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De Amerikaan Klaus Georis verliet zijn thuisland om in de leer te gaan bij de Belgische 
topchef Kobe Desramaults. Vandaag baat hij in Gent een Mexicaans restaurant uit 
en promoot hij het plezier van taco’s, burrito’s en jalapeñopepers. 
TEKST BARBARA SERULUS, FOTO’S  SENNE VAN DER VEN
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‘Ik wil graag geloven dat Kobe ver-
liefd is geworden op de Mexicaanse 
keuken op het moment dat ik hem 
een bord chicken mole voorzette.’ De 
dozen vol maisbloem en chilipepers 
die Klaus’ moeder met de post naar 
Dranouter stuurde, gaven aanvan-
kelijk groot jolijt bij de rest van de 
keukenploeg. Maar algauw werd het 
collectief uitkijken naar het volgende 
pakket dat weer een onvergetelijke 
personeelslunch zou opleveren, geïn-
spireerd op de smaken uit Klaus’ 
kindertijd. ‘Mijn moeder, wier beide 
ouders uit Mexico komen, maakte 
elke dag simpele, verse Mexicaanse 
maaltijden. En waar ik woonde in 
Californië, kon je op elke hoek van de 
straat een perfecte taco eten. In het 
Heuvelland moest ik die smaken zelf 
creëren: het gemis was te groot.’

WINTER OVERBRUGGEN
Georis leerde koken bij Michael Tusk 
in San Francisco, in het sterrenres-
taurant Quince. De chef raadde zijn 
leerling aan om stage te lopen in een 
restaurant in België, in een afgele-
gen hoeve met een onuitspreekbare 
naam: In De Wulf. ‘Als je daarheen 
gaat, zul je nooit meer op dezelfde 
manier naar eten kijken. Het zal je 
leven veranderen’, beloofde hij. ‘Ik 
denk dat ik in mijn jeugdige arro-
gantie eens met mijn ogen heb gerold 
toen hij dat zei: het klonk me te pom-
peus. Maar drie jaar later ben ik toch 
op het vliegtuig gestapt, toen ik de 
kans kreeg om er twee weken stage te 
lopen.’

Na de intense onderdompeling ver-
trok Klaus niet terug naar Amerika. 
‘De winter stond voor de deur en ik 
was geïntrigeerd hoe Kobe dat sei-
zoen zou overbruggen. In het zonnige 
Californië is er altijd lokaal vers voed-
sel in overvloed, maar in België is de 
oogst in de winter verschrikkelijk 
schraal. Hoe kun je van winterpenen, 
een paar peterseliewortels en een 
knolselder een fantastisch gerecht 
maken?’ 
Toen Klaus na een jaar In De Wulf 
verliet, trok hij naar Barcelona. ‘Ik 
stond op het punt om een job aan te 
nemen daar, toen ik telefoon kreeg 
uit België: Kobe. Om te vragen of ik 
geen Mexicaans restaurant wou ope-
nen in Gent. Het pand van de voor-
malige Vitrine stond leeg. De huur 
liep nog vijf maanden. Ik ben terug-
gekeerd en hier zijn we nu (lacht).’ 

STRAFFE CHILI 
Mexicaanse gerechten typeert Klaus 
als krachtig, eerlijk, troostend en 
pikant. Chili ’s zijn onmisbaar en 
vind je in alle kleuren, vormen en 
gradaties van pittigheid. In Mexico 
worden ze door kleine telers in de 
zon gedroogd en daarna gerookt, wat 
een specifiek, onvervangbaar aroma 
geeft. ‘Op de terugreis uit Mexico zit 
mijn koffer altijd vol gedroogde chi-
lipepers die je alleen op kleine plat-
telandsmarktjes vindt. Sommige 
soorten zijn zo zeldzaam dat ik veel 
overtuigingskracht aan de dag moet 
leggen om een grote zak te mogen 
kopen.’

In La Chaparrita maak Georis het 
eten dat hij zich herinnert uit zijn 
jeugd. ‘In Mexico vind je amper gas-
tronomische restaurants: het culi-
naire leven speelt zich af op straat. 
Iedereen, arm en rijk, eet samen aan 
hetzelfde kleine eetstalletje of in het 
buurtrestaurant. Het klassenverschil 
valt volledig weg als het op eten aan-
komt. Wat je proeft, is fantastisch: 
sommige straatverkopers maken 
al hun hele leven lang één gerecht, 
elke dag opnieuw. Het lijkt extreem 
simpel, maar als je het zelf probeert, 
besef je hoe complex het is om die 
smaken precies goed te krijgen.’ 
Streven naar een authentieke 
Mexicaanse keuken in België heeft 
geen zin: het klimaat en de produc-
ten laten het niet toe. ‘Ik probeer zo 
veel mogelijk te werken zoals ik het 
geleerd heb in In De Wulf, met lokale 
leveranciers en seizoensproducten. 
Zo maak ik geen salsa met tomaat 
in het midden van de winter, maar 
experimenteer ik dat seizoen met 
pompoen- en zonnebloempitten.’ 
‘De Mexicaanse keuken is in opmars’, 
meent Georis. ‘In de top vijftig van 
beste restaurants ter wereld zijn drie 
Mexicaanse restaurant terug te vin-
den. Noma opent binnenkort een 
pop-up in Mexico. Ik ben blij dat we 
met velen zijn die de pure en eerlijke 
smaken van de Mexicaanse keuken 
op het bord brengen, zodat mensen 
zo snel mogelijk de alomtegenwoor-
dige tex-mex-gerechten – druipend 
van het vet en bedolven onder een 
laag gesmolten kaas – vergeten.’ 

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

1 glas witte wijn
2 wortelen (grofgehakt)
2 stengels prei (grofgehakt)
4 tenen knoflook (geplet)
1 kg kokkels (week een nacht in koud, 
gezouten water zodat ze hun zand uitspuwen)
1 bussel peterselie
1 bussel koriander
1 rode ui
Zout naar smaak
100 ml koolzaadolie
70 ml azijn (Klaus gebruikt huisgemaakte lookazijn, 
maar een zachte wittewijnazijn of vers limoensap
kan ook)
Een stuk verse vis (ongeveer 200 g per persoon)

BEREIDING

1.  Breng een pot gezouten water aan de kook en laat de 
wortelen, prei, knoflook en witte wijn even sudde-
ren om een snelle bouillon te maken. Gaar hierin de 
kokkels gedurende 30 seconden, of tot ze opengaan. 
Schep uit de bouillon en laat afkoelen. 

2.  Hak de kruiden fijn en snipper de ui fijn. Haal de 
kokkels uit hun schelp. Meng de kruiden, ui en de 
kokkels en breng op smaak met de olie en azijn en een 
snuf zout. 

3.  Bak de vis en serveer met de salsa. 

I

GEROOSTERDE VIS 
MET EEN SALSA 
VAN SCHELPJES
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INGREDIËNTEN 

Voor de f lan
350 g melk 
350 g room 
5 eieren
125 g suiker
1 tl maiszetmeel
Zeste van 2 bloedsinaasappels
Een snufje zout

Voor de karamel
250 g suiker
Het sap van 1 à 
2 bloedsinaasappels
150 ml room
Een snuf zout

Voor de topping
250 g zonnebloempitten
125 g suiker
Sap van 1 bloedsinaasappel
Een snuf zout

 BEREIDING

1.  Meng alle ingrediënten voor de 
flan in een mengkom. Lepel het 
mengsel in de (hittebestendige) 
kommetjes waarin je het wilt 
serveren. Zet in de oven. Als je een 
stoomoven hebt, kun je de flans 
20 minuten stomen op 85 °C. In 
een gewone oven plaats je de flans 
in een ovenschaal met water en 
bak je ze 20 minuten au bain-
marie op 175 °C. Test even of ze 
voldoende stevig zijn, anders geef 
je ze nog 5 à 10 minuutjes extra 
oventijd. 

2.  Voor de karamel stort je de 
suiker in een pan. Bedek met 
sinaasappelsap tot alle suiker 
net onderstaat. Verwarm tot alle 
vocht is verdampt en de suiker 
begint te karamelliseren. Als de 
suiker donkerbruin is, voeg de 

 room toe en laat inkoken tot 
de saus een stroperige dikte 
heeft. Breng op smaak met 
een snuf zout. Als je een frisse 
sinaasappelsmaak wilt, kun je 
aan het eind nog een geut sap 
toevoegen. 

3.  Voor de gekaramelliseerde 
zaadjes maak je opnieuw een 
karamel op dezelfde wijze zoals 
hierboven – alleen voeg je deze 
keer geen room toe, maar roer je 
de pitten en een snuf zout onder de 
donkere suikermengeling. Spreid 
het mengsel uit over een met 
bakpapier beklede bakplaat en 
laat afkoelen. Breek in stukken.

4.  Om te serveren, giet je een laagje 
karamelsaus over de flans en 
kruimel je de krokante zaadjes 
erover. 

INGREDIËNTEN 

250 g geroosterde rijst 
(toast de rijst in een
droge pan tot hij 
geurig en lichtbruin is) 
1,25 l warm water 
10 g vanillesuiker
100 g suiker 
1 tl kaneel 
250 ml melk

 BEREIDING

1.  Meng het water met de 
geroosterde rijst, suiker en kaneel 
in een kom. Laat het mengsel een 
nacht rusten in de koelkast. 

2.  Mix de volgende dag alles in een 
blender en giet door een fijne 
zeef, zodat de pulp van de rijst 
achterblijft. Meng 

 de melk eronder en serveer 
ijskoud. Als je niet kunt 

 wachten om te proeven, kan 
 dat bijvoorbeeld in 
 een glas vol ijsblokjes

FLAN
‘Flan is life. Het is hét Mexicaanse dessert bij uitstek. Ik heb de traditionele manier van serveren 
omgekeerd: de karamel wordt normaal onderaan in het kommetje gegoten, zodat hij bij het omdraaien 
verleidelijk over de custard loopt. In Mexico vind je f lan in alle smaken, bijvoorbeeld koffie 
of chocolade. Dit is een interpretatie met bloedsinaasappel.’ 

HORCHATA
‘Het oorspronkelijke Spaanse recept voor deze frisse melkdrank wordt gemaakt met (tijger)noten, 
de Mexicanen gaven er een eigen draai aan en wisselen de noten in voor geroosterde rijst. De zachte 
smaak van dit populaire drankje brengt de pittige smaken van taco’s en burrito’s meesterlijk in balans.’

»



46

 
INGREDIËNTEN 

 (VOOR 4 PERSONEN)

• Voor het tortilladeeg
 200 g masa harina (de traditionele 

bloem om tortilla’s te maken, Klaus 
vindt ze op www.mexicanfood.be) 

 Een snufje zout 
 250 ml water 
• Voor de vulling (barbacoa)
 3 uien, 3 wortelen
 3 tenen knoflook, 3 el olie
 Een stuk lamsvlees van ongeveer 
 500 g (gebruik eender welk stukje
 lam dat je lekker vindt. In het 

restaurant gebruikt Klaus 
 meestal lamsschouder, nek 
 of buik)
 2 el vetstof
 1 tl venkelzaad of een paar 

avocadobladeren
• Voor de salsa
 1 kg tomaten
 4 witte uien
 6 jalapeñopepers
 1 bol knoflook
 2 bussels koriander
 Zout naar smaak
 Limoensap naar smaak

 BEREIDING

 Voor het tortilladeeg
1.  Meng de bloem met het water en 

zout met je handen tot een samen-
hangend deeg. Verdeel het deeg in 
balletjes van 30 gram. Maak ronde 
pannenkoekjes met een tortilla 
press of een deegrol. Het deeg is vrij 
kleverig, dus het helpt om het balle-
tje tussen twee stukjes huishoudfo-
lie te leggen voor je het uitrolt. 

2.  Bak de tortilla’s in een gietijzeren, 
hete pan gedurende een minuut 
per kant. Je kunt de tortilla’s warm 
houden door ze in een handdoek te 
wikkelen. 

 Voor de vulling
3.  Rooster de uien, wortelen en knof-

look, besprenkeld met olie, in een 
warme oven van 180 °C tot ze zacht 
zijn. Korst het vlees in een hete 
kookpot in de vetstof. Als het vlees 
langs alle kanten geschroeid is, voeg 
je de wortelen, uien, knof look en 
avocadoblad of venkelzaad toe. Zet 
alles onder water en laat 4 à 5 uur 
zachtjes pruttelen tot het vlees uit 
elkaar valt. 

4.  Laat afkoelen, haal het vlees uit de 
vloeistof en trek het in stukjes uit 
elkaar. Houd de kookvloeistof bij 
om rijst in te koken, of laat reduce-
ren tot een saus en gebruik het om 
je vlees wat jus te geven als je het 
opnieuw opwarmt. 

 Voor de salsa
5.  Rooster de tomaten, ui, pepers en 

knof look in een voorverwarmde 
oven van 200 °C gedurende twin-
tig minuten. Blend de geroosterde 
groenten en aromaten in een blen-
der tot een fijne pasta. 

6. Laat afkoelen, voeg de gehakte kori-
ander toe en breng op smaak met 
zout en limoen.

 La Chaparrita, Brabantdam 134, 
9000 Gent, nog open tot 1 mei.

TACO’S
‘Een taco is een simpel, maar geniaal gerecht.De rijke smaken van 
het vlees worden gecounterd door de frisse toetsen van de salsa, 
bijvoorbeeld van ananas of groene tomaten. Bovenop komt limoen, 
koriander en ui die door de vettigheid van het vlees snijden. Dat alles 
wordt geserveerd op een zachte tortilla: de perfecte balans.’ 
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