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Lokale producten zoals zuivel, wortels of

een vergeten visje spelen een hoofdrol.

Chefs gaan de natuur weer in en plukken 

zich wild. Daarnaast is er aandacht voor 

de herkomst van vlees en voor de vraag 

hoe je dit vlees het beste kunt laten rijpen. 

Ook Debic vindt het verhaal achter haar 

producten belangrijk. Daarom zijn we 

minstens zo nauw betrokken bij de productie 

van onze melk als bij de productie van onze 

eindproducten. We willen de beste kwaliteit 

en een optimale smaak waarborgen. Liefst 

in hoogwaardige roomproducten, die het 

turbulente leven van chefs gemakkelijker 

maken. Wij begrijpen namelijk heel goed 

dat je regelmatig los wilt gaan op een 

prachtig product of een briljante bereiding, 

maar daarna ook snel weer aan de bak 

moet vanwege keiharde deadlines. Als chef 

moet je met deze druk kunnen omgaan. Je 

hebt een nuchtere kijk op je werk nodig en 

moet met beide voeten op de grond staan. 

Down to earth zijn dus, met je focus volledig 

op onze voeding.

Down to earth betekent terug naar Moeder 

Natuur en naar alles wat de aarde ons geeft. 

Het betekent óók terug naar de basis van 

je technieken. Op zoek naar de ultieme 

bereiding van pasta bijvoorbeeld. Of naar 

oeroude technieken, zoals het garen van 

producten in de aarde of klei, op een open 

vuur of – ‘caveman style’ – op houtskool. 

In deze editie van !D Magazine gaan wij

op zoek naar de verhalen achter producten 

en technieken. We laten je zien hoe wij bij 

Debic down to earth werken, maar tonen je 

natuurlijk bovenal hoe je collega-chefs met 

deze ontwikkelingen omgaan.

Veel leesplezier!

Down
to earth
Koks zijn terug op aarde. Nadat de eerste tien jaar van deze eeuw 
zijn beheerst door de opkomst van de moleculaire gastronomie,
is er in de tweede tien jaar een tegenbeweging op gang gekomen.
We hebben nieuwe inzichten gekregen en interessante technieken 
geleerd met dank aan de moleculaire gastronomie, maar
vonden het ook al snel ‘over de top’. Mede door de invloed van
de Nordic Cuisine is de focus verschoven naar ‘down to earth’.
We richten ons volledig op het ingrediënt en zijn smaak en 
proeven deze het liefst zo puur mogelijk.

0504 C O N C E P T



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

Deze botermelange met 20% roomboter heeft de voordelen van plantaardig 

vet en tegelijkertijd de smaak van échte roomboter. Het is de perfecte basis 

voor kruidenboter en is altijd direct uit de koelkast smeerbaar.

• Direct smeerbaar vanuit de koelkast

• Luchtig opklopbaar voor meer rendement

•  Smelt niet bij keukentemperatuur

Ga naar Debic.nl

Debic Smeren & Bakken

De smaak van 
échte roomboter
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Petr Kunc
kookt met wat
de Tsjechische 
grond hem
geeft.

Restaurant Salabka doet aan de buitenkant nog het meest 

denken aan een oud vakwerkhuis. Witgepleisterde muren, 

donker hout en rondom raampjes met metalen roeden. 

Eenmaal binnen is het interieur verrassend modern. 

Lichte houten vloeren, wit tafellinnen en zonnige tinten 

geel, rood en oranje in het interieur. Petr Kunc glimt van 

trots wanneer hij zijn gasten ontvangt. En dat mag ook 

wel: het is nog maar enkele jaren geleden dat Salabka een 

oubollig vergeten oord buiten het levendige centrum van 

Praag was en aan de rand van een faillissement stond. 

“Mijn vrouw Gabriela en ik maakten vier jaar geleden een 

maandenlange reis door Azië, waarin we ons grondig 

hebben afgevraagd wat we wilden met onze carrière en 

onze toekomst”, vertelt Petr Kunc aan een van de tafeltjes 

met schitterend uitzicht over de eeuwenoude wijngaard. 

“Ik had kort daarvoor acht jaar lang in Engeland gewerkt 

en kon eenmaal terug in Tsjechië slecht mijn draai vinden. 

Ik miste de producten waarmee ik in Engeland had kunnen 

werken en de creativiteit die ik bij internationale chefs zoals 

Sergio Herman van Pure C had ervaren. Ik vond het moeilijk 

om in eigen land op het juiste niveau te koken. Eenmaal 

thuis werd ik al snel door een headhunter uitgenodigd om 

eens bij Salabka te komen kijken. De website sprak me 

niet erg aan, maar mijn vrouw drong aan om toch te gaan 

kijken. Eenmaal op locatie was ik meteen zeer onder de 

indruk. Ik heb aangeboden een week te komen koken, om 

te zien wat we met elkaar zouden kunnen bereiken. Daarna 

heb ik de eigenaar een week bedenktijd gegeven en hem 

gewaarschuwd dat ik, mocht ik hun chef worden, de boel 

flink zou willen opschudden en veranderen. Al de volgende 

dag werd ik gebeld: ik was aangenomen.” 

Acht kilometer ten noorden 
van de stad Praag ligt de oudste 
wijngaard van Tsjechië.
De wijngaard, al aanwezig 
op de heuvels van buitenwijk 
Troja sinds 1228, behoort toe 
aan Salabka. Tegenwoordig 
een van de beste restaurants 
van Tsjechië, waar gekookt 
wordt met wat het land hen 
biedt. Een vermelding in de 
Michelingids is reeds een feit; 
chef Petr Kunc is klaar voor 
een of meerdere sterren.
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mocht ik alles kiezen. Er ging op het gebied van eten 

en drinken een wereld voor mij open. Dus toen mijn 

moeder aan mij als vijftienjarige vroeg wat ik wilde met 

mijn leven, zei ik: ik wil chef worden. Het leek mij een 

te gekke baan, die ik ook met veel reizen zou kunnen 

combineren. Een perfecte mix!”

Na zijn koksopleiding krijgt Petr al snel internationale 

kansen. Hij beseft echter dat hij zonder kennis van 

de Engelse taal niet ver zal komen in het buitenland. 

“Ik werkte in Praag al veel onder buitenlandse chefs 

en leerde in de keuken dus de eenvoudige woorden: 

milk, beef, pigeon, steak. Ik wist dat ik mij verder in het 

Engels zou moeten bekwamen om een betere chef te 

kunnen worden.” Petr vertrekt daarom naar Engeland, 

waar hij uiteindelijk in een groep van vier chefs belandt 

Signature dish

Petr gooit binnen Salabka vrijwel alles op de schop. 

Er wordt kritisch gekeken naar het personeel, naar het 

tafellinnen, naar de uitstraling van het restaurant, het 

concept en natuurlijk de menukaart. “De vorige chef 

probeerde ook op hoog niveau te koken, maar bracht 

eigenlijk niets bijzonders: zeebaars met aardappelen en 

groente, waarvoor je dan de hoofdprijs moest betalen.

Ik vind: als je naar een restaurant gaat, wil je verrast 

worden. Dan moet het beter en anders zijn dan thuis. 

Daarom heb ik een heel nieuw menu ingevoerd.” 

Een ‘signature dish’ heeft Petr nooit gehad. Wel heeft

hij zich na zijn internationale ervaringen uiteindelijk

gericht op typisch Tsjechische ingrediënten, die hij lokaal 

kan verkrijgen. Hieraan geeft hij vervolgens zelf een 

moderne twist. “Toen ik terugkwam uit Engeland, raakte

ik zó gefrustreerd van wat de leveranciers in Tsjechië mij 

te bieden hadden. Het putte mij uit. Ik kon zelfs de

simpelste ingrediënten niet meer krijgen, zoals goede 

wijnazijn of kookroom. Daar heb ik enorm mee

geworsteld, totdat ik uiteindelijk besloot mij over te

geven aan wat er hier in het land verkrijgbaar is. Ik koos 

op meerdere manieren voor ‘down to earth’. Maar dan 

wilde ik wel alleen het állerbeste, ongeacht de prijs.

Prijs moet ondergeschikt zijn aan datgene wat je wilt 

maken als chef. Ik heb nu bijvoorbeeld burrata op de 

kaart staan, die in Praag wordt gemaakt van Tsjechische 

melk, volledig op Italiaanse wijze. Dat soort producten 

zoek ik.”

Heel recent heeft Petr besloten niet langer een apart 

lunchmenu te serveren. Gasten zijn nog steeds welkom 

voor lunch, maar krijgen dan het menu van de avond 

voorgeschoteld. “Als je de moeite neemt om de stad 

uit te gaan en naar Salabka te komen, wil ik dat je de 

complete beleving ondergaat. Dus niet binnen een uur 

eten en weer weg. Bovendien besteden we veel tijd aan 

iedere maand een nieuw lunchmenu verzinnen.

Nu hebben we één kaart met acht verschillende 

gerechten, een aantal amuses en desserts en drie 

verschillende soorten brood. Het moet genoeg zijn. 

Op bepaalde manieren wil ik ‘back to basic’ en afstand 

nemen van overdaad.”

Chef worden

Petr groeit op in een klein dorp 60 kilometer ten 

zuiden van Praag: Príbram. Wanneer hij als elfjarige 

jongen dikwijls wekenlang bij zijn zus in Wenen mag 

logeren, leert hij daar de betere restaurants kennen. 

“Mijn zus nam me overal mee naartoe en als kind 

“Op bepaalde 
manieren wil ik 
‘back to basic’ en 
afstand nemen 
van overdaad.”

die samen met VIP-cateraar Rhubarb de mooiste 

opdrachten mogen verzorgen. Hij kookt voor sterren als 

Elton John en modeontwerpers Louis Vuitton, Donna 

Karan en Valentino, voor gasten op Buckingham Palace, 

Windsor Castle en Kensington Palace en werkt mee aan 

de menu’s voor de Olympische Spelen in Londen en 

voor de spelers van voetbalteam Borussia Dortmund. 

Ook loopt hij stages bij grote chefs als Gordon Ramsay, 

Sergio Herman, Heston Blumenthal en Nuno Mendez en 

werkt samen met Michelin-sterrenchefs als Albert Roux,

Tom Aikens en Giorgio Locatelli. “Al die ervaringen 

hebben mij gevormd tot wie ik nu ben”, weet Petr.

“Het was elke dag showtime. Iedere keer weer wilden

wij laten zien wat we konden, op basis van onze ervaring 

en creativiteit. Het is in die periode dat ik mijn eigen

stijl begon te ontdekken.”
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“Ik probeer nog altijd elke dag beter te worden en 

steeds weer te leren. Dat wil ik ook overdragen aan mijn 

brigade. Ik eis van hen dat ze de volledige focus hebben 

en alle onzin achter zich laten: aan het begin van de 

dienst leveren zij hun mobiele telefoons in en roken doe 

je maar buiten werktijd. Ze moeten discipline hebben, 

anders kunnen ze beter vertrekken. Ik zie mezelf als 

een trainer, een coach. In drie jaar tijd heb ik de gehele 

keukenbrigade al bijna driemaal volledig vervangen. 

We zijn nu vier dagen per week geopend, zodat ik met 

één team kan werken. Misschien moet je een beetje 

gek zijn om met mij te kunnen werken. Ik wil alleen het 

allerbeste, van iedereen. Alles moet ‘fucking perfect’ 

zijn: tot aan de kleinste kruiden op het bord. Álles.”

Communisme

Tsjechië staat niet bekend om een excellente keuken. 

Veertig jaar communisme heeft ook op de lokale 

menukaarten zijn sporen nagelaten. “Er zijn nog steeds 

restaurants in Praag, die schnitzels met aardappelpuree 

serveren voor een paar euro”, zegt Petr minachtend. 

“Tsjechen hebben vanwege de armoede ook geleerd 

grote pannen voor hele gezinnen te koken: goed 

gevulde soepen en goulash. Rijst en pasta hebben we 

lange tijd niet gekend. En dat terwijl de Tsjechische 

keuken van oorsprong veel op de Franse keuken 

leek. Vóór de Eerste Wereldoorlog serveerden we 

groenten en aardappelen en hadden bijvoorbeeld lokale 

rivierkreeftjes en uitstekend varkensvlees.”

Petr geeft inmiddels zijn eigen, nuchtere draai aan 

lokale ingrediënten. Hij serveert onder andere kaviaar, 

asperges en pistachemayonaise. “Het is mijn grootste 

uitdaging om nieuwe ingrediënten in eigen land te 

vinden. Dat aanbod aan producten probeer ik uit te 

breiden via lokale leveranciers. Zo nu en dan sta ik 

letterlijk zelf met mijn voeten in de klei: ik bezoek 

producenten of werk mee in een productieproces.”

Hij pakt zijn telefoon erbij, laat zien dat vrijwel zijn 

gehele fotoalbum bestaat uit foodfoto’s. “Instagram 

heeft veel chefs beter gemaakt, maar dat je iets ziet en 

kent, betekent nog niet dat je het ook kunt maken of 

ermee kunt werken. Het gaat erom dat je nieuwsgierig 

en leergierig blijft.”

Michelin

Na een felle (interne) strijd met de producten en 

voorraden van zijn vaderland, is Petr Kunc eindelijk 

daar waar hij wil zijn. Nu rest er nog één droom: een 

Michelinster voor Salabka. “Wat we hier doen, is toch 

niet slecht? We blijven iedere dag leren en onszelf 

verbeteren om te vechten voor die Michelinster. Ik sta 

met beide voeten op de grond, maar ik ben er ook klaar 

voor. En ik ben eindelijk gelukkig. Ik ben Petr Kunc en ik 

ga voorlopig nergens heen. Wat bij Salabka op het menu 

staat, bepaal ik helemaal zelf. Ik groei in mijn eigen stijl.”

“Alles moet perfect zijn:
tot aan de kleinste kruiden
op het bord. Álles.”

Salabka

Salabka, 8 kilometer van het centrum van de stad 

Praag, is méér dan een restaurant. Naast het 

restaurant ligt de grootste wijngaard van Praag, 

die open is voor publiek. Je hebt er een prachtig 

uitzicht over de stad en er is een destilleerderij 

en wijnhandel bij gevestigd. Er worden in Salabka 

circa 10.000 flessen wijn per jaar gebotteld.

Ook bevinden zich bij Salabka zes appartementen 

met namen van kruiden als lavendel en rozemarijn 

of van de druiven die in de wijngaard groeien, 

zoals Pinot Noir of Riesling. 

“Het is mijn 
grootste 
uitdaging 
om nieuwe 
ingrediënten
in eigen land
te vinden.”

Salabka Praha

K Bohnicím 2

171 00 Praha 7

Tsjechië

www.salabka.cz
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Uienconsommé

1 kg lente-uitjes

1 l water

  witte wijnazijn, naar smaak

  zout

Uienpoeder

2  uien

  zwarte kleurstof, poeder

Kruidenmayonaise

20 g platte peterselie

20 g bieslook

20 g lavas

20 g dille

2,5   ei

100 g zonnebloemolie

  zout

Gekonfijte aardappelen

Schil de aardappelen en snijd ze in dikke 

plakken. Voeg de overige ingrediënten 

toe, verpak alles vacuüm en laat 

gedurende 30 minuten sous-vide koken 

op 82 °C.

Aardappelespuma

Laat de room tot de helft inkoken.

Voeg de gekookte aardappelen en koude 

klontjes boter toe, meng goed en breng 

op smaak met zout. Passeer door een 

fijne zeef en breng over in een sifon. 

Belucht met een gaspatroon.

Uienmarmelade

Doe alle ingrediënten in een pan en

kook ze zacht. Meng goed tot een gladde 

puree en haal door een fijne zeef. 

Uienconsommé

Doe de lente-uitjes en het water in een 

steelpan en laat gedurende twee uur 

zachtjes koken op een laag vuur.

Haal door een fijne zeef en breng op 

smaak met zout en witte wijnazijn.

Uienpoeder

Schil de uien, snijd in dunne plakjes en

laat deze plakjes drogen in een

voedsel-droger. Mix de gedroogde uien 

tot poeder en meng ze met het

zwarte poeder.

Kruidenmayonaise

Blancheer de kruiden in kokend water, 

koel ze in ijswater en droog ze met 

keukenpapier. Doe de kruiden in de 

blender, mix ze met de olie en laat ze 

uitlekken in een kaasdoek.

Kook de eieren vier minuten en laat

ze afkoelen. Doe de eieren in de mixer

en begin te kloppen, voeg langzaam

de kruidenolie toe om de mayonaise

te maken. Breng ten slotte op smaak

met zout.

AFWERKING

Verwarm de aardappelen in boteremulsie 

(groentebouillon, boter) en dresseer

de plakjes in de borden. Werk het

gerecht verder af met de mayonaise,

ui, marmelade, espuma, kaviaar en

het uienpoeder. Schenk de bouillon er 

aan tafel bij.

PETR KUNC, CHEF BIJ SALABKA IN PRAAG

Beluga
kaviaar
textuur van aardappelen,
uien en kruiden

Beluga kaviaar 

7 g Klecka kaviaar

Gekonfijte aardappelen

300 g Grenaille aardappelen

200 g Campina Roomboter, ongezouten 

20 g knoflook

10 g tijm

200 g groentebouillon

  zout

Aardappelespuma 

100 g Debic Kookroom 20% Original 

100 g gekookte Grenaille aardappelen

100 g Campina Roomboter, ongezouten 

  zout

1  NO2-patroon

Uienmarmelade 

200 g ui in balsamico-azijn

20 g suiker

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE
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WERKWIJZE

Witte chocolademousse

Rooster de amandelen in een pan zonder vetstof, voeg de room toe en 

verwarm. Cutter alles fijn in de blender, meng goed en laat dertig minuten 

trekken. Haal het mengsel door een fijne zeef. Voeg de in water geweekte 

gelatineblaadjes en het zout toe en verwarm dit, zodat de gelatine oplost.

Giet het mengsel over de chocolade en verwarm au bain-marie om de 

chocolade te smelten; meng daarna goed. Voeg de yoghurt toe en meng 

opnieuw. Doe de mousse in een spuitzak en laat opstijven in de koelkast.

Citroenmeringue

Breng het water en de verbena aan de kook, laat trekken, giet af en laat 

afkoelen. Voeg de resterende ingrediënten toe, meng goed en klop het 

mengsel op tot stijve pieken. Spuit met behulp van een spuitzak dunne 

repen van de massa op een siliconenmat en laat het gedurende 24 uur 

drogen op 60 °C.

Sorbet van klaverzuring

Meng de invertsuiker, het citroenzuur, de klaverzuring en het water goed 

in de blender. Verpak het mengsel vacuüm en laat het gedurende 24 uur 

trekken. Zeef het mengsel en voeg de rest van de ingrediënten toe.

Doe het mengsel in de pacojet en laat het een nacht bevriezen op -22 °C. 

Als je geen pacojet hebt, gebruik dan een ijsmachine. 

Consommé van wilde aardbeien

Doe de diepgevroren puree in een kaasdoek en laat uitlekken. 

AFWERKING

Spuit de mousse in de borden en werk het gerecht af met verse frambozen, 

bramen, zwarte bessen, kruisbessen, eetbaar goud en eetbare bloemen.

Schenk de consommé ernaast.

Witte chocolademousse

132 g Debic Slagroom 35% zonder suiker

0,8 g zout

12 g bladgelatine

192 g witte chocolade, Callebaut

172 g yoghurt

20 g amandelen 

Citroenmeringue

17 g Albumina (Sosa)

50 g citroensap

100 g poedersuiker

17 g isomalt

100 g water

4 g verbena 

Sorbet van klaverzuring

4 g Procrema (Sosa)

4 g glucose

2 g invertsuiker

2 g citroenzuur

40 g klaverzuring

200 g water

Consommé van wilde aardbeien

60 g wilde aardbeienpuree, Boiron 

Garnering 

  verse bosvruchten van

  het seizoen (frambozen, bramen,

  zwarte bessen, kruisbessen)

  eetbaar goud

  eetbare bloemen

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

PETR KUNC, CHEF BIJ SALABKA IN PRAAG

Witte
chocolade
zomervruchten, klaverzuring,
eetbaar bladgoud
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Koken in een korst van klei is niet nieuw. Denk maar aan de 
bedelaarskip: deze wereldwijd bekende bereidingstechniek 
van garen in klei is tweeduizend jaar geleden al in China
gesignaleerd. Maar waarom zou je nou eigenlijk een korst 
van deeg, zout of zelfs klei gebruiken in de keuken?
Wat zijn de voordelen hiervan? En vooral ook: wat levert
het op aan smaak?

Boetseren
In de keuken 

In deze editie van ‘Techniek in beeld’ 

leggen we je in woord en beeld uit hoe je 

een korst kunt gebruiken bij de bereiding 

van groente. Je kent waarschijnlijk de 

zeebaars in een zoutkorst wel: een 

ovenbereiding waarbij de vis wordt 

ingepakt in een dikke laag zout en zo in 

de oven wordt gegaard. Het levert niet 

alleen een spectaculaire tafelbereiding 

op, het biedt ook nog eens diverse 

voordelen in smaak. Het geheim van 

de zoutkorst is dat deze de zeebaars 

volledig afsluit, zodat alle natuurlijke 

smaken tijdens het bereidingsproces 

bewaard blijven. De vis wordt in zijn 

eigen vocht gegaard.

Voor groente geldt hetzelfde. Door 

groente in te pakken in een laag van 

zout, deeg of klei blijven de smaken 

in de groente. Dit levert een intense, 

geconcentreerde smaak op.

Op de volgende pagina’s gaan we hier 

dieper op in. Bovendien hebben we

Luc Kusters van restaurant Bolenius*,

de expert op het gebied van koken met 

klei, gevraagd om zijn signature dish met 

jullie te delen.

De drie technieken die we uitwerken:

• Zoutdeeg

• Zoutkorst

• Koken met klei



Ingrediënten

1500 g bloem

105 g grof zout

390 g fijn zout 

3  eieren

450 g eiwit

30  takjes tijm 

  water

zoutDeeg

BasIsrecept zoutdeeg

1

2

3

4

5

Een zoutdeeg is anders dan een zoutkorst. Zoutdeeg wordt

gemaakt van bloem, zout, ei, eiwit en kruiden. Je kunt het deeg

niet eten, maar je kunt het wel heel mooi in vorm brengen zoals

een gewoon deeg. Zo kun je het deeg helemaal om de groente

heen boetseren, wat na het afbakken een mooi resultaat geeft

om aan tafel te presenteren.

Om een goed zoutdeeg te maken, is het belangrijk het juiste zout

te kiezen. De zoutkorrels moeten niet te grof zijn, want hoe fijner

het zout, des te dichter de korst. Wanneer er kleine scheurtjes

of open plekken ontstaan, ontsnapt de waterdamp en droogt

de met zorg ingepakte groente uit. Ook ontsnapt er smaak.

Zolang de korst dicht blijft, worden de smaken geconcentreerd.

Stap voor stap bereiden van zoutdeeg

1.  Vermeng alle ingrediënten voor het zoutdeeg samen in de

 mengkom van de planeetmenger.

2.  Kneed tot een soepel deeg. Voeg eventueel nog wat water

 toe om het soepel te maken.

3.  Rol het deeg uit tot ongeveer 1 cm dikte.

4.  Boetseer het deeg om de groente.

5.  Bak af in de oven op 180 °C. Een koolraap of knolselderij

 kan wel twee uur nodig hebben. Laat de groente rusten,

 snijd met een kartelmes het deeg rondom open en verwerk

 verder tot een gerecht.

Om jullie op weg te helpen hebben wij vier recepten uitgewerkt,

waarin we de techniek van werken met zoutdeeg hebben toegepast 

op diverse groenten. Hierbij hebben we bovendien een aantal

soorten crème fraîche gemaakt op basis van Debic slagroom.

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Koolraap

2  koolrapen

2 kg basis zoutdeeg

100 ml Debic Bakken & Braden 

Crème fraîche van dashi

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

4 el karnemelk

60 g kombu

5 g katsuobushi

  zout

Garnering

50 g zeewierchips

5 g sesamzaadjes, geroosterd

1  mini Romaanse sla 

WERKWIJZE

Vermeng de slagroom samen met de kombu en de 

katsuobushi. Laat twaalf uur koud infuseren en passeer 

door een fijne zeef. Laat twee dagen op 25 °C afgedekt 

met keukenpapier of kaasdoek fermenteren. Koel daarna 

goed terug. Schil de koolrapen met een dunschiller en 

rol het deeg eromheen. Bak af in de oven op 180 °C 

gedurende 1,5 -2 uur. Prik met een satéprikker door het 

deeg heen om de gaarheid te controleren. Laat rusten 

en snijd open met een kartelmes. Snijd in plakken van

2 cm. Steek uit met een ronde steker.

AFWERKING

Verwarm Debic Bakken & Braden en bak de plakken 

koolraap aan beide zijden aan. Dresseer op de borden 

en bestrooi met sesamzaadjes en zout. Klop de crème 

fraîche luchtig en breng op smaak met zout. Werk het 

gerecht verder af met de sla, de quenelle crème fraîche 

en de zeewierchips.

In deeg
gebakken
koolraap

met crème fraîche

van dashi
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In zoutDeeg 
gebakken zoete 
aardappel met crème fraîche 

van sinaasappel

en kaneel

In zoutDeeg
gebakken
aardappel
met crème fraîche

van gerOokt spek

en zUurkool

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

Aardappel

1,5 kg basis zoutdeeg

10  aardappelen

500 g  zuurkool, gekonfijt 

200 g uitgebakken spek

Crème fraîche van zuurkool en spek

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

60 g gerookt spek

2 el zuurkoolvocht

3 el karnemelk

Zoete aardappel

10  zoete aardappelen

1 kg basis zoutdeeg

Crème fraîche van kaneel en sinaasappel

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker 

2  kaneelstokjes 

1  zestes van sinaasappel

4 el karnemelk

Zoete aardappel krokant

4  zoete aardappelen

50 g eiwit 

Garnering

20 g gehakte bieslook

WERKWIJZE

Bak het gerookte spek uit en laat afkoelen.

Vermeng met de slagroom en laat gedurende twaalf uur 

koud infuseren. Passeer door een fijne zeef en meng 

de slagroom met de karnemelk en het zuurkoolvocht 

erdoor. Dek af met keukenpapier of een kaasdoek en 

laat twee dagen op 25 °C fermenteren. Koel daarna 

goed terug. Was de aardappelen goed en rol het deeg 

goed om de aardappelen heen. Bak af in de oven op

180 °C gedurende 40-45 minuten. Check dit met behulp 

van een satéprikker. Laat de aardappelen even rusten

en snijd rondom open met een kartelmes.

AFWERKING

Klop de crème fraîche luchtig en breng op smaak met 

zout. Dresseer de zuurkool samen met het spek in 

het kapje van het deeg en plaats de quenelle crème 

fraîche erbovenop.

WERKWIJZE

Vermeng de slagroom samen met de kaneelstokjes en de zestes van de 

sinaasappel en laat koud infuseren gedurende twaalf uur. Passeer door

een fijne zeef en vermeng de slagroom met de karnemelk. Laat twee

dagen op 25 °C afgedekt met keukenpapier of kaasdoek fermenteren.

Koel daarna goed terug. Was de zoete aardappelen en droog goed na. 

Boetseer het zoutdeeg er omheen en bak af in de oven op 180 °C.

Prik met een satéprikker door het deeg heen om de gaarheid te 

controleren. Laat rusten en snijd open met een kartelmes. Voor de 

krokantjes: kook de zoete aardappelen gaar in de schil, pel en pureer fijn, 

meng met het eiwit en smeer dun uit op een siliconenmatje. Droog in

de oven op 50 °C gedurende vier uur. Bewaar in een goed afgesloten

bak met siliconenkorrels.

AFWERKING

Regenereer de zoete aardappel en steek er een lepeltje in. Klop de crème 

fraîche luchtig en breng op smaak met zout. Dresseer een quenelle in het 

deegkapje en werk af met de krokantjes en gehakte bieslook.
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Deze techniek is het meest bekend onder koks.

De zoutkorst wordt vooral op vlees en vis toegepast,

maar je kunt hem zeker ook voor aardappelen en groenten 

gebruiken. Ook hier is de juiste keuze in zout van belang.

Gebruik je groenten die nog geschild moeten worden, 

dan maakt het niet veel uit of je fijn of juist grover zout 

kiest. Voor een zoutkorst rondom geschilde groenten, 

vis of vlees gebruiken we het liefst grof zout. Dit omdat 

er van fijn zout veel meer aan het product blijft zitten; 

grof zout is gemakkelijker te verwijderen.

Zoutkorst

200 g  grof zeezout

20 g eiwit

Pastinaak

5  pastinaken

Crème van pastinaak

5  gegaarde pastinaken, geschild

300 ml Debic Kookroom 20% Original

  zout

Werkwijze

Meng het zout met het eiwit en klop 

deze schuimig met een garde. Plaats een 

laagje zout in een braadslee en plaats de 

pastinaken erop. Dek af met het zout en 

gaar op 180 °C. Prik met een satéprikker 

door de korst heen om te kijken of de 

pastinaken de gewenste gaarheid hebben 

bereikt. Verwerk de gegaarde pastinaken 

daarna verder tot een crème van pastinaak 

met Debic Kookroom 20% Original. 

Zoutkorst

200 g  grof zeezout

20 g eiwit

50 g Savora mosterd 

Aardappelen

5  aardappelen, Bintje

10  takjes tijm 

Mousseline 

300 g gegaarde aardappel

200 ml Debic Kookroom 20% Original

50 g Campina Roomboter, ongezouten 

50 g Savora mosterd

  zout 

Werkwijze

Meng het zout met het eiwit en de Savora mosterd en klop 

deze schuimig met een garde. Plaats een laagje zout in een 

braadslee en plaats de aardappelen en tijm erop. Dek af met 

het zout en gaar op 180 °C. Prik met een satéprikker door 

de korst heen om te kijken of de aardappelen de gewenste 

gaarheid hebben bereikt. Verwerk de gegaarde aardappelen 

tot een mooie aardappelmousseline.

aardappelen In zoutkorst

pastInaken In zoutkorst

zoutkorst

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE

Schil de knolselderij met een dunschiller en rol het deeg 

eromheen. Bak af in de oven op 180 °C gedurende 

1,5 -2 uur. Prik met een satéprikker door het deeg heen 

om de gaarheid te controleren. Laat rusten en snijd 

open met een kartelmes. Snijd de knolselderij in gelijke 

parten. Meng voor de crème fraîche de karnemelk 

samen met de slagroom en laat twee dagen op 25 °C 

afgedekt met keukenpapier of kaasdoek fermenteren. 

Koel daarna goed terug. 

AFWERKING

Regenereer de knolselderij en breng op smaak met zout. 

Klop de crème fraîche luchtig, vermeng het remoulade- 

garnituur en breng op smaak met zout. Dresseer de 

parten knolselderij op de borden en werk af met een 

quenelle crème fraîche, de saus en een krokant van 

knolselderij.

In zoutDeeg
gebakken
knolselDerIj

met crème
fraîche van
remoulade
en dashisaus 

Knolselderij

1  grote knolselderij

1 kg basis zoutdeeg 

Crème fraîche van remoulade

1 l Debic Slagroom 35% zonder suiker

4 el karnemelk 

50 g kappertjes, fijn gehakt 

100 g augurk, fijne brunoise

20 g  peterselie, gehakt

20 g kervel, gehakt

1  sjalot, gesnipperd

  zout  

Garnering 

200 ml dashisaus (recept zie debic.nl)

10  knolselderij krokant 
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Een vegetarisch gerecht op de kaart? De eeuwige 

portobello gevuld met geitenkaas wordt door gasten 

niet meer geaccepteerd. Vegetarisch koken is inmiddels 

in veel restaurants meer dan een ‘rondje koelkast’ 

geworden, veel meer! In het zeven gangen groentemenu 

dat restaurant Bolenius serveert, staat de bereiding van 

groente centraal. Dé tip van Luc Kusters: ga met groente 

om zoals je ook met vis en vlees omgaat. Het grootste 

compliment dat hij zelf ooit kreeg, is dat een bekende 

Zeeuwse sterrenchef met zijn techniek aan de slag is 

gegaan en zelf ook een creatie met groente op de kaart 

heeft gezet. Reden genoeg om hier samen met Luc 

dieper op in te gaan en jullie uit te leggen hoe je met klei 

in de keuken kunt omgaan.

Beste biet ter wereld

De biet in klei staat bij Bolenius al tien jaar op het menu 

en wordt nog iedere dag geserveerd. Gasten komen er 

speciaal voor terug. Vergelijk het met een concert van 

de Rolling Stones: je wilt van de klassiekers genieten. 

Het allerbelangrijkste bij dit gerecht is uiteraard de 

kwaliteit van de biet. Luc noemt de bieten in zijn 

restaurant de beste bieten ter wereld; hij krijgt ze via 

Wim Bijma uit Osdorp. De bieten worden iedere dag na 

de avondbespreking om 17.45 uur geboetseerd met klei, 

zodat de klei niet uitdroogt. Na het hoofdgerecht wordt 

de biet geserveerd zoals vroeger de groente na het ‘pièce 

de résistance’ werd geserveerd. 

Chamotte klei

De kleisoort die we gebruiken, is chamotte klei: een 

zilte klei, die voedselveilig is. We bestellen deze in 

Oisterwijk bij een kinderwinkel. Voordat we de klei om de 

bieten heen rollen, vermengen we deze eerst met een 

hoeveelheid zout. De bieten krijgen zo extra smaak mee 

tijdens het bakken. 

Restaurant Bolenius* in Amsterdam
is door We’re Smart World 
uitgeroepen tot een van de
25 beste groenterestaurants ter 
wereld. In 2015 is Bolenius door 
Gault Millau verkozen tot Beste 
Groenterestaurant van Nederland; 
twee jaar later ontving Meesterkok
en grondlegger van de Dutch
cuisine Luc Kusters zijn eerste 
Michelin-ster.

kleI
Stap voor stap koken met klei

1.  Rol de klei op in plakken van ongeveer één cm dikte.

2.  Rol de klei om de biet en maak de klei dicht aan

 de onderzijde.

3.  Boetseer de klei als het ware in een klein

 schoorsteentje. Dit ziet er mooi uit en de biet kan

 zijn vocht iets kwijt. De klei zal daardoor minder

 snel scheuren tijdens het afbakken. 

4.  Bak de bieten af in de oven op 220 °C gedurende

 50 minuten.

5.  Laat de bieten minimaal 15 minuten rusten.

 Doe je dit niet, dan laat de biet zijn sappen los zoals

 bij vlees. 

6.  Breek de klei aan tafel open met een hamertje. 

7.  Schil de biet en snijd in twee stukken.

 Trancheer de halve bieten in plakjes.

8. Dresseer op de borden. Werk af met een krachtige

 plantaardige jus van morille, croutons van zuurdesem

 en chiffonade van bietenblad.

Werk met aardse groenten. Groenten die aards smaken en in 

de klei worden bereid, krijgen een nog sterkere aardse smaak. 

Klei komt immers ook direct uit de aarde en zal zeker zijn 

smaak afgeven. Gebruik groente die je moet pellen, zodat je 

altijd bescherming hebt tijdens het bakken. Een bloemkool 

of witlof zijn dus niet geschikt. De wortel van de witlof, 

pastinaken of knolselderij zijn wel geschikt.

BIet In kleI

tIps

1

5

2

6

3

7

4

8

koken met

"Vegetarisch koken is meer 
dan een rondje koelkast"
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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

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.

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*
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Eigenlijk wilde Charlie Martens muzikant worden. Iets met

zijn gitaar doen. Zijn creativiteit nam echter een compleet 

andere wending. “Al vijftien jaar heb ik Maison de Table: een 

groothandel in horecamaterialen, die alles levert voor een fraai 

gedekte tafel. Van tafellinnen tot bijpassend glaswerk, bestek 

en het peper en zout op tafel. In die hoedanigheid was ik altijd 

op zoek naar mooie borden voor mijn klanten, voornamelijk 

chefs in de betere restaurants van Nederland en België. Er zijn 

wereldwijd genoeg fabrikanten die leuke borden maken, maar

zij maken hun assortiment veelal voor een vrij breed publiek.

Ik wilde iets meer apart, iets meer extreem. Daarom ben ik gaan 

samenwerken met lokale keramisten.”

Het lijkt op zich een goed idee: de keramisten brengen

Charlie het exclusieve aanbod dat hij zoekt. De wachttijden

lopen echter al snel op. “Soms moest ik een half jaar wachten 

op 24 bordjes. En chefs hebben het liever vandaag dan morgen! 

Ik dacht: dat kan ik beter. Ik zag in die ateliers wat je voor 

geweldig mooie dingen met klei kunt doen. Ik ben me intensief 

gaan verdiepen in de wereld van klei, heb een oventje gekocht 

en ben met Studio Mattes begonnen.”

#platebyStudioMattes
Inmiddels is Charlie vijf jaar bezig. “Ik ben dikwijls met mijn

kop tegen de muur gelopen en heb ongelooflijk veel fouten

gemaakt. Maar ik ben steeds blijven denken: waar een wil is,

is een weg.” Omdat hij de opdrachten al snel amper kan 

combineren met Maison de Table neemt hij eerst één parttime 

keramist aan, dan nog één. Inmiddels heeft hij een

internationale groep van zes medewerkers en een wereldwijde 

klantenkring bovendien. Zijn keramiek wordt naar allerlei landen 

verzonden. Nummer één van de wereld Mauro Colagreco uit 

Frankrijk, Jonnie Boer van De Librije, Quique Dacosta van

Studio Mattes maakt
keramiek voor
wereldberoemde chefs

Charlie Martens, oprichter en eigenaar

Imperfectie
met een
barst

Aan de wand van het atelier van Studio Mattes in
het Belgische Herk-de-Stad staat met grote letters 
‘imperfection’. “Onze borden zijn pas perfect,
wanneer de chef er zijn gerecht op presenteert”, 
verklaart eigenaar Charlie Martens. Zijn wereldwijd 
beroemde keramiek wordt gekenmerkt door
robuuste, grillige vormen en dikwijls een flinke 
scheur of barst. “Juist die imperfecties worden als 
mijn signatuur gezien. Maar ik ben die zelf eigenlijk 
al beu. Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws.”

“Onze borden zijn pas 
perfect, wanneer de
chef er zijn gerecht
op presenteert.”

het gelijknamige restaurant in Spanje, 

Jan Tournier, Julien Royer van Odette 

en Thijs Meliefste: allemaal gerenom-

meerde chefs die regelmatig hun 

servies bij Studio Mattes bestellen. 

“Het stemt me nederig en dank-

baar”, aldus Charlie, die zijn bedrijf 

vernoemde naar de bijnaam ‘Mattes’ 

die hij van vrienden kreeg. Had hij 

geweten dat hij internationaal naam 

zou maken, dan had hij wellicht een 

naam gekozen die men ook over de 

grens goed zou kunnen uitspreken. 

“Ondanks dat alles blijf ik met beide 

voeten op de grond. Ook de beste 

chefs blijven gewoon mensen.

Ik herken hun passie en hun

energie. Voor het nieuwe restaurant 

van Mauro Colagreco in Bangkok 

heb ik al tweemaal een serie borden 

afgekeurd, omdat ik ze gewoon niet 

goed genoeg vind. Dan maak ik ze 

opnieuw. In die zin moet het wél

perfect zijn. Ik wil er zelf volledig 

content mee zijn.”

Instagram-posts van bekende chefs 

met honderdduizenden volgers op 

sociale media helpen om Studio 

Mattes wereldwijd bekend te maken. 

“Als zij een gerechtje presenteren 

met #platebyStudioMattes, zie ik nog 

diezelfde dag de mailbox vollopen. 

Orders komen inmiddels van over de 

hele wereld, soms zelfs zonder dat 

men ooit een bord van mij in handen 

heeft gehad. Het is een kwestie van 

vertrouwen over en weer.
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Klei als basis
Het keramiek van Studio Mattes wordt altijd 

van klei gemaakt. Een bevriende houtbewer-

ker voegt nu en dan iets van hout toe, in de 

toekomst wil Charlie graag met glas gaan 

werken. “Op dit moment is echter klei de

basis. We gieten die in mallen, waar de klei 

een uur tot anderhalf uur in blijft. Die tijd 

bepaalt uiteindelijk de dikte van het bord 

of de vorm. Vervolgens gieten we de klei 

uit de mal om het te laten drogen. Het 

vocht verdampt en meteen treedt er een 

krimp op: klei heeft een krimppercentage 

van 9 procent. Ik werk overigens met veel 

drogere klei dan men in de opleiding leert. 

Dat zorgt onder andere voor die signatuur 

met scheuren en barsten. Het maakt ons 

handwerk uniek.” Voor sommige processen 

werkt Studio Mattes met semi-industriële 

machines, omdat die met de hand vrijwel 

ondoenlijk zijn. Ook maakt Charlie gebruik 

van 3D-prints als moedervormen. “Sommige 

ontwerpen zijn millimeterwerk, dat krijg je op 

een draaischijf bijna niet voor elkaar.

Als iets heel strak moet worden, gebruiken 

we 3D-prints als basis. Handwerk waar het 

kan, moderne techniek als dat helpt.”

Na het drogen begint het echte werk voor

de keramisten. Poetsen. Opschuren.

Afsponzen. Nog eens drogen en een eerste 

keer bakken op 900 graden. “Hierna is

het product redelijk uitgehard, maar het

absorbeert nog wel vocht. Dat is nodig,

omdat we in deze fase een toplaag of

coating van glazuur gaan aanbrengen.

Uiteindelijk bakken we het servies nog een 

keer op 1300 graden. Hoe hoger de

temperatuur waarop je het bakt, hoe steviger 

het materiaal is. Nadeel ervan is dat je geen 

felle kleuren kunt gebruiken. Die keuze heb 

ik gemaakt. Mijn borden worden intensief 

gebruikt: ze gaan soms wel viermaal per dag 

in de vaatwasser en staan in warmhoudkas-

ten. Ik wil niet dat mijn klanten betalen voor 

servies dat na twee weken al beschadigd is.”

Buikgevoel
In trends op het gebied van gastronomie verdiept Charlie zich

nauwelijks. “Ik ben er een groot voorstander van om je buikgevoel

te volgen. Je moet niet te veel om je heen kijken of rekening houden 

met wat klanten eventueel mooi vinden. Als je het zelf leuk vindt, is dat 

veel meer waard. Bovendien: ik heb soms dagenlang aan iets gewerkt, 

dat vervolgens voor geen meter verkoopt. Een andere keer ben je zelf 

maar amper tevreden en vliegt het de winkel uit. Je kunt er toch

geen peil op trekken. Voor mij is het belangrijkste uitgangspunt voor 

alles wat ik maak, dat het eten er goed op blijft liggen en dat je

ermee van de keuken naar het restaurant en vice versa kunt komen. 

Natuurlijk denk ik op die manier mee met mijn klanten. Maar ik wil

met mijn ontwerpen chefs ook uitdagen: hoe krijgen zij hun gerecht

zo mooi mogelijk op mijn bord?” 

Trends komen evengoed wel bij Studio Mattes binnenwaaien, omdat 

zijn producten vaak een wisselwerking zijn tussen wat Charlie zelf wil 

maken en wat zijn klanten vragen. “Als een chef mij iets vraagt wat 

technisch mogelijk is, wil ik dat zeker uitproberen. Ik vind het belangrijk 

niet overal munt uit te hoeven slaan. Soms vraagt een chef het vrijwel 

onmogelijke. Dan vind ik het tóch leuk om daaraan te werken, omdat je 

er altijd van leert en er ook om gewaardeerd wordt. Je moet accepteren 

dat niet alles altijd geld oplevert. Mijn insteek is: passie, geven, maken. 

Dat komt uiteindelijk bij je terug.”

Copycats
Inspiratie komt voor Charlie van 

overal – en altijd spontaan. “Ik ben 

nog nooit met een blad papier gaan 

zitten; het komt rechtstreeks uit mijn 

hoofd. Soms zet ik halverwege de 

productie het proces stop, omdat ik 

een schitterende vorm zie ontstaan. 

Die was dan wellicht helemaal niet de

bedoeling, maar kan zomaar de basis 

vormen voor een geheel nieuwe 

collectie.” 

Maatwerk maakt Studio Mattes 

steeds minder; simpelweg omdat er 

inmiddels zoveel borden, kommen, 

kopjes en bekers op de planken 

staan, dat vrijwel iedere chef daar iets 

van zijn gading tussen vindt.

“Soms willen ze net een andere maat, een kleiner oortje, een dieper 

bord of een ander glazuur. Dat kan altijd. En zo ontstaan collecties:

producten die bij elkaar passen, maar allemaal net even anders zijn. 

Ieder stuk dat we maken is met de hand vervaardigd en dus uniek.

Maar natuurlijk noteren we goed wat we hebben gedaan, zodat we

het kunnen reproduceren.”

Charlie ziet dat zijn werk regelmatig wordt gekopieerd door andere 

keramisten, inclusief de barsten. Hij haalt er lachend zijn schouders over 

op. “Ik ga daar geen negatieve energie aan besteden. Ik vind het vooral 

een eer en beschouw het als een compliment. Wanneer een ander een 

kopie van mijn werk in de markt zet, ben ik zelf al dertig concepten 

verder. Bovendien: wat is een kopie? Alles is al eens gemaakt. Je moet 

datgene maken waar je vierkant achter kunt staan. Ik denk weleens 

tijdens een ontwerpproces: dit zou geschikt kunnen zijn voor die of die. 

Maar een chef is voor mij nooit het uitgangspunt. Ik vaar altijd op mijn 

eigen intuïtie.

Studio Mattes produceert
uitsluitend voor professionals. 
Eenmaal per jaar organiseert 
Charlie een stockverkoop in zijn 
atelier in Herk-de-Stad.
Eerst voor chefs, daarna voor
particuliere klanten. Dit jaar zal
de stockverkoop voor chefs op 
30 november en 1 december zijn. 
Meer info op studio-mattes.com

Wereldwijde
distributie
Studio Mattes werkt over de 
grenzen van België met exclusieve 
distributeurs. “Zij kennen hun 
klanten en de markt. Dubai,
Singapore, het maakt niet uit
waar: zij hebben al een netwerk. 
Die samenwerking verloopt heel 
goed. De distributeurs bepalen 
voor mij ook de verkoopprijzen. 
Daarom heb ik één distributeur 
per land, zodat ze niet met
elkaar de concurrentie aangaan.
In landen waar ik geen contacten 
heb, lever ik rechtstreeks aan
de klant.”

“Ik wil met mijn
ontwerpen chefs
ook uitdagen.”
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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.

Vis en vlees bereiden in zout of deeg is binnen de gastronomie inmiddels 

redelijk gangbaar en een mooie manier om producten op een smaakvolle

en spectaculaire manier te presenteren. De laatste jaren zie je daarnaast 

steeds vaker groentebereidingen met klei. Is dat eigenlijk wel veilig?

En waar haal je de juiste klei? Vooropgesteld: bakken in klei is natuurlijk niets 

nieuws! De eeuwenoude Chinese bedelaarskip (kip bereid in lotusbladeren 

en klei) is daarvan een mooi bewijs. Klei kwam toen rechtstreeks uit de 

natuur; er was dus niets aan toegevoegd. Tegenwoordig zit er lood in veel 

kleisoorten, wat gevaarlijk is voor onze gezondheid. Wil je een knol zoals 

rode biet garen in klei, dan moet je loodvrije klei gebruiken. Chamotteklei 

is loodvrij, via internet makkelijk te verkrijgen (in de kleuren wit en rood) en 

goed betaalbaar. Kijk voor een toepassing op pagina 26.

Kun je
veilig koken
met klei?

Een kleine vijftien jaar geleden was het vooral kiezen tussen keukenzout, 

fijn zeezout of grof zeezout. Daar kwam eerst (de nog steeds mateloos 

populaire) fleur de sel bij en later het ook niet meer weg te denken 

Maldonzout. Toen was het hek van de dam en volgden Himalayazout, Hawaii 

zout, Perzisch blauw zout, black salt, Scandinavisch rookzout en zo kunnen 

we nog wel even doorgaan. De keuze voor een bepaald type zout kan echt 

een verschil maken, maar voor 98% is al het zout hetzelfde! Het keukenzout 

dat wij gebruiken komt voor in de grond als steenzout en is ontstaan uit 

opgedroogde binnenzeeën. Daardoor is er geen verschil met zeezout. 

Alleen de winning verschilt. Zowel zeezout als het duurdere fleur de sel en 

Maldonzout ontstaan door water te laten verdampen en de zoutkristallen te 

verzamelen. Deze kristallen maken het verschil, omdat ze naast smaak een 

bijzondere structuur geven aan je creaties.

Welke zoutsoorten zijn relevant?

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.

Is zoete
aardappel
familie van de
aardappel?

Nee. Zoete aardappelen zijn geen 

onderdeel van de nachtschadefamilie, 

maar van de windefamilie. Op het eerste 

gezicht lijkt een zoete aardappel een 

gewone aardappel. Maar als je beter kijkt, 

zie je dat zowel de buitenkant als de 

binnenkant er toch echt anders uitzien.

Een zoete aardappel, ook wel bataat 

genoemd, is een knolgewas.

Zoete aardappelen zijn er in honderden 

soorten en de kleur kan uiteenlopen van 

oranje tot paars. Kenmerkend voor de 

harde en zetmeelrijke varianten is dat 

deze vaak wittig tot paarsrood gekleurd 

zijn. De zoetere en zachtere varianten 

zijn vaak donkeroranje gekleurd door 

het aanwezige bètacaroteen. Vooral 

de oranje knollen worden gebruikt in 

de westerse keuken. Voor een kok is 

het interessant om te weten dat zoete 

aardappel inuline bevat, net als uien.

De bekendste eigenschap daarvan is dat 

het bij verwarming zoet wordt en bij hoge 

temperaturen karamelliseert. Dit geeft 

veel diepgang aan je gerechten.

Kijk voor een toepassing op pagina 22.

HET ONZE
CHEFS

Is verse pasta
ook betere pasta?

Dat ligt vooral aan de soort pasta. Even voor de 

duidelijkheid: zelfs de meeste Italianen maken hun pasta 

allang niet meer zelf. Tijdgebrek is de belangrijkste oorzaak, 

maar daarnaast speelt mee dat de alternatieven vaak 

beter zijn dan veel zelfgemaakte producten. Soms wordt 

er bewust gekozen voor zelfgemaakte pasta omdat daarin 

ei is verwerkt. Dat smaakt natuurlijk wel even anders dan 

pasta gemaakt van enkel bloem en water. Met name pasta 

die wordt aangemaakt met een smaakvolle saus of pesto 

mag echter gerust wat neutraler zijn. Veel belangrijker is het 

dat de buitenkant van de pasta een ruw oppervlak heeft, 

zodat de saus er in een dunne laag aan blijft hangen. Voor 

gevulde pastasoorten zoals ravioli blijft vers pastadeeg de 

beste optie. Kijk voor bereidingen van pasta op pagina 36.
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KIES JE SAUS
De Italianen zijn strak in de leer, maar in 
de praktijk past bijna iedere saus bij iedere 
pastasoort. Belangrijk is dat deze mooi om
de pasta heen blijft kleven en dat er zeker
niet te veel saus wordt gebruikt.

Gebruik Debic Kookroom 20% Original voor een 
snelle binding en een volle roomsmaak.

KIES JE SMAAKMAKER
Met een smaakmaker bedoelen we de ingrediënten
die naast de saus en pasta toegevoegd kunnen 
worden. Denk aan Parmezaanse kaas of verse 
kruiden. Maar ook extra ingrediënten als garnalen
of uitgebakken spek zijn mogelijk. 

KIES JE PASTA
Aangezien pasta’s er zijn in alle 

denkbare vormen en maten, is hier 
volop variatie mogelijk.  

Pasta is er in oneindig veel variaties; 
voor iedere smaak is er dé perfecte 
uitvoering. Makkelijk vers te bereiden
én snel vegetarisch te maken.
En dankzij de slimme marges, zijn
het winstpakkers op de kaart.
 
Een goede pasta heeft drie elementen
In eenvoud herkent men de meester, 
zeker wat pasta betreft. Er zijn voor 
perfectie dan ook slechts drie elementen 
nodig. Eén: de pasta. Twee: de saus.
En drie: de smaakmaker. Uiteraard kun
je daarmee weer alle kanten op.

PASTA! 2

1

3

Meer informatie en recepturen?
Download de Pastabrochure via debic.nl
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Tomaten-roomsaus 

8  tomaten 

400 ml Debic Kookroom 20% Original

  zout 

Mozzarellaroom

400 g mozzarella 

400 g Debic Kookroom 20% Original 

  zout 

Tagliatelle 

800 g bloem 

8  eieren 

160 g spinazie 

 

Garnering 

10  cherrytomaten

50 g spinazieblaadjes 

50 g tomatenblokjes 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN 

WERKWIJZE

Tomaten-roomsaus 

Plisseer de tomaten en verwijder de zaadjes. Snijd in stukken en breng aan 

de kook samen met de kookroom. Reduceer tot de gewenste sausdikte en 

cutter fijn in de blender. Breng op smaak met zout. 

Mozzarellaroom

Cutter de room en mozzarella fijn in de blender. Druk door een fijne zeef. 

Breng op smaak met zout en bewaar in de koeling. 

Tagliatelle 

Was de spinazie en kook gaar in een klein beetje water. Koel direct terug 

in ijswater. Knijp goed uit en druk door een fijne zeef. Maak een berg van 

de bloem en een kuiltje in het midden. Voeg de eieren en de spinazie toe. 

Kneed goed door totdat je een gladde homogene massa krijgt.

Laat gedurende 15 minuten rusten in de koeling. Rol het deeg dun uit

met behulp van een pastamachine en laat de plak een aantal minuten 

aandrogen. Vouw dubbel en snijd in dunne repen van een halve centimeter. 

Bestuif eventueel met wat bloem.

AFWERKING

Kook de tagliatelle in kokend water gedurende 3 minuten. Verwarm een 

beetje van de tomatensaus en voeg de tagliatelle toe. Voeg eventueel nog 

wat kookwater toe. Maak een spiegel van mozzarellaroom op de borden 

en dresseer de tagliatelle met behulp van een pincet en een pollepel op 

de saus. Werk verder af met de cherrytomaatjes, tomatenblokjes en verse 

spinazie. 

GROENE TAGLIATELLE 
MET TOMAAT
en mozzarellaroom 

1

2

3

SAUS

PASTA

SMAAKMAKER

Meer informatie en recepturen?
Download de Pastabrochure via debic.nl
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Bloemkoolsaus 

500 g bloemkool 

200 ml Debic Kookroom 20% Original 

200 ml groentebouillon 

1  teen knoflook 

2  ansjovis in olie 

30 g olijfolie extra vergine

  peper en zout

Garnering 

200 g  bloemkoolroosjes 

50 g zwarte olijven

Pasta 

800 g pasta 

800 ml groentebouillon

200 g Parmezaanse kaas

  peper en zout

WERKWIJZE

Bloemkoolsaus 

Zweet de knoflook aan in de olijfolie. Voeg de ansjovis toe en los deze op. 

Voeg de bloemkool, kookroom en de groentebouillon toe. Kook de

bloemkool gaar en cutter fijn in de blender. Breng op smaak met peper

en zout. 

Garnering 

Snijd een aantal bloemkoolroosjes zeer dun op de Japanse mandoline

en plaats direct op ijswater. Cutter de overige bloemkool fijn in de

keukenmachine en frituur op 180 °C in de olie krokant. Droog de olijven 

gedurende 10 uur op 50 °C in de droogkast. Cutter fijn tot poeder. 

Pasta 

Breng de groentebouillon aan de kook en voeg de pasta toe. Kook al

roerende de pasta gaar. Voeg halverwege de bloemkoolsaus toe en

eventueel nog wat groentebouillon. Werk af met de geraspte Parmezaan

en breng op smaak met peper en zout.

AFWERKING

Dresseer de pasta met behulp van een ring op de borden.

Werk verder af met de bloemkoolstructuren en het olijfpoeder. 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN 

GOBBETTI 
RISOTTATI
met bloemkool en zwarte olijf

1

2

3

SAUS

PASTA

SMAAKMAKER

Meer informatie en recepturen?
Download de Pastabrochure via debic.nl
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Wie met Linda ‘menu-
kaartmeisje’ Even buiten
de deur gaat eten, moet
geduld hebben. “Ik kan
niet meer normaal naar
een menukaart kijken.

Er liggen vaak zoveel kansen 
op een betere verkoop en

dus meer omzet!”

Met haar unieke
menukaartscan helpt ze

chefs en restauranteigenaren 
hun menukaart te

optimaliseren.

Maak
kiezen
makkelijk
en leuk

“Ik baseer mijn kennis op
wetenschappelijk onder zoek
naar de manier waarop
mensen keuzes maken.”

Menukaartspecialist
Linda besloot van haar inzichten haar 

werk te maken om veel meer restaurants 

te kunnen helpen. Inmiddels is ze dé 

menukaartspecialist van Nederland en 

misschien wel van Europa. “Ik baseer 

mijn kennis op wetenschappelijk onder-

zoek naar de manier waarop mensen 

keuzes maken. Die onderzoeken zijn vaak 

uitsluitend toegankelijk voor studenten 

en docenten van universiteiten, dikwijls in 

het Engels geschreven en pagina’s lang. 

Ik maak de ingewikkelde theorie concreet 

toepasbaar in de praktijk. Omdat ik zelf in 

het verleden veel ervaring heb opgedaan 

in de horeca, weet ik bovendien waarover 

ik het heb. Ik begrijp dat menukaarten 

goed schoon te houden moeten zijn en 

dat het ene gerecht meer tijd kost om te 

maken dan het andere.”

Ondernemers of chefs die hun menukaart 

door Linda onder de loep laten nemen, 

wacht eerst een (telefonische) analyse 

van de cijfers. Wat wordt er bijvoorbeeld 

veel verkocht in het restaurant? En waar 

zitten de beste marges? “Door middel 

van deze quickscan kan ik al een aardig 

beeld geven van wat ik zou kunnen

betekenen en waar de kansen liggen”, 

aldus Linda. “Als de ondernemer dat 

interessant vindt, kom ik vervolgens op 

locatie. Daar ontmoet ik altijd graag

ook de chef. Hij kan mij precies vertellen 

wat er in een gerecht zit en wat hij

onder de aandacht wil brengen.” Linda 

bemoeit zich nadrukkelijk niet met de 

inhoudelijke kant van de menukaart.

Ze kijkt vooral naar de manier waarop

de verschillende gerechten zijn

gepositioneerd en gepresenteerd.

“Alles draait om verleiden.”

Apetrots is Linda Even, wanneer ze

bijna tien jaar geleden een gloednieuwe 

menukaart presenteert aan haar

ouders voor hun eigen restaurant.

“Ik had prachtig beeldmateriaal gebruikt, 

mooie kleuren gekozen, een passende 

typografie gevonden en het geheel gelikt 

vormgegeven. Het was de perfecte

menukaart geworden, dat wist ik 

zeker. Totdat ik een poosje later op 

wetenschappelijke onderzoeken naar de 

opbouw, inrichting en vormgeving van 

menukaarten stuitte. Niets van wat daarin 

werd gepresenteerd, bleek ik zelf te 

hebben toegepast. Dat fascineerde mij. 

Uit pure nieuwsgierigheid besloot ik de 

kaart van mijn ouders weer op de schop 

te gooien om die wetenschappelijke 

inzichten in de praktijk te kunnen toetsen. 

De resultaten waren verbluffend. Drie van 

onze specialiteiten verkochten significant 

beter en de gemiddelde besteding van 

onze gasten was flink omhoog gegaan.”

Weg met het euroteken
Met soms slechts simpele ingrepen

behaalt Linda verbluffende resultaten. 

Een goede foto van een uitsmijter met 

zalm op de kaart deed recent bij een 

klant de verkoop met 415% stijgen.

“Veel restauranteigenaren zijn huiverig 

voor het opnemen van foto’s van

gerechten op hun menukaart. Maar het 

werkt écht. Mensen willen zien wat ze 

krijgen.” Uit onderzoek is bovendien 

gebleken dat in restaurants waar het 

euroteken van de kaart is gehaald de 

gemiddelde besteding met 8,15% is

toegenomen. “Vrijwel iedere gast vindt 

het vervelend om continu te worden

herinnerd aan het feit dat hij aan het

einde van de avond moet afrekenen”, 

legt Linda uit. “Wanneer je ervoor zorgt 

dat het oerbrein op dit vlak zo min

mogelijk wordt getriggerd, geeft men 

meer en makkelijker geld uit.”

Ook wijst ze op zogenaamde waardevolle 

woorden, die een gerecht kunnen maken 

of breken. “Het gaat om bijvoeglijke 

naamwoorden, die ervoor zorgen dat

een gerecht onweerstaanbaar wordt.

Ze maken dat je als gast nóg beter weet 

wat je mag verwachten. Ik deel de

waardevolle woorden op in drie catego-

rieën: geografische termen, zintuiglijke 

termen en nostalgische termen.

Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar 

een land of een lokale streek, naar de 

textuur van een ingrediënt of aan een 

term als ‘traditioneel’. Gebruik liever 

geen woorden als ‘lekker’ of ‘heerlijk’:

die zijn subjectief.”
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Wat je aanbiedt, verkoop je
Het is een belangrijke les in de opleiding 

van iedere chef: wat je aanbiedt, verkoop 

je. Ook voor Linda is het een belangrijk 

uitgangspunt bij de analyse van een 

menukaart. Maar er zijn meer redenen 

dan omzet alleen om je menukaart te 

optimaliseren. “Een andere indeling van 

je menukaart maakt eten en dus koken 

avontuurlijker. In een carpaccio kun je 

nu eenmaal niet zo heel veel creativiteit 

kwijt. Wat gebeurt er als je van een ander 

voorgerecht een bestseller weet te

maken? Alles wat uit de keuken komt,

is de eerste kennismaking met de

creativiteit van jouw brigade. Dan wil je 

toch nu en dan heel verrassend uit de 

hoek komen?” Ook met het oog op het 

toenemend personeelstekort is een

menukaartscan zeer zinvol, volgens

Linda. “Met de indeling van je menukaart 

kun je sturen op gerechten die minder 

tijd kosten.”

Online oriënteren
Vaak beslissen mensen op basis van je 

menukaart om wel of niet bij jou te

komen eten. “Veel mensen oriënteren 

zich tegenwoordig online”, weet Linda. 

“Zorg dus dat je menukaart online te 

vinden is en er ook daar prima uitziet. 

Hang de kaart daarnaast eventueel in 

een glazen kastje bij de entree, als de

locatie zich daarvoor leent. Mooie foto’s 

en goede gerechten stellen mensen

gerust: ze durven erop te vertrouwen

dat het lekker gaat zijn.”

“Zorg ervoor dat de foto’s die je gebruikt 

van goede kwaliteit zijn en flink groot 

worden gepresenteerd. Je gasten moeten 

het gerecht al bijna kunnen proeven.

Kies daarnaast voor een goed leesbaar 

lettertype. Het lijkt een open deur, maar 

na de handgeschreven trend van de

afgelopen jaren is het geen overbodige 

tip. Let ook op de kleur van je letters en 

van de achtergrond.” Tot slot: hoeveel

gerechten bied je aan? “Niet te veel”, 

adviseert Linda. “We moeten in het

dagelijks leven al dan niet bewust al 

ontzettend veel keuzes maken. In een 

restaurant willen we niet opnieuw met

die keuzestress worden geconfronteerd. 

Te weinig keuze is echter ook niet

bevredigend. We noemen dit de

‘paradox of choice’. Je moet precies de 

juiste balans zien te vinden. Met een

optimale menukaart maak je kiezen

makkelijk én leuk. Je helpt je gasten te 

kiezen wat zij willen eten, níet wat zij 

willen betalen. En daarvan profiteer

je uiteindelijk allebei.”

Desserts op de kaart
Om klanten te verleiden na een

voor- en hoofdgerecht nog een dessert 

te bestellen, moet je hiervan volgens

Linda echt een feestje maken. “Zorg er 

in ieder geval voor dat je gasten nog 

een beetje ruimte overhouden voor die 

derde gang. Denk eens na over een 

aanbod van petit desserts. Een van mijn 

klanten die desserts in twee formaten 

ging aanbieden, zag de verkoop van 

desserts met maar liefst 92% stijgen. 

Gebruik foto’s en verleidelijke woorden 

om je desserts aan de man te brengen. 

En maak de verwachtingen vervolgens 

meer dan waar.”

Specialiteit 
van de chef 

 
Chocolademousse 

afgewerkt met 
advocaat 9,50

Desserts
Bananentaartje  
geflambeerd met Calvados, vanille-ijs, anglaise  11,50

Moelleux van bittere chocolade, 
bolletje vanille-ijs  9,95

Madagascar Vanille
mousse van amandelen, sinaasappelgelei, geroosterde 
amandelschijfjes, geparfumeerd met vanille Bourbon  10,50

Sorbet van aardbeien, 
verse munt, overgoten met Laarnse Dots Normaal 11,50  | Klein 6,95

Sabayon  
geparfumeerd met Marsala (min. 2 pers.) 
keuze uit: natuur, met ijs, met vers fruit  12,50

Café glacé  8,95

Dame blanche  9,95

Crème brûlée 
met zeste van sinaasappel, 
geparfumeerd met Amaretto  13,50

Kinderijsje  8,95

Kaasbord
geaffineerd door kaasmeester Callebaut  12,50

Gebruik geen euroteken

Plaats sommige desserts  
in een apart kader

Normaal en klein formaat

Beschrijf de herkomst 
van de producten

Plaats de specialiteit van de chef 
op een ‘sweet spot’ rechts bovenaan

Gebruik inspirerende 
beschrijvingen

Interesse in een menukaartscan?

Wil jij ook leren hoe je met slimme strategieën, psychologische

principes en vormgevingstechnieken het maximale rendement

uit je menukaart kunt halen? Of hoe je bijvoorbeeld meer desserts

kunt verkopen met jouw menukaart?

Vraag dan nu de gratis Menukaart Quick Scan aan via

menukaartmeisje.nl/aanvragen-op-maat/

“Je helpt je gasten
te kiezen wat zij
willen eten, níe t wat 
zij willen be talen.”
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Veel materialen en apparaten hebben de laatste eeuw 

een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Een moderne 

oven bijvoorbeeld zit tegenwoordig barstensvol 

elektronica en computertechnologie en lijkt amper nog 

op de ovens van pakweg twintig jaar geleden.

Er zijn echter ook van die apparaatjes die nagenoeg 

niet veranderd zijn, maar nog wel altijd superhandig! 

Een mooi voorbeeld hiervan is de appelschilmachine: 

een uitvinding van Jacob Huefner en al in 1893 

gepatenteerd. Het ontwerp is door de jaren

heen amper aangepast. Maar als je veel

appeltjes te schillen hebt, werkt het nog

steeds als een dolle.

Als een
dolle schillen

Veel processen in de keuken voeren we 

keer op keer uit, ook al weten we vaak 

niet precies waarom. Om echt te weten 

waar je mee bezig bent en hier nóg beter 

in te worden, is het goed om terug te 

gaan naar de essentie van de techniek 

en de cultuur erachter. Hierover zijn veel 

boeken geschreven. Maar misschien kijk

je liever naar bewegend beeld?

Michael Pollan is in de Netflix-serie 

Cooked op zoek naar het hoe en waarom 

van wat we eten en hoe we dat bereiden. 

Hij doet dat aan de hand van de vier 

elementen: vuur, water, lucht en aarde.

Zeer mooi in beeld gebracht en

een verrijking van je kennis!

De essentie
van koken

Er zijn van die gerechten die overal op de kaart staan en een vaste plek hebben 

verdiend in onze eetcultuur. Denk aan klassiekers als dame blanche, tarte tatin,

peche melba, boeuff stroganoff en tournedos Rossini. Allemaal gerechten die zijn 

vernoemd naar bekende historische figuren. 

Carpaccio is misschien wel het bekendste gerecht van deze tijd en ook daarachter 

schuilt een bekend figuur. Het origineel werd in 1950 bedacht in Venetië door Giuseppe 

Cipriani. Een van zijn gasten had bloedarmoede en was geadviseerd rauw rundvlees 

te eten. Op dat moment was er een expositie in de stad van de kunstschilder Vittore 

Carpaccio, die bekend stond om het gebruik van rood en wit in zijn schilderijen. 

Aangezien de eerste versie van de carpaccio bestond uit rauw rundvlees met strepen 

witte saus was de link snel gelegd. Vandaag de dag zijn er talloze varianten in omloop, 

maar het bord rood vlees met witte strepen saus is het origineel.

Carpaccio-liefhebber? Vanaf nu weet je dus wie je eet.

Weet wie je eet?

De
feiten

down
to
earth

Letterlijk ‘down to earth’ met een oeroude techniek uit Peru. 

Het fenomeen heet pachamanca en het is een traditionele 

manier om voedsel te garen onder de grond. Het woord is een 

samenvoeging van de woorden pacha (aarde) en manca (pot). 

Producten als lam, schaap, alpaca, varken en kip worden samen 

met bijvoorbeeld maïs, zoete aardappelen en cassave verpakt in 

bladeren en gras en vervolgens gegaard in een grote kuil in de 

aarde. De warmte komt van lavastenen, die eerst heet worden 

gestookt. Het geheel wordt afgedekt om enkele uren later weer 

te worden ‘opgegraven’.

Koken in Moeder Aarde
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Contrast in textuur
Volle romige structuren afwisselen met een krokante 
structuur met bite houden het gerecht spannend en 
aangenaam in de mond om te eten. In dit gerecht zijn 
zeven verschillende structuren verwerkt. De mousse en 
de sorbet zijn luchtig, het fiche fluweelzacht, het koekje 
en de pecan noten krokant, de gouden dobbelstenen 
zacht en de duindoorngel glad.

Maak het
visueel en
vertel een
verhaal
De mal met het casinofiche
en de bondgirl afbeelding 
vertellen al visueel het verhaal 
achter jouw inspiratie.
Ook de vormen waarin je de 
verschillende elementen
op jouw bord dresseert dragen
visueel bij om prikkels af te 
staan in jouw hersenen die
de mond doet watertanden.

Schep verwachting
Het gerecht communiceert op de 
menukaart op een inspirerende manier 
wat de gast kan verwachten. Zoals in 
bijgaand gerecht: Royal Casino spicy 
chocolademousse met duindoorn, vijgen 
en gekaramelliseerde pecannoot
(zie pag. 56 voor het recept).

Contrast in smaak
Wissel ook een romige zoete smaak af met een fris
zure bereiding die de smaakpapillen weer schoon spoelen
om de hersenen constant een 'honger naar meer' gevoel 
signaal te laten afgeven. De volle licht spicy mousse in 
combinatie met het zure van de duindoorn, zoete van
de vijg en de noten.

Imponeren
met desserts
Waar jij als chef je creativiteit en inspiratie 
vandaan haalt, is uiteraard heel persoonlijk.
Maar hoe werk je die inspiratie dan verder
uit tot een spannend dessert?
Hiernaast een aantal tips die zorgen
voor een spectaculair resultaat.

Meer informatie en recepturen?
Download de Dessertbrochure 2019 via debic.nl
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De ‘finishing touch’ is vrijwel nooit waar het qua smaak 
om draait in een dessert, toch bepaalt het voor een groot 
deel de eerste indruk. Decoratie kan bovendien een slimme 
manier zijn om bepaalde smaken of texturen aan een 
gerecht toe te voegen. Hierbij een aantal manieren
hoe je dat kunt aanpakken.

Ingrediënten

60  ml  water

230  g  suiker

3   eiwitten

1  mespunt zout

Werkwijze

Kook het water met 200 g van de suiker tot

118 °C. Meng het eiwit samen met het zout 

in de planeetmenger en begin met het luchtig 

kloppen van de eiwitten als de suikerstroop een 

temperatuur van 113 °C heeft bereikt. Voeg de 

overige 30 g suiker toe en daarna straalsgewijs de 

suikerstroop. Klop de massa daarna op de hoogste 

stand koud. Strijk uit op siliconenmatten en brand 

af met de gasbrander. Droog in de droogkast op

50 °C gedurende 4 uur.

Gebrande
meringue

Ingrediënten

1  bos Thaise basilicum

Werkwijze

Haal de blaadjes van de steeltjes en 

plaats een voor een in hete olie van 

170 °C en houd 1 seconde onder

met een draadspaan. Dit om te 

voorkomen dat ze opkrullen.

Gefrituurde
basilicum

Ingrediënten

100 g  eiwit (op kamertemperatuur)

100 g  bloem

100 g  boter

100 g  poedersuiker

Werkwijze

Roer de boter zacht in de planeetmenger samen met de 

suiker. Voeg beetje bij beetje het eiwit toe. Voeg de gezeefde 

bloem toe en meng goed. Laat minimaal 3 uur rusten in de 

koeling. Strijk het beslag met behulp van het stencil op een 

siliconenmatje. Plaats in de vriezer en laat geheel bevriezen. 

Bak af in de oven op 180 °C. Bewaar in een goed afgesloten 

bak met siliconenkorrels. Of gebruik luchtig geklopte 

chocolademousse en strijk dun uit met behulp van het stencil 

en droog op 50 °C in de droogkast. Of maak met het stencil en 

cacaopoeder een schaduw van de bondgirl op de borden.

Decoratie
technieken

Stencil krokant
‘bondgirl’

Gouden vijgensnoepjes

Werkwijze

Breng de vijgencoulis aan de kook. Voeg de 

suiker (1) en de glucose toe. Breng opnieuw 

aan de kook. Meng suiker (2) met de pectine 

en voeg toe aan de vijgencoulis. Kook tot

106 °C en haal van het vuur. Voeg het 

citroenzuur toe en passeer door een bolzeef. 

Stort in een passende bak of kader en laat 

uitharden in de koelkast. Vermeng suiker 

(3) met het goudpoeder. Snij de snoepjes in 

dobbelstenen en haal door de gouden suiker.

Ingrediënten

700 g  vijgencoulis

20 g  pectine

750 g  suiker (1)

75 g  suiker (2)

150 g  glucose

10 g  citroenzuur

50 g  suiker (3)

1 g  goudpoeder

Ingrediënten

2  pastinaken

Werkwijze

Schil de pastinaken met behulp van een 

dunschiller. Droog de schillen op 50 °C 

in de droogkast gedurende 2 uur totdat 

deze krokant en opgekruld zijn.

Pastinaakchips

Meer informatie en recepturen?
Download de Dessertbrochure 2019 via debic.nl
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“De kleuren van deze panna cotta deden mij denken aan een bekende 
cartoonfiguur “The Pink Panther”. Dus vandaar de mal om dit echt tot zijn 
recht te laten komen. Een leuk detail, echter hier gaat het vooral om de 
smaakcombinaties van de ingrediënten. Vanuit onze samenwerking met 
Foodpairing leerden wij dat deze smaken elkaar versterken en aanvullen. 
Het zijn dus goede vrienden van elkaar."

André van Dongen Culinair Adviseur Debic

Pink Panther

Panna cotta 

500 ml  Debic Panna Cotta

75 g  frambozenpuree

5 g rodebietpoeder

Pistacheganache

350 ml  Debic Slagroom 35% zonder suiker

350 g  witte chocolade

100 g pistachepasta

1 g  zout

Wittechocoladesorbet

250 ml  water

98 g  suiker

170 g  volle melk

90 g  witte chocolade

20 g  glucosestroop

1,6 g  xanthaangom

Thaise basilicumsorbet

90 g  Thaise basilicumblaadjes

½   recept basis witte   

  chocoladesorbet (zie recept)

Frambozenlimonade

20   frambozen

500 ml  water

2  limoenen

100 g  suiker

0,5 g  xanthaangom

Meringue

60  ml  water

230  g  suiker

3   eiwitten

1  mespunt zout

5 g frambozen, gevriesdroogd

Garnering

10 g  gevriesdroogde framboos

10   blauwe borage bloemen

10   takjes limoencress

10   frambozen, vers

20    blaadjes Thaise basilicum, gefrituurd

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

WERKWIJZE

Panna cotta

Verwarm de panna cotta en voeg de frambozenpuree en het rodebietpoeder toe. 

Roer goed door en portioneer in de mallen. Koel terug en vries aan om te lossen. 

Bewaar in de vriezer.

Pistacheganache

Verwarm de slagroom tot het kookpunt en vermeng met de overige ingrediënten. 

Emulgeer met de staafmixer en koel terug en laat uitharden. Breng over in een 

spuitzak met een glad spuitmondje. Serveer op kamertemperatuur.

Wittechocoladesorbet

Vermeng het water samen met de melk en de suiker, voeg de glucosestroop toe en 

breng het geheel aan de kook. Xanthaangom doormengen en gelijk de chocolade 

toevoegen. Mix de massa met de staafmixer zonder er luchtbellen in te krijgen. 

Laat de massa 1 nacht rijpen in de koeling. Deel door 2 (1 helft voor Thaise 

basilicumsorbet) en draai tot sorbet of breng over in pacojet bekers en vries in.

Thaise basilicumsorbet

Blancheer de basilicumblaadjes en koel direct terug op ijswater. Knijp goed uit

en cutter fijn in de blender samen met 75 ml van de wittechocoladesorbet.

Passeer door een fijne zeef en vermeng met de overige basis. Laat een nacht 

rijpen en draai tot sorbet. Portioneer in de 3D-bal mallen en vries in.

Los en bewaar in de vriezer.

Frambozenlimonade

Verwarm het water en los de suiker hierin op. Voeg de frambozen en de 

uitgeknepen limoenen toe. Laat gedurende 2 à 3 uur in de koeling afkoelen 

en passeer door een fijne zeef. Bind met xanthaangom.

Meringue

Kook het water met 200 g van de suiker tot 118 °C. Meng het eiwit samen met het 

zout in de planeetmenger en begin met het luchtig kloppen van de eiwitten als de 

suikerstroop een temperatuur van 113 °C heeft bereikt. Voeg de overige 30 g 

suiker toe en daarna straalsgewijs de suikerstroop. Klop de massa daarna op de 

hoogste stand koud. Strijk uit op siliconenmatten en bestrooi met gevriesdroogde 

frambozen. Droog in de droogkast op 50 °C gedurende 4 uur.

AFWERKING

Spuit doppen van de pistacheganache op de borden en dresseer de panna cotta 

ernaast. Werk het gerecht verder af met de twee soorten sorbet, verse frambozen, 

limoencress, borage bloem, blaadjes Thaise basilicum en de meringue.

Schenk aan tafel de limonade ernaast.

Panna cotta van framboos en rode biet
met Thaise basilicum en pistache

Afhankelijk van jouw type zaak kun je 

kiezen hoe uitgebreid je jouw dessert

wilt maken. Kijk voor deze eenvoudige

snelle variant op debic.nl
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“Deze crème brûlée wordt niet afgebrand 
zoals klassiek wordt gedaan met een 
gasbrander, maar deze wordt belegd 
met een karameldisk die op het bord 
gebroken wordt. Door de combinatie van 
pinda en gekaramelliseerde pastinaak 
crème brûlée apart in de borden te 
schenken beleeft de gast een spannende 
smaakcombinatie tijdens het eten. 
Samen met het pinda-ijs en de meringue 
is het een bijzonder smakelijk dessert vol 
met verschillende structuren.”

André van Dongen Culinair Adviseur Debic.

Pinda en  
pastinaak

WERKWIJZE

Crème brûlee van pinda

Draai de pinda’s samen met de olie glad in de keukenmachine tot 

pindakaas. Verwarm de crème brûlée (1) en voeg de pindakaas toe.  

Breng over in een litermaat.

Crème brûlee van pastinaak

Schil de pastinaak en bewaar de schillen en droog op 50 °C in

de droogkast. Snijd in 4 gelijke stukken en rooster samen met de 

bakken en braden gaar in de oven op 180 °C. Cutter fijn in de blender 

tot een puree. Voeg eventueel wat water toe om mooi glad te krijgen. 

Verwarm de crème brûlée (2) en voeg de pastinaakpuree toe.

Breng aan de kook en passeer door een fijne zeef. Breng over in

een litermaat. Schenk beide crèmes brûlées tegelijkertijd in de borden. 

Koel terug.

Karameldisk

Cutter de snoepjes fijn in de keukenmachine. Plaats ringen op een 

bakplaat met siliconenmat en bestrooi met behulp van een klein 

bolzeefje het gemalen poeder in de ringen. Bak af in de oven op 170 °C 

gedurende 8 minuten. Bewaar in een goed afgesloten bak met 

siliconenkorrels.

Gebrande meringue

Kook het water met 200 g van de suiker tot 118 °C. Meng het eiwit 

samen met het zout in de planeetmenger en begin met het luchtig 

kloppen van de eiwitten als de suikerstroop een temperatuur van 

113 °C heeft bereikt. Voeg de overige 30 g suiker toe en daarna 

straalsgewijs de suikerstroop. Klop de massa daarna op de hoogste 

stand koud. Strijk uit op siliconenmatten en brand af met de 

gasbrander. Droog in de droogkast op 50 °C gedurende 4 uur.

AFWERKING

Dresseer een kleine lepel pindakaas op de crème brûlée en plaats de 

karamel erbovenop. Breek met een lepel in stukken. Werk het gerecht 

verder af met de meringue, quenelle pinda-ijs en de pastinaakchips.

Crème brûlée van pinda

500 ml  Debic Crème Brûlée (1)

100 g  pinda's

20 ml arachideolie

Crème brûlée van pastinaak

500 ml  Debic Crème Brûlée (2)

200 g  pastinaak

20 ml  Debic Bakken & Braden

Karameldisk

200 g  Werther's Original 

(of karamelsnoepjes)

Gebrande meringue

60 ml  water

230  g  suiker

3   eiwitten

1   mespunt zout

Garnering

10    gedroogde schillen van pastinaak

10   quenelles pinda-ijs

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN
Crème brûlée van pinda en
pastinaak met pinda-ijs, meringue
en opa's karamelsnoepjes

Afhankelijk van jouw type zaak kun je

kiezen hoe uitgebreid je jouw dessert

wilt maken. Kijk voor deze eenvoudige

snelle variant op debic.nl
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“Geïnspireerd op één van de ultieme klassiekers van James 
Bond. Dit gerecht zit bomvol details die goed aansluiten bij 
het thema Casino. Maar het draait natuurlijk om de smaak. 
Het zure in de duindoorn combineert erg goed met de 
chocolade bereidingen en de pecannoten. Let vooral op de 
snoepjes van vijg, deze hebben een mooie zachte structuur 
en zijn goed in de mise-en-place voor te bereiden. Laat je 
inspireren door vanuit een thema gerechten te ontwikkelen.”

André van Dongen Culinair Adviseur Debic

 Royal Casino
Spicy chocolademousse
met duindoorn, vijgen
en gekaramelliseerde
pecannoot

Chocolademousse

1 l  Debic Chocolademousse

1   gedroogde chilipeper

5 g  donkere cacaopoeder

  enkele druppels chiliolie

Gouden vijgensnoepjes

700 g  vijgencoulis

20 g  pectine

750 g  suiker (1)

75 g  suiker (2)

150 g  glucose

10 g  citroenzuur

50 g  suiker (3)

1 g  goudpoeder

Bondgirl

100 g  eiwit (op kamertemperatuur)

100 g  bloem

100 g  boter

100 g  poedersuiker

Gekaramelliseerde pecan

30   pecannoten

100 g  suiker

50 g  honing

50 ml  Debic Bakken & Braden

Duindoorngel

500 g  duindoornpuree (Boiron)

1 g  citras

100 ml  suikerwater 1:1

6 g  agar-agar

Casinofiches

300 ml  Debic Chocolademousse

4 g  bladgelatine

100 g  pure chocolade

100 ml  zonnebloemolie

Garnering

20   quenelles duindoornsorbet

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN WERKWIJZE

Chocolademousse

Verwarm 1 dl van de chocolademousse en voeg de gesneden chilipeper en het 

donkere cacaopoeder toe. Kook 1 minuut door en laat 20 minuten infuseren aan

de rand van de kachel. Koel terug en passeer door een fijne zeef. Klop de resterende 

chocolademousse luchtig en voeg de infusie toe. Klop goed door en breng de

massa verder op smaak met enkele druppels chiliolie. Laat gedurende 4 uur opstijven 

in de koeling.

Gouden vijgensnoepjes

Kook de vijgencoulis op. Voeg de suiker (1) en de glucose toe. Breng opnieuw aan de 

kook. Meng suiker (2) met de pectine en voeg toe aan de vijgencoulis. Kook tot 106 °C 

en haal van het vuur. Voeg het citroenzuur toe en passeer door een bolzeef. Stort in 

een passende bak of kader en laat uitharden in de koelkast. Vermeng suiker (3) met 

het goudpoeder. Snij de snoepjes in dobbelstenen en haal door de gouden suiker.

Bondgirl

Roer de boter zacht in de planeetmenger samen met de suiker. Voeg beetje bij

beetje het eiwit toe. Voeg de gezeefde bloem toe en meng goed. Laat minimaal 3 uur 

rusten in de koeling. Strijk het beslag met behulp van het stencil op een siliconenmatje.

Plaats in de vriezer en laat geheel bevriezen. Bak af in de oven op 180 °C.

Bewaar in een goed afgesloten bak met siliconenkorrels.

Gekaramelliseerde pecan

Verwarm de bakken en braden en bak de pecannoten aan. Voeg de suiker en honing 

toe en gaar de noten zachtjes totdat ze gaan karamelliseren. Stort uit op een 

siliconenmat en laat afkoelen.

Duindoorngel

Verwarm alle ingrediënten samen en laat gedurende 2 minuten doorkoken.

Laat afkoelen op ijswater. Plaats in de koeling zodat de massa door en door koud is. 

Draai glad in de blender en breng over in een spuitzakje.

Casinofiches

Verwarm de chocolademousse en voeg de voorgeweekte gelatine toe. Portioneer in

de mallen en vries aan om te kunnen lossen. Smelt de pure chocolade samen met

de zonnebloemolie en breng over in de elektrische spuit. Spuit de bevroren fiches

af en bewaar in de vriezer.

AFWERKING

Maak met het stencil en cacaopoeder een schaduw van de bondgirl op de borden. 

Plaats een quenelle chocolademousse ernaast en zet hier het koekje tegenaan.

Plaats 3 gouden dobbelstenen ernaast en werk het gerecht verder af met de fiches, 

duindoorngel en sorbet en de pecan.

Afhankelijk van jouw type 

zaak kun je kiezen hoe 

uitgebreid je jouw dessert

wilt maken. Kijk voor

deze eenvoudige snelle 

variant op debic.nl
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Afhankelijk van jouw type zaak kun je 

kiezen hoe uitgebreid je jouw dessert 

wilt maken. Kijk voor deze eenvoudige 

margepakker op debic.nl

“Groenten in desserts? Aan het einde van het jaar is er een grote 
verscheidenheid aan pompoenrassen verkrijgbaar op de markt.
Dankzij hun zoete, nootachtige smaak lenen pompoenen zich uitstekend 
voor desserts. Bijvoorbeeld, de Hokkaido is een sensationele pompoen. 
De aangename, pittige smaak van gember in combinatie met de zoete 
smaak van pompoen zorgt voor een perfect huwelijk. Het romige van
de parfait maakt de smaakervaring compleet.”

Timo Maier Culinair Adviseur Debic

Pompoen

WERKWIJZE

Pompoenparfait

Snijd de acetaatfolie in rechthoeken van 10 x 5 cm. Bekleed de binnenkant van 

de buisjes met de acetaatfolie. Klop de parfaitbasis luchtig in de planeetmenger 

om het volume te verdubbelen en verfijn met Stiermarkse pompoenpitolie.

Voeg zeer fijn geraspte gember toe. Vul de buisjes met behulp van een spuitzak 

met de parfait en plaats ze rechtop in de diepvriezer.

Gekonfijte pompoen

Verwijder de zaadjes uit de Hokkaido en snijd hem in plakken met een Japanse 

mandoline/snijmachine. Vacumeer de pompoenplakken tweemaal met 

suikerwater en ascorbinezuur. Laat een nacht marineren in de koelkast.

Pompoenpuree

Schil de Hokkaido, verwijder de kern en snijd in kleine stukjes. Doe de stukjes 

pompoen in een steelpan, bestrooi ze met suiker en laat ze karamelliseren.

Voeg water toe tot ze onder staan en breng aan de kook. Mix tot een fijne puree 

in de blender en breng op smaak met gemberwater. Bewaar in de spuitzak in

de koelkast.

Gekonfijte pompoenblokjes

Schil de Hokkaido, verwijder de kern en snijd in kleine blokjes. Breng water

met suiker aan de kook, voeg de pompoenblokjes toe en kook ze al dente.

Krokante pompoenkaramel

Bestrooi een siliconen bakmat met isomalt. Spreid de pompoenpitten uit op de 

mat. Leg er een tweede siliconenmat op. Karamelliseer in de oven op 230 °C 

(boven- en onderwarmte). Laat afkoelen op kamertemperatuur en breek in grote 

stukken. Bewaar in een luchtdichte verpakking met siliconenkorrels.

AFWERKING

Giet passievruchtensaus op een bord en vorm een plasje met de achterkant van 

een lepel. Leg de gemarineerde pompoenplakken dakpansgewijs op plasticfolie. 

Haal de pompoenparfait uit de buisjes, verwijder de acetaatfolie en schik de 

parfait op de pompoenplakken. Wikkel de pompoenplakken rond de parfait en 

snijd indien nodig bij. Dresseer de parfait op de passievruchtensaus. Garneer met 

krokante pompoenkaramel, bloemblaadjes, gekonfijte pompoenblokjes, 

pompoenpuree en geroosterde en gehakte pompoenpitten.

 

Pompoenparfait

500 ml  Debic Parfait

40 ml  Stiermarkse

  pompoenpitolie

40 g  gember

Gekonfijte pompoen

600 g  Hokkaido

500 ml  suikerwater

0,5 g  ascorbinezuur (vitamine C)

Pompoenpuree

600 g  Hokkaido

70 g  suiker

20 g  gemberwater

Gekonfijte pompoenblokjes

300 g  Hokkaido

300 ml  water

200 g  suiker

Krokante pompoenkaramel

200 g  isomalt

100 g  pompoenpitten

Garnering

80 g  geroosterde en gehakte 

pompoenpitten

150 ml  passievruchtensaus

1   bakje limoencress

10   oranje bloemblaadjes 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONENPompoenparfait,
gemarineerde pompoen,
gember
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Jouw creatie,
onze basis.

Voor inspiratie en de eindeloze mogelijkheden 
ga je naar www.debic.nl

Debic vloeibare dessertbasis 
 
Het is eenvoudig scoren met de vloeibare, verse basis voor 
desserts van Debic. Iedere dessertbasis is op room gebaseerd 
en heeft een aantal grote voordelen: 
 
• Je bereidt ze in enkele minuten 
• Ze geven je alle ruimte voor jouw eigen signatuur 
• Het zijn winstpakkers op de kaart 
 
En dat allemaal met de kwaliteit van huisgemaakt.


