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‘Peter Klosse is dè autoriteit op het gebied van 
proeven.’
 
Als je écht lekker wilt eten en drinken, helpt het als je er meer 
van weet. Peter Klosse is in de Nederlandse horecawereld uitge-
groeid tot de onbetwiste autoriteit op het gebied van smaak. In 
Het Nieuwe Proefboek geeft hij een verfrissende frisse kijk op de 
voedselwereld van vandaag en inspireert hij de lezer zelf op zoek 
te gaan naar bijzondere smaakcombinaties. 

De vraag waarom een gerecht succesvol is beantwoordt de au-
teur aan de hand van de culinaire succesfactoren. De flavour 
graphics laten zien hoe de diverse ingrediënten kunnen bijdra-
gen aan de smaak van een bepaald gerecht. Ook besteedt dit 
boek aandacht aan het proeven en aan de rol van de hersenen bij 
de perceptie van smaak. 

Bij het samenstellen van Het Nieuwe Proefboek werkte Peter 
Klosse samen met Angélique Schmeinck, een van de twee vrou-
welijke meesterkoks van Nederland. Zij leverde de bouwstoffen 
voor het hoofdstuk Smaakcomposities in de praktijk, waarmee 
de lezer een brug kan leggen naar zijn eigen keuken. Gewapend 
met deze kennis zal iedereen direct de culinaire succesfactoren 
in de praktijk kunnen uitproberen.

Peter Klosse is eigenaar van Hotel en Restaurant De Echoput in 
Apeldoorn, oprichter van de Academie voor Gastronomie en Lec-
tor Gastronomie aan de Hotel Management School Maastricht. 
Zijn leven staat in het teken van het begrijpen van gastronomie. 
Angélique Schmeinck is een veelzijdig culinair en creatief talent. 
Zij presenteert over smaak op diverse podia en in talrijke tv-pro-
gramma’s, schrijft en inspireert, heeft jarenlang een Michelin-
ster bewaakt en de methode Smaakvrienden ontwikkeld. Als het 
even kan, zoekt zij het hogerop in haar luchtballon-restaurant 
Culiair.
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Iedereen kent zoet, zuur, zout en bitter als de zogenoemde ‘basissmaken’. Toch 
spelen deze smaken in het koken slechts een ondersteunende rol. Het zijn wat 
mij betreft geen basissmaken. Als je smaak echt onder woorden wilt brengen, 
heb je een andere benadering nodig. Volgens mij is het nuttig om verschil te 
maken tussen:

L_[\\YJVTWVULU[LU]�
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Eerstgenoemde componenten geven gerechten hun textuur, vulling, iets om 
op te kauwen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van vet in gerechten, de korst van 
brood of de smeuïgheid van aardappelpuree. Als je het zintuiglijk bekijkt, zijn 
dit de smaken die worden waargenomen door het tastzintuig, het gevoelssys-
teem.
Zoet, zuur, zout, bitter en umami zijn de bekendste voorbeelden van de ‘gusta-
torische smaken’. Er zijn er veel meer, maar in essentie gaat het om smaken 
die worden waargenomen door de smaakpapillen op de tong. In zintuiglijke 
termen hebben we het over het gustatorische systeem, vandaar de naam.
En dan is er nog een heel andere bron van smaak: de geurige moleculen. Ze 
zijn vluchtig, hebben dus de vorm van damp, en worden waargenomen door 
het reuksysteem.
Zo zie je dat er drie verschillende bronnen van smaakgevende stoffen zijn, 
die elk een eigen sensorisch systeem hebben. Proeven is een multi-zintuiglijk 
gebeuren.
Als je een smaak wilt beschrijven, heb je overkoepelende termen nodig die 
hem als totaliteit kunnen weergeven. Dat zijn mondgevoel strak, mondgevoel 
filmend en smaakrijkdom. Samen geven ze het smaakprofiel. Die woorden  

De samenstelling van een gerechth01/
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Met kruiden en specerijen geef je richting aan de smaakrijkdom door een 
bepaalde smaakstijl. We maken een grof onderscheid in fris en rijp. Dat helpt. 
Veel specerijen geven rijpe tonen. Veel tuinkruiden zijn fris. Er zijn ook kruiden 
die wel karakter hebben, maar niet gemakkelijk in te delen omdat ze van beide 
wat hebben. Van kruidenmelanges is op voorhand niet te zeggen of ze fris of rijp 
zijn. Dat hangt immers af van de samenstelling. Kerrie is vaak fris, ras el hanout 
is vaak rijp. 
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Na onze beschrijving van de producten die er allemaal op ons bord kunnen 
liggen, gaan we ons nu bezighouden met de samenstelling ervan. Ons voedsel 
is terug te brengen tot vier belangrijkste basismoleculen: water, vetten, kool-
hydraten en eiwitten. Deze elementen zijn de bouwstenen van alles wat we 
eten en drinken. Daarom is het belangrijk om iets van hun eigenschappen te 
weten en de manier waarop die tijdens de bereiding kunnen veranderen. Dat 
kan namelijk een grote invloed hebben op de smaak, en daar moet je als kok 
rekening mee houden.

Water/vocht
Water is onmisbaar voor het leven en is de belangrijkste component van bijna 
alle vaste en – uiteraard – vloeibare levensmiddelen. Rauw vlees bestaat voor 
drie kwart van zijn gewicht uit water en bij fruit en groente kan dat wel 95 
procent zijn. Dat betekent dat een komkommer bijvoorbeeld meer H2O bevat 
dan menig mineraalwater. Hoe dan ook, vers voedsel is in zekere zin verpakt 
water met stoffen zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en minera-
len. Water is het simpelste molecuul van alle levensmiddelen, maar het belang 
ervan is spectaculair. Het bevat maar drie atomen – twee waterstof, één zuur-
stof –, is calorievrij en lest de dorst geweldig goed. Je vraagt je af waarom er zo 
veel frisdrank gedronken wordt in plaats van water.

Iedereen kent de belangrijkste eigenschappen van water: het kookt bij 100 °C 
en bevriest bij 0 °C – althans op zeeniveau. Het watergehalte in voedsel be-
invloedt het mondgevoel: het geeft sappigheid. De handhaving van het vocht-
gehalte is het belangrijkste probleem bij de bereiding van voedsel op hoge 
temperatuur. Het tegendeel van verhitting is bevriezing. We hebben al gezien 
dat de (schenk)temperatuur het mondgevoel beïnvloedt. Bij een lage tempera-
tuur trekt de mond samen. Maar dat is niet de enige invloed. Ook de kristallen 

De basis van ons voedsel: 
de vier belangrijkste moleculenh02 /
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We hebben eerst naar de samenstelling van een gerecht gekeken en daarna 
naar de bouwstenen, de grote moleculen, In dit hoofdstuk bezien we wat eeu-
wenlang de basissmaken zijn genoemd: zoet, zout, zuur, bitter en umami. Wat 
mij betreft is het woord ‘basissmaken’ een ongelukkige term, omdat deze sma-
ken weliswaar interessant en ook belangrijk zijn, maar niet de basis van de 
smaak vormen. De onevenredige hoeveelheid aandacht die ze hebben gekre-
gen, heeft alles te maken met de eenzijdige aandacht voor proeven en vooral 
de functie van de tong. In hoofdstuk XX kun je lezen hoe het proeven precies 
in zijn werk gaat en welke zintuigen erbij betrokken zijn. Hier blijven we aan 
de ‘smaakkant’, de kant van de feitelijke stoffen, de moleculen. Zoet en umami 
zijn ook al even aan de orde geweest bij respectievelijk de koolhydraten en 
eiwitten. Hier richten we onze aandacht vooral op de belangrijkste ‘gustatori-
sche’ smaken en we beginnen met de populairste, zoet.

Zoet
Algemeen wordt aangenomen dat we al vanaf onze geboorte van zoet en dus 
van suiker houden. Suiker bestaat uit in water oplosbare kristallen van kool-
hydraten die we vooral uit suikerbieten en suikerriet halen. We eten vooral de 
zogenaamde monosachariden (glucose, fructose) en disachariden, zoals tafel-
suiker (een mengsel van glucose en fructose), melksuiker en moutsuiker. Er 
bestaan ook complexere polysachariden, zoals pectine, gom, zetmeel en cellu-
lose, die hiervoor zijn besproken.
Suikers worden veel gebruikt, en niet alleen omdat veel mensen van zoet hou-
den. Ze hebben ook andere eigenschappen: het zijn natuurlijke conserverings-
middelen en ze dragen bij aan een filmend mondgevoel of smaakrijkdom. Wat 
betreft het smaaktype heeft suiker meestal een ‘rijpe’ invloed. Suikers hebben 
bovendien het vermogen om bittere en zure smaken te maskeren. Dat zijn 
aantrekkelijke kenmerken en daarom werkt de levensmiddelenindustrie over-

De ‘gustatorische’ smakenh03 /
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Zonder begrippen geen smaak
Om smaak als totaalbegrip te beschrijven heb je aan de basissmaken niet 
genoeg, maar het zijn wel heel prominente smaken, die iedereen herkent en 
soortgelijk benoemt. Realiseer je eens hoe handig het is dat iedereen weet wat 
zout is! Iedereen, waar ook ter wereld, weet dat het in de natuur voorkomt 
en hoe het smaakt. Net zoals iedereen met een normaal gezichtsvermogen de 
kleur rood kan zien. Smaak, kleur en geur zijn voorbeelden van elementen die 
in de natuur – buiten de mens – bestaan en die we met onze zintuigen kunnen 
waarnemen.

Bij de geboorte begint iedereen aan een grote ontdekkingsreis. Het nog kleine 
brein, dat al in de baarmoeder is gevormd, wordt overladen met informatie, die 
de zintuigen verzamelen en doorsturen naar de hersenen. Voor de verwerking 
van die informatie zijn begrippen nodig. Of anders gezegd: de binnenkomende 
informatie moet benoemd kunnen worden. De begrippen en woorden waarmee 
dat gebeurt, moeten we leren. Want als we een zintuiglijk signaal niet kunnen 
benoemen, zijn onze hersenen niet in staat er iets mee te doen. Denk terug 
aan het zout: als je het begrip niet kent, kun je het wel proeven, maar niet 
als zout herkennen. Met opzet noemen we zout een begrip en niet alleen een 
woord. Woorden maken immers geen verschil. Of je nu over zout, salt, salz of 
sel spreekt, dat verandert niets aan het begrip. Als het begrip eenmaal is be-
noemd, weet iedereen ter wereld wat je bedoelt, en dat is handig.

Wanneer iets eenmaal als begrip is benoemd, kan er een volgende stap worden 
genomen: het begrip in de natuur meetbaar maken. Zo ziet een scheikundige 
een combinatie van de moleculen natrium en chloride, die hij afkort tot NaCl. 
Een geoloog ziet het kristal, noemt het haliet en begrijpt hoe het miljarden 
jaren geleden in de bodem is gevormd. De kok weet hoe een snufje zout de 

Smaak benoemenh04 /
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Er is geen dier dat kookt
De gastronomie gaat evolutionair heel ver terug. Geen andere diersoort heeft 
zo veel belangstelling voor eten als de mens en heeft er ook zoveel aan gedaan. 
Zonder voedsel geen leven, en in het hele dierenrijk is het dan ook van het 
grootst mogelijke belang om een goed oordeel te vellen over de kwaliteit en 
kwantiteit van potentiële voedingsstoffen. Zelfs laag ontwikkelde dieren als 
koralen en zeeanemonen hebben vergeleken bij de rest van hun lichaam extra 
veel zenuwen en zenuwcellen rond hun bek. Ook andere dieren die zich niet 
kunnen voortbewegen, zoals mosselen en oesters, hebben een hoge concen-
tratie aan chemische zintuigcellen rond hun mondopening, en ook de weinige 
hersens die ze hebben, liggen daar.
Zodra dieren actief voedsel gaan zoeken, krijgen ze aan de voorkant meer zin-
tuigcellen dan elders: er ontstaat bijvoorbeeld een kop, die van buitenaf goed 
zichtbaar is. Dat geldt zelfs voor een slak, om maar één voorbeeld te noemen. 
De chemische zintuigcellen hebben nog steeds dezelfde functie: ze identifice-
ren en beoordelen het voedsel dat op het punt staat in de bek te verdwijnen, 
maar op zoek naar voedsel gaan dieren nu ook op de reuk, het gehoor en het 
gezichtsvermogen af. Al die vermogens zijn in de kop geconcentreerd, waar 
zich de hersens zijn gaan vormen. De hersens zijn het belangrijkste onderdeel 
van het zenuwstelsel. Ze liggen in de kop en zijn het orgaan waar alle zintui-
gen samenkomen.
Bij de ontwikkeling en concentratie van zintuigen en zenuwen gaat het na-
tuurlijk ook om andere vormen van interactie met de omgeving, zoals gevaren 
opmerken en vermijden. Maar het voedsel is de hoofdzaak. De eerste mensen 
woonden in de buurt beschikbaar voedsel en leefden daarvan. Op een zeker 
moment krijgt de mens controle over het vuur en gaat hij zijn eten bereiden.* 

Dat is een belangrijke stap. Het is zelfs heel waarschijnlijk dat de menselijke 
soort volledig veranderde toen we gingen koken. Geen ander dier doet dat.  

*  Richard Wrangham,  
Catching Fire –  
How Cooking Made Us 
Human, Profile Books, 
London 2009.

h05 /Culinaire keuzen:
ingrediënten en kooktechnieken
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In de muziek en de schilderkunst is compositieleer al sinds jaar en dag een 
bekend verschijnsel. Jean-Philippe Rameau publiceerde in 1722 als eerste een 
serieuze theorie over de harmonieleer in de muziek. Aan de formulering van 
de kleurenleer hebben grote geesten als Newton en Goethe hun steentje bijge-
dragen. In de gastronomische wereld zijn we nog niet zo ver. Je mag wel zeggen 
dat andere afdelingen in de kunsten zo’n driehonderd jaar voorsprong hebben. 
In die periode is er veel verfijnd en verbeterd. Je kunt ook veilig stellen dat 
nadenken over wetmatigheden voor die kunsten geen belemmering is geweest. 
Sterker nog, de schilderijen en muzikale composities van vandaag wijken be-
hoorlijk af van die van jaren geleden. In elke generatie was er wel een groep 
avant-gardisten die de grenzen wisten te verleggen. Beethoven muteerde via 
Schubert en Brahms in Tsjaikovski en Rimski-Korssakov en zij gaven ons uit-
eindelijk de Beatles en de Stones. En vergelijkbaar muteerde Rembrandt via 
Israëls in Van Gogh en Appel.

De uitingen van de kunst veranderden, maar de essentie nauwelijks. De har-
monie werd elders gevonden. En steeds bleek kwaliteit niet altijd gemakkelijk 
te herkennen te zijn, maar wel te overleven. Er zijn immers veel voorbeelden 
van kunstenaars die in hun tijd nauwelijks werden begrepen, maar nu alom 
worden erkend en gewaardeerd. Overal en altijd waren er ook hypes die de 
tand des tijds niet konden doorstaan. Dan leek het wel of er iets aardigs was 
gemaakt, maar bleek het werk te weinig inhoud te hebben om kunstzinnig te 
‘overleven’. In de culinaire wereld moet dit proces nog plaatsvinden. We lopen 
achter.

Dat wil niet zeggen dat de culinaire wereld zich zonder een solide onderbou-
wing niet heeft kunnen ontwikkelen. Die ontwikkeling is er zeker geweest. 
Alleen al in de laatste decennia zijn we van de klassieke Franse keuken via 

h06 /Culinaire compositieleer
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Elk land heeft goede en zelfs uitstekende ingrediënten. Maar als je die niet 
goed kunt klaarmaken, heb je er niets aan. Een goede kok kijkt altijd kritisch 
naar zijn ingrediënten en leveranciers. Van slechte ingrediënten kan niemand 
iets lekkers maken. Maar een bekwame kok kan zelfs van middelmatige in-
grediënten iets goeds koken. Het is essentieel dat je de technieken kent en 
beheerst. Tot dusver heb ik het over de ingrediënten gehad, maar nu is de 
bereiding aan de beurt.

Als je eten klaarmaakt, verander je moleculen. Dat klinkt niet erg romantisch 
en sommige mensen vinden het zelfs ordinair om het kookproces te bekijken 
vanuit chemisch en natuurkundig perspectief. Toch draait alles om dat per-
spectief, en alle gastronomen in de geschiedenis wisten dat.

Laten we eens kijken hoe we mondgevoel, smaakgehalte en smaaktype kun-
nen beheersen. De twee belangrijkste variabelen van het normale, traditionele 
koken zijn tijd en temperatuur, maar ook de hoeveelheid vocht kan van groot 
belang zijn. Kook bijvoorbeeld een ei. Daarvoor is water nodig. Water kookt op 
zeeniveau bij 100 °C. Een rauw ei is slijmerig en dat vinden de meeste mensen 
niet erg aantrekkelijk. Na ongeveer 3 minuten begint het wit van een normaal 
ei te stollen, maar in de buurt van de dooier is het dan nog vloeibaar. Een mi-
nuut later stolt ook de dooier. Na vijf minuten is de hele dooier gestold, maar 
nog niet kurkdroog. Dat is na zes minuten wel zo. Kook je het ei nog langer, 
dan wordt de dooier onprettig groen. Dat weten we allemaal. In hotels is nie-
mand verbaasd als een gast om een ei vraagt met de exacte kooktijd erbij, in 
minuten of soms zelfs halve minuten. Dat is ook begrijpelijk: binnen 3 minuten 
verandert het mondgevoel van (extreem) filmend in droog. Dat heeft allemaal 
te maken met de stijging van de binnentemperatuur en de reactie van de pro-
teïnen daarop. Als je de voorkeur geeft aan een bepaald mondgevoel, moet je 

h07 /De essentie van het koken
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We zijn aan het einde van dit deel over de smaak van ons voedsel. Een mooi 
moment om de theorie in praktijk te brengen. In dit hoofdstuk komt het voor-
gaande tezamen in de vorm van gerechten. De culinaire inspiratie hiervoor is 
afkomstig van Angélique Schmeinck.* Zij is SVH Meesterkok en heeft jaren-
lang een Michelinster verdedigd. Je mag aannemen dat er veel loskomt als 
wij samen gaan koken en filosoferen over de smaak van gerechten. Ze blijkt 
bovendien een begenadigd fotograaf, die kans heeft gezien om op een fantasti-
sche manier vast te leggen wat we hebben bedacht.

In de gerechten worden steeds meerdere technieken en combinaties van ingre-
diënten besproken om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. De bedoeling 
van dit hoofdstuk is niet om je aan te zetten de gerechten na te koken. Dit is 
geen receptenboek. 
De gerechten op de foto’s lijken ook niet op de alledaagse gerechten van thuis. 
Laat je daardoor niet van de wijs brengen in de zin van: dit kan ik toch niet! 
Het gaat hier om smaakcompositie en inspiratie. Je kunt gemakkelijk een ele-
ment uit een gerecht halen en dat ook een keer maken, of het gebruiken in een 
andere compositie.

We hebben geprobeerd de details te benoemen die belangrijk zijn in het koken. 
Dat varieert van de keuze en combinatie van ingrediënten tot de bereiding en 
de compositie ervan. Er zijn zelfs een aantal voorbeelden van ingrediënten die 
nauwelijks enige bereiding behoeven. Alle belangrijke bereidingstechnieken 
die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, komen op de een of andere manier 
aan bod. En dat geldt ook voor de universele smaakfactoren en de culinaire 
succesfactoren van de gerechten. Steeds is er een toelichting met de gastrono-
mische overwegingen die een rol spelen bij de selectie en bereiding van onder-
delen van het gerecht. Laat je inspireren!

*  Angélique Schmeinck 
is onder andere de 
bedenker van het concept 
Smaakvrienden voor het 
stimuleren van culinaire 
creativiteit en als hulp-
middel om originele com-
binaties van ingrediënten 
te vinden.

h08 /Smaakcompositie in de praktijk:
culinaire inspiratie en flavour graphics



Makreel en rode biet Makreel en biet lijken niet veel 
gemeenschappelijk te hebben. In 
smaak is er echter een interessante 
overeenkomst: beide hebben duidelijk 
rijpe, aardse tonen. Dat betekent dat je 
de makreel in dit gerecht niet zomaar 
kunt vervangen door een andere vis. 
Dan gaat de verbinding verloren. De 
enige vis die eventueel in aanmerking 
komt, is paling, die van zichzelf ook een 
rijpe smaak heeft. De makreel is ‘rauw’ 
verwerkt, dat wil zeggen, hij is koud 
bereid: de eiwitten zijn gedenatureerd 
door pekel en zuur. Ook de komkommer 
is gemarineerd.
De biet komt in allerlei varianten voor. 
Het bietensap wordt verwerkt in een 
‘moussaise’. Die maak je door het 
sap als een mayonaise op te draaien 
met rode wijnazijn, mosterd, eidooier 
en druivenpitolie. Het geeft een mooi 
ÄSTLUK�TVUKNL]VLS��)PL[LUJOPWZ�
zijn juist droog, krokant. Ze zijn niet 
gefrituurd, maar gedroogd in de oven 
om het karakter van biet te behouden.
Umami van het zeewier (om de 
RVTRVTTLY��NLLM[�KL�KPLW[L��/L[�PZ�
een gerecht met relatief weinig en 
bovendien niet al te dure ingrediënten. 
Toch heeft het diepte, doordat de 
ingrediënten bij elkaar kloppen.

Papierdunne chips van rode biet
Gedroogd in de oven bij 80°C

Knisperend krokant, droog 

Makreel 3 uur onder druk gepekeld  
Gemarineerd met sjalot, limoensap en  olijfolie

Moussaise van gepofte rode biet: mousse-achtige mayonaisesaus van 
eidooiers, Dijonmosterd, rodewijnazijn, gereduceerde rode bietensap, 

druivenpitolie
Filmend, zoet, rijp met een fris accent 

Linten komkommer gemarineerd met 
dragonazijn en honing

Zoetzuur 

Crunch van bietenchips 

Arame zeewier geglaceerd in 
sojasaus en rijstazijn 

Knapperig, zilt, mineraalrijk, umami 
Smaakrijkdom 

Stroperige reductie van rode bietensap
Aardse tonen, natuurlijk zoet  

Olijfolie, licht peperig



Asperges en ansjovis Je kent de ansjovis misschien 
alleen in gezouten en geconserveerde 
vorm. De verse variant wordt nota bene 
in Nederland gevangen – in het voorjaar, 
als ook de asperges worden geoogst. 
Dat schept een band. Speciaal is het 
VLZ[LYISHK!�OL[�OLLM[�LLU�ÄQUL�aPS[L�
smaak die inderdaad aan oesters doet 
denken.
We zoeken hier een fris en licht gerecht. 
Je gaart de vis 3 minuten in de oven op 
����*�TL[�PL[Z�KYLZZPUN��+L�HZWLYNLZ�
zijn geacumeerd met een olie waarin 
korianderzaad, limoenschil, venkelzaad, 
peterseliestelen. Je gaart ze 12 minuten 
VW� ���*�PU�LLU�Z[VVTV]LU��1L�^PS[�aL�
gaar, maar met een stevige structuur. 
Dat past in het gewenste beeld van 
het gerecht. De yoghurt en de limoen 
zorgen voor het zuurtje en de dragon 
voor de frisse toon. Let weer op het 
onderscheid: de dragon geeft wel 
frisheid, maar is niet strak en heeft dus 
geen invloed op het mondgevoel.
Je wilt de elegantie bewaren, maar wel 
iets bijzonders hebben, zodat de gast 
zich kan verwonderen. Spelen met 
de verwachting door juist een andere 
techniek toe te passen. Asperges en 
ansjovis, maar dan anders.

Moussaise van gepofte rode biet; mousse-achtige mayonaisesaus van eidooiers, 
Dijonmosterd, rodewijnazijn, gereduceerde rode bietensap, druivenpitolie

Filmend, zoet, rijp met een fris accent 

Dubbelgedopte tuinbonen, mals, knapperig, licht bitter, 
frisse kleur groen (presentatie) 

Asperges sous-vide gegaard: niet te gaar, 
behoud van bite

Kruidig door specerijen, warme tonen van 
venkel en -korianderzaad

Yoghurt-limoencrème op basis van geitenyoghurt, 
limoenolie en eiwit 

Filmend, fris

Oesterblad, zilt, sappig en ‘vlezig’ 

Dragonolie bereid met geblancheerde dragon en fruitige olijfolie 
verwarmd tot 40 °C, brug naar de tuinboon
Fris opwekkend accent van anijs (niet strak) 



Chocolade en kersen De kersen zijn kort verwarmd 
in een siroop van kersensap om 
ze enerzijds in smaak te verrijken 
en anderzijds hun textuur te laten 
behouden. We hebben gekozen voor 
mooie rijpe, volle, sappige kersen 
�KL�LUL�RLYZ�PZ�KL�HUKLYL�UPL[��\P[�KL�
Betuwe. Maak saus door de kersen 
uit te persen of te pureren. Indampen 
met een milde rode wijnazijn, een 
kaneelstok en steranijs. De steranijs 
geeft iets dropachtigs en mag niet 
overheersen. Hij moet net proefbaar 
zijn, nauwelijks herkenbaar. Geen suiker 
[VLNL]VLNK"�KL�ZPYVVW�PZ�RYHJO[PN�
van zichzelf. De azijn verlevendigt de 
smaak.
De rijpe kers is een deel van het geheim 
van dit gerecht. Het andere deel betreft 
de chocolade. Deze moet uiteraard 
heel goed zijn. We gebruiken hier 
Kuná uit Ecuador. Die heeft 82 procent  
cacao en is toch zacht, niet bitter en 
minder droog dan je zou verwachten. 
Laten smelten. Sabayon maken van 
ei, suiker en olijfolie. Dat mengsel door 
de chocolade met bloem en maïzena. 
)LZSHN�PU�]VYTLU�HMIHRRLU�VW������*��
Warm eten als de vulling nog zacht is.
/L[�RYVRHU[L!�MYVPZZLZ��-Y!�WYVWQLZ���
Basis van crème pâtissière met 
cacaopoeder, dun uitsmeren. In de 
oven ‘uitbakken’. Het resultaat moet 
OLLS�IYLLRIHHY�aPQU"�Z\I[PLS�
De combinatie van kersen met 
chocolade is bekend van een aantal 
commerciële succesnummers zoals 
Mon Chéri en de Schwarzwalder 
Kirschtorte. Essentieel is om een heel 
goede kwaliteit basisingrediënten te 
gebruiken. Doe je dat niet, dan heb 
je meer toevoegingen nodig om het 
gerecht voldoende smaakrijkdom te 
geven.

Rijpe vlezige kersen circa 30 seconden 
geglaceerd in gereduceerd kersensap met 

iets wijnazijn, steranijs en kaneel 
Smaakverrijking door reductie kersensap

:DUPH�WDUWHOHWWH�YDQ�����.XQÀ�FKRFRODGH��
zacht en sappig in de kern. Meer smaakrijkdom 

door temperatuur tartelette 

Flinterdunne froisse van crème pâtissière met 
kaneel. Krokant, afwisseling mondgevoel 



181Toujours faites simple
Een goede chef werkt graag alleen met de beste ingrediënten, want van iets 
slechts kun je nooit iets goeds maken. Ver voordat ‘biologisch’ en ‘lokaal’ door 
iedere chef normaal werden gevonden, was Alice Waters er al mee bezig. Alice 
is bekend geworden met haar restaurant Chez Panisse in Berkeley, Californië. 
Heel haar leven is ze een voorvechter geweest van het gebruik van topingre-
diënten met smaak. Ze stelde zich als chef in de beste traditie van Escoffier in 
dienst van smaak en durfde verder te gaan dan de meesten. Legendarisch was 
haar Perzik. Niet zomaar een perzik, maar een Perzik met een hoofdletter. In 
haar geval ging het om de Sun Crest Peach van Mas Masumoto.* Hij was zo 
rijk en vol van smaak dat Alice vond dat ze er als chef niets meer aan toe kon 
voegen. Ze serveerde hem zoals ze hem kreeg: puur, direct van het land.
In de Japanse culinaire traditie kom je iets soortgelijks tegen. De sashimi-chef 
bezet een van de hoogste plaatsen in de keukenhiërarchie. Het is zijn grote 
specialisme om het mooiste van het mooiste uit een tonijn te snijden. Visvlees 
dat van zichzelf zo mooi is dat het geen bereiding meer nodig heeft. Misschien 
moet je wel zeggen: geen bereiding verdraagt, omdat het er minder van wordt. 
Het zijn voorbeelden van respect. Respect voor het mooiste dat de natuur kan 
geven. De beste chefs weten ook wanneer zij moeten zwijgen.
Dat geldt trouwens ook voor de combinatie met wijnen. Een van mijn mooiste 
wijn-spijsherinneringen is een rode moscato (uit Noord-Italië) met een schaal-
tje rijpe bosaardbeitjes. Verder niets! Goed is goed.
Het bracht Angélique en mij op de gedachte om ook een paar voorbeelden van 
gerechten te geven met ingrediënten die nauwelijks bereiding vragen, omdat 
ze zo al mooi genoeg zijn. Indachtig Escoffier brengen we ze onder de kop ‘Tou-
jours faites simple’ omdat we de ingrediënten voor zichzelf laten spreken en 
ons beperken tot de accenten.

*  Dit voorbeeld komt uit 
The Third Plate van Dan 
Barber, Penguin Press 
2014. Van harte aanbevo-
len!

Gepocheerde perzik met reductie van sinaasappelsap en 
poeder van gedroogde sinaasappelschil
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Oplossingen in water
Dranken zijn in wezen oplossingen in water. Water is namelijk onder andere 
heel nuttig als oplosmiddel voor talloze smaak- en geurstoffen. Voordat ik het 
vanuit de gastronomie over thee, koffie, bier en vooral wijn ga hebben, neem ik 
dus eerst de eigenschappen van water onder de loep. Over het belang daarvan 
hoef ik niet uit te weiden. Meer dan 70 procent van het aardoppervlak bestaat 
uit water en water is onmisbaar voor alle bekende vormen van leven, dus ook 
voor de mens. Veilig drinkwater is voor elke beschaving een hoofdzorg en er is 
een sterke samenhang tussen goed drinkwater en de levensstandaard, zoals 
die blijkt uit het bruto binnenlands product (bbp) van een land.
Water is niet alleen maar water ofwel H2O. Het is ook een oplosmiddel voor 
veel verschillende organische en anorganische stoffen, en juist daardoor heeft 
de gastronomie er belangstelling voor. Want stoffen die in water zijn opgelost, 
kunnen tal van smaken hebben. In het geval van vruchtensap bevat het water 
bijvoorbeeld suikers en zuren, en de samenstelling ervan wordt beïnvloed door 
de aard en rijpheid van het fruit. Als je dat sap wilt laten fermenteren, is de 
hoeveelheid suiker een aanwijzing voor het potentiële alcoholgehalte. Daar-
naast zijn ook de zuren van belang – niet alleen de hoeveelheid, maar ook de 
aard ervan.

In het geval van kraan- of mineraalwater kunnen andere stoffen mede het 
eindresultaat beïnvloeden. Wie denkt dat zuiver water het beste is of dat ge-
destilleerd water ideaal is om te drinken, te koken en thee en koffie te zetten, 
heeft het mis. Gedestilleerd water is van belang voor accu’s en in de scheikun-
de, maar niet in de gastronomie. Koffie en thee van gedestilleerd water hebben 
bijvoorbeeld weinig smaak. In de gastronomie is het daarom nuttig dat water 
ook andere stoffen bevat, maar niet te veel. Leidingwater bevat over het alge-
meen calcium en magnesiumverbindingen. Hoe meer er daarvan in het water 
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deel 3 
Drank en spijs
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Proef!
‘Combinatie van gerechten en dranken’ klinkt als iets voor hogere kringen en 
bevoorrechte mensen die navenant eten en drinken. Toch waag ik te zeggen 
dat iedereen wel eens ervaren heeft hoe de smaak van het een wordt beïnvloed 
door het ander. Sterker nog, bij de meeste mensen gebeurt dat heel vaak, zelfs 
’s morgens vroeg. Je staat op, neemt een douche, poetst je tanden, kleedt je 
aan en pakt in de keuken iets te eten of te drinken. Je hebt beslist wel eens 
gemerkt hoe een stuk appel, een kop koffie of een glas sinaasappelsap smaakt 
als je net je tanden hebt gepoetst. Vreselijk dus. Voor veel mensen is dat een 
reden om pas na het ontbijt hun tanden te poetsen.
Maar aan diezelfde ontbijttafel ontstaan weer andere combinatieproblemen, 
bijvoorbeeld met honing en vers sinaasappelsap. Als je eerst de honing proeft, 
maakt het sap een heel zure indruk, maar omgekeerd is er niets aan de hand. 
Passen chocoladepasta en groene thee wel bij elkaar? En wat moet je eerst 
eten: een stuk appel of een banaan? Combinaties van smaken zijn, met andere 
woorden, altijd lastig, niet alleen bij wijnen, in een restaurant of voor een klein 
groepje bevoorrechte mensen.

Vaak wordt gezegd dat voedsel en wijn worden gecombineerd om elkaars 
smaak te versterken. Of om het anders uit te drukken: een bepaald gerecht 
moet zorgen dat de wijn beter smaakt, of een wijn moet de smaak van het 
eten verhogen. Dat gebeurt inderdaad wel eens, maar het gaat veel te ver 
om je wijn en je voedsel altijd die verantwoordelijkheid te geven. En als dit 
verheven principe waar was, zou het ook voor andere dranken moeten gelden. 
Een gewoner en minder veeleisend uitgangspunt is dat gerechten en dranken 
eigen kenmerken hebben. Koks, brouwers, wijnmakers en andere producenten 
creëren smaken. Ze doen hun werk zo goed mogelijk en bereiken op die manier 
een lekker resultaat. Het zou erg onprettig zijn als de smaak van hun product 
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In het laatste hoofdstuk van dit deel vind je nog wat gedachten over de com-
binatie van gerechten en dranken, en komen er allerlei kwesties, ideeën en 
overtuigingen aan bod, bijvoorbeeld waarom het verstandig is om harmonie te 
zoeken, waarom een mespunt zout riskant kan zijn, waarom je niet mag ver-
trouwen op traditionele regionale keuzen, waarom combinaties nooit zomaar 
uit de hemel komen vallen enzovoorts.

Harmonie en contrast
Laten we het allereerst over harmonie hebben. Moeten we daar echt naar stre-
ven? Kan contrast niet ook goed zijn? En wat is harmonie eigenlijk? Waardoor 
kunnen smaken of combinaties daarvan harmonieus lijken?
Het wezen van harmonie is dat de samenstellende delen goed bij elkaar pas-
sen, het tegendeel ervan is chaos. Dat maakt het gemakkelijker te begrijpen 
wat harmonie precies inhoudt. Daar wordt al eeuwenlang studie naar gedaan 
en in de wereld van klank en kleur bestaat inmiddels veel kennis over de voor-
waarden waaronder elementen bij elkaar passen. Ook in de gastronomie zou 
zo’n onderzoek nuttig zijn.

Dat harmonie prettig aandoet, vloeit logisch voort uit de manier waarop onze 
hersenen werken. Ons brein krijgt voortdurend enorme hoeveelheden zintuig-
lijke informatie aangeboden. Het is zodanig gebouwd dat het weggooit wat 
het niet snel kan begrijpen of organiseren, terwijl samenhangende signalen 
juist stimulerend werken. We kunnen daarom alleen iets lekker vinden als 
het brein de signalen begrijpt. Er komt dan een stof vrij (dopamine) die een 
zekere mate van opwinding en verlangen wekt. In het volgende hoofdstuk kom 
ik daarop terug.
Op het gebied van het gezichtsvermogen en het gehoor bestaat in het Engels 
de term fluency (zeg maar ‘doorstroming’) om aan te geven waarom de herse-

Gastronomische overwegingenh11 /


