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HET ECHTE ETEN

Alle Dagen Honger heeft een zwak voor 
echt eten. Een snee brood die door het einde-
loze geduld van een bakker uit niets meer dan 
bloem, zout en water is ontstaan. Met daarop 
een royale laag boter die verandert van kleur 
naargelang het seizoen. Eten waarbij een inkijk 
in het productieproces de appetijt stimuleert in 
plaats van onsmakelijke details te onthullen. Eten 
zonder een eindeloze ingrediëntenlijst waarin 
chemische additieven verstopt zijn. Eten dat 
niet de halve wereld is rondgevlogen om op ons 
bord te belanden. Eten waarbij de mensen die 
eraan werkten dat deden in goede omstandighe-
den. Eten waarbij ons vertrouwen niet gewonnen 
wordt door een label of reclamecampagne, maar 
door de man of vrouw die het heeft gemaakt. 

Ervaring leert ons dat dit echt eten door-
gaans niet voor het grijpen ligt in de supermarkt 
om de hoek. Je moet ernaar op zoek. Tijdens 
onze boodschappentochten raakten we meer en 
meer in de ban van de mensen die ons eten ma-
ken. Waarom kiezen ze voor kleinschaligheid en 
ambacht in tijden waarin het meeste eten wordt 
gemaakt door grote bedrijven? In ons hoofd zijn 
ze uitgegroeid tot helden. Maar hoe ziet de rea-
liteit van hun vak er eigenlijk uit?

DE HELDEN

We zochten en vonden bevlogen am-
bachtsmensen die ons wilden inwijden in hun 
vak. Mensen met een goed verhaal. We kozen 

voor koppige geesten met een uitgesproken 
standpunt, en voor producenten die tijd durven 
nemen en geen toegevingen doen: in hun stal-
len of witbetegelde ateliers zwaaien aandacht en 
visie de scepter. Het resultaat zijn boeiende por-
tretten van ambachtsmensen die elk met bui-
tengewone zorg echt eten fabriceren: een mole-
naar, een wildversnijder, een botermaakster, een 
oesterkweker, een misomaker, een kaasrijper, 
een kombuchabrouwer, een zeewierboerin, een 
zuurdesembakker, een serrist, een geuzesteker, 
een appelteler, een charcutier, een viskweker, 
een kaasmaker, een slachter, een CSA-boerin, 
een ijsmaker en een veeteler. 

Het voorbije jaar wurmden we ons zon-
der gêne binnen in graanmolens, slagersate-
liers, koeienstallen, rijpingscellen en brouwza-
len. Leunend tegen zakken bloem of gezeten op 
een hoop voederbieten keken we mee over de 
schouders van onze helden en stelden lastige 
vragen. We kwamen geïntrigeerd, hoopvol en af 
en toe verward terug naar buiten, maar telkens 
met meer dan genoeg stof voor een verhaal. We 
zagen hoe onwrikbare idealen werden omgezet 
in hard labeur: onze bewondering werd alleen 
maar groter. 

In dit boek wilden we de diversiteit die 
heerst in het landschap eer aandoen. Daarom 
hebben we de term ‘ambachtslui’ ruim geïnter-
preteerd: we spraken zowel de boeren die ruwe 
producten aanleveren als de artisans die een 
ruw product bewerken en het boven zichzelf 
uittillen door eindeloos geduld en kunde. We 
vonden ze allebei onmisbaar voor het verhaal 
dat we willen vertellen. Ook wat leeftijd betreft 
wilden we een zo divers mogelijk beeld tonen. 
We hebben de oude garde ontmoet wiens ex-
pertise jaren en soms zelfs generaties ver te-
ruggaat. Hoe hebben zij de stiel zien veranderen 
en wat brengt volgens hen de toekomst? Daar 
tegenover staan de jonge honden die bewust 
terugkeren naar de bron en elke dag hun han-
den willen vuil maken. Waar vinden zij de durf 
om zo radicaal te kiezen? Sommigen van de 
mensen die we ontmoetten zijn hoopvol, ande-
ren zijn bitter. Sommigen geloven hartsgrondig 
in vernieuwing, anderen houden vast aan tradi-
tie. De ene trekt zich op aan het hernieuwde 
enthousiasme voor artisanale producten, de 
andere voelt zich gewurgd door een te strikte 
regelgeving. Maar allemaal staan ze elke dag 
weer achter hun slacht- of toonbank, aan de 
pers of oven, op het veld of aan boord. Want er 
is niets anders dat ze zouden willen doen.



KLEIN VS. GROOT

Samen met de ambachtsmensen in dit boek 
stellen we ons de vraag wat de rol van ambacht 
in het voedselsysteem van vandaag kan zijn. Door 
globalisering en industrialisering lijkt ambacht ver-
drongen naar een nichepositie. De intensifiëring 
van de landbouw en voedselproductie kende een 
explosie na de laatste wereldoorlog, toen honger 
geen abstract idee was maar een dagelijkse reali-
teit. Meer produceren was een noodzaak om een 
groeiende bevolking te voeden en de angst voor 
een terugkerende schaarste te bekampen. Maar 
de uitdagingen van onze tijd blijken niet meer 
dezelfde. De oude methodes die gebruikt wer-
den om de voedselproductie te verhogen zijn nog 
steeds in gebruik en hebben een zware ecologi-
sche impact. We worden geconfronteerd met de 
eindigheid van onze planeet. Dus moeten we in-
ventief zijn en het systeem durven herdenken. En 
dat is precies wat een aantal mensen die we be-
zochten doen. Ze tonen aan dat als ambacht niet 
vasthoudt aan het verleden maar de uitdaging van 
deze tijd durft aan te gaan, er een vrijplaats ont-
staat waarin nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. 
We gingen op bezoek bij een duurzame viskwe-
ker wiens vis overleeft op een vegetarisch dieet, 
bij twee zeeboerinnen die in de Oosterschelde 
zeewier kweken als alternatieve eiwitbron en een 
veekweker die de diversiteit in ons veebestand 
in ere probeert te herstellen door een oud run-
derras te redden. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan met voorbeelden van inventieve oplos-
singen voor hedendaagse voedselproblemen die 
we gadesloegen bij onze ambachtsmensen. 

De schaalvergroting van de voedingsin-
dustrie heeft ook gezorgd voor een grote af-
stand tussen ons en wat we eten. We voelen ons 
nog maar weinig verbonden met het anonieme 
handelswaar in een wit plastic bakje. De angst 
voor nieuwe voedselcrisissen en het daaruit 
voortvloeiende vastklampen aan strenge contro-
lemechanismen zijn een reactie op de ongrijp-
baarheid van het grote mondiale web dat het 
voedselsysteem is geworden. Ook de nood aan 
voedseladviezen door overheden, dieetgoeroes 
en lifestylemagazines tonen hoe verward we sa-
men zijn over ons eten. En hoewel ambacht in 
het huidig voedselsysteem een kleine stroming 
is, toont het ons wel een alternatief. Ambacht 
is dichtbij en het is transparant. We weten wie 
ons eten maakt, wat erin zit en hoe het gemaakt 
wordt. Ambacht maakt duurzaamheid concreet 
en brengt korte ketens in de praktijk.

ZELF ECHT ETEN MAKEN 

Bij de ambachtsmensen die we bezochten 
verzamelden we niet alleen verhalen maar ook 
heel wat kennis om zelf goed eten te maken. En 
die kennis delen we graag. Want van goede ver-
halen, zo merkten we, krijg je honger. We kre-
gen bij elk bezoek een product mee naar huis en 
verwerkten dit tot een simpel gerecht waarin het 
volledig tot zijn recht komt. Die recepten hebben 
we ook in dit boek gezet. Ze zijn nooit uitsloverig 
en altijd zo eenvoudig mogelijk, en we hopen dat 
ze je zin geven om zelf te variëren.

 
Daarnaast hebben we ook een aantal ex-

perts uitgenodigd om mee aan tafel te schuiven, 
om opheldering te bieden over de vragen die 
hardnekkig in ons hoofd bleven hangen. Waarom 
vinden jonge boeren zo moeilijk landbouwgrond? 
Waarom zouden we gefermenteerd voedsel 
eten? Waarom smaakt ons brood anders dan 
vroeger? Waarom hebben we het moeilijk met 
de dood achter ons vlees? Wat is de impact van 
het Europees beleid op ons voedsel? Kunnen we 
nog met een gerust geweten (Noordzee)vis eten? 
Hun antwoorden waren vaak complex, maar we 
hebben ze in overzichtelijke stukjes samen pro-
beren te vatten. We hopen dat ze een aanzet 
kunnen zijn om dieper te graven en meer vragen 
te stellen aan tafel. 

Voor wie zelf graag op zoek gaat naar echt 
eten, bevat dit boek tot slot nog een lijst met 
adresjes die warm worden aanbevolen door de 
ambachtsmensen zelf. Zo weet je waar te begin-
nen als je in je eigen buurt topproducten op het 
spoor wil komen. 

EN AVANT

En dan rest ons slechts één ding: je een 
meeslepende reis te wensen langs alle verhalen 
in dit boek. 

Barbara, Johanna en Mayken

vooraf
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Johanna – heeft een zwak voor goede 
boter en versgedraaide venkelworst – drinkt het 
liefst frisse biolégère pintjes van Dupont en op za-
terdag een coupke – leeft in vrede met haar inner 
carrot – wordt blij van droogbonen – trakteert als 
dit boek een tweede druk haalt Barbara op een 
etentje bij Etxebarri in Spaans Baskenland. 

Barbara – komt doordeweeks uit bed 
voor Johanna’s fantastische havermoutpap maar 
in het weekend zweert ze bij boterbommetjes van 
croissantjes – wordt gelukkig van tonnen radijzen 
fermenteren volgens de vuistregels van Sandor 
Katz, een avond bij Aux Deux Amis in Parijs en de 
nieuwe editie van Lucky Peach – wil oud worden 
als Oma & Bella uit de gelijknamige documentaire.

Mayken – wordt warm van de esthetiek van 
een halve kool, een bosje radijzen of een schaal 
citrusvruchten – haalt energie uit haar dagelijkse 
portie havermout en de wilde kreten van Barbara 
en Johanna – boekt graag een ticketje Londen 
voor de heerlijke pizza bij Story – is fan van Maira 
Kalmans geïllustreerde dagboeken vol taart, ge-
schiedenis en witty humor.

Alle Dagen Honger is een foodcollectief, 
ontsproten aan de gulzige geesten van Johanna 
Goyvaerts, Barbara Serulus en Mayken Craenen. 
Deze dames houden van een goed bord eten en 
kunnen het niet laten uit te zoeken waar dit eten 
vandaan komt. 

Via recepten, verhalen en tekeningen do-
cumenteren ze al vier jaar lang hun zoektocht 
naar goed eten op hun blog alledagenhonger.be, 
die al meermaals bekroond is met de Weekend 
Knack Blog Award voor beste foodblog.

Elk najaar programmeert Alle Dagen 
Honger bovendien het foodfestival KRACHTVOER 
in De Studio in hun thuisstad Antwerpen. Tijdens 
dit festival willen ze met een scherpe selec-
tie documentaires, lezingen, tastings, diners en 
workshops een breed publiek aan het denken 
zetten over het voedsel dat op hun bord ligt. 

Verder schrijven, fotografen en koken 
Barbara, Johanna en Mayken voor De Standaard 
Magazine en zetten ze met regelmaat pop-up 
projecten op zoals tijdelijke themarestaurants, 
radiodiners, bijzondere (kook)workshops en 
veel meer. 
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Al in de tijd dat ze als journaliste werkte, was 
het Diny’s missie om de culinaire diversiteit van 
Nederland hoog te houden. Op haar 57ste be-
sluit ze om datzelfde doel op een radicaal an-
dere manier te gaan nastreven en zich het metier 
van charcutière meester te maken. Het is een 
ambacht dat in onbruik geraakt is en dat draait 
om het omvormen van ‘onedele’ delen van het 
varken tot een delicatesse. Paté maken dus, of 
worst, of rillettes; iets wat de meeste slagers al-
lang niet meer zelf doen. “Ik begon in het ate-
lier van een slager op rust paté te maken. Dat 
je van de goedkoopste delen van het varken – 
de schouders, het kaakspek en de lever – zoiets 
prachtigs kunt maken, vind ik geweldig mooi.”

Een aantal restaurants kwam haar charcu-
terie op het spoor. “Ik leverde onder andere aan 
Aan de Amstel, een bis-
tro waar Floris Brester in 
de keuken stond. Hij was 
helemaal onder de in-
druk van mijn producten. 
Op een keer nam ik een 
stukje preskop voor hem 
mee. Ikzelf word hele-
maal lyrisch van preskop, 
een koude terrine van 
het kopvlees van varken, 
in tegenstelling tot de 
meeste Nederlanders: 
het idee van een var-
kenskop doet hen gruwen. Maar Floris slaagde 
voor de test: hij was verbluft toen hij mijn fro-
mage de tête proefde.”

Floris, een oud-journalist en operalief-
hebber die in de keuken belandde, beschouwt 
de gedeelde liefde voor dat varkenskopje als het 

fundament van het pact tussen 
hem en Diny. “Een varkenskop 
is van zichzelf zo lekker dat je 
er amper iets aan moet doen. 
Wanneer je hem kookt in bouil-
lon en dan van het bot plukt, 
openbaart zich een fantasti-
sche, hartige, volle smaak. Dat 
is iets prachtigs. Eenmaal je 
daar achter komt, moet je je le-
ven veranderen”, grinnikt Floris. 
Dat is in ieder geval wat hijzelf 

gedaan heeft nadat hij van Diny’s preskop had ge-
proefd: “Ik vroeg aan Diny of ik een dag per week 
mocht komen helpen in haar Pasteibakkerij. Na 
een jaar deeltijds helpen, heb ik mijn ontslag ge-
geven als kok en ben ik in het diepe gesprongen 
met deze olijke juffrouw”, lacht hij.

EEN ODE AAN ENG VLEES 

Het is weliswaar geen makkelijke stiel die 
hij zich heeft aangemeten, want het blijft vech-
ten om de charcuterie aan de man te brengen. 
Diny legt uit dat Nederland angstig is als het op 
orgaanvlees of andere expliciet dierlijke stuk-
ken aankomt. “Nederlanders vinden alles eng. 
Orgaanvlees is taboe. Toen ik onlangs eenden-

maagjes had gekonfijt 
heb ik hemel en aarde 
moeten bewegen om 
klanten zo ver te krij-
gen om te proeven.” 
Diny en Floris strijden 
voor de erkenning van 
bloedworst, rillettes en 
pens als goed, eerlijk 
eten. En met succes: 
de vraag naar hun pro-
ducten stijgt, ze heb-
ben hun gamma kunnen 
uitbreiden en in 2011 

zijn ze van het kleine atelier verhuisd naar een 
ruime, leegstaande slagerij in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt. Daar staan afwisselend allerlei 
charcuteriespecialiteiten op het menu: verse 
worstjes met salie en citroen, rookworst, le-
verpastei, gekonfijte eendenbout, bloedworst, 
witte pens, rillettes en nog veel meer. 

Na jarenlang verslag uit te hebben gebracht over met 
uitsterven bedreigde producten als rauwmelkse boter, 
vergeten aardappelen en onbeminde citroenboon-
tjes, neemt culinair journaliste Diny Schouten in 2004 
ontslag bij Vrij Nederland om haar handen ten dienste 
te stellen van een ambacht. Een carrièreswitch die 
voortkomt uit de ergernis over de waardeloze kwaliteit 
van de Nederlandse vleeswaren. “Alles begon bij mijn 
frustratie dat ik in heel Amsterdam en omstreken geen 
charcuterie kon vinden die ik de moeite van het opeten 
waard vond”, aldus Diny.

Diny Schouten & 
Floris Brester 

charcutiers 
Amsterdam
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GEEN EGO’S

Floris en Diny zijn erg gesteld op de zuivere 
smaken van Franse charcuterie. “De kruiden die 
door Nederlandse slagers in het vlees worden ge-
draaid, komen allemaal van dezelfde grote fabrie-
ken, waardoor alles een eenheidssmaak krijgt”, 
vertelt Floris. “Het maakt niet uit hoe goed je 
vlees is, door die felle kruiderijen met fluoresce-
rende kleurtjes proef je het niet meer.” Diny be-
aamt dat volmondig en voegt eraan toe dat je als 
slager geen al te groot ego mag hebben. “Je moet 
niet je stempel op het vlees willen drukken. Enkel 
wanneer je al het overbodige weglaat, eerbiedig 
je het vlees. Voor ons is het van fundamenteel be-
lang om zo goed mogelijk vlees aan te kopen en 
het dan zo min mogelijk te verprutsen.”

Van te veel gedoe en complexe sma-
ken houden ze zich graag ver af. Eenvoud is 
hun motto. En dat zouden ze graag ook meer 
bij andere collega’s zien. “Sinds mannen weer 
baarden zijn gaan dragen, is ook de mode ont-
staan om zelf worsten te maken”, vertelt Diny. 
“Het eerste wat al deze worstenmakers doen, 
is nieuwe smaakjes verzinnen. Elke week heb-
ben ze een nieuw worstje. Daar heb ik een he-
kel aan: als ik een worst eet, wil ik het varken 
proeven.” Al geeft Floris toe dat ze zich in het 
begin ook wel eens bezondigd hebben aan 
overbodige frivoliteiten. “We hebben gelukkig 
vreselijke strenge proevers in onze entourage. 
Een vriendin die chef is proefde onze boudin 
blanc die we toentertijd kruidden met kervel 
en oregano. Haar oordeel was scherp: modder! 
Eén kruid bleek meer dan genoeg. Nu vind je in 
onze pens enkel nog kervel terug.”

Diny’s grote verdriet tijdens haar dagen 
als culinair journaliste was het verdwijnen van 

van hun slagerij, aan het water van de Amstel. Elk 
jaar wordt er eentje geslacht. Diny: “Varkens zijn 
prima recyclagesystemen: ze eten àlles en zet-
ten zo afval om in vlees. We begonnen varkens te 
houden om onze groenteresten kwijt te kunnen, 
maar we ontdekten snel dat we zoveel konden 
leren door ze zelf te slachten en te verwerken. 
Het is niet de bedoeling dat het onze troeteldie-
ren worden; ze krijgen daarom geen naam maar 
een nummer. Dit jaar hebben we Zes geslacht.” 

“Het is een cliché, maar hoe 
meer je bijleert over char-
cuterie, hoe meer je beseft 
hoe weinig je er nog maar van 
weet. Het slagersvak is een 
mer à boire.” 

producten door strikte – in haar ogen overdre-
ven – voedselveiligheidsmaatregelen. Regels 
waar ze nu als ambachtsvrouw rechtstreeks 
mee geconfronteerd wordt. “Veel dingen kun-
nen door de strenge regelgeving niet meer zoals 
ze zouden moeten”, betoogt Diny. “In een paté 
moeten gestoofde sjalotten en vers gehakte 
knoflook. Maar je mag geen groenten hakken 
in dezelfde ruimte waar je vlees verwerkt. Dit 
zijn regels op maat van grote bedrijven. Net 
zoals de regel dat je groenten en vlees niet in 
één koelkamer mag bewaren. Maar waar kan 
een kleine slager zijn tweede koelkamer kwijt? 
Daardoor werken alle slagers met smerig spul 
als gedroogd knoflookpoeder.”

Het grootste deel van hun vlees bestellen 
Diny en Floris bij leverancier Lindenhoff. Maar 
sinds een paar jaar houden de charcutiers zelf 
ook twee varkens op een stukje grond niet ver 

Voor Diny en Floris is het ontzettend leer-
rijk om het volledige traject van varken tot vlees 
op te volgen en aan het einde van de rit een 
heel varken te moeten opmaken. Gewoonlijk 
werken ze enkel met de wangen, kinnebakken, 
schouders en kop; de mooie delen zoals de rib-
stukken, buik en hammen komen het atelier niet 
binnen. Maar na de slacht van hun eigen varken 
staat Floris wel hammen te koken en varkens-
pootjes te vullen.

charcutiers
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“Ik snap door het kweken van onze eigen 
varkens beter wat de economische realiteit is 
van een varken houden”, vertelt Floris. “Hoe ou-
der een varken wordt, hoe meer vet het aanzet. 
In het begin groeit een varken snel en wordt het 
voer heel efficiënt omgezet in vlees. Maar als het 
beest wat ouder wordt, gaat dat trager. Vet is dus 
eigenlijk het duurste deel van het varken, maar je 
kunt er het minst geld voor vragen, want mensen 
huiveren ervan. Dus is het logisch dat de indus-
trie een varken slacht op zes maanden, wanneer 
het nog goed mager is.” Diny vertelt graag hoe 
magnifiek het vlees van haar varkens is: “Het is 
mooi dooraderd en compact. We geven ze heel 
kostbaar graanvoer, waar geen soja in zit maar 
waar spelt onder is gemengd: dat stimuleert de 
vetdooradering. Als extra’s krijgen ze onze groen-
teresten en de naburige zorgboerderij gooit wel 
eens een lading appels over de draad.” 

Al heeft Floris wel, nu hij varkens houdt, 
meer begrip gekregen voor varkensboeren die er 
ervoor kiezen om (niet lokaal of duurzaam ge-
teelde) soja aan hun varkens te geven: “Veel boe-
ren staan onder zware financiële druk. Als je dan 
10.000 varkens hebt die allemaal talloze kilo’s 
voer verorberen, kan ik beginnen snappen dat je 
een euro wil besparen door goedkope soja door 
je voer te mengen. Wie weet kan het de finan-
ciële redding van je bedrijf betekenen. Helaas 
betekent het ook dat de kwaliteit van je vlees 
achteruitgaat. Wat er dan weer voor zorgt dat 
mensen niet veel meer willen betalen voor var-
kensvlees, want het is waterig en smaakt nergens 
naar.” Diny: “We hebben aan voer voor ons var-
ken dit jaar 5 euro per kilogram vlees besteed. In 
de tijd dat ik over eten schreef, kreeg een var-
kensboer niet meer dan 1 euro per kilogram voor 
varkensvlees.”

NIET DUUR, WEL KOSTBAAR
 
Als klanten protesteren over de hoge kost-

prijs van hun producten, is dat voor Diny en Floris 
een steek in het hart. “Dat doet pijn”, vertelt 
Floris. “Want ofwel vinden ze het product de prijs 
niet waard, ofwel denken ze dat wij geldkloppers 
zijn. Als je weet hoe weinig we verdienen, steekt 
dat. Ik vind bovendien dat onze charcuterie niet 
te duur is: het is een kostbaar product. Ook ik 
kan niet elke dag mijn eigen waar eten, maar 
ik koop ook niet elke dag een diamanten ring. 
Het is allemaal handwerk, dat vraagt tijd en dus 
kost het iets.” Diny: “Je probeert jezelf daarte-
gen te wapenen. Vroeger ontplofte ik wel eens.  

En Floris had de gewoonte om dan nog een week 
te mopperen. Mensen realiseren zich niet hoe-
veel ze aan andere spullen uitgeven, aan een auto 
bijvoorbeeld! Wat je in je mond stopt is toch veel 
belangrijker. De levensvreugde als je iets lekkers 
eet is mij persoonlijk veel waard.” 

Floris voelt wel dat er veranderingen op til 
zijn, en dat laat hem toe de toekomst af en toe 
toch rooskleurig in te zien. “Op dit moment is 
het nog altijd moeilijk om met je handen geld te 
verdienen en dat is jammer. Maar: er staat stilaan 
een jonge garde consumenten op die zich niets 
meer laat wijsmaken en alles zelf wil uitzoeken. 
Er ontstaat een groter bewustzijn over wat je wel 
en vooral niet moet eten.” Diny: “We krijgen hier 
regelmatig jonge mensen over de vloer die niet 
veel vlees eten. Maar àls ze vlees willen eten, ko-
men ze naar hier, omdat ze onze worstjes zo lek-
ker vinden. Dat is heel bevredigend.”

En toch: als we het aantal ambachtslui 
niet verder willen zien slinken is er volgens Diny 
actie nodig: “Ik ben ervan overtuigd dat er nood 
is aan een uitzonderingsstatuut voor kleinscha-
lige producenten. Dat is een voorwaarde om het 
verdere bestaan van ambachten te garanderen. 
Je kunt de investeringen die nodig zijn om aan 
de regelgeving te voldoen niet bekostigen met 
de verkoop van een paar worstjes: als je die in-
vesteringen doet, moet je je productie opscha-
len. En dan moet je verhuizen naar een indus-
trieterrein buiten de stad. Een droevig gegeven, 
want zo verdwijnt eten uit de stad en wordt de 
afstand tussen de consument en zijn voedsel 
weer groter. Er moet absoluut weer plaats ko-
men voor de kleintjes.” 

“Enkel wanneer je al 
het overbodige weglaat, 
eerbiedig je het vlees.”

charcutiers
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“Hoe sneller het moet, hoe meer kwaliteit 
verdwijnt. Het draait allemaal om tijd.” 

charcutiers
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“Als je als slager niet zelf je worst maakt, 
kun je evengoed ijskasten verkopen.”

charcutiers
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DIT HEB JE NODIG VOOR 2 PERSONEN 
(IN EEN WECKPOT VAN 1 L): 

• 250 g gedroogde citroenboontjes  
of cannellinibonen

• 50 g gerookt spek,  
in fijne reepjes gesneden 

• 2 teentjes gepelde look
• 5 blaadjes salie
• 3 afgeritste takjes tijm
• 2 blaadjes laurier
• 10 zwarte peperkorrels
• 50 ml olijfolie
• zeezout

Bonen in de pot
Citroenbonen zijn kleine, geelgroene droogboontjes met een 

grappig zwart omrand naveltje, die na het koken hun gouden glans be-
houden. Charcutiers Diny en Floris verkopen deze kleinoden in De Pas-
teibakkerij, als ode aan het bonenrijk dat Nederland ooit was. Vroeger 
had elke streek in Nederland zijn eigen bonensoort en -telers, maar 
vandaag is de kweek nagenoeg verdwenen. Er zijn nauwelijks nog te-
lers die zich bekommeren om de bruine Walcherse kogelboon, de Witte 
Krombek, de Spikkelboon of het citroenboontje. De reden? Droogbo-
nen vragen veel handenarbeid tijdens het oogsten, drogen en schoon 
maken. Wij vinden het echter hoog tijd om de nederige droogboon weer 
naar waarde te schatten. Je kunt ze klaarmaken in een glazen pot – een 
manier van bonen koken die ook prima geschikt is voor beter gekende 
boonsoorten zoals de cannelliniboon – en zo smaken ze heerlijk bij de 
crépinettes (networstjes) die we van Diny en Floris meekrijgen.

ZO MAAK JE HET: 

1. Week de bonen minstens 6 uur in koud water.

2. Spoel de geweekte bonen en doe ze in een weck-
pot. Verdeel hierbij het spek, de look en de rest van 
de kruiden over de inhoud van de pot. Wees niet te 
gul met zout – het gerookt spek is al zout. Vul de 
pot met water tot de inhoud 1 cm onder water staat. 
Giet dan de olijfolie bovenop de rest, zodat je een 
afdeklaagje krijgt.

3. Plaats de weckpot in een grote met koud water ge-
vulde kookpot. Breng alles langzaam aan de kook. Zo 
zorg je ervoor dat de temperatuur binnen en buiten 
de weckpot niet te veel verschilt en zodat het glas 
niet kapot springt.

4. Laat de citroenbonen 3 uur zachtjes garen, reken op 
4 uur wanneer je cannellinibonen gebruikt. Houd de 
temperatuur van het water net onder het kookpunt, 
het mag niet te hard koken. Als het water in de kookpot 
begint te zakken, vul het dan aan met kokend water. 
Het water in de weckpot hoef je niet aan te vullen: het 
laagje olie zorgt ervoor dat er geen water verdampt.

5. Stort de bonen uit de weckpot uit op een schotel en 
overgiet ze eventueel met een beetje bakvet van het 
vlees dat je erbij serveert.

bonen in de pot



233232

besteden we veel tijd aan onderzoek naar de juis-
te teelt- en oogsttechnieken. We moeten slim-
mer zijn dan China (lacht) en blijven gaan voor 
duurzaam gekweekt zeewier van topkwaliteit.”

EEN VOLWAARDIG  
CULINAIR PRODUCT

Wereldwijd bestaan er meer dan 300.000 
verschillende soorten zeewier. Daarvan lenen er 
zich slechts enkele voor commerciële teelt, on-
der te verdelen in drie soorten: groen-, bruin- 
en roodwieren. “Zeewier is eigenzinnig, elke 
soort heeft nood aan andere kweekomstandig-
heden”, aldus Rebecca. Tijdens de zomer telen 
we zeesla, een groenwier dat veel licht nodig 
heeft en van warm water houdt. Als je zeesla 
plukt, groeit het daarna gewoon weer aan. Het 
is een prachtige groente: als je de blaadjes uit 
het water haalt en de zon schijnt er doorheen, 
dan begrijp je waarom zeewier ook wel ‘groen 
goud’ genoemd wordt.” Wanneer het kouder 
wordt, begint de kweek van bruinwier: “We telen 

suikerwier, of ‘Royal kombu’. Dit wier zit dieper 
in het water dan het zomerwier en is pas in de 
lente helemaal volgroeid.”

“Veel mensen denken dat zeewier naar vis 
smaakt, dat is een misverstand. Mensen kennen 
dikwijls alleen de geur van afgestorven zeewier 
dat op het strand ligt. Vers zeewier heeft een 
zachte en neutrale smaak. Gedroogd zeewier 
proeft dan weer ietwat ziltig.” Jennifer legt uit 
dat je alleen kwaliteitszeewier krijgt wanneer je 
het met de nodige zorg verwerkt. “Na het oog-
sten spoelen we het zeewier met zeewater. Dat 
is meer werk en niet alle telers doen het, maar 
het product wordt wel lekkerder. Ook het droog-
proces is belangrijk. We drogen in een speciale 
ruimte op lage temperatuur zodat alle vitamines 
en mineralen behouden blijven. Zeewier dat niet 
voldoende gedroogd is, kan verkleuren en kun je 
veel minder lang bewaren.”

Een deel van hun zeewier wordt vers ver-
kocht, een ander deel gedroogd: “De gedroogde 
zeewiervarianten zijn belangrijk voor een pionie-
rend bedrijf als het onze, omdat we op die ma-
nier het hele jaar door kunnen leveren. Gedroogd 

gebeurt zonder de natuur geweld aan te doen of 
de zeebodem te beroeren. Duurzaam telen is te-
len met respect voor de zee. Volgens ons is dat 
de enige juist manier om zeewier te produceren, 
de uitdaging ligt erin om deze manier van telen 
rendabel te maken. Nu doen we alles nog met de 
hand: van het aanplanten tot het oogsten, was-
sen en drogen. Dat is arbeidsintensief en fysiek 
zwaar werk. Als we willen overleven moeten we 
groeien en hebben we machines nodig. Daarom 

“Meer dan de helft van onze aarde 
bestaat uit water, een enorme ruimte 
die mogelijkheid biedt voor een meer 
duurzame voedselproductie.”

zeewierboerinnen
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blijft zeewier minimaal twee jaar goed en je kunt 
er alle kanten mee uit. In Engeland wordt het 
zelfs gebruikt als zoutvervanger in brood, waar-
door je een product met minder sodium, meer 
kalium en meer mineralen en vitaminen krijgt. 
Fantastisch toch.” De voedingsindustrie ver-
werkt overigens wel vaker zeewier in ons eten: in 
chocolademelk wordt zeewier gebruikt als ver-
dikkingsmiddel zodat de chocolade niet naar de 
bodem zakt en ook in bier zit zeewier, dat ervoor 
zorgt dat het schuimkraagje op je pintje langer 

standhoudt. “Het zeewier wordt dan wel zo in-
tensief bewerkt dat alle kleur, smaak maar ook 
de waardevolle eiwitten, vitamines en mineralen 
eruit zijn. Dat vinden we zonde. Zeewier moet 
niet verstopt worden maar meer in de schijnwer-
pers staan als volwaardig culinair product. Daar 
willen we mee voor zorgen: binnen enkele jaren 
hebben we een grotere boerderij met verschil-
lende soorten zeewier, zodat we iedereen kun-
nen laten zien hoe divers zeewier kan zijn. Dat is 
onze droom.”

zeewierboerinnen
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“Zeewier is een goede hongerstiller. Als we aan het werk 
zijn en we geen tijd hebben om te eten, nemen we een paar 
happen vers zeewier en dan kunnen we weer verder.”

zeewierboerinnen
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DIT HEB JE NODIG VOOR 4 PERSONEN: 

• 3 l water
• 3 flinke stukken zeewier van 6 cm
• 3 gedroogde shitakes
• 1 kg groenten naar keuze; wij gebruikten 

paksoi, romanesco, broccoli, snijbonen 
en verse shiitakepaddestoelen

• 3 cm gember, geschild en geraspt
• 1 teen look, gepeld en gesnipperd
• 2 steranijs
• 1/2 gedroogde chilipeper,  

fijngesnipperd
• 75 ml soja of shoyu
• 75 ml mirin
• 1 eetlepel ongeraffineerde rietsuiker
• 200 g noedels  

(tarwe, boekweit of een mix)
• geroosterde sesamolie
• sesamzaad
• eventueel 1 zachtgekookt eitje

Noedelsoep
Als je na een weerspannige dag nood hebt aan een portie troos-

tend voedsel is noedelsoep je redding. Dankzij de gemakkelijke bouil-
lon op basis van zeewier en shitake hoef je geen beenderen of kar-
renvrachten groenten aan te dragen om de voldoening te voelen van 
zelfgetrokken bouillon. Wij kiezen voor dit recept ingrediënten in alle 
tinten groen om esthetische redenen, maar uiteraard zijn alle groen-
teladerestjes welkom in deze soep. Als je harde groenten als knollen 
of wortels gebruikt, snijd ze dan fijn genoeg zodat ze snel garen. Een 
schep miso is in deze soep natuurlijk nooit verkeerd, maar wij zagen het 
als een uitdaging om een hartige noedelsoep op tafel te zetten zonder 
naar onze vertrouwde pot miso te grijpen. De soja-mirin-melange geeft 
de soep de nodige fond.

ZO MAAK JE HET: 

1. Maak dashibouillon door 3 liter water aan de kook te 
brengen. Laat hier de shitake en het zeewier mini-
mum 3 uur in trekken, terwijl je het water net onder 
het kookpunt houdt. Vis het zeewier en de shitake 
uit de bouillon. De shitakes kun je fijn snijden en in 
de soep verwerken.

2. Bak in een grote kookpot de look, gember, steranijs 
en chili in een eetlepel sesamolie tot alles begint te 
geuren. Giet vervolgens de dashibouillon op de krui-
den en kook hierin de groenten beetgaar. 

3. Kook in een klein pannetje de soja, mirin en suiker op 
tot het mengsel schuimt. 

4. Kook de noedels in gezouten water tot ze beetgaar 
zijn. Voeg de noedels toe aan de bouillon met groen-
ten en meng dan het sojamengsel door het geheel. 
Als je dit beetje per beetje doet, kun je proeven 
wanneer jij de soep zout genoeg vindt. 

5. Meng alles door elkaar, schep uit in kommen en werk 
af met wat druppels sesamolie, sesamzaadjes en 
eventueel een zachtgekookt eitje. 

noedelsoep




