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De fermentatie-revival
Food Professional Day 2014

Het aloude fermenteren beleeft in de gastronomie een ware 
heropstanding. chef-kok Jonnie Boer van driesterrenrestaurant 
de librije kenschetst het zelfs als een hype. de topkok uit 
Zwolle is zelf al vele jaren bezig met fermentatie. Hij gaf  
samen met microbioloog eddy Smid van Wageningen ur  
een masterclass tijdens de Food Professional day 2014.

Microbiële veiligheid
Aan de microbiologische analyses van Smid 
was te zien hoe de goede micro-organismen 
– melkzuurbacteriën en gisten – sterk toe-
nemen in aantal, en de slechte – entero’s en 
pseudomonas – afsterven. De drie sappen 
van Boer zijn veilig. Meestal is een gefer-
menteerd product veilig, stelt Smid. Bij  
fouten of het onzorgvuldig behandelen  
van grondstoffen kan echter besmetting 
optreden. Daarom is het goed het eind- 
product altijd nog even te verhitten. Dat  
doet Boer dan ook: “De NVWA vraagt wel 
eens wat ik ermee ga doen. Ik zeg dan: 
koken, en dan is het goed.”

• AnjA jAnssen •

Ir. a. Janssen, tekstbureau Food for text,  

www.foodfortext.nl

Jonnie Boer en Eddy Smid lieten drie typen 
fermentaties zien. De eerste is gebaseerd op 
een granenmengsel, met als andere ingre-
diënten onder meer brandnetel, verveine en 
komkommer. De tweede is een aanpassing 
van de kimchifermentatie (kimchi is een 
traditioneel gerecht uit de Koreaanse keu-
ken), met kool en oesters als basis. En de 
derde een variant op de kombuchafermen-
tatie (kombucha ontstaat door fermentatie 
van gezoete thee), waarbij Boer berkensap 
gebruikt.  
Anders dan in industriële fermentaties 
doen in de processen van Boer geen starter-
cultures, maar de van nature aanwezige 
micro-organismen het werk. Voor het kom-
bucha-achtige proces gebruikt Boer een 

Food Professional Day
Op 24 maart vond in Wageningen de 
vierde editie van de Food Professional 
Day plaats. Het jaarlijkse evenement op 
het gebied van voedsel en kennisuitwis-
seling tussen gastronomie en weten-
schap wordt georganiseerd door Rijn  
IJssel Vakschool Wageningen.  
Wageningen UR zorgt voor de weten-
schappelijke invulling van het programma. 
Info: www.foodprofessionalday.nl

zogeheten zwam – een cellulosemat met 
gisten, melkzuurbacteriën en azijnzuur-
bacteriën.  

Kool en oesters
“Ik heb een manier bedacht waarop het altijd 
goed gaat”, zei Boer over de kimchi-achtige 
fermentatie die hij zelf ontwikkelde. Met 
rauwe kool en oesters maakt hij gefermen-
teerd koolsap dat hij gebruikt in sauzen en 
om groente in te maken. Door de oesters toe 
te voegen, heeft Boer een snel proces gecre-
eerd: binnen een dag bij zo’n 30°C begint de 
fermentatie. Hij gebruikt minder zout dan in 
de originele kimchibereiding, omdat zout 
een smaakvervlakker is. Omdat hij koolsap 
maakt, heeft extra zout ook geen toegevoeg-
de waarde voor het knapperig maken van de 
kool. De door melkzuurbacteriën geprodu-
ceerde zuren zorgen voor de conservering. 
“Belangrijk is om elke dag de pH te controle-
ren”, vertelde Boer. Zakt die niet onder de 4, 
dan gooit hij de batch weg. De zuurgraad 
moet altijd tussen 2,8 tot 3 liggen. Smid illus-
treerde aan de hand van labanalyses hoe rijk 
de sappen zijn aan geur- en smaakstoffen en 
hoe de ontwikkeling is van die componenten 
tijdens de fermentatie. Sommige stoffen 
nemen toe in concentratie, andere af. Samen 
bepalen ze de complexe aromaprofielen van 
de gefermenteerde producten.

eddy Smid (l) en Jonnie Boer bij hun masterclass 

‘fermentatie in de haute cuisine’.
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