
Ketchup van banaan? Ja, graag!  
Pass the Peas maakt deze van oorsprong  

Filipijnse saus met een perfecte balans in zoet, 
fris, zuur en hartig. Lekker bij cassavefriet, 
gefrituurde kip, gehaktballen, vegaburgers 
en andere (snack)gerechten. Onder meer 
bekend van hun foodtruck met Caribisch 

soulfood. amsterdammade.org

< sagardila oliva >

dit is geen 
tomatenketchup

Oranje boven 
De meeste kookliefhebbers krijgen 
er maar niet genoeg van. En de ene 
olijfolie is zéker de andere niet, dus 
dan maar een keukenkastje vol.  
Nieuwe favoriet is de clementine- 
olie van koudgeperste olijven en 
friszoete clementines uit het Zuid- 
Italiaanse Foggia van Foodelicious. 
Top bij witvis als zeebaars of een 
bittere salade met bijvoorbeeld 
roodlof. Ook erg fijn bij desserts. 
foodelicious.nl

Aan het begin van de corona-lockdown lanceerde culinair journalist Mara Grimm haar website  
crisiskoken.nl vol makkelijke en vooral betaalbare recepten van topkoks. Dat werd in no time  
zo’n succes dat er nu een kookboekje is. Met niet alleen hits van de site, zoals de gehaktballen  
van Jonnie Boer, maar ook een aantal nieuwe recepten, als het stoofvlees van Hans van Wolde.  

Het boekje is geschreven en gedrukt tijdens de lockdown en is via crisiskoken.nl te koop  
voor € 14,99. Van elk verkocht exemplaar gaat € 2,50 naar de Voedselbank.

 
Een zelfde soort initiatief is het Engels/New Yorkse thequarantine-cookbook.com.  

Na een donatie aan de Voedselbank krijg je vrij toegang tot het digitale kookboek en kun  
je rondstruinen in de succesrecepten van professionele koks.

CRISISKOKEN 
GERECHTEN VAN TOPKOKS VOOR EEN PRIKKIE
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food-update
Wie wel eens in de Spaanse stad Valencia of culinair pelgrimsoord San Sebastián was, kent de smaakvolle  

hapjes met prikkers ongetwijfeld. Pintxos, mini-gerechtjes met een prikker geserveerd op een stukje brood,  
staan op elke bar, buurtrestaurants of sterrenzaak. San Sebastián – stad met de meeste Michelinsterren  
per vierkante meter ter wereld – staat er zelfs om bekend de ogenschijnlijk simpele gerechtjes tot waar 
sterrenvoedsel te verheffen. Inmiddels zijn pintxos niet alleen geliefd in España maar ook in Nederland.  
Zo staat de bar van La Oliva Pintxos y Vinos in de Amsterdamse Egelantiersstraat al jarenlang vol met 

aantrekkelijke hapjes-met-prikkers. Ook zette het Baskische restaurant Sagardi onlangs voet op Hollandse 
bodem. Hier eet je overigens niet alleen pintxos, maar ook waanzinnig lekkere vlees- en visgerechten van hun 
giga grill. Thuis maken? Sí, por favor! Serveer Spaanse tortilla, ansjovis, gedroogde ham, stokvis of Spaanse 

kroketjes op een stukje stokbrood en klaar ben je. Nog leuker: varieer met Nederlandse delicatessen.  
Zo combineer je de smaken van Nederland en Spanje, zonder één grens te passeren. sagardi.nl • laoliva.nl

-  PINTXOS OP HOLLANDSE BODEM -
TEKST LISELOTTE LEGEBEKE BEELDREDACTIE CARLA HAPPEE ILLUSTRATIES ISTOCK

De wereld is compleet veranderd, maar gelukkig zijn er ook in crisistijd 
volop goede food-initiatieven die om navolging vragen. Natuurlijk kijken 
we over de grens en ook onze nationale keuken komt voorbij. 



Er wordt wel eens gefluisterd dat Nederland  
geen eetcultuur heeft, maar daar zijn wij het  
niet mee eens. Denk aan onze geweldige 
kroket van draadjesvlees en heerlijke ragout. 
Gelukkig hoef je niet stad en land af te reizen 
voor zo’n exemplaar: webshop Krokettenkunst 
verzendt handgemaakte kroketten en bitter-
ballen per post. krokettenkunst.nl

KROKETTEN PER POST

Italianen noemen ze ravioli, in Polen eet je pierogi en in 
Zuid-Amerika zijn het empanadas! Zachte kussentjes 
van brossig deeg, gevuld met kip, bakkeljauw, makreel, 
groenten, rundvlees en nog veel meer. Ze worden 
gebakken of gefrituurd en je peuzelt ze op uit het vuistje. 
Empanadas zijn niet alleen in Zuid-Amerika razend 
populair, ook Spanjaarden en Portugezen zijn er dol op. 
Sterker nog, ze komen zelfs oorspronkelijk van het 
Iberisch schiereiland. Niet zo gek dus dat ook deze 
happen langzaam maar zeker hun weg vinden naar 
Nederland. Zo kun je in Haarlem terecht bij Empanadas 
Maxima en in Amsterdam-West bij eetwinkel Baires.  
Of bestel je ze gewoon online bij Claudia’s. • claudias.nl 
• empanadasmaxima.nl • bairesempanadas.nl

MAGISCH INGREDIËNT
Bruine, rode, gele, zwarte en witte misopasta wordt 

traditioneel gemaakt van gefermenteerde sojabonen. 
Dé smaakmaker van de Japanse keuken en de 

belichaming van umami. Hartig, verslavend en een 
punch in the face. Eén theelepel tovert soep, saus  

of marinade om tot magisch comfortfood.  
Nieuw is miso van iets anders dan sojabonen. Zo 

proefden we bij Héroine in Rotterdam miso van bier 
en kapucijners, en gebruikt Choux in Amsterdam 

miso van gefermenteerde zonnebloempitten. 
Zelf maken is een leuk en interessant proces, maar 
vraagt tijd... dus haal of bestel miso bij de Aziatische 

supermarkt. Eenmaal in huis kun je er maanden mee 
doen en de meest uiteenlopende gerechten mee 

verrijken. Kijk op deliciousmagazine.nl/miso voor 
verschillende recepten met misopasta. 

orientalwebshop.com
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Van ravioli tot 
          empanadas
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— LEA’S BOERDERIJBOX —
Als Lea ten Brummelhuis door de coronacrisis 
verplicht thuis komt te zitten omdat de horeca op slot 
gaat, zit ze niet bij de pakken neer. Ze meldt zich als 
vrijwilliger bij boerderij Dikhoeve in Ransdorp. Tijdens 
het melken van de schapen krijgt ze een fantastisch 
eurekamoment: een boerderijbox, gevuld met bijv. 
verse schapenkaas, boter, cider, zuurdesembrood van 
restaurant Hotel de Goudfazant en méér. Zo gedacht, 
zo gedaan. Leuk: steeds meer mensen halen hun box 
op de fiets. Bestellen via boerderijbox@gmail.com en 
afhalen bij Boerderij Dikhoeve, Dorpsweg 115 in 
Ransdorp. Meer info via Instagram Boerderij Box.  

— SUPPORT YOUR LOCALS — 
Corona heeft niet alleen veel impact op de horeca,  
ook de leveranciers aan de horeca kunnen hun 
producten niet kwijt. En dan is er ineens Support 
your Locals met fijne maaltijdboxen vol verse 
groenten, fruit, brood, vlees, vis, zuivel etc. van 
kleine, lokale boerderijen en producenten. Intussen 
is dit initiatief als een olievlek over Nederland 
verspreid. Een win-win situatie: je krijgt de lekkerste 
ingrediënten en houdt de horecaleveranciers en 
horeca overeind waar je straks misschien wel weer 
een vorkje gaat prikken! Kijk op maaltijdbox.org 
voor een box uit jouw buurt. 

In de leer bij ***chef Massimo Bottura 
Ook topchefs zitten niet stil. Neem nu driesterrenchef Massimo Buttura (Osteria 
Francescana) die je kunt kennen van de Netflix-serie Chef’s Table en van zijn actie 
om Parmezaanse kaas te redden na de aardbeving van 2012 in Italië. Toen dochter 
Alexa haar vader zag koken aan het begin van de coronacrisis, dacht ze dát moet  
de hele wereld zien. Dus maakte ze een Instagramaccount: @kitchen_quarantine. 
Elke avond om 20.00 uur filmt ze papa in hun keuken terwijl hij de lekkerste familie- 
gerechten maakt en ondertussen gezellig praat en lacht met zijn gezin. Smullen! 

en méér koken & proeven… 
>  De Nederlandse chef Jaimie van Heije doet het ook (zie ook ons online artikel op 

deliciousmagazine.nl). Volg zijn aanwijzingen op jaimievanheije op Insta en je  
zet de lekkerste gerechten op tafel. Van spaghetti bolo tot tarte tatin én shoarma.

>  Wil je eindelijk het dessert van je tafelblad eten zoals het beroemde ‘deconstructed 
dessert’ van de bekende chef-kok Grant Achatz van restaurant Alinea, volg dan 
zijn Insta: grant achatz.

T O P C H E F S  I N  A C T I E  O P  I N S TA
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Een gerecht kan nog zo lekker zijn, als je het op een afzichtelijk bordje 
presenteert, ziet het er direct onaantrekkelijk uit. De kunst van mooi 
servies is een waar ambacht, laat dat maar aan Marjoke de Heer over.  

In haar Amsterdamse atelier maakt ze al ruim 25 jaar haar unieke  
servies van keramiek, met de hand. marjokedeheer.nl

Servies van je dromen

De zon is er eindelijk volop in de tuin of op je 
terras. Dus ook weer hoog tijd om buiten te 
koken! En hoe lekker een entrecote, hele zee- 
baars of venkelworstjes ook zijn, geblakerde 
groenten zorgen voor de grootste smaakexplosie. 
Door groenten als aubergine, prei, spitskool of 
bietjes boven de vlammen of op hete kolen te 
leggen, worden ze aan alle kanten geblakerd. 
Effect: een donker jasje, maar vooral een bom 
aan smaak. Je kent het effect misschien wel van 
baba ganoush, de rokerige auberginedip uit het 
Midden-Oosten. Die geblakerde delen eet je 
natuurlijk niet, maar ze geven de groente wel 
veel smaak. Zelf aan de slag gaan is makkelijk. 

Groenten die niet al te lang nodig hebben om te 
garen, leg je vlak boven de vlammen en keer je 
regelmatig. Deze kunnen in relatief korte tijd 
– 30 min. is vaak al genoeg – zwart blakeren en 
genoeg smaak ontwikkelen. Denk aan paprika, 
aubergine, uien, prei en courgette. Groenten die 
meer tijd vragen – spitskool, bietjes, knolselderij, 
zoete aardappels – leg je iets hoger boven de 
vlammen. Of leg ze in aluminiumfolie verpakt 
een half tot anderhalf uur tussen de houtskool. 
Pel dan voorzichtig de zwartgeblakerde buitenste 
laag los en besprenkel het vruchtvlees met wat 
extra vierge olijfolie en fleur de sel. Barbecueën 
was nog nooit zó bomvol smaken. 

B L A K E R E N  O P  D E 
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this milk is banana’s!
Move over havermelk! Nieuw in het landschap van plantaardige zuivelvervangers is 
bananenmelk, een Koreaanse melkvervanger van een klein percentage gepureerde 
banaan en vooral veel water. Anders dan vergelijkbare zuivelvrije drankjes als 
haver-, amandel- of sojamelk smaakt bananenmelk daadwerkelijk naar het hoofd-
ingrediënt – maar wel subtiel. En door het zoete is het een ideale basis voor 
smoothies, havermout, pannenkoeken of zelfs baksels. amazon.com
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