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inspiratie voor de beste 
smaakcombinaties
en culinaire creativiteit

het beste van smaakvrienden groenten en smaakvrienden fruit 
gebundeld en ververst

Of je nu foodie, food professional, topchef of enthousiaste amateurkok bent: er is altijd 

gelegenheid om nieuwe smaakvrienden te ontmoeten. Angélique Schmeinck daagt je 

uit om met dit boek dwars door je eigen grenzen heen te breken. Bereid je voor op een 

smaakavontuur zoals je nog nooit hebt geproefd! 

Wat maakt een echt goed gerecht, en wat houdt een goed gerecht echt? Dat zijn natuurlijk 

de beste ingrediënten, maar vooral hun onderlinge vriendschappen waarin ze elkaar 

wederzijds versterken. Neem nou de tomaat. Iedereen weet dat die al jaren dikke 

vrienden is met mozzarella, basilicum en olijfolie. De appel is al net zo verknocht aan 

bleekselderij, noten en rozijnen. Toch zijn er talloze ingrediënten en bereidingen waarvan 

minder bekend is dat ze hechte vriendschapsbanden onderhouden. In deze nieuwe 

uitgave van Smaakvrienden zijn al deze relaties door culinaire mindmaps helder in kaart 

gebracht, met de populairste groenten en fruit als vertrekpunt.

Met Smaakvrienden heb je smaak en inspiratie letterlijk voor ogen. Hoe handig is het als 

je direct ziet wat je vandaag op tafel kunt zetten, waarbij de beste match aan ingrediënten 

en bereidingen glashelder en aantrekkelijk in beeld zijn gebracht? Lef en je eigen 

smaakoordeel worden je belangrijkste keukengerei, want recepten zijn niet meer nodig 

met de inspirerende smaakcombinaties van Smaakvrienden. Stap binnen in de creatieve 

culinaire wereld van meesterkok Angélique Schmeinck! 

Voor Angélique Schmeinck is koken altijd meer dan de keuken: ze schrijft, presenteert, 

experimenteert, creëert, fotografeert en inspireert om de grenzen van het culinaire te 

overstijgen. Met haar boeken, kookprogramma’s, eetbare schilderijen, luchtballonrestaurant 

en culinaire galerie verdiept ze haar culisofi e, waarin kunst en ambacht samensmelten tot 

de meest verbluffende gerechten en de smakelijkste inspiraties.
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Angélique Schmeinck

Zeven jaar na de eerste editie van Smaakvrienden in 2010 is ons culinaire landschap haast 
onherkenbaar veranderd. Ons palet van smaken, ingrediënten en technieken groeide explosief. We 
leerden bewuster om te gaan met onze gezondheid en met de herkomst van ons eten. Onze nieuwe 
groene inspiraties zorgden voor een nieuwe rolverdeling tussen vlees, vis, groente en fruit.

We zoeken echtheid in ons eten, dat verantwoord en van dichtbij op ons bord belandt. Via social media 
worden we de hele dag getrakteerd op smaakvolle en inspirerende foodfoto’s. Toch gaat de ware liefde 
nog altijd door de maag: samen eten blijft echt en oprecht. De keukentafel is een ontmoetingsplek 
geworden, waar vrienden met smaak aanschuiven om te genieten van gerechten die even eerlijk als 
heerlijk zijn. 

Onvervalst goed eten is meer geworden dan een kwestie van smaak: het is een belangrijk ingrediënt 
van onze identiteit. Smaak, inspiratie, expressie en creativiteit zijn dichter bij elkaar gekomen. Ik voel de 
verandering om me heen, en ik word oprecht blij van de nieuwe energie die dat losmaakt. Ik zie boeren, 
bakkers, vissers, amateurkoks en ambachtsmensen nieuwe waarden omarmen. Mateloos consumeren 
maakt plaats voor combineren op maat. We proeven dat weglaten juist iets toe kan voegen. Vanuit deze 
culisofie - de wijsheid van de keuken - durven we culinair de diepte in te gaan. 

In Smaakvrienden Groente en Fruit wil ik je met culinaire mindmaps inspireren om te combineren. We 
laten de culinaire comfort zone achter ons en gaan op smaakavontuur, want voor een echt goed gerecht 
bestaat geen vast recept. Tussen surf en turf ligt een wereld van durf op je te wachten. Er is zo veel 
moois te ontdekken zodra je op de natuur, het seizoen en je smaakintuïtie gaat vertrouwen! 

Ik schreef deze nieuwe editie met heel mijn hart, want wat recht uit het hart komt is nog altijd het 
lekkerst. Ik wijs je met plezier de weg langs groene vergezichten, nog mooier in beeld gebracht met 
gloednieuwe persoonlijke fotografie. Schema’s vol frisse ingrediënten zijn ververst, vernieuwende 
bereidingen en technieken zijn gebundeld, en vaste relaties tussen vertrouwde ingrediënten zijn 
opnieuw op smaak gebracht. Ik heb geluisterd naar wat jullie me terug bleven geven. In mijn 
smaakatelier zag ik jullie met versleten exemplaren van de eerste editie. Ik werd daar zo gelukkig van: 
ik voelde het aan alles... de tijd is rijp om nieuwe Smaakvrienden te maken! 
Geniet met smaak…



Wat maakt een goed recept of gerecht? Dat zijn natuurlijk de beste ingrediënten, maar vooral hun onderlinge 
vriendschappen. Relaties die zijn ontstaan uit traditie en beproeving met andere ingrediënten. Neem nou de 
tomaat. Iedereen weet dat die al jaren dikke vrienden is met mozzarella, basilicum en olijfolie. Net zoals de 
appel dat is met witlof, noten en rozijnen. Asperges met ham en ei. Banaan met chocolade en roomijs. Maar 
er zijn tal van ingrediënten en nog meer bereidingen waarvan minder bekend is met wie ze een vaste vriend-
schap hebben opgebouwd. In Smaakvrienden zijn al deze relaties en vriendschappen in kaart gebracht, met 
groenten en fruit als vertrekpunt.

Smaakvrienden is dan ook géén receptenboek, maar een kookboek voor recepten 
waarmee je gasten of vrienden laat genieten van jouw eigen culinaire creativiteit.

CREATIEF CULINAIR DENKEN
‘Great cooks rarely bother to consult cookbooks’; zij denken in smaken, verbeelden zich de presentatie en 
vertrouwen op hun creatieve instinct. Daarbij hebben ervaren koks door jaren van proeven en experimenteren 
een smaakregister in hun hoofd dat hen helpt nieuwe combinaties te bedenken. Vanzelf gaat dit niet; de weg van 
idee tot resultaat is een intensieve zoektocht naar een nieuw product, het beste ingrediënt, een nieuwe techniek 
of een alternatieve bereiding. Dit alles om te komen tot een gerecht met ritme en balans, contrast en structuur, 
waarvan de eerste hap even boeiend is als de laatste. Een vast patroon of schema voor succesvolle inspiratie is 
er niet, want ieder heeft zo zijn eigen manieren.

INSPIRATIE DOOR TRANSPARANTIE
De beste ideeën ontstaan vaak bij toeval. Maar wat zou er gebeuren als inspiratie transparant en inzichtelijk is? 
Zodat je automatisch wordt geprikkeld tot ideeën, die kunnen groeien tot een gerecht en de verfijning ervan? 
Stel je voor dat je van elk ingrediënt een overzicht hebt met de best toepasbare bereidingen, technieken en 
ingrediënten die een relatie met elkaar hebben? En dat op een manier die je creativiteit stimuleert. Dat zou het 
ontwikkelen of bedenken van nieuwe gerechten een stuk eenvoudiger maken.
Vaak zijn we aan het graven en spoorzoeken naar dat ene idee of net dat ene accent of detail dat een gerecht of 
product speciaal kan maken. Maar de kans is groot dat je dat net niet vindt. Van ons brein kunnen we immers niet 
verwachten dat alles zo één, twee, drie naar boven te halen is. Vanuit die ervaring en gedachte is Smaakvrienden 
ontstaan; maak inspiratie transparant met een culinaire mindmap en de ideeën worden automatisch zichtbaar.

CULINAIR MINDMAPPEN
In onze vlug-vlugmaatschappij zijn we vaak onbewust georiënteerd op onze linkerhersenhelft die nauw 
samenhangt met het denken: logica, kennis opnemen, communicatie met de buitenwereld, luisteren en 
studeren. De rechterhersenhelft hangt vooral samen met gevoel: verdriet, blijheid, kunstzinnigheid, intuïtie 
en contact met het lichaam. Om te kunnen innoveren vanuit het eigen gevoel is dus ons hele brein nodig, 
wat betekent dat we zowel de linker- als rechterhelft moeten prikkelen. En dat is nu precies waarvoor de 
mindmaps in Smaakvrienden zijn ontwikkeld. Daarin is gekozen voor een horizontale weergave van ingrediënten 

om denk-, verbeeldings- en verbindingskracht te stimuleren (verticale rijen doen dit in veel mindere mate en 
kunnen de creativiteit zelfs remmen!). De culinaire mindmaps geven ons brein de ruimte om op een spontane 
manier kriskras door allerlei mogelijkheden te flitsen. En zo vind je combinaties en variaties waar je eerder 
waarschijnlijk niet aan gedacht had. Het helpt je om originele gerechten samen te stellen met een eigen 
identiteit, net als bij het verbeteren en verfijnen van gerechten en het ondersteunt je in het vinden van dat ene 
accent of detail in een gerecht.

SPICE UP YOUR MIND
Iedereen kent wel de bekende combinaties met een tomaat, witlof, aardbei of appel. Maar naast de klassieke, 
algemene vriendschappen houden alle groente- en fruitsoorten er nog veel meer goede relaties op na. Dat zijn 
er zelfs te veel om uit je blote hoofd te leren, wat je waarschijnlijk ook niet lukt met alle namen in je adresboek. 
Zo zit ons brein nu eenmaal (niet) in elkaar. We denken in patronen en kaders en onze focus ligt op dat waar we 
op dat moment mee bezig zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat we al die andere dingen vergeten. De mindmaps 
in Smaakvrienden zorgen ervoor dat je bij het bedenken van een gerecht op het beslissende moment wél alle 
mogelijkheden overziet. Je hoeft je ogen ‘alleen’ nog maar langs de ingrediënten te laten flitsen om tot nieuwe 
inzichten, gerechten en inspiratie te komen.

GROENTEN EN FRUIT IN DE HOOFDROL
Smaakvrienden geeft van de meest populaire groente- en fruitsoorten een overzicht van zijn beste vrienden. 
Naast die allerbeste vrienden zijn in het boek boezemvrienden (B) en spannende vrienden (S) met een 
lettersymbool aangegeven. Boezemvrienden staat hierbij voor een hartsvriend, een ingrediënt dat voor de 
meeste mensen bekend is. Bij spannende vrienden gaat het om ingrediënten die enerverend en boeiend zijn. 
Vaak zijn deze wat minder bekend en heeft de ervaring geleerd dat dit verrassende combinaties zijn. 

RESPECT VOOR SEIZOEN
Elke groente- en fruitsoort heeft zijn seizoen; koop ze daarom in die periode, het liefst van eigen bodem. 
Kies voor groenten en fruit dat in staat is geweest al het goede tot zich te nemen. Daar begint smaak.
Hét seizoen betekent meestal dat de prijs relatief laag is, terwijl de smaak en voedingswaarde veel hoger is, 
omdat niet uit de kas maar van de volle grond is geoogst! Door bewust(er) te letten op de seizoenen bewijs je 
dus je portemonnee, je gezondheid, de teler én het milieu een dienst.

FAVORIETEN
De in kaart gebrachte vriendschappen zijn gebaseerd op culinaire kennis en inzicht, vele jaren experi-
menteren, proeven, proeven en nog eens proeven. Ontmoeten, ontdekken en leren kennen. 
Hierbij is het vrijwel onvermijdelijk dat persoonlijke favorieten en voorkeuren van invloed zijn,  
nog los van het feit dat smaken en combinaties altijd in ontwikkeling zijn. Dagelijks doen we immers 
nieuwe ontdekkingen. Bij de schema’s in dit boek gaat het dan ook niet om volledigheid, maar 
om het zo optimaal en overzichtelijk mogelijk aanreiken van inspiratie die je creativiteit prikkelt tot 
nieuwe ideeën en gerechten.

Smaakvrienden 
smaak en inspiratie letterlijk voor ogen hebben… 
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b = boezemvrienden 
s = spannende vrienden

INSPIRATIES
avocadosalade + groene asperges + peultjes + friséesla + gerookte lamsham  
avocadosmoothie + sinaasappelsap + passievrucht + yoghurt  
avocadomousse + tomatensalsa + noordzeekrab  
avocado + gemarineerde komkommer + scampi + little gem + limoencress  
koude avocadosoep + dragon + lichtgerookte blije kip + bruschetta  
avocado-kokosparfaitijs + mangocompote + basilicumstroop 
avocado + couscoussalade + gegrilde rode paprika

AVOCADO 
De avocado met een donkerbruine, 
bijna zwarte ruwe schil die lijkt op een 
krokodillenhuid, dat is de avocado Hass. 
Het vruchtvlees is lichtgroen en heeft 
van alle variëteiten de meest romige, 
rijke, nootachtige smaak. Door deze 
kwaliteiten is de avocado Hass ook 
favoriet om in speciale rijpingscellen te 
bewaren tot ze eetrijp zijn, waardoor 
je altijd zeker bent van een perfecte 
avocado. Eetrijp betekent overigens 
niet dat je de vrucht meteen moet 
consumeren; je kunt ze na aankoop nog 
een paar dagen koel bewaren. Zonder 
de teleurstelling van een onrijpe vrucht 
die maar moeizaam narijpt en uiteindelijk 
wordt weggegooid.

Avocado kan ook ingevroren worden, 
als puree maar ook geplet tussen 
plasticfolie; snijd de avocado in parten, 
leg ze tussen twee vellen plasticfolie en 
plet het gelijkmatig plat. Bewaar in de 
diepvriezer. De avocado verkleurt niet en 
je kunt er bevroren eenvoudig plakken 
uit snijden die binnen enkele minuten zijn 
ontdooid.

VLEES-WILD-GEVOGELTE
beenham i chili con carne i chorizo b i gerookte lamsham i hamburger 

kalfsburger i lamskotelet b i gegrilde lamsworstjes i rookspek  
rundercarpaccio i runderribeye b i blije kip i gedroogde worst i gedroogde ham 

geroosterd/gegrild lamsvlees/varkensvlees/rundvlees/kalfsvlees

GROENTEN
artisjok s i aubergine i bindsla i doperwt i friséesla b 

groene/zwarte olijf i kidneyboon b i knoflook i komkommer b  
kropsla/little gem i krulandijvie i lamsoren i maïskolf b i peulen  

sugarsnaps i lente-ui i radijs i rettich b i rode paprika b  
rode ui b i rucola b i snijboon i spinazie i tomaat b i veldsla

 venkel b i waterkers i witte/groene asperge  
tuinboon i zeekraal 

KRUIDEN-SPECERIJEN 
basilicum i bieslook i bladpeterselie i borage i chilipeper b

 citroengras dragon b i jalapeñopeper b i kardemom s 

kervel i korianderblad/-zaad i kruizemunt i limoencress 
paprikapoeder i gember i piment i saffraan i steranijs 

tuinkers i vadouvan i vanille s

FRUIT-NOTEN-ZADEN-PITTEN 
ananas i granaatappel i grapefruit/pomelo b  

kiwi i mandarijn i mangistan s i mango i meloen 
passievrucht i pijnboompit i pistache  

sinaasappel b i tamarillo i tamarinde s i walnoot b

SAUZEN-CONDIMENTEN
aioli i antiboise i basilicumvinaigrette i gepofte paprikavinaigrette 

komkommerraita b i limoenvinaigrette i macadamiaolie  
mangochutney i mayonaise i olijfolie extra vièrge  

pico de gallo b i salsa verde i schaaldierenvinaigrette  
thousand islanddressing                                                                  

tomatensalsa b

 ZOET-ZUUR-ZOUT-BITTER-PITTIG
aceto balsamico i dragonazijn i gembersiroop i grand marnier s  

ingelegde gemberwortel s i kokosmelk i limoensap/-zeste b i pili pili
 sake s i sojasaus i wittewijnazijn i sushisu b i tabasco i tequila b 

wasabi b i yuzusap i zeewiercrunch s i zwart zout hawaï

AARDAPPEL-GRAANPRODUCTEN-DEEGWAREN
aardappelchips i aardappelsalade i bruschetta 

burrito’s b i gepofte aardappel i mexicaanse bonenschotel b  
nacho’s b i pastasalade i rijstsalade b i soezen i sushi b

 tabouleh i tortillachips b 
tortillawrap b i wilde rijst 

KAAS-ZUIVEL-EI
crème fraîche b i feta i gefrituurd ei s  

geitenyoghurt i griekse yoghurt b i hangop  
jonge zachte geitenkaas b i kwark 

milde blauwschimmelkaas i ricotta i zure room b  
zachte/harde geitenkaas 

zachte/harde schapenkaas
 

VIS-SCHAAL-SCHELPDIEREN
ansjovis-vers/gemarineerd/gezouten b   

gamba i gerookte forel i gerookte heilbot b  
hollandse garnaal i krab b i pijlinktvis s i rivierkreeft  

rode mul i sardine i  snapper i viskoekjes 
zalm-vers/gerookt/gemarineerd i zeeduivel b

TECHNIEKEN 
marineren i pureren 

vullen 

BEREIDINGEN
bavarois i mousse i cocktail 

guacamole i koude soep i mayonaise 
vinaigrette i salade i sandwich 

smoothie i parfaitijs 
roomijs i springrol

Neem AVOCADO in gedachte...  Kies in het midden een techniek of bereiding. Laat je 
inspireren door de ingrediënten rondom en stel jouw unieke smaakcombinatie samen.
Twijfel niet, je smaakintuïtie geeft je de juiste combinatie. 
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b = boezemvrienden 
s = spannende vrienden

INSPIRATIES
gekookte bloemkool + gesmolten jonge geitenkaas + ras el hanout + cornichons 
pannacotta van bloemkool en vadouvan + salsa verde + texelse schapenkaas + broodsoldaatjes 
salade van beetgare bloemkoolroosjes + limoenvinaigrette + oyster leaves + gerookte heilbot 
bloemkool crémeuse + morieljes + gepocheerde oester 
bloemkool piccalilly + aardappel-olijfoliemousseline + gebakken spekbokking 
bloemkool raspen tot kruimels + couscous + kappertjes + taggiasche olijven + tomatensalsa 
salade van beetgare bloemkoolroosjes en broccoli + rucola + ansjovisvinagrette + kaaskletskoppen

BLOEMKOOL 
Ze is er in wit, purper en groen. En er 
is Romanesco, de piramidevormige 
geelgroene bloemkool. Bij witte 
bloemkool sluiten de bladen 
automatisch als een zonnescherm over 
de kool waardoor ze wit blijft. In Italië en 
Frankrijk zijn de gekleurde bloemkolen 
populairder dan bij ons en wordt de 
groente opzettelijk aan zonlicht bloot 
gesteld. Hoe meer licht hoe sterker 
de kleur. Bij de roodpaarse soorten is 
de stof anthocyaan verantwoordelijk 
voor de kleur. Overigens is gekleurde 
bloemkool niet alleen decoratief, maar 
bevat ook meer vitaminen, mineralen en 
voedingsstoffen dan witte bloemkool.  
Witte bloemkool blijft fonkelwit door 
ze te blancheren in ruim water met een 
flinke scheut melk en wat zeezout. Paarse 
en groene varianten verliezen hun felle 
kleur bij het koken, bij stomen is dit 
minder.  

Snij de stronk kruislings in als je de kool 
in zijn geheel kookt. Zo niet, verwijder 
dan de stronk zodat de afzonderlijke 
roosjes makkelijk losgemaakt kunnen 
worden. 

VLEES-WILD-GEVOGELTE
bacon b i beenham b i chorizo i nagelhout b i gegrilde kip  

gerookte tamme eendeborst i kalfslever i kalfszwezerik b i katenspek  
lamsbout i parmaham b i pastrami s i ree i rundersukade b i saucijzen b

boerderijduif i kalfsvlees i lamsvlees i rundvlees i tam konijn   
tamme/wilde eend i varkensvlees GROENTEN

aardpeer i broccoli i bimi b i cantharel s i eekhoorntjesbrood  
groene asperge i groene paprika i groene/zwarte olijf i kastanjechampignon 

knoflook b i komkommer i morielje s i pied de mouton i prei i lente-ui  
rucola i shiitake i sjalot i tomaat i trompettes de la mort s  

wintertruffel i zeekraal

KRUIDEN-SPECERIJEN 
bieslook i bladpeterselie i citroengras i dille  
dragon i foelie b i garam masala b i gember 

kardemom i karwij i kerrie b i komijn b  
korianderblad/-zaad b i kruizemunt i majoraan  
nootmuskaat b i oyster leaves s i ras el hanout  

rozemarijn i saffraan i salie i tijm  
citroentijm i vadouvan s

 FRUIT-NOTEN-ZADEN-PITTEN
amandel i appel i hazelnoot b i macadamia i rozijn 

sinaasappel i krent i walnoot b

SAUZEN-CONDIMENTEN 
ansjovisvinaigrette i arganolie s i bechamelsaus b  

beurre blanc i bruine boter b i gesmolten geitenkaas 
 kerrieroomsaus i limoenvinaigrette i misosaus i mornaysaus b  

notenpesto i piccalilly b i roomsaus i roquefortdressing b  
salsa verde i tahinsaus  

vadouvanolie s i walnotenolie b

 ZOET-ZUUR-ZOUT-BITTER-PITTIG
cornichon i dijonmosterd b i dragonazijn  

gembersiroop i groene currypasta i kappertjes 
 limoenzeste i mierikswortel i verjus

AARDAPPEL-GRAANPRODUCTEN-DEEGWAREN
aardappelbeignet i aardappelpuree b i couscous i tabouleh 

gekookte/gestoomde aardappel b i gepofte aardappel  
gesmoorde rijst i gnocchi i ravioli i risotto i spätzle

 KAAS-ZUIVEL-EI 
cabrales i crème fraîche i feta  

friese kruidnagelkaas b i gorgonzola b  
griekse yoghurt i kaaskletskoppen  

jonge zachte geitenkaas s lady blue i munster s 

parmezaan b i pecorino i texelse schapenkaas b 

truffelkaas i zure room i halfharde/harde kazen  
milde/pikante roodbacteriekaas   

milde/pikante blauwschimmelkaas 
 witschimmelkaas i zachte/harde geitenkaas  

zachte/harde schapenkaas

VIS-SCHAAL-SCHELPDIEREN
ansjovis-vers/gemarineerd/gezouten i gerookte forel  

harder i heek i makreel-vers/gerookt i mossel  
oester s i sint-jakobsmosselen i sardine 

 snoekbaars i viscurry i zeeduivel i kaviaar s
TECHNIEKEN

blancheren i koken  stomen 
smoren gratineren grillen 

marineren i pureren 
 raspen i roerbakken i roken 

 roosteren i fermenteren

BEREIDINGEN
bavarois i mousse i beignet i coulis 
espuma i flan i panna cotta i pickels 

tartelette i rauwkost 
salade koud/warm
soep i crémeuse

 soufflé

Neem BLOEMKOOL in gedachte...  Kies in het midden een techniek of bereiding. Laat je 
inspireren door de ingrediënten rondom en stel jouw unieke smaakcombinatie samen.
Twijfel niet, je smaakintuïtie geeft je de juiste combinatie. 
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b = boezemvrienden 
s = spannende vrienden

INSPIRATIES
gepofte gelepaprikasalade + rucola + mosselen + saffraanmayonaise
geroosterde groene paprika + rucola + ansjovismayonaise
geroosterde rode paprika + baba ghanoush + rosé gebraden lamsbout + schapenkaas 
rodepaprikaflan + mesclunsalade + gegrilde zeebaars + zeekraal 
paprikacoulis + artisjokhartsalade + dragonolie + feta
smoothie gepofte oranje paprika + aardbeien + sinaasappelsap en -rasp + yoghurt + steranijs
dessert gepofte rode paprika + frambozen + warme oranjebloesemhoning + vanille-hangop

PAPRIKA ROOD 
Ze zijn er in groen, rood, geel, oranje, 
paars, lila, wit, bruin, in mini, rechthoek 
en puntvorm en van kruidig zoet tot 
scherp. De groene (onrijpe) paprika 
heeft een licht bittere en iets scherpe 
smaak. Rood is zachter en zoeter dan 
groen. Geel en oranje zijn zacht, zoet, fris 
en sappig. De smaak van witte paprika 
ligt tussen zoet en pittig in. Paarse en lila 
paprika’s zijn kruidig en pittig. De bruine 
paprika heeft een intens zoete smaak. 
Zoete puntpaprika’s zijn er in geel, oranje 
en rood, met een verfijnde fruitige en 
bijzonder zoete smaak.
Koop paprika’s die zwaar aanvoelen, 
die zijn over het algemeen lekker vlezig. 
Bewaar ze op een koele plaats, zo rond 
de 12 graden. Niet in de koelkast, want ze 
willen graag nog even doorrijpen.

VLEES-WILD-GEVOGELTE
bacon i bavette i boeuf stroganoff b i chorizo b i entrecote  

gerookte lamsham i goulash b i lamskotelet i lamstajine b  
merguez i worstjes i ossobuco b i parmaham i pastrami i rosbief  

schapenbout i blije kip i gedroogde rauwe ham i kalfsvlees i lamsvlees 
rundvlees i varkensvlees

GROENTEN
artisjok b i aubergine b i avocado i bospeen i bruine boon b i champignon 

courgette i doperwt i groene asperge i groene linzen i haricots verts  
kidneyboon b i knoflook b i komkommer i kropsla i lamsoren s  

groene/zwarte olijf b i peultjes/sugarsnaps i pompoen i prei i lente-ui  
rode ui b i rucola b i tofu i sperzieboon i spitskool i tomaat b

 venkel i witte boon b i zeekraal s 

KRUIDEN-SPECERIJEN 
basilicum b i bieslook i bladpeterselie i bonenkruid

dille i dragon i chermoula i chipotl i kaneel s  
kardemom i komijn i korianderzaad i laurier 
majoraan b i oregano b i piment d’espelette
 pimpernel s i rozemarijn i saffraan i salie b  

spaanse peper b i steranijs s i tijm b i vanille s  

venkelzaad i pepers

FRUIT-NOTEN-ZADEN-PITTEN
frambozen s i granaatappel i hazelnoot i kersen s 

pistache i pijnboompit i rode grapefruit s i sinaasappel b

SAUZEN-CONDIMENTEN
aioli i baba ghanoush i balsamicovinaigrette b

 basilicumolie b i basilicumpesto i beurre blanc i dragonmoussaise 
guacamole i piperade b i romescosaus i rouille i salsa verde 

stroganoffsaus b i sinaasappeldressing i thousand island dressing 
tomatenchutney i zwarte olijventapenade b i saffraanmayonaise

 ZOET-ZUUR-ZOUT-BITTER-PITTIG
aceto balsamico b i ahornsiroop s i citruszeste i harissa i kappertjes 

oranjebloesemhoning i rodewijnazijn b i sumak i verjus i tabasco

 AARDAPPEL-GRAANPRODUCTEN-DEEGWAREN
aardappeltortilla i bruschetta/crostini b  

bulgur/couscous/tabouleh i gebakken/gegrilde aardappel 
gekookte/gestoomde rijst i paella b i pastasalade 
pizza b i risotto i spaghetti b i tortillawrap i rijst 

pasta 

 KAAS-ZUIVEL-EI
feta b i frittata b i jonge zachte geitenkaas  

mascarpone i mozzarella b  
milde blauwschimmelkaas i parmezaan b i ricotta 

zacht/hardgekookt ei i zure room  
halfharde/harde kazen i milde roodbacteriekaas 

witschimmelkaas i zachte/harde geitenkaas  
zachte/harde schapenkaas

VIS-SCHAAL-SCHELPDIEREN
ansjovis-vers/gemarineerd/gezouten b i dorade

 gamba b harder i heek i krab i kreeft b i mosselen 
pijlinktvis i rivierkreeft i roodbaars i rode mul b i sardine  

zalm-vers/gemarineerd/gerookt  
zeebaars b

TECHNIEKEN
barbecue i grillen i marineren i poffen 
roerbakken i roken i roosteren i stoven 

vullen i fermenteren

BEREIDINGEN
bavarois i mousse i chutney 

coulis i espuma i flan i koude soep 
tartelette i smoothie i tajine 

soep i crémeuse

Neem PAPRIKA in gedachte...  Kies in het midden een techniek of bereiding. Laat je 
inspireren door de ingrediënten rondom en stel jouw unieke smaakcombinatie samen.
Twijfel niet, je smaakintuïtie geeft je de juiste combinatie. 
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b = boezemvrienden 
s = spannende vrienden

Neem MELOEN in gedachte... Kies in het midden een techniek of bereiding of gebruik 
de vrucht puur. Laat je inspireren door de ingrediënten rondom en stel jouw dessert of 
fruitgerecht samen. Twijfel niet, je smaakintuïtie geeft je de juiste combinatie.

MELOEN
Meloenen zijn er in verschillende soorten 
en maten. Daarom beperk ik me tot 
de bekendste, te beginnen met de 
grijsgroene Cantaloupe of Cavaillon. Het 
aromatische, extreem zoete vruchtvlees 
is geel tot oranje van kleur en ruikt 
muskusachtig. Evengoed zoet is de 
gladde honing- of suikermeloen, zoals 
de Honeydew die lang moet rijpen en 
vooral in de winter wordt aangevoerd. 
Dan zijn er de netmeloenen, zoals de 
Galia, genoemd naar het zichtbare 
netwerk op de schil. Het smaragdgroene 
vruchtvlees is zacht, zoet en sappig.

De zogenaamde ogenmeloen is een 
kruising tussen de Cantaloupe en de 
netmeloen, met gespikkelde schil en 
zichtbare verdeling in segmenten. 
Het zoete vruchtvlees is zachtgroen 
van kleur. Last but not least wil ik je de 
kikvorsmeloen oftewel ‘Piel de sapo’ 
niet onthouden: een ovale meloen 
met wit, sappig, zoet vruchtvlees. De 
Spaanse naam betekent ‘paddenhuid’ 
en daar doet de donkergroene schil met 
vlekken inderdaad aan denken. Kies bij 
aankoop van elk soort meloen voor een 
exemplaar dat aangenaam zoet ruikt en 
aan de onderkant meegeeft als je erop 
drukt.

INSPIRATIES
cantaloupe meloenbolletjes + frambozencoulis + basilicumsorbetijs + limoencress 
koude honingmeloensoep + partjes rode grapefruit + rodegrapefruitsorbetijs + zoete venkelchips 
milkshake van oogmeloen + karnemelk + dragon + komkommer + passievrucht 
cocktail van cantaloupe en honingmeloenbolletjes + sinaasappel-saffraansiroop + champagnegranité 
dessertsalade van meloen met pernod + flinterdun geschaafde venkel + mango + limoensorbetijs

ananas b

blauwe bes 

blauwe druif 
grapefruit 

kokosnoot b

mangistan

mango b
  

fruit

avocado

groenten

amandel 
hazelnoot 

pistache 

noten

geitenkwark 

ricotta zuivel 

ananassalie

courgettebloem
kruizemunt b

laos b
 

saffraan s

szechuanpeper b

zwarte peper b

kruiden & specerijen

grappa sake

vlierbessensiroop b

saus - siroop - likeur

vanille b

karnemelk 

gepofte oranje paprika s 

venkelzaad zure room 

jasmijnbloem 

ramboutan

sinaasappel b

watermeloen 
witte druif 

hangop 

kokosespuma

kiwi b

dragon b

 

verveine siroop 

griekse yoghurt
mascarpone

labneh 

banaan 

 

kumquat

lychee 

citroenmelisse b

citroengras 

 

bospeen 

komkommer b

mozzarella

kokosyoghurt

kwark

appel

yoghurt 

jonge, zachte geitenkaas 

steranijs b
roze peper

citroengrassiroop

pernod b

frambozencoulis

champagne-saffraansabayon b 

verveine b

basilicum b

cointreau b

crème de menthe b

perzik b

aardbei b

abrikoospassievrucht b

kardemom

papaja

framboos b

rum 
venkel b

mangocoulis

dragonsorbetijs s

limoensorbetijs b 

munt-zeezout 

rode-grapefruitsorbetijs 

sinaasappelsuiker 
venkelsorbetijs 

dessert & patisserie

yoghurt-gembermascarpone
yoghurtroomijs b 

zoete venkelchips 

koude perziksoep 
muntmeringue

ananascristaline 

verveine-theegranité 

kokosmeringue 

champagnegranité passievruchtcurd

zoete avocado-limoenmousse 

TECHNIEKEN
marineren i vullen i grillen 

BEREIDINGEN 
bavarois i cocktail i coulis i granité 
 koude soep i milkshake i mousse  
dessertsalade i salsa i smoothie  

sorbetijs 

 

 

 

 

tequila b

crémeux van gepofte gele paprika en mango s 

mojito-espuma s 

dragonstroop b 
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b = boezemvrienden 
s = spannende vrienden

Neem VIJG in gedachte... Kies in het midden een techniek of bereiding of gebruik de 
vrucht puur. Laat je inspireren door de ingrediënten rondom en stel jouw dessert of 
fruitgerecht samen. Twijfel niet, je smaakintuïtie geeft je de juiste combinatie.

VIJG 
Vijgen smaken naar meer! Onder de 
leerachtige schil, die je kunt eten, zit 
delicaat zoet vruchtvlees dat ik vooral 
zo lekker vind door de structuur 
met krokante pitjes. De vijg is een 
schijnvrucht die zich vormt uit de bloem 
en de bloembodem. Het is dan ook 
vergeefs zoeken naar een bloem in een 
vijgenplant; klinkt als een spreekwoord 
en dat is het ook! Het komt voor in 
boeddhistische en hindoeïstische 
teksten om iets onmogelijks of de totale 
afwezigheid van kwaliteit aan te geven.

Vijgen zijn er in vele kwaliteiten en 
soorten, die meestal uit Zuid-Europa 
komen, met Turkije als grootste 
producent. Er zijn honderden 
verschillende rassen met vruchten in 
uiteenlopende kleuren, van wit, geel en 
groen tot rood en zelfs paarszwart.

Verse vijgen vind je bij de beter 
gesorteerde groenteman. Als de schil er 
stug en uitgedroogd uitziet, zijn ze niet 
meer zo vers. Maar onder de schil zit nog 
altijd smakelijk vruchtvlees. Of plant een 
vijgenboom op een beschutte plaats 
en geniet in augustus en september van 
verse vijgen uit eigen tuin!

INSPIRATIES
in sinaasappelsap en honing gekaramelliseerde vijgen + griekse yoghurt + pecannoten 
kroketje van witte-chocolade-ganache en vijgenpuree + butterscotchsaus 
vijgen in pedro-ximénez-stroop + rodebietespuma + kaneelijs 
vijgen tarte tatin + witte-chocolade-ijsmousse + dragon-muntsiroop 
vijgenbeignet + karnemelkijs + rodewijnkaramel

 dadel

mineola

fruit

groenten

amandel b

hazelnoot b

pecannoot b

pistache b

tamme kastanje

noten 

labneh bzuivel 

korianderzaad
steranijs b

kruiden & specerijen

saus - siroop - likeur

cassave

meikaas 

mozzarella

ricotta b

kruizemunt b

slagroom

yoghurt b

butterscotchsaus

kruidnagel

walnoot b

vin santo b 

sojaroom 

karnemelk b

jonge, zachte geitenkaas b 

 

 

mandarijn 

mango 

sesamzaad 

kardemom

kaneel b

bospeen 

hangop b mascarpone b

 

pijnboompit b

basilicum b

venkelzaad 

grand marnier 

calvados 
pekmez b

kaneelsabayon 

ahornsiroop b

dragon b

cognac b 

drambruie s

 appel
banaan 

rozijnen

citroentijm b

rodewijnkaramel b 
rode biet s

pedro-ximenez-siroop

abrikoos

geitenkwark bamandelroom

warme pure-chocoladesabayon 

cactusvijg

sinaasappel b

pruimkokosnoot

pompoen b

crème fraîche b

pompoenpit

rodeportsiroop b 

vanille-amandelsaus 

krenten

gedroogde bosbes b 

piment 

bataat 

rozemarijn b

cranberry b

kweepeer b

gember 

chinees vijfkruidenpoeder b

kumquat b
peer b

kwark b

zure room b

schapenkwark

vanille b

chocoladekroketje s 
geitenkaasespuma s 

kaneelbeignet 

dessert & patisserie

mandarijn-zeezout 

mascarponetaart

rode-bietenmacaron s

witte-chocolademousse 

aceto-balsamico-ijs

couscous met specerijen en noten 

limoenhangop

hazelnootspongecake 

dragonsuiker  

espressoroomijs 

gorgonzola-dolce-mousse s 

appelstroop-ijsmousse 
five-spices-ijsmousse 

kokosrijstmousse

TECHNIEKEN
bakken i drogen i flamberen 
gratineren i karamelliseren 

marineren i papillotte i pocheren 
pureren i roosteren 

BEREIDINGEN
bavarois i beignet i brood i compote  

confiture i flan i gelei i gratin i mousse 
panna cotta i parfaitijs i roomijs

 saus i taart i tarte tatin 
tartelette 

 

gekaramelliseerde epoisse s 

chocoladegeranium s

yoghurt-panna cotta

marsala-sabayon b

szechuanpeper 
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Umami

UMAMI

Sauzen & extracten

Vlees

Rijpe harde kazen
 Zeewieren

Groenten

Diverse
n

Vi
s, 

sch
aa

l- e
n sch

elpdieren
trassi (garnalenpasta)

schaaldieren (krab, kreeft, garnalen)

kabeljauw

sardine

ansjovis
inktvisbonito

niboshi (gedroogde kleine sardines)

schelpdieren (oester, mossel, clams)

tonijnvlokken (katsuoboshi)

lang en natuurlijk gerijpte hammen (iberico)

nagelhout

gereduceerde vleesbouillon (vleesextract, glace, jus) bressaola (gedroogde rundermuis)

gedroogde, gefermenteerde worst

kelp
kombu

dulse

dashibouillon

arame
nori

spinazie

asperges biet

sojabonen
tomaten (gedroogd en als concentraat)

maïs

zoete aardappel

zuurkool
chinese kool

wortel

wakame

doperwt 

hijiki

vissaus (nam pla, nuoc-mam)

gistextract (marmite)

oestersaus

 paddenstoelenextract

champignonextract

shoyu (japanse milde sojasaus)

tamari (japanse pittige zoute sojasaus)

worcestersaus

miso (gefermenteerde sojapasta)

tomatenketchup

sojasaus

parmezaan

makreel

broccoli

tempé

manchego

texelse schapenkaas

pecorino

roquefort
reijpenaerKazen

kruidnagelkaas 
stilton 

cabrales
oude goudse 

Paddenstoele
n

eekhoorntjesbrood (vers en gedroogd)

shiitake (vers en gedroogd)
champignon

enoki

truffel

appelstroop 

matcha

walnoot
yuzu

eidooier

sake

groene thee

Umami wordt door velen de vijfde basissmaak genoemd. Men zegt dat omdat het een smaakimpressie is die 
door smaakpapillen op de tong geregistreerd wordt, net zoals zoet, zuur, zout en bitter. Inmiddels zijn er al weer 
meer smaken geïdentificeerd waarvoor onze smaakpapillen gevoelig zijn. 
Umami is de naam die men heeft gegeven aan de smaak van een bepaald aminozuur, glutamaat. Zoals zoet de 
smaak van suiker is. 
Umami is evenals zout een smaakversterker. Het is een hartige, bouillonachtige smaak die het best te beschrijven 
is als filmend zout. Het effect is zo belangrijk en interessant dat de voedingsmiddelenindustrie het op grote 
schaal gebruikt. Het meest bekend is monosodiumglutumaat (E621). Het gebruik van dit soort producten is op 
zichzelf niet bezwaarlijk, het probleem is dat men gemakkelijk veel te veel gebruikt of binnenkrijgt. Minimale 
hoeveelheden zijn al voldoende voor het smaakverhogende effect. Bovendien is het waarschijnlijk zo dat de 
synthetische varianten minder gemakkelijk door het lichaam worden verwerkt dan de natuurlijke bronnen van 
umami. 

In de keuken worden van oudsher veel umamiproducten gebruikt. Elke wereldkeuken heeft zijn toevoeging. De 
Japanse keuken heeft de traditionele sojasaus en de dashi, en in de Chinese keuken maakt men graag gebruik van  
ve-tsin, allerlei gedroogde paddenstoelen en dergelijke. Ook andere keukens in het Verre Oosten kennen mooie 
voorbeelden, zoals de Thaise oestersaus en de Indonesische ketjap. Maar dat wil niet zeggen dat umami een 
typisch Oosterse invloed is. De klassieke Franse basissaus, de glace de viande, is daar de umami-component. 
De Italianen hebben hun tomatensaus en de Engelsen hebben marmite. En wij? Wij hebben maggi. 
Mooie voorbeelden van producten die van nature veel umami bevatten zijn de ibericoham en traditioneel gerijpte 
harde kaas. Het mooiste voorbeeld is wellicht de Parmezaanse kaas. Als je dat proeft dan begrijp je wat we 
bedoelen met filmend zout.


