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Ingrediënt & Product  

In de gastronomie vindt een overgang 
plaats van technologie naar basic. Tech-
nieken zoals met stikstof koelen en sous-
vide garen, hebben een plek gevonden in 
de keuken. Geheel in lijn met de huidige 
trend van lokaal geproduceerde produc-
ten, weten waar je eten vandaan komt, 
hebben topkoks steeds vaker een eigen 
groentetuin. Met als gevolg dat er op het 
menu steeds vaker gerechten voorkomen 
waar groente de hoofdrol speelt.

Een van de voorlopers op dit gebied is de 
Deense kok René Redzepi. Hij gebruikt in 
zijn restaurant Noma alleen producten 
uit Scandinavische landen, groente 
speelt daarin een hoofdrol. Hij deelde in 
Oostende het podium met Sergio Her-
man en de Franse kok Michel Bras. 
Fotografen en cameraploegen bezetten 
de helft van het podium om de verrichtin-
gen van vooral Redzepi nauwgezet vast te 
leggen. De koks en hun assistenten ble-
ven echter geconcentreerd proeven en 
roeren en lieten elkaar van alles proeven 
en ruiken. 

Einde van de winter
De chefs klaagden allemaal over de peri-
ode na de winter. De wintergroenten zijn 
weg, maar de lentegroenten zijn er nog 
niet. De Franse kok Michel Bras sluit het 

Het gastronomisch event The Flemish Primitives presenteerde voor het tweede achtereenvolgende 

jaar een keur aan topkoks van over de hele wereld. In de Belgische badplaats Oostende kookten 

Belgische koks samen met hun internationale collega’s op het podium voor een zaal van 1.000 

mensen. Nederland was net als vorig jaar vertegenwoordigd door driesterrenchefs Jonnie Boer en 

Sergio Herman. De nummer één chef van de wereld, René Redzepi uit Denemarken, was de ster 

van de dag.

Groente in de hoofdrol bij 
topkoks

‘In de winter is er niet veel, dus 
moet je creatief zijn’

De nummer één chef van de wereld, de Deense René Redzepi, op het podium met Sergio Her-
man.

Fo
to

’s
: F

le
m

is
h 

Pr
im

iti
ve

s

VMT_0811_FA   34 31-03-2011   14:39:32



vmt | 8 april 2011 | nr 8 35

restaurant in de winter. “We hebben in 
die periode niets om mee te werken.”
Herman weet dat je in de winter heel cre-
atief moet zijn met de weinige groenten 
die er zijn. De Zeeuwse kok haalt zijn 
groenten bij een boerin die vast voor hem 
teelt. “Door het zachte weer van de afge-
lopen weken heeft ze al wat meer groen-
ten.” Herman combineert wat de natuur 
te bieden heeft met design.
Het restaurant van Redzepi is wel open in 
de winter. “Er is inderdaad niet veel om 
mee te werken. Wat je hebt, gebruik je 
intensief en dat brengt je op nieuwe con-
cepten.” Dit jaar had hij te maken met 
een periode van 60 dagen vorst. “We 
hebben echt alles uitgeprobeerd met 
graan, uien en brood.” Typische winter-
kost voor Redzepi is prei en zeewier, 
gedroogde granen, vis, korstmos en 
gedroogde paddestoelen. Redzepi staat 
bekend als de raapchef. Zijn vader komt 
uit Macedonië waar de kok in zijn jeugd 
de vakanties doorbracht. Daar leerde hij 
eten uit de natuur. Voor het gerecht dat 
hij tijdens Flemish Primitives bereidde, 
plukte hij wintercress op het strand van 
Oostende. Hij deed wel ervaring op bij 
chefs die de moleculaire keuken aanhan-
gen, zoals Ferran Adria en Heston Blu-
menthal, maar zelf richt hij zich op de 
ontwikkeling van de Noord-Scandina-
vische keuken. Technieken zoals drogen 
en inmaken zijn essentieel voor de noor-
delijke landen in de winter. Ingemaakte 
groente is een belangrijk onderdeel van 
het winter menu. Normaal wordt inge-
maakte groente gegeven bij vlees. De 
jonge chef keert het om, hij geeft vlees in 
de vorm van een bouillon bij de groente 
als vinaigrette. Een voorbeeld van de pro-
minente rol van groenten.

Eigen groentetuin
De Belgische kok Kobe Desmaraults van 
het restaurant In de Wulf, een voormalig 
protegé van Sergio Herman, maakte de 
switch van meer technische hoogstandjes 
in de keuken naar een menu met regio-
nale producten. Voor het gerecht dat hij 
klaarmaakte, gebruikte hij hopscheuten. 
Die waren op dat moment nog twee 
weken verkrijgbaar, daarna was het sei-
zoen afgesloten.
Een aansprekend voorbeeld van de over-
gang naar een meer plantaardig menu 
was het gerecht van de Spaanse kok 
Jo sean Martínez Alija. Hij prepareerde 
een foie gras-achtig recept met avocado. 
“Het heeft dezelfde textuur als ganzen-
lever.” Ook Jonnie Boer van De Librije 
toonde de populariteit van groente in de 
keuken. Hij heeft samen met een teler 
een eigen kweekprogramma, een tien-
gangen vegetarisch menu op de kaart en 
de basis van zijn sauzen is groentesap. 
Sommelier Thérèse Boer zoekt de wijnen 
bij de gerechten. Sinds enkele jaren heeft 
het Zwolse bedrijf een eigen wijngaard in 
Nederland. 

Wetenschap en voeding gebundeld
De Flemish Primitives was ook de plek waar 
een lijvig boekwerk over de moderne 
kookkunst, Modern cuisine: the art & science 
of cooking, werd gepresenteerd. In zes 
delen (totaal 2.438 bladzijden en 21 kilo-
gram) komt de wetenschap van koken 
aan bod. Het is een soort encyclopedie 
over koken. In meer dan 3.000 foto’s en 
meer dan 1.500 recepten worden de 
belangrijkste technieken achter koken 
behandeld. De auteur van het boek, de 
Amerikaanse Nathan Myhrvold, combi-
neerde zijn twee passies: wetenschap en 

voedsel. Samen met twee koks, Chris 
Young en Maxim Bilet en 36 onderzoe-
kers, begon het voormalig hoofd van 
Microsoft in 2007 met het avontuur. Ze 
voerden vier jaar lang kookexperimenten 
uit in een speciaal daarvoor gebouwd lab.

Minder maar beter vlees
Tussen al het groentegeweld was er 
slechts één kooksessie over vlees, maar 
die pakte wel groots uit tot en met een 
levende koe op de planken. De koks 
pleitten voor een goede relatie tussen 
chef en slager. Door de chef komt de sla-
ger meer te weten over het vlees dat hij 
verkoopt.

Waar sommige chefs ver gaan om de 
kwaliteit van groente te waarborgen door 
producten in een eigen tuin te kweken, 
beginnen weinig hun rundveehouderij. 
De Italiaanse kok die in Zuid-Afrika twee 
restaurants opende, deed dat wel. In een 
van zijn restaurants komt alleen vlees op 
tafel van de runderen die hij kweekt op 
18.000 hectare met 15.000 schapen en 
2.000 koeien. De aanwezige experts 
maakten duidelijk dat het ook bij vlees 
belangrijk is uit welk seizoen het komt. 
Hoe het vlees is gerijpt maakt uit voor het 
recept waarin het gebruikt zal worden.

Congresverslag

Dionne Irving

‘Topkoks hebben steeds vaker 
een eigen groentetuin’ 

Het vegetarisch gerecht van Jonnie Boer 
bevat geconfijte sjalotjes die goed passen bij 
de wijn van Thérèse Boer.

De Belgische Arabelle Meirlaen gebruikt ver-
se kruiden en wilde bloemen in haar gerech-
ten.

Sterrenkok Sergio Herman combineert de 
natuur met design in zijn gerechten.
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