
Het zonnetje breekt door en de eerste jonge 

voorjaarsgroenten groeien weer op de koude grond. 

Zware wintergerechten gaan aan de kant en de frisse jonge 

groenten doen hun intrede. ‘Ieder seizoen heeft wat moois, 

maar het voorjaar is een feest’, vertelt SVH Meesterkok 

Albert Kooy. Met de gerechten, veranderen ook de wijnen. 

Het voorjaar 
is een feest

Natuurlijk zijn er in het 
voorjaar de asperges. ‘Maar 
er zijn zoveel meer prachtige 
groenten in dit jaargetijde. 
Neem bijvoorbeeld raapsteel-
tjes, radijs en de eerste jonge 
kropsla. Dat is genieten’, 
aldus Kooy. ‘Bij het bereiden 
van gerechten in het voorjaar 
moet je nog meer rekening 
houden met de subtiliteit van 
de groente. Je moet het echt 
tot zijn recht laten komen. 
Groente krijgt wat mij betreft 
de hoofdrol in het gerecht, 
met daarbij een kleinere 
rol voor goed vlees, vis of  
gevogelte.’ 

Kooy kookt uitsluitend met 
biologische groenten van 
de koude grond. ‘De smaak 
daarvan is zoveel rijker. 
Proef  maar eens een 
tomaat in Toscane. Die is 
smaakvoller dan de tomaten 
uit de Nederlandse kas. 
De kas zorgt voor ideale 
omstandigheden waardoor 
de gewassen, geholpen door 
kunstmest, te snel groeien. 
Daardoor verliest het smaak.’ 

Daarnaast vindt Kooy dat 
met die seizoensgebonden 
producten de Nederlandse 
keuken veel te bieden 
heeft. ‘Maar in Nederland 
zijn we eigenlijk niet trots 
op onze culinaire traditie. 
We hebben fantastische 
traditionele gerechten. Neem 
bijvoorbeeld groentesoep, 
appeltaart of  friet. We komen 
het in restaurants wel tegen 
op menukaarten, maar bijna 
nergens wordt het gemaakt 
zoals het hoort. We eten 
voorverpakte friet en koken 
thuis veel uit pakjes. Daar 
worden veel toevoegingen 
bij gebruikt. Ik wil eerlijk 
eten maken’, vertelt Albert 
Kooy. ‘Daarnaast zie je dat in 
Nederland Franse gerechten 
populairder zijn dan de eigen 
keuken. Wat mij betreft is het 
dramatisch gesteld met de 
Nederlandse culinaire traditie, 
zowel in restaurants als thuis. 
Het lijkt wel alsof  we de 
moeite niet willen doen en 
we ons niet bewust zijn van 
alle mogelijkheden die ieder 
seizoen biedt.’ 

De Nieuwe Nederlandse 
Keuken
Juist omdat de Nederlandse 
keuken zoveel te bieden 
heeft, schreef  Kooy het boek 
De Nieuwe Nederlandse 
Keuken. Een boek vol 
Nederlandse culinaire 
tradities gecombineerd met 
moderne bereidingen en 
kooktechnieken. ‘Ik wil op het 
bord kunnen zien waar ik ben 
en welk seizoen het is. Door 
seizoensgebonden producten 
eens op een andere manier te 
bereiden, krijg je spannende 
gerechten.’ En bij ieder 
gerecht past uiteraard een 
goed glas wijn. ‘Waar we in 
de winter vaak kruidige rode 
wijnen drinken bij stevige 
gerechten, gaan we nu meer 
toe naar rosé en witte wijnen.’ 
Speciaal voor dit Bulletin 
Du Vin stelt Kooy een aantal 
gerechten samen met echte 
Nederlandse voorjaars-
groenten en bijpassende 
wijnen.   

Albert Kooy

De Nieuwe 
Nederlandse 
Keuken, van 
Albert Kooy
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Het voorjaar biedt veel prachtige groenten, zoals radijs, tuinbonen en bloemkool. In de gerechten 

van SVH Meesterkok Albert Kooy is voor deze groenten een hoofdrol weggelegd. Speciaal voor 

dit Bulletin Du Vin stelde hij een aantal voorjaarsrecepten samen met bijpassende wijnen.

Smakelijk dineren met  
typische voorjaarsgerechten

DOMAINE DE LA SEIGNEURIE DES TOURELLES AC SAUMUR BLANC BIJ 

KROKANTE SUSHI MET HARING 
EN JONGE BIETJES IN HET ZUUR 
(Voor vijf personen)

Domaine de la Seigneurie des Tourelles AC Saumur Blanc  

Druif: Chenin blanc.

Smaak: Droog met een eigen karakter en een rijke geur van exotische 

vruchten, fris van smaak met iets van snoepjes. 

DOMAINE DE VILLARGEAU AC COTEAUX DU GIENNOIS MET  

EEN SLAATJE VAN VOORJAARS
GROENTEN EN JONGE CRESS
(Voor vier personen)

Domaine de Villargeau AC Coteaux du Giennois
Druif: Sauvignon blanc.
Smaak: De wijn toont veel rijp, zacht fruit, is lekker vol en heeft 
een mooie lengte. In de neus iets van peer en perzik.

DOMAINE LA GEMIÈRE ‘CUVÉE INITIALE’ AC SANCERRE MET

BLOEMKOOLSALADE MET  
RIFTKOEKJE (Voor vijf personen)

Domaine la Gemière ‘Cuvée Initiale’ AC Sancerre 

Druif: Sauvignon blanc.

Smaak: Deze klassieke Sancerre is een geurige wijn met frisse, 

groene tonen en in de smaak een fraaie zuurbalans. 

BARON DE POCÉ AC TOURAINE SAUVIGNON MET

WADDENOESTERS MET KOMKOMMER
GRAPEFRUIT MARINADE
(Voor vier personen, drie waddenoesters per persoon)

DOMAINE PASCAL BELLIER ‘LES VIEILLES SERRES’ AC CHEVERNY EN  

TUINBONEN VAN DE BARBECUE
(Voor bij de borrel)

Domaine Pascal Bellier  

‘Les Vieilles Serres’ AC Cheverny

Druif: Sauvignon blanc, Chardonnay.

Smaak: In de smaak de kenmerken van 

de sauvignon blanc zoals kruisbessen, maar 

ook het tropische van de chardonnay.

250 gr sushi (rondkorrel)rijst /  

375 ml water / ½ kombu / 

1 dl sushi azijn / 200 gr gekookte 

rode bieten / 25 gr gesnipperde 

sjalotten / ½ eetlepel natuurazijn /  

¼ eetlepel gembersiroop / peper / 

zout / 2 ½ haringen in stukjes van 

2 cm / ½ komkommer / bieslook en 

cressen.  

Was de rijst goed en laat het een 

uur weken in ruim koud water. 

Verwarm de oven voor op 180 °C. 

Laat de rijst 15 minuten uitlekken 

in een zeef. Breng ondertussen 

300 gr aardappelen / 300 gr radijs / 

75 gr augurk / 75 gr appel / 

75 gr gekookt varkensvlees / 

40 gr ui / zout / witte peper /

Voor de riftkoekjes:

3 aardappelen / 1 sjalot / 1 eidooier / 

zout / 1 dl olie.  

Voor de bloemkoolsalade:

½ bloemkool / ½ ei / ½ eetlepel 

gladde mosterd / ½ eetlepel 

citroensap / 2 dl arachide olie / 

gesneden bieslook / ½ theelepel 

zeezout.  

1 kg tuinbonen / piccalilli /  

fleur de sel / zwarte peper 

uit de molen / mayonaise.

Steek de barbecue aan en wacht 

tot de houtskool gloeit. Leg de 

tuinbonen erop, draai ze regel-

matig en laat ze vijf minuten 

het water aan de kook met een 

stuk kombu. Voeg de rijst toe 

aan het kokende water en wacht 

tot het weer kookt. Roer het een 

keer door. Dek de pan af met een 

deksel of aluminiumfolie en zet 

het in de oven. Laat het geheel 

15 minuten klaarstomen in de 

oven. Haal de pan eruit en laat 

het zonder onder het deksel te 

kijken, 5 minuten staan. Schep 

dan de rijst in een grote (liefst 

houten) schaal om het af te laten 

koelen en breng het op smaak 

met sushi azijn. Schep de rijst in 

75 gr mayonaise / 75 gr crème 

fraîche / diverse cressen, bijvoorbeeld 

tuinkers / 2 gekookte eieren  

(6 minuten).  

Voor de bloemkool:

½ bloemkool in roosjes / pekel van 

375 gr suiker en 125 gr zeezout.  

Schil de aardappelen en rasp 

ze met een fijne rasp. Laat de 

geraspte aardappel op een 

zeef uitlekken. Rasp vervolgens 

de sjalot en meng dit met de 

aardappelrasp, de eidooier en 

12 waddenoesters / 1 grapefruit / 

½ komkommer / 3 theelepels 

rijstazijn / ¼ rode peper / ½ fijn 

gesnipperde sjalot / 0,5 dl olijfolie.  

Schil de komkommer en 

verwijder de zaadjes. Snijd de 

komkommer in kleine blokjes 

en breng het op smaak met 

rijstazijn, fijngehakte rode 

peper en de fijngesnipperde 

sjalot. Snijd filets uit de 

grapefruit en meng het met de 

komkommer. Meng de olijfolie erdoor. 

Maak de oesters open, snijd ze los en

meng ze met de marinade.  

Schil de aardappelen en snijd 

deze in blokjes. Blancheer de 

aardappelen door ze in een pan 

met gezouten water te leggen en 

aan de kook te brengen. Giet de 

aardappelen af op het moment 

dat het water begint te koken. 

Snijd de radijs in blokjes en meng 

dit met de aardappel. Snijd de 

het zout. Bak van deze massa in 

de koekenpan vijftien koekjes zo 

groot als een poffertje. Zout de 

riftkoekjes voor het serveren na. 

Snijd de halve bloemkool in 

roosjes en blancheer ze. Doe de 

ei, de mosterd, het zout en het 

citroensap in een litermaat. Voeg 

de olie toe. Mix de ingrediënten 

en pureer het geheel tot de 

mayonaise ontstaat. Meng de 

hele bloemkoolroosjes met de 

mayonaise en de gesneden 

bieslook. 

augurk, het varkensvlees, en de 

appel in blokjes en snipper de ui. 

Meng alle ingrediënten met de 

mayonaise en de crème fraîche 

en breng de salade op smaak met 

zout en witte peper. Garneer met 

de cressen en de gehalveerde 

gekookte eieren. 

Snijd de andere helft van de 

bloemkool in roosjes. Neem 

hier een of twee roosjes bij weg 

en rasp deze. Laat de overige 

bloemkoolroosjes een uur in de 

pekel staan. 

Leg per persoon drie riftkoekjes 

op een bord. Verdeel de 

bloemkoolmayonaise over de 

riftkoekjes en leg daarop de 

gepekelde bloemkoolroosjes. 

Garneer het met de geraspte 

bloemkool.

liggen. Leg de tuinbonen op een mooie schaal. 

Zet de mayonaise, piccalilli, fleur de sel en zwarte 

peper er in schaaltjes bij. Pel de tuinbonen met de 

hand. Prik de bonen aan een cocktailprikker en dip ze 

in de mayonaise, piccalilli, het zout en/of de peper. 

een rechthoekige schaal en zet 

het onder druk, door er iets op te 

leggen, weg in de koelkast.

Snijd de rode bieten in stukjes. 

Vermeng het gembersiroop en de 

natuurazijn met de rode bieten 

en de sjalotten en breng het op 

smaak met peper en zout. 

Snijd de rijst, als het is afgekoeld 

(in 12 uur), in blokjes van 2 cm 

bij 2 cm en frituur ze in hete olie 

op 180 °C. Was de komkommer 

en snijd deze in de lengte in 

reepjes. Verpak de haring in de 

komkommer. Leg de blokjes 

krokante sushi op het bord met 

daarop de haring, verpakt in 

komkommer en garneer het met 

de bietjes, bieslook en cressen.

Baron de Pocé

AC Touraine Sauvignon 

Druif: Sauvignon blanc.

Smaak: Fris en stuivend 

met een toets van citrus 

en kruisbessen. 
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