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ALS BOTER
Vet kan weer. Na de jarenlange ban op 

(verzadigd) vet als dé oorzaak van al wat lelijk 
en slecht is in de wereld, klimt koning boter 
weer op z’n troon. De Nederlandse jongens 

van Ghee Easy zetten in op ghee, of geklaarde 
boter. Het doel: olijfolie als standaard bakvet 

vervangen in het gemiddelde Vlaamse 
huishouden.
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ie als een brave burger light 
begon te eten, at in de praktijk 
vaak vetarm, maar suikerrijk. 
Vet staat gelijk aan smaak en 
wanneer het uit de ingrediën-
tenlijst wordt gekeild, komt er 
meestal suiker of zout voor in de 

plaats. Zo droegen de gezondheidsadviezen onbe-
doeld bij tot uit de pan rijzende BMI-waarden.
Time Magazine liet in 2014 een sierlijke boterkrul 
zijn cover vullen met de niet mis te verstane kop ‘eat 
butter’ en ook Amerikaanse onderzoeksjournaliste 
Nina Teicholz moedigde aan om weer aan het spek 
te gaan in haar bestseller The big fat surprise. Wie 
jarenlang magere yoghurt heeft gegeten en marga-
rine op z’n boterham heeft gesmeerd, mag zichzelf 
voor het hoofd slaan: het was allemaal een spijtige 
vergissing. Sinds de genuanceerdere kijk op cho-
lesterol en de ontdekking van de nefaste gevolgen 
van de artificieel geharde plantaardige vetten ofte 
‘transvetten’ blijken goede boter, volle melk en een 
dooraderd stuk rood vlees niet langer vijand num-
mer 1. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse 
jongens van Ghee Easy. Met z’n drieën produceren 
ze fris ogende potjes geklaarde boter. 

GEHEIMZINNIGE POT
‘Ik ben nochtans een grote fan van olijfolie’, zegt 
David Klingen van Ghee Easy. ‘Heerlijk om over je 
salade te sprenkelen, maar de verbrandingstem-
peratuur is veel te laag om als bakvet te gebruiken.’ 
Waarom kunnen we dan niet gewoon een klont 
roomboter in de pan laten smelten? ‘Boter is hele-
maal heerlijk, maar voor op je boterham of om een 
saus mee te maken. Als je een steak in boter bakt, zie 
je dat het vet zwart wordt: verkoolde eiwitdeeltjes. 
Dierlijk vet is nu uit de ban, maar verbrande zaken 
blijven ongezond.’ In dat gat springt ghee: het ide-
ale bakvet dat de rijke smaak van roomboter heeft, 
maar niet kan aanbranden omdat de boter geklaard 
is. De verbrandingstemperatuur is 2500 °C.
We beklimmen de steile trap naar de zolder boven 
de kleine productieruimte van het Ghee Easy-
hoofdkwartier, in Bunnik bij Utrecht. Eenmaal 
boven wanen we ons op vrijdagavond in het lokale 
jeugdhuis: het is duidelijk dat er geen vrouwen zijn 
in het team van Ghee Easy. Terwijl hij diep weg-

zinkt in de aftandse zetel, vertelt David hoe hij op 
het idee kwam om de exotische ghee te maken met 
oer-Nederlandse biologische roomboter.
‘Op de achterste pit van het fornuis stond altijd een 
geheimzinnig aandoende zwarte pot te pruttelen. 
Daarin maakte mijn moeder ghee. Ze was het pro-
totype van een zweverige hippie – meditatie en wie-
rook incluis – en kookte volgens de principes van de 
ayurveda, een Indiase gezondheidsleer waarin ghee 
een belangrijk ingrediënt is. Mijn puberale rebellie 
bestond uit het verslinden van een grote zak friet, 
maar intussen ben ik teruggekeerd naar mijn roots. 
Ghee is gewoon een heel mooi en gezond product. 
Als er toen vrienden op bezoek kwamen, moest ik al 
uitleggen wat ghee precies was en dat doe ik nu nog 
steeds. Ik blijf het vol enthousiasme doen, want ik 
merk dat mensen het blijven gebruiken.’

GODDELIJKE GEUR
David runt het bedrijfje samen met Andreas Giel 
en Bela de Bruin. De drie jongens omschrijven zich-
zelf als ‘zandbakmateriaal’. ‘We kennen elkaar té 
lang en té goed’, grinnikt David. ‘Maar dat geeft een 

basisvertrouwen, wat de 
samenwerking makkelijk 
maakt.’ In de witte cleane 
productieruimte ruikt 
het naar versgebakken 
koekjes, een zoete warme 
lucht. ‘Zelfs voor ons blijft 
het een goddelijke geur’, 
zegt Bela, terwijl hij zijn 
eigenhandig gek nut-
selde etiketteermachine 
demonstreert. ‘Niet te 
veel details noteren, want 
ik heb de machine nog 
niet gepatenteerd’, lacht 
hij. ‘We zijn kleinschalig, 
maar willen niet per se 
alles artisanaal doen: als 
je duizend etiketten moet 
plakken, is de charme er 
snel af. Maar we zijn ook 
geen echte fabriek waar 
tig potten per uur de band 
af rollen. Doordat we tus-
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	 INGREDIËNTEN	(4-6	PERSONEN):
 200 g gedroogde zwarte urad dhal (linzen),
 een paar keer afgespoeld
 2 kleine uien of grote sjalotten (gesnipperd)
 1 tl kurkuma 
 4 zwarte kardemompeulen (naar keuze)
 1 kaneelstokje, 2-3 groene chilipepers 
 (tot aan het steeltje gehalveerd)
 3 el ghee, 2 tl komijnzaad
 2 dikke tenen knoflook (fijngehakt)
 1 el julienne gesneden verse gember
 2 tl korianderzaad, 1/2 tl gemalen asafoetida
 2 el tomatenpuree, 10 kerstomaten (gehalveerd)
 Flinke snuf zout

	 Ter	garnering
 Veel fijngehakte verse koriander
 Een paar el yoghurt

	 BEREIDING:
1.  Laat de linzen een nacht weken (minimaal 8 uur) in 

ruim koud water. Giet ze de volgende dag af en spoel ze 
tot het water helder wordt. Doe ze in een steelpan met 
voldoende koud water (circa 1 liter is genoeg) en voeg de 
helft van de ui of sjalot, de kurkuma, de kardemom, het 
kaneelstokje en de chilipeper toe. Breng aan de kook en 
zet het vuur lager. Laat nog 1,5 uur koken, tot de linzen 
gaar zijn. Voeg indien nodig nog wat water toe.

2.	Maak de tadka – de geurige olie die de dhal smaak geeft 
– door de ghee op laag vuur te verwarmen in een koeken-
pan. Voeg de helft van het komijnzaad toe. Zodra dat 
gaat sissen, roer je de knoflook, gember en resterende 
ui of sjalot erdoor. Fruit het mengsel 2 minuten terwijl 
je het resterende komijn- en korianderzaad fijnmaalt in 
een vijzel. 

3.	Doe het gemalen zaad met de asafoetida, tomatenpuree 
en tomaten in de koekenpan. Voeg een scheut water toe, 
roer goed en laat de specerijen enkele minuten garen.

4.	Giet de tadka bij de gekookte linzen. Voeg het zout toe 
en laat 5 minuten pruttelen zodat de smaken zich kun-
nen ontwikkelen. Proef en breng op smaak indien nodig. 
Serveer met veel verse koriander en een beetje yoghurt.

ZWARTE DHAL
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sen twee systemen in zweven, moeten we cre-
atief zijn en zelf automatiseringsystemen in 
elkaar knutselen.’
Maar hoe komen ze van een klomp boter tot 
een potje ghee? ‘De boter wordt eerst opge-
warmd tot 87 °C, zodat het vocht, het vet en het 
eiwit zich van elkaar scheiden’, toont David. 
Wanneer de boter smelt, zinkt het vocht naar 
onderen: zo kan het makkelijk worden afge-
tapt. De eiwitten vormen een schuimlaag die 
wordt afgeschept. Wat overblijft, is bijna puur 
vet. ‘Dat verhitten we verder tot 100 °C om de 
rest van het vocht te laten verdampen. Als dat 
gebeurd is, verhogen we de temperatuur tot 
120 °C, zodat de eiwitresten karamelliseren. 
Dat geeft de nootachtige, diepe smaak aan 
ghee. Een beetje zoals een beurre noisette.’ De 
ghee wordt een laatste keer gefilterd en in gla-
zen potjes verdeeld. 

PETER GOOSSENS
Dat hun ghee enkel in de natuurwinkels en 
biologische supermarkten te vinden is, is een 
bewuste strategie. ‘Vanuit mijn vorige baan als 
duurzaamheidsmanager bij grote supermarkt-
ketens als Albert Heijn heb ik ervaring met het 
machtsmonopolie van de reguliere supermark-
ten’, zegt David. ‘We groeien liever organisch 
dan meteen te moeten opschalen door een 
grote bestelling van een supermarkt. Als die je 
vervolgens weer laat vallen, sta je nergens. Nu 
ligt ons product in verschillende kleine win-
kels, zo’n netwerk vormt een veel betrouwbaar-
der draagvlak.’
Na de outing van topchef Peter Goossens als 
fervent gebruiker, is de hoop dat ghee door-
dringt tot in de Belgische keukenkasten groot. 
‘Ik denk dat we met onze ghee het zuiden kun-
nen veroveren. Jullie zijn sowieso minder bang 
van roomboter’, lacht David. Het voordeel is 
dat ghee zowel wordt opgepikt door de gezond-
heidsfreaks die het door de bruine rijst roeren 
of er glutenvrije kikkererwtenpannenkoeken 
in bakken als door traditionele koks die hun 
biefstuk zonder zorgen in een hete pan kunnen 
laten zakken. ‘Het is gewoon vet goed vet.’
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Deze recepten komen uit 
het boek ‘Geheimen van mijn 
Indiase familiekeuken’, door 

Pathak Anjali, Veltman 
Uitgevers, 25 euro.

 Paratha’s zijn brosse broodjes van volkorenmeel of gewone 
bloem. De brosse laagjes ontstaan door in verschillende 
stadia olie, boter of ghee aan het deeg toe te voegen. Laat ze 
naturel of voeg specerijen en kruiden aan het deeg toe.

	 INGREDIËNTEN:
 250 g volkorenmeel, plus wat extra om te bestuiven
 2 el fijngehakte verse munt  •  1 tl komijnzaad 
 1/2 tl chilipoeder  •  2 dikke tenen knoflook (fijngehakt)
 4 el plantaardige olie, plus extra voor het bakken
 Flinke snuf zout  •  ca. 1 dl warm water
 Ghee, om te bestrijken (naar keuze)

	 BEREIDING:
1.	 Meng het meel, de munt, het komijnzaad, chilipoeder, de 

knoflook, het grootste deel van de olie en het zout in een 
grote kom. Giet er zoveel warm water bij dat er een deeg 
ontstaat. Het deeg mag niet plakkerig en niet te droog zijn. 
Kneed het een paar minuten op een met meel bestoven 
werkvlak en leg het terug in de kom. Dek af met plasticfolie 
en laat 30 minuten rusten.

2. Verdeel het deeg in acht gelijke stukken. Bestuif werkvlak 
en deegroller met wat meer meel en rol elk bolletje uit tot 
een cirkel van enkele millimeters dik. Bestrooi het deeg met 
meer meel als het gaat plakken.Strijk wat van de resterende 
olie over het deeg en rol op tot een sigaar. Pak het beet bij één 
uiteinde, til het deeg op en sla het op het werkvlak om die 
sigaar langer te maken. Pak het andere uiteinde vast en her-
haal deze stap. Ga zo verder tot de sigaar circa 50 cm lang is. 
Strijk nog wat olie over het deeg en rol het op zodat het eruit-
ziet als een spiraal. Stop de uiteinden in het midden weg, 
zodat de vorm intact blijft. Strijk nog wat olie op de boven-
kant en laat rusten. Herhaal met de andere deegbollen.

3.	Bestuif het werkvlak met meel en rol alle spiralen uit tot cir-
kels die iets dikker zijn dan de eerste keer. Als je voldoende 
tijd hebt, kun je het proces nog eens herhalen: oprollen, lan-
ger maken, bestrijken met olie, een spiraal vormen en weer 
uitrollen. Daarmee voeg je telkens nieuwe lagen toe, waar-
door de paratha’s extra bros worden.

4. Verwarm een grote koekenpan met dikke bodem op mid-
delhoog vuur. Veeg alle overtollige meel van een uitgerolde 
spiraal en leg hem in de pan. Wanneer aan de bovenkant 
bubbels ontstaan, keer je de roti om en bak je de andere kant. 
Giet wat olie in de pan en gebruik een spatel of opgerolde 
schone theedoek om de paratha tegen de bodem van de pan 
te drukken. Bestrijk de bovenkant met nog wat olie en keer 
nog eens om. Bak nog 30 seconden.

5. Leg de paratha op een verwarmde schaal zodra hij aan beide 
kanten goudbruin is en bestrijk hem desgewenst met boter 
of ghee. Dek af met een schone theedoek en bak de rest. Als 
je genoeg olie aan de paratha’s hebt toegevoegd, kun je de 
laagjes zien. Je kunt de paratha’s een beetje verfrommelen 
om de laagjes losser te maken.

BROSSE MUNT-CHILIPARATHA’S
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