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Kroket terug  
naar roots
Van Dobben vindt zichzelf opnieuw uit

de van dobben kroket grijpt met zijn vernieuwde samenstelling 
terug naar de originele receptuur van grondlegger aat van dob-
ben uit 1945. Producent royaan legt zich hiermee volledig toe 
op het premiumsegment van de snackmarkt. “het afketsen van 
de fusie heeft ons aan het denken gezet.”

krijg je geen bruinkleuring in het eindpro-
duct”, vertelt de R&D’er.  

Smaakversterkers
Voor de krokettenproductie gebruikt 
Royaan geen smaakversterkers meer. In 
plaats van mononatriumglutamaat (MSG,  
E 621) werkt het bedrijf met een gistextract. 
Verse kruiden en de ingrediënten zoals het 
vlees zijn nu de smaakmakers. Dit vergt een 
scherpe selectie. “Zo gebruiken we alleen 
foelie uit Bandung op West-Java, Indonesië, 
inclusief de zaadhuid van de foelie omdat 
die een betere smaak geeft.” Zelfs de uien 
selecteert Royaan met zorg. Egyptische 
uien, dat geeft de zoete smaak, vertelt 
Brink, terwijl hij ze in de pan gooit.
Nu ook de bouillon, de kruiden, het vlees 

Eigenlijk maakte Royaan van de nood een 
deugd. Het concern had zich al voorbereid 
op een fusie met branchegenoot Ad van 
Geloven. Samen wilden ze eerst verder 
groeien in Nederland en België en daarna 
Frankrijk, Duitsland en Engeland verove-
ren. “Het eerste thema is groei, het tweede 
ook en het derde ook”, zei bestuursvoorzit-
ter Peter Doodeman van Ad van Geloven 
lachend tegen VMT in november 2011.
Bijna een jaar later zal de stemming minder 
vrolijk zijn geweest. De Nederlandse Mede-
dingingsautoriteit (NMa) gaf groen licht 
voor de fusie onder voorwaarde dat het 
merk Van Dobben uit de supermarkten zou 
verdwijnen. Deze mededeling dreef Ad van 
Geloven en Royaan uit elkaar en was één 
van de belangrijkste argumenten om de   
ooit met veel tam-tam bekendgemaakte 
fusie af te blazen. 
Royaan leek na het niet doorgaan van de 
fusie bevrijd. Nog in datzelfde jaar kondig-
de het bedrijf grootse plannen aan met de 
Van Dobben kroket (Royaan schrijft zelf 
liever croquet, red.). “Het afketsen van de 
fusie heeft ons aan het denken gezet. Wie 

zijn wij en wat willen we zijn?”, herinnert 
Royaans marketingdirecteur Flip Houtman 
zich. “Wordt je onderdeel van zo’n fusie, 
dan kunnen dingen anders lopen.”

Receptuur
Meesterkrokettenmaker Piet Brink vormt 
het brein achter de vernieuwde receptuur 
van de Van Dobben kroket. Net als begin dit 
jaar op de Horecava demonstreert hij tijdens 
mijn bezoek aan de Royaanfabriek in Oost-
zaan hoe een echte Van Dobben te bereiden. 
Roerend in een pan ragout geeft hij in de 
proefkeuken tekst en uitleg. De bloem bij-
voorbeeld, is speciaal ontwikkeld voor 
Royaan. “Deze bloem heeft een specifiek 
percentage eiwit en zetmeel voor de juiste 
romigheid. Het is verhitte bloem, dus zonder 
enzymactiviteit, anders wordt het deeg slap.”
Speciaal voor het nieuwe ingrediënt deed 
Royaan een flinke investering in een nieuwe 
bloemsilo. Brink vervolgt zijn relaas. De 
boter is nu het gespreksonderwerp. Geclari-
ficeerde boter wel te verstaan, zonder 
melkeiwit. Dit zorgt voor een constante 
kwaliteit. “De boter wordt niet bruin en zo 

‘ Opschalen geeft 
nooit dezelfde  
condities’
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en de overige bestanddelen zijn toegevoegd 
acht de meesterkrokettenmaker de tijd rijp 
om de knetterende pan van het vuur te 
halen. “De temperatuur is bepalend voor de 
eindviscositeit. Door de werkwijze kun je 
alle zaken beïnvloeden. De snelheid van 
roeren, de temperatuur: dat maakt allemaal 
uit.” Dit laat zich vanzelfsprekend doorver-
talen naar de procescondities. Wat de opti-
male temperaturen zijn, wil Brink niet ver-
klappen. Dat er tijm, foelie en laurier in de 
snack gaan, is geen geheim. Over de andere 
ingrediënten zegt Royaans senior product-
ontwikkelaar: “Andere dingen die het 
geheim vormen achter de Van Dobben-
smaak.”

Kroketvulling
Brink giet de ragout in een schaal. Het papje 
moet nu twaalf uur besterven in de koeling. 
Omdat die tijd ontbreekt, is er al een andere 
bak met de inmiddels stijve kroketvulling 
klaargezet. Brink steekt zijn hand in de bak 
en rolt de deegachtige substantie tot een kro-
ketvorm die hij vervolgens door twee soorten 
paneermeel (grof en luchtig) en een eiwit-

mengsel haalt. Vervolgens in de frituur en 
klaar. Maar zo simpel is het niet, benadrukt 
Brink. “Ik dacht tien jaar geleden: ik ga de 
kroketten in. Maar het is heel ingewikkeld.”
De verhouding tussen alle bestanddelen in de 
vulling moet precies kloppen. “Als je het pro-
duct te dik paneert, wordt de binnenkant niet 
gaar en de kroket taai.” Brink houdt een net 
gefrituurde kroket op ooghoogte. “Een open 
structuur van de korst is belangrijk. Paneer je 
deze helemaal dicht, dan komt er te veel 
spanning op te staan en ploft de kroket open.” 
Een zacht vloeiende ragout, een goede rund-
vleessmaak, de kruiding en een dunne korst: 
dat is de perfecte Van Dobben, doceert de 
meester.
Om die perfectie te bereiken, stond Brink 
een jaar lang kroketten te maken. “Dan 
moet je ook echt alle handelingen die je 
doet vastleggen.” Royaan schakelde de 
expertise van onderzoeksinstelling TNO uit 
Delft in, die vooral de houdbaarheid en de 
interactie tussen bepaalde grondstoffen 
onder de loep nam. “De houdbaarheid is 9 
maanden, mits bewaard in de diepvries bij 
-18°C. We hebben met name de nieuwe 

Kwekkeboom en Van Dobben

Een ander premiummerk in de stal van 
Royaan (275 medewerkers, vijf Nederland-
se locaties, omzet €71 miljoen) is de Kwek-
keboom kroket. Een totaal ander recept dan 
Van Dobben. De smaak is kruidiger (onder 
andere door de peper) en de vorm is langer 
en dunner. De ragout van de Kwekkeboom 
kroket is romig en stevig, de Van Dobben 
ragout is zacht en meer vloeiend. Van Dob-
ben en Kwekkeboom zijn beide gebaseerd 
op een delicatessentraditie. De Kwekke-
boom kroket komt voort uit de patisserie-
wereld. Van Dobben producten zijn afkom-
stig uit de slagerswereld en kenmerkend 
voor de robuuste rundvleessmaak. Kwekke-
boom wil consumenten bedienen die zoe-
ken naar variatie. Ook vegetariërs. In de 
fabriek in Oostzaan bevinden zich van 
elkaar gescheiden Van Dobben- en Kwek-
keboom-productielijnen. Royaan is druk 
bezig de receptuur van Kwekkeboom, waar 
nog E-nummers in voorkomen, te verbete-
ren en dan met name de smaak. Veel is 
geleerd van de ervaringen met Van Dob-
ben. Brink: “Wij hebben veel geleerd over 
de juiste keuze van onze ingrediënten. 
Sommige hiervan passen we ook al toe op 
de originele Kwekkeboom of de nieuwe 
draadjesvleeskroket.”

Kenmerkend voor de van dobben is de  

zachte en meer vloeiende ragout en de  

robuuste rundvleessmaak. 

een klassieker in amsterdam en 

omgeving: een broodje van dobben.
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Productieproces kroket:  
2 dagen

Boter en bloem worden in kookketels met 
een roerwerk tot een homogene massa 
gemengd. Dit is de roux. Door toevoeging 
van kruiden, specerijen en bouillon ontstaat 
ragout. De ragout van de kroket krijgt lang-
zaamaan de definitieve structuur.
In de laatste stap wordt het door de leve-
rancier gegaarde vlees toegevoegd. Dit om 
te zorgen dat het vlees zichtbaar blijft. 
De ragout met vlees wordt op platen 
geschoven en dan de koeling ingereden om 
12 tot 24 uur te besterven. De ragout koelt 
af en wordt dik.
Na de afkoeltijd gaat de vulling naar de  
portioneermachines. Met behulp van een 
diafragma wordt de ragout tot een bal 
gemaakt die vervolgens wordt uitgerold. De 
kroketten rollen over de lopende band door 
een laag paneermeel, een badje van een 
eiwitmengsel (batter) en nog een keer door 
paneermeel. 
De kroket is klaar om met de hand te wor-
den ingepakt en te worden ingevroren.

bloem getest ten aanzien van de stabiliteit 
bij het bakken”, zegt Brink.

Leveranciers
In de ontwikkeling van een – in Brinks 
woorden – ‘herijkte’ receptuur, speelden 
leveranciers een cruciale rol. Royaan speur-
de de wereld af naar de beste ingrediënten 
en ging met leveranciers aan tafel om de 
nieuwe receptuur door te spreken. De kro-
kettenmaker nam ook afscheid van bepaal-
de partners. “Als een partij bijvoorbeeld 
geen clean label knoflookpoeder kan leve-
ren, dan doet Royaan geen zaken meer”, 
klinkt Brink streng.
Tot een jaar geleden haalde Royaan al het 
vlees van de wereldmarkt, vooral uit Zuid-
Amerika. Omdat vele partijen het vlees uit 
deze ruif betrekken, is het moeilijk om 
onderscheidend te zijn in bijvoorbeeld 
smaak. “Een nadeel is dat je verschillende 
delen van de koe krijgt en dus veel smaak-
afwijkingen van het vlees”, legt Brink uit. 
Tegenwoordig haalt Royaan het vlees bij 
twee leveranciers uit de Europese Unie 
(Nederland en het Verenigd Koninkrijk), 
waarmee een nauwe samenwerking bestaat. 
De selectie van het vlees, het rijpen en het 
koken: alles gebeurt volgens de specificaties 
van de Van Dobben. Brink is zelf nauw 
betrokken bij de selectie van het vlees. “We 

zijn geïnteresseerd in speciale delen van de 
koe. In het vlees dat wij kiezen zit geen 
kraakbeen en het heeft een vetpercentage 
beneden de 5%.” Het was een hele toer om 
een uitsnijderij te vinden die aan de specifi-
caties kan voldoen, schetst de productont-
wikkelaar. “De samenwerking met de leve-
ranciers is nu intensiever, je zou kunnen 
spreken van co-creatie. We delen doelstel-
lingen met elkaar en komen gezamenlijk 
tot het beste resultaat. Voorheen waren 
leveranciers meer inwisselbaar.”

Productieproces
Het doorvertalen van een ambachtelijke 
receptuur naar de productie pakt altijd net 
iets anders uit. “Opschalen geeft nooit 
dezelfde condities”, weet Brink. De aanpas-
singen bij Royaan in vergelijking met de 
procescondities van de ‘oude’ kroket, waren 
niet wezenlijk. Het ging vooral om het 
anders instellen van machines, het aanpas-
sen van mengtijden en het instellen van de 
juiste temperatuur. Eén belangrijk verschil 
wil Brink benoemen. “We voegen nu room-
boter toe; hiervoor voegden we olie toe. 
Het verschil is smaak en het smeltpunt is 
anders. Je krijgt dus een ander, beter mond-
gevoel”, spreekt de krokettenexpert.

• Maurice de Jong •

van dobben-kroketten 

rollen door een eiwit 

(batter)badje.

Productontwik-

kelaar Piet Brink 

geeft een  

masterclass  

kroketten maken 

op de horecava 

begin dit jaar. 


