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Sinds:  2004
Maakt: Biologische Sambals & Sauzen
Startkapitaal: €10.000
Aantal werknemers: 1
Advies aan aspirant-eigenbazen: jezelf goed inle-
zen voordat je hulp inschakelt van derden.
Grootste valkuil: niet te klein denken
Werkweek (aantal uren): 40-50 uur

Naam: Hottie Sambal

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Sita Danser (36) produceert haar eigen sambalvariëteiten in 
een fabriek in Zevenaar. Het verhaal van Hottie Sambal.

Ze won met Hottie Sambal vorig jaar de prijs voor smaakvolste 
product van Nederlandse bodem. Tv-kok Pierre Wind gaf haar 
sambal in een artikel in Nieuwe Revue uit 2006 een rapport-
cijfer van 9,5. Afgelopen jaar rolden 17.000 potjes sambal van 
de transportband, bestemd voor verschillende Nederlandse 
winkels. Onderneemster Sita Danser viert de ene triomftocht na 
de andere. Na een geslaagde beurs in de Kunsthal in Rotterdam 
in 2004, besloot ze haar carrière van horecakok in te ruilen voor 
die van sambalmaker. Maar wel sambal met alleen natuurlijke 
ingrediënten.

De vraag nam snel toe, dus in 2007 opende Danser haar eigen 
productieruimte. Het was zwoegen in die tijd. “Vanaf het 
moment dat de grondstoffen binnenkwamen tot en met het 
moment dat de potjes in kratjes worden gezet: ik deed alles. 
Ik was trots. Dit was echt een bedrijf. Dat ik in staat was dit te 
doen! Het was mijn ding, mijn product.” 

Mislukte productie
Het ging ook weleens fout. “Gebruikte ik eens veel te veel 
pepers. Dus maakte ik er extra, extra hete sambal van. Zo ont-
stond de smaak Yellow/Red Pepper. Ook was er wel eens een 
mislukte productie. Ik liet de tomaten te lang staan, waardoor 
ze overrijp werden en dus niet meer geschikt waren voor sam-
bal. Kon ik ze weggooien.” 
Danser wilde heel graag biologische sambal. Alle ingrediënten 
waren biologisch, behalve de pepers. “Er bestaan biopepers, 
maar die moest ik dan uit Afrika halen. Hoe ging ik dat doen als 
kleine ondernemer? Uiteindelijk vond ik een Nederlandse teler 
die me wilde helpen. In 2009 was de eerste biologische oogst.” 

Financiering
In het begin stopte ze geen eigen geld in haar zaak. Maar door 
de groeiende vraag, investeerde ze €10.000 aan spaargeld om 
de capaciteit te verhogen. Inmiddels heeft ze haar eigen pro-
ductielocatie gesloten. In 2009 besloot ze alles uit te besteden 
aan een fabriek in Zevenaar. Regelmatig is ze daar te vinden 
voor proefsessies. “Ik kan het niet loslaten, wil gevoel houden 
met de sambal. Ik draai de potjes niet meer dicht en etiketteer 
ze niet meer, maar ik haal nog wel de steeltjes van de pepers en 
pel de verse knoflook. Vers, want met diepgevroren verlies je 
smaak.” 
Danser is zeven dagen per week met Hottie Sambal bezig. 
Omdat ze zelf haar tijd in kan delen, spendeert ze genoeg tijd 
aan haar jonge kinderen. Die de sambal overigens als één van 
de weinigen niet zo waarderen. “Een peperkorrel door het eten 
is al te veel. Dan schreeuwen ze: ‘Mam, het is heet.’” 

Maurice de Jong
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Mensen & Loopbaan
Eigen Baas
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