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SMAAK

In Smaak brengt Walter Marskamp, eigenaar en 
chef van restaurant Yerba, een selectie van ruim 
70 gerechten waarin groenten en eetbare planten 
de hoofdrol spelen. In elk recept wordt van iedere 
plant zoveel mogelijk gebruikt. Dit zorgt voor een 
explosie van geuren, kleuren, smaak en textuur. 
Als wortels het hoofdingrediënt zijn in een gerecht, 
dan komen ze in allerlei gedaanten tot hun recht: 
donkerbruin geroosterd, in het zuur ingelegd, gerookt 
of gepureerd, waardoor ruimte ontstaat om zoveel 
mogelijk verschillende smaakcombinaties op het 
bord te brengen. Er blijven nooit afvalproducten over, 
want die komen terecht in een vinaigrette, gemaakt 
van het loof van de wortels vermengd met kervel.

Ontdek nieuwe smaken en technieken, 
experimenteer en combineer en laat smaak je gids 
zijn!
51115650

https://deliciousmagazine.nl/site/publieksprijs-2021/
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01. ZEEWIER-RAVIOLIEVULLING
Benodigheden:
•  100 gram witte asperges, geschild | 34203808
•  2 blaadjes nori | 25297109 •  35 gram peterselie •  35 gram dille
Breng ruim gezouten water aan de kook in een brede pan waar de 
asperges liggend in kunnen. Kook de asperges in 8 – 10 min. beetgaar. 
Haal uit de pan en dep droog met keukenpapier. Doe de witte asperges 
met de overige ingrediënten in een kom en pureer met een staafmixer tot 
een gladde puree. Zet de vulling minimaal 2 uur in de koelkast om op te 
stijven.

02. INGELEGDE RETTICH
Benodigheden:
•  150 gram rettich, geschild | 34204300
•  150 ml inlegvloeistof | zie pagina 4
Schaaf met een dunschiller de rettich in lange linten. Breng de 
inlegvloeistof aan de kook in een pan. Haal van het vuur, voeg de rettich 
toe, dek af en laat 20 – 45 min. marineren.

03. KOOLRABIRAVIOLI
Benodigheden:
•  1 grote koolrabi, geschild | 34248458 •  zeewier-raviolivulling
Snijd de koolrabi met een mandoline of kaasschaaf in heel dunne plakjes. Breng ruim gezouten water in een pan aan de kook en 
zet een kom met ijswater klaar. Blancheer de plakjes koolrabi in 2 – 3 min. beetgaar. Haal de plakjes uit de pan en leg ze direct in het 
ijswater. Haal de plakjes uit het ijswater en dep droog met keukenpapier. Schep op elk plakje koolrabi wat vulling en vouw de plakjes 
daarna dubbel.

04. GEGRILDE WITTE ASPERGE
Benodigheden:
•  12 witte asperges, geschild
Breng ruim gezouten water aan de kook in een brede pan waar de asperges liggend in kunnen. Kook de asperges in 8 – 10 min. 
beetgaar. Haal uit de pan. Halveer de asperges. Verhit een beetje olijfolie in een grillpan op hoog vuur en gril de asperges 3 – 4 min. 
Breng de asperges op smaak met wat zout.

05. CITROEN-DILLE-AIOLI
Benodigheden:
•  50 gram dille, fijngesneden • 1 citroen, zeste en sap • 200 gram zijden tofu | 25298582 
• 50 gram zwartbiermosterd | zie pagina 4 • 20 ml appelciderazijn | 25220660

•  2 gram xantana, 10 gram suiker | 25200113 • 50 ml olijfolie
Doe alle ingrediënten behalve de olijfolie in een keukenmachine en mix op hoge snelheid. Verlaag de snelheid als alles goed 
gemengd is en voeg, terwijl de keukenmachine draait, langzaam de olie toe tot er een dikke saus ontstaat. Breng de aioli op smaak 
met een beetje zout.

06. OPMAAKWIJZE
Benodigheden:
•  10 gram no-waste furikake | zie pagina 5
•  25 gram rauwe zeegroenten (zoals lamsoren, zeekraal, melde en zeevenkel) | 34299402 | 34299715
Verdeel de gegrilde witte asperges over 4 borden en bestrooi met wat furikake. Leg per bord 2 of 3 koolrabiravioli’s en een kwart van 
de ingelegde rettich op de asperges. Garneer het gerecht met de citroen-dille-aioli, de rauwe zeegroenten en de overgebleven

Recept 1  | KOOLRABI– ZEEWIERRAVIOLI | WITTE ASPERGES | RETTICH | CITROEN– DILLE– AIOLI | NO–WASTE FURIKAKE

Notities:
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GEFERMENTEERDE KNOFLOOK | INLEGVLOEISTOF

ZWARTBIERMOSTERD

Gefermenteerde knoflook heeft een veel zachtere smaak dan rauwe 
knoflook. Het fermentatievocht kan gebruikt worden in dressings, om 
een lichte knoflooksmaak toe te voegen. Inlegvloeistof is een simpele 
mix waarmee je alle mogelijke groenten inlegt. Zo heb je je favoriete 
groenten ook buiten het seizoen binnen handbereik.

01. GEFERMENTEERDE KNOFLOOK
Benodigheden:
•  300 ml bier • 50 gram zout • 4 laurierbladeren
• 10 g verse tijm • 500 gram knoflooktenen
Breng 450 ml water met het bier, zout, de laurierbladeren en tijm in 
een pan aan de kook. Haal de pan van het vuur en laat het vocht 
afkoelen. Doe de knoflooktenen in een brandschone weckpot 
en voeg zoveel van de afgekoelde fermentatievloeistof toe tot de 
knoflook helemaal onderstaat. Laat de knoflook op een koele, 
donkere plaats 2 – 4 weken fermenteren. Open de deksel om de dag 
om het opgebouwde gas te laten ontsnappen.  De knoflook is daarna 6 – 12 maanden te bewaren in de koelkast.

02. INLEGVLOEISTOF
Benodigheden:
• 150 ml rijstazijn • 150 ml witte wijnazijn • 100 ml mirin | 9100341 • 3 laurierbladeren • 30 gram suiker • 7 gram zout
Meng alle ingrediënten

Door smaakvol donker bier toe te voegen aan deze 
mosterd geef je het een gistige diepgang en maak je
het de ster van elk gerecht. Perfect voor het op smaak 
brengen van paddenstoelen, aardappels, en allerlei 
soorten kolen en knollen.

01. ZWARTBIERMOSTERD
Benodigheden:
• 1000 gram geel mosterdzaad | 25027285
• 8 sjalotten, gesnipperd • 100 ml appelazijn | 25220660
• 900 ml donker bier • 4 laurierbladeren • 50 gram zout
• 50 gram knoflook 150 gram bruine suiker 
• 250 gram fijne mosterd
Meng alle ingrediënten in een brandschone weckpot. Duw 
goed aan en zorg dat het mosterdzaad onderstaat; voeg 
eventueel meer bier toe als dat niet het geval is. Laat de 
zwartbiermosterd 2 – 3 weken marineren in de koelkast. Roer 
af en toe door.

Notities:
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NO–WASTE FURIKAKE

Deze Japanse mix van gedroogd zeewier, sesamzaad en 
andere smaakmakers wordt vooral gebruikt op simpele 
witte rijst. Wij raden je aan om de pittigheid, bitterheid en 
notige smaken van je groenteafval te gebruiken om je 
eigen no-waste, plantaardige versie te maken.

01. NO-WASTE FURIKAKE
Benodigheden:
• 3 wortels, alleen de schil • 2 rettich, alleen de schil 
• 2 koolrabi’s, alleen de bladeren 
• 50 gram gedroogde shiitake | 25259490
• 120 gram norivellen • 250 gram sesamzaad, geroosterd
• 10 gram zout • 20 gram suiker
• 15 gram wasabipoeder | 25296995
• 15 gram shisopoeder 
• 20 gram gochugaru (Koreaans chilipoeder)
• 10 gram misopoeder 
• 15 gram zeewierkruiden (tot poeder draaien) | 38500470
Verwarm de oven op 100 ºC. Bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Droog de wortelschillen, rettichschillen 
en koolrabibladeren 8 uur in de oven. Zorg dat ze niet 
verkleuren. Maal de gedroogde schillen en bladeren 
met de gedroogde shiitake en norivellen fijn in een 
specerijenmolen of vijzel. Meng alle ingrediënten in een 
weckpot en bewaar op een droge, donkere plek.

Notities:
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Recept 2  | GEGRILDE GROENE ASPERGES | RAUWE EN GEROOSTERDE COURGETTE |GROENE LACHUCH– PANNENKOEK | LAVASROOMKAAS

01. GROENELACHUCH-PANNENKOEK
Benodigheden:
• 4 gram gist | 23113122 • 2 gram bakpoeder • 75 gram spinazie
• 50 gram peterselie • 5 gram zout • 75 gram boekweitmeel | 23202080
•  35 gram glutenvrije bloem | 23277020
Doe 150 ml lauw water met de gist, het bakpoeder, de spinazie, peterselie 
en het zout in een kom en mix met een staafmixer tot een gladde massa. 
Laat 15 – 30 min. staan op een warme plek. Voeg het boekweitmeel en de 
glutenvrije bloem toe en roer met een garde tot een beslag. Schenk het 
beslag in een maatbeker met schenktuit. Verhit een beetje olijfolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur. Schenk een achtste van het beslag in de 
pan en bak tot het beslag net gestold is. Draai de pannenkoek om en bak 
nog 1 – 2 min. Haal de pannenkoek uit de pan en bewaar op een bord. Bak 
op dezelfde manier nog 7 pannenkoeken.

02. GEGRILDE GROENE ASPERGES
Benodigheden:
• 24 groene asperges | 34205208
Verwijder 2 cm van de onderkant van de asperges. Breng ruim gezouten 
water aan de kook in een pan en kook de asperges in 5 min. beetgaar. Giet 
daarna af. Verhit een grillpan op hoog vuur en bak de asperges, zonder 
boter of olie, 8 – 10 min. Haal uit de pan en besprenkel de asperges met wat 
olijfolie, peper en zout. Laat afkoelen.

03. LAVASROOMKAAS
Benodigheden:
• 60 gram lavas, fijngesneden • 1 citroen, zeste • 125 gram plantaardige yoghurt | 40354010 
• 60 gram plantaardige kwark | 25401200 • 25 gram zachte witte plantaardige kaas | 40706390 
• 15 gram edelgistvlokken | 28601550
Doe alle ingrediënten in een hoge kom en mix met een staafmixer tot een gladde massa. Bewaar tot gebruik in de koelkast.

04. RAUWE EN GEROOSTERDE COURGETTE
Benodigheden:
•  1 groene courgette • 1 gele courgette • 20 gram kervel, fijngesneden • 100 ml gekonfijte-citroendressing | zie pagina 7
Schaaf met een dunschiller van beide courgettes in de lengte dunne linten tot je bijna bij het hart van de courgettes bent. 
Bewaar de courgettelinten in een kom. Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan op hoog vuur. Bak de courgetteharten in 4 – 6 
min. goudbruin. Bestrooi licht met zout en snijd de courgetteharten in de lengte in dunne plakjes. Meng de gebakken plakjes 
courgettehart door de rauwe courgettelinten, samen met de kervel en de gekonfijte-citroendressing.
Bewaar tot gebruik in de koelkast.

05. VELDSLA-CITROENSALADE
Benodigheden:
• 75 gram veldsla • 75 gram rucola • 10 gram gekonfijte citroenschil, fijngesneden, 10 ml olijfolie | 34393514 
Meng alle ingrediënten in een saladekom. Bewaar tot gebruik in de koelkast.

06. OPMAAKWIJZE
Verdeel de lavasroomkaas over 4 borden en spreid iets uit over het midden. Leg 6 groene asperges op de roomkaas en leg daar 2 
pannenkoeken op. Verdeel de rauwe en geroosterde courgette en de veldsla-salade over de pannenkoeken.

Notities:
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GEKONFIJTE CITROEN | GEKONFIJTE–CITROENDRESSING

Gekonfijte citroenen zijn ontzettend populair in veel Midden-Oosterse keukens. Ze geven een intens citrus-aroma aan allerlei 
gerechten, zonder de scherpe smaak van verse citrusvruchten. Gekonfijte citroenen kunnen helemaal gebruikt worden, van 
schil tot kern.

01. GEKONFIJTEN CITROENEN
Benodigheden:
• 6 citroenen, ingekerfd en gehalveerd • 350 gram zout • 6 laurierbladeren 
• 30 gram citroentijm • 20 gram rozemarijn • 3 citroenen, sap
Doe de helft van de ingekerfde citroenen in een brandschone weckpot en doe daar de helft van het zout, de laurier, 
citroentijm en rozemarijn bij. Leg daar de overige citroenen op en doe de overgebleven helft van het zout, de laurier, 
citroentijm en
rozemarijn in de pot. Zorg dat alle citroenen bedekt zijn met zout. Doe het citroensap in de weckpot en sluit de pot goed af. 
Laat de citroenen 2 weken op een koele, donkere plek staan en draai de pot elke dag om. Daarna zijn de gekonfijte citroenen 
6 maanden in de koelkast te bewaren. Spoel de citroenen voor gebruik eerst goed af onder koud stromend water.

02. GEKONFIJTE-CITROENDRESSING
Benodigheden:
• 1 gekonfijte citroen • 200 ml olijfolie • 50 ml witte wijnazijn | 25255314 
Spoel het zout van de gekonfijte citroen. Doe de gekonfijte citroen in een keukenmachine
en mix fijn. Voeg, terwijl de keukenmachine draait, langzaam de olijfolie en de witte wijnazijn
toe. Breng op smaak met peper en zout.
De gekonfijte-citroendressing kan in een goed afgesloten bakje 3 weken bewaard worden
in de koelkast.

Notities:
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Recept 3  | BASBOUSA | BLOEDSINAASAPPEL | VENKELPOLLEN | AMBA–IJS

01. VENKELPOLLENSIROOP
Benodigheden:
• 10 gram venkelpollen of venkelzaad | 25005840 • 100 gram suiker
Zet ze de venkelpollen met de suiker en 200 ml water op het vuur en laat 
10 min. zachtjes koken. Dek af met plasticfolie, zet weg op koude plek en 
laat minimaal 2 uur trekken.

02. AMBA-IJS
Benodigheden:
• 250 gram kokosroom • 250 ml plantaardige room | 40200340
• 30 gram amba-poeder • 150 gram agavesiroop | 25216960
Mix alle ingrediënten met een handmixer of staande mixer met garde 
lobbig. Doe het mengsel in een afgesloten plastic bak en laat in 2 uur 
hard worden in de vriezer.

03. BASBOUSA
Benodigheden:
• 100 gram plantaardige boter • 100 gram suiker 
• 40 gram zelfrijzend bakmeel 45 gram amandelmeel |33005130 
• 150 gram griesmeel • 100 gram plantaardige yoghurt | 40354010
Verwarm de oven op 180 ºC. Vet 4 ronde bakvormpjes van 8 cm 
doorsnede in. Klop de boter en suiker luchtig met een handmixer 
of staande mixer met bisschopshaak. Voeg het zelfrijzend bakmeel, 
amandelmeel en griesmeel toe en meng goed.
Voeg daarna de plantaardige yoghurt toe en mix tot een glad beslag. Verdeel het beslag over de bakvormpjes en bak de cakes 
in de oven in 20 – 25 min. gaar. De cakes zijn klaar als een prikker die je in het midden steekt er weer schoon en droog
uit komt. Haal de cakes uit de oven en bestrijk ze met behulp van een kwastje royaal met de venkelpollensiroop.

04. AMBA-POEDER
Benodigheden:
• 30 gram gedroogde-mangopoeder (amchur) • 5 gram gemalen kurkuma | 25009643 
• 2,5 gram fenegriekzaad, gemalen | 25032626
Meng alle ingrediënten. Bewaar het amba-poeder in een potje.

05. AMANDELCRUMBLE
Benodigheden:
• 50 gram plantaardige boter, koud • 50 gram suiker • 75 gram glutenvrije bloem • 50 gram amandelmeel
Verwarm de oven op 150 ºC. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en maal tot een 
fijn kruim. Spreid de crumble uit op de bakplaat en bak 20 – 25 min. in de oven, of tot de crumble goudbruin is. Schep elke 5 min. 
om. Laat afkoelen.

06. OPMAAKWIJZE
Benodigheden:
• 4 el bloedsinaasappelcompote | zie pagina 9
Leg op elk van 4 borden een babousa-cake en verdeel de amandelcrumble over de borden naast de cakes. Leg een 
bolletje amba-ijs op de amandelcrumble en bestrooi met een klein beetje amba-poeder. Garneer elke cake met een lepel 
bloedsinaasappelcompote.

Notities:
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BLOEDSINAASAPPELCOMPOTE

01. BLOEDSINAASAPPELCOMPOTE
Benodigheden:
• 1 kilo bloedsinaasappels | 34475006
• 1 tl baksoda • 1 kilo suiker
• 250 g pectine |25252531
Schil de bloedsinaasappels met een 
dunschiller; zorg dat er geen wit op de 
schillen achterblijft. Snijd de schillen in dunne 
reepjes. Breng 1 liter water met de baksoda en 
bloedsinaasappelschillen aan de kook en kook 
10 min.
Snijd de bloedsinaasappels in partjes. Doe de 
partjes in een pan met de suiker en pectine 
en laat 20 min. op zacht vuur koken. Doe de 
bloedsinaasappel met de schillen in een 
brandschone weckpot en laat afkoelen in de 
koelkast. De bloedsinaasappel in dit recept voor 
een zachte marmelade kan vervangen worden 
door elke soort citrusfruit. Wij houden van de 
unieke smaak van bloedsinaasappel, en op 
deze manier kunnen we daar ook buiten het 
seizoen van genieten.

Notities:
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