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Ronald Koks

De wereld van de Nederlandse gastronomie is 

ongelooflijk in beweging. Want, wat wordt er subliem 

gekookt in ons land. Daarvoor hoeven we ons zeker niet 

te schamen. Maar ook met ons ondernemerschap gaat 

het als een speer. De stroperigheid van de afgelopen 

jaren is verdwenen. 

Met een hoofd vol idealen, een hart vol passie en 

opgestroopte mouwen creëren we nieuwe concepten. 

We zijn niet langer bang het goede van het oude te 

behouden, hebben het lef om ambitieus te zijn en 

onszelf naar waarde te schatten. De zware jaren die we 

achter ons hebben, hebben ons gesterkt. 

We hebben een droom, maken een plan en zetten een 

creatie neer. Goed, tussen droom en realisatie zit ook 

nog een flinke kloof. Een periode waarin het aankomt 

op daadkrachtig doordouwen, buffelen en volhouden. 

Maar ach, die pijn zijn we echt al lang weer vergeten, 

als we genieten van het incasseren van ons verdiende 

succes. 

Bij die vibe, dat nieuwe levensgevoel, hoort een 

Horecavakblad Gastronomie dat dit aanvoelt en 

herkent. Het moet een blad zijn waarin chefs en andere 

vakmensen hun gedrevenheid weerspiegeld zien: hun 

creatiedrang, hang naar perfectie en hun zoektocht 

naar de balans tussen frivoliteit en diepgang. 

Horecavakblad Gastronomie wil er midden in staan. Je 

leren kennen. Topchefs zitten niet meer op eilandjes. Er 

is een bereidheid gegroeid om samen dat prachtige vak 

naar een hoger niveau te tillen en op handen te dragen. 

Op dezelfde manier moeten wij als bladenmakers uit 

ons isolement stappen en een relatie aangaan met de 

gastronomie. Pas als we echt samenwerken, dan is er 

kans van slagen. Zullen we die kans pakken? 

In de rol van uitgever is dit mijn eerste editie. We hebben 

rond de tafel gezeten en iets aan de appearance 

gedaan. De nieuwe uitstraling zit me als gegoten. Maar 

het draait niet allemaal om mij. Op dezelfde manier als 

waarop jij je gast wilt verwennen met een topgerecht 

en optimale gastvrijheid, wil ik jou ook graag iets 

voorschotelen wat je echt lekker vindt. Laat je het me 

weten?

Voorwoord

Met een hoofd 
                vol idealen
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Naast heerlijke Rundvleescroquetten en -bitterballen 
maken onze chefs Petites Croquettes. 

De Petites Croquettes van Cas Spijkers lenen zich 
uitstekend als amuse, maar ook als krokante verrassing 
in een smakelijk gerecht. De Petites Croquettes zijn 
verkrijgbaar met smeuïge vulling van Hollandse garnalen, 
krab, chorizo, geitenkaas, kaas, groente, gamba en 
tomaat-mozzarella. 

Onze chefs hebben gerechten met Petites Croquettes 
ontwikkeld die u zo op de kaart kunt zetten of die u 
inspireren om zelf een gerecht te bedenken met deze 
culinaire bites.

Proef nu ook de heerlijke Cas Spijkers Kalfsvleescroquetten

Dit zet je op de kaart! 

Doe maar culinair
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Bijzondere locatie

Vista in Willemstad: de 
belichaming van vrijheid 
Henrie en Ingrid van der Heijden varen hun eigen koers 

Deze lente hebben Henrie en Ingrid van der Heijden hun nieuwe restaurant & food 
bar in Willemstad geopend: Vista! Zo gelegen aan het schitterende water is het strak 

vormgegeven pand echt een aanwinst voor de vestingstad. De vlag dekt de lading, want 
Vista is Spaans voor vergezicht. 
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Bijzondere locatie

De gelegenheid heeft veel weg van een strandpaviljoen met de grote 
uitnodigende ramen en het overkapte terras. Wie hier gaat verpozen heeft op elk 
moment van de dag en tijdens ieder seizoen de tijd van zijn of haar leven. Al was 
het alleen al om het weidse uitzicht.

In ’ t Raadhuis in de Hoeksche Waard bewees het stel al jaren, dat het mogelijk 
is een goed bedrijf neer te zetten met culinair eten op mooi niveau en een 
zeer gastvrije bediening. Helaas begon de zaak in een aantal opzichten te 
‘ knellen’ en groeide steeds meer de behoefte verder te gaan op een locatie 
met meer mogelijkheden. Echt lang heeft het niet geduurd totdat het 
ondernemersechtpaar de nieuwe bestemming vond voor het vervolg van hun 
droom. Tijdens de speurtocht naar een geschikt pand, werd ze het idee in de 
schoot geworpen een restaurant neer te zetten aan de kop van de oude Haven in 
Willemstad. Het waanzinnige uitzicht op het Hollandsch Diep, het Volkerak en de 
jachthaven paste precies bij het gevoel van vrijheid en ruimte waarnaar ze zo op 
zoek waren. Hier zouden Henrie en Ingrid hun gasten naar de zin kunnen maken 
met dezelfde kwaliteit als altijd in een ander iets jasje en met een eigentijds 
concept. Als visie, geestdrift en daadkracht samen komen, is de realisatie haast 
een feit. Op 28 september 2015 werd de eerste paal geslagen en eind maart dit 
jaar is het restaurant geopend. De 300 m2 grote zaak bestaat uit een restaurant 
met 80 couverts, een foodbar, open keuken, verwarmd terras en mogelijkheden 
voor private dining voor maximaal 40 personen. 

Dynamische eenheid 
Het doel is laagdrempelig te zijn en tegelijkertijd chique. Dit idee is duidelijk te 
herkennen in het geheel. In het sfeervolle interieur dat werd ontworpen door de 
pragmatisch creatieve ontwerper Jeroen Smeele, maar ook in de manier waarop 
de gast wordt bediend. Een openhaard, onberispelijk tafellinnen en serveersters 
in hippe spijkerbroeken gaan hier uitstekend samen. De warme houten vloer, de zachte comfortabele stoelen en de brede glazen puien met daarachter de 

dynamiek van de scheepvaart matchen bijzonder goed. In Vista is ook in culinair 
opzicht elk moment van de dag iets te beleven. Gasten kunnen vanaf 12.00 uur 
terecht voor koffie met patisserie, een lunch, een enkel glas wijn, een cocktail en 
voor een hapje van de foodbar. ’ s Avonds is de foodbar eveneens open. Op de 
menukaart in de foodbar staan hapjes als ‘zuurdesembrood met gezouten boter, 
tonijn, mayonaise en rillette van Livar’, ‘brioche toast met filet American, bieslook, 
gerookte eierdooier en uien crumble’ en ‘tomaten toast met Pata Negra’. 

Keuzevrijheid 
In het restaurant kan ’s avonds culinair gegeten worden. Op de kaart staan 
specials als ‘gemarineerde oesters met basilicum, passievrucht, komkommer 
en limoen’ en ‘gebakken Noordzeetong met wortelbereidingen, aardappel 
mousseline en beurre blanc’. Als lid van Jeunes Restaurateurs (JRE) wordt een 
JRE-menu geserveerd van vier gangen vanaf 49 euro. Verder bevat de kaart een 
verscheidenheid van gerechtjes met het formaat van een tussengerecht. Dit 
maakt dat gasten veel makkelijker kunnen kiezen wat en hoeveel ze wensen te 
eten. Wordt het ‘ noordzeekrab met basilicum, langoustines, avocado en Granny 
Smith’, ‘ verse pasta met gepocheerd ei, paddenstoelen en gehakte truffel’ of 
‘crispy gebakken zwezerik met pastinaak, spitskool, Olorosso sherry en epoisse’? 
Er is keuze genoeg!

Geen concessies aan kwaliteit 
Ook de wijnkaart is toegankelijk. De tijd van streng gedicteerde 
wijnarrangementen is voorbij. De gast van nu drinkt veel liever 2 goede glazen 
wijn en laat zich niet graag de wet voorschrijven. Hij wil zelf kunnen bepalen 
of hij 2 of 5 gerechtjes neemt en verwacht dat alles van uitstekende kwaliteit 
is. Dat Henrie en Ingrid geloven in eigen kunnen, hun eigen koers varen en 
geen concessies willen doen aan kwaliteit is duidelijk. De kookstijl van Henrie 
is eclectisch. We zien invloeden van de klassieke, moderne en internationale 
keuken terug. Ingrediënten zijn seizoensgebonden en komen overal vandaan: 
Henrie houdt van het beste, maar laat zich niet graag aan banden leggen. 

Liefde voor je vak 
Henrie van der Heijden is het schoolvoorbeeld van een man die als kok ‘ geboren’ 
is. Hij is dan ook van mening dat je dit vak alleen kun beoefenen als het je na aan 
het hart ligt. Je moet bereid zijn dag in, dag uit hard te werken en daar plezier in 
te hebben. Datzelfde geldt voor het beroep van gastvrouw en daarin is Ingrid 
dan weer succesvol. Chef Henrie en gastvrouw Ingrid van der Heijden werkten 
samen in onder meer sterrenrestaurant Amarone in Rotterdam en runden van 

2011 tot en met januari 2016 ’t Raadhuis in Heinenoord. 
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Tony Stone Low & Slow BBQ 
Competition geslaagd

In gesprek

Ondanks het magere zonnetje was het gezellig in het Haarlemmermeerse Bos in het 
weekend van 14 en 15 mei. Opvallend veel stoere mannen, een heel big op een barbecue 

en een vurige strijd om de hoogste punten van de jury maakten er een pittig evenement 
van. Spannend om aanwezig te zijn bij de Tony Stone Low & Slow BBQ Competition in eigen 
land. 

Foto’s: Cynthia Verdaasdonk 
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‘De sfeer was top’
Harry Havinga, oprichter van de Nederlandse Tony Stone Low & Slow BBQ 
Competition, geeft BBQ workshops en houdt zich bezig met American BBQ 
catering. We hebben te maken met een specialist die zijn kennis die hij door 
de jaren heen opdeed als gecertificeerde barbecue Judge, Weber grillmaster en 
pitmaster bij BBQ wedstrijden in Europa en Amerika graag deelt met de hele 
wereld. We stellen de BBQ Guru een aantal vurige vragen.

Ben je tevreden over het evenement?
“Zeker: de sfeer was goed en alle 65 teams hebben zich enorm ingezet. Vooral 
op zondag waren er veel bezoekers die een kijkje kwamen nemen op het 
Horecaplein en de kunst probeerden af te kijken van de deelnemende teams. 
Belangstellenden deden mee aan workshops, kwamen meer aan de weet over 
shrubs, sauzen om te glaceren, houtskool en houtsoorten. Ze konden zelf ook 
meedoen aan de Black Box wedstrijd en bij Kids Q konden kinderen lekker een 
broodje hamburger maken.”

Wat is Low & Slow barbecueën? 
“Low & slow barbecueën houdt in dat je de tijd neemt je vlees perfect te garen 
op een relatief lage temperatuur. Je maakt gebruik van indirecte warmte en de 
barbecue lijkt dus op een oven. De temperaturen liggen meestal tussen de 90 
en 120 graden Celsius en het is niet ongewoon dat het vlees 12 tot 14 uur op de 
barbecue ligt. Tijdens de wedstrijd werd er onder andere gebruik gemaakt van 
keramische barbecues, bullet smokers en drum smokers.”

Wat was de opdracht voor de deelnemers? 
“Ieder team moest met vier vleesgerechten zijn kennis en kunde bewijzen. Het 
gaat bij deze wedstrijd altijd om vier soorten vlees die op de barbecue gaan: 
kip, rib, pork shoulder en beef brisket. De jury beoordeelde elk gerecht op 
appearance, taste en tenderness. Ieder team kreeg dus in totaal 12 punten en 
het team met het hoogste gemiddelde werd  winnaar.”

Nemen de teams altijd hun eigen vlees mee? 
“Ja, en dat vlees wordt voor de wedstrijd begint eerst gekeurd en mag nog niet 
behandeld zijn. Tijdens het evenement zelf mag je het vlees injecteren en je mag 
kruiden gebruiken om het zo mals en smaakvol mogelijk te worden. Doe wat je 
denkt dat goed is.”

Wat heb je allemaal nodig om serieus te barbecueën? 
“Het is altijd een combinatie van verschillende factoren. Van belang zijn 
de kwaliteit van het vlees, de kwaliteit van je brandstof en je rookhout. De 
temperatuurcontrole is nog een belangrijke factor. Voor de rest is het handig als 
je weet waarmee je bezig bent.”

Welke uitdagingen hebben de verschillende vleesgerechten? 
“Als je met kip aan het werk bent, dan moet je zorgen dat het niet uitdroogt 
en lekker mals blijft. Belangrijk is het ook om het velletje goed te houden, het 
mag niet rubberig worden. Ribs vragen om een andere aanpak. Het vlees 
mag absoluut niet van het bot vallen, maar moet wel mals en sappig zijn. Het 
is een kwestie van perfecte timing. Die timing is bij beef brisket misschien wel 
nog belangrijker. Beef brisket is taai werkvlees en er is veel geduld voor nodig 
de structuur te veranderen. Tijdens het proces lost het bindweefsel en het 
intramusculair vet op. Het taaie vlees wordt lekker mals. Bij dit gerecht is ook het 
snijden van belang. Pork shoulder kan snel te gaar worden. De smaak moet mooi 
in balans zijn.”

Kan deze manier van vlees garen iets 
betekenen voor de restaurantkok?
“Ik weet zeker dat dit zo is en gelukkig hebben een aantal toprestaurants dat 
ook al ontdekt. Als je op houtskool vlees gaart op deze wijze krijg je echt een 
uniek smaakprofiel. Dat lukt je niet met een andere bereidingswijze. Tijdens de 
workshops die ik geef, merk ik dat veel koks creatief zijn en perfect kunnen koken, 
maar weinig afweten van barbecueën en vuurmanagement. Soms zijn chefs 
bang dat low & slow niet past in hun keuken, omdat het erg bewerkelijk zou zijn. 
Dat hoeft helemaal niet. Als de temperatuur goed geregeld is, kun je het vlees 
lang alleen laten. Dan gaat het haast vanzelf.”

In gesprek

Flaming Pig BBQ team uit Zweden is 
Grand Champion geworden 
De Grand Champion van 2016 is Flaming Pig BBQ team uit Zweden en 
Rubmaster BBQ  team uit Hoofddorp mag zich reserve Grand Champion 
noemen. Tony Stone Low & Slow is de grootste en belangrijkste door de 
Kansas City Society goedgekeurde BBQ wedstrijd in Europa en tijdens 
deze vijfde editie, deden er in totaal 65 teams mee. De teams kwamen 
uit Amerika, Canada en Europa. Er waren 16 verschillende landen 
vertegenwoordigd. De 6e editie zal plaatsvinden in juni 2017.

Harry Havinga tevreden 
over de 5e editie
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Engelenburgstraat 23, 7391 AM Twello
Tel   0031 (0) 571 275558
E-mail  mailbox@platemate.com

plate  mate
mise en place solutions

met platemate
loopt alles op 

rolletjes

platemate.com

BBB.

international

gastronomy event

Inspirerende kookdemonstraties door gerenommeerde chefs,

exclusieve producten en de nieuwste trends in de gastronomie. 

Dat zijn de succesvolle ingrediënten van Folie Culinaire. 

Dit internationale gastronomische evenement 

vindt van 10 t/m 12 oktober 2016 voor de 

vierde keer plaats in MECC Maastricht. 

Presenteer uw producten aan culinaire professionals

Neem voor informatie over deelname 
contact op met het beursteam. 
Meer info: folieculinaire.com.

 www.nicetomeat.nl
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Column

Even een column schrijven?  

Als thema heb ik Lekker Zeeland gekozen (mijn streek) wat prima past in de 
tijd waarin koks en gasten steeds meer bewust worden van streekproducten 
en waar ik een uitgesproken mening over heb. We staan aan het begin van 
het seizoen dus nog net tijd om gehoor te geven aan deze oproep. 

Wat is dan Lekker Zeeland (of de door jou in te vullen streek/land van 
afkomst)? Veel van de eetgelegenheden hier voor toeristen ofwel de massa in 
het seizoen weten het volgens mij niet…bedroevend, en eigenlijk toch wel om 
je voor te schamen… Het gaat immers om onze belangrijkste inkomstenbron 
in het Zeeuwse die je volgens mij juist met trots moet laten zien wat voor 
moois en lekkers er allemaal is hier.

Ik ben een trotse Zeeuw zoals jullie wel weten en dat zouden we allemaal 
moeten zijn, nou ja…ieder voor zijn eigen regio of afkomst dan. Als met 
name die eetgelegenheden waar ik over sprak nu eens gaan kijken wat voor 
moois Zeeland (of de streek) te bieden heeft? Van het land, uit de zee, uit de 
lucht, de keuze is reuze en zeker in “het seizoen” waar de uitbaters vaak de 
mond van vol hebben. 

Je krijgt bij je menukeuze die bijna altijd vlees-vis georiënteerd is sowieso 
altijd frites waarvan de meeste uitbaters niet eens weten van welk merk/
soort/ras en al helemaal niet uit welke streek. Daarbij een schaaltje fritessaus 
(helaas geen mayonaise) en niet te vergeten een bak sla…als groente. Ja sla 
is ook groente zou je kunnen zeggen, maar ik zie dat meer als aanvulling 
op de mooie seizoensgroente op je bord en niet als vervanger of volledige 
groente. Het gaat alleen om geld en marge heb ik dan het idee, bezieling en 
trots mis ik dan heel erg.

Dat moet anders. Met wat koks uit het land hebben we Dutch Cuisine 
gelanceerd. Trots zijn op wat jouw streek/keuken jou te bieden heeft. We 

gaan uit van 5 principes: Cultuur, Gezond, Natuur, Kwaliteit en Waarde. 
Daarnaast komt het 80/20 principe om de hoek die je in eerste instantie 

inzet op de verhouding groente/vlees-vis op je bord. Daarnaast op 
streek/daarbuiten en ga zo maar door, wees creatief! Denk eens bewust 
na over de toevoeging van vlees aan een bijvoorbeeld een soep, is die 
echt van toegevoegde waarde? Zo niet, laat het weg en focus op de 
smaak van de soep van het hoofdingrediënt.

Conclusie? Zorg dat je je onderscheidt van de massa, wees trots op je 
keuken en laat je gasten dat proeven. Kom eens uit je keuken en vertel 
je gasten over je product, over de streek en over je leveranciers! Sluit je 
aan bij de grootste vakvereniging in onze branche het Gastronomisch 

Gilde om je te laten inspireren en met je collega’s in een netwerk te kunnen 
delen. Denk niet alleen aan het “het seizoen” in geld en drukte, maar denk 

juist aan wat het seizoen te bieden heeft. De gast moet op het bord kunnen 
zien waar hij is en in welk seizoen, en dat mag jij als kok allemaal met jouw 
creativiteit en de mooie keur aan producten uit onze regio regisseren!

Natuurlijk zijn er gelukkig ook nog chefs genoeg die dit snappen, zeker ook 
hier in het culinaire Zeeland. Momenteel werk ik nauw samen met zo’n chef 
en zijn vrouw in de organisatie van de tweede editie van de meest unieke 
kookwedstrijd van Nederland; Slag op de Schelde. Daarom wil ik bij deze 
ook de spreekwoordelijke pen aan Rutger van der Weel van Restaurant 
Katseveer* overdragen voor een volgende editie hier waarin hij zijn verhaal 
met jullie deelt.

Gelukkig is ons brein altijd op de achtergrond in het 
onderbewuste al bezig met wat je nog op je todo list hebt 
staan. Kortom, de column rolt meestal vanzelf het papier 
op bij mij. Niet teveel stressen, keep it 

simple, net als met wat je 
serveert, hou het puur en echt.

 Hans Everse
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Lotti’s Bar & Grill in het 
nieuwe Hoxton hotel 

‘Klassieke cocktails zijn behoorlijk trendy in Amsterdam’

Hotelbar

Lotti’s Bar in het nieuwe Hoxton hotel is onlangs door de site BestHotelBar.com 
uitgeroepen tot de beste hotelbar van Amsterdam. Bar Manager Eric Stephenson is zeer 

gelukkig met de award en heeft de ambitie de hotelbar naar een nog hoger plan te leiden. 
“Het is natuurlijk een ongelooflijke eer om ons de beste hotelbar van Amsterdam te mogen 
noemen, vooral omdat er hier zoveel leuke bars zijn. Tegelijkertijd zijn we ambitieus en 
willen we de beste bar van heel Nederland worden,”aldus Stephenson. Stephenson kwam 
recentelijk van New York naar Amsterdam om het team van Lotti’s Bar te managen en er 
voor te zorgen dat de cocktailkaart er nog verfijnder wordt. 
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Wie voelen zich vooral thuis bij jullie? 
“Vanaf het moment dat we open zijn, hebben we een zeer gemêleerd gezelschap 
aan gasten mogen ontvangen. Opvallend is wel dat het allemaal mensen zijn 
die een zelfde soort energie bij zich dragen. Ze zijn jong van hart, casual en 
ruimdenkend en hebben dus de  ‘Hoxton Hustle’. Onze gasten laten zich gelukkig 
niet in hokjes stoppen wat betreft leeftijd, opleiding en dergelijke.”

Hoe ziet jullie kaart eruit? 
“Streekgebonden, ambachtelijk en good-to-eat zijn kernwoorden die passen 
bij onze menukaart. Onze drankenkaart is misschien zelfs nog een beetje 
spannender. Elk seizoen serveren we namelijk andere en verrassende cocktails. 
Daarnaast focussen we ook nog steeds op mooie producten van lokale 
brouwerijen en stokerijen.”

Welke drankjes zijn populair op dit moment? 
“Ik ben natuurlijk een nieuwkomer in Amsterdam, maar ik heb gemerkt dat hier 
momenteel de klassieke cocktails super trendy zijn. Wij blijven graag zo dicht 
mogelijk bij het originele recept en voeren alle stapjes zo accuraat mogelijk uit. 
Daar zijn we trots op.”

Wil je iets meer vertellen over de cocktailkaart? 
“Op 17 mei jl. hebben we toevallig een geheel nieuw cocktailmenu gelanceerd. 
De kaart is onderverdeeld in verschillende families. We hebben onder andere 
gearomatiseerde cocktails, bruisende cocktails en tropische drankjes. Voor de rest 
hebben we drie aperitief cocktails. We leggen veel nadruk op verse ingrediënten 
en homemade siropen, shrubs en tincturen.”

Welke dranken zijn populair als digestief bij jullie? 
“We hebben een grote selectie van mooie oude rums en whisky’s. Daarnaast 
zijn ook amari & pastis populair bij onze gasten. Vanzelfsprekend adviseer ik zelf 
graag een goede oude rum als digestief.”

 Welke drankjes zijn deze zomer ‘hot’ in Nederland? 
 “Ik heb zo het gevoel  dat onze ‘Thai Mai Tai’ en  ‘Love Oolong Time’ het erg goed 
gaan doen deze zomer.”

Waar komt die trend cocktails te drinken eigenlijk vandaan? 
“De opbloei van de klassieke cocktails begon in de steden Londen en New York, 
eind negentiger jaren van de vorige eeuw. Van daaruit is de trend verspreid naar 
alle uithoeken van de wereld. Bartenders overal ter wereld nemen hun beroep 
tegenwoordig gelukkig zeer serieus en zijn in staat grote carrières te maken.”

Welke snacks passen goed bij klassieke cocktails? 
 “Algemeen gezegd zou een goede snackkaart voor ieder dieet en smaak iets 
moeten bevatten. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan pittige en zoute smaken 
bij een lekker drankje.”

Hebben jullie speciale snacks op de kaart? 
“We zijn allemaal grote fans van onze Nederlandse favoriete snack: bitterballen. 
We serveren ze vers en warm met mosterd, zoals dat hoort. De schaal is meestal 
binnen  vijf minute leeg. Dat gaat heel snel.”

Welke snack loopt het beste bij jullie? 
“De bitterballen dus, maar onze gasten zijn ook gek op onze vlees- en kaasspecials. 
En op de popcorn shrimps en chicken wings.”

Wat moet een goede bartender in huis hebben? 
“Onze bartenders zijn opgeleid tot echt  goede gastheren. Ze zijn er om iedereen 
een plezierige ervaring te geven. Steeds weer opnieuw. In feite vervullen ze veel 
verschillende functies. Ze zijn gesprekspartner, vertrouweling, opvoeder en zelfs 
geestelijke. Daarnaast moeten ze kunnen werken met verse ingredienten en zelf 
siropen en dergelijke kunnen maken. Onze bartenders wonen workshops bij om 
nog beter te worden in dit mooie beroep. Verder is een bartender bereid zich 
dag in dag uit volledig in te zetten en wil hij leren. We zijn bij Lotti’s altijd samen 
aan het leren.”

Wat is nog meer belangrijk om te weten? 
“Dat ons team bestaat uit een zeer gemotiveerde club aspirant-bar managers. 
Elk van hen heft de drive en de wens naar een hoger niveau op te klimmen. 
Stuk voor stuk zijn ze slim, snel, nauwkeurig en hebben veel kennis over de 
geschiedenis van cocktails.”

Hotelbar
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NU: 119,-NU: 1.365,-

APPARATUUR VOOR HORECA EN PROFESSIONALS                               kookapparatuur   afzuiging   koelapparatuur   vriesapparatuur    
rvs meubilair   vaatwassers   kof e/thee-apparatuur   keukenapparatuur   pizza apparatuur   uitgifte   kleinmateriaal   opslag  & transport

UIT EIGEN MAGAZIJN GELEVERD LANDELIJKE SERVICE VEELAL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

088-737 8484

GEEN DURE SHOWROOMS INTERNET ONLY ALTIJD SCHERPE HORECA DEALS

Pro nox soepketel
Inhoud: 10 ltr.

4102.032

45,-60,-

Thermobox verrijdbaar
2x10 1/1GN

4217.022

499,-625,- 1.385,-1.846,-

CS vrijstaande friteuse
Inhoud: 2x 9 ltr.

5524.200

CS koel/vriescel
Isolatiedikte: 80 mm

5520.100

675,-860,-

Pro nox el. bakplaat glad
PBG-550
4102.018

119,-159,-

Pizzaoven Edoardo 632/2 
Capaciteit: 12 stuks

4105.122

1.270,-1.695,- v.a. 435,-580,-

CS gekoelde opzetvitrine
Diverse afmetingen

5510.600

CS glazenspoeler
ECO40 I voorlader

5505.110

499,-628,-

1.125,-1.395,-

5510.600

499628

-

Maxxfrost schepijsvitrine
Geschikt voor 9x 5 ltr.

4448.004

795,-1.050,-

Maxxfrost barkoeler
2 glasdeuren

4150.100

535,-710,- v.a. 345,-370,-

Glasdeurkoelkast 
Inhoud: 310 ltr.

4448.010

IJsblokjesmachine
Maxxfrost
4450.002

Afzuigkap rvs
Excl. motor, met  lters

5250.100

499,-665,-

489,-625,-

Inho

4

CK rekwerk type 100
Kunststof leggers

4114.100

v.a. 169,-226,-

Budgetline werktafel
Pro nox

4100.300
o o

4100.300

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt tot 30 juli 2016. De prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdragen, druk- en zetfouten voorbehouden.

                   www.gastrodeals.nl                                         

CS koelvitrine Inge
El. vermogen: 0,4 kW

5510.300

v.a. 1.315,-1.746,-



Gastronomie Horecavakblad  |  14Gastronomie Horecavakblad  |  15

Om de kwaliteit van een bier toch zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, 
gebruikte Walsh als compromis al meer dan 20 jaar de wereld standard 23 cl 
ISO-INAO wijnglas. “Blij verrast was ik toen collega docent en Biersommelier 
André Köppen mij twee jaar geleden benaderde met de vraag of ik mee wilde 
werken om samen met Royal Leerdam om een optimaal bierglas te ontwikkelen. 
We hebben een aantal brainstormsessies met glazen van concurrenten en 
divers biertypen belegd om de verhoudingen, diameters, hoogte en volume te 
bepalen. Achttien maanden geleden waren we bijna klaar, maar we wisten dat 
het nog beter kon en opvallender moest. Na uitgebreid overleg met glasarchitect 
Alfred de Groot kwam hij met een handgeblazen prototype aan die duidelijk zelfs 
de prestaties van de ISO-INAO had overtroffen.”

Professioneel en chique glas 
“Het glas dat we gemaakt hebben is uniek van vorm en sterk en zeer stabiel. Door 
nucleation sites wordt bierschuim ideaal gevormd en dankzij de tapse toeloop 
van het glas wordt het schuim ook vastgehouden. Positief is ook dat zowel 
flessen als tapbier makkelijk in het glas in te schenken zijn en dat het optimale 
geureigenschappen vertoond op een vulhoogte van 10 cl. Door dit laatste is het 
glas geschikt voor keuringen en professionele productevaluatie bij brouwerijen. 
Door de uitlopende rand heeft het glas zeer goede drinkeigenschappen op een 
vulhoogte van 20 cl. De AnDer1.0 is makkelijk om te spoelen en te polieren, en 
heeft een chique uiterlijk.”

Proefglas, lesglas en wedstrijdglas 
Sinds de introductie eind 2015 is het AnDer1.0 Beer Taster glas, gebruikt als 
proefglas tijdens het Horeca Entree Lekkerste Huisbier 2015 keuring en als 
proefglas voor professioneel Barcelona Beer Festival bezoekers. Het glas is 
gekozen als nieuwe wedstrijd keuring glas door de Bier Keurmeesters Gilde 
(BKG) en als lesglas voor afwijkingen door de Stichting Bier Opleiding Nederland 
(StiBON). 

Voor meer informatie, zie: www.ander-beertasteglass.nl 

Redactie

Bierkeurmeester, opleider van Biersommeliers en recepten consulent voor commerciële 
brouwerijen Derek Walsh liep al jaren tegen hetzelfde probleem aan: een echt goed 

glas om bier te proeven was er niet. “Al sinds het begin van de jaren ’80 was ik op zoek 
naar het ideale glas om bieren te kunnen ruiken, keuren, beoordelen en drinken. Ondanks 
allerlei testen en speurwerk, is het me niet gelukt om een bierglas te vinden dat de geur, 
kleur, schuim, helderheid en geur optimaal liet beoordelen,” aldus Walsh. 

Royal Leerdam 
ontwerpt uniek 
glas om bier te 
proeven!
AnDer1.0 Beer Taster glas gekozen 
als keuring glas door het Bier 
Keurmeesters Gilde 
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Lupine geeft varkensvlees 
een nootachtige smaak en 

een mooie bite
Vlinderbloemige geeft vleesgerecht vleugels

Achtergrond

Onder een strakblauwe lucht, in een frisgroen landschap in Beerta, staat het moderne 
boerenbedrijf van Annechien Ten Have. Samen met haar man Menno en zoon Detmer 

houdt ze zich bezig met de teelt van ‘blije varkens met een heerlijk leventje’. De varkens 
eten onder andere lupines en dat heeft een bijzondere uitwerking op de kwaliteit van het 
vlees. “Lupinevlees heeft volgens kenners een mooie bite, is sappig en smaakt licht notig,” 
aldus Annechien Ten Have. 
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Dat het vlees van met lupines gevoerde varkens inderdaad gewaardeerd wordt, 
blijkt uit een door een onafhankelijk bureau uitgevoerd onderzoek in Rotterdam 
onder 80 respondenten. Ook chef-kok Julius Jasper en slager Jan-Willem 
Tol zijn te spreken over het effect van lupines op de smaak en structuur het 
varkensvlees. En dan te bedenken dat het Annechien oorspronkelijk niet eens 
ging om de betere smaak van het vlees. Ze was op zoek naar een alternatieve 
bron van eiwit als onderdeel van het veevoer voor haar varkens. Meestal wordt 
soja toegevoegd, maar dat gewas doet het niet al te best op Groninger grond. 
Annechien: “Lupine is een oeroud gewas, dat rijk is aan eiwit en niet veeleisend 
is. Het tiert zelfs weelderig op schrale grond en doet niet moeilijk als er weinig 
regen valt. Daarnaast verbetert het gewas ook nog de bodemvruchtbaarheid 
doordat het stikstof bindt.”

Uitgebalanceerd menu uit de streek
Het vlinderbloemige gewas kent vele variëteiten. Voor consumptie door varkens, 
en mensen, zijn niet alle lupinerassen geschikt. De witte, door Annechien 
gebruikte soort, bevat veel minder bitterstoffen en wordt daardoor goed 
verdragen. “Onze zeugen eten niet alleen lupines, want ze hebben naast eiwitten 
natuurlijk ook behoefte aan koolhydraten, vitamines en mineralen. De dieren 
krijgen dus ook tarwe, wei en aardappelschilletjes geserveerd. Omdat wij willen 
werken met producten uit de streek, komen tarwe en lupine van eigen land en 
de overige producten van producenten uit de buurt.”

De hamvraag 
Welk varkensras Annechien houdt, wil ze niet prijsgeven. Het is in ieder geval 
wel een typisch Nederlands ras. Nou voorruit. De zeugen en de biggen hebben 
het heerlijk hier in het Oldambt. Ze krijgen een speciaal menu, liggen op dik stro 
en hebben de ruimte. En de vleesvarkens, hoe gaat het daarmee? Dat blijkt de 
hamvraag te zijn. Annechien: “Ja, dat is wel even een dingetje. Op dit moment 
hebben we er daar nog niet zo heel veel van, helaas. We hebben namelijk de 
financiering nog niet rond om een super de luxe stal voor de vleesvarkens te 
realiseren. Het is, denk ik, nu het geschikte moment dat chef-koks uit het hogere 
segment de kwaliteit van ons vlees leren kennen. We willen graag een heel goed 
product aanbieden met drie dierenwelzijnsterren. Nu is dat dus nog niet het 
geval. We streven er naar.”

Landbouwkringloop 
De consument vraagt om kwalitatief hoogwaardig vlees en hecht veel waarde aan 
dierenwelzijn. Het idee om zelf op deze manier in veevoer te kunnen voorzien is 
natuurlijk super slim,  kostenbesparend en misschien zelfs zeer lucratief. Een merk 
creëren en gaan voldoen aan de criteria voor drie dierenwelzijnsterren bewijst 
van vooruitstrevend ondernemerschap. Dat bleek overigens ook al in de manier 
waarop de varkens van Annechien deel uitmaken van de landbouwkringloop. 
“De tarwe en lupine die we telen, worden gegeten door onze varkens. Met de 
poep van de varkens worden de stallen en ons huis verwarmd en van elektriciteit 
voorzien. De mest gaat het land weer op en zo is de cirkel weer rond.”

Wat vindt Julius Jaspers van Lupinevarkensvlees? 
“De smaak en stevigheid van dit varkensvlees zijn opvallend. Ik maak van de 
schouder - boston butt –  pulled pork. Het vlees is na 14 uur op de BGE mooi 
gaar en niet droog.

Achtergrond

Wat zullen we er bij drinken? 
Onbekend, maakt onbemind. En er gebeurt toch echt veel aardigs in Oost-Groningen. Daarom vinden we 
het mooi om bij het varkensvlees een wijn te suggereren uit dezelfde streek. We stellen daarom de vraag aan 
wijnmaker Wirtjo Molenma van wijngaard Oldiek vlakbij het dorp Midwolda. Hij stelt voor te kiezen voor 
zijn krachtige en licht fruitige wijn van de Souvigner Gris, een druif die het uitstekend doet op de Groninger 
klei. Het ras heeft een zeer hoge weerstand tegen schimmelziektes en geeft middelgrote, groengele druiven 
aan kleine en compacte trossen. Je proeft in het glas dat Wirtjo van oorsprong fruitteler is. Varkensvlees en 
witte wijn. Het blijft een gouden combinatie. 

Wat zegt slager Jan-willem Tol  
over Lupinevarkensvlees? 
“In 2012 ben ik benaderd door Ten Have met de vraag of ik van een ham 
van het Lupinevarken een ham à la Parmaham kon maken. Dat heb 
ik gedaan. Het varken heeft de fijne eigenschap mooi droog te zijn en 
fijn van structuur. Het vlees heeft een bijzonder lekkere smaak die echt 
anders is dan de smaak van vlees van het reguliere varken. Door deze 
specifieke eigenschappen kan het ook rijpen, zoals rundvlees. Dit is echt 
bijzonder, want dat is met regulier varkensvlees niet mogelijk. Om mijn 
opdracht te verwezenlijken, heb ik hammen gemaakt en bij ons op de 
zaak laten drogen. Maar ik weet dat als je de juiste plek hebt, het ook 
zonder koeling kan. Dit gebeurde vroeger ook in boerenschuren. De 
molen is zo’n plek en ik ken de molenaar goed, want daar gaat de reuzel 
van de varkens naar toe. Hij smeert er de tandwielen van de molen 
mee. Deze reuzel hangt in de kop van de molen en bederft niet. Bij wijze 
van experiment heb ik er dus een paar hammen bij gehangen met een 
geweldig resultaat. De smaak is niet eenvoudig te omschrijven. Maar 
het is zeker krachtig en  de ham kan uitstekend bij een mooie Franse 
kaasplank gebruikt worden. Dit vlees heeft alles om op culinair gebied 
hele bijzondere producten te maken.”
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Onno Kokmeijer omarmt  
de nieuwe wereld
‘We moeten meer lawaai maken’ 

Chef

Onno Kokmeijer, chef-kok van tweesterrenrestaurant Ciel Bleu in 
Hotel Okura, vindt dat het de hoogste tijd is de nieuwe wereld te 

omarmen. “De wereld is in een aantal opzichten in een hoog tempo aan 
het veranderen. Dat moeten we begrijpen, anders verliezen we de grip,” 
aldus Kokmeijer. 

18  |  Gastronomie Horecavakblad
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Het koksvak is in de kern een creatief beroep. Wie het goed doet, laat zich 
voeden door van alles en nog wat en blijft zich voortdurend ontwikkelen. “Bij 
Ciel Bleu laten we ons inspireren door onze gasten uit alle windstreken. Die gast 
is onze belangrijkste ambassadeur. Hij wil online laten zien waar hij zit en dat 
vervolgens delen met de rest van de wereld. Dit is een belangrijke ontwikkeling 
die zich de afgelopen 2 á 3 jaar meer en meer begint af te tekenen. Samen met 
Arjan Speelman, mijn rechterhand, ga ik vaak op reis om nieuwe smaken en 
combinaties te mogen ontdekken. Op dat gebied is het relatief rustig op het 
moment, maar wat betreft de roep van de consument gebeurt er veel. Heel veel 
en dat is boeiend.”

Libanese specerijen
Chefs in het hogere segment zijn voorturend bezig met opletten wat er speelt 
op hun vakgebied. Ze zijn vooruitstrevend en willen hun eigen signatuur laten 
gelden. Hadden ze deze gedrevenheid niet, dan zouden ze nooit zo ver gekomen 
zijn. “Het is een kwestie van je ogen en oren open houden en blijven opletten. 
Op het gebied van bereidingen is er weinig nieuws onder de zon. We hebben de 
balans gevonden, denk ik. Tussen 2000 en 2005 hebben de Baskische koks ons 
ingewijd in het moleculaire koken. Dat heeft ons zeker bewuster gemaakt van 
wat koken nu eigenlijk is. Daarna liet de Nordic Cuisine luid en duidelijk van zich 
horen en daarvan is fermentatie als conserveringsmethode in ieder geval blijven 
hangen. Nieuwe producten zijn er niet zo heel veel op dit moment. Wat wel 
echt een trend is, is het op een andere manier werken met specerijen. Booming 
zijn de Libanese specerijen. In Libanon wordt za’atar de hele dag door gebruikt. 
In feite zoals wij zout en peper gebruiken. Veel meer nieuwe ingrediënten en 
toepassingen zijn er op het moment niet.”

Nieuwe tijden 
De topkoks in Nederland zijn werkelijk volwassen geworden, lijkt wel. Ze weten 
wat ze doen en kennen hun waarde. Vaktechnisch is het meeste wel op orde en 
toch is niet alles koek en ei. Er spelen andere problemen waar oplossingen voor 
moeten worden gevonden. Of nou ja, problemen? Laten we het uitdagingen 
noemen. Zo is er de uitdaging een nieuwe lichting topkoks te creëren en daar 
moet moeite voor worden gedaan, want de jongens en de meiden staan niet 
meer in de rij met het verlangen het ambacht te leren. Hoe komt dat toch? “Dat 
heeft te maken met het grote gat tussen wat er in de media wordt voorgespiegeld 
over ons vak en wat het in werkelijkheid inhoudt. Naast een heleboel mooie 
kanten, is er zeker ook de realiteit van het buffelen, de stress en de dingen die je 
privé moet laten om in de keuken te kunnen staan. Ik ben van mening dat we in 
het hogere segment veel meer open moeten staan voor de nieuwe generatie. 
We kunnen van onze jongeren leren. Het is zo dat jonge mensen van nu zich op 
een heel andere manier laten voeden dan vorige generaties. Ze communiceren 
anders. Komen op een andere manier aan hun kennis. Dat is interessant. Die 
jongens en meiden struinen dag in, dag uit het hele internet af. Ze hebben een 
niet te stillen honger naar kennis en die doen ze op deze manier op. De manier 
waarop het koksonderwijs op basisniveau eruitziet, sluit hierdoor helemaal niet 
meer aan bij de behoefte van de nieuwe generatie. Je kunt je zelfs afvragen wat 
zo de toegevoegde waarde van de leraar voor de klas is. We moeten niet met 
een opgeheven vingertje gaan wijzen naar de overheid en andere instanties om 
dit even op te lossen, maar met elkaar samenwerken en vanuit het bedrijfsleven 
de scholen laten weten waaraan er nu echt behoefte is. Het is nodig om goed 
na te denken over hoe we met die nieuwe generatie om kunnen gaan, hoe we 
van ze kunnen leren en wat ze nodig hebben zich verder te ontwikkelen. Als we 
begrijpen waar deze mensen mee bezig zijn, weten we ook hoe ze zich weer 
aangetrokken zullen voelen tot de culinaire wereld. We moeten snel handelen.”

Experience 
Openstaan voor signalen en het aanvoelen van trends, is een sterke kant van 
Kokmeijer. Het is ook meteen de reden waarom Ciel Bleu in januari haar concept 
veranderde. “We hebben de eerste drie maanden van dit jaar 76% buitenlandse 
gasten ontvangen. Deze internationale gasten willen verwend worden en zijn 
keuzemoe. We laten ze dus niet meer kiezen, maar geven ze een experience. 
Het concept houdt in dat de gast van ons 14 2-haps of 3-haps gerechtjes krijgt 
voorgeschoteld. Het signaal dat ik hiermee op het goede spoor zat, kreeg 
ik tijdens de lancering van de laatste Michelingids en er verteld werd dat een 
inspecteur tijdens de eerste 2 of 3 happen proeft wat de kracht van een chef is. 
Daar moeten we het dus bij houden. Ik wil graag dat die eerste happen steeds de 
behoefte aan een heel bord oproepen. Zo spelen we met het genot van de gast.”

Samen sterk 
Nog een vraagstuk dat hoort bij de nieuwe wereld, is de positie van Nederland 
internationaal gezien in gastronomisch opzicht. Gelukkig gunnen de topchefs 
in Amsterdam elkaar veel en werken ze krachtig samen. Kijk naar wat chefs als 
Onno Kokmeijer, Moshik Roth, Jonnie Boer, Ron Blaauw en Jacob Jan Boerma 
presteren. ”Het lijkt mij een goed idee om met alle chefs rond de tafel te 
gaan zitten en een collectief te vormen. Samen staan we sterk en kunnen we 
uitdragen wat Nederland op het gebied van de gastronomie in huis heeft. We 
doen het namelijk echt fantastisch en komen prima mee. We maken alleen niet 
zoveel lawaai.”  Tijd voor een oorverdovend mooie samenzang! 

Chef
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Uitgesneden

Rooster & Wolf blaast 
authentieke drank nieuw leven in
De geschiedenis van brandy gaat eeuwen terug. Naar de tijd dat 
Nederlandse zeevaarders de wereldzeeën trotseerden. Wijn was snel aan 
bederf onderhevig. Daarom besloot men om de drank te distilleren. Dat 
werd brandewijn. Als echte brandyliefhebber ging Rick van der Wolf een 
paar jaar geleden op zoek naar de beste brandy. Na een zoektocht over 
verschillende werelddelen kwam hij uit bij de vierde generatie meester-
distilleerders in de Franse regio Cognac. Hier wordt de spirit nog op 
oorspronkelijke wijze bereid in koperen potstills en eikenhouten vaten. 
Met hen ging Rick aan de slag om de perfecte brandy te creëren. Het 
resultaat: een krachtige maar zachte brandy, fruitig, bloemig en soepel om 
te drinken, met de beleving van een ‘eau de vie’. 

Meer informatie: www.roosterwolf.com

Multifunctionele tafels van NJOJ Dutch Design
De makers van NJOJ introduceren de bartafel met dubbele functionaliteit. De 
collecties Black en Colorful zet je op als eettafel, of als bartafel. Geleverd met lage 
en hoge poten, inclusief 6 lage krukken in zwart, of 6 vrolijke kleuren. De stoere en 
lichtgewicht tafel van NJOJ Dutch Design is van massief hout en aluminium en staat 
binnen een minuut. Haken onder het tafelblad voor jas of tas en voetsteunen zijn 
doordachte extra’s. Het ontwerp en de productie zijn van Hollandse bodem.

Meer informatie op www.njoj.nl.

Gelita pakt door
Gelita Italian drinks is drie jaar geleden opgestart met Italiaanse ijskoffie, 

frozen yoghurt en Sgroppino. De instant mixen worden geproduceerd 
onder eigen merk en receptuur in Italië, waar deze al jaren succesvol 

zijn. De recepturen zijn ontwikkeld op calorievrije stevia basis. Een 
meerwaarde is dat ze ook nog gluten- en kleurstofvrij zijn. De instant 

mixen kunnen worden aangemaakt met UHT melk of water en worden in 
de slushmachine gegoten. Een half uur later is het klaar. 

Meer informatie: www.gelita.nl
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Uitgesneden

Zoet was nog nooit zo goed!
Zùsto is een nieuwe, unieke suikervervanger waar professionele chefs laaiend 
enthousiast over zijn. Eindelijk hebben zij een suikervervanger gevonden met maar 
liefst viermaal minder calorieën dan suiker, dat gemakkelijk te verwerken is en geen 
smaakverschillen met zich meebrengt. Het is een één op één suikervervanger, dus 
100g suiker = 100g Zùsto. Ook heeft Zùsto dezelfde smaak, hetzelfde mondgevoel 
en dezelfde crunch als suiker. Zijn zoete smaak heeft Zùsto voor het overgrote 
deel te danken aan vezels uit mais en cichorei. Deze vezels zorgen niet alleen voor 
zoetkracht en structuur, ze hebben ook een positieve bijdrage aan de gezondheid.

Meer informatie: www.zusto.eu 

Traditioneel recept uit 1872 in nieuw 
jasje: Rutte Celery Gin

Het is zonder twijfel de populairste mix van deze tijd: Gin & Tonic. Een 
bijzonder goed moment voor Rutte om haar gin naar traditioneel recept 

weer terug te brengen naar de Nederlandse bars en huishoudens. Het 
originele recept van eerdere generaties werd opgeduikeld en in een 

nieuw fris jasje gestoken in de oude stokerij in Dordrecht. Hier wordt 
dagelijks op dezelfde wijze gestookt zoals Simon Rutte dat ook in 

1872 al deed. De Celery Gin wordt door kenners omschreven als een 
exclusieve dry gin met een lichte citrusachtige smaak en frisse hints van 
selderij. Celery Gin is gedistilleerd met botanicals als selderij, koriander, 

sinaasappelschil en kardemom.

Meer informatie: www.rutte.com 

Duinlikeur Hierbas de las Dunas
Hierbas de las Duna, gecreëerd door topchef Syrco Bakker, is een exclusieve 
kruidenlikeur onttrokken aan 18 vèrse biologische en wilde kruiden uit duinen 
aan de Noordzee zoals duindoornbes, zeevenkel, wilde rucola, rozenbottel en 
vlierbloesem. Maar liefst 54 bereidingen komen er aan te pas om Hierbas de 
las Dunas tot leven te brengen met natuurlijke toevoegingen zoals biologische 
graanalcohol, biologische rietsuiker en gevitaliseerd water. Hierbas de las Dunas is 
uitermate geschikt als aperitief, digestief of mix. Maar met de zomer voor de boeg 
zijn met name de cocktailvarianten favoriet!

Meer informatie: www.hierbasdelasdunas.com
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Groeiende interesse voor 
kwaliteitsrundvlees

‘Laat zien dat je voor duurzaamheid en topkwaliteit kiest’ 

Kook & Cultuur

Met een gemiddelde consumptie van zo’n 43 kilo vlees per persoon per jaar, kun je 
Nederlanders met recht enthousiaste vleeseters noemen. Ongeveer een kwart van al 

dat vlees is rundvlees. Biefstuk en ossenhaas, gevarieerd met longhaas, bavette en andere 
onbekendere delen. Tegelijkertijd laten de huidige vleestrends zien dat er minder vlees 
gegeten wordt dan voorheen. Laat het nu zo zijn dat daar mooie kansen op het gebied van 
kwaliteitsvlees liggen voor restaurateurs. 
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De flexitariër mag dan minder vaak of kleinere porties vlees eten, hij eet ook 
béter vlees. Hij kiest voor dierenwelzijn en het milieu, voor vlees waarbij 
maatschappelijke issues een opvallende rol spelen. Meer dan ooit bepalen 
goede herkomst, een hoge duurzaamheidsscore en uitstekende vleeskwaliteit 
de keuze van de bewuste consument. Eten moet niet alleen goed smaken en je 
maag vullen, het moet ook passen bij je identiteit. 

Vlees dat je niet meer herkent
Foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan ziet dat er in Nederland een groeiende 
interesse voor kwaliteitsrundvlees is. Dit komt deels door de keuzes van de 
flexitariër, maar ook door de wensen van omgevingsbewuste millennials 
(Generatie Y), avontuurlijke kokers en ‘culinaire globetrotters’. Ook ziet Ammerlaan 
dat voornamelijk jongeren moeite hebben zo’n goed stuk rundvlees te bereiden 
en in de keuken niet veel verder komen dan vlees dat je ‘niet meer herkent’.  Deze 
jongeren weten desondanks meer dan hun ouders wat ‘echt’ vlees is en willen 
meer weten over de herkomst ervan. Dat zorgt ervoor dat de jongeren vaker 
buiten de deur eten, omdat ze in een restaurant erop vertrouwen goed vlees 
voorgeschoteld te krijgen. Restaurateurs kunnen bij deze ontwikkeling natuurlijk 
niet achterblijven. Er ligt een uitgelezen kans om je als horecaondernemer te 
onderscheiden door kwaliteitsrundvlees in je assortiment op te nemen, je 
kennis ervan te vergroten en klanten te laten zien dat je voor duurzaamheid en 
topkwaliteit kiest. 

Ierland op de tweede plaats
Ammerlaan deed de vleestrends uit de 
doeken tijdens de Irish Beef Experience, 
georganiseerd door Bord Bia, de Irish 
Food Board op maandag 11 april 2016. 
Meer dan honderd restaurateurs, 
chefs, vleesgroothandelaren en 

slagers kwamen hierheen om zich bij te laten praten over trends in vlees, het Ierse 
duurzaamheidsprogramma Origin Green en voor vleesproeverijen met onder 
meer vlees van melkkoe tegenover dat van vleeskoe en nog veel meer. Margaret 
McCarthy, manager Bord Bia Amsterdam, toonde tijdens het event opvallende 
cijfers uit marktonderzoek van GfK. De cijfers zeggen dat Nederlanders Ierland 
op de tweede plaats hebben staan als ze aan landen denken waar rundvlees 
vandaan komt. Als je wat verder in de cijfers duikt, zie je dat Ierland 8 keer meer 
rundvlees produceert dan nodig om zijn eigen populatie te voeden. Het land 
exporteert daarom het grootste deel van het rundvlees. 

Niet mooier maken dan het is
Een mooi verhaal achter het rundvlees dat je serveert in je restaurant is soms net 
zo belangrijk als het vlees zelf. Ierse boeren zorgen altijd dat hun runderen het 
goed hebben. Ze blijven zelfs bij de dieren als ze geslacht worden, met als reden 
dat ‘de dieren dat prettig vinden’. De boeren hoeven het verhaal niet mooier te 
maken dan het is en je hoeft het als restaurateur alleen maar te delen.  Sluit Iers 
rundvlees aan bij de wensen van de bewuste, Nederlandse restaurantbezoeker 
die op zoek is naar kwaliteit, dierenwelzijn, duurzaamheid en uiteraard een goede 
smaak? Ja, Iers rundvlees is een succesverhaal waar deze zaken een hoofdrol in 
spelen. Het is eigenlijk een soort alles-in-één-pakket. En dat is ook niet zo gek, 
want het land bestaat voor een groot deel uit gras, de ideale verblijfplaats voor 
koeien. De dieren staan bijna tien maanden per jaar in de wei te grazen; een 
productiewijze gebaseerd op gras die uniek is in Europa. Gras is bovendien 
goedkoop en is het beste voedsel voor koeien. Koeien die veel bewegen zijn 
gezond en zorgen voor uitstekend, mals vlees met een goede vetdooradering, 
en het grasdieet geeft het vlees een uitgesproken rundvleessmaak. Je ziet het 
ook terug in resultaten van GfK-marktonderzoek. Nederlanders associëren Iers 
rundvlees met diervriendelijkheid, omdat ze weten dat de runderen zoveel 
beweging krijgen op de groene weiden.

Van vader op zoon
Onder de Nederlanders is er nog een aparte groep liefhebbers: de chefs van de 
Chefs’ Irish Beef Club. De topchefs die lid zijn van de club onderschrijven enthousiast 
de voordelen van Iers rundvlees en serveren het vlees in hun restaurants. Als 
gevolg daarvan krijgt Iers rundvlees een grotere naamsbekendheid en een 
sterkere positie in de internationale markten.  Rogér Rassin van sterrenrestaurant 
La Rive (Amstel Hotel) heeft een duidelijke boodschap: “Koop kwaliteitsvlees 
met een goede herkomst. Iers rundvlees heeft een heerlijk volle smaak omdat 
de dieren al vanaf de eerste lentezon tot de winter lekker buiten lopen en de 
hele dag door gras eten. Daarnaast bevat het vlees minder vet en calorieën dan 
bijvoorbeeld rundvlees dat met granen gevoerd is.” Chef-kok Gerrit Greveling: “De 
Ieren zijn van oudsher enorm goed in veeteelt. De boerenbedrijven gaan al vele 
generaties lang over van vader op zoon. Sommige van die familiebedrijven zijn 
al meer dan 100 jaar oud! Als je daarbij optelt dat de meeste rundveehouders 
aangesloten zijn bij het nationale duurzaamheidsprogramma Origin Green en 
aan de hand daarvan continu hun productie verbeteren, dan weet je dat je bij de 
Ieren uitstekend rundvlees kunt halen.”

Kook & Cultuur
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Voor 12 uur besteld, 
     de andere dag vers 
vanuit Italië in huis……

Dagelijks wordt door ons verse truffel ingevlogen en 
geleverd in Nederland onder 
een snel groeiende groep kritische klanten.

R&R Delicatessen de 
truffelspecialist van Nederland

Kerkstaat 66 • 1738 BM Waarland • 06 20539388

www.renr-id.nl • info@renr-id.nl
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Koken met hart
Zijn cuore di tonno, spaghetti met gedroogd tonijnhart en rauwe eidooier, is 
inmiddels legendarisch en staat daarom continu op de kaart. Een gerecht dat 
je in Nederland nergens anders eet, al was het maar omdat het gedroogde 
tonijnhart uit Sardinië moet komen. Tal van ingrediënten in de gerechten van 
Lux komen overigens uit la bella Italia, zo ook het meel voor de pasta dat met 
stenen wordt gemalen in Piemonte. En vervolgens met biologische eieren door 
eigenaar en chefkok Milan Gataric wordt omgetoverd tot verse pasta. En dat 
proef je echt, volgens Milan. Hij wil het Rotterdamse publiek een hele andere 
kant van de Italiaanse keuken laten zien. “Ik laat mijn variant op de ambachtelijke 
Italiaanse keuken proeven. Die is rustiek, gedurfd en vooral heel arbeidsintensief. 
De Italianen van het platteland koken met de seizoenen mee en gebruiken 
daarom technieken als fermenteren en zoutdrogen. Dat zijn klassieke processen. 
Ik geef daar vervolgens een culinaire twist aan door te zoeken naar een perfecte 
balans van smaken.”

Zeven goddelijke gangen
Bij Lux schuif je aan voor een menu van zeven gangen met daarop originele 
heerlijkheden zoals zelfgebakken zuurdesembrood, anti pasti van ingemaakte 
groenten, huisgemaakte vleeswaren, gnocchi van zoete aardappel en pepertjes 
met huisgemaakte bottarga van kabeljauw en seafood risotto zoals je hem 
waarschijnlijk nog nooit gegeten hebt. Je eet het in het restaurant of in de 
charmante binnentuin. De inrichting van het restaurant is een tikje retro, met 
design stoelen, een ouderwetse platenspeler die voor de muziek zorgt en een 
serveerwagentje dat al 25 jaar in Lux rondrijdt. Ook het design paneel aan de 
muur herinnert aan vroegere tijden. Het interieur straalt vooral rust uit, zodat de 
nadruk op het eten ligt. 

En op de wijn! De wijnkaart van Lux bevat alleen maar natuurwijnen, oftewel 
ambachtelijk geproduceerde wijnen zonder conserveringsmiddelen van hand 
geplukte druiven die in zeer gelimiteerde oplagen op de markt komen. En dat 
proef je, want de wijnen zijn mooi vol maar tegelijkertijd zacht van smaak. Een 
sensatie die er misschien wel voor zorgt dat je nooit meer een ‘gewone’ fles wijn 
wilt drinken.

Ambachtelijk koken
Lux zit al meer 25 jaar op de ’s Gravendijkwal en is een begrip in Rotterdam. 
Menig bekende chef roerde hier in de eerste pannen, zo ook Milan Gataric. Van 
oorsprong muzikant, maar sinds hij in 2006 de kans kreeg om in de keuken van 
La Pizza onder leiding van Richard Meijer aan de slag te gaan, is hij gegrepen 
door het kookvirus. Milan heeft zich bekwaamd in ambachtelijke kookwijzen 
zoals die op het Italiaanse platteland en in de bergen worden toegepast. “Met 
zulke processen ben ik opgevoed, mijn familie maakte ook zelf in en bereidde 
haar eigen vleeswaren. Iets dat ik bij Lux ook doe.” In 2013 nam Milan Lux over 
en voerde zijn eigen stijl van koken in. Een traditioneel diner op kerstavond van 
zeven gangen beviel hem en de gasten zo goed, dat hij besloot om voortaan 
altijd een vast tasting menu van zeven gangen te serveren. Sindsdien werd hij 
vernoemd in restaurantgids Lekker en ontving hij lovende kritieken in de pers, 
waaronder de Gouden Pollepel van het AD. Lux is van woensdag tot en met 
zondag geopend. Vanaf acht personen is het ook mogelijk om op zondag voor 
de lunch aan te schuiven. 

Zeven goddelijke gangen van gerechten met een Italiaanse basis en een culinaire twist, 
dat eet je bij restaurant Lux aan de ’s Gravendijkwal in Rotterdam. Chef-kok Milan laat 

zich voor zijn perfect uitgebalanceerde gerechten inspireren door de authentieke osteria 
keuken met zijn smaakvolle doch simpele gerechten. Bij Lux geen pizza op de kaart, maar 
ambachtelijk gemaakte gerechten waar tijd en liefde in is gestoken. Bij Lux kan ook á la 
carte gegeten worden. 

Unieke Italiaanse keuken bij 
Rotterdams restaurant Lux 

Ieder dag zeven liefdevolle gangen vol unieke  
en ambachtelijke gerechten 

Overige informatie over Restaurant Lux: 
Openingstijden :woensdag tot en met zondag 18:00 uur – 22:00 uur
Locatie: ’s Gravendijkwal 133, 3021 EK Rotterdam
Website: www.restaurantlux.nl 

Italiaanse keuken
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Alsace: Who Am I? 

Wijn

Er is iets gaande in de Alsace. De lieflijke streek waar geraniums de ramen sieren, folklore 
in ere wordt gehouden, de eettafels gevuld zijn met traditie en de restaurants opvallend 

vaak een Michelinster hebben, daar rebelleert de wijnboer van het goede glas. Het vak, de 
wijn én het imago moet serieuzer worden genomen. 
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De Alsace is een van de meest noordelijke wijnstreken van Europa. Het ligt 
verspreid over 119 gemeenten en beslaat, parallel aan de Rijn, van Strassburg 
tot Müllhausen een lengte van 120 kilometer. Het wijngebied ligt op een serie 
heuvels aan de voet van de Vogezen op een hoogte tussen 200 en 400 meter. 
De ligging van de gaarden is op het zuiden en zuidoosten, en samen met de 
hoogte biedt dit maximale invloed van zonneschijn. Geologisch gezien is 
het een interessant gebied met terroir dat gevormd is door de Rijn, maar ook 
met granieten – Riesling en graniet zijn één- , zandsteen, mergel en soms 
wat schist in de bodem. De meeste wijndorpen kennen soms wel vier of vijf 
verschillende geologische formaties, terwijl de percelen pal naast elkaar liggen. 
De wijnbouwtraditie draait voornamelijk om zeven primaire druivenrassen met 
zowel Duitse als Franse namen. Dominant zijn Pinot gris, Pinot blanc, Riesling, 
Muscat,  HYPERLINK “http://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvaner” \o “Sylvaner” Sylvaner 
en Gewurztraminer. Door het unieke terroir zijn de wijnen uit Alsace net een 
beetje anders dan wijn van dezelfde rassen in andere landen: een beetje lichter 
en droger dan in Duitsland, een beetje zwaarder en zoeter dan in Frankrijk. 

De Alsace slaat als het ware een brug tussen Duitse en Franse wijn. Maar van 
‘the best of both worlds’ was lang geen sprake. De streek had de focus op kilo’s 
wat zorgt voor onzorgvuldige pluk wat zorgt voor zure liters. Door toevoeging 
van suiker (chaptalisatie) ontstonden miljoenen liters te zoete wijn, die op zijn 
best het predicaat ‘matig’ konden dragen. Evengoed werd de middelmatigheid 
met miljoenen liters tegelijk weggeklokt, maar best voor het imago was het 
niet. Berouw komt na de zonde of zoals dat in marketing termen vertaald moet 
worden: een imagoprobleem schudt je niet zomaar van je af. Het kost best 
moeite om als hippe veertiger met droge ogen een Riesling of Gewurztraminer 
te bestellen wanneer deze namen herinneringen oproepen aan vage tantes op 
een jaren zeventig familiefeest. Hun glaasje Elzas wijn (niemand had het nog 
over Alsace) in de ene hand, en een sigaretje – eveneens uit een wijnglas, want 
zo werden die gastvrij op tafel gepresenteerd in die dagen - in de andere. Ik 
bedoel maar. Het waren de jaren van walm en bulk. Toen de rook optrok bleek 
bulk een ander woord voor kansarmheid. Met name voor de wijnboer uit 
de Elzas die beter wil en kan. De Alsace (nieuw imago, ‘nieuwe’ naam) maakt 
inmiddels een kwaliteitsslag door. In toenemende mate maakt men zich sterk 
om gezamenlijk, ook buiten de grand cru’s, de lijn breder te trekken richting 
een goede kwalificering en voor het maken van kwaliteitswijn met behoud van 
cultuurhistorische waarden. Nog altijd hebben ze er in de Alsace een handje van 
om te veel wijnen per huis te maken, zo merkte ik op een wijnrondreis door de 
streek, waarbij minimaal drie huizen per dag werden aangedaan. Het is bijna als 
uitputtingsslag te kwalificeren om 50-100 wijnen per bezoek te proeven. Voor 
wijnliefhebbers en wijnschenkers is een herontdekking van de Alsace trendy en 
de moeite waard. Er blijkt een groot aanbod aan pareltjes te zijn die zorgdragen 
voor pure, smaakvolle en herinnering overschrijvende feestjes. 

Biologische wijnbouw in de Alsace
Opvallend in de voorhoede tijdens mijn intense proef-driedaagse, vond ik 
de biologische en biodynamische wijnen. Niet vanuit filosofie maar puur op 
verdienste verdienen deze wijnen wat extra regels. De Alsace behoort tot de drie 
meest vooraanstaande gebieden voor de productie van biologische wijnen en 
geldt als koploper in de Franse biologische wijnbouw. Het aandeel biologische 

wijnbedrijven bedraagt 13,5% . Sinds de jaren zestig is biologische aanplant 
verviervoudigd en het aantal biologisch werkende boeren verzesvoudigd. Om 
nog verder te gaan dan de Europese regelgeving, hebben biologisch werkende 
wijnboeren in de Alsace het Charte des Vins Bio d’Alsace opgesteld dat een 
strikter kader biedt en een betere traceerbaarheid. Het merk Vinabio Alsace 
verenigt producenten rond een gemeenschappelijke aanpak met een minimaal 
gebruik van oenologische hulpmiddelen. 

De Elzas is bij uitstek een wijnstreek die emotie oproept. Het is een steek waar 
veel mensen ‘iets’ mee hebben. Het is dichtbij en toch anders. De prachtige streek 
heeft uitzonderlijke troeven waar de moderne wijnboer meer op wil vertrouwen. 
Niet makkelijk, maar men is bereid aan dat vertrouwen te werken. Wie zich 
afvraagt ‘Who Am I’, komt uiteindelijk tot het besef dat wijn voortkomt uit terroir 
en druif, maar kwaliteit uit kunde, passie en filosofie van de wijnmaker. Het is 
vooral dat wat ik heb geproefd uit monde van de bevlogen wijnmakers die ik 
mocht ontmoeten in de Alsace. 

Wijn

Vijf fijne Alsace wijnen 
Zind-Humbrecht -Gewurztraminer Alsace Grand Cru Gueberschwihr 
Goldert 2011
Spannende en uitgebalanceerde wijn. Meloen, lychee, kruiden en 
mineraliteit. 

Emile Beyer- Gewurztraminer Grand Cru Hengst 2011
Zeer mooie balans tussen zoet en zuur, perzik, mango, mineraal in de 
ondertoon en wat van grapefruit in de (lange) afdronk. 

Cave de Beblenheim Riesling schoenenbourg 2010
Witte perzik, meloen, peer en appel. Mooie mineraliteit, balans en lange 
afdronk.  

Schoffit Pinot Gris Grand Gru Rangen de Thann Clos Saint Théobald 
2012
Complex aroma van tropische vruchten, specerij en wat van geroosterde 
noten. Rijke en krachtig met een mooie zuurbalans en lange afdronk.  

Weinbach Riesling Réserve 2011
Citrus weinig mineraal wel balans.
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Column

Wat doen we verkeerd?

Groei is er genoeg. Elk jaar komen er meer horecabedrijven bij. Toch zijn we blijkbaar nog 
steeds niet in staat om goede, oprecht gemotiveerde medewerkers aan ons te binden. Werken 
in de horeca wordt nog steeds gezien als een bijbaantje en niet als een serieuze job. 

Is het niet zo dat we op deze manier de beroepstak aan het uithollen zijn? Als we onze houding 
niet veranderen, kunnen we er op wachten dat het uiteindelijk ook met uw bedrijf slechter 
gaat. Het is slechts een kwestie van tijd. Wellicht is dit een beetje gechargeerd, want er zijn 
ook veel ondernemers die wel nadenken en handelen als het gaat over goed personeelsbeleid. 
Maar het feit blijft, dat veel talentvolle jongeren die starten in de horeca uiteindelijk toch 
afhaken. Waarom is dat? 

We weten allemaal heus wel wat de knelpunten zijn. De werkdruk is te hoog, de verdiensten 
te laag en de werkdagen te lang. Komt nog bij dat er te weinig toekomstmogelijkheden zijn, 
er geen ruimte is voor een sociaal leven en dat er geen goede begeleiding is in de vorm van 
trainingen en opleidingen. 

Als je dit zo leest, lijkt het alsof de werkgevers er een asociaal personeelsbeleid op na houden. 
Is dat zo? Gedeeltelijk wel. Ik denk dat er nog een grote groep is die nog steeds niet snapt dat je 
alleen maar samen met een goed team succesvol kunt zijn. Dat je moet kunnen delen, geven 
en nemen. Werkgevers zullen moeten veranderen als ze hun bedrijf een goede toekomst willen 
geven. 

Samen met opleiders en werknemers kunnen we ervoor zorgen dat werken in de horeca 
weer status gaat krijgen. Dat er een arbeidsvoorwaardenbeleid ontstaat dat recht doet aan 
alle betrokkenen. Een ondernemer die blij is met gemotiveerd mensen die van toegevoegde 
waarde zijn. Naast een blije medewerker die voelt dat hij of zij gewaardeerd wordt, die de 
belangen van de werkgever begrijpt en daar ook naar handelt.  

Goede kwaliteit, goede productiviteits-cijfers en een mooie omzet met prima winsten zijn 
belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming, maar zonder gemotiveerd personeel 
kunt u straks niet blijven overleven. De ondernemer die dit beseft en dus meer tijd en aandacht 
aan de medewerkers besteedt en daarnaast bereid is meer financiële beloning te geven zal 
zien dat dit hem geen windeieren zal leggen. 

Zoals elk jaar wanneer de lente is gestart komt de zoektocht naar 
koks, gastvrouwen en gastheren weer op gang. Kennelijk hebben we 

ook dit jaar niets geleerd van deze problematiek tijdens de 
afgelopen jaren. Natuurlijk, straks aan het eind van het jaar zal heus 

wel blijken dat we het 
toch weer gered hebben 

met onze personele 
bezetting. Maar ten 

koste van wat? 
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Hans Dashorst

De Restaurantcoach
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Topchefs

Gepekeld en gebrand 
staartstuk met rode paprika, 

illusie van tomaat
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Ingrediënten 4 personen
1 stuks staartstuk Black Angus van Nice to 

Meat

Gepofte paprikacrème:
4 stuks rode paprika

Hojiblanca olijfolie van Valderrama (smaak: 

zachte tonen van rucola, jong groen hout, 

liguster en tomaat)

peper

zout

piri piri

Pekel:
500 g bruine basterdsuiker

350 g grof zeezout

62 g gember

75 g gefermenteerde tamarinde

2 teentjes knoflook

4 stuks steranijs

75 g sesamolie

Polenta:
1,2 ltr kippenbouillon

250 g polenta

Hojiblanca olijfolie van Valderrama

piri piri

klont echte boter

Illusie van tomaat:

500 ml room

50 g basilicumpuree

4 blaadjes geweekte gelatine

yuzo

500 ml tomatensap

5 g kappa

20 stuks beukenzwammetjes

Hojiblanca olijfolie en echte boter

4 stuks sherrytomaatjes

Pedro Ximenez Sherryazijn Don Millán van 

Valderrama

peper en zout

Smoked Arbequina van Valderrama 

(smaak: rook, zonder enige toevoeging van 

essences)

Basil Cress van Koppert Cress (smaak: 

basilicum)

Topchefs

Werkwijze:
•  Maak de paprika’s schoon, wrijf de paprikadelen in 

met Hojiblanca olijfolie.
•  Plaats daarna op een ovenblad, bestrooi met peper 

en zout.
•  Plaats de paprika’s op het hoogste niveau in de 

oven op 200°C gedurende 30 minuten.
•  Mix de ingrediënten van de pekel in de mixer tot er 

een grove pasta ontstaat.
•  Smeer het staartstuk dik in met deze pekel en 

vacumeer het geheel of wikkel goed in een 
keukenfolie, leg koel weg gedurende 60 uur.

•  Verwijder de vacuümzak, spoel het vlees goed 
schoon en wrijf het daarna droog.

Polenta:
•  Breng de kippenbouillon aan de kook, voeg de 

polenta toe.
•  Roer het mengsel goed door, gedurende 5 minuten, 

tot het mengsel dik genoeg is.
•  Voeg een flinke scheut van de Hojiblanca olijfolie 
toe.

•  Doe het mengsel in een braadslee, strijk de polenta 
egaal glad en laat afkoelen.

Illusie van tomaat:
•  Laat de room opkoken, haal de pan van het vuur.
•  Voeg de geweekte gelatine blaadjes toe, roer deze 
door met een garde.

•  Voeg de gepureerde basilicum toe, een scheut yuzu 
, breng het geheel op smaak met peper en zout.

•  Stort het mengsel in bolmatje van ø 3cm, vries deze 
in.

•  Plak de halve basilicum bolletjes tegen elkaar aan 
en steek er een prikkertje in.

•  Breng het tomatensap aan de kook, voeg naar 
smaak peper en zout toe.

•  Voeg de kappa toe, laat opnieuw opkoken.
•  Doop de panna cotta bolletjes van basilicum 

tweemaal in de tomatensap, laat 5 minuten rusten, 
waarna deze procedure wordt herhaald. Hierna het 
prikkertje verwijderen.

•  Haal de paprika’s uit de oven, doe deze over in een 
hittebestendige schaal en dek deze af met folie.

•  Door de stoom die ontstaat zal het velletje van de 
paprika loslaten.

•  Verwijder het vel, pureer de paprika, voeg opnieuw 
een scheut Hojiblanca olijfolie toe.

•  Breng op smaak met piri piri, peper en zout.
•  Steek de polenta uit met een ronde steker.
•  Bestrooi de rondjes polenta met piri piri.
•  Bak de polenta krokant aan in wat boter en de 

Hojiblanca olijfolie.
•  Geef eventueel nog wat extra warmte in de oven 

op 180°C.
•  Smelt een klont boter in de pan en voeg Hojiblanca 

olijfolie toe.
•  Bak hierin de beukenzwammetjes, bestrooi met 

peper en zout.
•  Snijd de sherrytomaatjes in 4 delen, bewaar de 

kroontjes.
•  Marineer de tomaten deeltjes met de Don Millán 

sherryazijn, peper en zout.

Afwerking:
•  Leg drie krokant gebakken polenta’s op het bord.
•  Spuit naast elke polenta een toefje paprikacrème.
•  Plaats 3 of 4 stukjes sherrytomaat op het bord.
•  Dresseer de ‘illusie van tomaat’ op het bord en zet 

het echte kroontje op de juiste plek.
•  Snijd het staartstuk van Black Angus in zeer dunne 

plakken en smeer de plakjes heel zuinig in met een 
paar druppeltjes ‘Smoked Arbequina’. 2 x 3 plakjes 
op ieder bord.

•  Leg wat beukenzwammetjes tegen het gerecht 
samen met een paar takjes Basil Cress.

Bron: www.receptenvantopchefs.nl

Anne-Sophie Breysem
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DE KEUZE VAN TOPKOKS


