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2Vincent van Gogh, Zelfportret, april-juni 1887

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   2 17-12-15   16:27



3

Zelf koken met de Van Gogh Smaakprofielen

Koken met de Van Gogh Smaakprofielen is een 
unieke verzameling recepten van professionele 
chefs uit Ede, die de thuiskok moeten inspireren 
om gerechten te maken die afgeleid zijn van de 
schilderijen van Van Gogh. De gemeente Ede 
vroeg 3 chefs in het kader van het Van Goghjaar 
2015 hun eigen Smaak van Van Gogh gerecht te 
bereiden en dit ter beschikking te stellen aan 
het grote publiek. Het resultaat van hun werk is 
samengebracht in dit rijk geïllustreerde boekje. 
Het bevat behalve recepten met prachtige 
fotografie ook korte verhalen van 
streekproducenten uit Ede en de Smaak van 
Van Gogh producten die zij hebben ontwikkeld.

De Van Gogh Smaakprofielen

De Van Gogh Smaakprofielen zijn bedacht voor 
De Smaak van Van Gogh in opdracht van de 
gemeente Ede door food designer Christian 
Weij (Puur-E), Stefan van der Meeren 
(Kookstudio Ede aan de Kook) en Stefan Motké 
(Planken Wambuis). Zij ontleenden hun 
inspiratie en keuzes van de ingrediënten aan de 
schilderijen en brieven van Vincent van Gogh, 
waarin het platteland, voedsel en het dagelijks 
leven een prominente rol spelen.

Drie Smaakprofielen: lente, zomer, herfst en winter

Elk Smaakprofiel heeft betrekking op een 
bepaalde periode uit het leven van Vincent van 
Gogh. Deze periodes zijn gekoppeld aan de 
seizoenen lente, zomer en herfst & winter. Per 
profiel zijn aan de hand van de werken en de 
brieven van de schilder achttien ingrediënten 
gekozen die passen bij Van Gogh’s leven en het 
seizoen.   

(de; m; meervoud: smaken)

1 het zintuig waarmee wij proeven: smaakzin 

2 gewaarwording in de mond, opgewekt door het proeven van iets 3 welbehagen, waardering 

4 persoonlijke voorkeur 5 zin voor schoonheid: kunstzin

Bron: Van Dale
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Van Gogh en Ode aan de boer

Het platteland was één van Van Gogh’s 
favoriete thema’s. Daardoor telt zijn 
nalatenschap uit zowel zijn donkere als Franse 
periode veel schilderijen en tekeningen van 
mensen die werken op het land; aardappels 
rooiend in de klei of olijven plukkend in de 
brandende zon. Uit zijn brieven aan zijn broer 
Theo kan worden vastgesteld dat deze werken 
Van Gogh’s ode was aan de boer. Zoals de 
gemeente Ede in dit boekje hetzelfde doel 
nastreeft; alle recepten zijn gebaseerd op 
lokale producten en laten de rijkdom aan 
voedsel zien uit onze eigen streek.

Kröller-Müller Museum en Van Gogh 

Het Kröller-Müller Museum is het tweede huis 
van Vincent van Gogh. Met 91 schilderijen en 
ruim 180 tekeningen bezit het museum de op 
een na grootste Van Gogh-verzameling ter 
wereld. De Van Gogh Galerij is een eregalerij 
voor Vincent.

Hier zijn in wisselende opstelling circa 40 van 
zijn schilderijen te zien en wordt het verhaal van 
zijn leven en werk als kunstenaar verteld, van 
zijn beginjaren in de Belgische Borinage tot zijn 
vroegtijdige dood in het Franse dorpje Auvers.

Van Gogh op de Veluwe

Van Vincent van Gogh – die alles goed 
documenteerde in zijn brieven aan zijn broer – 
is bekend dat hij Ede nooit bezocht, maar per 
trein wel passeerde op weg naar Heerenveen 
met eindbestemming Nieuw-Amsterdam. 
Getuige de volgende tekst:

Van de landstreek heb ik in den trein mooie 
gedeelten gezien van de Veluwe. Ik heb maar 
zeer weinig verf medegenomen maar toch iets 
en ik hoop spoedig aan te kunnen vullen. 
De kleur van de Veluwe vond ik rijk. 

Nieuwe dimensie aan Van Gogh’s nalatenschap

Zo rijk als de Veluwe is aan kleuren, zo rijk is de 
gemeente Ede aan streekproducenten. 
In dit boekje komen de verhalen van bijzondere 
producenten en restaurants dan ook 
ruimschoots aan bod. En daarmee leveren zij 
een unieke bijdrage aan De Smaak van Van 
Gogh en voegen zij een geheel nieuwe dimensie 
toe aan de nalatenschap van de schilder.
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Vincent van Gogh, De zaaier, ca. 17-28 juni 1888
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Fleurige bloemensalade

Voeg kleurrijke bloemen toe aan je 
voorjaarsmaaltijd! Bloemetjes kunnen je salade 
opfleuren, zoals viooltjes, anjers en afrikaantjes. 
Sommige bloemen kunnen ook gevuld worden, 
bijvoorbeeld die van de courgette. Hoe weet 
je welke bloemen eetbaar zijn? Ga bij een 
specialist ten rade, bijvoorbeeld kweker Jaap 
Duis in Otterlo. In deze kwekerij worden diverse 
planten met eetbare bloemen verkocht. Grote 
gele courgettebloemen zijn bij zorgboerderijen 
te koop, onder andere bij de Hoge Born in 
Wageningen. Je kunt in ieder geval geen 
bloemen eten uit het tuincentrum. Deze zijn 
vaak bespoten of gecoat. Kweek ze vooral zelf! 

Bijzonder bedrijf: Eco Fields

Eco Fields produceert, verwerkt en verkoopt 
op een bijzondere wijze als eerste in Nederland 
biologisch kalfsvlees. Dit houdt in dat een 
natuurlijke leefwijze voor de kalveren centraal 
staat. Iedere dag gaan ze naar buiten. Ook 
binnen hebben ze veel ruimte in de potstal: een 
groot bed van stro waarop het kalf kan liggen. 
Dat ze goed voor hun kalveren zorgen is ook 
door de Dierenbescherming opgemerkt: Eco 
Fields heeft de hoogste onderscheiding: drie 
sterren voor dierenwelzijn.
Bekijk en proef het zelf! Een aantal keer per 
jaar is er een open dag bij Eco Fields, met 
rondleidingen over de boerderij en slagerij en 
de mogelijkheid om het biologisch kalfsvlees 
zelf te proeven. Zie facebook voor de open 
dagen (facebook.com/ecofieldswekerom).
Eco Fields is de producent van Van Gogh’s 
Bourgondiër, een kalfsworstje dat in 
samenwerking met de Smaak van Van Gogh 
werd ontwikkeld.

Aan tafel met Van Gogh

Één keer per jaar staat de langste eettafel van 
Nederland in Otterlo. Dan schuift iedereen aan 
“aan tafel met Van Gogh”! Otterlose horeca 
geven samen een prachtige aftrap aan het 
toeristische seizoen en serveren een heerlijk 
Smaak van Van Gogh menu. De editie 2016 
vindt plaats op donderdag 28 april.
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Smaakprofiel Lente: bistronomie ten top
Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit de periode 1886-1887
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Hard werken, seizoenproducten en echt eten 
Midden in de bossen ligt de Lunterse Boer. Een plek waar alles draait om 
gastvrijheid. Eigenaresse Ina Roggeveen is opgegroeid op een boerderij in 
Lunteren. Van jongs af aan stond alles in het teken van hard werken, dieren 
verzorgen en werken op het land. “Als je opgroeit op een boerderij, dan weet 
je de oorsprong van eten, waardeer je het meer en wil je graag weten wat je 
eet”.

“Tot op de dag van vandaag draait het bij de 
Lunterse Boer nog steeds om hard werken, 
seizoensproducten en echt eten” vertelt Ina. 
“We gebruiken geen kunstmatige stoffen 
en zo veel mogelijk producten van lokale 
producenten. We hebben zelf een groentetuin, 
kas en kippen maar dat is niet genoeg voor 
alles. Daarom werken wij ook samen met 
Coöperatie het Boerenhart. Zo serveren wij 
niet alleen puur en vers eten, maar steunen we 
ook lokale boeren en producenten. Boeren zijn 
onmisbaar en veelal ondergewaardeerd”. 

Bij de Lunterse Boer neem je letterlijk een kijkje 
in de open keuken en zie je hoe het eten bereid 
wordt, vers van het land, heerlijk op je bord.
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Recept Bij Jan Willem 

Geroosterde speenvarkenschouder
met lambieksaus geserveerd met een taartje van gekleurde bietjes, 
aardappelen en jonge knoflook – 4 personen

Voor de bereiding van het speenvarkenschouder:

Ingrediënten:
- 800 gram speenvarkenschouder 
   (zwoerd in laten snijden door de slager)
- 1 flesje kriekenbier (lambiek)
- 2 wortelen
- 1 prei
- 1 knolselderij

Verwarm de oven voor op 120-130°C. Snijd de wortel, 
prei en knolselderij in stukken van ca. 2 centimeter. 
Bestrooi het speenvarken met peper en zout en leg 
het speenvarken in de braadslede.
Voeg vervolgens de gesneden groente toe en laat 
het geheel 60 minuten garen op 120-130°C.
Iedere 10 tot 15 minuten giet je de 
speenvarkenschouder over met het lambiekbier. Na 
de 60 minuten stel je de oven in op 190-200°C en 
laat je het 10 minuten verder garen voor een krokante 
korst.
Presenteer voor het serveren de speenvarken op 
een mooie schaal. Giet de aangebraden groenten 
met het kookvocht door een zeef en vang 
het vocht op. Serveer dit vocht als saus bij de 
speenvarkenschouder.

Voor de bereiding van de aardappelbietentaart:

Ingrediënten:
- 400 gram gekookte en geschilde bietjes
- 400 gram vastkokende geschilde aardappelen
- 300 ml room
- 2 eieren
- 3 tenen knoflook
- zout, peper en nootmuskaat naar smaak toevoegen

Snijd de aardappelen en bietjes in plakken van ca. 
3 millimeter. Snij of pers de knoflook fijn. Meng de 
room en eieren en voeg de knoflook hieraan toe. 
Breng het mengsel op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat.

Breng de aardappelen en bietjes in 2 lagen aan in 
een vuurvaste schaal. Giet het eier/roommengsel hier 
overheen. Zorg ervoor dat het mengsel gelijkmatig 
verdeeld wordt. 

De aardappelbietentaart kan gelijk met de speen- 
varkenschouder in de oven.

Bij Jan Willem Stationsweg 5, 6745 XM De Klomp

www.bijjanwillem.nl
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Recept Kruller 

Kalfssukade 
met vergeten groenten – 4 personen

Voor de bereiding van de kalfssukade:
Ingrediënten: 
- 800 gram kalfssukade aan één stuk
- boter om in te bakken 
- 1½liter vleesbouillon
- 1 prei, in ringen
- 1 ui, gesnipperd
- 1 wortel, in stukken
- 1 blikje tomatenpuree 
- 2 dl rode wijn
- 4 takjes thijm, 4 takjes rozemarijn, 
 2 blaadjes laurier

Verwarm de oven voor op 120ºc. Zout en peper de 
kalfssukade en bak deze in de boter. Haal het vlees 
daarna uit de koekenpan en leg het in een diepe 
ovenschaal.
Doe de gesneden uien in het braadvet en fruit deze 
lichtbruin. Voeg de gesneden prei en wortel toe. 
Voeg daarna de tomatenpuree toe. Ontzuur deze 
door deze even mee aan te bakken. Blus het geheel 
af met de rode wijn. Voeg de rozemarijn, tijm en 
laurier toe en doe dit ook in de ovenschaal.
Voeg de bouillon toe, zet de ovenschaal afgedekt in 
de oven. Controleer af en toe of het vlees onder  
het vocht blijft staan. 

Controleer of het vlees gaar is na zo’n 45 minuten. 
Zo ja, laat het vlees tot lauw afkoelen. Rol het dan 
heel stevig in plasticfolie en laat verder afkoelen. Zeef 
de bouillon en kook deze tot de helft in, eventueel 
afbinden met aardappelzetmeel.
Voor de bereiding van de vergeten groenten:
Ingrediënten:
- 1 stuks pastinaak 
- 2 oerbietjes 
- 2 gele bietjes 
- 2 zwarte winterpeen 
- 4 takjes rozemarijn en 4 takjes tijm
- olijfolie 
- peper en zout 

Verwarm de oven voor op 200˚C. Schil en maak de 
groenten schoon. Snijd deze in grove gelijke stukken. 
Houd de groenten gescheiden van elkaar. Besprenkel 
de groenten met olijfolie en meng er de tijm en 
rozemarijn door, bestrooi met peper en zout. Rooster 
de groenten gescheiden van elkaar beetgaar (± tot 
12 minuten). Verwijder de kruidentakjes en meng de 
groenten.
Om het gerecht af te maken snij de sukade in mooie 
plakken en bak deze plakken om en om bruin en 
krokant in de boter. Maak de jus (de ingekookte 
bouillon) warm. Verwarm de groenten in de oven. 
Maak het gerecht af op bord. Serveer eventueel met 
aardappelpuree.

Kruller. Dorpsstraat 19, 6731 AS Otterlo

www.kruller.nl
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Recept De Lunterse Boer 

Zacht gegaarde makreel 
zoetzure wortels, bloemetjes, komkommer soepje

Voor de bereiding van de makreel/marinade:

Ingrediënten:
- 4 makreelfilets   
- 2 stengels bosui
- 1 citroen voor sap & rasp 
- 10 gram koriander blaadjes
- 1 theelepel zeezout  
- 1 dl olijfolie

Snijd de bosui in fijne ringen, rasp de citroen en knijp 
hem uit, hak de koriander blaadjes fijn en los het 
zout op in het citroensap. Meng dit allemaal met de 
olijfolie en leg de makreel in de marinade. Niet langer 
dan 25 minuten, anders gaart de makreel te ver door.

Voor de bereiding van de zoetzure wortels:

Ingrediënten:
- 100 gram suiker  
- 100 ml water
- 2 dl azijn  
- 1 steranijs
- 1 kaneelstokje  
- rode peper
- 2 bospenen

Kook de azijn en los de suiker hier in op. Voeg 
vervolgens steranijs, kaneel, gehakte rode peper toe 
en meng dit met het water. Schil de wortels en leg ze 
in het zoetzuur.

Voor de bereiding van de komkommer soep:
 
Ingrediënten:
- 4 komkommers  - 1 limoenrasp
- 2 eetlepels eerder gemaakte zoetzuur 

Draai de vier komkommers fijn in een blender. 
Laat dit op een zeef uitlekken. Rasp een limoen 
erdoorheen en mengen met twee eetlepels zoetzuur.

Voor de bereiding van de dille crème:
 
Ingrediënten:
- 25 cl eiwit  - 25 cl yoghurt
- scheutje sushi azijn - 10 gram zout
- half bosje dille  - 3 dl zonnebloem olie

Meng het eiwit met de yoghurt, sushi azijn, dille en 
zout. Draai het fijn met een staafmixer en zeef deze 
massa door een fijne zeef. Voeg langzaam de olie toe 
aan deze massa terwijl de staafmixer draait zodat er 
een mayonaise ontstaat.

De Lunterse Boer. Boslaan 87, 6741 KD Lunteren

www.lunterseboer.nl
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Recept De Lunterse Boer 

Kalfsrib-eye 
crème van biet, gebrande ui, rösti aardappel, jus van rode wijn

Voor de bereiding van de rode wijn jus:
Ingrediënten:
- 5 kg kalfsschenkel 
   of kalsbotten 
- 1 blikje tomatenpuree
- 1 liter rode wijn 
- 1 bol knofl ook
- 1 bosje thijm  
- 4 laurierblaadjes

- 500 gram wortel 
- 500 gram ui
- 500 gram prei  
- 500 gram selderij
- 15 zwarte peperkorrels  
- 3 kruidnagels
- 5 jeneverbessen 
- koud water

Bruineer voor de jus de botten op 200 graden in de 
oven gedurende ongeveer 45 minuten. Snijd de uien 
doormidden en bak deze op de binnenkant. Doe de 
tomatenpuree bij de botten en zet de oven terug 
naar 160 graden voor 10 minuten. Doe de botten 
in een pan en zet op met koud water tot de botten 
onder water staan. Breng dit aan de kook en haal het 
vet met een soeplepel eraf.

Snijd de groenten fi jn, doe dit pas bij de jus wanneer 
al het vet eraf geschept is. Voeg de overige kruiden, 
knofl ook en rode wijn ook aan de jus toe. Laat dit 
minimaal 6 uur trekken, zeef dit door een fi jne zeef 
en laat inkoken tot er ongeveer een kwart over is. 
U heeft voor het gerecht ongeveer 1/8 nodig van de 
jus. De rest kunt u invriezen voor later gebruik. 

Voor de bereiding van de crème van biet:
Ingrediënten:
- 500 gram gekookte biet 
- 2 eetlepels suiker

- 1 dl rode wijnazijn 
- 10 gram peper

De gekookte biet in blokjes snijden, aanzetten in 
pan met olijfolie. Strooi de suiker erop en laat dit 
oplossen. Afblussen met de rode wijnazijn, draai 
dit in een blender fi jn en breng op smaak met zout 
en peper.  Doe dit door een fi jne zeef zodat je een 
mooie gladde crème krijgt.

Voor de bereiding van de Cevennes ui (zoete ui):
Snijd de Cevennes ui door vieren, brand deze met 
een gasbrander tot de gewenste kleur.

Voor de bereiding van de rosti:
Ingrediënten:
- 500 gram Nicolai 
   aardappels 
- 2 sjalotten

- 2 tenen knofl ook  
- 20 gram bladselderij
- 15 gram zout

Rasp de aardappels of snijd deze in fi jne reepjes. Hak 
de sjalotten, knofl ook en bladpeterselie. Meng dit 
door de aardappelreepjes. Bak dit mengsel in een 
pan met roomboter. 

Voor de bereiding van de kalfsrib-eye:
Kalfsrib-eye portioneren in stukken van 200 gram, 
deze aanbakken aan beide kanten en op een warme 
plek laten rusten, 10 minuten op 80 graden in de 
oven garen.De Lunterse Boer. Boslaan 87, 6741 KD Lunteren

www.lunterseboer.nl
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Recept Buitenzorg

Piepkuiken bonne femme
Voor de bereiding van het piepkuiken:
Ingrediënten:
- piepkuiken
- citroenboter
Het piepkuiken een dag van tevoren bereiden. 
Net voor het bakken het piepkuiken vullen met 
citroenboter en gedurende 30 minuten in de oven 
garen op 80°. Voortdurend afblussen met boter.

Voor de bereiding van de bonne femme garni
Ingrediënten:
-  100 gram bonen
-  6 worteltjes
-  6 sjalotjes

Verder:
-  3 aardappelen
-  1 gele biet
-  1 witte biet
-  olie
-  100 gram doperwten
-  200 gram gestoofde paddenstoelen
-  citroen
- peterselie
- uitgebakken spek

Blancheer alle ingrediënten van de bonne femme 
garni even af. Snijd de drie aardappelen en de bieten 
in parten. Bak alles in een koekenpan met olie. 
Voeg de geblancheerde garni toe. Voeg 100 gram 
doperwten en 200 gram gestoofde paddenstoelen 
toevoegen.
Snijd de schil van de citroen julienne en blancheer 
deze met suiker en witte wijn.

Dresseer alles op een schaal en maak het af met 
de julienne van citroen, peterselie en 3 à 4 plakjes 
uitgebakken spek.
Serveren met kropsla en 1 geplisseerde tomaat en 
een kwart ui en een dressing van olie, azijn, peper, 
zout en suiker.

Buitenzorg. Amsterdamseweg 19, 6712 GG Ede

www.buitenzorg.nl
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Vincent van Gogh, De groene wijngaard, ca. 3 oktober 1888 

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   22 17-12-15   16:28



23

Zomer

Van Gogh
Smaakprofi elenZomerSmaakprofi elenZomer

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   23 17-12-15   16:28



Zomer op de Trapakkers

In de zomertijd herleven iedere dinsdagochtend 
oude tijden op de Trapakkers in Ede. Tientallen 
vrijwilligers in boerenkledij bewerken het 
land. Dit trekt altijd veel bekijks van toevallige 
voorbijgangers, maar ook vaste klanten komen 
dinsdags graag langs om de hand gerooide 
aardappelen te kopen. Op de akkers naast 
het gemeentehuis Ede worden diverse oude 
granenrassen, aardappels en bonensoorten 
verbouwd. De dames combineren de 
verschillende graanrassen tot bosjes, die 
ingezet worden op scholen en markten ter 
educatie. De verschillende graanrassen zien 
er allemaal anders uit en zo kan je leren 
rassen te herkennen. De mannen steken 
intussen hun handen in de grond en rooien de 
aardappelen of ze maaien de gewassen met 
oude landbouwwerktuigen. Een paar keer per 
jaar kan een gelukkige voorbijganger een ander 
bijzonder tafereel bewonderen. Dan worden 
grote sterke paarden ingezet om het land te 
ploegen.

Een keertje kijken? De vrijwilligers van de 
Trapakkers zijn tijdens de zomermaanden iedere 
dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 aan het 
werk.

Celtic Fields, landbouw in Ede in 1300 v.Ch.

Op de Trapakkers zie je landbouw zoals deze 
ruim 100 jaar geleden bedreven werd. Op de 
Celtic Fields zien we sporen van wel 3000 jaar 
geleden. In de laatste eeuwen voor het begin 
van onze jaartelling, de ijzertijd, groeide de 
bevolking in Ede in snel tempo. Het eten voor al 
die mensen werd voor een groot deel van het 
land gehaald. Maar de akkers raakten steeds 
sneller uitgeput. Mensen wisten nog niet precies 
hoe de grond het beste kon worden bemest. Er 
was een lage opbrengst. 
Celtic Fields zijn met aarden walletjes 
omgeven rechthoekige of vierkante terreintjes 
van ongeveer 30 bij 30 meter groot. Op de 
akkertjes werd (brood)tarwe, gerst en later ook 
rogge verbouwd. De akkers werden één voor 
één in gebruik genomen. Ze sloten daardoor 
als een groot schaakbord op elkaar aan. Met 
het blote oog zijn de akkertjes nu alleen nog 
maar op sommige plekken in het landschap 
te zien. Bijvoorbeeld aan de Vijfsprongweg in 
Wekerom. Hier zijn de Celtic Fields opnieuw 
aangelegd zoals ze er vroeger uitzagen. Aan 
de Panoramaweg in Bennekom is het patroon 
van de oorspronkelijke akkers teruggebracht 
in de huidige natuurlijke begroeiing. Je kunt 
het ruitjespatroon van de Celtic Fields op oude 
luchtfoto’s en op moderne hoogtekaarten nog 
wel goed herkennen.
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Smaakprofiel Zomer: tijd om te picknicken
Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit de periode 1888-1890
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Elk brouwsel is een nieuw avontuur

“Bier is interessant, complexer dan wijn. Hoe meer je er over leert, hoe meer je 
er achter komt dat er zoveel is dat je nog niet weet. Dat maakt mijn werk 
zo leuk”. 

Brouwmeester Gerrit Hammink, van de 
Heidebrouwerij in Ede, is al zo’n 30 jaar in de 
ban van het bier. Het begon als een hobby. 
Thuis stond een ketel, waaruit met iedere batch 
drie kratjes bier gevuld werden. Inmiddels 
wordt er in de Heidebrouwerij gebrouwen op 
veel grotere schaal en genieten steeds meer 
mensen van het Edenoartje, Veluws Heidebier 
of Vincent, de nieuwste aanwinst in het unieke 
assortiment. Het Vincentbier is een Smaak 
van Van Gogh product. Met ingrediënten 
gebaseerd op de Van Gogh Smaakprofielen is 
een bijzonder biertje ontstaan. Ingrediënten 
zijn onder andere een Amerikaanse hopsoort 
die een citrusachtig effect geeft: het ruikt 
grapefruitachtig. Ook is sinaasappelschil 
meegekookt in het brouwproces. Dit geeft een 
mooi effect aan het bier.

Gerrit krijgt veel complimenten over het Vincent 
biertje: “Soms lijk ik wel een popster. Inmiddels 
ben ik bezig met de ontwikkeling van het 
Vincent Donker, een biertje voor het najaar 
De druk ligt hoog, ik wil het blond bier minstens 
evenaren. Het is alsof je een goede plaat 
hebt uitgebracht, maar je moet je wel blijven 
bewijzen”. 

Dat Gerrit echt de ster van zijn eigen merk is, 
zien we ook terug in het nieuwe logo. Hierin is 
Gerrit namelijk zelf te herkennen. “Iedereen zei 
altijd dat ik er zo’n goede kop voor heb, maar 
van mij hoefde het niet zo. Toch vind ik het logo 
erg mooi geworden, het straalt gemoedelijkheid 
en ambacht uit”. Gerrits grootste uitdaging is 
om samen met zijn zoon Jaap, zijn opvolger, 
telkens een biertje te maken dat de mensen 
lekker vinden. “Bier maken doe je voor de 
mensen, er is niets mooier dan anderen te zien 
genieten van je product”.

Het Vincent Donker is eind 2015 gelanceerd.
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Recept Ede aan de Kook, kookstudio

Bisque van krab met grote garnalen en mosselen 
4 personen

Ingrediënten 

- 300 gram strandkrabben   
- 6 dl visbouillon    
- 100 gram prei    
- 1 grote ui     
- 100 gram knolselderij     
- 100 gram winterpeen   
- 2 teentjes knofl ook    
- 2 dl room    
- 70 gram tomatenpuree   
- scheutje zonnebloemolie   
- 2 dl witte wijn    
- mosselen
- grote garnalen (gamba)

Snijd de groenten in kleine stukken en was deze. 
Bak de strandkrabben in de olie. Voeg de 
tomatenpuree toe en bak deze 2-3 minuten mee. 
Voeg de groentes toe en bak deze ook mee tot ze 
licht kleuren. Blus de krabben met groenten af met 
witte wijn. Doe de bouillon erbij en laat ongeveer 30 
minuten zachtjes trekken. Zeef de soep door een fi jne 
zeef en voeg de room toe. Maak de soep eventueel 
nog op smaak met peper en zout.
Spoel de mosselen schoon. Verwijder de baard en 
andere oneffenheden bij de mosselen. Zet twee 
koekenpannen op het vuur en maak deze warm. 
Doe een klein beetje olie in de hete pannen. Doe in 
één pan de mosselen en in de andere pan de grote 
garnalen. Gaar de schelpdieren al schuddend met de 
pan, niet te lang want dan worden ze taai.
Doe de schelpdieren in een warm bord en giet de 
schaaldieren soep erbij. Strooi er eventueel een 
beetje fi jn gesneden bieslook over.

Ede aan de Kook, kookstudio. Nieuwe Stationsstraat 8, 6711 AG Ede

www.edeaandekook.nl
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Recept Dutch Home Cooking

Stamppot zeekraal met garnalen en gerookte zalm  
4 personen

Ingrediënten
-  1 kg kruimige    
 aardappelen (roseval) 
-  200 gram zeekraal
-  150 ml dl droge 
 witte wijn  
-  25 gram crème fraiche
-  1 eetlepel (gezouten)   
 roomboter  
-  nootmuskaat
-  4 tenen knofl ook 

- 16 verse gamba’s of   
 jumbo garnalen 
 (4 per persoon)
-  olijfolie  
-  1 citroen
-  150 gram trostomaatjes  
 (3 per persoon) 
-  150 ml volle melk
-  1 prei    
-  2 stengels bleekselderij
-  2 eetlepels bladselderij 
-  1 bosui of stengelui
-   stukje wam gerookte 

zalm à 200 gram

Om erbij te serveren: Vincent bier van de 
Heidebrouwerij.
Schil de aardappelen en kook de aardappelen 
zonder zout in 15 tot 20 minuten gaar.
Verwarm de oven voor op 200 °C en schakel de 
frituurpan aan om voor te verwarmen.
Was de zeekraal heel goed. Zeekraal is een zilt 
product dat smaak geeft. Verwijder de harde 
houterige stukjes zeekraal en wortel delen. Doe de 
zeekraal en de witte wijn in een pan zonder deksel en 
kook dit zachtjes in 8 tot 10 minuten beetgaar. Hak 
ondertussen de bladpeterselie en de bosui fi jn. 
Was de prei. Snijd het witte en een deel van het 
groene deel van de prei in fi jne ringetjes. Selecteer 
een aantal mooie preiringen om te frituren. 

Hak de knofl ook fi jn. Was de bleekselderij en 
verwijder eventueel de draadjes op de stengel. 
Snij de bleekselderij in de lente doormidden en snij 
de stengel dan in kleine stukjes.
Verwarm de melk, tot aan de kook. 
Daarna het vuur eraf.
Verwarm een eetlepel olijfolie in een koekenpan. 
Zet de frituurpan aan op 180 graden.
Doe in een ovenschaal de tomaatjes, een eetlepel 
olijfolie, de helft van de knofl ook, peper en zout en 
ze dit in de oven. Het moet ongeveer 5 minuten in 
de oven.
Roerbak de gesneden bleekselderij kort op 
middelhoog vuur.
Haal de steelpan met zeekraal/witte wijn van het 
vuur en giet het vocht dat niet is verdampt, af. 
Roer de crème fraiche en de nootmuskaat door de 
zeekraal.
Doe olijfolie in de koekepan en de resterende 
knofl ook erbij en bak de garnalen 4 minuten. Keer 
ze halverwege om. Voeg op het laatst de stukjes 
gerookte zalm toe, om die iets te verwarmen.
Frituur de geselecteerde preiringen 1 minuut in de 
frituurpan.
Giet de aardappelen af. Doe er een eetlepel boter 
op en de warme melk, nootmuskaat en stamp de 
aardappelen tot een gladde puree. Schep de rest 
van de prei door de stamppot en schep ook de 
bleekselderij door de stamppot. Voeg daarna de 
zeekraal toe en de bladpeterselie en roer ook deze 
door de stamppot.

Dutch Home Cooking. Buurtboslaan 9, 6731 CX Otterlo

www.dutchhomecooking.nl
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Recept Restaurant Timber

Gemarineerde zalm   
met aardappelsalade, radijs en piccalily - 6 personen

Voor het bereiden van de zalmmarinade
Ingrediënten:
- 600 gram zalmzijde
- fi jne mosterd (2 el)
- 50 gram bruine suiker
- korenwijn
- 1 bos dille 
- 1 bos dragon 
- 200 gram bleekselderij
- 3 stuks venkelzaad 
- 1 steranijs
- 75 gram fi jn zeezout

Voor het bereiden van de garnering
Ingrediënten:
- 2 radijs 
- wortel 
- prei
- 1 sjalot
- knofl ook
- 3 dl kippenbouillon
- aardappel
- 1 el mayonaise
- citroenschil
- piccalilly 
- 2 eidooiers
- 20 ml arachide olie

Snijd de zalm in 2 gelijke delen en smeer in met fi jne 
mosterd. Draai de groene kruiden met venkelzaad 
en steranijs in een keukenblender en bedek de zalm 
hiermee. Bestrooi hierover de suiker en het zout. 
Besprenkel dit met korenwijn. Leg de 2 gelijke delen 
op elkaar in een bak en zet onder druk, 24 uur ene 
zijde dan 24 uur andere zijde.
Snijd een teentje knofl ook fi jn met een halve witte 
prei, fruit dit aan. Snijd de aardappel in kleine blokjes 
(brunoise) en voeg deze toe aan de knofl ook en 
de prei. Voeg bouillon toe en laat dit garen. Voeg 
tenslotte de mayonaise toe en breng op smaak met 
peper en zout.
Draai een half potje piccalilly in de keukenblender 
fi jn, zeef het en klop het op met de eidooier en olie.
Garneer het gerecht naar eigen inzicht met 
bijvoorbeeld dun gesneden wortel, radijs, gefrituurde 
sjalottenring en krokante aardappel blokjes.
Rasp als het gerecht klaar is een beetje citroenschil 
over de zalm.

Restaurant Timber, Boutique Hotel Sterrenberg. Houtkampweg 1, 6731 AV Otterlo

www.sterrenberg.nl
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Recept De Lunterse Boer

Panna Cotta    
van sinaasappel, yoghurt ijs, siroop van citroen Verbena

Voor de bereiding van de Panna Cotta 
Ingrediënten:
- 3 dl sinaasappelsap
- 3 dl room 
- 1 vanillestokje
- 125 gram suiker
- 12 gram gelatine

Sinaasappelsap met de room en vanillestokje 
opzetten, gelatine ondertussen in koud water weken.
Wanneer het vocht kookt de suiker in het mengsel 
oplossen, voeg de gelatine toe. Daarna mag het 
mengsel niet meer koken. Giet het in de gewenste 
vorm.

Voor de bereiding van het yoghurt ijs
Ingrediënten:
- 100 ml slagroom
- 100 gram basterd suiker
- 25 ml boerenyoghurt
- sap van halve citroen
Klop de slagroom met de suiker tot yoghurt dikte, 
meng dit voorzichtig met de boerenyoghurt en 
citroensap. Zet dit in de vriezer en meng daarna om 
het half uur door tot de gewenste dikte.

Voor de citroen Verbena
Ingrediënten:
- 250 gram suiker
- 250 ml water
- 1 bosje citroen Verbena (vraag bij uw groenteboer)

250 gram suiker en 250 ml water opkoken tot 
de suiker is opgelost. Daarna koud laten worden. 
Suikerwater met een bosje citroen Verbena fijn 
draaien in een keukenmachine.

Voor de crumble
Ingrediënten:
- 100 gram suiker
- 100 gram bloem
- 100 gram amandelpoeder
- 100 gram boter
- 2 theelepels zout

Alle ingrediënten mengen. Daarna uitrollen tot 
een laag van ongeveer 1 cm op bakpapier. Mooi 
goudbruin afbakken op 160 graden in ongeveer 
10 minuten. 

De Lunterse Boer. Boslaan 87, 6741 KD Lunteren

www.lunterseboer.nl
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Veluwse boerenplank 
zoals geserveerd op het evenement Aan tafel met Van Gogh in Otterlo

Ingrediënten:
- lokale kaas (Remeker, Brandrood)
- worst (bijv. salami)
- vleeswaren (gebakken spek, ham)
- zuren (augurkjes, zilveruitjes)
- mosterd-kruidenmayonaise
- Van Gogh brood of een mooi Oerbrood

Snijd de ingrediënten in blokjes en schijfjes.

Serveer de mosterd-kruidenmayonaise apart in een 
leuk potje.

Rangschik alles op een mooi kaasplankje en versier 
met een beetje peterselie.
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Vincent van Gogh, Aardappelrooiende boerinnen, augustus 1885
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Bijzonder bedrijf: Banketbakkerij Mekking

In 2016 bestaat banketbakkerij Mekking 115 jaar. 
Bakker Joost Mekking vertelt: “Toen mijn zus en 
ik het bedrijf van onze moeder overnamen in 
1967 zijn we ons gaan specialiseren in banket. 
Nu maken we het meest brede verhaal, van 
koek tot dessert en alles wat daar tussen zit. 
Toen we 100 jaar bestonden hebben we het 
predicaat hofleverancier ontvangen. Inmiddels 
zitten we alweer in een proces waarin mijn zoon 
en dochter het bedrijf aan het overnemen zijn.”
In deze prachtige bakkerij gaan traditie en 
ambacht, maar ook inspiratie en innovatie 
hand in hand. Onderdeel van de traditie maakt 
uiteraard uit dat Joosts kinderen de bakkerij 
gaan overnemen. Dit geeft Joost ook ruimte 
voor innovatie:

“Doordat de dagelijkse gang van zaken en de 
productie goed lopen kan ik mijzelf makkelijk 
vrij maken voor het experimenteren met en het 
ontwikkelen van nieuwe producten. Hiervoor 
haal ik inspiratie uit alles wat op mijn pad 
komt. Contacten met andere producenten uit 
de regio, vakbeurzen en literatuur, maar ook 
seizoensproducten. Zorgboerderij de Hoge 
Born in Wageningen teelt speciaal voor mij 
pompoenen. Deze verwerk ik bijvoorbeeld in 
quiches. Ik haal mijn producten graag regionaal. 
Je kan je klant hiermee een goed verhaal 
meegeven over de herkomst van je product en 
waarom zou je een product van ver krijgen als 
het ook dichter bij kan?” 

Banketbakkerij Mekking is maker van het 
‘Koekje van Van Gogh’ dat in samenwerking met 
de Smaak van Van Gogh is ontwikkeld.

Varken op de leer

Waar komt een speklapje eigenlijk vandaan 
en waar zit een varkenshaas op een varken? 
Tijdens de jaarlijkse streekmarkt bij Boerderij 
de Hooilanden in november kom je er achter. 
Hier is ieder jaar de ‘Varken op de Leer’ 
te zien, waaruit een vakkundige slager ter 
plaatse je favoriete stukje vlees snijdt. Op 
deze streekmarkt neem je ook een kijkje in de 
koeienstal, de kaasboerderij en maak je kennis 
met andere streekproducenten op de markt. 
Ieder jaar wordt de datumdie plaatsvindt in 
november bekend gemaakt op de site van 
ANVhetBinnenveld.

38

Van Gogh Smaakprofielen   |   Herfst

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   38 17-12-15   16:29



STOVEN

BRADEN

STAMPPOTTEN

AARD-
APPELS

ROGGE-
BROOD UI

BOKKING

STOKVIS

KOOL

APPELS

KOFFIE

PEREN

ROKEN

pompoen

knolselderij

pastinaak

spek

bieten

schorseneren

peulvruchten

stoofvlees

bier

DROGEN

AA

UU

KO

PL
ATTELAND - ZW
A

A
R

 - P
U

U
R

 - ECHT - DONKER - 
T
E

R
R

O
IR

 -
 

HERFST/WINTER
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Smaakprofiel Herfst & Winter: ode aan de boer
Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit de periode 1881-1885
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Makandra

Het is september, het begin van de herfst. Deze maand zijn de cliënten van 
zorgboerderij Makandra weer druk aan het werk, het is oogsttijd! 

Een van de producten die gemaakt wordt 
van de appels en peren van hun meters hoge 
fruitbomen is het Bloesemsap. Van dit sap, dat 
deel uitmaakt van de Smaak van Van Gogh, zal 
eind deze maand weer een verse lading binnen 
komen. 
De oogsttijd is een verwachtingsvolle periode 
bij Makandra. De fruitploeg schudt aan de 
bomen en raapt het gevallen fruit als het 
nog dezelfde dag geperst kan worden. Of ze 
klimmen met meters lange ladders de bomen in 
om het fruit te plukken. Voor Wouter, begeleider 
bij Makandra, een leuk moment om de cliënten 
nog eens extra op te jutten: “Jongens nog 10 
kratten gaan we het redden? Lekker knallen met 
z’n allen!”

Met kratten vol wordt de opbrengst vervolgens 
naar de pers gebracht. Het fruit van Makandra 
wordt geperst bij Schulp in Breukelen en 
gebotteld in mooie Smaak van Van Gogh 
flessen. Dan begint het wachten op het 
resultaat van de nieuwe oogst.

Fruitploegleider Wouter vertelt: “We begeleiden 
onze cliënten het hele jaar in het verzorgen 
van de fruitbomen. Vanaf december begint het 
snoeien van de fruitbomen. Vanaf dat moment 
zijn we zo’n drie maanden druk met snoeien. 
Iedere cliënt heeft zijn eigen taken. De een 
leert de verschillen tussen de takken kennen, 
de ander kan al zelf zien wat gesnoeid moet 
worden. Een derde ruimt de takken weer op. 
In iedere periode leren onze cliënten hoe ze 
met de boom om moeten gaan en waar ze op 
moeten letten”.

“Vanaf afgelopen juli begonnen de appels zich 
te vormen en inmiddels is het oogsttijd. Een 
leuk moment om de rassen te leren kennen 
en deze vooral ook te proeven! Als de hele 
koelcel vol staat met appels en je gaat inladen 
dan voel je dat iedereen er voor gaat. Het is 
een spannend moment. Aan het eind van deze 
maand, als de flessen worden terug gebracht, 
merk je dat men trots en enthousiast is.” 
Wouter maakt er een speciaal moment van om 
bij levering van de sapjes de hele fruitploeg bij 
elkaar te halen en samen te proeven. Dan vieren 
ze samen het resultaat: een heerlijk sapje waar 
veel zorg en aandacht aan besteed is. En dat 
proef je!
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Recept Pomphuis

Wildzwijnbiefstuk
met Tripelzuurkool - 6 personen

Ingrediënten:
- 12 wildzwijnmedaillons à 75 gr
- 900 gram zuurkool
- 75 gram ganzenvet
- 0,75 dl olijfolie
- snufje gemalen komijn
- 3 dl Everzwijn Tripel van de Heidebrouwerij
- 1,5 dl room
- peper en zout

Voor de saus:
- 1,5 dl wildfond
- 0,75 dl room
- 1 dl Everzwijn Tripel 
- 75 gram koude boter
- 200 gram cantharellen

Voor de garnering:
- 12 plakjes katenspek
- 18 gekookte roseval of truffelaardappelen

Spoel de zuurkool af onder de koude kraan, knijp 
het vocht uit de groente en stoof de zuurkool samen 
met het ganzenvet, de olie, het snufje komijn en de 
champagne gaar op een klein vuur. Giet het vocht 
af indien nodig en breng de zuurkool op smaak met 
room, peper en zout. Laat afkoelen. De zuurkool kan 
vlak voor serveren weer op temperatuur worden 
gebracht.
Kook de aardappeltjes.
Droog de plakjes spek in de oven op 150 graden. 
Breng voor de saus de wildfond samen met de 
room aan de kook en breng de saus op smaak met 
de champagne, peper en zout. Klop de in klontjes 
verdeelde koude boter door de saus en voeg op het 
laatste moment de schoongemaakte en eventueel 
gesneden cantharellen toe.
Besmeer de wildzwijnbiefstukjes met olie en grill 
deze op de bakplaat of in een grillpan 4-5 minuten 
per kant. Let op dat ze mooi rosé blijven. Bestrooi het 
vlees met peper en zout. Zet na bereiding verpakt in 
folie 3-5 minuten weg.
Verdeel de warme zuurkool over de borden en 
leg de wildzwijnbiefstukjes hierop. Schep de 
saus eroverheen en garneer het gerecht met het 
gedroogde spek en de gekookte aardappeltjes. 

Pomphuis. Klinkenbergerweg 41, 6711 MJ Ede

www.restaurantpomphuis.nl
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Recept De Eetwinkel

Stoofpotje van rund    
met pommes duchesse, zuurkool en gebakken appel – 4 personen

Ingrediënten
- onderrib 1 kg 
- grote ui 1
- aardappelen 2 kg
- zuurkool 1 kg 
- roomboter 100 gram
- eigeel 6 stuks 
- suiker, zout, peper, olie, nootmuskaat
- 2 appels

Snij het vlees in dobbelstenen van 4 cm en braad dit 
in de olie met halve gesnipperde ui. Blus af met water 
en stoof het vlees in ongeveer 2-3 uur gaar.
Kook de geschilde aardappelen in gelijke stukken 
gaar in water met een beetje zout.
Giet de aardappelen af en stoom ze droog. Pureer ze 
met een pureeknijper en breng op smaak met zout, 
nootmuskaat en peper. Voeg de boter en eidooier toe 
en roer het glad. Stop het mengsel in een spuitzak 
met kartelrand en spuit de puree in rozetten. Bruneer 
de rozetten in de oven op 180 graden.
Kook de zuurkool in eigen vocht met wat suiker. Schil 
de appels en snij ze in 8 parten. Ontdoe de parten 
van het klokhuis en bak ze in de pan met wat olie en 
suiker.

De Eetwinkel. Brinkstraat 22, 6721 WV Bennekom

www.eetwinkel.com
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Recept Banketbakkerij Mekking

Van Gogh quiche   
deze quiche kan gemaakt worden in een taartpan of springvorm, 
bekleed de vorm met quichedeeg

Ingrediënten:
- 100 gram aardappelschijfjes
- 100 gram knolselderij in blokjes
- 100 gram pastinaak in blokjes
- 100 gram pompoen in blokjes
- 200 gram uien blokjes
- 100 gram peer in stukjes
- olijfolie
- peper en zout

Meng de ingrediënten met een mooie olijfolie, een 
beetje peper en zout en rooster het in een oven op 
180 graden. 

Voor het bereiden van het quichemengsel
Ingrediënten:
- 200 gram brie
- 150 gram tapenade tricolor
- 50 gram tomaten in olie
- peper, zout, italiaanse kruiden

Meng door de geroosterde groente de brie, tapenade 
en tomaat. Breng het mengsel op smaak met peper, 
zout en wat italiaanse kruiden. Giet het mengsel in de 
gewenste vorm.

Voor het bereiden van de quichesaus
Ingrediënten:
- 200 gram ei
- 100 gram room
- 100 gram volle of boerenmelk
- 15 gram tarwezetmeel
- zout en peper

Meng de ingrediënten tot een quichesaus, breng 
op smaak met peper en zout en giet het over 
het mengsel in de vorm. Plaats de quiche in een 
voorverwarmde oven van 180 graden voor ongeveer 
25 minuten.

Banketbakkerij Mekking. Dorpstraat 46, 6721 JL Bennekom

www.banketbakkerijmekking.nl
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Recept De Brasserie

Mousse van kastanje met bitterkoekjes   
 

Ingrediënten:
- 50 gram kastanje puree                              
- eiwit van 2 eieren
- 25 gram suiker                                                 
- 2 blaadjes gelatine                                            
- 100 ml slagroom                                      
 
Sla de eiwitten met de suiker luchtig in een kom. 
Week de gelatine in een bakje koud water. Verwarm 
de kastanje puree tot net onder het kookpunt en 
meng de uitgeknepen gelatine hierdoor. Spatel dit 
mengsel door de luchtig geslagen eiwitten. Sla de 
slagroom luchtig en lobbig en spatel deze ook door 
het mengsel.
Giet het mengsel in een vorm naar keuze en laat het 
+/- 4 uur opstijven in de koelkast.
Breek de bitterkoekjes in kleine stukjes en sprenkel 
deze over de opgesteven mousse. 

De Brasserie. Kerkhoflaan 12, 6721 EZ Bennekom

www.debrasseriebennekom.nl
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Recept Planken Wambuis

Salade     
met lucht gedroogde ham, gemarineerde paddenstoelen, appelrasp en rode 
wijn-rozemarijnstroop - 2 personen

Ingrediënten

- gemengde sla
-  l ucht gedroogde ham 
 (bijv. Parma, Serrano, Coburg) 
- paddenstoelen gemengd 250 gram
- witte wijn azijn 1 dl 
- olie 3 dl
- sjalotten 200 gram
- enkele bladeren dragon 
- appel
- zout water
- rode wijn 1 ltr
- balsamico azijn 2 dl
- 200 gram suiker
- tak rozemarijn
- peper en zout

Voor de French dressing:
- 6 eetlepels zonnebloemolie
- 2 eetlepels azijn
- peterselie
- fijn gesnipperd uitje
- mosterd
- peper en zout
- suiker

Was de salade en maak het aan met een French 
dressing. Snijd de lucht gedroogde ham dun en vorm 
tot een bloem.
Bak de gemengde paddenstoelen in olie aan en 
bestrooi deze met peper en zout. Voeg de gesneden 
sjalotten hier aan toe en fruit ze. Blus het vervolgens 
af met witte wijn azijn. Als dit voor de helft inge-
dampt is, voeg je de olie toe en doe je het geheel in 
een schaal. Meng er wat verse dragon door en zet 
het in de koelkast om “door te trekken”.
Rasp de appel en laat deze in licht gezouten koud 
water weken voor 3-6 minuten. Laat deze uitlekken.
Kook de rode wijn, balsamico azijn en suiker in tot 
1/3e. Vervolgens rozemarijn 10 minuutjes mee laten 
trekken. Laat deze stroop afkoelen.
Strooi de paddenstoelen over de salade met de 
appel. Leg de bloem van ham erop en besprenkel 
deze met de stroop.

Planken Wambuis. Verlengde Arnhemseweg 146, 6718 SM Ede

www.plankenwambuis.nl
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Recept Banketbakkerij Mekking 

Panna Cotta  
met compote van krieken en een crumble van tonka bonen 

Voor het bereiden van de Panna Cotta
Ingrediënten: 
- 250 gram room
- 25 gram suiker
- merg van een half vanille stokje
- 4 gram gelatine

Week de gelatine in 15 gram koud water. Kook de 
overige ingrediënten en vermeng het daarna met de 
gelatine.

Voor het bereiden van de compôte van Krieken
Ingrediënten:
- 100 gram hele zoete kersen
- 10 gram mandarijn concentraat (ingekookt   
 mandarijnen sap)
- snufje kaneel
- steranijs
- 15 gram suiker

Karamelliseer de suiker en blus af met uitlekvocht 
van de kersen en mandarijnensap en kruiden. Laat 
het ongeveer 30 minuten intrekken. Zeef het geheel 
en vermeng het met het overige sap.
 

Amandel tonka crumble
- 100 gram boter
- 100 gram amandelpoeder
- 100 gram tarwebloem
- 100 gram muscovado suiker 
  (mag ook bruine suiker zijn)
- 2 tonka bonen

Rasp de tonkabonen en meng met de suiker, 
amandelpoeder, bloem en een snufje zout. Snij de 
boter in kleine blokjes en vermeng het geheel tot 
kruimels. Doe alles op een bakpapier in de oven op 
150 tot 160 graden en bak goudbruin.
Doe de warme Panna Cotta in een glas. Als deze is 
opgesteven de krieken erop verdelen en als laatste 
de gebakken crumble erover.   

Banketbakkerij Mekking. Dorpstraat 46, 6721 JL Bennekom

www.banketbakkerijmekking.nl
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Vincent van Gogh, De aardappeleters, april-mei 1885
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De Planken Wambuis

De Planken Wambuis is zowel de naam van een 
natuurgebied als de naam van het restaurant 
Planken Wambuis. In het natuurgebied kun je 
eindeloos fietsen door de heide, wandelen langs 
stuifzand en door bossen en zelfs paarden en 
Spaanse runderen tegenkomen. Ook loopt er 
in dit gebied wild rond, zoals reeën en zwijnen. 
Het gebied Planken Wambuis is ontstaan als 
een landgoed. Tot het eind van de 18e eeuw 
stond het bekend als ‘Reemsterveld’. In 1782 
werd er in het gebied, aan de hoofdweg van 
Arnhem naar Ede, een herberg en hoeve 
gebouwd. Toen het in 1789 werd verpacht werd 
het voor het eerst omschreven als ‘Houten off 
Planken Wambais’. Later verdrong deze naam 
ook de oude naam Reemsterveld voor het 
hele landgoed.  Het huidige restaurant Planken 
Wambuis is gebouwd op de plek waar deze 
herberg ooit stond. 

Naamgeving

Maar wat betekent ‘Planken Wambuis’ nu 
eigenlijk? Waarschijnlijk verwijst het naar de 
vorm die de schuur van de herberg vroeger 
had. Deze was van boven breder en wijder dan 
op de grond zodat hoog beladen wagens hier 
makkelijk binnen konden rijden. Het model 
van deze schuur lijkt dus een beetje op een 
doodskist: ook van boven breder dan van 
onder. In de volksmond werd een doodskist ook 
wel een planken jas genoemd. Een wambuis 
is een soort kiel die boeren vroeger droegen. 
Een wambuis van planken moet dus wel haast 
doodskist betekenen.

Restaurant de Planken Wambuis
Een bezoekje aan het natuurgebied sluit je 
natuurlijk af in het restaurant Planken Wambuis. 
Hier proef je de omgeving. Op de kaart staan 
lokale producten en wild.
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1881-1885

Smaakprofiel Herfst & Winter: ode aan de boer
Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit de periode 1881-1885
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Wilde winter – W&G

In veel restaurants verschijnt in het najaar en winter weer wild op de kaart. 
Traditioneel wordt de periode vanaf 15 oktober tot 31 december wel het 
“wildseizoen” genoemd. 

Om die reden dat in deze periode de jacht op 
de meeste bejaagbare Nederlandse wildsoorten 
is toegestaan. “Mooier vlees dan van wild van 
de vrije wildbaan is er bijna niet. De structuur 
en de stevigheid van het vlees is uniek. Met 
de juiste selectie, behandeling en bereiding 
eet je wat de natuur echt te bieden heeft, echt 
genieten!” aldus Victor en Wilco Brinkhorst 
van W&G. Zij leveren hun mooiste wild aan 
verschillende restaurants in Ede en omgeving.

W&G is de producent van Paté van Van Gogh 
dat in samenwerking met de Smaak van Van 
Gogh werd ontwikkeld.
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Recept Het Oude Politiebureau

Amuse van pastinaak   
mousse met truffelaardappel en venkel

Voor de bereiding van de pastinaak mousse
Ingrediënten  
- 400 gram pastinaak  
-  100 gram kookroom 
-  100 gram melk 
 

-  100 gram water 
-  zout  
-  500 gram slagroom 
-  10 gram gelatine  
  

Schil de pastinaak en snijd deze in gelijkmatige 
stukken. Doe de gesneden pastinaak in een pan met 
kook room, melk, water en zout en kook deze gaar. 
Dit duurt ongeveer 1 uur. Als de pastinaak bijna gaar 
is, week je de galatine in koud water. Schep de gare 
pastinaak uit de pan, zonder het vocht en draai de 
groente door de blender tot je een gladde crème 
hebt. Gebruik eventueel het kookvocht om het te 
verdunnen. Sla in de tussentijd de slagroom met  
zout lobbig (yoghurt dikte). 

Zet een pan op met een klein laagje water. Doe de 
gladde pastinaak crème in een mengkom. Als het 
pannetje met water kookt, haal je dit van het vuur 
en los je de galatine hier in op. Doe bij het pannetje 
een klein deel van de pastinaak crème en meng dit 
tot één geheel. Doe hierna de rest van de crème 
erbij en meng dit goed. Vervolgens kan je de lobbige 
slagroom erbij doen en met een spatel mengen zodat 
de lucht in de mouse blijft. Stort dit in gewenste 
glaasjes en laat dit gedurende 2 uur opstijven.

Voor de bereiding van de truffelaardappel 
Ingrediënten  
-  600 gram truffel- 

aardappels 

-  water  
-  500 gram eiwit 
-  zout    

 

Was de truffelaardappel en doe deze in een pan, 
voeg hier water aan toe tot het goed onder water 
staat en voeg hier zout aan toe. Kook de aardappels 
gedurende 30 minuten. Als de aardappels gaar 
zijn, giet je deze af en stamp het daarna fijn. Druk 
de aardappels door een zeef met behulp van een 
pollepel of een pannenlikker. Als de puree door de 
zeef is geweest doe je deze in een mengkom en 
meng dan hier de eiwit doorheen en meng dit met 
een garde glad. Breng de massa op smaak met zout. 
Strijk het aardappel beslag, op vetvrij papier, zo 
dun mogelijk uit en bak deze af in de oven op 130 c 
gedurende 15 minuten. Breek de koekjes in delen en 
steek deze als laatste in de amuse.

Voor de bereiding van de truffel vinaigrette
Ingrediënten  
-  20 gram truffel- 

compote  
-  5 gram truffelolie 
-  50 gram olijfolie  

  
Meng alle ingrediënten en schep per glaasje een klein 
laagje over de pastinaak mousse.

Voor de bereiding van de venkel zoetzuur
Ingrediënten  
-  200 gram venkel

-  200 gram sushi azijn
-  peper 

Snijd de venkel zo dun mogelijk en doe dit in een 
bak. Doe de rest van de ingrediënten bij en laat 
dit 2 uur staan. Schep ca. 1 theelepel venkel op de 
pastinaak mousse en truffeltapenade in de glaasjes.

Voor de beurre noisette
Ingrediënt: -  200 gram boter

Doe de boter in een pan en zet deze op vuur. 
Laat de boter even pruttelen op laag vuur tot 
deze lichtbruine stukjes krijgt op de onderkant. 
Druppel de boter over de amuses en steek dan het 
aardappelkoekje erin.

Het Oude Politiebureau. Breelaan 2a, 6711 MR Ede

www.hetoudepolitibureau.nl
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Recept De Waldhoorn

Veluwse runder Panne-Gies    
4 personen

Ingrediënten
- 800 gram sukadelappen, rundvlees 
- 2 uien 
- 50 gram roomboter 
- 4 eetlepels bloem 
- 200 ml rode wijn  
- 300 ml bouillon 
- peper 
- zout 
- laurierblad 

Snijd het rundvlees in dobbelstenen van ongeveer  
2 bij 2 cm en kruid het vlees met peper en zout. Doe 
de roomboter in een braadpan en bak het vlees op 
hoog vuur aan alle kanten bruin. Snipper de uien, 
haal het vlees uit de pan en bak de gesnipperde uien 
aan in de overgebleven boter tot ze glazig zijn. Voeg 
de wijn toe aan de uien draai het vuur laag en voeg 
dan het rundvlees en het laurierblad toe, strooi nu de 
bloem over het vlees en roer dit goed door elkaar. 
Voeg nu in delen de bouillon toe en roer dit met een 
lepel goed door elkaar. Laat de Panne-Gies nu op 
zeer laag vuur zo lang mogelijk stoven met de deksel 
op de pan, minimaal anderhalf uur. Serveer de 
Panne-Gies met aardappelpuree en stoofpeertjes.

De Waldhoorn. Dorpsstraat 2, 6731 AT Otterlo

www.de-waldhoorn.nl
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Recept Anders & Co

Staartstuk met bietenstamppot   

Ingrediënten:
-   staartstuk met vetrandje 750 gram op 

kamertemperatuur
-   4 takjes tijm
-   2 knoflookjes geplet
-   beetje olijfolie
-   rode port 
-   klontje boter

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Bestrijk een braadslee met een beetje olijfolie en leg 
het staartstuk met het vetrandje naar boven erin. Leg 
hier bovenop de tijm en de geplette knoflook. Tijdens 
het bakken druipt het vet eraf en zo bedruipt het 
staartstuk zichzelf.
Plaats de braadslee in de oven en zet de oven na 20 
minuten op 150 graden. Laat nog 30 minuten braden. 
Haal het staartstuk uit de braadslee en laat het vlees 
10 minuten rusten onder een stuk aluminiumfolie. 
Met een goed scherp koksmes snijd je mooie plakken 
en vervolgens bestrooi je het met peper en zout. 
Blus het bakvet af met een beetje port en wat 
klontjes boter.
Als het staartstuk in de oven staat kan de stamppot 
gemaakt worden.

Voor het bereiden van de stamppot
Ingrediënten:
-   1,5 kg kruimige aardappels 
-   boter
-   300 gram spekblokjes
-   1 ui in halve ringen
-   1 appel in stukjes gesneden
-   500 gram gekookte geraspte bietjes 

Kook de aardappels in water met zout in ongeveer 
20 minuten gaar.
Bak ondertussen de spekblokjes knapperig en bak 
de ui nog een minuutje mee. Mix dit met de geraspte 
bietjes en de gesneden appel.
Giet de aardappelen af en vang wat kookvocht 
op. Stamp de aardappelen met wat boter en het 
kookvocht tot een smeuïge puree, schep hier het 
bietenmengsel doorheen en breng op smaak met 
peper en zout.
Leg een paar lepels van de stamppot op een bord 
en leg hier een paar plakken van het staartstuk op. 
Besprenkel het met de jus van het bakvet.

Anders & Co. Stationsweg 12-14, 6711 PP Ede

www.andersenco.nl

63

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   63 17-12-15   16:30



64

Van Gogh Smaakprofi elen   |   Winter

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   64 17-12-15   16:30



Recept Planken Wambuis

Wentelteefjes met peren-ijs en gebrande walnoten

Voor de bereiding van het briochebrood.
Ingrediënten (alles op kamertemperatuur):
- 300 gram bloem
- 2 el suiker en 3 tl suiker
- 120 ml lauwe melk
- 1 ei
- 125 gram zachte boter
- 7 gram gist
- 6 gram zout

Los de gist en 3 tl suiker in de lauwe melk. Doe de 
bloem, suiker, zout en ei in een mengkom. Voeg de 
melk er aan toe en kneed het deeg. Voeg langzaam 
de boter toe en kneed het goed na met de hand. 
Laat het deeg 45 minuten rijzen. Kneed het nogmaals 
door, doe het in een vorm en laat het weer 45 
minuten rijzen. Bak het briochebrood op 180 graden 
af gedurende ongeveer 25 minuten.

Voor de bereiding van het mengsel.
Ingrediënten:
- 3 dl melk
- 50 gram suiker
- 1 ei
- 50 gram boter
- zout 
- kaneel
- kaneelsuiker
- walnoten
- poedersuiker

Meng de walnoten met poedersuiker en bruneer ze in 
de oven.
Snijd het briochebrood in gewenste stukken. Meng de 
ei, melk en smaakstoffen en leg het brood erin. Zet 
een pan op met roomboter en bak de volgezogen 
broodjes er in bruin. Na het bakken besprenkel je het 
brood met kaneelsuiker. Tenslotte leg je de walnoten 
er bij.

Planken Wambuis. Verlengde Arnhemseweg 146, 6718 SM Ede

www.plankenwambuis.nl
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Recept Puur-E 

Aardappelsoep met bier en gepofte knoflook    
4 personen

Ingrediënten:
- 1 bol knoflook
- 500 gram kruimige aardappels
- 250 gram knolselderij
- 1 flesje bokbier (33 cl)
- 250 ml slagroom
- 125 gram rookspek
- 200 gram witte kool
- peper en zout

Verwarm de oven voor op 160°C. Smeer de bol 
knoflook (zonder te pellen) in met olie en pof deze 
30 minuten in de oven.
Snij de witte kool in dunne sliertjes. Schil de 
aardappels en de knolselderij en hak ze in grote 
stukken. Doe de aardappels en knolselderij in een pan 
en giet 750 ml water en het bier erbij. Breng de soep 
aan de kook en laat het een half uur zachtjes koken.
Snijd het kapje van de bol knoflook en druk de 
teentjes eruit. Voeg de knoflook toe aan de soep en 
pureer het met een staafmixer. Voeg de room toe aan 
de soep en breng het op smaak met zout en peper.
Bak de spekjes op een hoog vuur krokant. Voeg de 
kool bij de spekjes en bak deze een paar minuten 
mee.
Verdeel de soep over 4 soepkommen en schep er 
wat kool en spek op. Serveer met zuurdesembrood.

Puur-E Dickenesweg. 4A, 6721 MZ Bennekom

www.puur-e.nl

66

Van Gogh Smaakprofielen   |   Winter

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   66 17-12-15   16:30



Recept Planken Wambuis

Hollandse biefstuk van het Maas-Rijn-IJssel rund    
geserveerd met rode uiencompote, pompoencrème en 
een saus van spek en sjalotten. – 2 personen 

Ingrediënten:
- biefstuk 180-200 gram
- 150 gram spek
- 150 gram sjalot
- 1 dl bier donker
- 5 dl jus de veau (kalfsjus)
- 1 tak thijm
- peper en zout
- 300 gram pompoen
- 50 gram boter 
- 0,5 dl room

Voor de compote
- 200 gram rode ui
- 0,1 liter witte port
- 50 gram suiker
- eetlepel  witte wijn azijn
- peper en zout

Kruid en braad het vlees, leg het vervolgens te 
rusten.

Maak de pompoen schoon en kook deze in zout 
water. Als de pompoen gaar is, pureer deze en meng 
met boter, room, peper en zout. Wrijf het door een 
zeef zodat het een mooie gladde puree wordt.
Snijd het spek fijn en bak het uit. Als het goed bruin 
wordt de sjalotten toevoegen en afblussen met 
donker bier. Kook dit in en blus het met kalfsjus. 
Breng het op smaak met wat thijm, peper en zout.
Pel de uien en snijd ze. Fruit ze aan en doe de suiker 
erbij tot deze karamelliseert. Blus het af met witte 
port en witte wijn azijn.

Planken Wambuis. Verlengde Arnhemseweg 146, 6718 SM Ede

www.plankenwambuis.nl
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Het Kröller-Müller Museum

Het Kröller-Müller Museum heeft de op een na grootste Van Gogh collectie ter 
wereld. Alle afbeeldingen van de werken van Van Gogh zijn afkomstig uit deze 
collectie.

Parel van de Veluwe

Het Kröller-Müller is een paradijs voor ervaren 
kunstliefhebbers en onbevangen nieuwkomers. 
Naast de werken van Van Gogh zijn er 
topstukken te zien van moderne meesters 
als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo 
Picasso en Piet Mondriaan. Ook de beeldentuin 
is wereldberoemd. Hier worden ruim 160 
beelden van prominente kunstenaars als 
Auguste Rodin, Henri Moore en Jean Dubuffet 
op een verrassende manier in de natuur 
tentoongesteld. Het Kröller-Müller Museum 
is het levenswerk van Helene Kröller-Müller.
Tussen 1907 en 1922 verzamelde zij samen met 
haar echtgenoot Anton Kröller bijna 11.500 
kunstwerken waaronder 90 schilderijen en 180 
tekeningen van Vincent van Gogh.

Dankzij Helene en Anton Kröller-Müller

Vincent van Gogh (1853-1890) is nu een van 
de beroemdste kunstenaars ter wereld. Tijdens 
zijn leven genoot hij weinig bekendheid. Hij 
verkocht nauwelijks iets en werd financieel 
ondersteund door zijn broer Theo. Aan het 
begin van de 20ste eeuw was hij nog maar 
in kleine kring bekend. Helene Kröller-Müller 
hoorde daarbij. Zij beschouwde Van Gogh als 
een van de ‘grote geesten van de moderne 
kunst’. Tussen 1908 en 1929 legde ze samen 
met haar man Anton de bijzondere collectie 
aan die nu wordt bewaard in het museum. De 
grote aandacht van het echtpaar Kröller-Müller 
voor Van Gogh heeft sterk bijgedragen aan de 
huidige waardering voor zijn werk.

Van Gogh Galerij, Kröller-Müller Museum. 

Foto: Marjon Gemmeke
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70Vincent van Gogh, Caféterras bij nacht (Place du forum), 

ca. 16 september 1888

EDE1540-01 smaakprofielenboek met spreadopeningen 3.indd   70 17-12-15   16:30



71

De Smaak van Van Gogh

De Smaak van Van Gogh is een 
citymarketing initiatief van de 
gemeente Ede waaronder vanaf 
2015 projecten worden ontwikkeld 
en ondersteund waarmee de stad 
zich de komende jaren verder op 
de kaart gaat zetten als proeftuin 
voor culinair toerisme, Ede Food-
stad en epicentrum van kunst en 
natuur. Het project beleefde zijn 
start in het themajaar 
Van Gogh 2015, 125 jaar inspiratie 
en wordt ondersteund door het 
Kröller-Müller Museum, Visit 
Veluwe, Van Gogh 2015 en Holland 
Marketing. 

Uitgave

Koken met De Van Gogh Smaak-
profielen is een project van 
De Smaak van Gogh Ede.  

Uitgever: 
Gemeente Ede
Redactie: 
Roel Mostert (eindredactie), 
Marjolein te Grotenhuis,
Arina Rengelink en 
Mandy Vermeer 
Fotografie: 
Angelique Klarenbeek 
Liek Fotografie
www.liek-fotografie.nl
Vormgeving: 
Michiel Achterberg
Case Communicatie 
www.casecommunicatie.nl

Smaak van Van Gogh 

Roel Mostert 
project manager
06 25070504
info@smaakvangogh.nl 
www.smaakvangogh.nl 
www.vangogh2015.eu 
facebook.com/smaakvangogh

Citymarketing Ede 

Marieke Laméris 
adviseur Citymarketing 
06 53905436  
marieke.lameris@ede.nl 
www.ede.nl 
Arina Rengelink
adviseur Citymarketing a.i.
06 27087383
arina.rengelink@ede.nl
@edemarketing  
facebook.com/gemeenteede

Gemeente Ede
Bergstraat 4
6711 DD Ede 
T. 14 0318
www.ede.nl 

Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, 
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Partners in de Van Gogh Smaakprofielen:

Colofon Uitgave
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