opstijven in de koeling. Pof de popcorn in een laagje olie en 

bewaar in een goed afgesloten bak. Karamelliseer de suiker en maak 

met een lepel rasters op een siliconenmatje. Druk de popcorn erin en 

laat uitharden. Bewaar in een goed afgesloten bak met siliconenkorrels.

AFWERKING

Werk het gerecht verder af met de suikerdecoratie

en limoencress.

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Maispuree 

1  kg  mais, diepvries

1 dl water 

Panna cotta 

200 g maispuree 

1 l  Debic Panna Cotta

100 g witte chocolade

1  limoen, zestes + sap 

Karamelkrokant

200 g suiker

50 g popcorn, gepoft

Garnering 

10  limoencress 

PAnNA cottA
vAn suIkermAis
met limoen en witte chocolade

limoen

 panna cotta

limoencress

popcorn

karamel

witte chocolade

Kijk voor de receptuur van de glaasjes op debic.nl
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WERKWIJZE

Breng de aardbeiensorbet over in een siliconen halve bal-mal van 

3 cm doorsnede. Vries in en druk twee helften tegen elkaar, zodat 

er een hele bal ontstaat. Ontzuur de tomatenpuree kort in een 

pannetje. Roer de mascarpone glad samen met de tomatenpulp en 

tomatenpuree. Klop de Debic Parfait luchtig in de planeetmenger 

en voeg de mascarponemassa toe. Voeg het citroensap en het 

zout toe en breng de massa over in een spuitzak. Plaats twee lagen 

plasticfolie op je werktafel en spuit een grote dop van de parfait 

in het midden. Druk het balletje aardbeiensorbet in het midden en 

dek af met een beetje parfait. Vouw het uiteinde van het plastic 

naar elkaar toe en draai het dicht. Vries in. Verwarm de basisgelei 

en voeg de tomatenpulp, aardbeienpuree en de voorgeweekte 

bladgelatine toe. Houd warm op 30 °C. Verwijder het plastic van 

de parfait en steek er een prikker in. Haal de parfait door de gelei 

en bewaar in de vriezer. Blancheer de basilicumblaadjes kort en 

koel terug op ijswater. Kook het water samen met de suiker en koel 

terug. Cutter de basilicum in de blender met het suikerwater en 

passeer door een fijne zeef. Breng over in een grote bak en vries 

in. Roer met een vork steeds door zodat er ijskristallen ontstaan. 

Bewaar in een goed afgesloten bak.

AFWERKING

Plaats de tomaat op het bord en laat 5 minuten op temperatuur 

komen. Verwijder de prikker en plaats een kroontje op de tomaat. 

Dresseer de granité op de borden en plaats de tomaat erop.

Werk af met basilicumcress.

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Parfait 

500 ml Debic Parfait

100 g mascarpone

15 g tomatenpuree

25 g tomatenpulp, gepureerd 

  en gezeefd 

1 g zout

10 ml citroensap 

100 g aardbeiensorbet

Basilicumgranité

2  bosjes Thaise basilicum

4 dl water

200 g suiker 

Rode gelei 

500  g  basisgelei

50 g aardbeienpuree

50 g tomatenpulp 

8 g bladgelatine

0,5 g bronspoeder   

Garnering 

1  bakje basilicumcress 

MAscArpone-
pArfAit
met tomaat,
aardbeiensorbet
en basilicum

basilicum

mascarpone

citroen

 parfait

aardbei

Kijk voor de receptuur van de glaasjes op debic.nl
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WERKWIJZE

Rode koolpuree

Cutter de gegaarde kool samen met de appel en kaneel 

fijn in de blender. Druk door een fijne zeef en bewaar in 

de koeling of vries in.

Smelt de Debic Panna Cotta en voeg de rode koolpuree 

toe. Verwarm het geheel kort door en passeer door 

een fijne zeef. Portioneer in de diepe borden of in een 

andere gewenste vorm en laat verder opstijven in de 

koeling. Klop de Debic Chocolademousse luchtig in de 

planeetmenger en strijk dun uit op siliconenmatten. 

Droog in de oven op 50 °C gedurende 3 uur. Breng de 

bramen over in een weckpot en giet er de ponzu over. 

Maak een prop van plastic afdekfolie en plaats op de 

bramen zodat ze onder staan. Laat minimaal een dag 

marineren in de koeling.

AFWERKING

Dresseer de sorbet op de panna cotta en werk het 

gerecht verder af met Debic Slagroom, bloemen, rode 

koolpuree en krokante chocolademousse.

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Rode koolpuree 

1 kg  rode kool, gegaard

5 g kaneel 

2   appels

Panna cotta met rode koolpuree 

250 g rode koolpuree

1 l Debic Panna Cotta 

Ingelegde bramen

2  bakjes bramen 

2 dl witte ponzu

Krokante chocolademousse

200 ml Debic Chocolademousse 

Garnering

10  quenelles cassis-sorbet

1 dl Debic Slagroom met suiker

10  paarse bloemen 

10  witte bloemen

PAnNA CottA
vAn rode kooL
en kAneel
met cassis-sorbet en
ingelegde bramen

cassis

chocolade
panna cotta

viooltjes
braam

Kaneel

appel

Kijk voor de receptuur van de glaasjes op debic.nl
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WERKWIJZE

Venkelpuree

Vacumeer de venkel en kook sous vide gaar op 85 °C gedurende

1 uur. Cutter fijn in de blender. Druk door een fijne zeef en bewaar in 

de koeling of vries in.

Week voor de capsule de gelatine, verwarm de spinaziepuree samen 

met de agar-agar en laat kort doorkoken. Voeg de voorgeweekte 

gelatine en het zout toe en koel terug op ijswater. Blender fijn, passeer 

door een fijne zeef en reserveer in de koeling. Strijk de spinaziemassa 

op een vooraf bekleed stukje acetaatfolie. Rol op en zet in een

rvs koker. Leg bovenop een stukje acetaat met een druppel 

spinaziepuree om de koker af te sluiten. Plaats in de vriezer totdat de 

gelei is bevroren. Verwarm voor de parfait van steranijs een klein deel 

van de Debic Parfait en laat hierin de gekneusde steranijs infuseren 

gedurende 30 minuten. Passeer door een fijne zeef en koel terug.

Klop de resterende Debic Parfait luchtig en voeg de infusie van steranijs 

en de absint toe. Breng over in een spuitzak. Spuit de parfait in de 

bevroren spinazie kokers. Vries volledig, haal uit de vorm en werk 

oneffenheden bij. Verwarm voor de venkelmousse de sour cream 

en los hierin de voorgeweekte gelatine op. Vermeng samen met de 

venkelpuree. Klop de Debic Slagroom met suiker luchtig en voeg 

alles samen. Stort de mousse in kokers. Laat opstijven in de koeling. 

Haal voor de yoghurtsneeuw de groene appels door de slowjuicer en 

vermeng het sap met de yoghurt. Vries in Pacojet bekers in. Snijd de 

venkel op de mandoline. Kook het suikerwater op met de citroen en 

steranijs. Voeg de venkel toe en laat zachtjes garen. Blancheer de dille 

en koel terug op ijswater. Droog de dille goed na en cutter fijn in de 

blender samen met de olie. Passeer door een fijne zeef en bewaar in 

een spuitflesje.

AFWERKING

Draai de yoghurtsneeuw op in de Pacojet gedurende 8 seconden. 

Bewaar het in de vriezer en herhaal dit een aantal keer. Dresseer de 

mousse en de parfait op de borden en werk af met de brunoise van 

appel, venkelbloemen, dropshots, witte bloemen, yoghurtsneeuw

en de dille-olie.

Kijk voor de receptuur van 

de glaasjes op debic.nl

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Venkelpuree

1 kg venkel

Venkelmousse

250 g venkelpuree

150 g sour cream

200 g Debic Slagroom met suiker

4 g bladgelatine

Gekonfijte venkel

2  venkels

50 ml suikerwater 1:1

1  steranijs 

1  citroen, sap + zestes 

Spinaziecapsule 

400 ml spinaziepuree

7 g agar-agar

2 g bladgelatine

0,5 g zout

Parfait van steranijs

300 ml Debic Parfait

5  steranijs, gekneusd

100 ml absint 

Sneeuw

500 ml Campina volle yoghurt

2  Granny Smith appels

Dille-olie 

100 ml zonnebloemolie

1  bosje dille

Garnering 

5 g dille 

10  venkelbloemen 

10  dropshots

2  Granny Smith appels

PArfAit van 
stErAnIjs
met venkel en spinazie

spinazie

yoghurt

groene appel

dille
absint

zure room

parfait

anijs
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Nico Boreas, 
2-sterren Michelinchef

“Als chef
stop je nooit met

verbeteren.”

“Wij ook niet.”
Tom van Meulebrouck, 
Culinair Adviseur Debic

* Getest in een toepassing met witte wijn in het bijzijn
van een notaris en vergeleken met het oude recept.

Ga voor meer inspiratie naar Debic.nl

Dé nieuwe standaard in kookroom

Als chef ben je altijd bezig met het perfectioneren van recepten om je gasten te blijven
verrassen. En dat doen wij ook! Daarom hebben we onze kookroom verbeterd: 

• 10% meer sausopbrengst*
• Snellere binding
• Ongeëvenaarde kookeigenschappen: schift niet, perfecte binding en is altijd stabiel

10%
meer 

saus- 
opbrengst*


