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1.28 Trends

Wat een trend is, is lastig te verwoorden. Een trend heeft altijd met maatschappelijke
ontwikkelingen te maken. Een trend vernieuwt iets, spreekt mensen aan. Iets ouds in een
nieuw jasje steken kan een trend zijn of worden. Iets nieuws hoeft niet meteen een trend
te zijn. Een nieuw idee of product kan soms (veel) later aanslaan en een trend worden. Een
trend is niet voor iedereen gelijk. Voorbeelden van trends zie je in de mode. Lang of kort,
breed of juist strak, felle kleuren of juist niet. Elk seizoen kent wel een trend.

TRENDS EN DE VOEDINGSBRANCHE
Ook bij voedingsmiddelen zie je trends. Enkele producten die in de loop van de jaren voorbij
kwamen zijn bijvoorbeeld groene smoothies, koude soepen, macarons, theecocktails
enzovoort. Producten die je veel in de winkels ziet liggen of die veel op menukaarten staan
kunnen trendproducten zijn.

In de bakkerij bijvoorbeeld zie je allerlei nieuwe broodsoorten. Een product als desembrood
is een trend te noemen. In de horeca zie je allerlei invloeden uit het buitenland terug.
Sommige zijn een echte trend. Denk maar aan het presenteren van allerlei kleine gerechtjes
en drankjes als tapas en smoothies.

Ook in bereidingstechnieken zie je trends komen en gaan. Een voorbeeld is het moleculair
koken. Door te werken met hele lage temperaturen ( in stikstof) en aparte bindmiddelen
zijn geheel nieuwe gerechten gemaakt. Andere voorbeelden zijn: het roken van gerechten,
het grilleren op een keukenbarbecue, schuimige sauzen uit de kidde en glutenvrij koken.

Moleculair koken. Roken van gerechten.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de voedingsbranche kun je luisteren
naar je gasten, brainstormen met collega’s, vakbladen volgen of naar vakbeurzen gaan.
Ook contact met leveranciers en vertegenwoordigers is van groot belang.
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2.46 Bakkerijovens

Tijdens het bakken krijgt het product de gewenste eigenschappen, zoals de gewenste
vorm, kleur, geur, smaak, structuur en krokantheid. En niet te vergeten: het product wordt
gaar en daardoor geschikt voor consumptie.

HOE WORDT EEN OVEN VERWARMD?
Ovens kunnen op twee manieren worden ‘gestookt’ (verwarmd):

1. direct
Bij directe verwarming komen de verbrandingsgassen in de bakruimte terecht. Dit betekent
dat de verbrandingsgassen de warmte meteen aan het product afgeven.

2. indirect
Bij indirecte verwarming komen de verbrandingsgassen niet in de bakruimte terecht. Dit
betekent dat de verbrandingsgassen de warmte rond de bakruimte sturen en niet meteen
aan het product afgeven.

Om een product te bakken, kun je verschillende soorten ovens gebruiken.

INSCHIETOVENS
Inschietovens worden ook wel etageovens genoemd. De oven heeft enkele bakruimten
die boven elkaar (etages) zijn geplaatst. Het te bakken product wordt met een metalen of
houten schieter in de bakruimte geplaatst (geschoten). Je bakt dus telkens een charge
(hoeveelheid) per ovenruimte. Je moet wachten tot het product in de oven gebakken is
voordat je een volgende charge kunt gaan bakken.

Een inschietoven. Een wagenoven.
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WAGENOVENS
Wagenovens zijn ovens waarmee je producten op een wagen de oven in en uit rijdt. Het
laden en lossen van de bakruimte gaat daardoor heel snel. Er zijn twee uitvoeringen van
deze ovens:
• wagenovens waarbij de wagen draait (rotatieoven)

Het voordeel van een draaiende wagen is dat de producten hierbij gelijkmatiger bakken.
• wagenovens waarbij de wagen stilstaat
De ‘bakwagens’ kunnen ook gebruikt worden als bijvoorbeeld rijswagen of als
transportmiddel voor te verpakken gebakken producten. Ze zijn dus multifunctioneel.

CONTINUOVENS
Bij de continuoven gaan de producten die gebakken moeten worden er aan één kant in
en komen ze aan de andere kant uit de oven. Deze oven wordt ook wel tunneloven
genoemd. Je moet je hierbij een brede, lange (tot wel 40 meter) transportband voorstellen
die door een verwarmde tunnel loopt.

Een continuoven.

3.5 Aardappelen

De aardappel is een uitstekend voedingsmiddel. Een aardappel bevat onder andere de
volgende voedingsstoffen:
• 70 tot 80% water
• 15 tot 38% koolhydraten
• 2 tot 4% eiwitten.
Verder is de aardappel rijk aan vitamine C, B1 en B2 en aan de mineralen calcium, ijzer en
magnesium. Een aardappel bevat geen vet en geen cholesterol en levert weinig calorieën
(per honderd gram 68 kcal/285 kJ).
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Aardappelen hebben veel culinaire mogelijkheden, zoals:

• koken
• bakken
• frituren

• stomen
• pureren
• gratineren.

Door de neutrale smaak combineert de aardappel met veel gerechten.

SOORTEN AARDAPPELEN
Er zijn veel soorten aardappelen (aardappelrassen). Deze zijn op drie manieren in te delen:
• naar het tijdstip van oogsten
• naar de grondsoort waarop ze zijn verbouwd
• naar de kookeigenschappen.

Naar tijdstip van oogsten

KenmerkenNaamOogsttijd

Meestal gele schil
Niet of weinig bloemig

• Eersteling
• Doré
• Eigenheimer

Vroege aardappel

Gele schil
Matig bloemig

• Eigenheimer
• Bintje

Middenvroege aardappel

Meestal rode schil
Zeer bloemig

• Bildstar
• Furore

Late aardappel

Naar grondsoort

EigenschappenGrondsoort

Meestal bloemig (hoe zwaarder de grond, hoe bloemiger)Klei

Dunne schil, niet / matig bloemigZand

Voor industriële verwerkingenVeen

Naar kookeigenschappen

NaamKookeigenschap

Eersteling, Malta’sNiet bloemig

Doré, ZandbintjeMatig bloemig

Bildstar, Kleibintje, IreneZeer bloemig

EigenheimerZeer bloemig tot afkokend
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HET INKOPEN VAN AARDAPPELEN
Bij het inkopen van aardappelen moet je letten op:
1. het juiste ras voor de juiste verwerking
2. mooie, blanke schil, regelmatig van vorm en niet onder de klei, gelijke grootte
3. kookeigenschappen (eventueel een kookproef doen van de te kopen partij aardappelen)
4. schil-/schrapeigenschappen.

BEWAREN
Aardappelen bewaar je:
• donker
• koel
• niet te droog
• vorstvrij.

Je kunt de aardappelen met een kiemremmingsmiddel behandelen, zodat ze niet gaan
kiemen. Dit middel werkt ongeveer drie maanden. Als je aardappelen niet goed bewaart,
heeft dat gevolgen. Deze gevolgen moet je herkennen. De meest voorkomende vind je in
het schema hieronder.

OorzaakGevolg van verkeerd bewaren

De aardappelen zijn bij een te lage temperatuur bewaard
(onder de 5°C).

Zoete smaak

De aardappelen zij te licht bewaard. Ze verkleuren groen
of paarsrood.

Groene plekken

De aardappelen zijn te warm bewaard en lopen uit.
Hierbij wordt vooral in de spruiten de giftige stof
solanine gevormd.

Gesproten aardappelen

De aardappelen zijn te droog bewaard. Ze verliezen veel
gewicht.

Rimpelige aardappelen

De aardappelen zijn te ruw behandeld. Dit is pas te zien
na het schillen.

Blauwe plekken

De schil van de aardappelen is beschadigd. Hierdoor
rotten ze snel.

Rotte plekken

9Bronnenboek Bijzondere keuken



AARDAPPELRASSEN
Er zijn honderden aardappelrassen. Misschien lees je wel eens in de krant dat er weer een
nieuw aardappelras is goedgekeurd voor de teelt. Het ontwikkelen van nieuwe
aardappelrassen duurt jaren. De bedoeling van een nieuw aardappelras is dat het beter
aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld beter geschikt om patat van te maken of beter
bestand (resistent) tegen plantenziekten.

De bekendste aardappelrassen met een beschrijving

GebruikEigenschappenVerkrijgbaarUiterlijkRas

koken (lekker
bij asperges)

• enigszins
bloemig

• vastkokend
• vrij ronde

vorm

maart -
augustus

• lichtgele schil
• lichtgeel vlees
• vlakke ogen

Alpha

frituren
bakken

• bloemig
• vastkokend

augustus - juni• gladde, lichtgele
schil

• lichtgeel vlees
• zeer regelmatige,

lange vorm

Bintje

koken• redelijk
bloemig

juni - oktober• bruingele schil
• geel vlees
• vrij ronde vorm
• vlakliggende ogen

Doré

koken (prima
voor salades)

• bloemig
• vastkokend

mei -
september

• gele schil (er zijn
er ook met rode
schil)

• lichtgeel tot geel
vlees

• regelmatige, lange
vorm

• vlakke ogen

Eersteling
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GebruikEigenschappenVerkrijgbaarUiterlijkRas

pureren• zeer
bloemig
tot
afkokend

juli - mei• lichtgele schil die
aan de top ruw is

• geel vlees
• onregelmatige

vorm
• diepliggende ogen

Eigenheimer

bakken• vastkokendjuni - oktober• gladde, gele schil
• geel vlees
• lange vorm
• ondiep liggende

ogen

Gloria

koken• zeer
bloemig

• pureren

september -
juni

• rode schil
• geel vlees
• ronde vorm
• ondiep liggende

ogen

Irene

koken• bloemig
• pureren

juni - oktober• bruingele schil
• lichtgeel vlees
• ronde vorm
• vlakliggende ogen

Lekkerlander

bakken• vastkokend
• frituren

oktober - mei• gele schil
• geel vlees
• lange vorm
• vlakliggende ogen

Nicola

3.7 Groentesoorten

Groenten delen we in hoofdgroepen in.
Dit zijn:
• bladgroenten
• stengelgroenten
• wortelgroenten
• vruchtgroenten
• bloemgroenten
• koolsoorten
• peulvruchten en zaadgroenten.
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BLADGROENTEN
Bladgroenten zijn de meest kwetsbare groenten. Ze verleppen en beschadigen snel.
Gekneusde bladeren worden snel lelijk. Ze worden bruin en verliezen veel smaak en
voedingsstoffen. Ga dus voorzichtig met bladgroenten om. Bladgroenten verdelen we in
twee groepen:
1. losse bladgroenten

Deze bestaan uit losse blaadjes, bijvoorbeeld spinazie en veldsla
2. kropgroenten

Deze vormen kroppen, bijvoorbeeld kropsla en andijvie.

Kropgroenten worden op de volgende manier behandeld:
• Verwijder voor het wassen eerst de bruine en slechte bladeren van de krop.
• Spoel de krop af door deze voorzichtig geheel onder te dompelen in het water in de

spoelbak.
• Snijd de stronken uit de krop en maak de bladeren voorzichtig los.
• Was en verwerk de bladeren op dezelfde wijze als losse bladgroenten.

Slasoorten
Het assortiment sla is de afgelopen jaren zeer sterk uitgebreid. Er zijn slasoorten in allerlei
kleuren en vormen. Sla is het hele jaar verkrijgbaar.

BewarenKenmerkenSoort

Twee tot drie dagen in
de koelkast onder een
vochtige doek.

Heeft een zeer losse krop, sterk ingesneden
bladeren, die lijken op eikenbladeren.
Roodbruin van kleur, er is ook een groene
soort. Zacht blad, licht nootachtig van smaak.
Wordt veel gebruikt met nootjes en
walnootolie.

Eikenbladsla.

Twee tot drie dagen in
de koelkast onder een
vochtige doek.

Knapperige slasoort. Heeft een geslote ronde
krop. Deze sla mag je snijden.

IJsbergsla.

Twee tot drie dagen in
de koelkast onder een
vochtige doek.

Tere slasoort met grote losse bladeren. Niet
snijden

Kropsla.
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