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kriskras door Den Haag  
is geen bluf
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Ronald Koks

Er is altijd wel iets om ontevreden over te zijn op 
weg naar ons doel naar succes. De irritatie die we 
ervaren ontstaat door de hoge druk waaronder 
we staan. We leggen de lat hoog voor onszelf, 
willen presteren en dan zijn er ook nog al die 
vervelende regeltjes. De kloof tussen hoe het nu 
gesteld is met ons restaurant en hoe we willen 
dat de vlag er voor hangt ervaren we vaak als 
onoverbrugbaar. En ja, dat maakt ons razend en 
moe. Begrijpelijk. Maar we zien het niet helemaal 
scherp. We zouden wat meer mogen vertrouwen 
op het proces. De horten en stoten horen erbij.

In een onhandige poging ‘de boel’ snel te 
verbeteren, nemen we niet altijd de beste 
beslissingen. Een noodsprong doet soms meer 
fout dan goed. Een voorbeeld dat me nu te 
binnenschiet is dat van de kortingsacties. Je 
doet mee, omdat je meer blije gasten wilt. Meer 
naamsbekendheid, meer gasttevredenheid of 
een hogere omzet. Vrienden van mij hebben 
deze zomer gebruik gemaakt van een high tea 
bij een restaurant dat dit via vakantieveilingen 
aanbood. De high tea was echter zo slecht en zo 
beperkt dat ze echt niet van plan zijn ooit nog 
bij dit restaurant terug te komen. Ik denk dat het 
zo moet zijn dat als gasten gebruik maken van 
kortingsvouchers dat niets moet afdoen aan de 
porties en kwaliteit. Anders heb je er niets aan. 
Je ziet dit ook bij bedrijven die meedoen aan de 
restaurantweek. De menu’s die je tijdens de week 
geserveerd worden, zijn vaak  anders dan de 
gewone menu’s. De kortingsactie resulteert niet 

in het mooie visitekaartje dat je voor ogen had. 
Ach, uiteindelijk leren we overal van. Als we ons 
niet uit het veld laten slaan, maken de stormen 
ons creatiever. Standvastiger. Bekwamer. 

Sommige dingen zijn gelukkig onveranderlijk. De 
passie blijft. De passie die de brandstof is voor al 
die mooie gerechten, lekkere kazen, verrukkelijke 
wijnen en alle andere topproducten die er tot 
stand komen. En wat te denken van de wisselende 
seizoenen met alle prachtige ingrediënten die de 
natuur voortbrengt? Dat brengt me op het spoor 
van de naderende herfst. Het jaargetijde van 
lekkere wildgerechten en de zwaardere wijnen. 
Wat hebben we te klagen? Laten we ons vooral 
focussen op de schoonheid en het positieve. En 
weet je, ook het geworstel heeft zo zijn charme. 
Je moet het alleen willen zien. 

Voorwoord

Het is altijd wat 
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Bijzondere locatie

 Met een tram kriskras door 
Den Haag is geen bluf 

Hoftrammm is culinair paleis op de rails 

Een flinke tijd voordat het trending werd, bedacht Bobby van Galen dat hij een rijdend 
restaurant wilde beginnen in een echte omgebouwde Haagse tram. Nou ja, eigenlijk 

bedacht hij het niet. Hij zag iets soortgelijks tijdens een reis naar Melbourne in 2011 en de 
vonk sloeg over. “Het idee liet me niet meer los. Mijn vrouw, toen nog mijn verloofde, wist 
meteen dat het menens was. Dit gingen we doen. En we zijn het dus gaan doen,” aldus de 
eigenaar van de Hoftrammm in Den Haag. 
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Bijzondere locatie

Tegenwoordig doet zo’n beetje iedere horecaondernemer zijn best om 
concepten vol verhalen te creëren om de gast te geven waar hij om 
vraagt. Die gast wil in elk geval geraakt worden en een super bijzondere 
ervaring hebben als hij uit eten gaat. De kwaliteit van het eten moet 
top zijn, maar het draait uiteindelijk om de beleving. Van Galen zat jaren 
terug al op dat spoor. Hij wist dat hij goed zat met het idee echt culinaire 
gerechten te serveren aan gasten die ondertussen het Vredespaleis, 
het Binnenhof en vele andere Haagse bezienswaardigheden aan 
zich voorbij zouden zien trekken. Alleen de bank geloofde niet in de 
levensvatbaarheid van het concept. We bevonden ons nog midden in 
de crisis en veel geloof in innovatie was er niet. Om die reden probeerde 
Van Galen de financiering via crowdfunding rond te krijgen. Nu is hij blij 
dat het zo is gelopen. “Terugkijkend is het goed dat de bank afhaakte. 
Het vertouwen en de vrijheid dat we kregen van onze investeerders gaf 
ons namelijk vleugels. Alle creativiteit, gedrevenheid en daadkracht die 
we in ons hadden, werden wakker geschud. Het gevolg is dat we vanaf 
2014 zes dagen per week rijden tussen de reguliere trams in Den Haag. 
Iedereen is nog steeds laaiend enthousiast. De gasten en de hele crew. 
Overigens nooit zo’n topteam kunnen bedenken van te voren. Ja, en 
Pierre Wind is verbonden aan de Hofmantrammm als executive chef. 
Dat werkt natuurlijk ook geweldig. Hij blijft verrassend met de kaart en 
dat is een belangrijk onderdeel van het succes. Iedere avond hangen 
we met elkaar aan de lijn om te vertellen hoe de avond ging en hoe 
blij de gasten waren. Sinds een tijdje rijden we trouwens één keer per 
twee weken nog een extra rit. Mensen kunnen dan komen dunchen. 
Dat komt neer op licht dineren tijdens lunchtijd.”

Kracht van de beperking 
Dineren in een rijdende tram is een bijzondere ervaring. Een rit duurt 
ongeveer tweeënhalf uur en niemand hoeft zelf een keuze te maken. 
Het eten en de bijbehorende drankjes komen gewoon naar je toe. Alsof 
je van Koninklijke huize bent. Je hoeft je nergens 
druk over te maken en wordt volledig in de 
watten gelegd. Ieder seizoen en elke plek in 
de stad is anders en ook de beperkingen van 
een rijdend restaurant geven het geheel een 
extra lading. “We zijn in beweging en houden 

soms even halt als er een gewone tram door wil. De 
tram bestaat uit drie coupes, waarvan de middelste 
de keuken is. Als bediening ben je een onderdeel van 
het concept en sta je heel dicht op de gasten. Dat 
moet je echt leuk vinden. Voor ons zijn er zeker 

uitdagingen. Zo hebben we steeds 44 gasten die allemaal tegelijk 
bediend worden. Het team is dus goed op elkaar ingespeeld. Een ander 
aspect is dat sommige dingen niet kunnen, omdat we er de ruimte 
niet voor hebben en juist van die beperking maken we onze kracht. IJs 
serveren gaat niet bij ons bijvoorbeeld en dus zal Pierre extra creatief 
zijn in het bedenken van een wervelend dessert. Zo heeft het nagerecht 
deze herfst het thema: snoepgoed, maar dan in een wat andere vorm. 
Denk daarbij aan een omgekeerde Bounty, een geroosterd spekkie, een 
pindakaaslolly, een winegumsoepje en een salmiakbavarois.”

Grensverleggende gerechten 
Wind bedenkt eigenlijk altijd wel functionele grapjes om een etentje 
uniek te maken. Zo werkte hij een keer met Sechuan Button in een 
lege capsule om de smaakpapillen van de gasten een oppepper te 
geven. “Er zat een beetje van die gedroogde bloemknopjes in de 
pillen en die moesten mensen dan op de tong laten smelten, voordat 
ze in de muffin mochten happen. Het tintelende gevoel op de tong 
dat je dan ervaart, is hetzelfde effect dat je hebt als je aan een batterij 
likt. Je smaak staat daarna echt op scherp en je proeft alles dus nog 
intenser.”Ik het nieuwe menu zit ook weer een ludiek element. Tijdens 
de tweede gang, geserveerd in Scheveningen, komt het gerecht met 
een flinterdun stukje entrecote met bonen, kapucijners, bosbessen, 
prei en piccalilly. De bouillon wordt er aan tafel overheen geschonken 
en vervolgens krijgt iedereen een hengel van spoorbiels met daaraan 
een zakje met citroenmelisse, basilicum, limoenzestes, anijs en peper. 
Je kunt dus zelf naar smaak hengelen, zeg maar. Het hoofdgerecht voor 
de komende maanden is ook weer mooi. We serveren een gevogelte-
chorizokano met geroosterde vitapep en bleekselderijpuree met een 
tomatenfondue en een gedroogd wijnblad met paddenstoelenjam.” 
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Atelier Wolf in Amsterdam 
kreeg een visuele update 

Michael Wolf is een man van emoties 

Chef

Het was nog best lastig om chef-kok Michael Wolf te pakken te krijgen om met hem te 
praten over de succesvolle verbouwing van zijn Wolf Atelier aan het Westerdoksplein 

in Amsterdam. Gelukkig lukte het op een papadag waarop Wolf bezig was met het stomen 
en pureren van verse groenten voor kleine Wolf. “Hij is dol op zoete aardappel, maïs en 
wortel. Ik doe er verder helemaal niets mee. Het geeft mij een goed gevoel dat ik weet dat 
er geen emulgatoren en andere rotzooi in het eten van mijn zoontje zitten, “ aldus Wolf. 
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Michael Wolf is een man van emoties. Alles wat hij doet, doet hij met 
grenzeloze passie en toewijding. Of het nu gaat om het zorgen voor zijn 
zoontje, om het maken van een nieuwe kaart of om het contact met zijn 
gasten. Vandaar ook dat Wolf het, een jaar na opening van Wolf Atelier, wel 
eens tijd vond voor een metamorfose van zijn zaak. De entourage van het 
voormalige pop-up restaurant paste gewoon niet bij de perfectie die Wolf 
zijn gasten wil bieden. “Ik vind dat alles moet kloppen als je bij ons komt 
eten. De sfeer, de bediening, de cocktails, de gerechten. Elk ingrediënt 
draagt bij tot de totale eetbeleving. Ik werk daarom ook graag met een 
team van mensen die dat begrijpen en die hetzelfde willen creëren.”

Het voelt als thuiskomen 
De nieuwe sfeer voelt inderdaad vriendelijk en uitnodigend aan. Als gast 
ervaar je onmiddellijk dat je welkom bent. Dat heeft gedeeltelijk te maken 
met de goudkleurige plafondlampen en het gebruik van messing en 
hout. De industriële look van weleer is verdwenen en het rauwe zwart 
heeft plaatsgemaakt voor een lichte touch. Het is zelfs een beetje alsof 
je thuis bij de chef bent uitgenodigd en hij met veel gevoel speciaal 
voor jou de lekkerste gerechtjes op tafel tovert. “Het interieur dat we nu 
hebben is geïnspireerd op mijn geboorteland Oostenrijk. De industriële 
stoeltjes zijn de deur uit. Ik wil graag dat mensen uren ontspannen bij mij 
blijven tafelen als ze daar zin in hebben. Dat kan nu eenmaal niet op van 
die houten industriële stoeltjes.”

Proef de zon en de zee
Zelf had de chef-kok zijn mooiste eetervaring in een döner zaak in Istanbul. 
Hij was er met fijne mensen, de stemming zat er in en het gezelschap 
was onder de indruk van de grill van drie meter lang die er stond. “We 
hebben daar een topervaring gehad en dat komt doordat alles precies 
zo was als het moest zijn. Dat vergeet ik nooit. Ik weet heus wel dat je 
nooit perfect kunt koken voor iedereen. Het eten kan namelijk nog zo 
lekker zijn en met zoveel liefde zijn klaargemaakt, als er iets aan de hand 
is bij de gasten dan kun je daar weinig invloed op uitoefenen. Een date 
loopt bijvoorbeeld stroef. Of mensen hebben een zakelijke onenigheid. 
Op dat soort momenten smaakt het ze gewoon niet zo. Er zijn ook andere 
factoren die een rol spelen op de beleving. Zo kun je in een strandtent 
misschien nog wel meer genieten van je halve kreeft dan bij mij. Mijn 

kreeft is misschien wat verfijnder klaargemaakt. Maar je mist de zon en 
de zee.”

Jezelf helemaal geven 
Wolf gaat er iedere dag voor de volle 100 procent tegenaan. Of liever nog 
voor 120 procent. Dat vindt hij noodzakelijk om voortdurend kwaliteit te 
blijven leveren. “De aandacht mag nooit verslappen. Als je succesvol wilt 
zijn, is het nodig om iedere dag je stinkende best te blijven doen. Ook als 
je een keertje moe bent, dan moet je alles van jezelf geven. Een andere 
manier is er niet. Op elk moment moet je je er bewust van zijn dat een 
gast je laatste kan zijn. Denk vooral nooit dat je er bent. We hebben een 
open keuken en ik zie aan de lichaamstaal van een gast die langsloopt of 
hij het leuk heeft. Meestal zit het wel goed, maar je mag daar beslist niet 
van uit gaan.”

Laat het ontstaan 
Wolf noemt zijn stijl van koken graag licht Aziatisch. Er zit altijd wel iets 
fris in en iets vettigs. Ook ontbreekt het zuurtje eigenlijk nooit. “Onze kaart 
wisselt vaak. Ik kan nu alleen nog niet zeggen wat er in het najaar op 
de kaart staat. Ik laat me inspireren door de omstandigheden. Het weer, 
gebeurtenissen en het aanbod van producten. Ik kan het niet met mijn 
hoofd bedenken. Een kaart ontstaat. Er zijn wel wetmatigheden. Zo kan ik 
in oktober niet aankomen met asperges en de kans is groot dat ik iets ga 
doen met vrolijk oranje pompoenen. Als het buiten pijpenstelen regent 
dan wil ik mijn gasten graag opvrolijken met kleur op het bord.”

Perfect lunchconcept: Tartar-ia 
Nu restaurant Wolf Atelier fantastisch is verbouwd, heeft de chef een 
Tartar-ia gelanceerd. Naast de reguliere lunchkaart hebben zijn gasten 
voortaan ook de keus uit verschillende vlees, vis en vegetarische tartaren 
in diverse formaten. “In Porugal was ik in een foodmarkthal en kwam daar 
terecht in een klein restaurantje waar ze alleen tartaarbereidingen op de 
kaart hadden staan. Dit maakte zo’n overweldigende indruk op me dat 
ik besloot het idee mee naar huis te nemen. Combineer een tartaar met 
salade, friet of oesters en drink er een glas gin & tonic of champagne bij. 
De lunch krijgt net zoveel aandacht bij ons als het diner. De opmaak en de 
smaak moeten fantastisch zijn.”

Chef
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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

10-12 october 2016

Demo Kitchen met gerenommeerde chefs zoals:
Pascal Barbot *** - Jean Sulpice ** - Oliver Röder * 
Juan Manual Barrientos * - Han Ji * - Josean Alija *

Gault&Millau Theater met showcase “Belofte van het jaar”, 
verkiezing “Beste Limburgse Wijn” en educatieve proeverijen.

Farmers Market met exclusieve producten 
van kleinschalige producenten.

Verrassende producten gepresenteerd 
door gastronomische exposanten.

folieculinaire.com

 www.nicetomeat.nl
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Column

Het is mooi weer en personeel    
      meldt zich ziek. Lastig!

 De hoogte van het ziekteverzuim loopt per bedrijfstak sterk uiteen, 
de cijfers van het CBS vertellen dat in 2015 het laagste ziekteverzuim 
voorkomt in de horeca. Slechts 2,1% en dat is positief. Ter vergelijk:  
het hoogste ziekteverzuim komt met 4,9% voor in het onderwijs. Je 
moet je dan natuurlijk de vraag stellen of alle ziektemeldingen wel 
worden aangemeld. De kosten van een zieke werknemer drukken 
zwaar op de kosten van een horeca-exploitatie.  Iedere zieke werknemer 
is er een te veel.  27%  van de bedrijven (met name onder de kleine 
en middelgrote horecabedrijven) hebben géén verzuimverzekering  
afgesloten. Een beslissing die veelal genomen is op basis van kosten, 
verzuimverzekeringen zijn namelijk duur. Het personeel is meestal jong, 
dus wat is het risico!

In de horeca komen verschillende vormen van ziekteverzuim voor. We 
kunnen dit onderverdelen in drie groepen: Wit ziekteverzuim: Dit is het 
geval als er aantoonbare, dan wel zichtbare problemen zijn. Denk aan 
een gebroken arm, griep en dergelijke. 

Grijs ziekteverzuim: Hierbij gaat het om soms vage klachten als 
moeheid, rugpijn en psychosomatische klachten. Medewerkers melden 
zich ziek, omdat ze zich niet zo lekker voelen. Terwijl een gemiddelde 
ander werknemer zich in een vergelijkbare situatie niet ziek zou melden. 
Een ARBO dienst zou zich hierin vaker harder moeten opstellen.

Zwart ziekteverzuim: Hierbij doet de werknemer alsof hij/zij ziek is, heeft 
gewoon géén zin of er spelen andere zaken op de werkvloer waardoor 
iemand zich ziek meldt. Een medewerker is ontevreden, ervaart gebrek 
aan waardering en/of beloning, wordt gepest door collega’s / werkgever 
of er is sprake van een arbeidsconflict. 

Goed werkgeverschap voorkomt ‘fake’ ziekmeldingen. Wees transparant 
en benaderbaar voor uw werknemers, bedenk dat waardering voor-, en 
respectvol omgaan met- uw medewerkers meer rendement oplevert als 
salarisverhoging.  

Weet u wat er speelt bij uw medewerkers als deze zich ziek melden? Tot 
het tegendeel is bewezen betaalt u het salaris door terwijl er iemand 
thuis op de bank zit ‘zogenaamd’ ziek te zijn? 
Onderschat de gevolgen van pesten niet, werknemers kunnen er echt 
ziek van worden, depressief tot zelfs suïcidaal. Krijgt u signalen van 
pesten in uw bedrijf of vindt u het zelf wel leuk om eens een stevige grap 
uit te halen met een medewerker, een grap die u of de collega’s leuk 
vinden kan sterke nadelige gevolgen hebben voor het ‘lijdend’ voorwerp. 

Is het voor u als werkgever en salarisbetaler onduidelijk wat er precies 
speelt maak dan gebruik van vertrouwelijke preventieve mediation.  Een 
mediator zoekt uit wat er nu precies aan de hand is. 

Een mediator in schakelen bij dergelijke grijze en zwarte gevallen werkt 

uiteindelijk kosten besparend en geeft veelal snel resultaat en rijkt u de 
handvaten aan om aan een oplossing te werken. 

De werkwijze gaat als volgt: Eerst heeft de mediator een intakegesprek 
met de werkgever of leidinggevende. Bij voorkeur op het bedrijf 
waardoor de mediator ook een duidelijk beeld van de werkplek krijgt 
van de thuiszittende medewerkers. Vervolgens bezoekt de mediator de 
werknemer thuis met als doel zo uitgebreid mogelijk het verhaal van 
de medewerker te horen en door de juiste vraagstelling boven tafel te 
krijgen wat er nu echt speelt. Als na een of hooguit twee bezoeken bij de 
medewerker de mediator boven tafel heeft gekregen wat de toedracht 
is geweest van de grijze of zwarte ziekmelding, kan er in een  gesprek 
tussen werkgever en de werknemer onder leiding van de mediator aan 
oplossingen gewerkt worden om uiteindelijk de lucht te klaren en een 
maximaal goede werkatmosfeer te creëren.
Een gegeven is dat de bij de juiste atmosfeer de arbeidsvreugde het 
meest tot ontwikkeling komt en de arbeidsvreugde bijdraagt aan een 
veel hogere productiviteit en niet in de laatste plaats aan een hogere 
gasttevredenheid. Dus tel uit uw winst!

Niels Kooijman
Partner bij de Restaurantcoach

Het belooft een prachtige dag te worden. De zon staat 
hoog aan de strakblauwe hemel en het belooft een top-

drukte te worden in uw horecabedrijf. U heeft de deur nog 
niet van het slot en de eerste ziekmelding dient zich aan. 
Argh, waarom nu? Waarom slaat de griep niet gewoon 

toe op een druilerige maandag in oktober?  



12  |  Gastronomie Horecavakblad Gastronomie Horecavakblad  |  1213  |  Gastronomie Horecavakblad Gastronomie Horecavakblad  |  13

Gun je gasten altijd 
topkwaliteit. Ook tijdens de 

heerlijke Indian Summer 
Laat ze genieten van meer robuuste gerechten  

met vlees van Nice to Meat 

Redactie

Tijdens de Indian Summer verkleuren de bladeren aan de loofbomen van groen naar 
uitbundig geel en vrolijk oranje. De zon is niet zo heet meer, maar nog wel goed 

voelbaar. Het is tijd voor de wat stevigere gerechten met vollere smaken en soepele 
wijnen met mooie aardse tonen. Wat dacht je van koteletten van The Duke of Berkshire 
varkensvlees met aardappeltjes in de schil, een frisse en knapperige salade met noten en 
warme paddenstoelen en daarbij een houtgelagerde chardonnay? Hemels!
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Het vlees van The Duke of Berkshire varkens is vanzelfsprekend 
verkrijgbaar bij horecaslager en vleesimporteur  Nice to Meat. Net als 
al die andere hoogwaardige vleessoorten die zo lekker passen bij de 
meer robuuste smaken van het najaar. Zo heeft Nice to Meat perfect 
geportioneerd wild en gevogelte, heerlijk dooraderd en mals Iberico 
varkensvlees uit Spanje en vanaf nu ook het gezonde Ocean Beef van  
Angus runderen uit Nieuw Zeeland in het rijke kwaliteitsassortiment. 
Wie overigens wil proeven wat Ocean Beef voor bijzonder   vlees is, 
raden we beslist aan tussen maandag 19 en woensdag 21 september 

dit jaar een bezoek te brengen aan een demonstratie van  Nice to 
Meat op Gastvrij Rotterdam.  Nice to Meat is daar daadkrachtig 
aanwezig samen met   Vanilla Venture en Vlaamsch Broodhuys. Voel 
je welkom om kennis te maken met  Nice to Meat en met Ocean Beef. 
Ocean Beef is zeer veelzijdig vlees en een bron van ijzer, zink, eiwit, 
vitamine B en E en Omega-3s. Het is afkomstig van runderen die een 
gelukkig en stressvrij leven hebben gehad op het zuidelijkste puntje 
van Nieuw Zeeland. Ze hebben zich tegoed gedaan aan sappige 
grassen en hoogwaardige granen. Dat proef je echt terug in het 
vlees, net als de zilte smaak van de zeelucht die de dieren hebben 
ingeademd.  Nice to Meat!

The Duke of Berkshire varkensvlees 
Om kwalitatief hoogwaardig vlees te kunnen serveren, klaargemaakt 
door een chef met werkelijke passie voor zijn vak, moeten alle 
stappen in het proces daaraan voorafgaand nauwgezet worden 
gezet. De boer moet het dier met liefde en de allerbeste voeding 
opfokken. De slacht dient   stressloos plaats te vinden. Daarna moet 
het vlees perfect gerijpt en verwerkt worden en ook het verpakken 
en het transport naar de klant mogen niet zonder de grootst 
mogelijke toewijding te gebeuren. Dierenarts Kees Scheepens heeft 
de genetica bepaald en waarborgt de continue kwaliteit. De varkens 
zijn een kruising van een oud Engels varkensras en een Belgisch 
varkensras. De varkens krijgen alleen het allerbeste voer en de 
allerbeste zorg. Hierdoor heeft het varkensvlees een mooie intense 
ietwat zoete smaak gekregen, is het donker van kleur en ouderwets 
gemarmerd. Het vlees is heerlijk mals, doordat de spiervezels smaller 
en fijner zijn. Het vlees is erg sappig en smaakvol; het vlees krimpt 
amper en verliest geen vocht tijdens het bakken. Wie niet weet 
met varkensvlees te maken te hebben, meent vaak kalfsvlees te 
herkennen als hij of zij proeft van The Duke of Berkshire varkensvlees. 
Het is niet zo vreemd dat het topsegment van zowel de Vlaamse als 
de Nederlandse horeca dit prachtige varkensvlees heeft omarmd.  
Racks en t-bones van Berkshire varkens zijn voortreffelijk. Net als 
de procureur met een klein randje vet en natuurlijk de pulled pork. 
Smakelijk zijn de milde worstjes met zout, peper, tijm en peterselie 
voor bij het zondagse ontbijt. En de rilletes waarbij een goed glas 
streekbier het altijd uitstekend doet. In België maken de beste 
slagers ook fijne vleeswaren van het Berkshire varken.  Nice to Meat 
verkoopt  het vlees onder het superieure Gold Label. 

Quality Label Concept 
Nu we het over het Gold Label hebben, is het een goed idee iets meer 
over het Quality Label Concept te vertellen. Zo’n 125 jaar geleden 
begon  Nice to Meat in Amsterdam als Ambachtelijke slagerij. Al meer 
dan 20 jaar is het bedrijf nu in handen van de slagersfamilie Pouw. 
De klantenkring was altijd zeer gevarieerd en om duidelijkheid te 
creëren werd het assortiment verdeeld onder drie labels: het Classic 
Label, het Select Label en het Gold Label. Onder het Classic Label 
valt vlees uit het basis assortiment. Het is kwalitatief hoogwaardig 
vlees van continue kwaliteit en scherp geprijsd. Het Select Label is 
bestemd voor het rechtstreeks geïmporteerde Ierse rundvlees, Livar 
varkensvlees, het lamsvlees uit Nieuw Zeeland, vers gevogelte en 
natuurlijk het allerbeste vlees uit eigen land. Het Gold Label is het 
absolute vlaggenschip van  Nice to Meat. Alleen het allerbeste vlees 
bestemd voor de culinaire top van de horeca krijgt dit label mee: 
Amerikaans en Japans Wagyu, Black Angus Beef uit Amerika, Maas, 
Rijn en IJssel Rund van Piet van den  Berg, Wiedenlam van Piet van 
den Berg, Iberico varkensvlees uit Spanje en natuurlijk ook het The 
Duke of Berkshire varkensvlees. Voor meer informatie, zie: www.
nicetomeat.nl

Redactie
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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

APPARATUUR VOOR HOHOORERERERECCCACA EN PROFESSIONALS

088-737 8484

GEEN DURE SHOWROOMS INTERNET ONLY ALTIJD SCHERPE HORECA DEALS

CS koelkast HR400
rvs

5510.122

469,-625,-

Thermobox verrijdbaar
2x10 1/1GN

4217.022

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

CS wandunit koel
t.b.v. koelcel | -5º tot 10ºC 

5521.100

CS koel/vriescel
isolatiedikte: 80 mm

5520.100

v.a. 1.075,-1.425,-

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. 169,-225,-

CS gekoelde opzetvitrine
diverse afmetingen

5510.600

Robot Coupe staafmixer
mini MP 160VV

4160.026

499,-628,-

222,-233,-

5510.600

499628

-

Maxxfrost fustenkoeler
1 deur.

4452.002

745,-990,-

Maxxfrost barkoeler
2 glasdeuren

4150.100

535,-710,- v.a. 615,-760,-

Pro nox etagere
verwarmd enkel 100x30 cm

4100.242

Afzuigkap rvs
met  ingebouwde motor

5250.120

245,-325,-

629,-840,-

CK rekwerk type 100
kunststof leggers

4114.100

v.a. 169,-226,-

Pro nox werktafel
 at packed

4100.100

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt tot 7 oktober 2016. De prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdragen, druk- en zetfouten voorbehouden.

                   www.gastrodeals.nl                                         

CS vrieskist HF400
rvs

5510.128

695,-928,-

925,-1.230,- 55,-69,-1.755,-2.190,- 2.099,-

CS diepvries
inhoud: 1200 ltr. | rvs

5525.046

Emme 7 kooktafel
4-vlams

4120.200

Flybuzzter insectendoder
bereik ca. 300 m2

4320.100

IJsblokjesmachine
Maxxfrost
4450.002

4100.242

CS vrijstaande friteuse
inhoud: 2x 9 ltr.

5524.200

675,-860,-
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Vele activiteiten
Een van de highlights op Folie Culinaire is het Gault&Millau Theater 
o.l.v. Jan van Lissum. Hier vinden talloze activiteiten plaats, zoals de 
showcase Belofte van het Jaar, de verkiezing Limburgse Wijn van 
het Jaar en verrassende wijn-spijs proeverijen. Op Farmers Market 
presenteren bijzondere, kleine producenten hun exclusieve producten. 
Na sluitingstijd van het evenement gaat de culinaire reis door tijdens de 
bruisende avondprogramma’s in het gezellige centrum van Maastricht.

Pop-up restaurant The Tent
In Pop-up restaurant The Tent (concept van Herman den Blijker) 
kunnen bezoekers genieten van een menu op sterrenniveau tegen 
een aantrekkelijke prijs. De internationaal befaamde chefs Sang Hoon 
Degeimbre** en Soenil Bahadoer** creëren verrassende culinaire 
creaties van het hoogste niveau.

Horecavakbeurs BBB Maastricht
Bezoekers van Folie Culinaire hebben vrije toegang tot horecavakbeurs 
BBB Maastricht, die gelijktijdig in MECC Maastricht plaatsvindt. 

Redactie

Van 10 t/m 12 oktober kunt u tijdens Folie Culinaire in MECC Maastricht drie dagen 
genieten van inspirerende kookdemonstraties door gerenommeerde chefs, exclusieve 

producten en de nieuwste trends in de gastronomie. 

Folie Culinaire, hét exclusieve 
vakevenement voor de 
internationale gastronomie

BBB.

Gerenommeerde chefs
In de demokeuken van Culinaire Saisonnier verzorgen 
internationale chefs doorlopend demonstraties. Op het 
programma staan o.a.:

•	 	Pascal Barbot*** (Frankrijk): wordt in het gastronomische 
landschap door velen als voorbeeld gezien, zijn eigen 
restaurant L’Astrance is gelegen in Parijs.

  Jean Sulpice** (Frankrijk): chef van het hoogste 
sterrenrestaurant van Europa, in Val Thorens.

•  Josean Alija* (Spanje): werkzaam bij Nerua, dat op de 55ste 
plaats staat in de top 100 beste restaurants ter wereld.

  Oliver Röder* (Duitsland): Olivers keuken kenmerkt zich 
door het respect voor het product, dat hij presenteert in zijn 
keuken van Bembergs Haüsschen.

•	 	Juan Manuel Barrientos* (Colombia): Colombiaanse 
chefkok, bedenker en oprichter van de succesvolle 
restaurantketen El Cielo.

  Thrainn Freyr Vigfusson (IJsland): als winnaar van 2 gouden 
medailles bij The World Culinary Cup 2014, is hij een van 
IJslands toonaangevende chefs.

  Han Ji* (Nederland): chef van het beste Aziatische restaurant 
van Nederland (in Den Haag), HanTing Cuisine.

  Jonatan Goméz Luna Torres (Mexico) : maakt deel uit van 
de nieuwe generatie Mexicaanse chefs en is werkzaam bij Le 
Chique.

Folie Culinaire is toegankelijk voor beslissingsbevoegde 
professionals (zoals chefs, restaurateurs, traiteurs, gastheren/
vrouwen, patissiers en sommeliers) uit de gastronomie. 

Meer informatie: www.folieculinaire.com en  
 www.bbbmaastricht.nl
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Evenaart het Zeeuwse 
mesheft de oester? 

In Zuid-Europa staan ze al eeuwen op de kaart 

Achtergrond

In leuke kleine restaurantjes aan de Spaanse kust worden mesheften met passie verwerkt in 
visschotels en in paella. Of ze worden even kort gegaard en dan zo uit de schelp gegeten, 

met wat citroen, peterselie en zout. Glaasje witte wijn erbij en het leven lacht je stralend 
toe. 
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Ook in Zuid-Frankrijk, Portugal en Italië wordt dit schelpdier ‘altijd al’ 
ervaren als delicatesse. Je kunt ze er in van die bosjes bijeengehouden 
door een elastiekje kopen. En het bijzondere is dat ze daar, in Zuid-
Europa, vaak onze eigen mesheften op de kaart hebben staan. Ruim 
tachtig procent van de vangst is namelijk voor de export. Tot nu toe 
werden de mesheften bij ons alleen door sportvissers gebruikt als aas. 
Het kan verkeren. Dat mesheften, ook wel scheermessen genoemd, 
een product is om trots op te zijn, sijpelt nu langzaam door tot ons 
bewustzijn. Ja, die bruine langwerpige lege schelpen die altijd zo 
opvallend tussen de anders gevormde schelpen liggen aan de vloedlijn 
na een storm of bij laag water, zijn een culinaire verrassing met een bite. 
In Kamperland, een dorp in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland, 
vond onlangs het eerste Scheermessen Trend-Event plaats om dat zilte 
idee de wereld in te blazen. 

Scheermessen Trend-Event
Ruim honderd gasten uit horeca, vishandel en culinaire journalisten 
bezochten het event. Er werd geproefd van mooie gerechtjes met het 
scheermes in de glanzende hoofdrol. Zo was er vlees van scheermessen 
in stukjes in een uitgekookte schelp, gegarneerd met avocado 
crème, Codium en zeesla. In dit geval werden de mesheften ook nog 
besprenkeld met vinaigrette en Borage cress. Smakelijk waren ook de 
gebakken scheermessen met wortel, basilicum, boekweit en garnaal. 
En niet te vergeten: de mesheften van de BBQ met sojavinaigrette. 
Nog puurder? Er waren ook gegrilde scheermessen die slechts waren 
verfraaid met een paar druppeltjes olijfolie, wat gemarineerde ui, fleur 
de sel, peterselie en een draai van de pepermolen. Om nog maar niet te 
spreken over de tartaar van scheermes met een kruidenemulsie, citrus 
gel, gebrande ui en een garnering van bloemetjes van het seizoen. 

Zeker Zeeuws Streekproduct 
Schouwen-Duiveland is behalve voor de mossel, oester en de 
Oosterscheldekreeft ook de thuishaven voor mesheften. De soort 
waarover we het hebben komt voor in Europa van Frankrijk tot aan 
Denemarken. De schelpdieren staan rechtop in de zeebodem tijdens 
hun leven. In het stukje dat boven het zand uitsteekt, zit de opening 
waarmee de dieren water met plankton en zuurstof rondpompen. 
De stichting Zeker Zeeuws Streekproduct vindt dat het schelpdier als 
culinaire belofte eindelijk de erkenning moet krijgen die het verdient 
in ons land. Het bedrijf Seafarm heeft een vissysteem ontwikkeld om 
scheermessen zonder beschadiging te vangen op de bodem van de 
Noordzee. De viskorf die op de bodem geplaatst wordt, maakt het zand 
vloeibaar waardoor de schelp los komt te staan. Door het toevoegen van 
lucht aan het zand gaat de schelp ‘zweven’. Direct na de vangst worden 
de scheermessen gesorteerd en gekoeld opgeslagen in stromend 
bronwater. Dit wordt gedaan om er voor te zorgen dat de mesheften 
minder stress ervaren en dus optimaal van smaak en kwaliteit blijven. 
Ook wordt zo bijna al het zand uit de mesheften gespoeld. De Zeeuwse 
Scheermessen van Seafarm zijn gecertificeerd en dus een erkend 
streekproduct, en daarmee een echt Zeeuws product. 

Zeeuws keurmerk en landelijke erkenning 
Naast producten die de smaakpapillen vertroetelen, is er ook kunst 
en cosmetica die het certificaat Zeker Zeeuws Streekproduct mogen 
dragen. Als dat stempel er op staat, weet de consument dat hij te 
maken heeft met een ‘volbloed’ Zeeuws product. Om in aanmerking 
te komen voor het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct moet een 
aanbieder aan de criteria voldoen. Zo moet het productiegebied 
duidelijk omschreven zijn en moeten de grondstoffen die nodig zijn om 
het product te maken afkomstig zijn uit de streek. Ook de bewerking 
en verwerking dienen plaats te vinden in de streek. Belangrijk is verder 
dat producten en grondstoffen op een duurzame wijze geproduceerd 
worden door ondernemers die ambachtelijkheid hoog in het vaandel 
hebben staan. Alle producten krijgen met het Zeeuwse keurmerk 
ook de landelijke erkenning als Erkend Nederlands Streekproduct van 
de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). Welke andere 
producten zoal het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct hebben? Dat 
zijn er dus op dit moment een zeventigtal. Inderdaad: van de Zeeuwse 
hangcultuurmosselen tot de Zeeuwse kreeft en van de oester tot de 
Zeeuwse sprot. Van het land is er wijn, appelsap, aardappelen, rundvlees, 
Zeeuws speculaas en heel veel meer. O ja, zeekraal en lamsoor staan ook 
op de kaart. 

Achtergrond

Laten we het glas heffen
Wat drinken we bij Zeeuwse scheermessen? Wellicht een mooi 
glas rosé van De Toffe Peer in Driewegen. Of een droge witte 
wijn van Wijngaard ’t Biezenhof in Eede. Zeeland is genieten. 
Proost! 
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Moshik Roth wil mensen 
inspireren 
meer groente 
te eten 

                 ‘Slechts 28% van de 
      mensen komt 
            aan de ADH groente’

In gesprek

Thuis een maaltijd opwarmen die  bedacht is door een 2-Michelinsterren 
chef? Het is voortaan mogelijk, want &samhoud food introduceerde 

onlangs een nieuwe lijn versmaaltijden in het koelversschap bij Albert 
Heijn. Moshik Roth, zet hiermee een nieuwe standaard binnen de 
kant-en-klaar maaltijden. Is het negatieve imago van de kant-en-klaar 
maaltijd verleden tijd? Een uitstekende aanleiding om de chef met het 
creatieve brein een aantal vragen te stellen. 
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Wat is belangrijk om te weten over de  
maaltijden die je ontwikkeld hebt voor thuis? 
“ Het zwaartepunt ligt op  groente. Groente is voor mij erg belangrijk 
en de rode draad in alles wat ik ontwikkel. Daarom bevatten deze 
maaltijden tussen de 200 en 252g groente. Hiermee speel ik in op de 
nieuwe Schijf van Vijf die 250g per dag voorschrijft. Naast de grote 
hoeveelheid groente, ben ik erg trots op de goede smaak en hebben 
de maaltijden geen onnatuurlijke toevoegingen op kleur en smaak. 
Daarnaast zijn alle maaltijden vegetarisch.” 

Welke maaltijden liggen er nu in de supermarkt? 
“Op dit moment zijn dat een Rode Curry, een Pasta Bolognese een 
Mac ’n Cheese en een Groente Bami die stuk voor stuk zo tussen de 
200 en de 252 gram groente bevatten. Ik ben trots op het eindresultaat: 
gevarieerde maaltijden met een grote hoeveelheid groente en een 
goede smaak. Kant-en-klaar maaltijden hebben over het algemeen nog 
steeds een ongezond imago. Wij hopen met de nieuwe versmaaltijden 
de standaard binnen het gemaksschap te verbeteren.”

Waarom willen jullie mensen inspireren meer groente te eten? 
“Uit onderzoek blijkt dat veel mensen moeite hebben om voldoende 
groente binnen te krijgen. Groente is een essentieel onderdeel van onze 
voeding en draagt positief bij aan de gezondheid en een gebalanceerde 
voeding. Daarnaast is veel vlees eten slecht voor het milieu. Wij bieden 
met groente een gezonder en duurzamer alternatief voor vlees.”

Vind je dat we meer met groente kunnen  
in de keuken (ook thuis) dan nu het geval is?
“Ja, absoluut. Slechts 28% van de mensen komt aan de ADH groente. 
In mijn 2-Michelinsterrensterren restaurant kook ik ongeveer 60% met 
groente, daarna komt vis en dan pas vlees. Groente is enorm veelzijdig 
in gebruik, ik hoop dat ik mensen inspireer om meer met groente te 
doen.”

Ben je momenteel met nog iets nieuws bezig? 
“Vanuit &samhoud food komen er binnenkort erg veel nieuwe 
producten in de retail en food services. Daarnaast zijn we hard bezig 
met de ontwikkeling van nieuwe, bijzondere producten van groente. 
Ook zijn we druk bezig met grote retail partijen in Amerika en andere 
landen. Inhoudelijk kan ik er nu niet verder op in gaan. Ik raad je aan de 
ontwikkelingen in de gaten te houden.”

Even over je restaurant. Je wilt graag dat mensen die in 
&samshoud places komen eten een culinaire explosie 
beleven. Wat houdt dat in? 
“Wij vinden het belangrijk om unusual te zijn. Naast onze manier van 
service zit dat ook in een explosie op het gebied van smaak; in de 
concentratie van smaken. Die twee gecombineerd zorgen voor een 
complete 2-sterren ervaring voor de gast.” 

Wat betekent koken voor jou? 
“Zuurstof; ik kan niet zonder..”

En eten? Is dat meer dan alleen het je voeden? 
“Eten is veel meer dan alleen voeden. Eten is verbinding tussen mensen 
en culturen. In verbinding zijn met onszelf.”

Wat wil je mensen geven met wat je doet? 
“Lekker eten, een bijzondere ervaring en ik wil mensen inspiratie geven 
om meer groente te eten.”

Wat eet jij zelf als je gewoon thuis bent? 
“Ik ben eigenlijk nooit thuis.”

Waarom kies je er altijd voor om van die expressieve en 
bijzondere food creaties te maken?
“Omdat ik mensen wil verrassen. Ik wil ze een smaakexplosie laten 
ervaren en een unieke belevenis geven.”

Wat wil de consument van nu volgens jou? 
“Die vraag moet je eigenlijk aan de consument stellen, maar ik heb het 
gevoel dat de consument steeds bewuster wordt qua voeding. Ik doe 
wat ik leuk vind, werk vanuit emoties. Ik kijk niet naar trends, maar wil 
vooral een nieuwe weg inslaan. 

Wat is er nog meer belangrijk om te weten? 
“In september komen er nieuwe producten in het vleesvervangend 
schap van Albert Heijn en we zijn hard bezig met bijzondere nieuwe 
producten, waar we de consument ongetwijfeld mee gaan verrassen!”

In gesprek

Over &samhoud food
&samhoud food wil mensen inspireren om meer groente te eten. &samhoud food 
is ontstaan vanuit 2-Michelinsterren restaurant &samhoud places, dé proeftuin 
voor de voedselinnovaties van &samhoud food. Het restaurant is opgericht door 
2-Michelinsterren chef Moshik Roth en ondernemer Salem Samhoud. &samhoud 
bestaat verder uit &samhoud consultancy, &samhoud media en &ranj met 
vestigingen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Keulen, Zurich en Kuala Lumpur.
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Vraag nu onze proeverij aan
 op omabobs.nlVerwen uw gasten met smaak!

De  ambachtelijke Oma Bobs 
bitterballen en croquetten zijn met 

de groots mogelijke zorg door ons zelf 
ontwikkeld en gemaakt van de beste 
verse ingrediënten. In onze snacks 
proef je vandaag de dag nog steeds 

de liefde van oma Bob!



Tja, en waar moet je 
dan over gaan schrijven?

Tja, en waar moet je dan over gaan schrijven? Dat we de beste zijn, 
het lekkerste vlees hebben, veel aan kennisoverdracht doen en redelijk 
betaalbaar zijn? Vaak zijn columns verkapte reclamepraatjes en dat is 
mij iets teveel een schot voor open doel. Dat is te makkelijk, alhoewel 
de eerdergenoemde beweringen wel akelig dicht in de buurt komen. En 
bovendien heb ik altijd wel ergens een vrij ongezouten mening over, ook 
als het horecazaken aangaat. Want met hen heb ik dagelijks te maken, 
van vleesbestellingen tot het adviseren van chef-koks. Je moet immers 
van alle markten thuis zijn.

Als je horecaslager bent en je levert in Amsterdam en omstreken mag 
je best wel een beetje van geluk spreken. Amsterdam is booming, soms 
is het eerste horecabedrijf nog niet open en liggen de plannen voor een 
volgende tent alweer op tafel. Een goede zaak dat het zo druk en bedrijvig 
is. Vooral als je alles goed op de rit hebt, het personeel bekwaam is en de 
gasten het pand lyrisch verlaten. Maar door diezelfde gasten ben je als 
ondernemer/chef-kok ook erg kwetsbaar. Een mindere eetervaring leidt 
vaak tot een gepeperde beoordeling op een van de velen recensiesites. 
De een legt het naast zich neer en de ander kan er dagenlang van in de 
war zijn. Wat ik altijd frappant vind is dat er daadwerkelijk cijfers voor 
het eten gegeven worden. Bij goede cijfers hoor ik vaak dat de chef vindt 
dat ie goed op weg is maar nog beter wil, terwijl een 6 of lager vaak 
wordt gevolgd door: ‘Kloterecessenten’ of ‘Die gasten weten niet waar 
ze over lullen’. Een kleine groep horecaffers doet iets met de klachten 
als ze daadwerkelijk gefundeerd zijn. En dan heb ik het niet over de 
bediening die als kut wordt bestempeld als je pas twee dagen open bent. 
Want dat wordt ook geschreven. Zelfs buiten het wildseizoen ben je als 
restaurateur opgejaagd wild.

Stel je voor dat wij daar in de vleesbranche mee te maken hebben. Dat 
chefs een cijfer geven en hun mening wereldkundig maken voor de 
spullen die afgeleverd zijn. Dan ben je behoorlijk kwetsbaar. Gelukkig 
is het binnen mijn branche geen normale gang van zaken en komt het 
alleen af en toe op social media voor, positief en negatief. Alhoewel ik 
één keer op een artikel werd geattendeerd waarin een chef-kok wat 

onwaarheden had verteld. Zijn verhaal was technisch onmogelijk en 
voor de kenner dus ongeloofwaardig. Helaas lopen er niet alleen maar 
kenners rond en word onzin voor waarheid aangenomen. Achteraf 
bleek dat de jongeman in kwestie - waarschijnlijk gedreven door zijn 
hormonen en misschien een biertje teveel - tegen de verslaggeefster 
vooral stoere, maar niet helemaal ware praat had opgehangen. Moet je 
daar dan wat van zeggen of gewoon laten gaan en denken dat ze niet 
beter weten? Ik koos voor het eerste. Helaas was de persoon in kwestie op 
dat moment een stuk minder spraakzaam. Misschien komt het omdat ik 
geen korte rokjes draag en ook niet op hoge hakjes loop, althans niet in 
het openbaar.

Moet me nog even van het hart dat ik diepe bewondering heb voor het 
horecapersoneel. De werkdruk is hoog en vaak moet je op eieren lopen 
om de dag door te komen. Want wees eerlijk, je wilt toch graag goed 
scoren op een recensiesite. Alleen de vraag is of het wordt gelezen als 
je er niet voor zwicht je te abonneren om hoger in de zoekresultaten 
te komen. Ach, soms zijn die sites net als de politiek. Fraudegevoelig, 
chantabel en ver weg van de werkelijkheid. 

Met vleselijke groet,

En toen kwam de vraag of ik een column wilde schrijven 
voor dit vakblad. Nu schrijf ik er om de maand een voor 
Vleesmagazine, ben dus niet helemaal een groentje op 

dat gebied en daarbij helpt het ook wel dat ik slager 
ben. Maar schrijven voor de horecabranche voelt als een 

ontmaagding. Voor diegene die mij nog niet kennen, mijn 
naam is Gertjan Kiers, horecaslager bij Fontijn Vlees in 

Weesp en als gastdocent verbonden aan de Cas Spijkers 
Academie en het ROC van Amsterdam.

Column

Gertjan Kiers
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Profinox introduceert nieuwe lavagrill
Profinox presenteert een nieuwe robuuste lavagrill. Dankzij het 
grote grilloppervlak is de grill zeer productief en energiebesparend. 
De grill is leverbaar met 2 branders (615 mm breed) of 3 branders 
(915 mm breed). Het gietijzeren rooster staat op een licht 
hellende hoek waardoor het vet via de opvanggoot direct naar de 
vetopvangbak loopt. De lavagrill beschikt over een thermokoppel 
en waakvlambrander. De verhitting van de lavastenen gaat middels 
ovaalbranders, welke de warmte gelijkmatig over het grilloppervlak 
verdelen. De warmte van het grilloppervlak is bij normaal gebruik 
circa 300 ºC. De bereiding op de grill zorgt voor mooie grillstrepen, 
waardoor het product aantrekkelijk gepresenteerd kan worden.

Meer informatie: www.hakpro.nl 

MARINA – ESPUMANTE
SILVER – SEMI-SWEET

Kristalheldere mousserende witte wijn die in een 
aaneenschakeling van zeer fijne parels de kroon op deze 

heerlijke wijn vormen. De wijn is voor 100% geproduceerd uit 
geurige Moscatel de Alejandria druiven. 

Het alcohol percentage bedraagt slechts 7% zodat er zonder 
probleem een glas meer gedronken kan worden.  Marina 

Espumante heeft een krachtige indrukwekkende neus, 
fijn en elegant met een kenmerkende expressie van citrus 

vruchten en tropisch fruit. Door de mooie opvallende zilveren 
uitmonstering heeft Marina Espumante zeker de potentie om 

iemand een heerlijke verrassing te bezorgen. Leverbaar in 75cl 
en 20cl.

Meer informatie:   info@schoutenimport.nl 

Nooit meer botte messen
Met de 445 handslijper van Chef’sChoice U.S.A. slijp je alle gladde 
én gekartelde messen vlijmscherp. De handslijper slijpt met een 

revolutionaire slijptechniek met 100% diamanten, het hardste 
en meest duurzame slijpmateriaal ter wereld. Met de slijp- 

en polijstfase creëer je een zeer sterke messnede met een 
slijphoek van 20°. De precisie-ge leidingen in elke fase 
handhaven de juiste slijphoek. De Chef’sChoice 445 
handslijper is daarmee perfect om snel en eenvoudig 
alle kwaliteitsmessen duurzaam vlijmscherp te 
slijpen. Zowel geschikt voor rechts- als linkshandigen. 
Ontworpen en gemonteerd in de U.S.A. 

Meer informatie: www.chefschoice.nl 
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NIEUW - RED VELVET CAKE EN WHITE 
              CHOCOLATE & HONEYCOMB CHEESECAKE!

Nieuw in het assortiment van Dero Foods zijn de Red Velvet Cake en White Chocolate & 
Honeycomb Cheesecake! Twee heerlijke Amerikaanse taarten met verrassende 

smaken. De Red Velvet Cake is een traditionele Amerikaanse taart, welke 
daar enorm populair is. De fluweelzachte rode cake is gelaagd met 

een heerlijke roomkaas botercrème. De overheerlijke White 
Chocolate & Honeycomb Cheesecake is gemaakt van witte 

chocolade, overgoten met een laagje pure chocolade. Zowel 
op de taart als er doorheen zitten knapperige karamel 

bolletjes, ook wel Honeycomb genoemd, omhuld door 
een laagje melkchocolade. Deze Honeycomb vormt 

met de chocolade en de zachte volle smaak van de 
cheesecake een verrukkelijke combinatie!

Meer informatie: www.derofoods.nl

Inspiratie voor de Lage 
Temperatuur Oven van Hendi

Inspiratie op Gastronomixs.com voor de Lage Temperatuur Oven 
van Hendi Voor de Lage Temperatuur Oven heeft Hendi samen met 

Gastronomixs 12 recepten ontwikkeld. Wat dacht u van Lamsbout 
met groene kruiden, Asperges gegaard in nootmuskaatboter of 

gekonfijte zalm? Door het langzaam garen op lage temperaturen 
behouden producten hun natuurlijke sappen en voedingsstoffen 

en wordt het malser en voller van smaak. Een ander groot voordeel 
is dat het product veel minder van zijn gewicht verliest. Resultaat: 

efficiënter gebruik van kostbare ingrediënten. Naast het garen van 
producten met kerntemperatuur kan de Hendi Lage Temperatuur 

Oven gebruikt worden voor het warm houden van bijvoorbeeld 
aardappel/groenten-garnituren en het regenereren van producten. 

Handig voor cateraars die op locatie werken.

Meer informatie:  www.hendi.eu/slowcooking 

Cheese Crumbles zijn verkrijgbaar in 4 varianten
Cheese Crumbles - verse (geitenkaas) kaaskruimels- zijn eenvoudig te 
gebruiken in diverse gerechten en geven een prachtige presentatie. De 
Crumbles zijn een leuke en lekkere toevoeging aan salades, pasta’s, pizza’s en 
allerlei warme en koude gerechten. Dus volop variatie! De Cheese Crumbles 
dragen bij aan een snelle verwerkbaarheid van gerechten met zachte kazen, 
alleen de deksel eraf en strooien maar! Laat uw snijgerei maar in de kast! 
Cheese Crumbles zijn zeer geschikt voor de professionele keuken.

Meer informatie: www.cheese-crumbles.com
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Een handige service die je ziet, altijd mooie, frisse en op sterkte 
beschikbare leesbrillen vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit.

Op belangrijke momenten heeft uw gast of klant een leesbril nodig. Voor het lezen van 
de menukaart in het restaurant, check-in formulier in het hotel, ondertekening van 
een contract of akte bij u op kantoor, voor op de leestafel in de salon en showroom.

Met de exclusieve Leesbrillenbox heeft u altijd 
de juiste leesbril voor uw gast of klant binnen
handbereik.

Bestel nu direct uw eigen

Leesbrillenbox via:

www.leesbrillenbox.nl

www.leesbrillenbox.nl

Meer weten?Vraag het ons via:contact@leesbrillenbox.nlof bestel nu direct uw eigenLeesbrillenbox via:www.leesbrillenbox.nl

Iedere Leesbrillenbox bevat leesbrillen in vier gangbare

sterktes. Met de Leesbrillenbox presenteert u een mooi

product en verhoogt u uw service In uw bedrijf voor de

doelgroep onder uw klanten en gasten.

Exclusief, stijlvol en duurzaam.

Het optionele 
Servicecontract garandeert

u dat u nooit meer misgrijpt wanneer
er na gebruik een bril ontbreekt.

De Leesbrillenbox is uitgevoerd in 
notenhout of hoogglans gelakt, 
verkrijgbaar in zwart of notenhoutbruin.

Wij staan op de Beurs:
GastVrij rotterdaM 

van 19 t/m 21 september
standnummer 656!

LAGE TEMPERATUUR OVEN 

Langzaam garen in de oven op lage temperaturen is ideaal 
voor de bereiding van vlees, gevogelte en vis.

Voordelen:
•  producten behouden hun natuurlijke sappen en voedingsstoffen
•  malser en voller van smaak
•  minimaal verlies van gewicht
•  Het product kan na bereiding 

warm worden gehouden 
tot serveren.

Langzaam garen in de oven op lage temperaturen is ideaal Langzaam garen in de oven op lage temperaturen is ideaal 
voor de bereiding van vlees, gevogelte en vis.

Voordelen:
•  producten behouden hun natuurlijke sappen en voedingsstoffen
•  malser en voller van smaak
•  minimaal verlies van gewicht
•  Het product kan na bereiding 

warm worden gehouden 
tot serveren.

Meer informatie en inspiratie op www.hendi.eu/slowcooking

Melekos Import, Korte Boterdijk 10, 1423 AB Uithoorn
T: 0297-560572, M: 06-51576762

E: n.patsatzis@planet.nl

Eigen import van  olijfolie,olijven, 
tapenades, wijn en andere 

delicatessen uit Griekenland.

Ook groot in 
BIOLOGISCHE producten

Melekos Import                   Greek Olive Oil
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Een nieuwe keuken voor het restaurant? De smaakpapillen verkwikken 
met culinaire innovaties? Nieuw kooktalent spotten of gelauwerde chefs 
de cuisines aan het werk zien? Het kan allemaal tijdens de inmiddels 2e 
horecavakbeurs in Nederland. Gastvrij Rotterdam is na drie voorgaande 
edities uitgegroeid tot een hoogstaand gastronomisch platform voor de 
ambitieuze horecaprofessional. Met ruim 300 exposanten, een keur aan 
workshops, talloze culinaire hoogstandjes en sublieme innovaties staat 
Gastvrij Rotterdam inmiddels stevig op de kaart. Je komt 
zintuigen te kort in een bijzonder sfeervolle ambiance. Een boordevol 
programma van masterclasses, debatten, workshops en proeverijen 
wordt zorgvuldig voorbereid. 

Tipje van de sluier
Ook dit keer is het drukbezochte KookWeiland weer van de partij, 
waarbij topchefs een kijkje in de eigen keuken gunnen. Dat doen ze 
met jamsessies, kookdemonstraties en creatieve culinaire presentaties. 
In het professionele Theater in het WijnPaviljoen worden perfect 
uitgebalanceerde wijn-spijscombinaties gepresenteerd, maar ook de 
bieren blijven niet onderbelicht. In het Kenniscentrum voor Bier worden 
masterclasses gehouden en blindproeverijen en beer-foodpairing 
georganiseerd. Niet te vergeten is het House of Spirits waar de nieuwste 
mogelijkheden gepresenteerd worden op het gebied van cocktails en 
mixdranken. De Netwerklounge en Fine Food Village zijn dé plekken 
om kennis uit te wisselen en te netwerken met collega’s. In de Fine 
Food Village wordt het thema gastvrijheid sterk uitgelicht en tonen 

toppatissiers van het Nederlands Patisserie Team hun kunsten. Euro-
Toques Nederland viert tijdens de beursdagen uitgebreid haar 30 jarig 
jubileum. 

Duurzame inspiratie 
Gastronomisch Nederland wordt steeds duurzamer. Eerlijke, biologische 
en lokale ingrediënten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse 
keuken. In het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen staat de duurzame 
inspiratie centraal. Ambitieuze chefs koken de heerlijkste verantwoorde 
gerechten. Ervaar de bijzondere kenmerken van de duurzame 
producten. Proef, ruik en beleef! 

Als lezer van Gastronomie heeft u gratis toegang tot de beurs. U kunt 
zich registreren via www.gastvrij-rotterdam.nl/registratie met code 
281687. Voor het WCCC2016 geldt een separaat toegangsbeleid. 

Redactie

Ruim 10.000 ondernemers & horecamanagers, sterrenchefs, smaakprofessoren, 
vinologen en andere horecaprofessionals; iedereen kijkt er weer watertandend naar uit. 

Van maandag 19 t/m woensdag 21 september 2016 opent de innovatieve horecavakbeurs 
Gastvrij Rotterdam voor de vierde keer haar deuren. Het evenement in Ahoy is uitgegroeid 
tot een vakmatig hoogtepunt voor de fijnproever en een niet te missen vakbeurs voor 
de ambitieuze horecaprofessional. Drie dagen lang even helemaal onderdompelen in de 
heerlijke wereld van smaken, geuren en etiquette. Gelijktijdig met Gastvrij Rotterdam vindt 
dit jaar het World Championship of Chinese Cuisine plaats in Rotterdam Ahoy. Een unieke 
combinatie.

Gastvrij Rotterdam drie 
dagen het epicentrum van de 
gastronomie

Openingstijden
Maandag 19 september : 11.00 - 18.00 uur 
Dinsdag 20 september : 11.00 - 18.00 uur 
Woensdag 21 september  : 11.00 - 18.00 uur
Kijk voor uitgebreide informatie op www.gastvrij-rotterdam.nl. 
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Redactie

De proef op de som door

Het mooie van de Online-Labelling is dat je je etiketten helemaal op 
maat kan maken. Wil je er allergeen iconen of andere informatie invoeren 
die je als bedrijf belangrijk vindt.” Afprinten kan op A4 vellen met een 
standaard kantoorprinter of je maakt gebruik van een labelprinter 
voor single labels. Walter: “De workshop genoot veelaandacht en was 
helder. Niet alleen werden onze vragen beantwoord, ook werden tal 
vanoplossingen geboden waar we in de praktijk en in de toekomst mee 
worden geconfronteerd. 

Het is mondiaal toepasbaar en dus tevens een interessante tool 
voor onze leerlingen op internationale stageplaatsen. ” Prettig vindt 
Walter de educatieve ondersteuning die er speciaal voor scholen en 
kookopleidingen is. Door op www.online-labelling.com in te loggen 
met gebruikersnaam “free” en wachtwoord “freeuser” kan men het 
codeersysteemzelf uitproberen of opgeven als lestaak.

Workshop - Coderen vanuit de cloud heeft de toekomst

De bekende Brugse hotel-en toerismeschool Spermalie werkte al met het manuele 
HACCP-codeersysteem van Foodstickers. Praktijk coördinator Walter Lanckmans 

van de school: “Toen ik van Paul Duijnstee hoorde dat er voortaan ook een online web-
based toepassing beschikbaar was, besloten wij om voor onze laatstejaars leerlingen en 
kookdocenten een workshop rond dit thema te houden.

Ook geïnteresseerd in een workshop? 
Informeer dan naar de voorwaarden via: 

Paul Duijnstee, tel +31 (0)6 5429 2248 of via  
Paul.Duijnstee@infofoodstickers.nl

www.infofoodstickers.nl
www.online-labelling.com

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR: WWW.EVENEMENTENHAL.NL

7, 8 en 9 november 2016
Evenementenhal Hardenberg

D é  va k b e u r s  vo o r
r e c r e a t i e  |  ve r b l i j f s a cco m m o d a t i e  |  h o r e ca  |  z a ke l i j k

Bestel uw gratis tickets:
www.evenementenhal.nl/beleefhardenberg

Vakevent voor horeca professionals

14, 15 EN 16 NOVEMBER 2016
Evenementenhal Gorinchem

BESTEL UW GRATIS TICKETS:
www.evenementenhal.nl/welcome
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Column

Gastronomie en Beleving

 In 2010 starten we de voorbereiding van onze verbouwing. Toen waren we nog in de ban van 
mooi linnen, tafelrokken, zilver bestek, gastheren netjes in pak. In 2012 was de verbouwing 
voltooid, en wat waren we trots op het eindresultaat. Wij wilden ook meer de jongere generatie 
bereiken maar die wilden geen sjiek gedoe maar lekker los en gewoon maar wel goede 
kwaliteit dus moesten we snel nogmaals ingrijpen. Linnen verdween en houten eiken tafels 
sieren ons interieur nu evenals mooie details uit de natuur. De gastheren niet meer strak in 
pak maar netjes gekleed in trendy jeans en bretels. Borden en servies zijn aangepast aan het 
interieur evenals de benadering, muziek en sfeer en wat zien we nu; onze doelgroep is niet 
meer alleen 40-65 jaar maar ook veel jongeren komen nu heerlijk bij ons lunchen of dineren. 

Als het dan om beleving gaat: enkele keren per jaar organiseren wij ook diverse evenementen 
in de natuur. Al 7 jaar organiseren wij culinaire-autoritten. Wij zetten dan zelf een rit uit(120 
km) in het mooie Zeeland en verzorgen tussendoor zo’n 10 gerechtjes op unieke locaties aan 
het water, in de natuur, per stop 120 gasten. Natuurlijk heel veel werk ook qua logistiek maar 
de reacties  van de gasten zijn overweldigend. Laatst zaten we met 140 gasten “fruits de mer” 
te eten aan een lange picknicktafel van wel 55 meter…….midden  op een zandbank in de 
Oosterschelde, geweldig! M.a.w. we hadden nogal tijdsdruk want een ding is zeker….. het 
water komt! Allemaal blije gasten en dat is uiteindelijk ons doel. Onze gast een wauw-effect 
geven want Zeeland is zo’n mooie provincie. Eten op niveau kan overal op de mooiste plekjes 
want voor ons is niets onmogelijk. 

Katseveer zit ook op een van de mooiste plekjes van Zeeland. Op een zeedijk aan de 
Oosterschelde. Eigenlijk precies op de scheidingslijn van Zee en Land. Alles is in omgeving te 
vinden. Zilte groente, oesters, vis, eigen algen uit de Oosterschelde maar ook haas, kruiden, 
planten van het land, ja er lopen zelfs reeën bij ons in de polder. Mede door onze omgeving 
blijft ons vak boeien en genieten we elke dag van de schoonheden van Zeeland!!

Onze buurprovincie Brabant kent ook vele schoonheden 
en topchefs. Eentje wil ik graag de pen geven t.b.v. de 
volgende column. Een gepassioneerd, creatieve chef-
kok en fantastische collega die ik heb leren kennen 
met onze club Alliance Gastronomique: Gerard 
Wollerich, winnaar van de Gouden Koksmuts 2016! 

Dit jaar vierden we ons 12 ½ jaar jubileum van ons eigen Katseveer. Er is 
veel gebeurd, het behalen van een Michelin-ster (2005), het verbouwen 
van ons restaurant maar hoofdzakelijk het runnen van een bedrijf op 

topniveau. Want laten we wel zeggen: het runnen van een 
sterrenrestaurant anno 2016 vergt zeker meer energie dan 12 jaar 
geleden. Tijden zijn veranderd. Normen en waarden van gasten en

 personeel zijn veranderd 
en er zijn strengere regels 
gekomen. Onze heden-

daagse gast wil beleving 
en kwaliteit maar wel te-
gen een betaalbare prijs.

Rutger van der Weel



HORINTEC
Exclusief  distributeur MIBRASA Houtskoolovens Nederland

T. 0174 - 446084
F. 0174 - 446089

M. 06 - 24851255
www.horintec.nl
info@horintec.nl

Voordelen van de Mibrasa houtskoolovens: 
Mibrasa ovens zijn opgebouwd uit duurzame materialen om langdurig en 
dagelijks met hogere temperaturen optimaal te functioneren.
Mibrasa ovens zijn uitgevoerd met een unieke onverslijtbare deurscharniering 
waarmee de ovendeur soepel opent en sluit.
Door een optimale deur isolatie heeft de oven altijd een koudgreep.
Optimale lucht geleiding met regelaar op de front van de Mibrasa oven.
De ovens zijn zeer zuinig in gebruik met houtskool.
Mutifunctionele as opvang lade.

 

Mibrasa ovens zijn uitgevoerd met een unieke onverslijtbare deurscharniering 
waarmee de ovendeur soepel opent en sluit.
Door een optimale deur isolatie heeft de oven altijd een koudgreep.
Optimale lucht geleiding met regelaar op de front van de Mibrasa oven.
De ovens zijn zeer zuinig in gebruik met houtskool.
Mutifunctionele as opvang lade.

Nieuw!     MIBRASA HIBACHI GRILL

Houtskoolovens

Voordelen van de Mibrasa houtskoolovens: 

KOFFIETIJD & HIGH TEA     DESSERT     BRUNCH & LUNCH

 

 

 
 

 

Bestel via: paul.duijnstee@infofoodstickers.nl |Of rechtstreeks via: www.Infofoodstickers.nl 
Created by Chefs for Chefs

Overtuig U zelf met loginnaam: 
free & freeuser op: www.online-labelling.com

print opties
• Leverancier + lotnummer
• Allergenen afbeeldingen
• Persoon of afdeling
• CCP’s, THT, Barcode etc. 
• Web-based - Cloud
• Géén investering   
• Géén abonnementskosten
• Afdrukken naar eigen inzicht
• Altijd volgens de laatste HACCP
• Workshop vraag naar de voorwaarden

€ 125,00 + 2000 labels

€ 27,50+1000
Pictogram
Labels 4all
+ houder

PICTOGRAMLABEL 4ALL WEEK/DAY FIFO LABEL

PROMO CODEERSET COMPLEET

PROMO BLITZ CODEERTANG

1500 
Week/Day 
fifo-Labels
+ houder

BLITZ CODEER MACHINE

Onze labels zijn voorzien van een bij 80ºC oplosbare lijm. 
En condens bestendig 
en her- beschrijfbaar papier voor borging
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Hip of dip in de horeca: 
Glutenvrij en blauwe wijn

Geen van alle wijnkenners die ik ken is positief over de wijn. Maar 
waarom? Het is een marketing wijn. Het wordt neergezet als de nieuwste 
hype tijdens deze zomermaanden. Ja, deze blauwe chardonnay is 
anders door zijn kleur maar zijn smaak mag geen naam hebben. Met 
blind proeverijen proeven de meeste wijnkenners niet eens dat het een 
chardonnay is en deze heeft een waterige afdronk.Het feit dat de flessen 
in het begin werden verkocht voor 8 a 11 euro per fles maar nu al voor 3 
euro in de supermarkten zegt al genoeg.

Als je een willekeurige chef vraagt wat nu een hype is in de restaurants, 
antwoord hij steevast: glutenvrij eten bestellen. Maar wat zijn gluten? 
Gluten zijn een groep van eiwitten in granen, vooral in tarwe, rogge, 
gerst en haver. Deze granen bevatten dus hoeveelheden gluten. Gluten 
zijn de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de stevige structuur van 
het deeg. 

Deze structuur die tijdens de rijsperiode wordt gevormd is heel belangrijk. 
Zonder gluten heeft het brood geen structuur en zal het brood niet rijzen/
gisten. Gluten zijn normale eiwitten voor de meeste mensen en worden 
dan ook gemakkelijk verteerd via het maagdarmkanaal.. Wanneer 
mensen met glutenintolerantie voedsel eten dat gluten bevat, reageert 
hun immuunsysteem daarop door het beschadigen van de dunne 
darm.. Glutenintoleratie is ook wel bekend onder de naam coeliakie 

Maar een glutenvrij dieet is tevens een dieet om af te vallen. En dat is een 
irritatie van veel chefs. De gast wil dan “glutenvrij eten” maar bestellen 
dan glutenvrij brood met een kroket. NB. Een kroket heeft ook in de basis 
gluten: paneerlaag bestaat uit broodkruim en de inhoud bevat roux 
(allebei gluten). Ook besteld men vaak een gebonden soep met bloem 
maar men wil dan wel glutenvrij brood. Als de chef dan uitlegt dat er 
gluten inzit,antwoord de gast altijd: dat maakt niet uit. De prijs van een 
glutenvrij brood ligt vele malen hoger dan gewoon brood. Daarnaast is 
er een groot verschil tussen glutenvrij en glutenintolerant. Wil je afvallen 
of niet ziek worden?

En dat geldt ook voor de blauwe wijn: Wil je “hip” zijn en gezien worden 
of ga je iets knaps drinken voor het zelfde geld? Voor mij is blauwe 
wijn onder de zelfde noemer als glitters in een fles mousserende wijn 
maar ook champagne in een gin tonic glas met munt en heel veel ijs of 
diepvries fruit. Door al die toevoegingen vervormt de smaak van de wijn 

en worden jouw smaaksensoren in de maling genomen. Jouw ogen zien 
een gerecht en jouw hersenen bepalen of je het wel of niet lekker er vindt 
uitzien. En dat gaat ver hoor.

Zelfs de kleur van een bord bepaalt al van te voren of je het lekker gaat 
vinden of niet. Denk eens aan een eenvoudige pasta op een blauw 
bord. Ook het toevoegen van veel ijsklontjes, zal de smaak van de drank 
verminderen. immers hoe kouder je iets serveert, hoe minder je het 
proeft en hoe meer de drank verdunt wordt. Misschien een idee voor die 
blauwe wijn…..

De producenten zouden ze meer moeten gaan richten op het maken van 
kwaliteit dan op marketing. En daar zit de wijnwereld vol mee helaas. 
Vaak zie ik advertenties met teksten als: de beste wijn van de wereld of 
deze wijn heeft diverse prijzen gewonnen. 

Maar wie bepaalt dat? Het marketing 
bureau? Doe maar gewoon dan doe je 
al gek genoeg in deze rare wijnwereld 
Mijn advies is dan ook: laat je adviseren 
door vinologen en sommeliers in 
gerenommeerde wijnwinkels voor het 
vinden van jouw favoriete kwaliteits wijn. 
Uiteraard in het juiste glas……

Mijn volgende column zal gaan over mijn 
wijnreis met het Duitse Wijninstituut naar 
Duitsland. Tot dan!

Groetjes 

Als je een wijnkenner vraagt wat de nieuwste hype is antwoorden 
ze allemaal; blauwe wijn. Maar wat is blauwe wijn en waarom 
wordt er zoveel over geschreven? Als eerste mag het niet eens wijn 
heten maar gearomatiseerde wijn. De wijn wordt gekleurd met 
pigmentstof anthocyaan. Anthocyaan is een natuurlijke kleurstof 
in de schil van blauwe druiven en deze wordt toegevoegd aan de 
blanke chardonnay.

Barbara Verbeek
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Topchefs

Eendenborst filet
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Ingrediënten 4 personen

Eendenborst:
4 stuks eendenborsten filets (Nice to 
Meat)
2 blaadjes laurier
Cornicabra olijfolie van Valderrama 
(smaak: vers gras, grapefruit, citrus en 
een duidelijk pepertje aan het eind)
Smoked Arbequina van Valderrama 
(smaak: rook, zonder gebruik van 
essences)

Jus van zwarte kardemom:
Arbequina olijfolie van Valderrama 
(smaak: groene appeltjes, limoen, 
mango, banaan en vers gemaaid gras)
1 stuks sjalot
2 teentjes knoflook
2 takjes tijm
1 zwarte kardemom peul
rode kookwijn
5 dl glace van eend

Pastinaak chips:
1 stuks grote pastinaak
Hojiblanca van Valderrama olijfolie 
(smaak: zachte tonen van rucola, jong 
groen hout, liguster en tomaat)

Gekonfijte mini pastinaak:
2 stuks mini pastinaken
Arbequina van Valderrama olijfolie 
(smaak: groene appeltjes, limoen, 
mango, banaan en vers gemaaid gras)
1 teentje knoflook
1 kleine sjalot
1 blaadje laurier
zwarte cubebe- oftewel 
staartpeperkorrels
zwarte tellicherry peperkorrels
1 stuks kardamon peul

Gekarameliseerde witlof:
8 stronkjes mini witlof
boter
zout
1 eetlepel suiker
Hojiblanca olijfolie

Crème van pecannoot en 
pastinaak:
400 g pastinaak
200 g geroosterde pecannoot
50 g boter
80 g eenden fond
2,5 g zout

Pecannoot krokant:
pecannoten
zout
azijnpoeder

Cress:
Tahoon Cress van Koppert Cress 
(smaak: paddestoel, truffel, zwaar 
nootachtig)

Topchefs

Werkwijze:
•		Maak de eendenborstfilet schoon, verwijder de 

vliezen en overtollig vet.
•		Overtollig vet kan worden uitgebakken voor de 

kaantjes.
•		Snijd het vet op de filet ruitvormig in, bestrooi met 

peper en zout.
•		Bestrijk het vlees royaal met de Cornicabra olijfolie, 

doop twee vingers in de Smoked
•		Arbequina, toucheer het vlees hiermee, trek het 

vlees vacuüm.
•		Gaar de filets in de steamer op 60°C gedurende 20 

minuten.
•		Bak de klein gesneden stukken vet in een droge 

pan op een laag vuur uit tot kaantjes.

Jus van zwarte kardemom:
•		Snipper het sjalotje en de knoflook, zweet deze aan 

in de Arbequina olijfolie.
•		Plet de kardemompeul, voeg deze toe.
•		Afblussen met de rode wijn, voeg nu de tijm toe, laat 

5 minuutjes koken totdat de alcohol is verdampt.
•		Voeg de glace van eendenkarkas toe, laat zeker een 
half uur onder het kookpunt trekken, zeef de jus, 
kook in tot de gewenste dikte.

Pastinaak chips:
•		Snijd de pastinaak in lange dunne plakken en frituur 

deze in de Hojiblanca olijfolie.

Gekonfijte mini pastinaak:
•		Schil de mini pastinaken, begiet deze met de 

Arbequina olijfolie tot deze onder de olie liggen, 
voeg de knoflook, de fijngesneden sjalot, het 
blaadje laurier, de pepers en de kardemompeul toe. 
Verwarm de pan tot 90°C, zet deze in de oven op 
dezelfde temperatuur tot de pastinaak beetgaar is. 
Halveer tenslotte de gekonfijte pastinaakjes.

Gekarameliseerde witlof:
•		Snijd de witlof schoon, doe deze in een vacuumzak 

tezamen met de boter en zout.
•		Doe deze zak gedurende 18 minuten in de steamer 

op 100°C.
•		Laat in de zak afkoelen, halveer vervolgens de 

stronkjes.

Crème van pecannoot  
en pastinaak:
•		Snijd de pastinaak klein in gelijke delen.
•		Vacumeer alle ingrediënten in één zak.
•		Gaar in de stoomoven op 100°C gedurende 30 

minuten.
•		Draai de massa glad in een thermomix, passeer 

door een fijne zeef, vul een spuitzakje.

Pecannoot krokant:
•		Rooster de pecannoten en vermaal deze.
•		Voeg zout en azijnpoeder toe.
•		Kneed het geheel, snijd in plakken en laat drogen.

Laatste handelingen:
•		Haal de eendenfilets uit de steamer en bak deze 

mooi goudbruin in de koekenpan. Laat de stronkjes 
witlof zachtjes kleuren in een pan, voeg daarna de 
suiker toe, laat karamelliseren, voeg een klontje 
boter toe voor de romige smaak, blus af met de 
jus van kardemom, beweeg de stronkjes hierna 
voor een gelijkmatig mooi bruin laagje, bestrooi de 
zoete witlof tenslotte met een paar korrels zeezout. 
Bak de gehalveerde pastinaken in de bakresten 
van de eendenborstfilets tot ook deze een mooi 
kleurtje krijgen.

Afwerking:
•		Snijd de eendenborstfilet in drie gelijke delen, 

zout even na, verdeel over het ronde bord. Spuit 
een toef pastinaak pecannotencrème tegen een 
van de filets, zet een stronkje witlofje daarin vast, 
versier rond het vlees met een aantal dotjes van 
deze crème, die je vervolgens gebruikt om de mini 
pastinaakjes, de pastinaak chips en de pecannoot 
krokantjes in vast te zetten. Zorg voor een haaks 
effect tussen de diverse omhoogstekende 
onderdelen. Schep een paar lepeltjes jus van 
zwarte kardemom op het bord. Maak het gerecht 
af met Tahoon Cress van Koppert Cress. Verdeel als 
laatste enkele kaantjes van het uitgebakken vet van 
de eendenborstfilets.

Bron: www.receptenvantopchefs.nl

John Kocken &   
     Douwe Verschuur
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GROEP
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