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“Binnen vijf jaar willen we een bekend 
Indiaas merk zijn in de luchtvaart met 
een wereldwijde kwaliteitsreputatie”, 
zei bestuursvoorzitter Naresh Goyal van 
Jet Airways op 28 november tijdens de 
presentatie van het concept. Hij sprak in 
de business lounge van Jet Airways, op 
de luchthaven van Brussel, en maakte de 
vergelijking met het Duitse Mercedes. 
Want: reputatie, daar gaat het om. “We 

willen de eerste keuze zijn bij het boeken 
van een reis.” Natuurlijk is de maaltijd 
maar een onderdeel van de service die 
Jet Airways biedt. Het gaat om de totale 
reisbelevenis. Voor eersteklaspassagiers 
betekent dit dat ze thuis worden opge-
haald in een limousine en op de luchtha-
ven door een hostess worden begeleid. 
Natuurlijk hangt hier een, niet al te 
bescheiden, prijskaartje aan: die voor 

een eersteklasvlucht Brussel-Mumbai 
kan oplopen tot 5.800 euro.

De keuken
Om de hoogste kwaliteit te kunnen bie-
den bereiden de koks van The Bombay 
Brasserie de maaltijden en beperkt de rol 
van de chef-kok zich niet tot die van advi-
seur van Aviapartner, dat actief is in dis-
tributie en ook maaltijden bereidt voor 
luchtvaartmaatschappijen. Zo maakt 
Aviapartner voor Jet Airways de Europese 
maaltijden klaar, vertelt cateringmana-
ger Food & Beverage Erik Deleersnijder. 
Glimlachend voegt hij hieraan toe dat ze 
“de Indiase keuken graag aan de experts 
overlaten”. 
Het bedenken van de Indiase menu’s, 
die enkele malen per jaar veranderen, 
gebeurt door het Londense restaurant 
in nauw overleg met Jet Airways. Hier-
voor brengt de cateringmanager van Jet 
Airways een bezoek aan Londen, proeft 
daar de door het restaurant voorgestelde 
maaltijden en besluit ze al dan niet op te 
nemen in het menu. 
“De bereiding gebeurt op dezelfde wijze 
– koken, bakken, stomen – en volgens 
dezelfde recepten als voor het restau-
rant aan Courtfield Road in Londen, 
benadrukt Arun Harnal, operationeel 
directeur van The Bombay Brasserie. Alle 
ingrediënten, kruiden en specerijen, 
vlees, vis, groenten en fruit, zijn vers. 
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de 
te verwerken groenten niet vroegtijdig 
zijn schoongemaakt en voorgesneden. 
“De houdbaarheid van de maaltijden is 
vaak maar enkele dagen en dat is ook de 

Het gerenommeerde Indiase restaurant The Bombay Brasserie 

in Londen is sinds augustus 2007 vaste cateraar van Jet Airways. 

De maaltijden worden dagelijks vers aangevoerd en door 

Aviapartner gedistribueerd. Misschien is ‘maaltijden’ een te 

sobere term voor deze Indiase gastronomie, want zeker voor de 

eersteklaspassagiers gaat het om exquise diners.  
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Product & ontwikkeling

Gastronomie op 10.000 meter 

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa laat zich advi-
seren door sterrenkoks bij het ontwikkelen van recepten en 
het samenstellen van de menu’s voor hun passagiers in de 
business klas. Om de twee maanden wordt van kok gewis-
seld. Na onder anderen Paul Bocuse (L’Auberge Du Pont 
de Collonges, Lyon, Frankrijk) en Daniel Boulud (Daniel, 
New York, VS) stelde  chef-kok Jonnie Boer van driester-
renrestaurant De Librije in Zwolle het menu samen voor de 
maanden november en december. Meer bekendheid van het 
restaurant is voor de chef-kok een belangrijke reden voor de 
samenwerking met Lufthansa. 

Lufthansa en Jonnie Boer

Het Amsterdamse tophotel Okura gaat voor een jaar lang 
maaltijden verzorgen op KLM-vluchten naar Japan. Het 
gaat om alle vluchten van en naar het Aziatische land 
voor zowel de business class als de economy class. Verant-
woordelijk voor de gerechten is topchef Akira Oshima van 
restaurant Yamazato, een van de sterrestaurants van het 
Okura Hotel in Amsterdam. Oshima bedenkt de gerechten 
en traint het KLM-personeel, zodat ze zelfstandig de maal-
tijden kunnen bereiden en serveren. 
Reizigers kunnen sinds 9 januari kiezen tussen een westerse 
of een authentiek Japanse maaltijd.

KLM en Okura
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reden dat we zeven dagen per week leve-
ren”, verklaart de Indiër. 
De producten worden gekocht op de 
ochtendmarkt in de Britse hoofdstad bij 
zorgvuldig geselecteerde,  gecertificeer-
de leveranciers. Harnal noemt in het bij-
zonder de IFS- en AIC-standaarden voor 
voedselveilgheid, naast natuurlijk ISO-
9000 en HACCP-standaarden. Een team 
van koks bereidt ’s nachts de maaltijden, 
die vervolgens gekoeld naar Brussel wor-
den vervoerd. Daar komen ze tussen vier 
en vijf uur aan bij Aviapartner. 

Uitdagingen
Volgens Erik Deleersnijder ligt de groot-
ste uitdaging in het garen van de produc-
ten. Bij de bereiding van de afzonderlijke 
producten in Londen wordt al rekening 
gehouden met het garen in de vliegtuig-
oven, waar  de complete verpakking, 
met de verschillende producten, wordt 
verwarmd. Dit is niet gemakkelijk. “Een 
perfect resultaat bekom je door testen, 
testen en testen”, zegt de cateringma-
nager met Vlaamse tongval. Dat testen 
gebeurt bij Aviapartner en bij de Bom-
bay Brasserie in ovens zoals die in het 
vliegtuig zijn ingebouwd. “Net als in het 
restaurant van Bombay Brasserie is het 
belangrijk dat de maaltijd perfect bij de 
klant op zijn bord komt.” 
Het kruiden van de gerechten en de 
vlees- en vismarinades vormen een 
hoofdstuk apart. Deleersnijder: “Op de 
grond smaakt voedsel heel anders dan 

op 10.000 meter hoogte.” Stress, droge 
en ijle lucht in het vliegtuig brengen de 
smaakpapillen ‘in de war’ zijn en maken 
de smaak minder intens. “Daarom moe-
ten we alle gerechten scherper kruiden 
en meer zouten om eenzelfde smaak te 
bereiken als in het restaurant.” Om te 
bepalen hoeveel extra kruiden of spece-
rijen en zout in de grootkeuken moeten 
worden toegevoegd, doen koks smaak-
testen tijdens een vlucht. 

Distributie
In The Bombay Brasserie worden de 
menucomponenten verpakt in bulkver-
pakkingen van 2 tot 5 kilogram, afhan-
kelijk van de hoeveelheid die dagelijks 
nodig is voor de individuele maaltijden. 
Vanuit deze (bulk)verpakking stellen 
productiemedewerkers van Aviapartner 
de maaltijden samen en verpakken ze 
per individuele portie. Verschillende 
maaltijdcomponenten worden apart 
verpakt zodat deze niet mengen en de 
aparte producten hun smaak behouden. 
Naan en Papadums (twee soorten Indi-
aas brood) en koude Indiase gerechten 
worden net als koude sauzen en andere 
bijgerechten apart verpakt. Vóór de 
bediening wordt de inhoud uit de verpak-
king gehaald en vervolgens netjes op een 
porseleinen bord uitgeserveerd. 
Totaal moeten er per dag zes Jet Airways 
vluchten vanuit Brussel bevoorraad wor-
den. Per vlucht reizen gemiddeld acht pas-
sagiers eerste klas. Maar ook de overige 
reizigers kunnen natuurlijk kiezen voor 
een Indiase maaltijd van het Londense 
restaurant of voor een Westerse maaltijd, 
bereid door Aviapartner. Gemiddeld kiest 
70% van alle 1500 Jet Airways klanten voor 

Indiaas. Het verschil tussen een maaltijd 
in de eerste klas, de première (business) 
klas en een maaltijd economy klas zit hem 
in de ingrediënten en de recepten. Een 
eersteklasmaaltijd is meer exquis dan 
die in de economy klas. Maar de kwali-
teitseisen zijn dezelfde. “We zouden voor 
eersteklasreizigers dezelfde kipfilet serve-
ren als voor de andere passagiers, alleen 
staat er in de eerste klas geen kip op het 
menu”, legt Erik Deleersnijder uit. “In 
plaats van kipfilet gebruiken we luxueu-
zere gevogeltevarianten of schapenvlees. 
Schaaldieren, zoals verse kreeft, zijn ook 
een mogelijkheid. 
Voor wie een eersteklasvlucht te duur is, 
is er altijd een bezoek aan het restaurant 
in Londen mogelijk. Wel even reserveren!

Canapés:
A gourmet vegetarian and non-vegetarian selec-
tion

Soup:
Slow roast pepper soup with fried rocket

Appetizers:
Smoked salmon served with lemon and accom-
paniments

Galouti kebab and varqui crab
Lamb mince patties enhanced with exotic selec-
tion of herbs and spices and lightly spiced crab 
meat on a light pastry base

Corn na cone and rajma khoya galouti
Corn tossed with onions, ginger and cilantro in a 
short crust pastry spoon and a unique combina-
tion of kidney beans, aromats and herbs shaped 
into a galette and pan grilled 

Indiaas menu (een voorbeeld)

Jet Airways, opgericht in 1993, 
beschikt over een vloot van 71 vlieg-
tuigen en verzorgt dagelijks 350 
vluchten. Het aantal bestemmingen 
bedraagt 54 wereldwijd, waaronder 
New York, Singapore, Kuala Lumpur, 
Bangkok, Toronto, Katmandu, Lon-
den Heathrow en Brussel. De lucht-
vaartmaatschappij wil gefaseerd 
groeien naar nieuwe bestemmingen 
in Noord-Amerika, Europa, Azië en 
Afrika. Sinds de aanvang van de 
activiteiten tot augustus 2007 ver-
voerde Jet Airways bijna 82 miljoen 
passagiers. Meer informatie: www.
jetairways.com. 

Jet Airways

Eersteklasreizigers kunnen bij Jet Airways genieten van een exquise Indiase maaltijd. De prijs 
is pittig gekruid. 

Yves de Groote
Y. de Groote is freelance journalist.


