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Messen zijn onmisbaar in de keuken. Het eerste wat een leerlingkok 
leert, is hoe hij een mes moet vasthouden. Als je aan een chef vraagt 
wat zijn snijdgeheim is, zal hij je tippen om vooral het mes het werk 
te laten doen. Dus geen geduw of getrek. Voor elke snijklus is er wel 
een geschikt mes. Daarom op de volgende pagina de vlijmscherpe 
toppers die niet in jouw messenblok mogen ontbreken. 
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Messcherp!
Tekst Bianca Roemaat | Beeld iStock

Toppers in het messenblok
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1 Koksmes
Dit is een allrounder voor het hakken en 
snijden. De lengte kan variëren van 15 tot 
25 centimeter. Hoe groter het mes, des 
te groter de ingrediënten die je ermee 
kunt bewerken. Verder zijn er meerdere 
producten in een charge mee te snijden. 
Er zijn verschillende merken en maten van 
diverse materialen te koop. 
De laatste jaren zijn Japanse messen in 
opmars. Japanners hebben een lange 
traditie in de fabricage van messen. Het 
verschil met de westerse is dat Japanse 
van oudsher aan een kant zijn geslepen in 
plaats van twee. Dat maakt dat je hiermee 
heel precies kunt snijden.

2 Vlees- of trancheermes
Een lang, dun en stijf mes waarmee je 
grote stukken gaar vlees in ‘tranches’ 
snijdt. Dit zijn mooie, dunne plakken van 
dezelfde grootte. Een trancheermes moet 
scherp zijn. Zet ze regelmatig aan en slijp 
ze tijdig. 
Er bestaat ook een tranchelar. Dit mes 
is wat smaller en licht gebogen. Verwar 
dit niet met het trancheermes. Met de 
tranchelar snijd je grote stukken vlees op 
een snijplank.
Dan is er nog het uitbeenmes. Dit is een 
stijf, compact mes met een vlijmscherpe 
punt. Bedoeld om vlees van de botten te 
snijden en huid te verwijderen. 

3 Schilmesje & dunschiller
Wie heeft ze niet in de keukenla liggen? 
Zoals de naam als zegt, is het schilmesje 
bedoeld voor het schillen en snijden 
van kleine tot middelgrote vruchten 
en groenten. Een veelgebruikt mesje, 
dat ook wel bekend staat in klassieke 
keukentermen als bec oiseau, oftewel 
vogelbek. Naast het vertrouwde schil-
mesje, kun je ook naar een dunschiller 
grijpen. Deze heeft een beweegbaarmesje 
in het lemmet. Vooral gebruikt om 
aardappelen of groenten van hun schil te 
ontdoen. Geschikt als je dun wilt schillen.

4 Office- of algemeen mes
Nog zo’n alleskunner voor het snijden, 
schillen en fijnhakken van groenten. 
Meestal zo’n  8 tot 12 centimeter groot en 
daarmee net iets groter dan het schilmesje. 
Een officemesje is wel kleiner dan het 
koksmes of het trancheermes. Het heeft 
geen uitsparing voor je knokkels, zoals bij 
het koksmes.
Het officemes gebruik je voor de kleine 
snijklusjes maar ook voor producten die 
je als garnering op het bord wilt leggen. 
Eigenlijk voor alles waar een eenvoudige 
snijtechniek van pas komt.

Van RVS tot keramisch
Het ligt voor de hand om messen 
van roestvrijstaal te kopen. Deze 
zijn makkelijker te onderhouden. 
Koolstofstaal is zachter, makkelijker 
te slijpen maar wordt eerder bot. Het 
kan aan zure vruchten een metalige 
smaak geven. Keramische messen zijn 
broos en lastiger te slijpen.

*  TIPS
•  Houd je messen scherp. Aan een bot mes heb je niks en is er bovendien een grotere 

kans dat je jezelf verwondt. Zet de messen aan of laat ze slijpen bij een professionele 
slijpservice (bijvoorbeeld in een kookwinkel).

•  Behandel je mes zorgvuldig. Raak de snede niet aan met ander keukengereedschap 
of gootsteenrand. Gebruik snijplanken. Was messen met de hand en droog ze goed af. 
Bewaar ze in een rek of blok.

•  Kies wat bij je past. Bedenk waarvoor en hoe vaak je het mes gaat gebruiken. Maak op 
basis daarvan je aanschafkeuze. Probeer eerst een mes uit voordat je het koopt.
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5 Fileermes
Met dit vaak middellange tot lange, flexibele mes, 
kun je aan de slag met vis. Bijvoorbeeld om deze van 
de graat te snijden en te fileren. 
Behalve de gewone, korte fileermessen zijn er ook 
lange, flexibele zalmmessen te koop. Deze zijn extra 
lang om zo een hele zij zalm te kunnen fileren of 
trancheren.

6 Hakmes
Om kruiden, uien en knoflook fijn te hakken, kun je 
een hachoir of hakmes gebruiken. Het bestaat uit 
twee handvatten en twee gebogen messen. 
Daarnaast zijn er hakbijlen en Chinese hakmessen. 
Met een hakbijl kun je stukken vlees opdelen en zo 
botten en gewrichten in tweeën hakken. Deze bijl is 
van dik en zwaar staal en relatief bot geslepen. 
Een Chinees hakmes heeft dezelfde functie als een 
koksmes: het snijden van groenten en vlees vóór 
de bereiding. Door het grote mesoppervlak, kun je 
hiermee de gesneden ingrediënten opscheppen. Een 
Chinees hakmes is veel dunner dan een hakbijl en 
heeft een dunne scherpe snede.

7 Broodmes
Een veelgeziene gast in de keukenbestekla. Het 
is een lang, recht mes van 20 tot 25 centimeter 
met een gekartelde rand. Zoals de naam al doet 
vermoeden, is deze te gebruiken voor brood. Maar 
ook bij producten met een harde buitenkant en 
zachte kern zoals ananas en meloen komt dit mes 
van pas. 
Er zijn verschillende uitvoeringen van deze 
kartelmessen. Met een hoekige kartel heb je veel 
grip maar kan het te snijden ingrediënt makkelijker 
beschadigen. Een golfsneden kartel heeft minder 
grip, maar laat het product meer in tact.

8 Paletmes
Staan ook wel bekend als spatelmes of glaceermes. 
En niet voor niks: ze worden gebruikt voor het 
glaceren en decoreren van taarten. Maar ze zijn 
eveneens in trek als pannenkoekmes. Het kenmerk 
van paletmessen is dat deze niet zijn geslepen 
en een ronde punt hebben. Met de geknikte 
paletmessen kun je nog wat makkelijker taarten 
glaceren. 
Paletmessen zijn er in verschillende maten en 
uitvoeringen, al dan niet gebogen. 

AANZETTEN!
Om een mes zonder 
kartelrand scherp 
te houden moet 
je het ‘aanzetten’. 
Dat betekent dat 
het mes niet wordt 
geslepen maar dat 
de bramen op het 
snijvlak weer in de 
richting van dat 
snijvlak komen te 
staan. Zo blijft je 
mes scherp. Dit 
doe je door het 
lemmet van het mes 
enkele malen langs 
een aanzetstaal te 
halen.
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