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Smaakvolle tips voor
een geslaagd gerecht

Een heerlijk gerecht overtuigt elke eter. Er is een reden waarom sommige gerechten
en combinaties geweldig smaken, en andere dan weer niet. Dat heeft te maken met
contrasten, zowel tussen de verschillende smaken en de gebruikte kruiden en specerijen
als tussen texturen en temperaturen. Ook onze cultuur, emoties en eetervaringen
beïnvloeden onze smaakvoorkeur. Smaak zit in ons DNA. De mens heeft in de loop van
zijn evolutie een sterke voorkeur ontwikkeld voor vette, zoete, hartige en rokerige smaken.
Wil je het brede publiek overtuigen? Dan is het belangrijk dat je dezelfde eisen stelt
aan je veggie gerecht als aan een vlees- of visgerecht. Een veggie gerecht is meer dan
een salade of een bord met zeewier, gestoomde broccoli en een veggieburger.
Wil je dat je veggie gerecht ook écht scoort? We geven je alvast vijf culinaire tips mee,
afgekort tot het, toegegeven, niet zo veggie klinkende ‘STEAK’.
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Smaak is belangrijk
Zeker voor flexitariërs en vleesverminderaars is smaak dé doorslaggevende factor bij de keuze van een
gerecht. Een maaltijd die gezond en duurzaam is, maar niet heerlijk lekker, zal geen tweede keer besteld
worden. Besteed dus steeds voldoende aandacht aan de smaak van je gerechten.

1. Voeg umami toe aan je gerecht
Vlees, vis en ook kaas geven automatisch smaak

Miso

aan een gerecht. We lijken er wel verslaafd aan. Hoe

smaakmaker die wordt gemaakt van op

komt dat eigenlijk?

natuurlijke wijze gefermenteerde sojabonen.

Dit is een van oorsprong Japanse

Miso is er in vele soorten. De bekendste zijn
In vlees, vis en kaas zit een hartige smaak, de

witte miso, die zacht is van smaak, en rode

zogenaamde vijfde smaak naast zout, zoet, zuur

miso, die bijna zoals gistextract (‘Marmite’)

en bitter: umami. Die zoute, bouillonachtige smaak

smaakt.

komt van nature veel minder voor in plantaardige
producten.
Umami heeft echt een licht verslavende werking.
Een van de stoffen die de smaak vormt, heet natriumglutamaat (of glutamaat). Deze stof wordt bijna

Gistvlokken Gistvlokken

standaard toegevoegd aan chips en heel wat kant-

‘edelgist’ of ‘nutritional yeast’ genoemd)

en-klare bereidingen. Het zorgt ervoor dat alles net

zijn

wat lekkerder smaakt, en dat je blijft eten.

gist. Ze hebben een aangename, hartige

vlokken

van

gedroogde

(ook

wel

bewerkte

smaak en zijn dus een ideale smaakmaker.
Daarnaast voorkomt umami dat je te veel zout gaat

Als je gistvlokken met noten of zaden combi-

gebruiken in een gerecht. Gerechten die te gezou-

neert, krijg je een sterke kaasachtige smaak.

ten zijn, missen diepgang. Umami zorgt voor die

Gedroogde gistvlokken hebben geen rijzende

diepgang en gelaagdheid in een gerecht. Besteed

eigenschappen en kunnen dus niet als bak-

er dus zeker aandacht aan als je veggie kookt, om

kersgist gebruikt worden.

te voorkomen dat je een flauw gerecht op tafel zet.
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Umami zit in:
–

sojasaus (daar zit veel umami in,
gebruik het dus waar je maar kan)

–

champignons, vooral in s
 hiitake en
enokitake

–

walnoten

–

erwtjes

–

knoflook

–

olijven

–

zeewier, vooral in kombu en nori

–

rijpe tomaten, meer nog in zongedroogde tomaatjes en ketchup

–

miso

–

gistvlokken
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2. Gebruik kruiden en specerijen
Specerijen en kruiden vormen een essentieel onderdeel van je veggie gerecht. Je zal als chef merken
dat een goede kruiding voor veggie gerechten veel
belangrijker is dan voor vlees- en visgerechten. Veel
koks onderschatten in het begin hoe belangrijk het
is om bij veggie gerechten de smaak goed op te
bouwen. Je zal meer kruiden en specerijen (en zout)
moeten gebruiken, en van een goede kwaliteit. Laat
je inspireren door zelfgemaakte of kant-en-klare
kruidenmengelingen, kruidenoliën of marinades.
Verse kruiden geven elk gerecht een smaakboost.

3. Bereid je ingrediënten op
een originele manier
Groenten, fruit, granen en peulvruchten kregen tot
voor kort heel vaak dezelfde bereiding: ze werden
gekookt (of gestoomd). Zonde, want hiermee haal je
lang niet alle smaken in je ingrediënten naar boven.
Veel technieken die typisch gebruikt worden bij het
bereiden van vlees en vis kan je ook toepassen op
plantaardige ingrediënten. De lijst is bijna eindeloos;
groentechef Frank Fol verzamelt in zijn boek De
Grote Groentebijbel zo’n 51 technieken. Hieronder
geven we je slechts enkele voorbeelden van bereidingstechnieken die de smaak van je producten naar
een hoger niveau tillen.
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GRILLEN, ROOSTEREN, BAKKEN EN BRADEN

(bijvoorbeeld van wortelen om carrot lox mee te

Dé belangrijkste techniek om smaak in je gerechten te

maken, of van blauwe bessen), kombucha en kefir

krijgen? Gril, rooster of bak je ingrediënten. Behandel

vinden in restaurants steeds vaker de weg naar de

je ingrediënten als een stuk vlees. Bloemkoolsteak,

menukaart.

kwarten geblakerde spitskool uit de oven, beercan
cabbage of zelfs een gerookte ‘ham’ van waterme-

GAREN IN EEN ZOUTKORST

loen: het zijn maar een paar voorbeelden van wat je

Knolselder, bietjes en andere wortel- en knol-

met groenten en fruit kan doen. Ook in het hoofd-

groenten lenen zich hier uitstekend toe. Doordat

stukje ‘Textuur’ gaan we hier dieper op in.

de aroma’s in de zoute korst gevangen blijven, krijg je
een smaakvol resultaat. 			

ROKEN
Rokerige aroma’s associëren we vaak met vlees op

VACUÜM OF SOUS-VIDE KOKEN

de barbecue, maar het zou zonde zijn om er geen

Door vacuüm te koken houd je de sappen en aro-

gebruik van te maken als je groenten klaarmaakt.

ma’s, die anders tijdens het kookproces verloren

Roken kan op een BBQ of Green Egg. Je krijgt meer

zouden gaan, in het voedsel vast. De bereidingswijze

aroma’s door voedsel te grillen in de rook van een

kan ook de structuur van het onbewerkte product

heet houtvuur. In de keuken kan het ook in een rook-

veranderen.

oven of rookdoos, of met een smoking gun. Om
een overheersende rooksmaak te vermijden, mag

Producten vacuüm trekken zorgt er ook voor dat

je ingrediënten meestal niet langer dan vijf à tien

marinades beter worden opgenomen. Een voor-

minuten roken. Niet alleen (geblancheerde) groen-

beeld waarbij vacuüm koken geweldig goed werkt,

ten zoals bloemkool en knolselder, maar ook tofu,

is bij de bereiding van carrot lox: wortellinten wor-

tempeh en seitan lenen zich uitstekend voor rook-

den kort geblancheerd, vacuüm getrokken in een

bereidingen.			

zout-rokerige marinade en zo gefermenteerd. Het
eindresultaat doet denken aan de smaakbeleving

FERMENTEREN

van zalm.

Fermenteren doe je door een product onder gecontroleerde omstandigheden door gist of een bacterie
te laten ‘rotten’. Je verandert en versterkt hierdoor
de smaak en textuur van je product. Traditionele
voorbeelden van gefermenteerde producten zijn
yoghurt, kaas, bier en wijn, en zuurkool. Tegenwoordig
wordt fermentatie ook toegepast op plantaardige producten om bijvoorbeeld kokosyoghurt of
cashewnotenkaas te maken. Ook lacto-fermentatie
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4. V
 ergeet niet om vetstof te
gebruiken

op het einde. Probeer ook eens fruit en groente in

Veel smaakmakers zijn beter oplosbaar in olie dan in

Gebruik sowieso ook voldoende vetstof in een

water. In vette producten duurt het langer voordat

gerecht. Dat geeft voldoening na het eten. Veggie

ze hun smaak afgeven, maar daarna blijft die smaak

gerechten hoeven niet automatisch ‘light’ te zijn;

wel langer behouden.

ze verteren op zich al vlotter dan een gerecht met

vet te konfijten om alle aroma’s te bewaren.

vlees of vis. Je wil voorkomen dat je klanten het na
Lekkere, smakelijke gerechten bestaan uit een juist

een bezoek aan je restaurant nog voelen kriebelen

gedoseerde combinatie van basissmaken en vluch-

om een pakje friet te halen. 		

tige aroma’s. De kunst is om de vluchtige aroma’s
tijdens het koken te behouden en ervoor te zorgen
dat ze pas vrijkomen bij het kauwen. Je kan die aroma‘s opsluiten in plantaardige olie of in vet. Boter en
olie kunnen ook aroma’s binden bij het inkoken. Voeg
daarom vet toe bij het begin van de bereiding, en niet
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5. Doe er nog een sausje bij
Iedereen houdt van sausjes. Soms maakt een saus

Pesto’s kun je met verschillende bladgroenten

integraal deel uit van een gerecht (stoofpotjes zoals

maken, en op basis van zonnebloempitten in plaats

een stoverij of vol-au-vent), en soms werken we

van pijnboompitten. Amandelen, cashewnoten en

gerechten af met een saus ( jus, bechamel, kaas-

walnoten vormen een mooie basis voor een romige

saus, mosterdsaus, picklessaus …). Sausjes brengen

pastasaus. Zeewier en zeegroenten brengen die zilte

de smaken van je gerecht samen. Besteed er dus

kick in je vissig sausje. Maak je er een extract van,

genoeg aandacht aan in je veggie gerechten.

dan heb je een vervanger voor garnalenpasta of vissaus. Ook voor een donkere, stevige jus, vol smaak,

Veel traditionele sauzen hebben een dierlijke

heb je geen dierlijke basis nodig. Door groenten te

bouillon als basis. Met wat creativiteit kan je ook

braden, te kruiden en te deglaceren krijg je een

uitstekend met plantaardige ingrediënten aan de

rijke jus die zelfs de grootste vleesliefhebber zal

slag. Geroosterde en gepureerde noten (zoals tahin,

overtuigen.

een sesampasta) kunnen de basis zijn voor dipsausjes of dressings.
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Geef je gerecht textuur
We houden van textuur op ons bord: hier iets gegrild, daar iets gepaneerd, iets in een deegjasje ...
We hebben graag een mes en vork nodig, in plaats van alles zomaar weg te kunnen lepelen.
Vlees en vis hebben een stevige textuur. Je kan er goed op doorkauwen. Bij groenten, granen en peulvruchten is alles automatisch wat zachter. Hoe zorg je voor voldoende textuur in veggie gerechten?

1. C
 ontrasteer met verschillende
texturen
Probeer iets wat zacht of zalvend is, zoals een crème,
puree, mousse of gekookte groente, te combineren
met iets knapperigs, iets met een korst, een poeder,
een crumble, een krokantje, of geroosterde noten
en zaden. Knapperige texturen zijn erg fijn in combinatie met een crèmige textuur. Denk aan krokantjes
bij een romig dessert bijvoorbeeld, pangrattato als
afwerking van een pastagerecht, en dé klassieker:
croutons bij een salade (panzanella) of soep.
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2. G
 ebruik de inherente textuur van
je producten
Veel groenten hebben een stevige textuur. Door ze
te grillen, bakken en braden zet je niet alleen hun
smaak in de verf (dat zagen we net in het hoofdstukje
‘Smaak’) maar behoud je ook de stevigheid; denk
maar aan een bloemkoolsteak of auberginebacon.
Bananenbloesem en jackfruit, twee exotische
producten, hebben een draderige textuur die veel
weg heeft van vlees. Goed bereide bananenbloesem doet denken aan de textuur van vis. Jackfruit
(gepekeld, niet gesuikerd) doet het goed als pulled
pork in taco’s, en in stoverij.
Vooral vleesvervangers zijn handig om meer textuur
in je gerecht te krijgen. Sommige zijn smeuïg (zijden tofu), andere zijn stevig en eenmaal gebakken
zelfs knapperig (zoals seitan). De nieuwste generatie
vleesvervangers (de zogenaamde veggie kipstukjes) hebben een geweldige vlezige textuur die aan
gekookt kippenvlees doet denken. Je kan hier alle
kanten mee op.
Noten en zaden (zonnebloempitten, sesamzaadjes)
doen het ook uitstekend als topping in bijvoorbeeld
een salade of zelfs bij tofu. Tofu met peterselie en
pistachestukjes: heerlijk!
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3. B
 ereidingstechnieken om textuur
te creëren
CUTTEREN EN SNIJDEN

GEBRUIK EEN DEEG

Een bord waarop alles op dezelfde manier gesne-

Gebruik een beslag om je ingrediënten mee ‘in

den is, ziet er niet erg aantrekkelijk uit. Hoe meer

te pakken’. Al eens aan bloemkool-chicken wings

verschillende snijtechnieken je gebruikt, hoe interes-

gedacht? Of een tempura van oesterzwammen

santer het gerecht wordt voor het oog en de mond.

(p. 55)? Beignets? Ook door iets te verpakken in een

Dit is in het bijzonder belangrijk voor gerechten

flapje voeg je een extra dimensie toe aan je gerecht.

waarin veel groenten worden gebruikt en waarbij

Empanada’s, loempia’s (p. 106), pizza calzone

veel snijwerk komt kijken. Je creëert spanning door

(p. 73), samosa’s, dumplings … De mogelijkheden

iets dat en tonneau of in grote stukken is gesneden

zijn eindeloos.

te combineren met iets dat zeer fijn of in julienne
is gesneden. Wissel ook eens af tussen lange en

Bladerdeeg is een klassieker: geebruik het voor

ronde stukken.

veggie worstenbroodjes, een hartige strudel of een
Wellington (p. 95). Ook met filodeeg kan je groenten

Elke groente heeft een aantal eigen snijmogelijkhe-

inpakken. Tot slot kan je deeg ook gebruiken voor

den. Streef ernaar om in je gerecht verschillende

taartjes; denk maar aan quiche, groentetaart, pizza

snijstijlen te gebruiken. Gebruik tools zoals een dun-

of plaattaart.

schiller, mandoline of spiraalsnijder.
KROKANTJES, CROUTONS EN CHIPS
MIXEN TOT CRÈMES

Door ingrediënten te dehydrateren verleng je de

Zalfjes en crèmes moeten niet altijd van zuivel-

houdbaarheid van je product, concentreer je de

producten gemaakt zijn. Met een krachtige blender

smaak en voeg je een speciale textuur toe aan je

(zoals een Vitamix) of met de Thermomix maak je

gerecht. Een droogoventje is ideaal om fruit, groen-

heerlijke crèmes op basis van noten, een mousse

ten, kruiden, crackers (p. 68) … krokant te maken.

op basis van borlottibonen …

Je kan gegrilde of gebrande groenten (of smaakmakers zoals olijven) laten drogen en vermalen tot

PANEER, GRATINEER EN CRUMBLE

een crumble (p. 63 en p. 100) of zelfs een poeder.

Bij gratineren denken we meteen aan een kaaskorstje.

Ook door chips of croutons toe te voegen aan een

Ter variatie kan je ook met gekruid paneermeel

gerecht zorg je voor extra crunch.

(panko) werken: een ovenschotel met een kruidenkorst, zelfgemaakte kroketjes … Ook hartige (noten-)
crumbles zijn een goede manier om textuur toe te
voegen aan je gerecht. Of gebruik vegan kaas ter
vervanging van de traditionele kaaskorst.
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Foto: © Toos Vergote
Recept: gegratineerde penne met wintergroenten via EVA website.

27

- EIWITTEN -

Eiwitten:
zorg dat het vult
Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van de maaltijd. Ze zorgen ervoor dat je een verzadigd gevoel krijgt.
Er is echter een verschil tussen koken in een gastronomisch restaurant enerzijds, en een grootkeuken,
lunchplek of fast casual restaurant anderzijds.

In de gastronomie ligt de nadruk vooral op de

In een fastfoodzaak ligt de nadruk op snacking.

culinaire beleving. Gasten verwachten niet dat de

Hier komen vooral kant-en-klare vleesvervangers

gerechten nutritioneel volwaardig zijn, maar ze

tot hun recht.

moeten natuurlijk wel voldoening geven. Een vaak
voorkomende valkuil in dit segment van restau-

Er wordt vaak verondersteld dat het moeilijker zou

rants is dat chefs zich beperken tot texturen van

zijn om eiwitten binnen te krijgen via veggie voe-

verschillende groenten. Probeer een veggie gerecht

ding, maar dat klopt helemaal niet. Er zijn heel wat

of groentemenu wat spannender te maken door

plantaardige eiwitrijke producten! We sommen ze

op een creatieve manier te werken met eiwitrijke

allemaal op in het hoofdstuk ‘Vleesvervangers’ (p.

ingrediënten zoals peulvruchten, noten en zaden,

xxx).

of met traditionele ambachtelijke vleesvervangers
zoals tofu, zelfgemaakte gefermenteerde tempeh
(op basis van peulvruchten) en homemade seitan.
In lunchplekken, bistro’s, en vooral grootkeukens
verwachten klanten vaak dat ze niet alleen lekker

voorbeeld

maar ook gezond kunnen eten - of toch tenminste

In een vijfgroenten-tajine met falafelballetjes

dat ze een goed vullend gerecht voorgeschoteld krij-

kan het totale eiwitgehalte komen uit de kik-

gen. Besteed hier dus zeker voldoende aandacht aan

kererwten die met de groenten mee gestoofd

het eiwitgehalte van je gerechten. Probeer minstens

zijn + de falafelballetjes + de geroosterde

75 tot 100 gram eiwitrijke plantaardige producten in

amandelen of cashewnoten die gebruikt zijn

je hoofdgerecht te verwerken. Dat kan in de vorm

als afwerking van het gerecht + het (soja)yog-

van een vleesvervanger (kant-en-klare vleesver-

hurtsausje dat erbij geserveerd wordt. Serveer

vangers, maar ook peulvruchten, ambachtelijke

deze tajine eventueel met quinoa in de plaats

vleesvervangers zoals tofu, en noten en zaden),

van met couscous (quinoa is een zaadje en

maar evengoed door een combinatie van verschil-

is eiwitrijker dan couscous) en je hebt een

lende ingrediënten.

eiwitbommetje op je bord.
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Foto: © Toos Vergote
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ANDERS
Er zijn twee wegen die leiden naar een succesvol veggie gerecht: je kan vertrekken van een traditioneel
gerecht dat je perfect nabootst, of je creëert iets totaal anders en creatiefs. De moeilijkheid van de eerste
aanpak is dat je aan hoge verwachtingen moet voldoen. Klanten gaan immers vergelijken met het traditionele vlees- of visgerecht dat ze al lang kennen. In het tweede geval wordt je creativiteit uitgedaagd.
Het wordt ons vaak gevraagd: wat wil de klant nu eigenlijk? Er is geen duidelijke voorkeur.
Ga voor de insteek die het beste bij jouw zaak en menukaart past.

Traditioneel met een twist
Of jouw traditionele culinaire repertoire nu de

• Ga voor een homemade luxe veggieburger. Die

Frans-Belgische keuken is, de Midden-Oosterse of

hoeft echt de vleesburgers niet na te bootsen.

de Aziatische keuken … op veel vertrouwde recepten

Door de kwaliteit van de producten waarmee je

is een veggie twist mogelijk. Zet je originele plant-

werkt, en de smaken die je erin brengt, staat deze

aardige interpretatie extra in de kijker in de titel van

burger op zichzelf. Denk aan een lenteburger (met

je gerecht.

spinazie en zonnebloempitjes) of een bloody beet
burger.

Enkele voorbeelden:
• Bereid een vol-au-vent met goed geroosterde

• Maak köfte van bulgur en walnoten in plaats

en gekruide blokjes knolselder en oester-

van de traditionele versie met lamsgehakt. Chef

zwammen in plaats van met kip. En maak de

Seppe Nobels maakt hier een originele variant

saus met soja- of haverroom in plaats van met

van met sinaasappelsap en granaatappelstroop.

zuivelroom. Vol-au-knolselder van de chef!
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Foto: © Toos Vergote
Recept: Vol-au-veggie via EVA website
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Foto: © Toos Vergote
Recept: Pilavrijst via EVA website
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Iets totaal nieuws
Wil je het creatiever aanpakken, dan kun je je hele

Een van de meeste invloedrijke chefs van het afge-

gerecht opbouwen rond één plantaardig product.

lopen decennium toont hoe het kan, dat mixen en

Zo kun je eindeloos variëren.

matchen van verschillende keukens: veel van de
recepten van Yotam Ottolenghi zijn veggie of vegan.

Of kies voor een invloed van stijlen, en maak gebruik
van smaakmakers over de hele wereld. Inspireer je
hiervoor op recepten die niet zo gekend zijn of die
sowieso weinig vlees bevatten. Omdat veel klanten
die gerechten niet kennen, zoeken ze niet meteen
naar het vlees, en voelt het gerecht niet als een
flauw afkooksel van een vleesgerecht.

De perfecte plantaardig versie
Wil je het eenvoudig houden? Vervang het vlees of

Wat je ook doet, maak van jouw veggie gerecht een

de vis in je gerecht dan door een vleesvervanger.

waardig alternatief voor een vlees- of visgerecht.

Zo kun je zowat elk vlees- of visgerecht omtoveren

Doe dus meer dan gewoon de vis of het vlees van

tot een heerlijke veggie versie. Ook voor dit soort

het bord weglaten.

gerechten is er een publiek, zeker in bistro’s of kindvriendelijke restaurants.
Alleen: je heb wel een goede basiskennis nodig van
de beste plantaardige alternatieven. Een vol-au-vent
met tofublokjes zal bijvoorbeeld géén hit worden. Je
klanten zijn het vleesgerecht gewoon, dus je veggie
variant moet minstens even goed scoren. Gebruik
in dit geval veggie kipstukjes met dezelfde textuur.
In stoverij passen bijvoorbeeld ook geen mycoproteïne (QuornTM) of tofu, maar wel veggie kipstukjes
of jackfruit. Serveer je een burger, kies dan voor de
nieuwste generatie die net echt smaakt, en geen
gepaneerde kant-en-klare groenteburger.
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KLEUR EN UITZICHT:
denk aan de presentatie
Je klanten kiezen met hun ogen, vooral bij een buffet of bij takeaway. De presentatie van je gerecht
is dus erg belangrijk. Dat geldt voor alles wat je serveert, dus ook voor de veggie gerechten.
Zorg voor een variatie aan kleur (aardappelen, bloemkool en witte saus ... dat is wel heel erg wit)
en besteed aandacht aan de presentatie en afwerking.
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