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 Peter Lute. Nu met 
            nog meer pit… !
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komt met: 
Van Bron tot Bord in Nederland
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2016 was een 
                     bewogen jaar.

Volop beleving en vernieuwing, een extra hal voor food, en 
meer aandacht voor duurzaam heid. Kom (sfeer)proeven op 
de Horecava zodat ook u toekomstproof bent!
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NS-aanbiedingvoor
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Ronald Koks

Het was het jaar waarin ik - na al jarenlang 
betrokken te zijn bij dit magazine - besloot zelf 
aan het stuur van de uitgeverij te gaan zitten. 
Tevens was het ‘t  jaar waarin het eindelijk echt 
beter ging met de economie en de gasten van 
midden- en topsegment horeca er ook weer zin 
in hadden. Flessen werden steeds uitbundiger 
ontkurkt, gerechten mochten weer iets kosten 
en er moest zelfs gereserveerd worden in de 
restaurants. Zo was het lang niet geweest. 

Persoonlijk vind ik dat er veel verrassende dingen 
gebeuren in de horeca. Zo worden er steeds meer 
bedrijven geopend waar de gast meer kan dan 
alleen eten. Je hebt er ook winkeltjes bij waar 
je de producten die je kunt eten of drinken in 
het restaurant kunt kopen voor thuis. Ik denk 
aan The Roast Room in Amsterdam met zijn 
eigen slagerij en Le Mortier in Haarlem met een 
wijnshop. Een mooie ontwikkeling. Mooi vind ik 
ook dat we bier meer zijn gaan waarderen als 
drank bij mooie gerechten. Kleine bierbrouwers 
maken de lekkerste biertjes en de bierkaart hangt 
broederlijk naast de wijnkaart. Dat hadden we 
een aantal jaren terug niet durven denken. 

Ik merk ook dat er meer ruimte is voor echtheid en 
ambachtelijkheid. Restaurants kiezen niet langer 
voor veel opsmuk. De focus ligt op kwaliteit en 
er staan eerlijke producten van hoge kwaliteit 
op de kaart. Dit sijpelt door tot in alle lagen van 
de horeca. Standaard producten als entrecote, 
tournedos, dorade � let en Kabeljauw zijn niet 

langer gewild. Er wordt gebruik gemaakt van 
het complete dier van kop tot staart en we staan 
weer dichter bij de herkomst van de producten. 

Groenten zijn een echte trend aan het worden 
in restaurants. Al die prachtig gekleurde 
groenten zijn tegenwoordig een onderdeel van 
het hoofdgerecht, terwijl ze vroeger werden 
gebruikt als garnituur of bijgerecht. Een prima 
verandering, want plantaardige producten 
voegen veel toe aan smaak en zijn goed voor 
mens en milieu. 

Wat 2017 gaat brengen qua gastronomie? Ik weet 
het niet, maar ik ben voorzichtig optimistisch. Ik 
wens je een culinair topjaar!
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Chef

 Peter Lute. Nu met nog 
meer pit… !

‘Je hebt ballen nodig om te worden wie je bent’

“Authentiek zijn, is heerlijk. Als je gewoon bent wie je bent, dan krijg je zoveel rust over je 
heen. Ik vind wel dat je ballen nodig hebt om op dat punt te komen. Je moet er keihard 

voor werken. Heerlijk is dat.” Aan het woord is chef-kok Peter Lute. De horecaprofessional 
sloot op 17 juli ll. de deuren van Lute restaurant en zwaaide even later dezelfde deuren 
weer wagenwijd open. Het nieuwgeboren restaurant ging De Kruidfabiek heten. 
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Chef

Ja, inderdaad. De Kruidfabriek wordt met een ‘d’ geschreven. Het is een 
woordgrapje en een verwijzing naar het verleden, want ooit diende 
het pand als kruitfabriek, met een ‘t’ dus. De overeenkomst tussen ‘kruit’ 
en ‘kruid’ is er trouwens ook. Het ene is explosief en het andere draagt 
bij aan smaakexplosies. Hoe dan ook, er heeft altijd pit in dit gebouw 
gezeten. It’s time to Spice things up is niet voor niets het motto dat 
het knalnieuwe restaurant van Lute mee kreeg. Hé, maar wtf, de vorige 
zaak van deze man liep toch als een tierelier? Lute:”Dat klopt, het ging 
hartstikke goed. Een tijd lang al en dat kan dus ook een soort sleur 
worden. Dat was het niet, maar het lag vast al op de loer. Ik had geen 
zin om vast te roesten en was op zoek naar uitdaging. Als je voor een 
verandering kiest op het moment dat iets eigenlijk geweldig loopt, dan 
boor je daarmee een heel ander soort energie aan. Veranderen vanuit 
noodzaak kan ook, maar het zijn verschillende dingen. Ik krijg een kick 
van het soort positieve energie waar we nu in zitten.”

Je moet er voor knokken 
De gedrevenheid die zo opvalt aan Lute is de aard van het beestje, 
lijkt het. Hij werd chef-kok en dat pakte goed uit, maar het draaide 
toch vooral altijd om de behoefte iets te bouwen en  zich te blijven 
vernieuwen. “Als jochie was ik vooral met mijn handen bezig. Ik kreeg 
een ander studieadvies, maar wilde een vak ambacht leren. De techniek 
was helaas niet voor mij weggelegd, omdat ik kleurenblind ben. Met 
koken had ik in die tijd nog niet zoveel, dus daar dacht ik niet als eerste 
aan. Het enige dat ik af en toe eens deed met voedsel, was een pot 
appelmoes opendraaien. Van de natuur hield ik al wel en ik  bouwde 
graag hutten. Mijn liefde voor koken begon dus bij de behoefte iets te 
bouwen van eten. Vanaf dat moment werd ik gegrepen door het proces. 
Ik werd steeds gulziger in het willen opdoen van kennis en ervaringen. 
Al snel had ik een bijbaantje bij de bakker in het dorp en mocht ik op 
school, omdat ik al zoveel wist, suiker trekken en zo. Ik ging er toen al 
voor. Thuis had ik geleerd: als je iets wilt bereiken, dan moet je er voor 
knokken.”

Relaxter dan voorheen 
De Kruidfabriek by LUTE is ruig en toch verfijnd. De inrichting van de 
ruime zaak is stoer en heeft tegelijkertijd klasse. Het is lichter geworden 
en gasten kunnen eten waar ze maar willen: op een ronde bank, lekker 
aan de bar of aan een houten tafel. Het linnen is verdwenen, maar het 
glaswerk glinstert als nooit tevoren. “Ruim 14 jaar geleden zette ik, denk 
ik al een ander soort zaak neer dan gebruikelijk was. We waren al relaxt. 
Nu zijn we nog relaxter. In alle opzichten. Je ziet het terug in het interieur. 

Dat is frisser geworden en juist ook warmer. De materialen voelen 
zachter aan en aan de tafels kun je zien dat er bomen voor gebruikt 
zijn, ze zijn niet strak gelakt. Schoonheid zit vaak in eenvoud. Ik denk 
dat we nog toegankelijker zijn geworden. Mensen kunnen voor een 
6-gangenmenu kiezen, maar ze kunnen net zo goed een paar hoofd- of 
bijgerechtjes delen. Willen ze een waanzinnig culinaire avond beleven, 
dan kan dat. Willen ze alleen een drankje met een hapje doen, dan zijn 
ze net zo welkom. Ik wil mijn gasten verleiden met onze gerechten en 
onze gastvrijheid. Die gerechten van duurzame producten van vlakbij 
huis en kruiden spelen daarbij een hoofdrol. Het is waar: met kruiden 
en specerijen kun je een groot verschil maken. Elke kok in ieder land 
voegt ze toe aan het eten en ze zijn altijd gekoppeld aan emoties en 
herinneringen.”

Dichtbij huis 
Peter Lute roert nog steeds graag in de pannen, maar heeft het zo druk 
met ondernemen en coachen, dat hij zijn voormalige souschef Tim Buis 
de rol van chef heeft gegeven. “Tim heeft het gewoon in zijn vingers. 
Ik vind het leuk om bij jonge mensen een fonkeling in de ogen te zien. 
Bij hem zie ik dat. Duurzaamheid is veel belangrijker geworden voor 
ons. Waarom zou je vlees uit Australië halen als we vlakbij huis vlees 
hebben van Holstein koeien die opgroeien in een soort kuuroord? En 
waarom zou ik exotische vissen serveren als we hier ook fantastische 
vissen hebben? Laten we eens goed om ons heen kijken. Ik kies voor 
eerlijke basisproducten in combinatie met aromatische kruiden en 
specerijen. De groenten en kruiden die we gebruiken komen voor een 
groot gedeelte uit eigen kas naast het restaurant. Achter de kas groeien 
nog wilde kruiden als duizendblad, zuring, melde en smalle weegbree. 
We hebben zoveel mooie dingen en daar mogen we van genieten. 
Datzelfde geldt voor de kansen die er volop zijn, als je ze wilt zien. Het 
is in ieder geval lekker als je het gevoel hebt dat je echt iets, hoe klein 
dat ook is, bijdraagt aan de wereld. Dat gevoel hebben we  nu met de 
Kruidfabriek.”
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TCW denkt met u mee 
Non-food one-stop-shop voor de horeca 

Redactie

Nederland schiet verrassend omhoog uit de crisis en de horeca lijkt volop in de knop te 
staan. Vooral in de hoofdstad worden er in hoog tempo prachtige zaken geopend en 

ook de al langer bestaande restaurants en hotels hebben er overduidelijk zin in. TCW spint 
er garen bij. De non-food one-stop-shop voor de horeca blijft sterk groeien. “We hebben 
alles wat de horecaprofessional nodig heeft, leveren snel en denken mee. Dat waarderen 
onze klanten,” weet Marcel de Wolf. 

GASTRONOMIE VAKBLAD 32 PAG.indd   8 14-12-16   11:04



8  |  Gastronomie Horecavakblad Gastronomie Horecavakblad  |  89  |  Gastronomie Horecavakblad Gastronomie Horecavakblad  |  9

Het is inderdaad merkbaar aan alles dat de horeca uit het dal geklommen 
is en dat TWC zich ontwikkeld heeft tot een grote speler in de markt. Er 
wordt weer geademd en er is ruimte voor kwaliteit in elk opzicht. Het 
werd tijd. Heftrucks rijden af en aan tussen de torenhoge stellingen 
met dozen vol bestellingen in de magazijnen van het indrukwekkende 
distributiecentrum in Utrecht. Ook het distributiecentrum in Spijkenisse 
draait op volle toeren en de online bestellingen stromen binnen. De 
Wolf:“Wij staan voor kwaliteit, service en kostenbesparing voor onze 
klanten. We hebben meer dan 10.000 producten van A en B-merken in 
ons assortiment en niets gaat de deur uit zonder uitvoerig te zijn getest. 
Of ik het nu heb over de serviezen van het topmerk Villeroy en Boch, de 
drinkglazen van Arcoroc en Libbey, de vaatwasmachines van Winterhalter 
of de tafelkleden van Duni. Onze klanten hebben recht op onze strenge 
kwaliteitstesten. Ze kiezen voor de zekerheid dat het goed is wat ze bij 
ons bestellen. Daarnaast kiezen ze vooral ook voor gemak.”

De liefde is gegroeid
Snelheid en flexibiliteit zijn de uitgangspunten van alle activiteiten van 
TCW. Die afkorting staat overigens voor Trade Company Weteringschans. 
Dat was de locatie waar het succesverhaal begon halverwege 2001, 
het moment waarop Wolf en zijn oud-collega en huidige compagnon 
Frank Klomp vanuit hun banen in loondienst de sprong naar zelfstandig 
ondernemerschap waagden. Wat ze precies gingen verhandelen 
daarover moesten ze nog diep gaan nadenken. De Wolf: “In het begin 
waren we vooral verkopers en op zoek naar producten die we het beste 
op de markt konden brengen en waarmee we dus veel geld konden 
verdienen. Omdat we wisten dat papier nooit gaat verdwijnen, viel de 
keus op sanitaire producten, zoals toiletpapier, papieren handdoeken, 
zeep en papieren keukenrollen voor restaurants, hotels en andere 

food gerelateerde bedrijven. Zo rolden we de branche binnen en die 
branche hebben we leren kennen en we zijn er van gaan houden. We 
willen niets anders meer en we blijven ons erin verdiepen en volgen alle 
ontwikkelingen op de voet.”

Tafelkleden en combisteamers 
Het was een heel nieuwe wereld waarin Marcel en Frank terechtkwamen, 
maar ze hadden de wind mee. Vanuit hun nieuwe vestiging in Maarssen 
waren hun horecaklanten in en buiten de Randstad snel te bedienen. Dave 
kwam in 2005 de Sales-gelederen versterken en draagt sindsdien met 
zijn goede contacten in de horecawereld van Amsterdam ook bij aan de 
groei van deze handelsonderneming. Het assortiment werd gaandeweg 
uitgebreid met ‘chemie’: reinigingsmiddelen en vaatwasmachines voor 
grootkeukens en voor sanitaire groepen. In de stellingen zijn de namen 
te lezen van grote fabrikanten als Kimberley Clark, Winterhalter, Lotus 
en Duni. Papieren artikelen voor sanitaire ruimten, keukens en een 
uitgebreide collectie tableware en table coverings zoals placemats en 
servetten zijn nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor TCW. 
Daarnaast vinden ook de koelkasten, vriezers en combinatieapparaten 
van Liebherr en de combisteamers van Convotherm gretig aftrek. Om zo 
maar eens een paar dwarsstraten te noemen. “Horecaondernemers zijn 
welkom bij voor alle non-food producten die je maar kunt bedenken. 
Zijn ze klant bij ons, dan hoeven ze niet nog eens ergens anders te 
gaan shoppen. Dat scheelt veel tijd en moeite. Van afwasborstel tot 
bakplaatpapier en van zeepdispensers tot stompkaarsen: we hebben het. 
Alles is eenvoudig online via onze webwinkel te bestellen en wij leveren 
supersnel. We helpen ook actief de aankoopkosten voor iemand zo laag 
mogelijk te houden door die producten voor te stellen die passen bij het 
budget van de klant. En wil iemand maatwerk, dan doen we dat met liefde 
en ontwerpen en produceren we exclusieve producten met bijvoorbeeld 
het bedrijfslogo erop. Samen met fabrikanten ontwikkelen wij trouwens 
ook nieuwe product- en verkoopconcepten, om hun producten met 
succes in de markt te zetten.”

Klant worden? 
Equitybedrijf Rapar heeft tegenwoordig een aandeel van 9% in de holding 
van de TCW Groep die door overnames nu bestaat uit TCW, Victoria, en 
Horeca World. Horeca World is de horeca webwinkel in de Benelux op 
het gebied van klein – en grootkeukenapparatuur met  meer dan 15.000 
klanten. Bent u nog geen klant van TWC? U kunt zich aanmelden door op 
de website te kiezen voor het knopje nieuwe klant in het inlogscherm. 
Wilt u liever telefonisch doorgeven dat u klant wil worden? Bel dan met 
030-6876205. Voor meer informatie, zie: www.tcwgroep.nl 

Redactie
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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

Geïnspireerd op de eeuwenoude Japanse stijl van het Robatayaki koken en bereiden, ook wel bekend 
als Robata, hebben we de nieuwe Mibrasa® Robatayaki gecreëerd.

Een open houtskoolgrill van meerdere lagen en verstelbare hoogtes, met accessoires om een scala van 
kooktechnieken toe te passen. Je kunt gebruik maken van de grill, Teppanyaki kookplaten of spiesen. 
Robata grillen leent zich voor een reeks van voedingsmiddelen als vlees, vis, zeevruchten en groenten. 
Er worden licht rokerige aroma’s en smaken meegegeven aan het product.

stand: 03.101

Nieuw Robatayaki Grill

 www.nicetomeat.nl
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Column

…ik kreeg deze pen van mijn 
sympathieke collega Rutger van 

Weel van Katseveer

Het begon allemaal in januari 2015 toen Koen van den Hurk, mijn 
chef de partie in restaurant Wollerich, deelneemt aan de wedstrijd de 
Zilveren koksmes (Nationale Kampioenschap jonge koks) tijdens de 
Horecava in de Rai in Amsterdam. Na veel geoefend te hebben en alle 
details doorgesproken, ging hij naar de wedstijd. Ik beloofde hem quasi 
nonchalant dat als hij zou winnen, we als bedrijf het volgende jaar mee
zullen aan de prestigieuze wedstrijd ‘De gouden koksmuts’.

Met de gedachte dat er alleen een eerste plaats is, was de kans dat 
Koen zou winnen heel erg klein en kon ik me een dergelijke belofte 
permitteren. Ik kneep hem stiekem wel want ik ben geen wedstrijd kok 
en heb ook nog nooit meegedaan aan een wedstrijd. Vanzelfsprekend 
waren we blij verrast en super trots toen Koen won. Dat betekende dat 
ik mijn belofte moest waarmaken. Echter de volgende Horecava was 
pas een jaar later en ik hoopte dat Koen mijn belofte om mee te doen 
zou vergeten… Mocht hij mij er aan herinneren, zou ik me er nog wel 
onderuit praten en zeggen dat het om een geintje ging. Echter Koen 
vulde zonder overleg het inschrij� ormulier in en stuurde dit naar de 
wedstrijdcommissie. Toen ik de bevestiging van deelname ontving 
kon ik er niet meer onderuit.

11 januari 2016 was het zover. Samen met de sous-chef Erik en 
de Zilveren koksmes winnaar Koen 
vertrokken we vroeg in de 
ochtend naar Amsterdam. 
Vol goede moed en gezonde 
spanning begonnen we aan 
de wedstrijd. Er was geen 
weg meer terug. Na ontvangst 
en korte brie� ng konden we 
onze ingrediënten kiezen uit de 
opgestelde minimarkt. We wisten 
dus van tevoren niet wat 
we moesten gaan 
bereiden. Na de keuze uit 
de minimarkt gemaakt 
te hebben, stelden we 
het menu samen. We 
moesten koken voor 6 
personen, 1 amuse en een 
4- gangen menu. We kregen 

anderhalf uur de tijd om de gerechten voor te bereiden. Daarna werd 
het menu per gang doorgegeven.

De deelnemers bestonden uit collega teams van restaurants behorende 
bij de Top van Nederland. Dat wij daarvan konden winnen was geweldig. 
Een mooie prijzenpot en ontzettend veel aandacht leverde het op. Ook 
mijn zoon die op dat moment in Mexico was, volgde de wedstrijd op de 
voet. Hij wist als eerste een � lmpje te appen waarin we met z’n 3en uit 
ons dak gingen toen de jury de winnaar, wij dus, bekend maakte. Op de 
zaak was het de eerste weken groot feest, vergelijkbaar met het krijgen 
van een Michelinster, bloemen, mailtjes, kaarten, brieven, en vooral 

veel gasten die ons persoonlijk wilden feliciteren. Een 
happening om nooit te vergeten.

…graag geef ik deze pen door aan de 
ijzersterke, vakvrouw Sandra v.d Bunt

Een beleving om nooit meer te vergeten, misschien wel 
het mooiste qua horeca ooit, wat ik

heb meegemaakt.

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

 www.nicetomeat.nl
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Horecava in de Rai in Amsterdam. Na veel geoefend te hebben en alle 
details doorgesproken, ging hij naar de wedstijd. Ik beloofde hem quasi 
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ik mijn belofte moest waarmaken. Echter de volgende Horecava was 
pas een jaar later en ik hoopte dat Koen mijn belofte om mee te doen 
zou vergeten… Mocht hij mij er aan herinneren, zou ik me er nog wel 
onderuit praten en zeggen dat het om een geintje ging. Echter Koen 
vulde zonder overleg het inschrij� ormulier in en stuurde dit naar de 
wedstrijdcommissie. Toen ik de bevestiging van deelname ontving 

11 januari 2016 was het zover. Samen met de sous-chef Erik en 
de Zilveren koksmes winnaar Koen 
vertrokken we vroeg in de 
ochtend naar Amsterdam. 
Vol goede moed en gezonde 
spanning begonnen we aan 
de wedstrijd. Er was geen 
weg meer terug. Na ontvangst 
en korte brie� ng konden we 
onze ingrediënten kiezen uit de 
opgestelde minimarkt. We wisten 

4- gangen menu. We kregen 

anderhalf uur de tijd om de gerechten voor te bereiden. Daarna werd 
het menu per gang doorgegeven.

De deelnemers bestonden uit collega teams van restaurants behorende 
bij de Top van Nederland. Dat wij daarvan konden winnen was geweldig. 
Een mooie prijzenpot en ontzettend veel aandacht leverde het op. Ook 
mijn zoon die op dat moment in Mexico was, volgde de wedstrijd op de 
voet. Hij wist als eerste een � lmpje te appen waarin we met z’n 3en uit 
ons dak gingen toen de jury de winnaar, wij dus, bekend maakte. Op de 
zaak was het de eerste weken groot feest, vergelijkbaar met het krijgen 
van een Michelinster, bloemen, mailtjes, kaarten, brieven, en vooral 

veel gasten die ons persoonlijk wilden feliciteren. Een 
happening om nooit te vergeten.

…graag geef ik deze pen door aan de 
ijzersterke, vakvrouw Sandra v.d Bunt

Gerard   

    Wollerich
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Verse Wasabi is werelds 
lekker  

Kneus de wortel, stoof het blad en niemand doet je wat! 

Achtergrond

Het aroma van de versgeraspte wortelstok van Wasabi  is werelds lekker, de kleur is niet  
fluorescerend, maar mooi bleek groen en de structuur is spraakmakend romig. O, en 

dan de smaak. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. “Ik ben gek op die unieke 
honingzoete smaak en dat lekkere kortdurende pitje dat even later volgt, “vertelt Leon van 
Rijswijk enthousiast. 
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Leon van Rijswijk, beter bekend als SirGreenWasabi, houdt zich 
onder andere bezig met sjamanistisch tuinieren en het plukken 
van wilde kruiden en paddenstoelen. Zijn liefde voor alles wat 
groen is, bracht hem enkele jaren geleden op het spoor van 
een bijzonder plantje: de Wasabia Japonica. Van Rijswijk maakt 
diverse studiereizen en verdiepte zich in de teelt, 
de culinaire toepassingsmogelijkheden en de 
gezondheidsbevorderende eff ecten van het 
product. En, sterker nog, SirGreenWasabi 
is in Noord-Brabant zelf een bescheiden 
kwekerij begonnen. 
Van Rijswijk:”Of het me gaat lukken 
zelf wasabi van topkwaliteit te 
kweken, dat weet ik nog niet. Ik stop 
er in ieder geval wel mijn energie 
in. De natuurlijke omstandigheden 
boots ik zo nauwkeurig mogelijk 
na en ik kweek dus de plantjes ook 
werkelijk op in stromend water. De 
juiste verhouding mineralen, licht en 
de temperatuur: alles doet ertoe. Ik 
hoop op de eerste oogst aan het eind 
van 2017 of begin van 2018. Ik vind het 
super spannend en kan niet wachten totdat 
de rhizomen 10 cm lang zijn.” 

Niet uit een tube!
Hé, maar wacht eens even. Wasabi is toch gewoon dat felgroene 
pittige spul uit een tube. Je serveert het bij sushi en sashimi en de 
smaak blijft urenlang hangen. Toch? Van Rijswijk:”Dat product waar 
jij het nu over hebt, is helemaal geen Wasabi. Dat is vaak een mengsel 
van mierikswortel, kurkuma, kippeneiwit, zout, mosterdzaad, sorbitol 
en kleurstoff en blauw en geel (E133 en E102). 

Best begrijpelijk dat de Aziaten ooit zoiets dachten als: ‘Weet je wat, 
we verkopen dit gewoon aan de Europeanen als Wasabi. Ze weten 
daar toch niet hoe de Wasabi hoort te smaken. Dit is veel minder 
bewerkelijk en stukken goedkoper. Veel eigenaren van Aziatische 
restaurants in Nederland zijn zich niet van het kwaad bewust. Ik 
bezoek al jaren sushirestaurants en als ik daar dan vraag welke 
Wasabi ze gebruiken, dan komen ze aanzetten met een zak waarin 
Japanse mierikswortel met gele en blauwe kleurstof zit.”

Lekker gezond 
Wasabi komt oorspronkelijk uit Japan. Het 
groeit daar van nature in bergachtige gebieden 
aan stomende beekjes. In China groeit het ook 
en er is een kwekerij gevestigd in de USA. Het 
kruid wordt vaak gegeten in combinatie met 
sushi- en andere gerechten met rauwe vis, 
vanwege de antibacteriële en antiparasitaire 
werking. Zelfs als de vis net niet helemaal vers 
meer is, zul je daar dankzij de wasabi geen last 
van hebben, is de achterliggende gedachte. 
“Wasabi gaat inderdaad voedselvergiftiging 
tegen en doodt bacteriën 

in de mond. Het plantje is verder rijk aan vitamine B6, C, Calcium en 
Kalium. Ik wil geen gezondheidsclaims doen, maar wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat wasabi de groei van kankercellen bij 
dieren kan afremmen. Belangrijker voor chefs is waarschijnlijk de 
smaaksensatie die je kunt creëren met wasabi. Het meest bekend is 

de puree van de wortelstok, de rhizoom, maar de bloemetjes 
en de bladeren kun je ook eten. 

De onderste worteltjes ook trouwens, maar die 
hebben de minste smaak en worden vaak 

gebruikt in immitatie-wasabi  in zeer kleine 
hoeveelheden (max 0.02%) zodat er toch 

nog iets van de plant in aanwezig is.”

Waanzinnig mooi
Van Rijswijk vindt Wasabi een 
waanzinnig mooi kruid. De puree 
roert hij door de mayonaise, van de 
bloemetjes zet hij thee en samen met 
een ijsmaker in de streek waar hij woont, 

ontwikkelde hij een roomijs met puree 
van de Wasabi rhizoom en het bladgroen 

van de Wasabibladeren , Puur natuur! 
De combinatie met roomijs is inderdaad 

verrassend. Als het product bevroren is dan 
proef je het nog niet. De tinteling ontstaat pas 

op het moment dat je het ijs op je tong laat smelten. 
Heerlijk fris, bijzonder lekker met warme kersen of pruimen. 

Voor het roomijs wordt de puree van de rhizoom gebruikt. Maar 
daarmee kun je zoveel verschillende dingen doen. Ik rasp de wortel 
met een speciale rasp  - een oroshi. Tijdens het raspen kneus je de 
celwand en de inhoud van de cel. Op dat moment ontstaat er een 
reactie en komt de geur en de smaak vrij waarnaar we op zoek zijn. Ik 
doe de puree graag in pasta, maar ook op lamsvlees en zelfs op een 
boterham met kaas of in een bloody mary.”

Delicate bloemetjes 
Zoals al gezegd zijn niet alleen de rhizomen van de Wasabi eetbaar. 
De bloemetjes hebben een zeer delicate radijsachtige smaak. Het 
blad is wat hard, maar ook daar weet SirGreenWasabi raad mee. 

“De plant bloeit in januari en februari en laat dan de prachtige 
witte bloemetjes zien. Deze bloemetjes zijn erg leuk om vis, 

salade of lamsvlees mee te garneren. Zalig en bij het gerecht 
drink je natuurlijk een frisse witte wijn of een lekker glas 

vruchtensap. De bladeren van de Wasabiplant hebben 
een stevige structuur. Als je daar niet van houdt, dan kun 

je ze zacht maken door ze 20 minuten in een mengsel 
van zout en suiker te leggen. Wasabiblad is lekker 

als salade met bijvoorbeeld een frambozen 
balsamico en rode biet. De bladeren stoven 

en serveren met pasta en 
eekhoorntjesbrood is een 

goed idee voor de winter. Eet 
smakelijk, zou ik zeggen.”

Achtergrond
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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

Pro nox servieskast
v.a. 1200 mm | schuifdeuren

4100.158

v.a. 225,-279,-

Pro nox serveerwagen
2-blads

4100.400

75,-99,- 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,-

Pro nox tafelfriteuse
ook geschikt voor oliebollen | 30  liter

4104.120

755,-1.005,- v.a. 169,-225,-

CS gekoelde opzetvitrine
diverse afmetingen

5510.600

Popcornmachine
560x417x770 mm

5523.300

499,-628,-

270,-338,-

5510.600

499628

-

Pro nox bainmarie
5x 1/3 GN
4102.022

259,-335,-

Hot pot 1-pans
4,2  liter

4474.054

135,-188,- v.a. 615,-760,-

Milan Toast contactgrill
dubbel geribd

4152.018

Afzuigkap rvs
met  ingebouwde motor

5250.120

420,-525,-

795,-v.a.

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 31 januari 2017. De prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdragen, druk- en zetfouten voorbehouden.

                   www.gastrodeals.nl                                         

Glasdeurkoelkast
MGK-310D

4448.010

499,-665,-

925,-1.230,- 45,-60,-635,-845,- 2.099,-

Maxxfrost barkoeler
3-glasdeur
4150.006

Emme 7 kooktafel
4-vlams

4120.200

Pro nox soepketel
10 ltr. | met rvs ring

4102.032

Inklapbare werktafels
vanaf 1200 mm

5523.450

Donermes electrisch
geleverd incl. extra mes en slijpsteen

4190.020

149,-189,-

4102.022
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Column

         Vreemdgaan in 
Duitsland

Duitsland stond vroeger bekend 
om zijn zoete slobberwijn en 

liebfraumilch in 1 liter � essen 
met gouden schroefdop. Als 
je verder keek dan je neus 
langs was, kocht je een 
qualitatswein met Pradikat. 
Gelukkig is er een hoop 
positief veranderd en is 

Duitsland vernieuwd en verfrist 
met een nieuwe generatie 

wijnmakers. 

Om een beetje wegwijs te 
worden in de wereld van 

de Duitse wijnetiketten,    
leg ik je het volgende uit: Als een 

wijn goed genoeg is en aan de juiste regels voldoet kan 
de � jn vallen onder de noemer: qualitats bestimmter 
anbaugebiete (QBA) gevolgt door het wijngebied. 
Onder die herkomstbenaming kun je de wijn verdelen in 
6 smaakstijlen die refereren aan rijpheid van de druiven:

Kabinett:   � jne lichte wijnen en laag in 
alcoholgehalte.

Spatlese:   Elegante ronde wijn gemaakt van zeer 
rijpe druiven.

Auslese:   Zeer rijpe druiven, geselecteerd met de hand per 
tros tijdens de oogst

Beerenauslese:   overrijpe druiven met een edele schimmel erop waardoor 
de druiven rozijnen worden.

Eiswein:   Beerenauslese druiven die op natuurlijke wijze door de 
natuur zijn bevroren en later wordt het bevroren gedeelte 
verwijderd van de druif en blijft een mierzoete extractie 
over.

             Hier maakt men een dessertwijn van die wel 20 jaar bewaard kan worden.     
                 De nieuwe generatie wijnmakers gebruikt nu ook de termen “classic” 
                       en “selection” op het wijnetiket. Classic betekent dat de wijn droog, 
                            rijk in fruit en harmonieus is en van bovengemiddelde kwaliteit, 
                                 gemaakt van klassieke druivenrassen als bv. Riesling en Silvaner.  
                                 Selection is een classic wijn maar dan van top kwaliteit.

Maar er is iets radicaals veranderd. Je kunt het bijna een wijnrevolutie noemen. 
Jonge wijnboeren tot 35 jaar, vaak de kinderen van de oudere generatie, zijn 
opgestaan en voegen zich bij “Generation Riesling” Er worden prachtige 
droge (trocken) elegante wijnen gemaakt van Riesling, Weisburgunder (Pinot 
Blanc), Grauburgunder (Pinot Gris), Spatburgunder (Pinot Noir) maar ook van 

druivenrassen waar velen van ons nog nooit van hebben gehoord: Denk aan 
Kerner, Scheurebe, Trollinger en Dornfelder. Klinkende namen van inheemse 
druivenrassen die zijn “geboren”in Duitsland en nergens anders ter wereld 
voorkomen.

In de jaren 80 was het een absolute trend om zoete wijnen te drinken. De 
consument vroeg erom en kreeg het ook. Maar we gaan steeds meer wijn 
drinken in de wereld en het publiek vraagt om wijnen waar je ook bij kunt eten. 
Als je een zoete wijn drinkt, verminderd jouw eetlust en daarom drink je dat 
soort wijnen aan het einde van de maaltijd.

In September was ik uitgenodigd door het Duitse wijninstituut om mee te gaan 
met 22 mensen uit 10 verschillende landen. Allen waren werkzaam in 

de wijnwereld als docent, inkoper of sommelier. We hebben in 3 
dagen meer dan 90 wijnen geproefd, urenlange seminars 

gevolgd en tientallen jonge wijnboeren ontmoet uit 
Wurtemberg-Baden. En al die mensen die ik ontmoet heb, 

hebben allen 1 ding gemeen: passie voor wijn en natuur. 
De jonge generatie Riesling willen het anders doen dan 
hun ouders zonder tradities teniet te doen. Denk zeker 
ook aan de opkomst van de biologische wijnbouw. 
Hoe minder rommel d.m.v. pesticiden toevoegt jouw 

wijngaard, hoe gezonder de wijn zal worden.

Als echte Bourgogne fan ben ik 4 dagen lang ontzettend 
vreemd gegaan en stiekem ook verliefd geworden op de 

kwaliteit van de Duitse wijn maar ook in vergelijking met de 
verkoopprijzen. Als ik jullie was, zou ik snel een Duitser in huis halen 

en gaan experimenteren. Je zult ontdekken dat er frisse lichte wijnen zijn 
maar ook rond & rijpe wijnen of krachtig en kruidig. Een echte Duitser is 
gastronomisch inzetbaar en vult jouw gerecht aan, wat je ook kookt. Duitse 
wijnen kunnen geweldig worden gecombineerd bij de oosterse keuken. Door 
een Riesling te combineren met de zoetzure stijl van de Chinese keuken krijgt 
jouw tong een fris ver� jnd chinees engeltje op bezoek.

Maar denk ook aan de Indiase keuken. Mijn favoriete comfort food trouwens 
met spicy gekruide curry’s….. Of denk aan een Frans klassieke tarte tatin 
met een (trocken)beerenauslese als dessert en een bolletje vanille ijs…! 
Mmmmmmmmm.. Ik word gek bij de gedachte al….

Durf een Duitser uit het wijnrek te pakken i.p.v. altijd maar de zelfde wijnen te 
kiezen. Je zult merken dat je met die Duitsers alle kanten op kunt.

In mijn volgende column schrijf ik over mijn wijnreis naar het zonnige Zuid-
Frankrijk.
Lieve groet,

Als je aan Duitsland denkt, dan denken de meeste 
mensen aan bier en bratwurst, Heidi und Hansi en 
der Mannschaft. Maar weinig weten dat Duitsland 
een meer dan geweldig wijnland is met 13 
prachtige wijngebieden met wijngaarden gelegen 
op steile hellingen en waanzinnige terrassen. 

Barbara Verbeek
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Van veld tot vork gericht  
op perfectie

Redactie

Voor het Duitse erlenbacher betekent betrouwbaarheid veel meer dan een onderdeel 
van productie. Achter het uitgebreide assortiment van het bedrijf staan betrouwbare 

leveranciers, een transparante productieketen en scherpe controle, waarbij veiligheid, 
kwaliteit en versheid van doorslaggevend belang zijn. De reis van de aardbei, een van 
erlenbachers meest gebruikte ingrediënten, illustreert de betrouwbaarheid van de 
producten van veld tot vork.
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Veel producten in erlenbachers assortiment hebben een hoog 
fruitgehalte. Fruit is een bron van vitaminen en mineralen, en bepaalt 
bovendien de heerlijk verse smaak van het overgrote deel van 
erlenbachers vriesverse taarten, plaat- en dessertgebak. Het bedrijf 
haalt 80 tot 85 procent van zijn aardbeien uit Marokko. De aardbeien 
die erlenbacher in zijn producten verwerkt, groeien bij de Marokkaanse 
telers naar eigen zeggen ‘tot in perfectie’. 

Zorg en precisie
Kwaliteit begint op het veld. De Marokkaanse aardbeientelers weten 
precies hoe ze de beste resultaten moeten krijgen. Omdat aardbeien 
kwetsbaar zijn, zorgen de telers ervoor dat de vruchten de grond niet 
raken tijdens de groei. Elke plant is ingepakt met folie, een methode die 
ook bij asperges gebruikt wordt. Dagelijks checken de telers de kwaliteit 
van de aardbeien. Uiteindelijk is het de beurt aan de plukkers, die de 
aardbeien zorgvuldig met de hand oogsten. Er is geen machine die het 
werk met evenveel zorg en precisie van de plukkers kan overnemen. 

1 miljoen kilogram
Om de kwaliteit van de oogst te bewaren, worden de aardbeien 
direct na de pluk onder andere nauwkeurig gecheckt, met de hand 
schoongemaakt, gesneden en snel ingevroren (shock freeze) op de 
productielocatie. De aardbeien die naar de erlenbachers bakkerij in 
Gross-Gerau worden verscheept, moeten zo goed als perfect zijn. En 
dat zijn er nogal wat: erlenbacher verwerkt jaarlijks ongeveer 1 miljoen 
kilogram aardbeien in zijn producten. Alleen appels overtreffen de 
aardbei op het gebied van kilo’s verwerkt fruit bij erlenbacher. 
Neem bijvoorbeeld de Strawberry Buttermilk Gateau, een van de 
200 verschillende soorten taarten en gebak die erlenbacher in zijn 
assortiment heeft. Deze prachtige gateau bevat veel aardbeien, stuk 
voor stuk van gelijke grootte zodat ze een compacte, consistente 
topping vormen. Het fruit is van topkwaliteit: stevig, niet te zoet – want 
te zoet betekent ook zacht – en het ziet er heerlijk vers uit, vóór en na 
het ontdooien. 

Strikte gezondheidseisen 
Voordat je klanten zich kunnen verlekkeren aan de aardbeiengateau in 
je counter, ondergaan de aardbeien in Gross-Gerau nog een tweede 
grondige keuring. Zijn ze sappig genoeg, op mooi gewicht en van de 
juiste grootte? En, nog belangrijker: voldoet het fruit aan alle strikte 
gezondheidseisen? Zodra de aardbeien alle controles met glans hebben 
doorstaan, gaan ze op weg naar de bakkerij. 
erlenbacher gebruikt de meest actuele baktechnologieën en 
-methoden, maar desondanks komt er aardig wat echte nijverheid bij 
kijken. Tijdens het bakproces plaatsen werknemers alle aardbeien met 
de hand op het product. Deze werkwijze zorgt simpelweg voor de 
beste resultaten met het delicate fruit. Nadat de bakkers de allerlaatste 

check hebben uitgevoerd, krijgen de producten de laatste shockfreeze-
behandeling. De Strawberry Buttermilk Gateau is klaar om op de vork 
geprikt te worden.

Waardering
erlenbacher bakt jaarlijks niet minder dan 22 miljoen producten, die stuk 
voor stuk aan de strengste eisen voldoen op het gebied van kwaliteit 
en productveiligheid. Volledige betrouwbaarheid van veld tot vork 
betekent dat je de beste kwaliteit en veiligheid van de producten kunt 
garanderen. Daarom koopt erlenbacher de ingrediënten uitsluitend in 
bij gecertificeerde leveranciers die aan alle kwaliteitseisen voldoen, zoals 
de Marokkaanse telers. Met dit alles toont erlenbacher de karakteristieke 
Deutsche Gründlichkeit, het streven naar perfectie waar veel waardering 
voor bestaat vanuit de professionele horeca.

Iedereen verantwoordelijk
Alle producten uit de bakkerij van erlenbacher vallen te traceren tot 
de herkomst van de ingrediënten. Het bedrijf laat zijn producten 
regelmatig controleren door onafhankelijke instituten. Daarnaast 
controleert erlenbacher zijn leveranciers regelmatig en verlangt van 
hen dezelfde eisen die het bedrijf aan zichzelf stelt. Hiermee garandeert 
erlenbacher een hoge hygiënische en kwaliteitsstandaard. Iedereen bij 
het bedrijf is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en daarom 
hebben gezondheidszorg en werkveiligheid er de hoogste prioriteit.

Eigen bewuste keuzes
De productie van diepgevroren taarten en gebak, zoals de Strawberry 
Buttermilk Gateau, vergt veel energie. In alle schakels van de keten 
werkt erlenbacher daarom zo milieuvriendelijk mogelijk. De focus op 
kwaliteit en duurzaamheid is altijd sterk geweest in de geschiedenis 
van erlenbacher, en is zelfs in kracht toegenomen. Het bedrijf vertrouwt 
sterk op zijn eigen bewuste keuzes, en was bijvoorbeeld een van de 
eersten in de bakkerijsector die van zijn producten de CO2-voetafdruk 
vaststelde, én overstapte van olie op natuurlijk gas bij gebruik in alle 
warmtebronnen. 

Als betrouwbaar en zeer gerespecteerd merk houdt erlenbacher zijn 
uitstekende productveiligheid en -kwaliteit continu in perfecte staat. 
Daarom durft het bedrijf te stellen: ‘we zijn er al lang, maar we blijven 
ook nog lang bestaan’.

Redactie
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Horecava 2017 komt met: 
Van Bron tot Bord 

in Nederland

Horecava

De afgelopen decennia lag de nadruk in de keuken misschien wel vooral op ‘veel 
voor weinig’. Groenten, vlees en eigenlijk alle andere producten werden vaak 

massaal geproduceerd of van de andere kant van de wereld hiernaartoe gevlogen. Dat 
Nederland in al onze provincies op ambachtelijke wijze zoveel moois voortbrengt, kwam 
niet meer voor in ons bewustzijn. Deze situatie is gelukkig voorbij, de mist trekt op, en 
daar is veel speciale aandacht voor tijdens de Horecava deze editie. “De consument wil 
weer lekker en echt eten op zijn bord en het is de taak van de horecaprofessional om 
daar handen en voeten aan te geven,” aldus beursmanager Luuk Scholte. 

18  |  Gastronomie Horecavakblad
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Horecava 2017 komt met: 
Van Bron tot Bord 

in Nederland

Het nieuwe paviljoen waar iedere foodfanaat en chef-kok volop ideeën 
kan opdoen draagt de naam ‘Van Bron tot Bord in Nederland’. Lokale 
en duurzame producten uit de Nederlandse provincies spelen de 
hoofdrol en topkoks maken er ter plekke mooie gerechten van. Scholte: 
“Koks hebben altijd al veel liefde en respect voor al dat mooie vlees, 
die kaasjes uit de polder, die smaakvolle groenten en die prachtige 
verse vis waar ze hun gasten mee verwennen. Het is heerlijk dat ze 
eindelijk de trots die ze ervaren op de gevarieerdheid van Nederlandse 
grond uit mogen dragen en dat de gast daar nu ook echt op zit te 
wachten. De consument heeft er interesse in om te horen waar alles 
vandaan komt wat op het bord ligt. De trend om te koken met verse en 
duurzame producten uit het seizoen is nog lang niet tot alle lagen van 
de horeca doorgedrongen, maar dat gaat zeker gebeuren. Wij willen 
met dit nieuwe paviljoen de bekendheid bij de horeca professional 
vergoten over wat er in ons land allemaal te krijgen is voor moois. Maar 
natuurlijk willen we met de promotie van al die gezonde Nederlandse 
streekproducten ook het culinaire imago van Nederland verhogen. De 
nadruk ligt op het ambacht: de aangeboden producten zijn op kleine 
schaal en op traditionele manier bereid.”

Het nieuwe paviljoen krijgt een plek in de nieuwe Food Hal op de 
Horecava. Meer dan 24 streekleveranciers gaan hun specialisme 
presenteren. Twee maal per dag is er een kooksessie van drie uur 
waar gerenommeerde chefs uit Nederland hoogwaardige gerechten 
in het paviljoen met streekproducten bereiden. ‘Van Bron tot Bord in 
Nederland’ is een samenwerking tussen Deli XL, Vers 24/7, Horecava en 
het boek ‘From Farm to Fork in the Netherlands’. 

Horecava

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals 
in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 9 tot 
en met donderdag 12 januari 2017 in RAI Amsterdam. Meer 
informatie is te vinden op www.horecava.nl. Horecava is ook te 
volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Bart Boon van Eco Fields:
‘Het is altijd een feestje als je goed kalfsvlees eet’

Eco Fields in Wekerom is de eerste producent van biologisch 

kalfsvlees in Nederland. De kracht van de slagerij in combinatie 

met de boerderij is de gesloten cyclus van levend dier tot kalfs 

carpaccio. Tijdens de Horecava is Eco Fields zeker van de partij 

in het paviljoen Van Bron tot Bord in Nederland. De producent 

laat de bezoeker graag kennismaken met vleeswaren waarin de 

Veluwe geproefd kan worden. “Ik ben blij dat de Horecava nu nog 

meer aandacht heeft voor duurzaam en lokaal geproduceerd. 

Het is ook erg in en de consument kan mooie producten van 

dichtbij huis weer waarderen, “ aldus Bart Boon. 

Volgens Boon willen mensen steeds meer het verhaal en 

de achtergrond van hun voedsel weten: “Na de tweede 

wereldoorlog zijn we alle kennis over echt eten kwijt geraakt. 

Mede dankzij de crisis zijn we weer met beide voeten op de 

grond gaan staan en willen we duurzame producten om mee 

te koken. Wat betreft het uit eten gaan, komt er nog een aspect 

bij. Mensen gaan niet naar een restaurant, omdat ze honger 

hebben. Ze willen een beleving en daarom is het zo belangrijk 

om Limburg te kunnen proeven in het glas en op het bord als 

je in Limburg eet en Drenthe te kunnen ervaren als je daar een 

restaurant bezoekt.”

In de moderne slagerij van Eco Fields wordt biologisch kalfsvlees 

verwerkt tot biefstuk, vitello tonnato en kroketten. Worstjes, 

gebraden rollades en kalfsschnitzels worden er ook gemaakt. 

“Een malse kalfsbiefstuk heeft mijn voorkeur. Ik houd ervan als er 

een klein randje vet omheen zit. Ik denk dat kalfsvlees bij uitstek 

een stuk vlees dat je buiten de deur eet. Eigenlijk moet het altijd 

een feestje zijn als je kalfsvlees eet.”

Tonny Berentsen van 
sterrenrestaurant De 
Kromme Dissel: 
‘Het begint uiteindelijk allemaal bij de agrariër’
Tonny Berentsen geeft al jaren met liefde en plezier leiding aan 
de keuken van de Kromme Dissel in Heelsum. Op paviljoen 
‘Van Bron tot Bord in Nederland’ in de nieuwe Food Hal op de 
Horecava laat de topchef zich graag uitdagen te koken met 
producten uit de blackbox. Berentsen: “Het is natuurlijk hartstikke 
leuk niet te weten wat voor moois uit de regio er gebruikt mag 
worden. Ik wil jonge koks die een kijkje komen nemen graag 
inspireren. We gaan aantonen dat het zeker mogelijk is met 
natuurlijke ingrediënten lekkere gerechten te creëren zonder 
alles te verdoezelen met andere smaken.”
Een echte eetcultuur heeft Nederland nog niet, volgens 
Berentsen. Maar het valt zeker op dat mensen steeds bewuster 
kiezen wat ze in hun mond stoppen. “De markt is er echt aan toe. 
Dat komt ook door de agrariër zelf, want die is zich steeds meer 
bewust dat hij aan het begin van de schakel staat en dat hij in 
staat is de consument en dus ook de horeca te beïnvloeden. Dat 
is een goede zaak, want ons land heeft fruit, kaas, vlees en wild 
van topkwaliteit te bieden. Met deze mooie producten wil een 
kok maar al te graag dat mooie ambacht uitoefenen.”
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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!

KOFFIETIJD & HIGH TEA     DESSERT     BRUNCH & LUNCH
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Op Europees niveau

Inmiddels ben ik er achter dat je ook op kleinere schaal met de 
Europese kronkels te maken kan krijgen. Zo is een van onze klanten 
een gerenommeerde koksopleiding en ik moet eerlijk zeggen dat ze 
behoorlijk wat jong talent a� everen. De samenwerking is al jarenlang 
perfect. Wij mogen als horecaslagerij het vlees leveren en de school krijgt 
daar van ons als bonus een stukje kennis voor terug. Die vleeskennis mag 
ik dan op die jonge honden overbrengen, een dankbare taak die wat mij 
betreft nog jaren mag duren. Alleen worden er in de grotemensenwereld 
soms ineens regeltjes toegepast die moeten worden nageleefd. Eén van 
die regeltjes heet de Europese aanbesteding, een wet naar Europese 
richtlijnen met betrekking tot overheidsopdrachten. En laat een school 
nu net een overheidsinstelling zijn.

Om in aanmerking te komen om te mogen leveren ontkom je niet aan 
een inschrijving op een of andere site. Een formaliteit zou je denken. Fout 
gedacht! Zoals bij zoveel ambtelijke kwesties doen de heren er alles aan 
het zo moeilijk mogelijk te maken. Veel vragen op het inschrij� ormulier 
doen er totaal niet toe en nog meer vragen gaat ze eigenlijk niets aan. In 
mijn ogen dragen ze zeker niet bij aan de kwaliteit van een opleiding die 
de zaakjes altijd prima op orde had. Er wordt puur naar de poen gekeken 
en niet naar de kennisverbreding van de leerlingen, want het enige 
wat telt is dat er zo goedkoop mogelijk moet worden ingekocht. Dat is 
kennelijk noodzakelijk als er meer kantoorpersoneel nodig is om al die 
regeltjes te controleren dan dat er leerlingen zijn. Een beetje jammer is 
dat de leerling uiteindelijk de dupe wordt van dat staaltje ambtenarij 
van de eerste orde. 

Een opleiding is geen eenheidsworst, onderscheid zorgt voor kwaliteit. 
Juist de schakel tussen welwillende bedrijven en een gespecialiseerde 
koksopleiding zijn voor de leraren, chefs en hun leerlingen de krenten 
in de pap.Ik zou het vreselijk vinden als de school hierdoor wordt 
opgescheept met een logge horecaorganisatie die toevallig de weg in 
het aanbestedingsspel goed kent. Grote kans dat het hen niet om de 
leerlingen gaat. Net nu de horeca zit te springen om goed personeel zijn 
het de Europese regels die dit wel eens de das om kunnen doen. 

Groot denken kan bijzonder lucratief zijn, maar groot denken en klein 
doen geeft het beste resultaat. Ik kan alleen maar hopen dat de wijsheid 
het gaat winnen van de centen. Gespecialiseerde opleidingen moeten 
gespecialiseerd en klein blijven, een kwaliteit die in een groot Europa niet 
verloren mag gaan. Dus weg met die zinloze ambtenarij om te zorgen 
dat de goede opleidingen het huidige niveau kunnen handhaven en de 
leerlingen niet met lege handen komen te staan.

Met vleselijke groet,

Ooit werd voorgespiegeld dat één Europa alleen maar 
voordeel op zou leveren. Maar in de praktijk zitten er 

steeds meer haken en ogen aan vast. Na voor Brexit te 
hebben gestemd, dat best wel als sensationeel mag 

worden bestempeld, hebben de Britten de handdoek al in 
de ring gegooid. Daar wordt een referendum kennelijk wel 
serieus genomen, ook al heeft het behoorlijk wat impact.

Column

Gertjan Kiers
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Uitgesneden

Good Food Book #3 verkrijgbaar
Tilli Kassa is een intuïtief en innovatief tablet horeca kassasysteem dat 
voor en De derde editie van het Good Food Book, het ‘allergoedste’ 
kookboek, is te verkrijgen in de boekhandel en op de site van de 
uitgeverij, de Stichting FDBCK Foundation (spreek uit als ‘feedback’). In 
het boek staan 50 recepten van bekende topchefs, foodies en BN’ers. 
De opbrengst van het boek komt ten goede aan het door hongersnood 
geteisterde Malawi. Het boek bevat onder andere recepten voor 
eggs benedict van Martijn Krabbé, pizza mozzarella van Ron Blaauw 
en salade met gegrilde perzik van Miljuschka Witzenhausen. Maar 
ook voor de zeebaars met sinaasappel-saff raanboter van Yvette van 
Boven, de hamburger JBG van Julius Jaspers, de Mexicaanse tortilla-
salade van Gerard Ekdom en de makreel en avocado van Jonnie Boer.

www.fdbck.nl 

Disaronno wears Etro
Milaan - Disaronno wears Etro: voor het vierde jaar op rij 

geeft het meest gedronken Italiaanse likeurmerk ter wereld 
een limited edition fl es uit: Disaronno wears Etro. Het luxe 

kledingmerk Etro veroverde de modewereld in 1968 en werd 
een van de meest geliefde Italiaanse merken op de markt. Nu 
geeft Etro de welbekende fl es met vierkante dop een speelse, 

originele en kleurrijke nieuwe look, geïnspireerd op de 
textielcultuur, de passie en jarenlange band die de familie Etro 

heeft met het paisley motief.

Meer informatie: www.disaronno.com

Good Food Book #3 verkrijgbaar
Tilli Kassa is een intuïtief en innovatief tablet horeca kassasysteem dat 
voor en De derde editie van het Good Food Book, het ‘allergoedste’ 
kookboek, is te verkrijgen in de boekhandel en op de site van de 
uitgeverij, de Stichting FDBCK Foundation (spreek uit als ‘feedback’). In 
het boek staan 50 recepten van bekende topchefs, foodies en BN’ers. 
De opbrengst van het boek komt ten goede aan het door hongersnood 
geteisterde Malawi. Het boek bevat onder andere recepten voor 
eggs benedict van Martijn Krabbé, pizza mozzarella van Ron Blaauw 
en salade met gegrilde perzik van Miljuschka Witzenhausen. Maar 
ook voor de zeebaars met sinaasappel-saff raanboter van Yvette van 
Boven, de hamburger JBG van Julius Jaspers, de Mexicaanse tortilla-
salade van Gerard Ekdom en de makreel en avocado van Jonnie Boer.

www.fdbck.nl 

Koppert Cress lanceert Jeere Cress 
Jeere Cress is de nieuwste aanwinst in de Koppert Cress collectie. Het grijze dopje 
op de cress, het restant van het zaadhulsje, heeft een fi jne komijnsmaak en geeft de 
cress een speels karakter. De komijnsmaak is met deze cress veel mooier te doseren 
dan met de specerij. Volgens sous-chef Maurits van der Vooren (Restaurant Latour *, 
Noordwijk) is de cress voor veel toepassingen geschikt en te combineren met zoete, 
vette en zurige ingrediënten. Jeere Cress is een mooie natuurlijke smaakversterker 
op het bord en uitstekend te combineren met brood, biscuits, cakes, curries, jonge 
geitenkaas, mozzarella of zuurkool. Komijn wordt veel gebruikt in de Indiaanse, 
Oosterse, het Midden-Oosten, Mexicaanse, Portugese en Spaanse keuken. 
Komijnzaad werd vroeger in Europa al veel gebruikt als smaakmaker in gerechten. 
De Romeinen maakten er poeder van en gebruikten het als peper, 
terwijl de oude Grieken het al in eigen vaatje op tafel 
hadden staan, zoals wij tegenwoordig peper en zout.

Meer informatie: www.koppertcress.com 
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Uitgesneden

RED VELVET CAKE
De nieuwe Red Velvet Cake is een traditionele Amerikaanse 
taart, die daar enorm populair is. Hij dankt zijn naam aan de 
fl uweelzachte rode cake, waarbij de witte lagen van roomkaas 
botercrème een mooi contrast vormen. Naast het presenteren 
van de taart als gewone punt, is hij ook op een eenvoudige 
manier verrassend te gebruiken. Snij bijvoorbeeld één punt 
in stukjes en plaats deze rechtop in een wekpotje, getopt met 
wat extra zelfgemaakte crème van roomkaas, aardbeien en 
frambozen. Heerlijk bij de koffi  e of als dessert!

Meer informatie: www.derofoods.nl

Topkoks zetten unieke Zeeuwse Black 
Tomato Gin op de kaart

Tijdens een gastronomische lunch voor pers en sommeliers 
hebben Léon Meijers en Alfred Sandee van Dutch VOC Gin 

hun Zeeuwse Black Tomato Gin geïntroduceerd. De gin, die in 
Bruinisse gedistilleerd wordt en die recent tot Oestergin 2016 

werd uitgeroepen, is de enige ter wereld die wordt gemaakt van 
een distillaat van zwarte tomaten en bevat een vleugje gezuiverd 

Oosterscheldewater. Naast een subtiele tomatensmaak zijn 
nuances van zout en citrus te proeven. De gin heeft een rokerige 

neus met wat donker fruit dat een rijke, wat zoete toets heeft. Het 
geheel geeft een volle, ronde en zachte smaak.

Meer informatie: www.black-tomato-gin.com

EARTH WATER GAAT OVER OP EEN INTERACTIEVE 
VERPAKKING EN IS DAARMEE KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De fl essen van EARTH Water bestaan al voor 100% uit gerecycled materiaal. En vanaf deze 
week gaat  EARTH Water ook over op een interactieve verpakking. Deze nieuwe fl essen 
worden voorzien van een onzichtbare code die bij de afvalverwerking wordt gescand en zo 
in de ‘juiste bak’ terecht komt. Daarnaast kan deze code ook gescand worden met de EARTH 
app die vanaf nu te downloaden is via de APP store. Met deze app kan men o.a. een selfi e 
maken met het EARTH logo, een EARTH Water & Wine Spotify lijst beluisteren en video’s van 
diverse EARTH projecten bekijken. Om dit wapenfeit extra kracht bij te zetten gaat men ook 
over op een nieuw jasje. Een iets andere uitstraling die meer bij het karakter van het merk 
past.

Voor meer informatie  www.earthconcepts.nl
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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.

THERE IS NO 
END OF SEASON 
FOR ICE CREAM

Super Premium Quality

Ontdek onze smaken op cremedelacreme.be

AD_WINTER16_975x141_04.indd   2 16/11/16   22:09

voor meer informatie,  
neemt u contact  op  met Eicom Barneveld

Tel: 0342-490700 •  E-mail: info@eicom.nl • www.eicom.nl

DANÆG de basis voor uw succes
• DANÆG heelei, eigeel en eiwit zijn verkrijgbaar in 1 en 5 kg verpakking
• Zeer lange houdbaarheid, 105 dagen na productie, ook na opening
• 100% salmonella vrij voor gegarandeerde productveiligheid
• Specifieke eigenschappen voor een uitstekend resultaat
• Efficiënt, makkelijk en hygiënisch in gebruik
• Sinds jaren marktleider in Nederland
• Verkrijgbaar bij uw groothandel

voor meer informatie,  voor meer informatie,  
neemt u contact  op  met Eicom Barneveldneemt u contact  op  met Eicom Barneveld

Tel: 0342-490700 •  E-mail: info@eicom.nl • www.eicom.nlTel: 0342-490700 •  E-mail: info@eicom.nl • www.eicom.nl

DANÆG 
nu van 

scharreleieren
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Als bestuurslid van de Stichting Geef heb ik de afgelopen tijd zelf weer 
regelmatig in ons eigen Restaurant Geef Amsterdam op de vloer mogen 
staan. Het is dan zo mooi te ervaren dat ik de beroepskeuze die ik 40 jaar 
geleden maakte, nog altijd een goede beslissing vind.

Gasten die hun avond uit in jouw handen leggen. Die wensen dat je er wat 
bijzonders van maakt. Die hopen dat de avond een mooie herinnering 
wordt. Vanaf het moment dat ze arriveren tot het punt waarop ze 
ontdooien en denken: hier voel ik me echt welkom. Gasten die 
genieten van de synergie tussen de bediening, de chef en zijn 
brigade en het resultaat daarvan op het bord. En dan krijg je 
bij het vertrek het verlossende zinnetje: ‘bedankt, het was een 
heerlijke avond en we komen graag terug’. 

Wauw, dat is echt genieten. Daar doe ik het voor.
Het is elke keer weer een feest én een uitdaging om dat vertrouwen waar 
te maken.

Is dit gevoel dan zo bijzonder? Ja, voor mij wel.
Gasten die hun vertrouwen in jou uitspreken en meegaan in dat wat jij 
adviseert op gebied van spijs en wijn. De uitdaging, het aftasten en het 
waarmaken. Allemaal elementen die vragen om goede communicatie en 
om oprecht interesse in jouw gasten.

Ja, hier word ik blij van. En het mooie is dat ik op zo’n avond deze ervaring 
mag delen met jonge, bijzondere medewerkers. Bij Restaurant Geef 
werken we namelijk met leerlingen die een achterstand hebben op de 
arbeidsmarkt. Het is een rijk gevoel wanneer je ziet dat deze leerlingen jouw 
passie oppikken en het geleerde op hun eigen wijze in praktijk brengen. 
Jonge mensen die gaan begrijpen dat hun gastvrijheidsgedrag echt 
invloed heeft op de beleving van de gasten. En daarom met een grote grijns 
trots door het restaurant lopen. 

Het is een feest om zo te mogen werken. En ja, het zal ook weleens een 
keertje verkeerd gaan. Maar die stralende glimlach die ik kreeg toen we hun 
een arbeidsovereenkomst aanboden was onbetaalbaar. 

Weer twee medewerkers die straks een mooie toekomst in de horeca 
tegemoet gaan.
Juist nu het moeilijk is om goed personeel te krijgen, is de oplossing eigenlijk 
dichtbij huis.
Door gewoon jouw passie en 
ervaring te delen. Want delen is 
vermenigvuldigen. 

Ja, het was me 
het avondje wel.

Column

Het was me het avondje wel

THERE IS NO 
END OF SEASON 
FOR ICE CREAM

Super Premium Quality

Ontdek onze smaken op cremedelacreme.be
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voor meer informatie,  
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Tel: 0342-490700 •  E-mail: info@eicom.nl • www.eicom.nl

DANÆG de basis voor uw succes
• DANÆG heelei, eigeel en eiwit zijn verkrijgbaar in 1 en 5 kg verpakking
• Zeer lange houdbaarheid, 105 dagen na productie, ook na opening
• 100% salmonella vrij voor gegarandeerde productveiligheid
• Specifieke eigenschappen voor een uitstekend resultaat
• Efficiënt, makkelijk en hygiënisch in gebruik
• Sinds jaren marktleider in Nederland
• Verkrijgbaar bij uw groothandel
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ontdooien en denken: hier voel ik me echt welkom. Gasten die 
genieten van de synergie tussen de bediening, de chef en zijn 
brigade en het resultaat daarvan op het bord. En dan krijg je 
bij het vertrek het verlossende zinnetje: ‘bedankt, het was een 
heerlijke avond en we komen graag terug’. 

Wauw, dat is echt genieten. Daar doe ik het voor.
Het is elke keer weer een feest én een uitdaging om dat vertrouwen waar 
te maken.

Is dit gevoel dan zo bijzonder? Ja, voor mij wel.
Gasten die hun vertrouwen in jou uitspreken en meegaan in dat wat jij 
adviseert op gebied van spijs en wijn. De uitdaging, het aftasten en het 
waarmaken. Allemaal elementen die vragen om goede communicatie en 
om oprecht interesse in jouw gasten.

Ja, hier word ik blij van. En het mooie is dat ik op zo’n avond deze ervaring 
mag delen met jonge, bijzondere medewerkers. Bij Restaurant Geef 
werken we namelijk met leerlingen die een achterstand hebben op de 
arbeidsmarkt. Het is een rijk gevoel wanneer je ziet dat deze leerlingen jouw 
passie oppikken en het geleerde op hun eigen wijze in praktijk brengen. 
Jonge mensen die gaan begrijpen dat hun gastvrijheidsgedrag echt 
invloed heeft op de beleving van de gasten. En daarom met een grote grijns 
trots door het restaurant lopen. 

Door gewoon jouw passie en 
ervaring te delen. Want delen is 
vermenigvuldigen. 

Ja, het was me 
het avondje wel.

Melekos Import, Korte Boterdijk 10, 1423 AB Uithoorn

T: 0297-560572, M: 06-51576762 • E: n.patsatzis@planet.nl

Melekos Import                   Greek Olive Oil

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

delicatessen uit Griekenland.
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Hans Dashorst

De Restaurantcoach
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Hoera: landgoed en kasteel 
Heemstede zijn verkocht! 

Patron-cuisinier André van Doorn is gelukkig 
                                               met de nieuwe situatie 

Bijzondere locatie

“In paniek ben ik nooit geweest, want ik wist zeker dat het goed ging komen. Toch 
zijn we allemaal gelukkig met de nieuwe situatie. De periode van onzekerheid is 

nu voorbij en er is tijd voor nieuwe ontwikkelingen en vooral voor veel leven in de 
brouwerij, “ vertelt SVH Meesterkok André van Doorn opgetogen. 
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Van Doorn huurt sinds al 2002 het onderste gedeelte van het 
gerestaureerde kasteel voor zijn sterrenrestaurant. De vorige eigenaar 
ging helaas failliet in 2012 en dat bracht enkele onzekere jaren met zich 
mee. “Nu het kasteel en het landgoed in bezit zijn gekomen van Lisman 
en Lisman, krijgt het geheel een nieuwe impuls en dat werkt natuurlijk 
ook door op ons restaurant en op de gemoederen. We gaan met 
vernieuwd elan door nu de toekomst op deze mooie historische locatie 
gewaarborgd is. Zo zijn we op dit moment in conclaaf over wat we 
met de ruimte boven gaan doen, misschien gaan we daar wel private 
dining aanbieden of evenementen organiseren. Bovendien worden 
de koetshuizen en de oranjerie op het landgoed verhuurd aan drie 
bedrijven en dat zorgt nu al voor meer levendigheid. Als we voorheen 
aankwamen, dan waren we altijd de eersten. Nu zijn er volop 
mensen aan het werk op het terrein en dat voelt toch wel 
anders. We zijn blij met deze aangename reuring. Prettig 
voor ons is ook dat er hier en daar wat opgeknapt 
gaat worden. De fontein en de tuin bijvoorbeeld en 
noodzakelijke dingen, zoals het liftje en wat stuc- 
en schilderwerk. Het gebouw zelf daar hoeft niet 
zoveel aan gedaan te worden.”

Klaar voor de toekomst
Het restaurant zelf liet Van Doorn verleden jaar al 
aanpakken. Met een andere kleurstelling, nieuw 
servieswerk en nieuwe tafelaankleding liet hij zien dat 
hij nog steeds geloof had in de toekomst. “Dat geloof heb 
ik altijd gehouden. Toch ben ik nu wat meer ontspannen en 
durf ik misschien zelfs wat meer mee te bewegen met ontwikkelingen 
die er gaande zijn. Zo was ik bijvoorbeeld een jaar of vier, vijf geleden 
echt niet toe aan deelname aan actieweken. Ik wilde daar echt niet 
aan meedoen. Nu denkt ik daar anders over. De wereld verandert nu 
eenmaal en wij veranderen dus mee. Wat ook wel bijdraagt aan een 
positief gevoel is dat de economie merkbaar aantrekt. We hebben veel 
meer uitschieters bij de lunch en ’s avonds zitten we altijd goed vol. Ik 
ben overigens ook erg gelukkig met ons team, dat bestaat uit een mix 
van de oude garde en een aantal jonge enthousiaste koks, mijn sous-
chef Jeroen van Woudenberg en sommelier Joris. Al met al hebben 
we, ja mijn vrouw Marita en de rest van het team ook, zin om er met 
hernieuwde krachten tegenaan te gaan.”

Herkenbare smaken 
De keuken van kasteel Heemstede heeft een klassiek Franse basis. De 
gerechten zijn hoog op smaak en modern uitgevoerd. Van Doorn houdt 
vooral van herkenbaarheid en wil dat gerechten mooi in balans zijn. “Ik 
houd niet zo van gerechten met een kakofonie van smaken. Borden vol 
kruiden en bloemen worden bij ons niet uitgeserveerd. Ik ben meer 
iemand van duidelijke smaken, een perfect mondgevoel en hier en daar 
een interessant accent. Voor de rest werk ik graag met wild zoals patrijs 
en wilde eend, maar ben ik ook gek op tong, rogvleugeltjes, 
langoustines en kreeft.”

Het restaurant en de kaart 
Restaurant Kasteel Heemstede heeft één Michelinster, 17 Gault&Millau-
punten, staat op plaats 36 in de Lekker top 100 en is aangesloten bij 
culinair samenwerkingsverband Les Patrons Cuisiniers. De menukaart 
wisselt regelmatig. Op dit moment staan er op de kaart voorgerechten als 
‘Geroosterde langoustine’ en ‘Salade van Opperdoezer’. Hoofdgerechten 
zijn onder andere: ‘Gebraden eendenborst met gebakken eendenlever, 
crème van peterseliewortel, geroosterde maïs, cantharellen, 
peterseliekruim, maïskoekje en jus met dragon’ en ‘Gebraden kalfslende, 
krokante zwezerik, gestoofde sukade met citroenkruim, gegratineerde 
aardappel, artisjokken, kapucijners, gepofte paprika, basilicumschuim 
en kalfsjus met gerookte paprika’. 

Bijzondere locatie
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                       Zeer bijzonder is ook 
                             het Menu Dégustation: 

                             Coquilles Saint-Jacques en Witlof
                                   Geroosterde coquilles Saint-Jacques, gebakken witlof, 

spruitenblaadjes, fritots van Reypenaer, saus van witlof 
en Pata Negra

                           Langoustines
                           Krokante langoustinestaart in kataifi , puree van wortel met 

gember, bospeen, saus van Bergamot

Kabeljauw en Aubergine
Gebakken kabeljauwrug, kaviaar van aubergine, groene asperge, 
krokantje van rode paprika, Basmatirijst, saus van gele paprika en Gordal 
olijven

Fazant
Ravioli van fazant met paddenstoelen, gebakken eendenlever, appel, 
saus van eekhoorntjesbrood

Hertenkalfs� let
Gebraden hertenkalfsfi let, gelei van vijgen, Butternutpompoen, 
anijschampignons, kastanjecrumble, 
emulsie van paarse mosterd, hertenjus met rode wijn, salie en knolselderij

Vacherin Mont d’Or
Vacherin Mont d’Or, hazelnootbodem, koekjes van rozemarijn, 
kweeperengelei, olie van dennennaalden

Mango en Witte Chocolade
Mango, witte chocolade ganache, basilicum-citroenkoekjes, kogel van 
mango en roze peper, basilicumgel, ijs met rode peper 
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langoustines en kreeft.”
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Gastronomie 
Fine Food Professional heeft zich bewezen als hét 

gastronomisch platform van Nederland.

Gastronomie

Op 7 & 8 november openden de deuren voor de 6e Gastronomie - Fine Food 
Professional. Duizenden bezoekers kwamen naar Jaarbeurs Utrecht om aanwezig 

te zijn bij de educatieve programma’s op en rondom de beursvloer en om de exclusieve, 
gastronomische producten van de exposanten te ontdekken. 
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Gastronomie 
Fine Food Professional heeft zich bewezen als hét 

gastronomisch platform van Nederland.

De programma’s op het Forum Gastronomicum en het Gault&Millau 
theater werden enthousiast bezocht. Topchefs uit binnen- en buitenland 
zoals de Belgische chef Viki Geunes van restaurant ’t Zilte in Antwerpen 
(18 punten Gault&Millau 2016 en **), olijfoliegoeroe Carles Tejedor uit 
Spanje en de eveneens uit Spanje afkomstige chef Francis Paniego van 
El Portal de Echaurren in Ezcaray (**) demonstreerden daar elk uur hun 
vakkennis en gunden de bezoekers daarmee een kijkje in hun keuken.  
Door de toevoeging van de prestigieuze Gault&Millau Awards aan 
het evenement heeft Gastronomie - Fine Food Professional de impuls 
gekregen om zich defi nitief te manifesteren als hét topevenement voor 
de Nederlandse gastronomie.

Speeddaten
Nieuw dit jaar en ongeloofl ijk succesvol was het speeddate-theater. Hier 
konden de bezoekers aanschuiven om in korte sessies van 20 minuten 
hun productkennis bij te schaven. Slakken, kaviaar, olijven, kaas en vele 
andere delicatessen werden belicht om daarmee de kennis over de 
toepasbaarheid en de bereidingswijzen bij de chefs te vergroten.

Wijnproeverijen
Omdat gastronomie en wijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, 
bood Gastronomie - Fine Food Professional ook enkele zeer exclusieve 
wijnproeverijen. Zo begeleidde Audrey Doré, hoofdsommelier van 
restaurant El Celler de Can Roca in Girona (*** Michelin en meervoudig 
winnaar titel ‘Beste restaurant van de wereld’) de proeverij “The New 
Wave of Spanish Wines”. Daarbij kwamen diverse topwijnen van haar 
wijnkaart aan bod en werden tevens diverse sherry’s en mooie wijnen 
uit het Spaanse district Ribera del Duero gepresenteerd. Onbetwist 
hoogtepunt was de wijn-spijsbeleving met wijnen van het vermaarde 
wijnhuis Chateau Musar uit Libanon in combinatie met gerechten van 

restaurant De Leest uit Vaassen (19,5/20 Gault&Millau en *** Michelin) , 
een van de hoogst gewaardeerde restaurants in Nederland. 

Gault&Millau Awards
Hoogtepunt van maandag 7 november was de uitreiking van de 
prestigieuze Gault&Millau Awards. Na de ontvangst van de eventuele 
prijswinnaars en andere genodigden in het Gault&Millau theater op 
de beursvloer werden ‘s avonds tijdens een spannende presentatie 
de prijswinnaars bekend gemaakt. Sidney Schutte van Librije’s Zusje 
in Amsterdam mag zich een jaar lang Chef van het jaar 2017 noemen, 
Jonathan Zandbergen (Merlet, Schoorl) en Bas van Kranen (De Leuf, 
Ubachsberg) zijn ex aequo Talentvol Chef van het jaar 2017 en de prijs 
van Sommelier van het Jaar ging dit jaar naar Ronnie Brouwer van 
De Kromme Dissel in Heelsum. De avond werd afgesloten met een 
fantastisch feest voor alle genodigden onder leiding van Leon Mazairac 
van Podium onder de Dom en een equipe van Utrechtse chefs die 
gezamenlijk zorgden voor de culinaire omlijsting van de avond.

Wine Professional 2017
The Wine & Food Association, organisator van Gastronomie - Fine 
Food Professional is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Wine Professional van 9 t/m 11 januari 2017 in RAI Amsterdam. Meer 
informatie over dit evenement vindt u op www.thewinesite.nl

Gastronomie - Fine Food Professional zal volgend jaar plaatsvinden op 
6 & 7 november. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.vakbeursgastronomie.nl

Gastronomie
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Topchefs

Papillotte van     Picanha 
                               met oosterse 

                         groenten

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

Onze horecaexpertise heeft geresulteerd in het opstarten van een gedegen 
horeca-adviesbureau, opererend in de veelzijdige gastvrijheidssector. 
We begeleiden en adviseren  (startende) horecaondernemers op een 
succesvolle manier bij hun (zoek)tocht naar een professionele, plezierige 
bedrijfsvoering met een gezond rendement.

Bij de RC staat de ondernemer centraal. Vanuit deze gedachte bieden we 
een breed scala aan diensten. Onze missie is een klankbord te zijn voor de 
ondernemer. Ons uiteenlopende advieswerk is maatwerk en kenmerkt 
zich op hoofdlijnen in het behalen van optimale resultaten met een 
gezond rendement. 

De Restaurantcoach
Leusdenhof 331
1108 DS Amsterdam
T : 06-371 751 74
W : www.derestaurantcoach.nl
M : info@derestaurantcoach.nl

voor het juiste horeca-advies
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Topchefs Topchefs

•  Snijd de vetlaag van de Picanha kruislings in.
•  Snijd twee dikke plakken van de Picanha, bestrooien met peper 

en zout.
•  Breng de Hojiblanca op hoge temperatuur en schroei het vlees 

rondom dicht.
•  Laat het vlees rusten op een bord.

Bruine kalfsfond:
•  Was en droog de kalfsbotten, leg deze in een ingevette 
braadslee.

•  Rooster de botten op 190°C gedurende 20 minuten totdat deze 
mooi gekleurd zijn.

•  Blus het geheel af met rode wijn.
•  Leg het bouquet over de botten, plaats deze terug in de oven 

gedurende 10 minuten.
•  Doe de kalfsbotten, het bouquet en het braadsap over in een 

grote pan.
•  Zet alles onder water en laat zachtjes gedurende 24 uur 

sudderen.
•  Verwijder de botten, passeer de bouillon en laat deze voor een 
derde inkoken.

•  Schaaf de roseval aardappel, de zoete aardappel en de zwarte 
wortel fijn op de Japanse mandoline.

•  Bak dit kort in het bakvet van de Picanha.
•  Schaaf ook de overige groenten op de mandoline.
•  Meng alle ingrediënten voor de oosterse saus en schaaf er de 

verse gember overheen.
•  Doe hetzelfde met de limoenschil, pers een teentje knoflook 

boven de saus uit, roer goed dooreen.
•  Meng de fijn gesneden groenten met de oosterse saus.
•  Leg twee vellen aluminiumfolie naast elkaar met een flinke 

overlapping.
•  Smeer deze overlapping met boter dik in en plak de overlapping 

van beide folies op elkaar.
•  Leg een bedje van groenten op het midden van de folie, plaats 

het vlees op de groenten.
•  Plet de citroengras stengels en maak er een knoop van, prik de 

kardemom peulen op een prikkertje, leg beide op het vlees, 
schep nu weer wat groenten over het vlees, bedruip extra met 
de marinade.

•  Vouw de folie dicht, niet te strak, maar wel goed afgesloten, 
verwarm het geheel in de oven op 200°C gedurende 8 minuten.

Afwerking:
•  Leg het foliepakket ‘Le Papillotte’ op het bord.
•  Trek nu de beide folies los van elkaar, door aan de zijkanten te 
trekken en verwijder deze.

Bron: www.receptenvantopchefs.nl

Papillotte van     Picanha 
                               met oosterse 

                         groenten
Ingrediënten 4 personen
Black Angus staartstuk van Nice to Meat

Oosterse groenten:
1 stuks Roseval aardappel
1 stuks zoete aardappel
1 stuks zwarte wortel
gele en grijze oesterzwammen
1 stuks ui
1 stuks rode ui
4 stuks lente uitje
16 stuks witte beukenzwammetjes
1 stuks kleine gele courgette
1   stuks kleine groene courgette 

peultjes
1 stuks wortel
1 stuks gele paprika zonder schil
1 stuks oranje paprika zonder schil
1 stuks rode paprika zonder schil
½ komkommer
½ Rettich
Enoki paddenstoeltjes
Paksoy
½ spitskool
2 Eryngii (dunne reepjes)

citroengras gekneusd en geknoopt
2 peulen kardamom op een prikker

Oosterse saus:
groene kikoman soyasaus
mirin
gember siroop
chilisaus
sesamolie
ketjap manis
oestersaus
1 stuks gember
geraspte limoenschil
knoflook
gebruneerde sesam
gemalen kokos
2 eetlepels kalfsfond
Arbequina Olijfolie van Valderrama (smaak: groene 
appeltjes, limoen, mango, banaan en vers gemaaid gras)
Ghoa Cress® van Koppert Cress (smaak: citrus, milde 
koriander)

Bruine kalfsfond:
kalfsbotten
bouquet van groenten en kruiden (ui, wortel, bleekselderij, 
prei, tijm, rozemarijn, laurier, knoflook en zwarte 
peperkorrels)
rode wijn

Hein Willemsen van  

        Meesterkok SVH
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GROEP

Als het om
    kwaliteit gaat!

0167233.pdf   1 6-4-2016   16:04:36

Krommewetering 11 - 3543 AP Utrecht - Postbus 1640 - 3600 BP Maarssen - T. 030 6876205 - info@tcwgroep.nl

tcwgroep.nl

0162241.pdf   1 13-5-2016   11:19:00

TCW, uw non food horeca groothandel!
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