
Wie vroeger een potje miso zocht op het achterste schap van de natuurwinkel, 
was sowieso een macrobioot. Maar intussen is de smaakbom goed ingeburgerd en 
kun je miso in de meeste supermarkten vinden. Door zijn diepe smaak is de hartige pasta 
geliefd bij thuiskoks en chefs. Maar wat maakt miso zo complex van smaak? 
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Miso

Wat is miso precies?
‘Miso is een gefermenteerde pasta 
op basis van sojabonen en granen 
die in de Japanse keuken een popu-
laire smaakmaker is’, vertelt Luc 
Hoornaert, culinair schrijver en 
importeur van artisanale Japanse 
producten. Hij leert me dat de pasta 
traditioneel gebruikt wordt om soe-
pen een diepe smaak te geven, maar 
ook om pickles mee te maken of – 
verrassend genoeg – om desserts te 
zouten. De smaak van miso valt in 
Japan onder de noemer umami: een 
volle, innemende, hartige smaak. 
‘Er is wel veel variatie mogelijk: 
misopasta kan een zoete ondertoon 
hebben of intens hartig zijn, naarge-
lang de rijpingstijd en de ingrediën-
ten.’

Hoe kun je van een saaie 
grondstof als sojabonen zo’n 
smaakbom maken?
Als je één lepel miso toevoegt aan een 
kom mayonaise, krijg je een groente-

dipsaus met een diepe, complexe har-
tigheid die een schaal simpele boon-
tjes tot een volwaardig voorgerecht 
verheft: hoe kan een enkele smaak-
maker zo krachtig zijn? In miso zit 
veel zout, dat proef je meteen. Maar 
zijn eindeloos diepe, rijpe smaak 
dankt hij aan de schimmels en bac-
teriën die de sojabonen tot een bruine 
pasta transformeren. 
Om dat fermentatieproces goed op 
gang te brengen, hebben misoma-
kers eerst koji nodig. Dat verkrijg je 
door de schimmel Aspergillus oryzae 
te kweken op gestoomde granen of 
bonen. Die schimmel wordt meestal 
verhandeld in poedervorm: het is een 
beetje te vergelijken met een zakje 
gedroogde gist dat weer tot leven 
komt als het suiker en water krijgt. 
Nadat het poeder is toegevoegd aan 
de gekookte granen of bonen, groeit 
het uit tot een pluizige witte schim-
mel, die wat doet denken aan het 
donslaagje op witschimmelkazen. 
De gekookte granen of bonen die nu 

omhuld zijn door de witte schimmel 
vormen de koji. Die wordt vervolgens 
gemengd met de grondstof van miso: 
gekookte sojabonen. Dat mengsel 
wordt met zout tot een pasta gemalen 
en fermenteert enkele weken, maan-
den of jaren in vaten van hout, beton 
of roestvrij staal.
‘Tijdens die fermentatie breken de 
bacteriën eiwitten in de soja af tot 
hun bouwstenen: aminozuren’, ver-
telt professor Luc De Vuyst, die aan 
de VUB toonaangevend onderzoek 
doet naar het potentieel van schim-
mels en bacteriën in de voedings-
industrie. ‘Van die aminozuren is het 
vooral glutaminezuur dat miso zijn 
sterke umamismaak bezorgt.’ 

Welke miso moet je kiezen?
Er zijn veel manieren om miso te 
fabriceren. De koji kan van rijst, 
gerst, sojabonen, boekweit of eender 
welke andere bonen- of granensoort 
gemaakt worden. De pasta kan grof 
of glad gemalen zijn. Hij kan enkele »
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weken oud zijn, waardoor hij licht van 
kleur en zoet van smaak is, of hij kan 
jarenlang gerijpt zijn waardoor hij 
haast zwart van kleur en enorm zout en 
diep van smaak is. Ook het zoutgehalte, 
de hoeveelheid koji en het materiaal 
van het fermentatievat spelen een rol.
Als we toch een ruwe opdeling wil-
len maken, lenen we met plezier die 
van collega-culinair-journalist Joël 
Broekaert. Hij onderscheidt drie 
categorieën: rijstmiso, gerstmiso en 
sojamiso. Opgelet: alle drie worden 
gemaakt van sojabonen, hun naam 
verwijst naar de koji-starter. Rijstmiso 
kan nog verder worden opgedeeld in 
witte rijstmiso en rode rijstmiso. De 
witte rijstmiso is korter gefermenteerd 
en zoeter van smaak. De kleur van de 
pasta neigt richting karamel en is dus 
niet wit. Rode rijstmiso is hartiger en 
zouter. Gerstmiso is bruin en vol van 
smaak. Sojamiso is dan weer heel don-
ker en intens zout, en de aroma’s wor-
den vaak als chocoladeachtig omschre-
ven (ook chocolade dankt zijn rijke 
smaak aan een fermentatieproces).

Mag je miso verhitten?
Misofans van het eerste uur drukten 
ons op het hart om misopasta vooral 
niet mee te koken, omdat de levende 
bacteriën via onze darmen een gezond-
heidsboost zouden geven. Maar of die 
bacteriën effectief een grote impact 
hebben op ons gestel, is wetenschap-
pelijk nog niet opgehelderd. Gezien 
de kleine hoeveelheden die je gebruikt 
én het feit dat de meeste miso die in 
je koelkast belandt gepasteuriseerd 
is (wat de bacteriën doodt), raden we 
aan niet te lang wakker te liggen van 
de kwestie. Ook een lepel miso die een 
eindje heeft meegekookt, heeft een 

interessante voedingswaarde, want 
miso is een goede bron van eiwitten, 
ijzer, kalium, natrium, zink en vita-
mine B6.

Waarom je niet alleen moet 
proeven, maar ook kijken
Misosoep is een Japanse klassieker: 
je maakt een heldere bouillon van 
kombu-zeewier en tonijnvlokken, roert 
er naar smaak misopasta door en werkt 
de soep af met bijvoorbeeld lente-ui en 
tofoeblokjes. Behalve een superhartige 
comfortfoodsmaak biedt elke portie 
ook een klein poëtisch schouwspel. 
Wanneer je de soep uitschenkt in een 
kom, verdeelt de miso zich aanvanke-
lijk gelijk over de bouillon. Maar als je 
de soep daarna even met rust laat, ver-
zamelen de misopartikeltjes zich in het 
midden van de kom en vormen ze wolk-
jes die langzaam veranderen van vorm. 
Ze illustreren de werking van convec-
tiecellen, lezen we in Harold McGees 
klassieker On food and cooking: the sci-
ence and lore of the kitchen. De warme 
soep koelt aan de oppervlakte af door 
contact met de lucht. Volgens de wet-
ten van de natuurkunde wordt de 
afgekoelde vloeistof zwaarder en zinkt 
ze naar beneden. De warme bouillon 
die onderaan in de soepkom zit, komt 
op zijn beurt naar boven en de koude 
bouillon die naar beneden is gezonken, 
wordt opnieuw opgewarmd en stijgt zo 
zachtjes weer naar boven.

NOG MEER LEZEN?
‘Practical handbook of soybean proces-
sing and utilization’ van Lester Wilson.
‘Soybeans: Chemistry, production, 
processing, and utilization’ van 
KeShun Liu.

 TIPS
 
 Het is bijna ongelofelijk 
 waarvoor je misopasta 

allemaal kunt 
gebruiken. Deze tips 
helpen je alvast op 
weg, maar onderdruk  
je experimenteerlust 
met de smaakmaker 
vooral niet.

•  Kluts een koffielepel lichte 
 miso onder de eitjes voor 
 een omelet.
•  Voeg aan het kookwater 

van rijst een beetje 
donkere of lichte miso 
toe.

•  Meng een lepel lichte 
miso onder mayonaise. 
Enkele druppels 
geroosterde-sesamolie 
toevoegen kan ook, maar 
is zeker geen must.

•  Maak puree nog 
smeuïger door samen 
met een scheutje melk 
wat misoboter (zie recept) 
onder de aardappelen te 
prakken.

•  Roer een flinke schep 
lichte miso onder 
olijfolie en besprenkel 
er pompoen of wortelen 
mee voor je ze in de oven 
schuift om te roosteren.

•  Breng tomatensaus op 
smaak met een tikje 
donkere of lichte miso.

ROMIGE PREISOEP MET WITTE MISO

Ingrediënten 
(voor 4 volle kommen 
of 1,5 liter)
2 stevige preistengels
1 grote aardappel van
ongeveer 200 gram
1 liter kippen- of groentebouillon
1 el witte shiromiso
1 flinke klont boter
1 blaadje laurier
Enkele takjes tijm
Zout, zwarte peper van de molen

Bereiding
1. Was de prei, maar laat het groen aan 
de stengels. Snijd de prei in niet al te 
fijne ringen. Smelt op een zacht vuur de 
boter in een kookpot met stevige bodem 
en stoof de prei in ongeveer 15 minuten 
zacht, roer af en toe om.
2. Schil de aardappel en snijd hem in 
stukjes, doe ze samen met de laurier 
en tijm bij de prei. Breng op smaak met 
peper en wat zout (miso is ook zout), roer 
om en laat nog 1 minuut stoven. Giet 
de bouillon erbij, breng aan de kook en 
laat met het deksel op de pot 15 minuten 
zachtjes pruttelen.
3. Draai het vuur uit en haal de laurier en 
takjes tijm uit de soep. Schep een pollepel 
soepvocht in een kommetje en los hierin 
de miso op. Giet terug bij de soep en 
roer even door. Mix de soep met een 
staafmixer of blender. Proef of nog extra 
peper of zout nodig is.
4. Werk eventueel af met fijngesnipperd 
preigroen, een extra draai van de 
pepermolen en/of een kneepje vers 
citroensap.

Ook lekker: Vervang de aardappel 
door gekookte kikkererwten, het resultaat 
is een minstens even smeuïge soep. Of 
mix alles maar half, als je trek hebt in een 
iets grovere maaltijdsoep.

Miso doet in deze soep waarvoor hij gemaakt is: gelaagdheid geven aan een eenvoudig gerecht. Net als een 
klassieke potage parmentier maak je deze soep met niet meer dan prei en aardappels. Een teentje knoflook of wat 
ui meestoven kan, maar is geen noodzaak: prei is verwant aan beide.
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BROCCOLINI 
MET MISOBOTER, 
CITROENGARNALEN 
EN GEBRANDE 
SINAASAPPEL

Ingrediënten 
(voor 2 grote of 
4 kleine borden)

400 g broccolini
400 g grote garnalen, gepeld 
en zonder darmkanaal
4 teentjes knoflook
1/2 sinaasappel
1 citroen, 2 klontjes boter
1 snuf rode chilivlokken
Zout, zwarte peper van de molen
Voor de afwerking: sesamzaadjes
Voor de misoboter:
50 g boter, op kamertemperatuur 
1 volle el witte shiromiso

Bereiding
1. Prak voor de misoboter de miso met 
een vork onder de boter.
2. Bak de broccolini in ongeveer 15 
minuten beetgaar met wat zwarte peper 
en een kleine snuf zout in een klontje 
(gewone) boter op een matig vuur. Voeg 
een klein geutje water toe, zodat de 
broccolini ook een beetje stoven. Haal 
de broccolini uit de pan en dep ze af met 
keukenpapier.
3. Zet dezelfde pan terug op het vuur 
en leg de halve sinaasappel erin met de 
snijkant naar beneden. Bak ongeveer 10 
minuten, tot de onderkant donkerbruin 
geblakerd is. Druk tijdens het bakken 
de sinaasappel af en toe aan. Haal de 
sinaasappel uit de pan.
4. Spoel de garnalen onder koud 
stromend water en dep droog met 
keukenpapier. Leg ze op een bord en 
bestrooi met een beetje zout, peper en 
een snufje chilivlokken. Zet dezelfde pan 
als waarin de sinaasappel gebakken is 
op een stevig vuur en smelt er het tweede 
klontje boter in. Plet de knoflook met de 
zijkant van een hakmes (maar laat de 
velletjes er nog aan) en leg ze samen met 

de garnalen in de pan. Bak langs elke 
kant een tweetal minuten en knijp er 
daarna de citroen over uit.
5. Doe de broccolini samen met de 
misoboter bij de garnalen. Roer om en 
laat 1 minuut opwarmen tot de boter 
gesmolten is. Schep op een schaal en 

knijp er de sinaasappel over uit.
6. Werk af met sesamzaadjes en 
eventueel wat extra chili. Geef er brood 
bij of gekookte rijst.
Ook lekker: Meng wat geraspte 
gember of citroenschil onder de 
misoboter.

restaurant
ONZE RECENSENT BEZOEKT ELKE WEEK 

ONAFHANKELIJK EEN RESTAURANT

De tijd dat vegetariërs en veganisten 
het moesten stellen met eethuizen 
in alternatieve bric-à-brac-interi-
eurs waar nogal rudimentair werd 
gekookt, ligt achter ons. Liu Lin 
behoort tot de nieuwe lichting van 
plantaardige eethuizen die kleur-
rijk, creatief en eigentijds uit de hoek 
komen. Het etablissement werd 
dit jaar opgestart door Liu en Lin, 
twee Vlaamse zussen van Taiwanese 
ouders. De jonge dertigers houden 
er een strenge filosofie op na: 100 
procent vegan, wat betekent dat niet 
alleen vlees en vis, maar álle produc-
ten van dierlijke oorsprong geweerd 
worden. Dus ook eieren en melk, bij-
voorbeeld. 
Van die strengheid is evenwel niets 
te merken in de gerechten, die geba-
seerd zijn op de streetfoodcultuur van 
Taiwan: vers, licht, expressief, goed 
gedoseerd en nog mooi gepresenteerd 
ook. Je hebt vaak niet eens het gevoel 
dat je veganistisch aan het eten bent: 
gepaneerde ‘inktvisringen’ (€ 5 voor 
7 stuks) en ‘scampi’ in knisperende 
tempura (€ 6,8 voor 4 stuks) worden 

gemaakt van de wortel van een plant, 
maar de versies uit de zee mis je geen 
seconde. Verslavend lekker zijn ook 
de knapperige wontons met een vul-
ling van tofoe en koriander (€ 6,8 voor 
4 stuks) en kroketjes en loempia’s 
gevuld met taro, een plant waarvan 
zowel de knol als de bladeren worden 
gegeten (€ 5 voor 6 stuks). Hebt u de 
lage prijzen opgemerkt? We vergeten 
weleens dat vis en vlees duurder zijn 
dan planten. 
Met de hoofdgerechten gaat het 
niveau nog omhoog. De licht pikante 
‘crispy chicky bowl’ bestaat uit rijst 
van prima kwaliteit, gefrituurde reep-
jes van sojaproteïne, pindanoten en 
verse, knapperige, gewokte groen-
ten van het seizoen (€ 13,90). Aan de 
overkant van de tafel wordt zuchtend 
van genot geslurpt van een royale 
portie noedelsoep met ultrafijne rijst-
noedels, kleine ravioli, Chinese kool, 
edamame, shiitake, soja, tofoe, lente-
ui en koriander (€ 15). De bouillon is 
minder geconcentreerd dan gebrui-
kelijk in noedelsoepen door de afwe-
zigheid van dierlijke botten én van 

glutamaat, de smaakversterker die in 
Aziatische keukens vaak een artifici-
eel krachtige umami-sensatie brengt. 
Dan liever deze plantaardige versie: 
verfijnd, delicaat, licht en harmoni-
eus. 
Verwacht hier geen restaurantservice: 
de gerechten worden wel aan tafel 
gebracht, maar je bestelt en betaalt 
eerst aan de toog, en je ruimt ook zelf 
af. Ik maal er niet om: Liu Lin bewijst 
dat een rigoureuze gezondheidskeu-
ken kan samengaan met gerechten 
die mooi ogen en lekker smaken. Al 
zijn de zusjes wel streng als het over 
drinken gaat: er wordt geen alcohol 
geserveerd, wat mij veroordeelt tot 
een glas kombucha en de stemming 
toch een beetje drukt. Liu en Lin zul-
len deze opmerking wellicht bestem-
pelen als een teken van oprukkende 
verslaving, maar het laat mij toe 
een historische gebeurtenis in deze 
rubriek aan te kondigen: een eethuis 
zonder wijn dat vier bordjes krijgt. 

 DOOR BRUNO VANSPAUWEN
FOTO’S KARMEN AYVAZYAN

Hoogstraat 20
1000 Brussel

02/455.08.30
www.liulin.be

Gesloten op maandag 
en dinsdag
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