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Eigen productiekeuken 
voor Humphrey’s 

Onder de naam Humphrey’s Next 
Kitchen heeft restaurantketen 
Humphrey’s sinds dit voorjaar 
een eigen productiekeuken in 
Bemmel. Hier worden centraal 
soepen, sauzen en desserts bereid. 
De chefs op de zestien locaties 
in het land hebben zo minder 
handjes nodig in de keuken. Toch 

was vooral duurzaamheid en bewust omgaan met voedselbereiding het 
uitgangspunt voor het opstarten van de centrale keuken. Er zijn zelfs 
plannen voor een eigen groentekas.
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Trends: minder 
zout en meer groen
Minder zout, suiker en allergenen 
in kant-en-klare keukenproducten. 
Dat zijn de uitgangspunten voor 
voedingsmiddelenfabrikanten. 
Daarnaast speelt duurzaamheid een grote rol 
bij de productie van eten. Voedselverspilling 
terugbrengen is een belangrijke drijfveer. 
Groen- en ‘plant-based’ eten zijn booming. 
Dat is terug te zien in nieuwe foodproducten 
en in de productieprocessen. We zetten vijf 
trends bij de producenten van convenience 
op een rij.

Chefs over convenience:
Het is een vloek én een zegen

De tijd dat koks het schaamrood op de 
kaken kregen omdat ze convenience 
gebruiken in hun professionele keukens 
is voorbij. De kwaliteit van deze 
basisproducten is beter dan ooit. Het 
is steeds vaker een zegen, vinden de 
meeste chefs. Bovendien is het door het 
schreeuwend tekort aan kok ondoenlijk 
om alles in eigen huis te maken. Toch 
blijft het een beetje vloeken in de kerk. 
Vanuit hun kokshart willen chefs niets 
liever dan zelf in de pannen roeren. Vijf 
chefs over convenience.
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Koks zijn en blijven echte 
gevoelsmensen. 
Met veel trots en passie 

bereiden ze hun gerechten. Pas 
als ze merken dat ze uren in de 
keuken staan, weten ze eigenlijk 
al wel hoe laat het - letterlijk - is. 
Het besef dringt door dat het niet 
meer rendabel is. 
Op gevoel een keuken leiden 
is niet meer van deze tijd. Dat 
geven meerdere chefs toe bij wie 
we navraag doen. De keuken-
chef is tegenwoordig vooral een 
manager en de keukencijfers zijn 
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Het gaat veel koks aan het hart: als ambachtsman zouden ze alle producten 
zelf willen bereiden, maar anno 2018 kan dat niet meer. Wat is het 
kantelpunt? Wanneer maak je iets zelf en wanneer koop je het in? Cijfers 
geven steeds vaker de doorslag.

Rekensom 
geeft doorslag

Een beetje van 
mezelf en…
“Zeg, jij bent toch culinair journalist? Dan kun je vast heel goed 
koken.” Die opmerking krijg ik vaak. “Nou, nee hoor. Ik eet het 
liever op en ga graag uit eten”, is steevast mijn antwoord. De 
vragensteller kijkt me dan vaak aan met een verbaasde blik alsof 
hij water ziet branden. 

Ik geef openlijk toe: ik ben een huis-tuin-en-keukenkok met een 
bovenmatige interesse in eten en drinken. Mijn credo is: een 
beetje van mezelf en een beetje van…de slager, de bakker, de 
visboer of de groenteman. Dus koop ik daar een gepaneerde 
schnitzel of een tomatensoep. Gemaksvoeding dus. Dat scheelt 
mij tijd. Het is bovendien smaakvol voorbereid door een am-
bachtsman. Ieder zijn vak. Ik kan beter schrijven dan koken.
Hoe anders is het als ik - en velen met mij- in een restaurant 
aanschuif. Idealiter verwacht ik als gast dat alles door de chef 
ambachtelijk is bereid. In werkelijkheid is het daar tegenwoor-
dig geen haalbare kaart meer om alles zelf te maken. Een bakker 
die ik laatst interviewde, vertelde dat zijn broden als halffabri-
caat naar verschillende sterrenzaken gaan. Deze vermelden op 
hun menukaart openlijk wie hun brood-
heer is. 
Het is prima om zo te communice-
ren. Het is in 2018 geen schande 
meer om convenience of ge-
maksproducten te gebruiken. 
De kwaliteit is steeds beter. 
Maar vertel geen onwaarheden 
aan tafel of op die menukaart. 
Staat er ‘huisgemaakt’ of ‘uit ei-
gen keuken’ of zelfs ‘ambachtelijk 
bereid’, dan moet dat kloppen. Zo’n 
toevoeging kan voor mij als gast bo-
vendien een extra prikkel zijn om juist 
dat gerecht te bestellen. Ik verwacht 
namelijk dat de chef hierin zijn culinaire 
ziel en zaligheid heeft gelegd. 

bianca roemaat 

“Het is in 2018 geen schande meer”

steeds meer leidend. Daar word je 
als kok op afgerekend. Zeker als 
je keuken onderdeel is van een 
grote keten of van een hotel. 
Als zelfstandig ondernemer moet 
je geld verdienen en dat kan door 
op de factor arbeidskosten te 
besparen. Als je steeds meer uren 
bezig bent en daardoor minder 
verdient, slaat de balans door 

naar de beslissing om halffabrica-
ten in te kopen.
We vragen aan Gert Zaat, docent 
en stagebegeleider Food & Hos-
pitality van het Da Vinci College 
in Dordrecht om een rekenvoor-
beeld te geven voor een panna 
cotta die een chef zelf maakt en 
een op basis van een ingekocht 
product.

Panna cotta zelf bereiden 
(voor 10 personen) 

• 5 deciliter slagroom  € 2,95
• 5 deciliter volle melk  € 0,70
• 100 gram suiker  € 0,13
• Schil van een citroen  € 0,02
• 12 gram gelatine  € 0,47
• 1 vanillestokje  € 0,55

• Arbeid, 30 minuten  
(bruto-uurloon incl.  
werkgeverslasten circa  
€ 13 per uur)   € 6,50

Totaal  € 11,32 
 =  € 1,13  

per couvert
 
Convenience

• 1 liter debic panna cotta  € 6,90
• Arbeid, 15 minuten  € 3,25
Totaal  € 11,15  
 =  € 1,11  

per couvert

De duurste factor in deze rekensom is arbeidstijd. 
Met convenience ben je bovendien sneller klaar en 
hoef je niet alle ingrediënten los in te kopen. Dat 
scheelt ook in de opslag en waste. 

“Op gevoel een keuken leiden 
is niet meer van deze tijd”

shop.uitgeverijps.nl

uniek naslagwerk

Beter ondernemen 
in je restaurant!

NU TE 

KOOP

Zeven voordelen
Dit zijn de zeven meest gehoorde voorde-
len van werken met convenience of het 
op maat laten maken van private labels op 
eigen recept door fabrikant of grossier:

1. Constante kwaliteit
2. Voedselveiligheid
3. Allergenendeclaratie beschikbaar
4. Minder afval in de keuken
5. Efficiënte inkoop
6. Minder opslagruimte nodig in koeling/

vriezer
7. Minder apparatuur en handjes in de 

keuken nodig



Chefs verdeeld over convenience
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Kiemplantjes uit blik
Het is eigenlijk als een soort grapje in de keuken ontstaan 
bij Paviljoen Struis in Ridderkerk. De zoon van Michael van 
der Struis stelde voor om kiemplantjes op te kweken in blik. 
Die blikken werden anders toch maar weggegooid. Onder 
het motto ‘nieuw in ons assortiment’ plaatste het team van 
Paviljoen Struis als ludieke actie de foto’s op social media. De 
reacties waren positief: ‘Dat moet je gaan verkopen’, vond 
een van de gasten. 

Michael van der Struis, eigenaar en chef van 
Paviljoen Struis, Ridderkerk

“De kwaliteit van gemaksproducten 
is een stuk verbeterd”

“Het is een vloek én een zegen”

Wat versta je 
onder convenience? 
“Gemaksproducten. Tegenwoor-
dig ben ik heel blij dat ze er zijn. 
Zeker in deze tijd nu het moeilijk 
is om goed personeel te vinden. 
Gelukkig is de kwaliteit een stuk 
verbeterd in de 35 jaar dat ik in 
het koksvak zit. Vroeger had je 
vieze en smakeloze poeders. Nu 

Michael van der Struis is sinds 2017 eigenaar en chef-kok bij Paviljoen 
Struis in Ridderkerk. Hij was een van de eerste koks in Nederland die een 
groentetuin aanlegde. Met zijn ‘Groene’ en ‘Oranje’ kookboeken brak hij 
een lans voor lokaal koken. In zijn horecabedrijf trekt hij die lijn door.

Gemak dient de kok, zou je zeggen. Om het arbeidsintensieve werk in de keuken te verlichten, zijn er tal van basisproducten 
die een handje kunnen helpen. Convenience is al lang geen vies scheldwoord meer, maar is het nu een zegen of toch een 
vloek voor het koksvak? We peilen de meningen van verschillende chefs.
tekst – Bianca Roemaat

zie je dat voedingsproducenten 
bezig zijn met het verminderen 
van kunstmatige stoffen. Ze 
proberen zo natuurlijk mogelijke 
producten te maken. Je bent 
geen echte kok als je alleen maar 
met convenience werkt, maar je 
wordt gedwongen om keuzes te 
maken. Je kunt gewoonweg niet
meer alles zelf maken.”

Gebruik je zelf 
halffabricaten? 
“Ja. Gepelde tomaten uit blik en 
een basisproduct als jus de veau. 
Daarmee maak ik twee sauzen. Ik 
gebruik alleen de beste kwaliteit 
die verkrijgbaar is.”

Wanneer kies je voor deze 
basisproducten? 
“Dat heeft te maken met gebrek 
aan ruimte in de keuken. Daarnaast 
ontbreekt de tijd. Als ik ergens uren 
mee bezig ben om het zelf te ma-
ken, dan is het bovendien niet meer 
rendabel. Bij de keuze van half-
fabricaten is daarnaast de smaak 
belangrijk. Het moet lekker zijn.”

Is convenience een vloek 
of een zegen? 
“Nu is het steeds meer een ze-
gen. Het voorkomt dat mijn vak 
nachtwerk wordt.” 

Foto: Paviljoen Struis

Jürgen Eikholt, eigenaar en chef 
bij restaurant Witlof, Nijmegen 

▶ Vervolg van de voorpagina

“Soepen en sauzen 
zijn onze identiteit”
Samen met zijn (gast)vrouw Rian runt chef-
kok Jürgen Eikholt sinds 2016 restaurant 
Witlof in Nijmegen. Dit met een Bib Gourmand 
van Michelin bekroonde restaurant heeft een 
Franse, klassieke keuken met een knipoog naar 
het Oosten. Ambachtelijk koken staat hoog in 
het vaandel bij deze ervaren chef.

Wat is volgens jou convenience? 
“Kant-en-klare producten die het gemak dienen. Alle producten die 
we niet zelf maken omdat er een goed alternatief voor is en waar de 
prijs goed van is.”

Geef eens een voorbeeld?
“Brood bakken en korstdeeg maken vind ik heel leuk, maar ik heb 
er niet de juiste apparatuur, zoals een deegmachine of rijskasten, 
voor. Dus laat ik dit volgens mijn eigen recept bij een lokale bakker 
maken en vermeld zijn naam op de menukaart. Je moet eerlijk zijn over 
wat je wel zelf maakt. Ik heb ooit ergens gewerkt waar ze gewoon een 
eigen sticker over de bonbons van de patissier plakten. Dat moet je 
niet doen.”

Welke eisen stel jij aan de convenience die je inkoopt? 
“Ambachtelijke productie. Dat past bij mijn bedrijf. Wij maken onze 
soepen en sauzen zelf. Dat is onze identiteit. Elke ondernemer moet 
zijn eigen keuze maken en kijken wat bij zijn keuken past.”

En hoe zit dat bij sterrenzaken? 
“Ik weet dat ze daar soms het brood inkopen. Geen enkel horecabedrijf 
kan zonder convenience. Tomatenpuree is bijvoorbeeld ingeburgerd. 
Ik kan me niet voorstellen dat sterrenzaken dat niet inkopen. Maar 
ook artisjok en maïs uit blik zijn zo goed van kwaliteit dat het geen 
zonde meer is om deze te gebruiken. Maar nogmaals, het hangt van 
het bedrijfstype af. Convenience hebben we hard nodig, zeker met het 
kokstekort. De behoefte groeit: mensen willen allemaal uit eten. Je ziet 
hier in Nijmegen de restaurants met veel couverts als paddenstoelen 
uit de grond schieten.”

Is convenience een vloek of een zegen? 
“Voor veel mensen een zegen. Iedereen gebruikt wel convenience en 
het moet passen bij je bedrijf. Het is wel een voorwaarde dat je het 
goed inzet en een goed eindproduct hebt.”

Foto: Restaurant Witlof



Bert-Jan Hoekjen, eigenaar en chef-kok bij bistro 
de Oale Sté, Nijverdal

Wat is in jouw ogen convenience? 
“Het eerste wat bij me opkomt, is dat er veel verschillende kwaliteiten 
convenience zijn. Er zijn goede, maar ook slechte. Daarnaast heb je 
halffabricaten en totaal aangeleverde producten.”

Geef eens een voorbeeld?
“In mijn tijd als keukenchef bij het DeLaMar Theater in Amsterdam 
kocht ik de desserts in bij een specialist. Door de grote aantallen die 
we nodig hadden en bij gebrek aan een patissier was het te veel werk 
om deze zelf te maken.”

Welke voorwaarden stel je aan deze basisproducten? 
“De kwaliteit moet goed en constant zijn. Verder vind ik het belangrijk 
dat de groothandel of de leverancier meedenkt. Deze desserts maakte 
de leverancier volgens mijn eigen recept en hij leverde ze diepgevroren 
aan. Ik nam ze af per 10.000. Bovendien was de prijs interessant: €1,70 
per dessert. We verkochten het voor €7,50 en deden er dan een bol ijs, 
saus en een koekje bij.”

Is het een vloek of een 
zegen? 
“Ik ben er nooit een 
tegenstander van geweest. 
Je moet elkaar helpen en 
de samenwerking met 
leveranciers zoeken. Het 
hangt ook af van je concept. 
Als je een sterrenrestaurant 
hebt, is je ambitie om alles 
zelf te maken. Verkoop 
je pizza’s, dan kan ik me 
voorstellen dat je de saus op 
recept ergens anders laat 
maken.”

Martijn van Roon begeleidt horecabedrijven 
bij het opstarten en inrichten van hun 
keuken. Dat varieert van het keukenontwerp 
tot het begeleiden van een brigade bij de 
ingebruikname. Daarnaast is hij freelancekok 
voor JustHoreca (een flexpool voor chefs) en chef 
JustHoreca Academy (opleiding voor chefs).
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“Het is een vloek én een zegen”
 “Je moet de samenwerking 
met leveranciers zoeken”

Martijn van Roon, eigenaar van 
F&B Solutions en chef bij Just-
Horeca

Wat versta jij onder 
convenience?
“Kant-en-klare tapenades, pasta’s, 
pesto, sauzen, soepen. Producten 
die je zelf als kok niet wilt of kunt 
maken door gebrek aan tijd of 
personeel. Het kan een ook een 
bewuste keuze zijn. Convenience 
hoeft niet slecht te zijn. Vooral 
topkoks beweren dat vaak. Die 
zeggen altijd dat ze alles zelf 
maken, maar dat geloof ik niet.”

Zijn gesneden groente, vlees 
en brood convenience?
“Nee. Dat heeft meer te maken 
met het feit dat je het op deze 
manier sneller kunt verwerken. 
Bonbons en gebak zijn in mijn 
ogen wel convenience. Dat is echt 
iets dat je nog moet bereiden of 
bakken. Daar gaat meestal veel 
tijd in zitten en vaak is de smaak 
niet slechter. Ik zeg altijd: als het 
convenienceproduct beter is, 
waarom zou je het dan nog zelf 
maken? Dan ben je een dief van je 
eigen portemonnee.”

In hoeverre gebruik je het in je 
keuken?
“Ik gebruik redelijk wat 
convenienceproducten in mijn 

Bert-Jan Hoekjen runt in Nijverdal bistro de Oale Sté. Deze ligt op het-
zelfde terrein als camping De Noetselerberg, omgeven door natuur-
schoon. Zijn bistro is vooral een seizoensbedrijf en in de wintermaanden 
geopend op afspraak voor feesten en bijeenkomsten.

“Het is belangrijk dat je weet 
hoe producten worden gemaakt”

Gert Zaat, docent ROC Da Vinci College, Dordrecht

Foto: Kim Holterman

“Je moet er je eigen idee aan meegeven, anders wordt 
het eenheidsworst”
Gert Zaat is docent en stagebegeleider Food & Hospitality van het ROC Da Vinci College in Dordrecht. Hij was tot 2014 
eigenaar van middenklasserestaurant Het Veerhuis in Dordrecht. Zaat werkte in zijn restaurant met de basisproducten 
van een zuivelmerk waarmee hij desserts zoals puddingen en parfaits maakte. Soepen en sauzen maakte hij wel zelf.

Wat versta je onder 
convenience?
“Halffabricaten en eindproducten 
die iemand anders voorbereid 
heeft. De leverancier kan een 
fabrikant of groothandel zijn.”

Wat is je uitgangspunt bij de 
keuze voor halffabricaten? 
“De constante kwaliteit. Het moe-
ten bovendien goed ontwikkelde 
basisproducten zijn met genoeg 
mogelijkheden om er zelf smaak 

aan toe te voegen. Daarvan ben 
ik een groot voorstander. Je moet 
er een eigen idee aan meegeven, 
anders wordt alles eenheids-
worst.”

Hoe werkt convenience in de 
schoolpraktijk? 
“Op onze school staat het thema 
‘convenience’ als onderdeel van 
de theorie op het programma. 
Uiteraard leren de leerlingen de 
basistechnieken om het zelf te 

maken en het thema komt aan de 
orde bij menu engineering.”

Wat geeft de doorslag om 
convenience te gebruiken? 
“Het heeft vooral met de factor 
tijd te maken dat we convenience 
in de lessen gebruiken. Leerlin-
gen hebben een beperkt aantal 
uren les. Als je een runderbouillon 
wilt maken, moet deze zes tot ze-
ven uur opstaan. En als je daarna 
nog het kookvocht wilt verwerken 

in bitterballen dan heb je nog 
meer tijd nodig. Daarom werken 
we in veel lessen met halffabri-
caten. Naarmate de leerlingen 
verder komen in het leerstelsel, 
gebruiken ze minder kant-en-
klare producten. Bij niveau vier 
maken ze meer zelf dan bij niveau 
2 en 3. Bijvoorbeeld pasta.” 

Speelt de dagelijkse horeca-
praktijk nog een rol in de les?
“Onderwijs moet aansluiten op 

de praktijk. Je kunt je ogen niet 
sluiten voor het feit dat veel 
restaurants wel met convenience 
werken. Daarom moeten ze dat 
bij ons leren, zodat ze daarmee 
uit de voeten kunnen.”

Is convenience een vloek of 
een zegen? 
“Allebei. Als chef wil je het liefst 
alles zelf maken, maar in de prak-
tijk lukt dat niet door de factor 
tijd.”

keuken. Dat heeft vooral te maken 
met mijn situatie: ik sta alleen in 
de keuken. Ik ben de enige kok. Ik 
schaam mij er niet voor. Soepen en 
sauzen maak ik wel altijd zelf.”

Wat bepaalt of je iets wel of 
niet zelf maakt?
“Dat heeft vooral te maken 
met smaak. Sommige 
convienceproducten hebben 
gewoon geen smaak of ze zijn 
veel te hoog op smaak. Daarmee 
bedoel ik dat ze teveel zout 
bevatten. Gebak en bonbons kun 
je gerust kant-en-klaar inkopen. 
Met bepaalde diepvriesproducten 
is niks mis, bijvoorbeeld quiches. 
Dat zijn producten waarin veel 
arbeidstijd gaat zitten.”

Wat betekent convenience 
voor het koksvak?
“Teveel convenience gebruiken is 
niet goed. Dan zal het vak verloren 
gaan. Dan kunnen we net zo 
goed elke kok een schaar geven 
om zakjes open te knippen. Het 
is wel belangrijk dat je weet hoe 
het gemaakt wordt. Vooral voor 
grotere partijen is convenience 
een uitkomst. Tegenwoordig met 
het personeelstekort ben je gek 

als je het niet doet. Ik laat mijn 
satés geprikt en gemarineerd 
binnenkomen en gaar ze dan zelf 
sous vide. Daar kan ik zelf niet 
aan beginnen als ik die uren ga 
rekenen.”

Wat maak je nog steeds zelf en 
zul je nooit inkopen?
“Pesto. Als je dat kant-en-klaar 
koopt, dan proef je alleen maar 
zout! Verschrikkelijk. Net als kant-
en-klare soepen. Daar zal ik nooit 
aan beginnen.”

Is convenience een vloek of 
een zegen?
“Een zegen voor bepaalde 
producten, maar je moet wel de 
goede producten zien te vinden.”



Neem geen genoegen
met minder.

Go Original!

Debic Kookroom 20% Original,
voor de perfecte saus

• Perfecte binding en schift niet
• Ideaal voor gebruik met zuren en alcohol
• 20% melkvet zorgt voor de ideale balans van smaak

Wil je de saucier in jezelf loslaten? Fris je geheugen op 
en herontdek hoe jij de perfecte roomsauzen maakt 
met Debic Kookroom 20% Original. Kijk op Debic.com 
voor inspirerende recepten en technieken!

Debic. Samen grenzen verleggen.



Op een industrieterrein 
verwacht je niet direct 
een (heerlijke) kooklucht 

te ruiken, maar in Bemmel is dat 
wel het geval als je voor het pand 
van Humphrey’s Next Kitchen 
staat.
De productiekeuken is sinds 
het voorjaar van 2018 in bedrijf. 
Eigenaar is Rob Adriaanse, 
de oprichter en directeur van 
Humphrey’s. Deze restaurantke-
ten bestaat inmiddels al 28 jaar. 
De restaurants staan bekend om 
het familiekarakter, de bijzondere 
inrichting en het driegangen-
menu voor €27,50. De eerste 
Humphrey’s ging in 1990 open 
in Nijmegen en inmiddels vind je 
keten door het hele land.
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Centrale productiekeuken voor Humphrey’s

“Onze componenten zijn 
smaakondersteuners”
Het was even wennen voor de zestien chefs van restaurantketen Humphrey’s. Sinds april 2018 komen een aantal 
basisproducten uit een centrale productiekeuken in Bemmel. Onder de naam Humphrey’s Next Kitchen worden hier 
soepen, sauzen en desserts bereid. Duurzaamheid en bewust omgaan met voedselbereiding is het uitgangspunt. 
Een bijkomend voordeel is het opvangen van het tekort aan koks.
tekst – Bianca Roemaat Foto’s – HumpHRey’s
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Next Garden
Het project Next Garden is de di-
recte aanleiding voor het openen 
van een centrale productiekeuken 
voor deze restaurants. De ge-
meente en de telers willen de Lin-
gewaard weer op de kaart zetten 
als groente- en fruitgebied. “We 
zijn gevraagd om de groentes die 
we verwerken, te gaan betrekken 
uit de regio Lingewaard. 
Er zijn zelfs plannen voor een 
eigen groentekas”, vertelt Hans 
Oerlemans, senior productmana-
ger bij Humphrey’s Next Kitchen. 
Hij begeleidt de productie, 
verzorgt de inkoop en denkt 
mee over de recepturen. “Onze 
doelstelling is om duurzaam en 
bewust bezig te zijn met voed-

Recepturen dankzij brainstormsessies
Bij Debuut Horecabeheer en Ontwikkeling maken de chefs van de zeventien horecaconcepten (onder 
andere) gebruik van gemaksproducten die afkomstig zijn van verschillende gespecialiseerde leveranciers. 
De recepturen daarvoor komen voort uit de maandelijkse brainstormsessies met chefs en leveranciers onder 
leiding van culinair inspirator Sander Wissink.

Debuut heeft geen centrale productiekeuken, maar betrekt halffabricaten van verschillende leveranciers en zorgt eveneens voor 
het vervoer naar de 29 locaties. “We werken samen met onze partners, die met ons meedenken op het gebied van productontwik-
keling”, vertelt Sander Wissink. 
Als culinair inspirator is Wissink verantwoordelijk voor alles wat met food te maken heeft binnen Debuut. Zoals de creatie van de 
nieuwe menukaarten voor concepten als Olivier, Kees, Stan & Co en Popocatepetl. 

Eigen signatuur
In de keukens van deze 29 bedrijven werken de chefs met halffabricaten en voorgeschreven recepten. “Onder convenience versta 
ik producten die ons werk uit handen nemen, van constante kwaliteit zijn, een goede basissmaak hebben en waar we zelf onze 
signatuur aan toe kunnen voegen”, vertelt Wissink. Het gaat niet alleen om soepen, sauzen en dressings, maar ook voorbereid 
vlees zoals sous-vide gegaarde kip, kalfssukade en zelfs zwezerik.

Op locatie grillen de chefs vlees bijvoorbeeld in een Josper-
oven, op de barbecue of in de pan. Hetzelfde product is zo 
op diverse manieren te bereiden en inzetbaar in verschil-
lende concepten. Het gebruik van halffabricaten is een uit-
komst; vooral nu het steeds lastiger is om de bezetting in 
de keukens rond te krijgen. “De kwaliteit van convenience 
is gelukkig ontzettend hoog.”

Creativiteit deels weg
Is er nog ruimte voor creativiteit in de keukens van de res-
taurants? “Het voordeel van convenience is constante kwa-
liteit. De creativiteit haal je voor een deel weg bij de koks, 
maar die kunnen ze kwijt in de culinaire brainstormsessies 
die we maandelijks hebben met onze chefs en leveranciers. 
Iedere maand hangen we daar een ander thema aan. Daar 
ontwikkelen we samen de recepturen.”
Naast de vaste menukaart serveren de formules specials. 
Dit biedt ruimte voor gerechtideeën van de chefs. “We zien 
zelfs dat ze elkaars recepten overnemen.”

▶ Vervolg van de voorpagina

sel. We kopen lokaal in. Daar-
naast speelt het fenomeen mee 
dat het steeds moeilijker is om 
koks te vinden”, geeft Oerle-
mans aan. Dat probleem wordt 
opgevangen door in de produc-
tiekeuken vlees voor te garen, 
groentes voor te koken en soe-
pen, koude en warme sauzen en 
desserts te maken. 

Componenten
“Bij ons hebben we het niet over 
convenience, maar over com-
ponenten. Het zijn beslist geen 
kant-en-klare maaltijden. We ne-
men misschien een stukje van de 
creativiteit van de chef af, maar 
hij kan nog wel zelf smaak toe-
voegen en de gaarheid bepalen.” 

Als voorbeeld noemt Oerlemans 
de kip. Die wordt sous-vide ge-
gaard zodat deze helemaal egaal 
gaar is. De chef op locatie bakt de 

kip à la minute af. Hij verwarmt 
de bijbehorende calvadossaus 
en poft zelf de appel. De witlof 
die erbij wordt geserveerd, is al 
voorgekookt maar moet de chef 
ter plekke nog bakken. 

De mise-en-place-tijd verschuift 
dus van de lokale keukens naar 
de centrale keuken. Dat scheelt 
arbeidstijd en handelingen in de 
keuken. Regenereren is dus het 
‘nieuwe koken’ op de locaties. 
Dat was even wennen voor de 
chefs in het land, maar ze zijn wel 
betrokken bij de productie. “Het 
is echt hun keuken. Regelmatig 
komen ze hiernaartoe, helpen 
mee in de productie en denken 
mee over de recepturen.”

Handschrift
Nog een voordeel van de cen-
trale keuken is volgens de senior 
productmanager dat er meer een-
heid te brengen is in de produc-
ten. “Als je zestien koks vraagt 
een pepersaus te maken, krijg 
je allemaal verschillende. Onze 
componenten zijn het handschrift 
van Humphrey’s; het is onze 
smaak.” Bang voor eenheids-
worst is Oerlemans zeker niet. 
“Onze componenten zijn smaak-
ondersteuners. De chef heeft de 
taak om die smaken bij elkaar te 
brengen en dat is het mooiste dat 
er is.” 

“Regenereren 
is het nieuwe 
koken”



Proef 
het najaar
Bieze Foodservice presenteert ook dit najaar weer 
smaakvolle producten waarmee eindeloos kan worden 
gevarieerd. Neem de Kippenragout van Neven Food, 
een kant-en-klaar product bereid volgens traditionele 
receptuur. Hiermee creëer je gemakkelijk een qui-
che. Bij Bieze Foodservice houden we ervan om te 
inspireren en te verrassen. Altijd gedreven door onze 
passie voor lekker eten. Van een heerlijk stoofproduct, 
een smakelijke brood- & toastsalade tot een wereldse 
salade of rauwkost, het kan allemaal.
BIEZE, WWW.BIEZE.NL 

Debic Kookroom 
20% Original, voor 
de perfecte saus
Laat de saucier in jezelf los! Fris je geheugen op en herontdek hoe jij de 
perfecte roomsauzen maakt met Debic Kookroom 20% Original. Debic 
Kookroom schift niet en zorgt voor een perfecte binding. De room is 
ideaal voor gebruik met zuren en alcohol en zorgt voor een optimale 
smaak. Kijk op de website voor inspirerende recepten.
DEBIC, WWW.DEBIC.COM 
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Gemakscake
“Het was superlekker en goed gelukt ook, de chocoladecake 
met die mix van jou”,  zegt de hockeymoeder die naast me staat 
bij het veld. “We hadden de smaak te pakken”, gaat ze verder. 
“We zijn na de cake zelf koekjes gaan bakken, maar ja, daardoor 
ging wel twee keer het brandalarm af.” We moeten er allebei om 
lachen.

De week hiervoor heb ik haar een cakemix gegeven, van een 
bedrijf dat supermarkt-bakproducten produceert. Ik was bij de 
ontwikkeling ervan betrokken en ik meende dat deze vrouw 
precies in de doelgroep past. 
Ik moest zelf even aan het idee wennen: iemand als ik, een chef-
kok van een restaurant met ambities, die een conveniencepro-
duct ontwikkelt en cadeau doet aan zijn kennissen. Toch is het 
fijn om te merken dat iemand die zegt dat ze niet veel om koken 
geeft, zo enthousiast wordt over het bakken van een cake en dat 
ze er zelfs een schepje bovenop doet. Het maakt mij dan niet uit 
als daar een pak cakemix voor nodig is.

Wat mij wel uitmaakt, is de misvatting die verpakt zat in de 
opmerking van een kind dat laatst in mijn restaurant at. Het 
manneke proefde onze ambachtelijk gemaakte  bloedsinaasap-
pelsorbet bij een dessert en zei: “Lekker hoor, het smaakt naar 
Fruittella.”
Het was zeker als compliment bedoeld, maar toch is dit voor 
mij wel zo’n beetje de grens. Als je, uit tijdnood of gebrek aan 
vakmanschap, een gemaksproduct gebruikt omdat je wilt ge-
nieten van lekker eten en dat ook nog wilt delen met anderen, 
dan is dat prima. Maar laten we wel zorgen dat kinderen weten 
dat melk eigenlijk uit een koe komt en niet uit een fabriek, dat je 
cake kunt maken zonder dat er een pak aan te pas komt en dat 
Fruittella naar bloedsinaasappel smaakt en niet andersom.

Jeroen Vesters is CheF-kok Van restaurant Vesters in niJmegen en auteur Van het in 

2018 VersChenen boek ‘VerworVen smaak.’

“Lekker hoor, smaakt 
naar Fruittella”

Plukken 
maar …
Gezellig tafelen en genieten van zacht en ovenvers plukbrood? Samen 
delen is populair en plukbrood mag dus prominent op de kaart. Chau-
pain introduceert drie smaaksensaties: rode biet-ui, citroen-zeezout 
en volkoren bier. Onze plukbroden zijn lactosevrij en gemaakt van 100 
procent natuurlijk desembrood. De plukbroden zijn heerlijk voor bij de 
borrel, voor een lunchgerecht of als toevoeging bij soep of salade. 
CHAUPAIN, WWW.CHAUPAIN.NL 

Friet vanuit uw  
restaurant met 
dezelfde kwaliteit 
thuisbezorgen?

Lamb Weston ontwikkelde speciaal voor de groeiende thuisbe-
zorgmarkt een speciaal concept om friet twintig minuten warm en 
knapperig te houden. Door de combinatie van de nieuw ontwikkelde 
friet, het gepatenteerde frietbakje én een correcte verpakking tijdens 
vervoer serveert u warme en knapperige friet bij al uw klanten thuis.
HOT2HOME, WWW.HOT2HOME.EU



+ =

Hot2Home™ is de eerste oplossing voor het bezorgen van friet. Dankzij de combinatie

van een speciaal ontwikkelde friet én gepatenteerde verpakking blijft de friet van

Hot2Home™ minstens 20 minuten warm en knapperig.

Laat je overtuigen en probeer Hot2Home™ op de Horecava: hal 8 - stand 405 

of ga naar: www.Hot2Home.eu

“Whatever Happens,
Hot & Crispy Fries”
Uw kwaliteit gegarandeerd 
bij elke thuisbezorging



“

Convenience & Koelvers
De koelverse knoflook-  en 

kruidenproducten van Bresc geven 

ongelofelijk veel smaak aan een 

gerecht. Van een single puree 

tot uitgebalanceerde wereldse 

smaakvariaties. Onmisbaar voor 

de culinaire professional. 

• Eenvoudig doseren

• Authentieke smaken

• Constante kwaliteit 

• Koelvers lang houdbaar

Een greep uit het assortiment

Kijk voor meer inspiratie op Bresc.nl
T  0031-(0)183-200000  •  info@bresc.nl  •  www.bresc.nl

Heerlijke singe purees. In de smaken 

knoflook, citroengraspuree,  gember, 

rode peper, basilicum, koriander,  

mierikswortel en gegrilde paprika. 
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1. Zoutreductie
Voeg een snufje zout toe. Ja-
renlang was het gebruikelijk 
om deze regel op te nemen in 
recepturen. Niet alleen in de 
horecakeuken, maar ook in voe-
dingsmiddelen. Zout zorgt voor 
smaak en verhoogt de houd-
baarheid en de voedselveilig-
heid. Steeds vaker klinkt echter 
de roep om minder of zelfs geen 
zout toe te voegen vanwege 
gezondheidsredenen.
Een mens heeft aan zes gram 
zout per dag genoeg, maar we 
blijken teveel binnen te krijgen. 
Na verschillende berichten en 
onderzoeken in de media die 
stellen dat de fabrikanten teveel 
zout gebruiken, is zoutreductie 
bij de makers van voedingsmid-
delen het devies. 

Vijf trends bij voedingsmiddelenproducenten

Duurzaam, gezond en 
groen
Gezond eten is en blijft de belangrijkste voedingsbodem voor veel levensmiddelenproducenten. Dat mondt uit in 
de reductie van suikers en zout. Daarnaast speelt duurzaamheid en het terugbrengen van voedselverspilling een 
rol bij de productie. Groen- en ‘plant-based’ eten zijn booming. Dat zie je terug in nieuwe foodproducten en in de 
productieprocessen.
tekst en Foto’s – Bianca Roemaat en JoRis FotogRaFie

Zo hebben bijvoorbeeld de 
leden van de Federatie Neder-
landse Levensmiddelen Indu-
strie (FNLI) het zoutgehalte in 
brood vorig jaar met 25 procent 
verminderd (ten opzichte van 
het gemiddelde in 2009). Voor 
kaasproducten bedroeg dat 22 
procent (ten opzichte van het 
gemiddelde in 2016), bij groen-
teconserven was dat 30 procent 
(ten opzichte van het gemid-
delde in 2011) en ten aanzien 
van vleeswaren 21 procent (ten 
opzichte van het gemiddelde 
van 2012).

2. Minder suiker
Naast zout is ook het terug-
dringen van de (geraffineerde) 
suikers een trend onder produ-
centen van frisdranken, maar 

Glutenvrij en allergeenveilig
Fabrikanten van voeding zijn bezig met allergenenbeheer 
vanwege de Europese allergenenwetgeving die in 2003 is in-
gevoerd. Ze zijn verplicht de veertien allergenen te vermelden 
op etiketten, maar ook het gebruik ervan te verantwoorden. 
De laatste tijd is het vermijden van deze veertien allerge-
nen de nieuwe tendens. Inmiddels zijn er allerlei glutenvrije 
producten op de markt. Daarnaast is er een kruidenfabrikant 
die een speciale fabriek heeft laten bouwen om allergeenvei-
lige producten te maken die geen van de veertien allergenen 
bevatten, zoals een allergeenveilige satésaus zonder pinda, 
gluten, melk en soja.
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ook soepen-,saus- en dressing-
makers. Fabrikanten voegen 
zoet als smaakmaker toe om de 
zure smaak wat af te vlakken. 
Per dag zou een mens 25 gram 
suiker mogen eten, maar dat 
blijkt meer te zijn in de dage-
lijkse praktijk. Dat zou kunnen 
leiden tot diabetes en obesitas. 
Gezond eten en minder suiker 
gebruiken, is het advies van de 
overheid en de gezondheids-
sector. Foodfabrikanten grijpen 
daarom naar vervangers van 
deze geraffineerde suikers, zoals 
stevia (een zoetstof uit een 
plant) en honing. Dat laatste 
wordt bijvoorbeeld bij dressings 
toegepast. 
Een ander alternatief is om 
minder suiker toe te voegen en 
bijvoorbeeld meer tomaat in 
ketchup te verwerken. Bij een 
bekende sauzenmaker heeft dat 
tot een nieuwe variantmet 25 
procent minder suiker geleid. De 
fabrikant vermeldt echter niet 
hoeveel suiker er precies in zit. 
Gezondheidsnet meldt wel dat er 
45 klontjes suiker in veel ket-
chups zouden zitten. 

3. Meer plant-based
Van de tomaat is het een kleine 
stap naar trendy ingrediënt 
nummer drie voor de voe-
dingsmiddelenproducenten: 
meer groenten en plantaardige 

producten als basis. In plaats 
van dierlijke eiwitten (vlees, 
vis) is plant-based de nieuwe 
foodtrend in de horeca. Deze 
tendens is doorgesijpeld naar de 
makers van halffabricaten. Zo 
blijken alternatieve eiwitbron-
nen als zeewier en oesterzwam-
men een populair ingrediënt 
voor de makers van hamburgers 
en worstjes. 
Plankton (organismen die in 
de zee zwemmen) is ook een 
voorbeeld hiervan. Een van de 
genomineerden voor de Horeca-
va Innovation Award 2018 was 
een 100 procent plantaardige 
plankton die gekweekt wordt 
in Spanje: deze wordt gevries-
droogd en als poeder geleverd 
aan chefs en aan de foodindu-
strie. Door het aan te lengen 
met water is het de basis voor 
bijvoorbeeld marinades. 

4. Vegetarisch en  
veganistisch

Geheel in lijn met de vorige 
trend, ontwikkelen steeds meer 
producenten vegetarische 
producten. Een aantal gaat nog 
een stap verder, omdat vega-
nisme booming is in de horeca. 

De gast van nu wil gezond en 
bewust eten. Millennials - men-
sen die geboren zijn vanaf 1980 
- kiezen daarom steeds vaker 
voor veganistische voeding. Dat 
wil zeggen dat ze basisproduc-
ten gebruiken die 100 procent 
plantaardig zijn. Daar spelen fa-
brikanten op in met bijvoorbeeld 
veganistisch ijs, veganistische 
burgers, nuggets, worst en room.

5. Circulariteit en  
duurzaamheid

De productie van deze ‘groene’ 
producten, gaat bij veel pro-
ducenten hand in hand met 
het streven naar duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord 
werken. Wat je van de aarde 
neemt, geef je weer terug. 
Circulariteit is hier het hippe 
sleutelwoord. Denk daarbij 
aan het telen van oesterzwam-
men op ingezameld koffieprut 
uit horecabedrijven. Of het 
gebruik van voetjes van oes-
terzwammen, de resten van 
tomaat(pulp) en imperfecte 
tomaten als grondstoffen. Het 
tegengaan van voedselverspil-
ling is nauw verweven met 
circulariteit. 

Meer groenten en plantaardige 
producten als basis



TRAININGEN OP MAAT 
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HM ACADEMY
HM Academy is onderdeel van het horecakennisplatform van Uitgeverij PS: bv. 
HM Academy ontwikkelt praktijkgerichte trainingen voor ondernemers, managers 
en medewerkers binnen de sectoren hotellerie, restaurant, café, lunchroom, bed & 
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volgende dag aan de slag kunt. 
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ONLINE
HOTELBOUWPLANNEN 

Horeca en de NVWA

Horeca en 
de NVWA
 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houdt 
toezicht op de voedselveiligheid bij horecabedrijven, 
brouwerijen en andere horeca-leveranciers. Als 
ondernemer heb je veel invloed op een goede 
beoordeling en daarmee een lichtere vorm van 
toezicht door de NVWA. Zorg dus dat je weet wat de 
NVWA belangrijk vindt op het gebied van hygiëne en 
voedselbereiding, zodat je niet als een oranje of gele stip 
op de inspectiekaart komt te staan. Dat is niet alleen 
goed voor de gezondheid van de gast, maar ook voor 
de bedrijfsvoering.

Gratis op te halen 
op restaurantkrant.nl

Wat je 
moet 
weten 
van de 
NVWA.



8. Soep
Van de fonds voor sauzen is het 
een kleine stap naar de soepen. 
De kwaliteit van kant-en-klare 
basissoepen is steeds beter. Veel 
chefs gaan niet meer uren in de 
keuken staan om hun soepen te 
maken. Vaak ontbreekt ook de 
tijd hiervoor. Ze voegen verse 
ingrediënten en smaakstoffen toe 
en geven zo hun eigen touch aan 
het eindproduct. 

9. Kroketten
Een ander arbeidsintensief pro-
duct dat koks volop kant-en-klaar 
inkopen, is de kroket. Het is een 
arbeidsintensieve klus met veel 
handelingen om deze ambach-
telijk te maken. Je moet er ook 
ruimte voor hebben in je berei-
dingskeuken. Het is geen schan-
de om een voorraad van deze 
snacks in de diepvries aan te 
leggen. Zelfs bij veel cafetaria’s is 
dat dagelijkse kost. Ze schamen 
zich daar niet voor. Integendeel: 
ze vermelden zelfs de naam van 
hun krokettenleverancier op de 
assortimentskaart. Meestal gaat 
het dan om kwaliteitsmerken van 
fabrikanten die ooit als ambach-
telijke snackmaker begonnen zijn.

10. Frites
Nu we toch bij de frituurproduc-
ten zijn aanbeland, vermelden we 
ook de frites. Het schillen, snijden, 
voorbakken en frituren van deze 
staafjes is zo bewerkelijk dat een 
greep in het diepvriesvak of de 
koeling de voorkeur geniet. Dat 
geldt eveneens voor aanverwante 
aardappelproducten als wedges 
en aardappelkroketten. De kwali-
teit is bovendien constant. 

1. Brood
Het mandje brood dat bij veel 
restaurants en eetcafés op tafel 
komt, is steeds vaker afkomstig 
van een externe broodheer. Zelfs 
in het topsegment zijn er meer 
en meer chefs die niet zelf hun 
brooddeeg maken. Ze laten het 
bakken door bekende horecabak-
kers of door de broodheer om de 
hoek. Ieder zijn vak, zullen we 
maar zeggen. Een goed alterna-
tief zijn de ‘ready to bake’-broden 
die bij de groothandels te koop 
zijn. Even in de oven en de gast 
krijgt toch de geur van versge-
bakken brood in zijn of haar neus.

2. Kruidenboter en 
tapenade
Voor op dat brood zijn verschil-
lende smeersels te koop. Van 
tapenade en pesto tot kruidenbo-
ter. Deze smeersels bestaan uit 

een paar basisingrediënten en 
het vergt weinig keukenhande-
lingen om het zelf te maken. Toch 
kiezen de meeste restaurants en 
eetcafés voor kant-en-klaar. De 
kwaliteit is constant, je kunt het 
langer bewaren en het is met 
recht gemakkelijk.

3. Koekjes
Datzelfde gaat op voor de koekjes 
die veel restaurants bij de koffie 
en de thee serveren. Daarnaast 
speelt mee dat de keukenbriga-
des van nu niet meer zo groot 
zijn. De functie van patissier is 
dungezaaid en wordt veelal ge-
combineerd met een andere keu-
kentaak. Alleen keukenteams van 

grote hotels hebben nog wel eens 
een horecapatissier in dienst die 
verantwoordelijk is voor de zoete 
lekkernijen op de kaart. Heel af 
en toe is er een chef die het leuk 
vindt om zich uit te leven op de 
patisserie, maar het moet natuur-
lijk wel prijstechnisch kunnen.

4. Friandises en bonbons
Dat brengt ons bij de friandises, 
oftewel de zoete hapjes bij de kof-
fie en de thee die je in toprestau-
rants voorgeschoteld krijgt na het 
diner. Door het personeelstekort 
en de krimpende brigades zijn 
deze lekkernijen steeds minder 
vaak huisgemaakt. Een goed 
alternatief is om als restaurateur 

samen te werken met een vak-
man op dit gebied en ze bij hem 
in te kopen.

5. IJs
Datzelfde geldt voor ijs. Als je ge-
noeg diepvriesruimte hebt, is de 
keuze snel gemaakt. Bovendien is 
bij grossiers een breed scala aan 
ijssmaken verkrijgbaar. Zeker als 
je maar een bolletje ijs per dessert 
schept, is je omloopsnelheid al 
gauw te laag. Bovendien is de 
voedselveiligheid bij dit diep-
vriesproduct gewaarborgd. Dat 
kan ook een overweging zijn om 
hiervoor te kiezen.

6. Mayonaise
De risico’s op bederf of het 
gevaar dat kwetsbare mensen 
ziek worden, is bij huisgemaakte 
producten met bijvoorbeeld rauw 
ei als ingrediënt altijd wat meer 
aanwezig. Dat is vooral voor veel 
koks de reden om mayonaise niet 
meer zelf te maken. Je kunt het 
bovendien langer op voorraad 
houden als het uit een pot komt.

7. Fonds voor soepen
Nog zo’n intensieve keukenklus 
is een fond bereiden. De tijd 
dat er een heel dier met huid, 
haar en botten het horecabe-
drijf in kwam, is voorbij - enkele 
uitzonderingen daargelaten. 
Het is daardoor steeds minder 
vanzelfsprekend om de botten 
te pincheren en er een kalfs- of 
vleesfond mee te maken. Hetzelf-
de geldt voor vis die steeds va-
ker geportioneerd binnenkomt. 
Van de afsnijdsels en graten kun 
je dan geen visbouillon meer 
trekken.
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Tien convenienceklassiekers 

Naast gerechten die je als‘all-time favourites’ bestempelt, heb je ook klassiekers onder de convenienceproducten. 
Het gros van de chefs bereidt deze kant-en-klare producten of halffabricaten niet meer zelf. De kwaliteit van deze 
producten is goed en uit oogpunt van loonkosten en arbeidstijd loont het niet de moeite om ze zelf te maken. Je hoeft 
je er als kok niet voor te schamen als je deze klassiekers inkoopt (en er een eigen draai aan geeft). Een greep uit tien 
convenienceklassiekers.

De kwaliteit van kant-en-klare 
en basissoepen is steeds beter

Pakjes en zakjes toegestaan
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Convenience van A tot Z

Van afbakbroodje 
tot voorgesneden 
groente
Convenience. Gemaksproducten. Halffabricaten. Kant-en-klare producten. 
Basisproducten. Hoeveel benamingen zijn er niet om aan te geven dat een 
horecachef een product niet zelf heeft bereid. In de loop der jaren zijn de 
producten steeds meer geaccepteerd en is de kwaliteit ervan verbeterd. 
Kortom, er is veel te vertellen over deze productgroep. 

tekst – Bianca Roemaat

Convenience. De letterlijke vertaling van dit 
woord is gemak. Gerief, comfort en zelfs luxe 
worden in één adem hiermee genoemd. Het woord 
komt uit het Engels en is in de horecawereld nauw 
verbonden met conveniencefoods. 
Heel letterlijk opgevat zijn dit gemakkelijke, dus 
kant-en-klare, maaltijden. In de horeca is de meest 
gangbare omschrijving van convenience: voedsel 
dat je inkoopt en dat al geheel of gedeeltelijk is 
bewerkt of bereid. 

Gemaksproducten. Een synoniem voor conve-
nience. Dit zijn de producten die voor gemak en 
ondersteuning in de keuken zorgen. 

Kant-en-klaar. In combinatie met voedsel betekent 
dat het ‘ready to cook’ is. Er moet nog wel een berei-
ding aan toe worden gevoegd. Dat kan van alles zijn: 
(af)bakken, stomen, grillen of opwarmen (regenereren).

Voorgefabriceerd voedsel. Producten die al in 
een fabriek of productiekeuken zijn bereid. In dit 
licht bezien zijn voorgesneden groente en uitge-
sneden en geportioneerde vis- of vleesdelen ook 
gemaksvoeding. Er is immers al een handeling 
op losgelaten: namelijk het snij- en verpakwerk. 
Hetzelfde geldt voor voorgesneden groente, uien en 
geschilde aardappels. Door gebrek aan handjes in 
de keuken is dit vaak een oplossing. 

Opmerkelijke vondsten  
voor de voedingsindustrie
Zonder Napoleon was er nu geen eten in potjes geweest. En wie kwam op het idee voor het conservenblik? Wat waren 
nog meer opmerkelijke vondsten in de ontwikkeling van de voedingsindustrie in de vorige eeuw?

Hoe kun je eten langer en goed 
bewaren als je op veldtocht bent? 
Napoleon Bonaparte brak er zijn 
hoofd niet over, maar schreef er 
in 1800 een prijsvraag voor uit. 
De bedenker van een slimme be-
waarmethode kon er 12.000 frank 
mee verdienen. 

Appertiseren
De winnaar was de Franse suiker-
bakker Nicolas Appert. Hij kwam 
in 1809 met zijn techniek op de 
proppen. Appert kookte het voed-
sel in flessen om deze vervolgens 
luchtdicht te conserveren. Daarna 
was het geschikt voor consumptie. 
Door dit ‘appertiseren’ was het 
voedsel langer houdbaar. De smaak 
was echter wel veranderd en min-
der goed, zo wordt beweerd.

Pasteuriseren
Louis Pasteur zette de volgende 
stap. Hij ontrafelde de biologie 
achter de vondst van Appert: 
door verhitting dood je bacteriën, 
schimmels en gisten. Hierdoor 
blijft voedsel langer houdbaar. In 
1862 was hij de eerste die voedsel 
onder hoge druk verhitte, maar 
niet kookte. De meeste bacteriën 
gingen dood, maar de smaak 
veranderde niet noemenswaar-
dig. De term pasteuriseren was 
geboren.

Conservenblik
De basis voor eten uit blik is in 
1809 al gelegd door Appert. De 
eer voor het eerste ingeblikte 
eten, komt de Brit Peter Durand 
toe. Hij verving in 1810 het glas 

door een blik en kreeg het patent 
op het ‘conservenblik’.

Bouillonblokje
De eerste gedroogde blokjes van 
zout en vleesextracten dateren 
uit de jaren rond 1880. Grondleg-
ger van deze bouillonblokjes is 
Justus von Liebig. Zijn bedrijf 
heette Lemco: Liebig’s extract 
of meat company. Vanaf 1909 
werden de bouillonblokjes een 
synoniem voor de bedrijfsnaam 
Maggi. 
Dat bedrijf gebruikte echter geen 
vleesextracten voor de blokjes, 
maar gedenatureerde plantenei-
witten. De smaak leek op vlees, 
maar de plantaardige blokjes 
waren in productie een stuk 
goedkoper.

Gecondenseerde melk en kof-
fiemelk
Melk is langer houdbaar door 
een flink deel van het water eruit 
te laten verdampen, oftewel 
‘evaporeren’. Door er suiker aan 
toe te voegen, is het nog langer 
houdbaar. Dit proces bestaat 
sinds 1856. De Amerikaan Gail 
Borden heeft het patent hierop. 
Koffiemelk is ook ingedikte melk, 
maar dan zonder de toegevoegde 
suiker.

Margarine
Nog een opvallende vondst die 
nog steeds voor discussie zorgt, 
is margarine (nepboter).  
Het is in 1869 uitgevonden door 
de Franse scheikundige Hippo-
lyte Mège-Mouriés. 
Dat had alles te maken met de 
wens om boter langer te kun-
nen bewaren. Vanwege de kleur 
is margarine genoemd naar 
het Griekse woord voor parel: 
margaron. 

Zonder Napoleon was er 
nu geen eten in potjes 
geweest



P015Alles voor restaurateurs en chef-koks

JAARGANG 10, NOVEMBER 2018

Convenience van A tot Z

Steeds meer foodies ontdekken 
dat je heel goed uit de voeten 
kunt met ansjovis, sardines, 
tonijn, zalm en krab uit blik. Op 
foodplatforms en in blogs delen 
ze hun recepten op basis van 
blikvis. In de meeste gevallen 
gaat het om duurzame vis in 
blik. Voormalig horecachef Bart 
van Olphen schreef zelfs kook-
boeken over het verwerken van 
duurzame blikvis. In zijn boeken 
‘Vis uit blik’ (Kosmos Uitgevers, 
deel 1 en 2) laat hij zien hoe hij 
hiermee tal van gerechten maakt. 

Bart’s Fish Tales
Van Olphen staat al jarenlang 
bekend als voorvechter van 
duurzaam gevangen vis. Zijn 
YouTube-kanaal ‘Bart’s Fish 
Tales’ maakt deel uit van Jamie 

Oliver’s FoodTube. Onder het 
label Fish Tales zijn verschillende 
visproducten te koop bij super-
markten. Verschillende cateraars 
en restaurateurs werken met zijn 
duurzame visproducten. Tonijn in 
blik is een van de bekendste.

Haute blikvoer
En niet alleen ingeblikte vis, maar 
ook kant-en-klare maaltijden uit 
deze verpakking zijn hip. Food-
trendwatcher Marjan Ippel laat op 
de site Foodflav weten dat dit een 
van de foodtrends in 2018 is. Het 
gaat hierbij wel om heel culinair 
eten oftewel‘ haute blikvoer’. Als 
voorbeeld noemt ze een Hollandse 
producent die chili con carne 
(met rundvlees), vegetarische 
curry madras en kip in kruidige 
kokossaus op de markt brengt. 

Blikvis. Het was een van de eerste conveniencefoodproducten. Je zou verwachten dat foodies en chefs er hun neus voor 
ophalen, maar ingeblikte, duurzame vis is bezig aan een comeback. Daarnaast is ‘haute blikvoer’ booming. 

Eten in blik in opmars

De term ‘huisgemaakt’ of ‘specialiteit van de 
chef’ op de menu- of dessertkaart prikkelt de 
verkoop. Dat heeft Amerikaans onderzoek van 
Cornell University uitgewezen. Helaas is het 
ondoenlijk om als chef alles zelf te maken. Dat 
weet jouw gast ook wel. Hoe laat je toch je 
ambacht zien? 

Vijf tips:
1. Vermeld alleen ‘huisgemaakt’ of ‘uit eigen keuken’ bij de gerech-

ten die je ook echt zelf bereidt. Wees eerlijk en open. Vertel geen 
onwaarheden.

2. Heb je een familierecept? Maak dat kenbaar. Hiermee onderscheid 
je je. Nostalgie stimuleert bovendien de verkoop. Grootmoeders ap-
peltaart triggert je gast.

3. Werk samen met je slager, bakker, ijsmaker, kaasboer of chocolatier 
om de hoek. De slogan ‘Koop lokale waar en help elkaar’, is nog 
steeds de manier om elkaar te versterken.

4. Vermeld de naam van de ambachtelijke collega waar je inkoopt op 
de kaart. Zo laat je zien dat je voor kwaliteit kiest. Sterke merken 
versterken elkaar. Het schept vertrouwen bij de gast. Die wil steeds 
vaker weten waar de producten, die hij op zijn bord of in het glas 
krijgt, vandaan komen.

5. Koop je het vlees in bij een lokale boer of moestuinderij, vermeld dat 
dan. Dit is zeker aan te raden als je met een zorgboerderij samen-
werkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen spreekt gasten 
steeds meer aan. 

Speel open kaart 
over convenience

Slager maakt er een potje van
Lange tijd was eten uit een potje ‘not done’. Nu blijkt het toch weer hip te zijn. 
Zo verkoopt slagerij Putman in Arnhem potjes met wel veertig soorten con-
serven. Het gaat om huisgemaakte producten zoals fonds, soepen, ragouts, 
hachee en gerechten als Italiaanse stoofpot en hete Thaise kip curry. Door het 
glas heen kun je goed zien wat er in de potjes zit. Deze zijn buiten de koeling 
houdbaar, omdat de inhoud is gesteriliseerd. Volgens slager Pepijn Putman 
past deze lijn met convenienceproducten heel goed bij de ambachtelijke uit-
straling. 

Wanneer is de voedingsindustrie ontstaan?
De overgang van kleine ambachtelijke productie naar een steeds grotere 
voedingsmiddelenindustrie is eind negentiende eeuw gestart. Het begon met 
de productie van jenever, suiker en bier op grotere schaal, zo meldt de site van 
Nemokennislink. Door de komst van stoommachines ontstonden melkerijen, 
stroopstokerijen en brouwerijen. Tot 1950 groeide het aantal voedingsfabrie-
ken enorm. 
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Het boek is een verzame-
ling van bevindingen uit 
de onderzoekswereld. 

Hiermee streeft Hotelschool 
The Hague ernaar het zakelijke 
inzicht in de sector te vergroten. 
Dit met als doel om het aantal 
bedrijven dat in moeilijkheden 
raakt - met alle financiële maar 
ook persoonlijke gevolgen van 
dien - terug te brengen.

Familieleven en bonnetjes
Een van de redenen waarom het in 
de restaurantsector mis kan gaan, 
signaleren de auteurs, is dat de 
zwaarte van het beroep wordt on-
derschat. Restaurantondernemers 
maken zeer lange dagen, en het 
familieleven komt vaak in het teken 
te staan van het bedrijf. Een van 
de belangrijke ontwikkelingen van 
de laatste jaren is ketenvorming en 
schaalvergroting. Bedrijven worden 
groter, ons uitgaansgedrag veran-
dert, maar tegelijkertijd botst dit 
met het “romantische” beeld dat 
er bestaat van het beroep. Volgens 
Hotelschool The Hague ontbreekt 
bij sommige restaurantinitiatie-
ven de zakelijke kennis, zowel bij 
ondernemers als bij investeerders. 
Ondernemers gaan - bij wijze van 
spreken - ‘met een plastic tas vol 
bonnetjes naar de bank’. 

Zakelijk inzicht
Hotelschool The Hague ziet het 
als taak de nieuwste kennis toe-
gankelijk te maken voor profes-
sionals in de sector. Ook Joris 
Bijdendijk, culinair grootmeester 
en alumnus van de Hotelschool, 
onderstreept het belang van ken-
nis over de branche. Hotelschool 
The Hague doet zelf veel onder-
zoek naar de gastvrijheidssector 
en volgt uiteraard de nieuwste 
internationale ontwikkelingen 
binnen de branche. Kleine onder-
nemingen hebben vaak te weinig 
middelen en kennis om onder-
zoek te laten doen. In dit boek 
maakt Hotelschool The Hague 
academisch onderzoek inzich-
telijk en toegankelijk voor deze 
horecaprofessionals. Hotelschool 
The Hague en Uitgeverij PS: 
ambiëren met dit boek gepassi-

oneerde mensen die een restau-
rant willen beginnen, zakelijk 
inzicht mee te geven. 

Bedrijfsfalen
Het boek plaatst de restaurant-
sector in historisch perspectief. 
Vervolgens wordt er ingegaan op 
de trends en ontwikkelingen in 
de restaurantmarkt, het econo-
misch sentiment, succes- en 
faalfactoren, de ondernemer en 
technologie. Het belang van 
talent management en het opstel-

len van een bedrijfsplan komen 
ook uitvoerig aan bod. Sommige 
resultaten in dit boek zijn geba-
seerd op eigen onderzoek, een 
groot deel van de inzichten is 
ontleend aan bevindingen in bui-
tenlandse studies. Soms zijn deze 
bevindingen over te nemen, maar 
andere aspecten van de restau-
rantmarkt zijn niet vergelijkbaar 
in verschillende landen. Er ligt 
een taak voor de restaurantbran-
che om, samen met de kennis-
instellingen, de markt beter in 
beeld te brengen. Dit kan door 
meer specifiek onderzoek te doen 
naar bijvoorbeeld bedrijfsfalen, 
consumentenkeuzes en factoren 
voor succesvol ondernemerschap 
binnen de Nederlandse context. 

Het boek is onmisbaar voor 
restaurantprofessionals en 

Ondernemen in de restaurantsector 

Zakelijk leren denken  
vanuit liefde voor het vak
Den Haag, [datum verzending] november 2018 – Hotelschool The Hague en Uitgeverij PS: bv presenteren vol trots het 
boek ‘Ondernemen in de restaurantsector’. Het eerste exemplaar werd door Jeroen Oskam (Director Research Centre, 
Hotelschool The Hague, links op de foto) overhandigd aan chef-kok Joris Bijdendijk in de keuken van RIJKS®.

Voor wie 
is het boek?
Restaurantprofessionals, toeleveranciers, studenten,  
docenten en startende ondernemers.

Het boekwerk biedt handvatten om beter te (leren)  
ondernemen en kan worden bestelt op:  
shop.uitgeverijps.nl 
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toeleveranciers maar ook voor 
studenten, docenten en starten-
de ondernemers. Wie de res-
taurantwereld wil doorgronden, 

of zijn of haar eigen restaurant 
eens onder de loep wil nemen, 
zal aangenaam verrast zijn door 
de inhoud. 

Kleine ondernemingen  
hebben vaak te weinig  
middelen en kennis om  
onderzoek te laten doen


