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foodiefile
olijfolie de luxe * eten in londen * kromkommersoep * nieuwe kookboeken

Het ideaal van drie jonge 
vlaamse vrouwen: boodschappen 
doen zonder al die overbodige 
verpakkingen. savina istas, 
nienke van swieten en lauren 
singer openden daarom robuust, the Zero  
Waste shop. een (bio)supermarkt waar je voor  
je dagelijkse aankopen zelf potjes en zakjes 
meeneemt. die weeg je, sticker erop en vullen 
maar! een geweldig initiatief, en het slaat aan:  
er staan inmiddels franchisenemers in de  
rij in nederland en belgië! berobuust.com

Broers Herman en Freddy Insinger zijn de Farm Brothers: ’n romantisch  
hipstermerk dat begon op de boerderij in Wijhe bij Zwolle, waar de jongens hun 
zorgeloze jeugd doorbrachten. Ze wilden graag iets hartigs en voedzaams  
maken van onbewerkte, pure ingrediënten. De spelt squares crackertjes  
zijn gemaakt van biologisch speltmeel. Fijn stevig en knapperig, met niet te  

overheersende smaakmakers: ideaal voor  
allerlei dips en borrelplanken. Lekker!  
Vooral die met zeezout en rozemarijn. 

farmbrothers.com

krakende krakkers
een chef uit ierland die samen met zijn vriendin een olijvenwinkel in amsterdam opent. brian en esther vonden – toen ze in 
2006 in amsterdam kwamen wonen – niet de kwaliteit olijven die ze wensten. daarom begon brian een kleine selectie te 
importeren en te verkopen op de boerenmarkt: kwaliteit en eenvoud. inmiddels verkopen ze meer dan 15 soorten bijzonder 
smakelijke – vaak biologische – olijven uit italië, Griekenland, spanje, Marokko, tunesië en Frankrijk. Mooie olijfolie komt uit 
spanje, italië en van kreta. vanuit hun winkel in amsterdam leveren ze aan restaurants en hotels, en niet de minste. the Jane in 
antwerpen, de nieuwe stek van sergio Herman, heeft speciaal voor hen gebottelde olijfolie. en restaurant bord’eau in amsterdam 
gaat voor les costes, 100% arbequina van 200 jaar oude bomen, een verrukkelijk zachte olie met amandeltonen, een bittertje 
en een pepertje. in de winkel ook voor ons te koop natuurlijk! brians artisjoktapenade met wat truffelolie is ronduit verslavend, 
zo lekker. in november zijn ze bij olives & More in rep en roer: de nieuwe olijfolie, vroege persing komt dan binnen! binnenkort 
volgen ook proeverijen en etentjes. olives & More, pretoriusstraat 68 d, amsterdam, 06 64 60 12 33. olivesandmore.nl

constan Heestermans nam uit bretagne zoute karamel mee 
en was na één lepeltje verkocht. en toen bleek dat hij het niet 
makkelijk in nederland kon vinden, was de oplossing dichtbij. 
in eigen keuken maakte hij zijn eerste potje caramel au beurre 
salé, dat gretig aftrek vond bij zijn kinderen en later bij een klein 
publiek. inmiddels maakt constan (nog steeds met de hand, 
maar in een professionele keuken) zijn caramelZ in 10 smaken. 
onze favoriet blijft de boerencaramel met fleur de sel en boter 
en room van zuivelboerderij iJsseloord in arnhem. caramelz.nl

karamel

Hollandse
zoute
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Casa
Benali

Het Marokkaanse
huis-tuin-en- 
keukenkookboek

Abdelkader Benali
& Saida Nadi-benali

116 117117

Voor 2 broden //

· 1 kg bloem (type 405), 

plus extra om te bestuiven

· 20 g verse gist

· zout

· 2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie

· 1 ei, losgeklopt

· 4 eetlepels witte sesamzaadjes

• Doe de bloem in een grote, lage schaal. Maak een kuiltje in het midden  
en doe de gist daarin. 
• Schenk wat lauwwarm water op de gist en roer die los. Strooi circa  
1 eetlepel zout over de bloem, maar zorg dat er geen zout bij de gist komt 
want die verstoort het gistproces. Sprenkel de olie erover. 
• Meng de bloem vervolgens beetje bij beetje door het gistmengsel. Voeg al 
knedend circa 750 ml lauwwarm water toe. Kneed in ongeveer 20 minuten 
tot een soepel en zacht deeg. 
• Verdeel het deeg in 2 porties en laat afgedekt (onder een dubbelgevouwen 
tafellaken of theedoek) op een tochtvrije, warme plek rijzen en in volume 
verdubbelen. Dit duurt minstens anderhalf uur. 
• Leg een portie gerezen deeg op een met bloem bestoven werkblad en  
druk het met bebloemde handen plat tot een rond brood van circa 3 cm dik. 
Doe hetzelfde met de andere portie deeg. 
• Laat de broden afgedekt nogmaals circa 30 minuten op een tochtvrije, 
warme plek rusten en licht rijzen.
• Verwarm de oven voor op 200 ºC. 
• Prik met je vinger een stoomgaatje in het midden van de broden, als  
een soort naveltje. Prik ze ook enkele keren met een vork in. Bestrijk met 
wat losgeklopt ei en bestrooi met sesamzaad. Bak ze een voor een in circa  
25 minuten in de hete oven goudbruin en gaar.

Mama Fadila’s brood

Vroeger kwamen alle kinderen uit de buurt op de geur van het vers
gebakken brood van mama Dila af. Fadila bakte elke dag grote  

Marokkaanse broden, één om uit te delen met gesmolten boter en 
pindakaas en de rest voor bij het warme eten en het ontbijt. 

Fadila: “Ik werd vroeger  
– en nu nog steeds – 
mama Dila genoemd.“

foodiefile.

 Casa Benali van schrijver  
abdelkader benali en zijn vrouw saida 
nadi is hun persoonlijke blik op de rijke 
keuken en cultuur van Marokko. Mooi 
zijn de hartverwarmende verhalen van 
abdelkader, vol met herinneringen en 
bomvol informatie. saida en abdel 
stroopten de medina’s van Marrakech, 
Fès en tanger af. dat resulteerde in een 
keukenkookboek, dus gemaakt om te 
gebruiken! denk aan klassiekers als 
couscous met zeven groenten, zoet- 
kruidige dorade met zeevruchten, 
bissara (tuinbonensoep), lamsvlees met 
amandelen en abrikozen, gebraden kip 
met groene olijven, en zoete briouat met 
amandelen. de mooie, creatieve food- 
fotografie en de foto’s van het altijd foto- 
genieke Marokko laten je even afreizen.  
casa benali, de arbeiderspers, € 19,95, 
isbn 978 90 295 8977 2. 

amerikaan sam van aken creëerde als wetenschappelijk 
kunstproject een boom waarop hij 40 verschillende  

vergeten steenfruitsoorten entte. Het grootste deel van  
het jaar lijkt de boom een gewone boom, totdat het  

voorjaar. dan gaan al die soorten bloeien: een explosie  
van kleuren aan één boom!  daarna hangt diezelfde  
boom vol nectarines, perziken, pruimen, kersen en 
amandelen. Ja, in één boom zoveel soorten fruit,  

de wonderen zijn de wereld nog niet uit.  
treeof40fruit.com

Kroatisch familiebedrijf 
Agroposta maakt natuur-
lijke limonadesiropen. 
Van rijpe biologische 
citroenen van de zon-
overgoten Kroatische  
eilanden, van wilde  
salie, lavendel, zoete 
friszure frambozen en 
vlierbloesem. De kruidige 
saliesiroop is ook heel 
lekker met heet water of 
earl grey-thee voor gure 
najaarsdagen. Of drup wat 
saliesiroop over room-  
of sorbetijs of over een 
tarte tatin: bijzonder! 
agroposta.nl

mediterraan kruidige 
    in je glas

Arabisch & Marokkaans
  3  

boeken! 
  1.   

  2.   

  3.   

Suiker in je koffie? Soms kan 
dat lekker zijn. En met de Finse 
berkenbastsuiker van So eet je 

geen suiker maar puur 
natuurlijke xylitol, natuurlijk 

gewonnen uit berkenbast.  
Een verbazingwekkend mooie 

suikersmaak en niet slecht  
voor je tanden! soitis.nl

 uit de berkenboom!

salie

suiker

in klare lijn

theepot
 koffiekopjes&

Wonderboom
+ + +

 Melk&Dadels is een heel ander 
boek over de Marokkaanse keuken, 
gemaakt door chafina ben dahman en 
rachida el Moussaoui van rose stories, 
samen met nadia Zerouali. een eerbetoon 
aan Marokkaanse moeders en hun kook- 
kunsten. doel van het boek: Marokkaanse 
culinaire tradities vastleggen en delen.  
de keuken door de ogen van een aantal 
bekende Marokkanen die samen koken 
met hun moeders. Het levert persoonlijke 
verhalen op en bijzondere, onbekende 
Marokkaanse gerechten, die laten zien  
hoe fantastisch rijk deze keuken is. 
Marokkaanse pasta met peulvruchten en 
lamsvlees, linzen in tomatencitroensaus, 
sinaasappelsap met geraspte wortel en 
oranjebloesemwater, tajine met sardine-
gehaktballetjes en kruidige dadelsoep.  
Melk & dadels, uitgeverij rose stories,  
€ 24,95, isbn 9789079679256.

 V iva Arabia, het nieuwste boek 
van nadia Zerouali en mijzelf, is dit 
najaar van de drukpers gerold. een 
compilatie van alle gerechten die  
wij jarenlang wekelijks kookten voor 
weekblad viva. Makkelijk te maken 
gerechten, geïnspireerd door onze 
favoriete landen Marokko, libanon, 
spanje en italië. Met natuurlijk onze 
eigen twist. simpel en bomvol smaak, 
kruiden en specerijen en véél groente! 
denk aan geroosterde paprikasalade 
met gepofte knoflook en munt, wortel- 
puree met gebrande amandel, oregano 
en bloedsinaasappel, aardappelsoep met 
saffraan en gepofte knoflook, snelle 
harissakomijnburgers, oesters met 
gekonfijte citroenvinaigrette, hemelse 
hazelnootpudding en oranjebloesem-
meringue met granaatappel.  
viva arabia, kosmos uitgevers,  
€ 25, isbn 9789021557151.

...

Koffie en thee zien wij graag in  
serviesgoed uit de collectie van 
Jansen+Co. Porseleinen kopjes, 
thee- en koffiepotten, mokken  

en bekertjes in klare lijn, wit en 
kleuren prachtig gecombineerd. 

Theepot € 52,50. jansenco.nl
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puur, vers & lekker
eerlijke producten van dichtbij: daar kiest la place bewust voor. daarom werkt la place graag samen met kleinschalige 
boeren, kwekers, tuinders en producenten uit de regio. bijvoorbeeld met John’s Farm in Zeewolde, dat biologische 
groenten kweekt. teler Gerjan snippe: ‘Wij telen dit seizoen voor la place bloemkool, broccoli, ijsbergsla, romaanse sla, 
bietjes, witte kool, rodekool, spitskool en savooiekool. ruimte, rust en afwisseling daar draait het bij ons om. Zo telen 
we één jaar kool en de vijf volgende jaren tarwe, uien, aardappels, doperwten, grasklaver. Het voordeel hiervan is dat je 
de grond rust en afwisseling geeft en op een natuurlijke manier voedt in plaats van uitput. dit is hét fundament voor  
een gezonde bodem. en dat is weer essentieel voor een continue duurzame, biologische teelt.’ (zie ook johnsfarm.nl)  
veel meer van het la place-menu komt rechtstreeks van het land op het bord, dus verser kan niet. 

Dagelijks pellen de medewerkers heel 
wat bananen voor smoothies, schillen  
ze appels en peren voor de appel- en 
perenbollen, rollen ze roomboterblader-
deeg uit voor de zalmquiche en schuimen 
ze melk op voor latte macchiato. Voor de 
friet worden piepers gejast en voor de 
erwtensoep prei, ui, knolselderij en 
wortel gesneden. En wist je dat al het 
brood van La Place dagelijks vers wordt 
gebakken in de steenoven, van deeg dat 
ter plekke in de bakkerij wordt gemaakt? 
Waarschijnlijk wel, want de ciabatta, 
focaccia, krentenbollen, volkoren-noten-
brood en panini uit de La Place-bakkerij 
zijn niet aan te slepen! 

een gerecht belandt niet zomaar op een la place-
bord. Daarvoor moet het heel wat in huis hebben:
•  100% smaak. bij la place kies je voor puur 

natuur. onnatuurlijke kleur-, geur- en smaak-
stoffen komen er niet aan te pas! vers, biologisch, 
regionaal en eerlijk, en dat proef je.  

•  100% natuurlijk. alle ingrediënten van de 
huisgemaakte gerechten hebben een natuurlijke 
herkomst. als er wat wordt toegevoegd, is het een 
natuurlijke toevoeging. la place gaat als het even 
kan voor biologische grondstoffen en ingrediënten. 

•  100% dagvers. alle ingrediënten komen van de 
boer of kweker en zijn dus kraakvers. dat oogt niet 
alleen lekker, het smaakt ook zo. 

•  100% huisgemaakt. bij la place wordt álles 
zelf gemaakt. brood, soep, pizza, gegrild vlees of 
vis: alles wordt voor je neus à la minute bereid.

•  100% passie. Het allerbelangrijkste ingrediënt 
voor een lekkere maaltijd is natuurlijk liefde. en 
die stoppen ze bij la place in elk gerecht. of het 
nu gaat om handgeperst sinaasappelsap, 
rijkbelegde wraps of  
homemade appeltaart.

Bij La Place barst het van de 
succesnummers! Maar dit is  

de absolute top:

• Appelnotentaart

• Focaccia tonijnsalade

• Steaksandwich met runderribeye

• Pizza Margherita

• Aardbeiensmoothie  
met chiazaad 

top 5  

Nopi
En natuurlijk ging ik, toen ik Yotam Ottolenghi in 
Londen interviewde (zie ook het oktobernummer van 
delicious.), ook eten. Ontbijt bij Nopi, Ottolenghi’s  
luxe restaurant, waar hij geweldige fusion serveert  
van Midden-Oosterse en Aziatische ingrediënten.  
Het interieur is strak, helder en warm. Op een vroege  
vrijdagochtend zit het helemaal vol. Perfectie draait  
hier om details. Van het mooie pannetje waarin de 
shakshuka wordt geserveerd, tot het plankje waarop 
alles staat. Shakshuka is een traditioneel eigerecht  
met een dik tomaat-, paprika- en uimengsel. Op de 
shakshuka ligt gerookte labneh. Ook de zwarte  
kleefrijst met mango, banaan met kokosroom en  
maple syrup kan ik niet weerstaan. Heftig smaakpalet  
op de vroege ochtend, maar wat een rijk gevoel in mijn 
mond! Ik moet niet te veel eten, want Yotam gaat me 
tijdens het interview vast ook nog wat laten proeven.  

Morito
En wat doe je na een uur uitgebreid over eten praten? 
Juist, weer eten. Bij een van Yotam’s favorieten. De 
tapas- en mezzebar Morito, naast mijn Londense favoriet 
Moro, staat op het programma. Spaans en Arabisch 
geïnspireerde gerechtjes staan in no time op de bar. 
Lamsvlees met aubergine, yoghurt en pijnboompitjes, 
smelt op mijn tong. En biet borani, een heerlijke, grove 
dip met biet, dille, walnoot en feta. Langzaam geroosterde 
varkensbuik met komijn en citroen. Sint-jakobsschelpen 
met chili-olie en gefrituurde bloemkool. 

The Modern Pantry
Na Morito is ’t tijd voor zoet. Ik wil naar The Modern 
Pantry – favoriet van hoofdredacteur Makkie – dat 
gewaagde fusion serveert met invloeden uit Midden-
Oosten en Verre Oosten. Het ijs! De tropische fruitsorbet 
met aleppo-peper is goddelijk. En het blauwe bes-
dropijs. De desserts zijn spannend en verrukkelijk: 
ananas-tarte tatin met miso en tamarinde-karamel  
met daarbij turmeric-yoghurtijs en ananassorbet.  
Wow! Londen bruist en bubbelt van eetgenot!

genieten in

>> nopi 21-22 Warwick street, +44 20 7494 9584, ottolenghi.co.uk
>> morito 32, exmouth market, +44 20 7278 7007 morito.co.uk
>>  the moDern pantry 47-48 St. john’s Square, clerkenwell, 

+44 20 7553 9210 themodernpantry.co.uk

morito

the modern pantry

nopi

nopi

delicious.  15



foodiefile.foodiefile.

Pure chocoladepasta van  
73% cacao met walnoten  
uit de Franse Perigord:  
wat een verrukkelijke 

combinatie! Extra lekker  
op getoast walnotenbrood  

met gezouten boter.  
biobovetti.nl

Bovetti’s goddelijke 
walnoten- 
chocopasta

We weten allemaal dat wereldwijd 30-50% van ons 
voedsel wordt verspild. Toch? Kromkommer doet er 
wat aan. Ze maken ons bewust en inspireren, maar 
vooral zetten ze aan tot actie! Want groente afkeuren 
op hun afwijkende uiterlijk bijvoorbeeld, kan écht niet 
meer. Kromkommer maakt heerlijke soep van die 
afgekeurde bietjes, kromme wortels en tomaten. Koop 
en eet hun producten en doe ’t goed! Wortelsoep met 
sinaasappel, komijn, kokosmelk en koriander of tomaat 
met lavas, oregano en tijm of een stevige bietensoep. 
Er staat ook een delicatessenlijn op de planning!  
Zie kromkommer.com voor verkoopadressen.

koffiejuffrouw is de leukste manier om koffie te kopen: neem je een abonnement dan 
ontvang je per maand 2 verschillende superverse, op bestelling gebrande koffie met 
de branddatum op de verpakking. koffiejuffrouw is kritisch! ze proeft en selecteert 
bijzondere koffie van gepassioneerde ambachtelijke, lokale branders. denk aan sweet Cup, 
single estate, two of Joy, Brandmeesters, White label, Het koffielab. ze laat vaak iets 
bijzonders branden, zo drink je dus moeiteloos topkoffie! Bestel via koffiejuffrouw.nl

ultraverse bonen van de koffiejuffrouw

Krom is lekker

16  delicious.  


