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Breng je gasten naar
een hoogtepunt
En dan niet direct in de zin van ‘Ik lust
iets lekkers’, maar meer bedoeld als in ‘Ik heb trek in jou.’
In de laatste betekenis stamt het woord af van het Latijnse
‘lustrum’, dat ‘reiniging’ betekent en dat stond voor een
5-jarige cyclus in het Romeinse en Griekse Rijk, waarin alle
zonden ongestraft mochten worden geuit. Van orgiën tot
steekpartijen tot schranspartijen.
Misschien dat ‘lust’ daarom een woord is dat naast een
erotische lading ook een zeker onheil in zich draagt. Alsof
iemand, bevangen door lustgevoelens, niet meer voor rede
vatbaar zou zijn en een gevaar voor zichzelf vormt. En dat is
precies waar je als kok van droomt: om gerechten te maken
die dat teweeg brengen in mensen.
Vandaar ook dat we handenwrijvend aan dit nummer zijn
begonnen. En geloof ons, het werd gaandeweg steeds leuker om deze OpSmaak Lust vorm en inhoud te zien krijgen.
Je weet inmiddels wat je kunt verwachten in dit magazine,
namelijk het onverwachte.
In dit nummer geen gewoon interview met bestsellerauteur Heleen van Royen, maar een intiem gesprek over
wat eten, restaurants en de culinaire wereld met lust te
maken hebben. Geen gewone column van een standaard
columnist, maar van actrice/schrijfster/danspedagoge HannaH de Leeuwe (60), de eerste beroemdheid die naakt in
de Nederlandse Playboy verscheen en later de talk of the
town werd toen ze in haar Rotterdamse ﬂat op de 9e verdieping 4-gangen menu's bereidde en uitserveerde. Geen
gewone interviews met bekenden uit onze wereld, maar
(h)eerlijke ontboezemingen over waar ze echt opgewonden van werden achter hun bordjes. Geen gewone foto’s
en recepten, maar erotische kunstwerkjes, die de ogen en
smaakpapillen bevredigen. En dan hebben we het vooren naspel nog niet eens behandeld.

Eten, seks en ﬁlm
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Verrassende borrelhappen met een Amsterdamse touch
4x innovatieve formules waarmee je de urban consument bedient
Interview met Josean Alija van het Guggenheim Museum in Bilbao
Ontdek de kracht van social media en pr zonder opdringerig te worden

CHOCOLAT Frankrijk 2000

REGIE Lasse Hallstrom
MET Juliette Binoche, Johnny Depp en Alfred Molina
Chocolat is letterlijk een lust voor het oog. In dit moderne Franse sprookje speelt Juliette Binoche, sensueel en mystiek, een jonge alleenstaande vrouw, die met haar
dochter een chocoladewinkel opent in een oud Frans dorpje. Al gauw blijken haar
onwaarschijnlijk lekkere chocoladeproducten ervoor te zorgen dat doodgelopen
relaties nieuw leven worden ingeblazen. Ongeacht de leeftijd wordt er weer danig
gevreeën in de dorpshuizen. De conservatieve bevolking van het oude dorp echter vindt haar winkel en de amoureuze effecten van de chocolade maar niets en
probeert haar te dwarsbomen. Maar de chocolade overwint alles. Zoals bekend.
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TAMPOPO Japan 1985

REGIE Juzo Itami
MET Tsutomo Yamzaki, Ken Watanbe en Nobuko Myamoto
Ook ‘Tampopo’ brengt eten en seks samen. In de ﬁlm zit geen scene, waarin geen
in voorkomt. Het scenario van de ﬁlm bestaat uit verschillende verhaallijnen. Het
verhaal dat het langst bijblijft is als een man een bowl op de naakte buik van zijn
geliefde plaatst en er een paar eieren in breekt. Vervolgens voegt hij levende vissen
toe, die als gekken beginnen rond te zwemmen tussen de dooiers. Hoezeer hun
seksbeleving ook verschilt van die van de Westerse wereld, de Japanners weten in ieder
geval wel dat eten en lust het regelmatig op een akkoordje gooien.
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BIG NIGHT USA 1996

REGIE Stanley Tucci en Campbell Scott
MET Stanley Tucci, Tony Shalhoub, Ian Holm, Minnie Driver en Isabella Rossellini
Twee Italiaanse broers, de een gastheer en de ander kok, proberen van hun restaurant een succes te maken door Louis Prima, de beroemde zanger uit die tijd (de
jaren 50), naar hun zaak te krijgen. Het belangrijkste moment is als het feestmaal
wordt bereid voor Prima (die overigens niet komt opdagen). De kokende broer,
een gepassioneerd vakman, besluit om timpano te gaan maken, een regionale variant
op timballo, in dit geval een taart gevuld met pasta. Het bereiden van het gerecht is
met zoveel passie in beeld gebracht, dat je als kijker met recht kunt spreken van de
beste seks die je nooit hebt gehad…
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Lees Hannah’s column op pagina 15

INHOUD

LAGRANDE BOUFFE Italie 1973

REGIE Marco Ferreri
MET Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret en Ugo Tognazzi
Vier succesvolle mannen van middelbare leeftijd en verschillende achtergronden
(een piloot, een tv executive, een kok en een rechter) vinden het wel mooi geweest
met hun leven en besluiten om er op een spectaculaire wijze een eind aan te maken.
Ze gaan zich, als het summum van eetlust, dood eten in een luxe villa. Acteur Tognazzi,
die in zijn thuisland niet alleen bekend staat als acteur, maar ook als kok, waakte erover
dat het eten in de ﬁlm ook echt van absolute topklasse was.

Dit is OpSmaak Lust. Doe er iets mee!
De fotoserie van Hannah de Leeuwe in Playboy werd in
1983 geschoten door de nestor van de Nederlandse fotograﬁe, Paul Huf (1924 – 2002).

uitgelicht
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JAMON, JAMON Spanje 1992

REGIE Bigas Luna
MET Javier Badem, Penelope Cruz en Jordi Molla
Het debuut van actrice Penelope Cruz zit barstensvol verwijzingen naar eten. De ﬁlm
centreert zich rond een verliefd stel, Sylvia en Jose. De moeder van de jongen ziet de
relatie van haar zoon niet zitten en besluit om een aantrekkelijk ondergoedmodel (Badem) in de hand te nemen om zo een wig tussen het tweetal te drijven. Maar het model wordt verliefd op Sylvia en de ﬁlm eindigt in een climax met een klassiek gevecht
tussen de twee liefdesrivalen, waarbij de wapens die ze hanteren bestaan uit twee flink
uit de kluiten gewassen hammen. Hoezeer voedsel een metafoor voor lust is, blijkt uit
de scene waarin Jose Sylvia’s borsten kust en Sylvia vraagt of ze naar een omelet met
ham smaken (Jose: ‘Een borst smaakt naar ei en de ander naar ham.’)

OpSmaak
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Lustopwekkers
Bijzondere smaakcombinaties leveren niet
alleen een tongstrelend resultaat… Ze zijn
tevens een lust voor het oog.
fotografie Remko Kraaijeveld

recepten

Kersen & chocolade
Ingrediënten voor 10 personen
1 zakje Alsa Fondant au chocolade
2 dl melk
0,6 dl witte wijn
80 g suiker
1 st vanillestokje
6 st eidooiers
3,5 dl Blue Band Professioneel
			 Classique Ongezoet
2 dl Alsa Toppingsaus Chocolade
1 blikje amarena kersen
250 g kersen
30 st jasmijnbloesem
¼ bakje atsina cress

Bereiding
Roer de fondantpoeder met de melk glad in een bekken. Verdeel de massa in ronde siliconen vormen en bak het geheel
af op 175ºC gedurende ca.10 minuten. (dit is afhankelijk van
de grootte van de vorm) Breng de witte wijn samen met de
suiker en de vanillemerg aan de kook. Giet het witte wijnmengsel alroerend bij de losgeklopte eidooiers en klop het
geheel “au bain marie” gaar. Klop het eimengsel vervolgens
luchtig en koud in een planeetmenger. Klop de Blue Band
Classique op in de planeetmenger en klop deze door het eimengsel. Los de Fondant, leg ze op de borden en verdeel de
Chocolade toppingsaus erover. Verdeel wat amarena kersen
over de fondant en schep hier wat sabayon overheen. Garneer met de kersen, jasmijn en de cress.

Abrikozen & rozen
Ingrediënten voor 10 personen
1 pak Alsa Panna Cotta vloeibaar dessert
1 st vanillestokje
10 st abrikozen
600 g suiker
6 dl water
1 st citroen
1 st limoen
1 st kaneelstokje
1 st vanillestokje
2 st kruidnagel
1 st gember
2,5 dl druivensap
35 g pocheervocht
-- -- rozenwater
1 st eetbare roos
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Bereiding
Breng de panna cotta samen met het merg van het vanillestokje tegen de kook aan. Giet het geheel in een
siphon en zet deze onder druk met twee patronen.
Plaats en bewaar de siphon in de koeling. Plicheer de
abrikozen. Bereid pocheervocht door suiker, water,
citroen, limoen, kaneelstokje, vanillestokje, kruidnagel
en gember te mengen. Breng het geheel aan de kook.
Pocheer de abrikozen in het pocheervocht en laat ze
hierin afkoelen. Meng het druivensap met 35 gram
pocheervocht en breng het geheel voorzichtig op smaak
met wat rozenwater.
Plaats het mengsel in een grote schaal in de vriezer. Roer
af en toe het mengsel door, zodat een mooie granite
(ijsschilfers) ontstaat.Serveer de abrikozen met de luchtige panna cotta en de rozengranite.

OpSmaak
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Sensuele smaaksensaties

persoonlijk

‘Het is alsof je
hem uitkleedt’

Ronald Hoeben, culinair recensent van de NRC en oprichter van
www.foodtube.nl
‘Er is zeker een relatie tussen eten en erotiek, maar voor mij is die er niet in het
restaurant, daar zit ik als in het theater, met alle aandacht voor de voorstelling. In de
keuken ligt dat anders. Vooral bij het poffen van rode paprika’s: je legt een paprika
op het vuur en zodra de huid geblakerd is, laat je hem iets afkoelen. Je haalt het
velletje eraf, maakt hem voorzichtig open en haalt de zaadlijsten er uit…. Het is net
alsof je hem uitkleedt. Dan voel je dat hij vanbinnen helemaal zacht en lauwwarm
is, en laat je het zoete sap over je handen druipen…. Supersensueel. Dat gevoel krijg
ik ook als ik wil testen of een peer rijp is: er in drukken kan niet, dan krijgt de vrucht
beurse plekken. Je moet hem in je hand houden en heel voorzichtig betasten. Ja,
daar kan ik echt bij wegdromen.’

Sharon van Minden, hoofdredacteur Winelife

Eten en erotiek zijn onlosmakelijk met elkaar verstrengeld. Niet de eetervaringen thuis, maar vooral
die in restaurants staan in de erotische herinnering
van deze culinaire kopstukken gegrift.
tekst Mara Grimms

‘Wat er in mijn mond gebeurde
is bijna onbeschrijfelijk’

FOTO: SCALA PHOTOGRAPHY

Francois Geurds, Chefkok van *restaurant Ivy, Rotterdam

‘Ik zie mijn gasten
soms echt opgewonden
raken van een gerecht’

‘De presentatie is als een
glanzende zijden jurk die
om je benen valt’
OpSmaak

‘Erotiek zit bij eten vaak in het mondgevoel, zoals bij de combinatie van ijs met chocolade en knettersuiker. Bij wijn haal je zo’n sensuele sensatie vooral uit de smaak.
Nóg spannender wordt het wanneer je eten en wijn combineert. Toen ik nog niet
zo veel van wijn wist, volgde ik een cursus bij Suyderwou’s Wijnloods in Zuiderwaal.
Cursusleider Ben trok een Monbazillac open, een zoete, stroperige dessertwijn van
overrijpe druiven. Voordat we een slok namen moesten we eerst een stukje eendenlever in onze mond stoppen. Daarbij dan een slokje van de Monbazillac. Wat er
in mijn mond gebeurde is bijna onbeschrijfelijk. Dit was goddelijk! Het stroperige
van de wijn, het zachte van de lever, de smaken die elkaar versterkten. Ja, daar ga
je van kreunen en van wiebelen op je stoel. Tot die avond dacht ik dat wijn gewoon
iets was waar je dronken van werd. Nu weet ik: wijn kan orgastisch lekker zijn.’

Hans van Wolde, chef-kok en eigenaar van **restaurant Beluga, Maastricht
‘Een van de meest erotische restaurantervaringen ooit had ik bij restaurant Calima
in het Spaanse Marbella. Alles klopte: het was broeierig, we zaten vlak aan zee, we
hadden mooie kleren aan, de wijnen waren top en het eten was fucking lekker.
Zeker het dessert, ‘The sun of Marbella’, een gouden bol vol frisse smaken van passievrucht, mango en een klein beetje karamel. Supersensueel. Nóg gekmakender
van smaak was overigens de sushi van kraakverse zee-egel die ik vorig jaar bij een
driesterrenchef in Tokyo at. De rijst was perfect gekookt, ik dronk er een geweldige
sake bij en de zee-egel smolt langzaam weg in mijn mond…. Ik was op dat moment
in gezelschap van allemaal mannelijke koks, maar ik zat even in mijn eigen wereld.
Een wereld waarin ik diezelfde sushi deelde met Nigella Lawson.’

‘Het hele leven draait uiteindelijk om bevrediging, in welke vorm dan ook. Van een
wilde nacht verwacht je bevrediging, van een chef-kok ook. Ik streef er daarom naar
om mijn gasten dat gevoel te geven. En dat lukt: soms zie ik hoe mijn gasten hun
ogen sluiten als ze mijn dessert van macadamia noten met foie gras proeven. Je
zíet ze in extase raken. Een groter compliment kun je als kok niet krijgen. Het meest
erotische gerecht dat ik zelf ooit heb geproefd? Dat is de Black Forrest Gateau, een
chocoladetaartje van Heston Blumenthal van restaurant The Fat Duck. Het bestaat
uit verschillende lagen, en het is zeldzaam mooi opgebouwd: het is crunch, het is
zacht, het is mousse, het is mollig, het is bitter, het is zuur, het is vanille…. Bij iedere
hap die ik neem ga ik trillen, van mijn tenen tot mijn kruin. En ja, dat is beter dan
seks, in welke vorm dan ook.’

‘De sushi van verse zee-egel
was gekmakend’
Makkie Mulder, Hoofdredacteur Delicious
‘Bij Jannis Brevet van tweesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen proefde ik
een van de mooiste desserts ooit: zijn Bal Masqué. Je krijgt een bord met daarop
alleen een zilveren bol van geblazen suiker. De presentatie alleen al: de bol is glanzend als zijde, die als een soepele jurk om je benen valt en mysterieus omdat je
niet weet wat er in zit. Je wilt hem voorzichtig aanraken met de toppen van je
vingers, maar durft niet goed. Dan sla je toch met een flinke tik van je lepel de suiker stuk en geeft de bal zijn geheim prijs: een ongekend zachte vulling van appel,
ananas, vanilleschuim en ijs van kofﬁebonen met kardemom. Je proeft en ervaart
een smaakexplosie, die gerafﬁneerd ingetogen is. Je neemt steeds kleinere hapjes,
zodat je steeds weer opnieuw die tinteling proeft. Het laatste stukje bewaar je zo
lang mogelijk om nog één keer die sensatie te ervaren. Als je klaar bent kunt je alleen maar stil zijn en gelukkig... Dát is verleiding via het bord.’

Julius Jaspers, presentator van Topchef, kookboekenschrijver en blogger
op www.smartday.nl
‘Na een uitgebreide maaltijd wil ik maar één ding: een goede sigaar en een digestief.
Seks? Ik moet er op zo’n moment eigenlijk niet aan denken. Er is maar één kok ter
wereld bij wie dat anders is, bij wie ik uitgerust van tafel kom en die zijn menu’s zo
perfect opbouwt dat ik me na het diner on top of the World voel: Marco Westmaas
van restaurant Elzenduin in Ter Heijde aan Zee. Zijn côte de boeuf bijvoorbeeld: dat
warme vlees, van binnen nog bijna rauw, maar waar alle vetadertjes van gesmolten
zijn… Of de komkommergel met Noorzeekrab, een gerecht dat qua smaak en presentatie alleen al lustopwekkend is. En dan dat mondgevoel: het licht vezelige van
de krab, de knapperige groenten en de zachte gel die het geheel verbindt. Als ik dat
proef, weet ik zeker: laat die sigaar en dat digestief vanavond maar zitten.’

‘Er is maar één kok ter wereld bij
wie ik uitgerust van tafel kom’
OpSmaak
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Bestsellerschrijfster
Heleen van Royen

Van lust op papier
naar lust op het bord

interview

Ze is de meest succesvolle schrijfster van Nederland, met
‘lust op papier’ als belangrijk handelsmerk. De verleiding
van woorden is een rode draad in haar leven. Maar spelen
culinaire verleidingen ook een rol?
tekst Cynthia Panhuis FOTOGRAFIE Lee Downham

tekst Cynthia Panhuis fotografie Lee Downham

Wanneer ontwikkelde je voor het
eerst een smaak voor lekker eten?
“Als kind speelde lekker eten niet zo’n
rol: mijn moeder was niet bepaald een
culi type, ze hield zich niet zo bezig met
het neerzetten van lekkere gerechten.
Mijn smaak voor lekkers kwam voort
uit dingen die we niet mochten eten en
drinken. Het verbod maakte het aantrekkelijk. Mijn moeder was streng, en frisdrank vond ze slecht. Cola was gif, sinas
nog net niet totaal verboden; mijn zussen en ik mochten één keer in de week
een glas. Op zondag, met een bakje pinda’s erbij. Die smaken heb ik lange tijd
’t lekkerst gevonden. Wit brood aten we
ook niet: dat mocht alleen mijn vader.
Dan wordt wit brood dus het summum.
Wij kinderen mochten soms het kapje.
We waren met z’n drieën, een brood
heeft twee kapjes. Dus je begrijpt… Tot
op de dag van vandaag vind ik dat het
ultieme: een wit kapje. Met pindakaas.”
Wat voor cijfer geef je jezelf als kok?
“On a scale from one to ten? Een zes.
Wát ik maak, met liefde en aandacht,
maak ik goed. Maar een kok ben ik niet.
Je moet passie voor koken hebben; en
die ontbreekt bij mij. Als je ’t goed wil
doen, kost het zó veel tijd. En het is zo
op… Een kok kóókt echt. In een huishouden gaat het meer om voeden. Ik
ben ook geen type dat gasten uitnodigt
en ze entertaint, word ik heel zenuwachtig van. Het is te veel gedoe.”
Logisch gevolg: je gaat graag uit
eten. Waar doe je dat in Portugal
het liefst?
“Absolute favoriet is O Ribeirinho, een
restaurant in Guia, Albufeira. Fancy is het
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niet; volgens mij hebben ze niet eens
een kaart. Je kunt er maar twee dingen
eten: beef of kip. Met rijst of friet, en een
salada mista.
Guia is hét kippendorp in de Algarve,
en O Ribeirinho staat bekend om zijn
geroosterde kip. Maar ik ga altijd voor
de biefstuk: bife malpassada. ’t Is geen
biefstuk zoals wij die kennen: hij is plat
en groot, valt bijna over je bord. Ik wil ‘m
altijd rood, al wordt vlees hier niet zo gegeten; ik heb in het begin verschillende
malpassada’s naar de keuken terug gestuurd. Nu snappen ze het.
We eten er liefst elke vrijdag, en zitten
altijd naast de toetjesvitrine. Als we binnenkomen hoeven we niks te zeggen,
ze weten wat we willen eten: kip Piri
Piri voor Ton, zoon Sam en ik rode bife,
m’n dochter Olivia doet sinds kort mee.
Vooral het sap dat dan zo op je bord ligt
vind ik heerlijk, misschien nog lekkerder
dan het vlees zelf. Stukje brood erin,
mmm…
Als ik in Nederland ben, mis ik dat eten.
En ben jaloers als ik hoor dat Ton en de
kinderen naar O Ribeirinho gaan. Dan
heb ik echt heimwee.”

‘Je moet
passie voor
koken
hebben,
die
ontbreekt
bij mij’

Nog een ander Portugees gerecht
waarvan je denkt: dat doet wat
met me?
“Amêijoas! ’t Zijn kleine mosseltjes; ik
heb me laatst laten vertellen dat ze gewoon uit Zeeland komen. Maar in Nederland worden ze ondermaats bevonden: ‘armoe mosselen’. In Portugal zijn
ze juist heel populair. Ze worden bereid
met koriander en knoflook: die saus is
zó heerlijk, fantastisch om je brood in te
soppen. Dat stijgt qua genot misschien
wel boven de mosseltjes zelf uit.” >

OpSmaak
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recepten

‘Na een
bord
oesters
hoef ik
niet meteen horizontaal’
Kan eten troosten?
“Dat zit niet zo in mijn systeem. Lekker
eten is voor mij iets bevredigends, iets
waar je je ﬁjn voldaan en tevreden door
kunt voelen. Terwijl troost-eten al snel
klinkt als: je onvrede weg eten. En dat
werkt niet, word je alleen maar dik van.
Voor je het weet zit je in een treurige
vicieuze cirkel. Nee, troost zit voor mij
niet in eten. En zeker niet, zoals kennelijk voor veel vrouwen, in chocola. Taart,
cake, bonbons: ’t doet het allemaal niet
voor mij. Ik ga liever sporten, of luister
naar muziek: veel troostrijker.”

WIN!

Het mooiste gerecht dat je ooit at?
“Mag dat ook gewoon ‘het lekkerste’
zijn? Een klassieke insalata Caprese,
nota bene in Thailand gegeten, op Koh
Samui. De mozzarella was echt goddelijk. Misschien kwam het door het contrast met ’t Thaise eten, maar toch… De
hele familie van Royen had een simultaanbeleving: we vonden allemaal die
mozarella het lekkerste dat we ooit hadden geproefd. We zijn zelfs nog een keer
naar dat restaurant terug gegaan, maar

toen was het toch minder. It’s never as
good as the ﬁrst time.”
Koks zijn anno nu hip and happening; vind je het een sexy beroep?
“Zo heb ik er nooit over nagedacht. Ik
ken eerlijk gezegd niet veel aantrekkelijke koks. Jamie Oliver vind ik leuk, maar
niet omdat hij kok is: ’t is een charmante
tv-persoonlijkheid. Dat hij kookt, maakt
hem voor mij niet sexy.
Misschien is het anders als je er bij bent
als zo’n meester-kok zijn hart eruit staat
te koken: als je passie bij iemand ziet,
is het al snel aantrekkelijk. Nigella Lawson is wel spannend: die maakt eten
erotisch. Het gaat bij haar meer over
genieten, dan over koken. Heel aantrekkelijk. Nigella zou ik eerder bespringen
dan bijvoorbeeld Herman den Blijker. Al
is hij nog zo’n goede kok.”
En de erotiek van eten? Kan een
fantastisch diner in een geweldig
restaurant een soort voorspel zijn?
“Daar geloof ik niet in. En ook niet in
eten als lustopwekker. Als ik in de stem-

HET GROTE HELEEN VAN ROYEN ZOMERBOEK
Benieuwd naar de kookkunsten van Heleen? Ontdek de heerlijke en eenvoudige
familierecepten van de familie van Rooyen in dit spannende boek.
OPSMAAK GEEFT 5 EXEMPLAREN WEG!
Mail naar: info@unileverfoodsolutions.nl o.v.v. ‘Het Grote Heleen van Royen Zomerboek’.
De eerste vijf inzendingen krijgen het boek thuis gestuurd. Winnaars worden per mail op
de hoogte gebracht. Meedoen kan tot 4 augustus 2011.
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ming ben voor oesters, dan eet ik oesters. Maar dan heb ik, als ik ze op heb,
niet ineens zin in seks. Eerder zin in nog
meer oesters. Dát is dan de bevrediging,
en dan hoef ik niet meteen horizontaal.
Stel je voor dat het wel zo was: dan gingen al die topkoks en gastronomen na
iets heerlijks toch meteen van bil? En
dat doen ze volgens mij niet; die gaan
gewoon lekker slapen. Mij lijkt het een
slecht teken, als je na een waanzinnig
diner nog zin hebt in seks.”
En een heerlijk hapje als onderdeel
van het horizontale verhaal?
“Daar zie ik eerder het nut van in. Al
wordt seks niet beter van snacks. Hoogstens leuker. Dan is het de garnering,
een lekkere extra op het randje van je
bord...” <

Aardbeien & basilicum
Ingrediënten voor 10 personen
1 pak Alsa Panna Cotta
vloeibaar dessert
10 druppels amandel essence
0,6 dl witte wijn
80 g suiker
1 st vanillestokje
6 st eidooiers
3,5 dl Blue Band Professioneel
Classique Ongezoet
15 g verse basilicum
100 g kristalsuiker
1 doosje aardbeien
1 doosje bosaardbeien
1 doosje ananasaardbeien
10 st eetbare viooltjes
10 st makarons
¼ bakje basilicumcress
1 bak aardbeiensorbet

Bereiding
Verwarm de panna cotta en breng deze op smaak met
wat amandel essence. Verdeel de panna cotta over de
vormpjes en zet het geheel in de koeling. Breng de witte
wijn samen met de suiker en de vanillemerg aan de kook.
Giet het witte wijnmengsel al roerend bij de losgeklopte
eidooiers en klop het geheel au bain marie gaar. Klop
het eimengsel luchtig en koud in een planeetmenger.
Klop vervolgens de Blue Band Classique op in de planeetmenger en klop deze dan door het eimengsel. Draai de
basilicum samen met de suiker glad in een cutter. Verdeel
de basilicumsuiker op een ovenplaatje. Laat het geheel
drogen in de oven op 130˚C gedurende ca. 4 minuten.
Maak de aardbeien schoon, los de panna cotta en zet ze
op de borden.
Verdeel de aardbeien erbij en bestrooi met wat basilicumsuiker. Garneer met de makarons, vioolblaadjes en de
basilicumcress. En verleid tot slot met een mooie quenelle
van aardbeiensorbet.
OpSmaak
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smaken

Libidobommen
Als we uitgaan van de ultieme lustopwekker,
de oester; welke andere afrodisiaca passen
daar dan qua smaakcombinatie het beste bij?

Paddenstoelen zitten
vol niacine, een stof die
het lichaam helpt om
sekshormonen aan te
maken.

Met DaNk aaN www.foodpairing.be
De oester past perfect bij sinaasappelschil, guave en de aardbei.
Deze laatste is niet alleen gezond,
maar verhoogt tevens het libido.

DE OESTER
Rijk aan aminozuren, die
de sekshormonen prikkelen,
en zink, dat de aanmaak
van testosteron bevordert,
werd de oester, lang voordat
het een delicatesse werd,
al gebruikt als afrodisiaca.

recepten

Voor het eerst in europa gebracht
door Marco Polo wordt gember al
generaties lang geroemd om de
libidoverhogende effecten.

Volgens foodpairing.be is
oesters en chocolademelk
een match made in heaven.
www.FoodPairing.be is een website gespecialiseerd in alle mogelijke smaakcombinaties.

THE LOOK OF LOVE

WIST JE DAT…
sommige dieren
worden afgeslacht
omdat primitieve
volkeren denken
dat je van bepaalde
delen van het dier
een lustopwekkend
‘wondermiddel’ kunt
fabriceren?
Krokodillenbek
in kathmandu wordt
veel gejaagd op de
gharial-krokodil om
de libidostimulerende kwaliteit van
hun bek.

Wordtis
a
nu gr
lid!

Berenblaas
in sommige aziatische landen wordt
gedacht dat de
blaas van deze beer
lustopwekkend is.
Neushoornpoeder
omdat zij de voortplantingsdaad lang
volhouden, gelooft
men dat gemalen
hoorn potentieverhogend is.

Eeuwen geleden werd gedacht
etenswaren die qua vorm op
menselijke genitaliën leken, bij
voorbaat goed voor het libido
zouden zijn. Op het lustmenu:
1. Aantrekkelijke avocado
In het Spaans heet de avocado
‘aguacate’, afgeleid van het Azteekse ‘ahucatl’, dat testikel betekent.
Het is wel duidelijk welke verwachtingen de Azteken hadden.

3. Tasty tomato
De Spaanse rokkenjager Don Juan
had een obsessie: de tomaat, die
niet voor niets ooit pomme d’amour
heette (vandaar ook de Italiaanse
naam pommodoro).

2. Opwindende oester
Casanova at 50 oesters per dag om
zijn potentie te verhogen. Volgens
hem had het weekdier niet voor
niets vrouwelijke vormen.

4. Kingsize kokosnoot
De zeldzame vrucht Coco de Mer
uit de Seychellen en Malediven,
wordt al sinds mensenheugenis
verwerkt tot het Viagra van China.

OpSmaak magazine

MELD JE NU AAN VIA WWW.OPSMAAK.NL

• 5x per jaar OpSmaak magazine
• tweewekelijks inspirerende receptmail
• proefverpakkingen van nieuwe producten

Om gratis clubmember te worden, moet je werkzaam zijn in de Nederlandse foodservicemarkt en beschikken
over een Nederlands postadres. Verzendingen vinden alleen plaats aan Nederlandse bedrijfsadressen.
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De vorm
Coco de M van deze
er sp
de verbeeldreekt tot
ing

Passie & rum
Ingrediënten voor 10 personen
500 g Alsa Panna Cotta,
vloeibaar dessert
500 g mandarijncoulis
8 g kappa, geleermiddel
3 st passiefruit
50 g mandarijncoulis
3 st bloedsinaasappels
10 st baba’s, in rum geweekte
¼ bakje limoencress

Bereiding
Vermeng de panna cotta met de coulis en de kappa en
breng het geheel aan de kook. Giet de massa in vormpjes en laat het geheel opstijven in de koeling. Maak
het passiefruit schoon en meng het vruchtvlees met
de mandarijncoulis. Breng het geheel aan de kook en
laat het afkoelen. Snijd de bloedsinaasappels uit. Los de
puddinkjes en verdeel ze over de borden. Zet de baba’s
erbij en maak het geheel af met de bloedsinaasappelpartjes, passiefruitsaus en de limoencress.
OpSmaak
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Vijgen & honing
Ingrediënten voor 10 personen
1 pak Alsa Crème Brûlée
			 vloeibaar dessert
1 st vanillestokje
1 plak roomboterkorstdeeg
1 st eidooier
-- -- poedersuiker
10 st vijgen
10 g pistachepitten
20 g amandelschaafsel, gebruneerd
¼ bakje honeycress
30 st dushi buttons
60 g honing

tekst HannaH de Leeuwe fotografie Eelco Maan

Bereiding
Breng de crème brûlée samen met het merg van het vanillestokje tegen de kook aan. Giet het geheel in een siphon en
zet deze onder druk met twee patronen. Plaats de siphon in
de koeling. Snijd tien mooie driehoeken uit de korstdeegplak.
Prik ze in met een vork, en bestrijk ze vervolgens met wat eigeel. Bestrooi ze licht met wat poedersuiker en bak ze gedurende ca. 15 minuten op 185ºC. Halveer de vijgen en snijd ze
vervolgens in dunne plakjes. Spuit wat luchtige crème brûlée
op de korstdeeg driehoeken en beleg deze met de plakjes
vijgen. Rasp er wat pistachepitten over en garneer met het
amandelschaafsel, honeycress en de dushi buttons. Maak het
geheel af met wat honing en serveer direct.

Actrice (o.a. in Keetje Tippel en Soldaat van Oranje). Danspedagoge. Kok. Schrijfster (o.a. over koken en van toneelstukken). En de eerste BN’er, die
naakt in de Nederlandse Playboy ging. Als iemand
weet wat eten en lust met elkaar verbindt, is het
HannaH de Leeuwe.

‘De manier waarop
mensen eten,
verraadt hoe ze vrijen’

M’n lust en mijn leven
Aan het tafeltje naast me op het zonnige terras wordt een bittergarnituurtje neergezet. Het ziet er smakelijk uit.
Rood stoofpeertje gevuld met cabrales.
Grote verleidelijke garnalen. Glimmende
groene en zwarte olijven. Ik zie iets gefrituurds, ik hoop dat het kaas-kroketjes
zijn, met kleine blokjes Serranoham er
in. Er ligt een uitdagend opengesneden
verse vijg tussen. Ik merk dat ik een
beetje zit te kwijlen.
Mevrouw prikt met een vorkje een olijfje
op. Meneer propt gedachteloos de garnalen in zijn mond en bekijkt intussen
iets op zijn telefoon. “Jammer”, denk ik,
want ik ben er van overtuigd dat de manier waarop mensen eten, verraadt hoe
ze vrijen.
In mijn verbeelding zie ik ze liggen: hij
met z’n gedachten bij iets (of iemand)
anders en zij hopend dat het gauw voorbij zal zijn en hij snel slaapt, omdat ze
dan zonder gezeik een stuk leverworst
en een restje kersenvlaai uit de ijskast
kan rukken. Onbegrijpelijk. Ikzelf bewonder een mooi opgemaakt schaaltje,
ik snuffel boven mijn bordje, ik ga met
mijn vingers in sausjes, ik ervaar de bij14 OpSmaak

zondere bijtbeleving van knapperig en
smeuïg, ik wil proeven... Ik ben iemand
die hooggehakt een sabayon staat te
kloppen, zodat ik dat lauwwarm over
sappige aardbeitjes kan schenken om
het gecombineerd met mezelf te serveren aan mijn Lief.
“Maar dan ben je toch niets meer dan
een lustobject!” zeggen ze dan. Net als
Sonja Barend dat ooit met lichte walging riep, nadat ik trots verteld had dat
ik voor de aller-allereerste Nederlandse
Playboy gefotografeerd was door Paul
Huf. Ik was zo verbaasd dat ze voorbij
ging aan de prachtige foto’s en trouwens ook niets zei over hoe ik mooi
afgebeeld was, dat ik alleen maar kon
antwoorden: “Ja…dat ben ik soms graag
voor mijn vent.” Ik kreeg de kans niet om
er aan toe te voegen: “Ik wil dat hij trek
in me krijgt en van me smult als in een
3-sterren restaurant.”
Misschien vond Sonja het verwerpelijk
om ergens van te genieten. Maar ik denk
dat je ’s ochtends pas gezond weer op
staat, om een gevleugelde uitspraak van
de televisiemaakster te parafraseren, als
je dat wel doet.

FooD with A VieW
HannaH kookte op hoog niveau:
op de negentiende etage van
haar Rotterdamse flat. Met
uitzicht op het Noordereiland en
de Maas zette ze haar 12 gasten
(van board of directors tot verliefde stelletjes) bij voorkeur een
Italiaans 4-gangen menu voor. Ze
noemde het FooD with A VieW.
Door het luxe probleem dat ze
avond na avond vol zat, besloot
ze er in 2008 – moe, maar voldaan – na 3 jaar mee te stoppen.
OpSmaak

15

