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Food  Fools  is  een  club  van  gelijkgestemde  
mensen.  Gelijkgestemd  als  het  gaat  om  wat  
er  op    hun  bord  komt.  Dat  moet  avontuur-‐
lijk  en  uitdagend  lekker  zijn,  soms  een  
beetje  vreemd.  Voedsel  met  een  verhaal.
Food  Fools  laten  zich  graag  verrassen.  Met  
mooie  producten.  Met  bijzondere  recep-‐
ten.  Maar  ook  al@jd  met  een  cocktail  
vooraf.

Food  Fools  komen  bijeen  op  bijzondere  
plaatsen.  Ongedwongen  sfeer  is  de  norm.  
De  gesprekken  zijn  lichtvoe@g,  maar  
snijden  wel  hout.  Als  er  muziek  is,  wordt  
die  gemaakt  door  lieDebbers.

Food  Fools,  een  club  waarvan  je  deel  wilt  
uitmaken!

Over	 Food	 FoolsD e z e 	 k e e r 	 o p 	 h e t 	 m e n u
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De  ve%e  bek  doet  grensoverschrijdend  onderzoek  naar  street  food.  

Gaat  langs  snackbar  en  snackwagen  om  de  kwaliteit  van  het  

gebodene  te  onderzoeken.  Meestal  zijn  de  daar  verkochte  snacks  

uit  de  fabriek.  Maar  er  is  een  kentering.  De  rollende  keuken  is  in  

opkomst.  Met  een  of  twee  specialiteiten  >mmeren  jonge  Food  

Fools  aan  de  weg  naar  de  maag  van  menig  lie@ebber.

Supermercado Friet eten in Arnhem

‘Als  snacklie,ebbers  leven  we  in  een  gezegend  land.  Nergens  ter  
wereld  is  zo’n  schi:erend  en  divers  aanbod  van  lekkers  voor  de  
frituur  als  in  Nederland.  De  keuze  in  snackbar  en  supermarkt  is  zo  
overweldigend  dat  het  op  menigeen  een  verlammende  werking  
hee@.  Een  fenomeen  dat  over  de  grens  toch  met  enige  jaloezie  
bekeken  wordt’.  We  citeren  ene  Culisjors  op  de  voor  velen  
onmisbare  site  snack-‐nieuws.nl.  Met  daarop  –  inderdaad,  snack-‐
nieuws.  Maar  Culisjors  is  niet  van  de  straat:  zo  weet  hij  te  vertellen  
dat  ze  in  Spanje  onder  het  mom  van  tapas  ‘menig  ingrediënt  na  
een  badje  van  bierbeslag  zo  het  hete  vet  wordt  in  gejaagd  om  het  
vervolgens  goudkrokant,  vergezeld  met  likje  knoflookmayo,  weer  
te  verlaten’.  Jazeker,  en  dat  wordt  dan  vervolgens  in  Nederland  
weer  (vaak  slechter)  nagedaan.  Voor  wie  een  culinair  verant-‐
woorde  ve:e  bek  op  zijn  Spaans  wil  halen:  bestel  een  broodje  met  
gegrilde  chorizo  bij  bar/resto  Supermercado  aan  de  Amstel-‐
veenseweg  in  Amsterdam-‐Zuid.  Recht  tegenover  Ron  Blauw,  die  
overigens  ook  een  badje  van  bierbeslag  niet  schuwt  in  zijn  sterren-‐
tent.  De  chorizo  is  rijk,  machVg,  knapperig  vet  en  de  gegrilde  rode  
puntpaprika  erbij  maakt  het  waarlijk  een  delicatesse  die  
doorgaans  alleen  in…  eh  Spanje  kunt  genieten.  Biertje  erbij  en  je  
waant  je  voor  even  in  een  kroeg  in  het  oude  hart  van  Barcelona.  
Totdat  lijn  17  voorbij  komt,  natuurlijk.  -‐  BvR

Supermercado,  Amstelveenseweg  192,  Amsterdam  

Verse  ambachtelijke  frites,  Vlaamse  pata:en  of  oma’s  smulfrieten.  
Als  obsessieve  frie[an  probeer  ik  het  allemaal.  Wat  is  de  smaak  
van  goede  friet?  Ik  weet  het  wel,  want  dankzij  mijn  ouders  met  
een  vakanVehuis  in  de  Belgische  Ardennen,  kreeg  ik  het  met  de  
paplepel  ingegoten.  Friterie  Bertrand  in  Trois-‐Ponts,  bestaat  nog  
steeds,  serveert  een  puntzak  gewikkeld  in  vetvrij  papier  gevuld  
met  te  dikke  friet  geurend  naar  ossewit.  He@ig  en  lekker  met  de  
zurige  mayonaise.  In  het  niets  te  vergelijken  met  Hollandse  patat  
met  suikerzoete  fritessaus.  Toch  is  er  in  Neder-‐land  een  tendens  
naar  vers  en  ambachtelijk.  Neem  de  Haphoek  aan  de  Roggestraat  
in  hartje  Arnhem.  Deze  zaak  van  posiVviteits-‐goeroe  Emile  
Ratelband  is  nu  in  handen  van  zoonlief  Rolls,  die  ambiVeus  is.  
Aardappels  worden  ter  plekke  gesneden,  voor-‐  en  afgebakken.  
Dat  de  aardappels  niet  zijn  geschild,  is  met  een  reden.  “De  smaak  
zit  in  de  schil”,  aldus  Rolls.  Links  en  rechts  van  de  toonbank  staan,  
ter  verhoging  van  de  sfeer,  grote  manden  met  Frieslanders.  Ik  
bestel  een  porVe  en  proef  goed  gebakken  friet,  anders-‐dan-‐
andere  friet,  maar  de  schil  is  ook  beetje  taai  en  hard.  Deze  friet  
met  schil  smaakt  best  lekker  maar  ook  muffig.  Het  voelt  nogal  
geforceerd.  De  kunst  van  opwindende  friet  zit  hem  in  meer,  zoals  
de  keuze  van  het  vet.  Verder  is  de  entourage  en  onbesten-‐dige  
sfeer  van  de  Belgische  frietkot  niet  na  te  bootsen.
In  Arnhem  is  er  een  andere  frie:ent  waar  het  wel  goed  toeven  is.  
Op  de  Weg  achter  Het  Bos  staat  frietkot  De  Saks  waar  je  verse  
friet  eet,  zonder  schil  en  mét  Belgische  mayonaise  van  Devos  
Lemmens.  Daar  ben  ik  weer  even  het  kind  in  Trois-‐Ponts.  -‐  JS

Haphoek  Ratelband,  Roggestraat  31,  Arnhem
Snackbar  De  Saks,  Weg  achter  Het  Bos  25,  Arnhem  (frietkot)
Snackbar  De  Saks,  SchuFersbergplein  47,    Arnhem  (pand)

4

http://snack-nieuws.nl/




De dikke chef
achter cajun eten

De Republikeinse conventie van 1988 vond plaats in New Orleans. Bij die conventie werd de 
toenmalige vice-president George Bush op het schild gehesen. Hij zou uiteindelijk de verkiezingen 
winnen, en daarmee de eerste van de familie Bush die het tot het Witte Huis bracht. Inmiddels – het 

is bekend – staat nummer drie van die clan zich warm te lopen. Maar daar gaat het nu niet 
om. Want in de schaduw van de Grote Gebeurtenissen bij de conventie in New Orleans speelde  

zich ook een kleine gebeurtenis af.

Tekst&Henk&Dam
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Je&kon&er&elke&middag&en&elke&avond&getuige&van&zijn&in&Chartres&

Street,&een&straatje&in&de&historische&French'Quarter.&Voor&de&dichte&
deur&van&het&restaurant&op&nummer&416&begon&zich&dan&een&rij&te&

vormen,&die&allengs&groeide.&Al&die&Republikeinen,&aangevuld&met&

journaille&zoals&ik,&wilden&maar&één&ding:&een&plaatsje&veroveren&in&

het&62&stoelen&tellende&restaurant&K-Paul’s'Louisiana'Kitchen&van&chef&
Paul&Prudhomme.

Want&het&restaurant&accepteerde&geen&reserveringen.&Je&kon&er&ook&

niet&met&een&creditcard&betalen.&Het&was&allemaal&geen&punt,&want&K-
Paul’s'Louisiana'Kitchen&zat&toch&wel&alLjd&vol.&En&mits&je&een&beetje&

op&Ljd&in&de&rij&stond&en&dus&uiteindelijk&binnen&kwam&–&dat&wil&

zeggen&minstens&een&uur&voor&het&openging&–&viel&het&ook&wel&weer&

mee.&Je&kon&het&wachten&veraangenamen&door&tussendoor&even&een&

wijntje&of&biertje&te&scoren&bij&een&van&de&vele&bars&in&de&buurt,&er&

waren&straatmuzikanten,&en&bovendien&bleken&de&medeOwachtende&

Republikeinen&graag&een&praatje&aan&te&knopen&met&een&

buitenlandse&journalist.&Rechts&is&nu&eenmaal&gezelliger&dan&links,&en&

niet&alleen&in&de&VS.

Paul%Prudhomme
En&binnen,&ja&binnen&wachPe&het&culinaire&paradijs.&Je&kon&er&seafood'
jambalaya&krijgen,&chicken'and'andouille'gumbo,&crawfish'etouffée,&
een&fantasLsch&lekkere&breadpudding&en&vooral&blackened'redfish,&
een&schotel&die&zó&populair&werd&dat&allerlei&restaurants&‘m&ook&

gingen&serveren&wat&ertoe&leidde&dat&de&redfish&moest&worden&

beschermd&om&‘m&voor&uitsterven&te&behoeden.&Het&was&echt&cajun&

c.q.&creole&eten&(het&marginale&verschil&wordt&verderop&uitgelegd),&

dat&je&toen&nog&vrijwel&nergens&elders&in&de&VS,&laat&staan&daarbuiten,&

kon&krijgen.&En&Paul&Prudhomme&was&de&hogepriester&van&die&keuken,&

de&man&die&vanaf&de&jaren&‘80&cajun'food&uiteindelijk&wereldwijd&op&
de&kaart&zePe.

Wie&klaar&was&met&zijn&maalLjd,&mocht&–&uitsluitend&cash&dus&–&

afrekenen.&Daarna&wachPe&nog&een&klein&tradiLe.&Het&was&

gebruikelijk&dat&gasten&van&het&restaurant&na&afloop&van&de&maalLjd&

even&naar&achteren&liepen.&Daar&zat,&in&een&reusachLg&soort&

scootmobiel,&de&tonnetjeronde&Paul&Prudhomme&zelf.&Die&mocht&je&

dan&een&hand&geven&om&hem&hartelijk&te&bedanken&voor&het&

genotene.&&Ja,&dat&deed&ik&inderLjd&uiteraard&ook.&De&maître&gaf&me&

een&vermoeide&glimlach&en&een&buitengewoon&dik&en&slap&handje&

terug.&“All'the'way'from'Holland?'Great”,&zei&hij&mat.

Louisiana
Wie&denkt&dat&de&Amerikaanse&keuken&er&eentje&voor&culinaire&

simpletons&is&met&niet&veel&meer&buiten&een&aantal&vlezige&hits&

(hamburgers,&hot&dogs,&bbq)&en&zonder&een&al&te&gecompliceerde&

geschiedenis&zou&zich&eens&moeten&verdiepen&in&de&keuken(s)&van&

Louisiana.&De&geschiedenis&daarvan&begon&in&de&17
\
&eeuw,&toen&de&

Fransen&ervan&droomden&het&midden&van&wat&nu&de&Verenigde&

Staten&is&te&koloniseren.&Een&aantal&van&hen,&a^omsLg&uit&het&Franse&

deel&van&het&huidige&Canada,&ging&in&het&gezelschap&van&enkele&

Lentallen&indianen&de&Mississippi&af,&en&vesLgden&aan&de&mond&van&

die&machLge&rivier&La&Nouvelle&Orléans.&Het&gebied&eromheen&

noemden&zij&Louisiana,&ter&ere&van&de&Franse&koning&Louis&XIV.

De&meegereisde&indianen,&en&indianen&die&al&van&oorsprong&in&het&

gebied&woonden,&leerden&de&Franse&kolonisten&hoe&zij&gebruik&moest&

maken&van&lokale&producten&als&mais,&vis&en&wild.&Toen&zich&wat&later&

Duitse&boeren&in&Louisiana&vesLgden&namen&die&ook&hun&eigen&

tradiLes&mee,&op&het&gebied&van&worst&maken&en&van&zuivel,&

bijvoorbeeld.&Uit&Afrika&a^omsLge&slaven&voegden&weer&hún&

technieken&en&kennis&toe.&Zij&introduceerden&onder&andere&okra&en&

gumbo,&een&stoofpot&met&okra&waarvan&de&naam&ontleend&is&aan&het&

Westafrikaanse&‘gombo’.

Meer&invloeden.&&In&1764&nam&Spanje&Louisiana&van&Frankrijk&over.&

Het&betekende&onder&meer,&dat&de&handel&met&SpaansOCaribische&

staten&toenam,&en&dus&een&toestroom&van&nieuwe&regionale&

ingrediënten&en&kooktechnieken.&Zo&kwamen&onder&meer&de&pepers&

in&de&keuken&van&Louisiana&die&je&ook&nu&nog&veelvuldig&aantrei.&En&

de&Spaanse&invloed&kun&je&ook&goed&zien&in&jambalaya,&een&kruidig&

rijstgerecht&met&groenten,&vlees,&worstjes&en&garnalen&–&en&een&

directe&afstammeling&van&het&Spaanse&naLonale&gerecht&paëlla.

Van&groot&belang&voor&het&ontstaan&van&de&cajunOkeuken&zijn&de&

K1Paul’s%Louisiana%Kitchen
Als&je&wilt,&kun&je&nog&steeds&naar&KOPaul’s&Louisiana&Kitchen&

toe.&Het&is&inmiddels&flink&uitgebreid,&naar&200&stoelen.&Je&kunt&

er&reserveren&(dat&moet&je&zeker&’s&avonds&ook&doen&want&

anders&is&er&geen&plek)&en&alle&bekende&credit&cards&worden&er&

geaccepteerd.&Er&is&een&nieuwe&chef,&Paul&Miller,&maar&als&je&

een&beetje&geluk&hebt&kun&je&maître&Paul&er&ook&aantreffen.&Hij&

is&inmiddels&75&jaar&en&dankzij&een&aanzienlijk&gewichtsverlies&

sHll'going'strong.&
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naamgevers&ervan,&de&cajun.&Het&woord&komt&van&‘les&Acadiens’,&de&

inwoners&van&Acadie,&de&streek&in&Nova&ScoLa&(Canada)&waar&Franse&

kolonisten&woonden&die&daar&door&de&BriPen&in&1755&werden&

verdreven,&een&volksverhuizing&die&bekend&is&gaan&staan&als&‘le'grand'
dérangement’.&Het&waren&van&oorsprong&jagers,&vissers&en&boeren,&en&
velen&van&hen&kwamen&uiteindelijk&ook&weer&in&Louisiana&terecht,&

met&medeneming&van&hun&rusLeke&‘cuisine’.

Tomaten
TensloPe&–&we&zijn&inmiddels&in&het&midden&van&de&19de&eeuw&

aangeland&–&vesLgden&zich&ook&nog&massa’s&immigranten&uit&Sicilië&en&

andere&Italiaanse&regio’s&in&Louisiana,&die&ook&weer&van&invloed&waren&

op&de&keukens.&Zij&waren&uiteindelijk&ook&verantwoordelijk&voor&het&

belangrijkste&verschil&tussen&de&“creole”&en&de&“cajun”&keuken.&Kort&

door&de&bocht&geformuleerd:&in&de&creole&keuken&worden&tomaten&

gebruikt&(hierin&zie&je&de&Italiaanse&erfenis&dus),&en&in&de&cajun&keuken&

niet.

&

Als&we&de&verschillen&wat&verder&uitwerken:&typerend&voor&de&cajun&

keuken&is&onder&meer&een&veelgebruikte&gerechtenbasis&bestaande&

uit&drie&soorten&groente&(ui,&bleekselderij&en&paprika),&zoiets&als&de&

Franse&mirepoix.&Belangrijk&is&ook&het&gebruik&van&kruiden&als&
cayennepeper,&paprika,&thijm&en&&peterselie.&Verder&horen&worstjes&als&

boudin&en&andouille&bij&de&cajun&keuken.
De&creole&keuken&lijkt,&zoals&gezegd,&in&veel&opzichten&op&de&cajun&

keuken,&maar&wordt&als&wat&meer&sophisLcated&gezien,&met&nog&meer&

invloeden&van&buitenaf.&Sommigen&zeggen,&dat&het&de&keuken&van&de&

steden&in&Louisiana&is,&naast&de&cajun&keuken&voor&het&plaPeland.&Er&

wordt&van&nog&meer&kruiden&gebruikt&gemaakt,&en&romige&soepen&en&

sauzen&verwacht&je&eerder&in&een&creole&dan&in&een&cajun&keuken.&&

Voor&een&creole&roux&wordt&boter&gebruikt,&voor&een&cajun&roux&olie,&

om&dat&soort&verschillen&gaat&het.&&Maar&dat&is&stuff&voor&puristen.&In&
de&prakLjk&zijn&beide&keukens&zo&goed&als&versmolten&tot&wat&je&met&

enig&recht&de&meest&interessante&tradiLonele&keuken&uit&de&VS&mag&

noemen.

Fat&Alice&&&Moody&Cracker

Kun&je&in&ons&land&echt&Cajun&eten?&Zeker,&vaak&in&combinaLe&

met&meer&standaard&Amerikaanse&grub&als&spareribs&en&

hamburgers.&De&restaurantgids&Ien’s&geei&8&hits&als&je&“Cajun”&

als&zoekterm&invoert.&De&hoogste&score&krijgt&het&restaurant&

met&de&karaktervolle&naam&“Fat&Alice&&&Moody&Cracker”&in&

PuPen&–&het&heei&ook&vesLgingen&elders.&Het&restaurant&dat,&

afgaande&op&de&menukaart,&&het&meest&authenLek&cajun&

overkomt&is&“Naast&de&Joffer”&in&Deli.

Magic&Seasoning&Blends

Is&Louisiana&je&te&ver?&Dan&kun&je&alLjd&nog&Prudhomme’s&

kruidenlijn&onder&de&Ltel&Magic&Seasoning&Blends&uitproberen&

met&27&soorten&zoals&Salmon&Magic&en&Blackened&Steak&Magic.&

Is&ook&in&ons&land&verkrijgbaar&via&importeur&www.laLnO

americanfood.nl&&En&verder&kun&je&natuurlijk&een&van&zijn&

kookboeken&aanschaffen,&die&niet&in&het&Nederlands&vertaald&

zijn,&en&dus&enige&vertrouwdheid&met&het&AmeriOkaanse&

maatsysteem&veronderstellen.&Het&beste&van&die&boeken&vind&

ik&Paul&Prudhomme’s&Louisiana&Kitchen&uit&1984.

Maak%je%eigen%cajun1kruiden

Ingrediënten:
1&eetlepel&gerookte&paprika

2&theelepel&zout

2&theelepels&knoflookpoeder

1&theelepel&gemalen&zwarte&peper

1&theelepel&knoflookpoeder

1&theelepel&cayenne&peper

1&1/4&theelepels&gedroogde&oregano

1&1/2&theelepels&gedroogde&Ljm

3/4&theelepel&rode&pepervlokken&(opLe)

Bereiding:&
Alle&ingrediënten&goed&mengen&en&luchtdicht&bewaren.

8



 

     

9

https://slate.adobe.com/a/MBA8b


Rapone & 
   Sassafras

‘Het is heel eenvoudig, maar wel leuk.’ 

Deze ontboezeming van René Mens, 

beeldhouwer te Deventer, is bij ons thuis 

een gevleugelde uitdrukking geworden. 

Ik tref hem aan de bar van café-theater 

Bouwkunde in Deventer achter een biertje. 

Het is eind 1983. Boven in het theater van 

het monumentale pand ging zo-even het 

dak er bijna letterlijk af, want Al Rapone en 

zijn musici van de Zydeco Express gaven 

alles wat ze muzikaal te bieden hadden 

– een steaming two beat en wervelende 

walsjes. Voor René Mens – met wie ik ooit 

op de Academie van Beeldende Kunsten in 

Rotterdam had gezeten – was dit maar 

ketelmuziek. Hooguit goed voor een feestje. 

En dat was het nu juist daarboven in 

Bouwkunde: een zydeco-feestje.
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Een paar maanden eerder had ik de Zydeco-accordionist Al Rapone 
gezien tijdens het North Sea Jazz Festival. In een grote tent in de tuin 
van het Congresgebouw in Den Haag. In die grote tent – dat weids 
Tuinpaviljoen werd genoemd – traden alle groten van de blues 
op. Dit jaar waren dat onder andere Albert Collins, James Cotton, 
John Lee Hooker en James ‘Blood’ Ulmer. Op vrijdagavond beet Al 
Rapone met zijn vijfkoppige band het spits af voor drie dagen blues. 
Rapone was in de States vrij onbekend, jarenlang had hij gespeeld 
in de schaduw van zijn zuster - zydeco-icoon Queen Ida. Samen kre-
gen ze in 1982 een Grammy Award voor het album ‘Queen Ida and 
the Bon Temps Zydeco Band on Tour’. Het is de eerste keer dat de 
zydeco, het Creoolse zusje van de Cajun met invloeden uit de blues, 
country & western en blue grass, met een prijs werd geëerd.

Duitsland
Rapone was eigenlijk de motor achter het succes van Queen Ida. Als 
Albert J. Lewis heeft hij tal van haar songs op zijn naam staan. Hij 
besluit echter kort na de in ontvangstname van de Grammy Award 
voor zichzelf te beginnen. Zet de Zydeco Express op en... vertrekt 
of all places naar Duitsland, waar, op het hoogtepunt van de Koude 
Oorlog, een deel van de United States Armed Forces gelegerd zijn. 
Het is op die toer dat we hem ook in Nederland treffen en waar een 
groot publiek waarschijnlijk voor het eerst live kennismaakt met de 
muziek uit de ‘swamps’ van Louisiana. Natuurlijk waren ze al wel op 
onze draaitafels terecht gekomen: de albums van Clifton Chenier, 
de Balfa Brothers of de Ardoin Brothers Orchestra met nummers 
als Allons à Lafayette, Let the good time roll en Je vas revenir. Maar 
een breed publiek kende de swamp music toen nog niet. Ik herinner 
me een recensie waarin de recensent zich afvroeg wat die mevrouw 
Patty ‘LaRue’ Harrison toch in de band deed. Hij wist dus niet dat het 
wasbord (frotter) naast de accordeon een belangrijk instrument in 
de zydeco-muziek is. De tijden zijn veranderd en zydeco werkt aan-
stekelijk. Dat blijkt, bands als Rowwen Hèze en het Achterhoekse 
Boh Foi Toch zijn schatplichtig aan de Creoolse muzikanten.

& 
   Sassafras

Tekst: Arie van der Ent
Met cajunkunst van Sean Starwars en Tony Bernard
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Zeven gangen
Het is heel eenvoudig, maar wel leuk, geldt misschien ook voor 
de Cajun-keuken. Hoe simpel? Zo simpel: ‘A six pack of beer and a 
pound of boudin. That’s the Cajun seven course meal’. De cajun-keu-
ken is pittig, behoorlijk pittig. Dat begint al met de ‘holy trinity’ – de 
mirepoix – van de Cajun. In de Italiaanse keuken is die holy trinity 
ui, selderij en wortel. In de Cajun-keuken is de wortel vervangen 
door de pittiger paprika. Belangrijk ingrediënt van veel gerechten is 
gumbo ofwel okra. Okra geeft smaak aan een gerecht en bindt het 
tegelijkertijd. Gumbo is ook een gerecht, dat is soms verwarrend. 
Het is dan een dikke soep die met rijst wordt gegeten. Vast ingre-
diënt in een gumbo is, naast zeevruchten, de gerookte andouille, 
die haar oorsprong in Frankrijk vindt, maar in Louisiana een Creools 
trekje heeft gekregen. Meestal bestaat de worst uit stevig gekruid 
varkensvlees, in sommige varianten zit ook orgaanvlees.

‘A six pack of beer and 
      a pound of boudin. 
  That’s the Cajun 
          seven course meal.’
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Bijzonder is ook de roux - een 
mengsel van olie (of boter) en 
bloem dat ongeveer 20 minu-
ten samen wordt gekookt tot 
een mahoniekleurige substan-
tie, waaraan de Cajun-mirepoix 
wordt toegevoegd. De smaak 
is met niets te vergelijken. Dan 
is er nog een wat geheimzinnig 
ingrediënt - filé gumbo, poeder 
van gedroogde, jonge bladeren 
van de Noord-Amerikaanse 
sassafrasboom (Sassafras albi-
dum). We kennen filé gumbo 
uit ‘Jambalaya’, een grote hit 
van Hank Williams sr. Jamba-
laya is ook weer zo’n iconisch 
gerecht uit de Cajun-keuken en 
een beetje vergelijkbaar met 
de Spaanse paëlla. Filé gumbo 
geeft extra smaak aan gumbo 
en andere gerechten en zorgt 
gelijk voor een bepaalde bin-
ding van het gerecht. Filé gum-
bo is in Nederland moeilijk te 
verkrijgen. Alleen de Amazing 
Oriental Superstores schijnen 
het op voorraad te hebben.

Hier in de Achterhoek hebben 
we het makkelijker. Aan het 

Overijsselskanaal ter hoogte 
van Almen schijnt een aantal 

sassafrasbomen te staan. We 
kunnen het hier zelf plukken.

Sassafras was goed tegen van alles
Sassafras was ooit een groot product. De vroege kolonisten aten hun varken – ham en bacon – met 
allerlei kruiden uit de directe regio. Sassafras was er daar een van en een korte periode werd het 
in het moederland Engeland verkocht als een luxe product. Wat was het geval de ‘settlers’ zochten 
naar producten die met winst in het moederland verkocht konden worden. Zo werden tabak, bont, 
vis en timmerhout belangrijke exportartikelen met tabak als het belangrijkste. Kruiden – vooral 
wanneer er geneeskracht aan werd toegekend – kwamen in het rijtje op de tweede plaats. Het 
woord sassafras klonk geheimzinnig en de oorspronkelijke bevolking gebruikten het gedroogde en 
tot poeder vermalen boomblad niet alleen als kruid in het eten, ook gebruikten de medicijnmannen 
het tegen longaandoeningen en reumatiek.

De blanke ‘settlers’ die de inheemse bevolking observeerden, dachten op een goudader gestoten 
te zijn. Ze verkochten het in het thuisland als een kuur tegen de in die tijd o zo gevreesde ziekte 
syphilis. De sassafras uit Virginia werd na tabak het tweede exportproduct. Het werd al snel weer 
een lokaal gebruikt kruid toen bleek dat het niet werkte tegen de aandoening waaronder men in de 
zestiende en de zeventiende eeuw zo erg leed.

13
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Food Fools Art

Aan de rand van het Havenkwarti er in Deventer, in een hoekwoning die ooit dienst deed als snackbar, is een ten-
toonstellingsruimte met de naam ‘Art-at-Endhouse‘. Dit kunstenaarsiniti ati ef, heeft  tot doel om zoveel mogelijk 
mensen uit alle lagen van de samenleving met kunst in aanraking te brengen.

Aan de gevel van het Art-at-Endhouse prijkt een Amerikaanse vlag met een citaat van Abraham Lincoln, 16de 
president van de Verenigde Staten. De Amerikaanse vlag is een werk van Sander Schoonbeek met de ti tel ‘ Fading 
Glory’. Beeldend kunstenaar Loes ten Anscher heeft  in het kader van haar Broedplaats Deventer – die onder meer 
bestond uit een installati e op basis van eieren - het citaat van Lincoln geplaatst. Lincoln, die herinnerd wordt om 
zijn leiderschap ti jdens de Amerikaanse burgeroorlog en wederopbouw van zuidelijke staten zoals Louisiana. 

“We shall sooner have the bird by hatching the egg than by smashing it”.

                                                                                                                                                Bron: www.havenkwarti erdeventer.com

Lincoln & eggs
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Ik vind het een hele geruststelling dat ambachtelijke 
chocolade zo veel lekkerder smaakt dan industrieel 
gemaakte. Er is dus nog hoop voor de mensen die 
tegen de stroom in willen geloven in kleinschaligheid 
en ambachtelijk geproduceerd eten. Ironie vind ik dat 
sommige van die kleine producenten teruggrijpen op 
apparatuur uit het begin van de industriële revolutie.

Ik ben hier bij Chocolatl in de Hazenstraat 
25-A, in het hartje van de Jordaan. Ik praat 
met Adil, de nieuwe eigenaar sinds eind vo-
rig jaar. Net als ik is hij een aantal jaren gele-
den in contact gekomen met de bean-to-bar 
chocolade en gegrepen door de diversiteit 
aan aroma’s en de verfijnde smaken. Hij 
werkte in de IT en werd klant bij Chocolatl. 
Toen Erik, de oprichter van de winkel, door 
omstandigheden besloot om terug te gaan 
naar Amerika, heeft hij de zaak overgeno-
men. Hij wilde niet dat dit kleine chocolade-
paradijsje zou verdwijnen.

Terroir 
De winkel is uniek. Ze hebben een ongeloof-
lijk assortiment aan verschillende repen, 
allemaal van uitzonderlijke kwaliteit,  he-
laas moet ik mijn romantische notie laten 
varen, niet allemaal van kleinschalige pro-
ducenten. De cacaobonen komen uit een 
onnoemelijk aantal landen in Centraal- en 
Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Er zijn veel 
overeenkomsten met de wijnwereld. Net 
als bij wijn spelen rassen, terroir, wijze van 
verbouwen en maken van de chocolade 
een centrale rol voor de kwaliteit van het 
eindproduct. Op de repen wordt vermeldt 

welk ras bonen en uit welk land is gebruikt. 
Jaartal wordt niet vermeld want, tot nu toe, 
laat men chocolade niet ouderen. Net als bij 
wijn worden bepaalde rassen als minder-
waardig beschouwd. Neem Forastero, lang 
beschouwd als een inferieur ras, wordt nu 
met zorg verbouwd en gefermenteerd met 
als eindresultaat een heel aromatische cho-
colade van topkwaliteit.

Do not eat
Het is hip om chocolademaker te zijn. Een 
voormalige bouwer van Formule 1-race-

auto’s en een strafrechtadvocaat zijn hun 
eigen chocolade gaan produceren. Varl-
hona, een grote producent van couvertu-
re voor patissiers, is ook in de markt van 
kleinschalig geproduceerde repen gedoken 
met single origin cacaobonen van de hoog-
ste kwaliteit. En de sector heeft zijn grote 
namen zoals Stefane Bonnat van de gelijk-
namige fabriek, die begonnen is met single 
origin chocolade. Mikkel Friis Holm die uit 
de kokswereld komt en een frisse wind laat 
waaien door de chocoladewereld.  Bij Clau-
dio Corallo wordt puur en eerlijk tot het ui-
terste doorgevoerd, dat zie je zelfs aan de 

DE WERELD VAN 

CHOCOLATL
 Het is hip om 

chocolademaker 

  te zijn

Tekst: Roel van Kollem
Foto Mikkel Friis Holm: Robin Skjoldborg
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eenvoud van de verpakking. En er zijn repen 
uit Equador, met het keurmerk Demeter 
(biologisch-dynamisch), van de prijswin-
nende producent Pacari,  sterk in rauwe 
chocolade. Ook  zijn er kleinschalige produ-
centen, die bij gebrek aan dure apparatuur,  
de raarste toeren uithalen om op te vallen, 
de reep Do not eat this chocolate is daarvan 
een voorbeeld. En  in onwaarschijnlijke lan-
den als Polen en IJsland staan innovatieve 
producenten op die ons met mooie produc-
ten verwennen.

Chuao reep
Zeker ook vermeldenswaard is de chuao 
reep, een subras van de Criollo, van Amedei, 
een Toscaanse producent. Dat boontje is 
om te zoenen zo lekker. Sommige produ-
centen willen het hele traject controleren 
en bezitten hun eigen plantages zodat ze 
ook de fermentatie – belangrijk onderdeel 
in het proces – zelf in de hand hebben. Dat 
gebeurt steeds minder door de bonen op 
een grote hoop hun aroma’s te laten ont-
wikkelen, maar door een dunne laag bo-
nen in houten kisten te leggen waarbij de 
bonen omgedraaid worden voor gelijkma-
tige fermentatie. Mikkel Friis-Holm heeft 
zelfs een chuno reep gemaakt waarbij de 
bonen twee en drie keer zijn gedraaid om 
te laten proeven wat het verschil is. Mikkel 
Friis-Holm verwacht dat in de toekomst, net 
als bij wijn, gecontroleerde condities wor-
den gecreëerd voor het rijpingsproces. En 
natuurlijk komt er steeds verfijndere appa-
ratuur op de markt om de kleinschalige pro-
ductie te optimaliseren en wie weet krijg je 
vintage bars.

Terug naar de winkel. Het leuke van Cho-
colatl is dat je alle repen kunt proeven. 

Oprichter Erik heeft een heel systeem van 
proefdoosjes ontworpen in uitschuifba-
re kasten waarin van iedere reep kleine 
brokjes zitten die je kunt proeven (stop op 
tijd anders wordt je misselijk). Ze doen al 
chocoladeproeverijen en in de toekomst 
gaan ze dat verder verfijnen met bijvoor-
beeld thematische proeverijen van de ver-
schillende manieren van fermenteren of 
van één ras cacaobonen uit verschillende 
landen. Verder staan op het programma 
pairings met thee, koffie, bier, kaas of wijn. 
Bezoek deze winkel en ervaar de bijzonde-
re wereld van Chocolatl.

 In onwaarschijnlijke landen als 

Polen en IJsland staan innovatieve  

   producenten op die ons met 

 mooie producten verwennen
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Chocola is 
als wijn

Net als bij druiven, kennen we bij cacao verschillende rassen en 
ondersoorten. Net als bij wijn, speelt bij cacao de aarde en het 

microklimaat (de terroir) een belangrijke rol. Maar evenzo 
belangrijk is de man of vrouw achter het eindproduct. 

Bij wijn is dat de wijnmaker – de vigneron. 
Bij chocolade is dat de chocolatier.

Tekst en foto’s: Norbert Mergen

JE HEBT ER GEKKE MENSEN BIJ
Je hebt aan de ene kant de terroir
en aan de andere kant de mees
terhand van de chocola"er. In het
maagdelijke oerwoud aan de 
Caraïbische kust van Venezuela
ligt het cacaodorpje  Chuao. 
Het dorp is alleen met bootjes te
bereiken. En dat doen ze, de ver
schillende chocola"ers die hele
maal gek zijn van hun cacao
bonen. Op de markt worden dus
verschillende merken aangebo
den met als origine Chuao.
Er zijn lie#ebbers die al die
Chuaorepen naast elkaar proe
ven. Om toch nog even dat
vleugje smaakverschil te proeven
tussen merk A en merk B. Dat
vleugje verschil dat komt uit de
koker van de chocola"er.
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Bij het maken van chocolade uit de cacaobonen speelt controle
over het fermenta!eproces een cruciale rol. 'Fermenteren kan 
iedereen. Maar goed fermenteren is vakwerk,' aldus Mina Busta
mante van Rancho Grande (Vinces, Ecuador). Daarna moeten de
bonen goed worden gedroogd. Daarna volgt het roosteren, wat een
kunst op zich is. Sommige chocola!ers doen dit (te) lang waardoor
het eindproduct een wat gebrande smaak hee#, zoals bijvoorbeeld
bij Pralus, die ook de chocolade maakt voor Tobago Cocoa Estate.
Anderen branden zo kort mogelijk om alle tonen van de cacaobo
nen te bewaren (de Hongaarse vinoloog en chocola!er Tibor Szántó
is daarin een kunstenaar). Na het branden worden de bonen 

gebroken en ‘gewand', waardoor alleen ‘nibs' overblijven. Dan volgt
een ander belangrijk onderdeel van het proces: het concheren 
– het, met kogels of walsen, heel fijn malen en mengen van de 
cacaomassa. Hoe langer geconcheerd, hoe fijner het mondgevoel
– maar ook: hoe meer smaak vervliegt. Zo kan een wat sterk sma
kende cacao door langer te concheren een zachte sensa!e worden.
Dit proces kan 48 uur duren. Bij industriechocolade is lang conche
ren ondenkbaar: te duur – kort concheren is, naast ras en terroir,
een verklaring voor vaak 'bi$ere' chocolade.

FINE OR FLAVOR
Om enigszins onderscheid te maken tussen massa en kwaliteit,
wordt door ICCO (Interna!onal Cocoa Organiza!on) onderscheid
gemaakt tussen fine or flavor (verfijnde) cacao en de rest. De eerste
kent een hogere marktprijs, de rest is bulk.

SOORTEN CACAO
Klassieke cacaosoorten zijn arriba (nacional), trinitario (klein en
fijn), forestero (massa, smakeloos, Afrika) en criollo, met onder
soorten als porcelana, chuao, ocumare, canoabo en nog veel meer.
Na uitgebreid gene!sch onderzoek is er een herindeling van de

soorten en ondersoorten gekomen met veel andere namen. Gene
!sche clusters heten amelanado, contamana, criollo (gebleven), 
curaray, guiana, iquitos, marañon, nacional (gebleven), nanay en
purús, waarbinnen weer varia!es worden onderkend.

SMAAKVERSCHILLEN
En al die soorten en ondersoorten smaken verschillend. En omdat
smaken nu eenmaal verschillen, verschillen de  voorkeuren. Zo wil
len Amerikanen beduidend zoetere, zachtere chocolade dan de 

Bij industriechocolade is lang concheren ondenkbaar: te duur

KAKAW
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Europeanen.  Om aan de Europese smaak te voldoen, die veel minder
zoet is dan die van de Amerikanen, liet het Ecuadoriaanse Hoja Verde
liet haar receptuur met succes vernieuwen door de Duitse chocola!er
Georg Bernardini. Bernardini is ook de schrijver van Der Schokoladen
tester, waarvan rond deze !jd een nieuwe Duitse en Engelse uitgave
verschijnt. Hierin gee# Bernardini niet alleen zijn smaakoordeel over
veel chocolademerken, maar ook gee# hij feiten, zoals het verwer
kingsproces en de herkomst. Een standaardwerk, maar wel één waar
niet iedereen het mee eens is. Bernardini vindt bijvoorbeeld dat er
geen cacaoboter mag worden gebruikt; menig chocola!er is het niet
met hem eens, omdat sommige cacaobonen ve$er zijn dan andere.
Ook vindt hij dat treetobar en beantobar alleen die naam verdiend
wanneer de chocola!er gebruik maakt van eigen machines. Maar ja,
er is een verschil tussen volledig uitbesteden van het maakproces
(o.a. bij Anandachocolade) en het huren van fabriekscapaciteit, ter

wijl je zelf bij het produc!eproces bent (Kuná met de cacao van de
Kichwa coöpera!e Wiñak).

We namen een keer de smaakproef op de som en lieten Bernardini
een huisgemaakte 100% reep van Rancho Grande proeven. Hij vond
het de lekkerste 100% die hij ooit had geproefd. De 80% reep van
Chchukululu, zonder cacaoboter, zonder iets anders dan panela (oer
suiker), vond ie uitstekend. De Nederlandse chocoladegodin Vera Hof
man vindt beide repen niets. Zo gaat dat onder experts. Overigens
zijn vrijwel alle chocola!ers het erover eens dat bij repen met een 
cacaogehalte tussen de 70% en 80% de smaak van de cacao het best
tot uitdrukking komt. Dus proef zelf.

TIBOR SZÁNTÓ CUBA 
BARACOA 70%
Deze chocolade hee# in 2014 twee
sterren gewonnen bij de Britse Great
Taste Awards. Het is een trinitario uit
het puntje van Cuba. Het stadje Bara
coa ligt in de provincie Guantánamo.
Op veel Caribische eilanden komt
cacao van nature in het wild voor. Niet
op Cuba. Onder Fidel Castro is de 
cacaoteelt de nek omgedraaid, maar
niet in dit ver weggelegen landsdeel.

SMAAK: Hout, kruidig, petroleum, tabak – misschien wel rokerig,
maar ja, Cuba is ook tabak , wat kers en amandel.
INGREDIËNTEN: cacaobonen (trinitario), ruwe rietsuiker (Zuid
Amerika), cacaoboter (ZuidAmerika).

Tibor roostert de bonen wel !en keer op proef met verschillende 
!jden, zodat het op!mum van smaak wordt bewaard. Hij concheert
ook kort, zodat zijn chocolade al!jd een wat fijnkorrelig mondgevoel
(stoffig) hee#. Heel bijzonder.

CHCHUKULULU 80%
Lourdes Delgado was in 2004 de eerste die
in Ecuador begon met het maken van kwa
liteitschocolade. 'Coffee is my business,
chocolate is my passion,' zegt ze al!jd. In
Ecuador is ze de ongekroonde koningin van
de chocolade. Chchukululu is haar merk. Via
een s!ch!ng worden de baten worden ge
bruikt om boeren te helpen, onder andere
met plantmateriaal of bewateringssyste
men. Lourdes is voorstander van direct
trade en transparan!e. De naam van de 

cacaoboer staat op de reep. Zo ook Alberto Berzola. Hij was, naar zeg
gen, 82 jaar oud toen we hem in december 2013 in de Guayas van

DE KUNST VAN HET PROEVEN
Met enige regelmaat verzorgen wij een blinde 

chocoladeproeverij. Hierin zit al!jd een supermarktreep. Bij de
uitslag wordt deze reep steevast het minst 

gewaardeerd. Hoewel iedereen aan het begin van de 
proeverij aarzelt de eigen proefvaardigheid, blijkt toch dat ieder

een smaak hee#. Als je maar weet waarop je moet le$en. Dit
zijn de zeven punten die van belang zijn van het proeven van

chocolade: 

1 U I T E R L I J K :
Hoe ziet de chocola er uit (kleur, oppervlak, dikte)?

2 KNAK: 
Is er een duidelijke knak te horen als de chocolade 

wordt gebroken?

3 AROMA:
Welke aroma's onderken je als je de chocolade ruikt?

4 STRUCTUUR:
Hee! de gebroken rand een egale kleur en structuur?

5 SMELTEN:
Hoe smelt de chocolade in de mond? 

(Doe je ogen dicht en leg een stukje chocolade op je tong. 
Laat het licht smelten, kauw een of twee keer.)

6 MONDGEVOEL: 
Is het filmend of plakkerig? Droog?

7 SMAAK: 
Is er een evenwich"ge beleving van smaaktonen? 

Wat proef je? Welke aroma's herken je?
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Ecuador ontmoe!en. Een blije cacaoboer, fit, fief – hij wordt zeker
en vast meer dan honderd jaar.

SMAAK: robuust, gedroogde abrikozen, diepe specerijen en een
beetje zouthout.
INGREDIËNTEN:cacaobonen (arriba), panela (ongeraffineerde
rietsuiker).

KUNÁ 71% NAPO
De cacao komt van de Kichwa co
öpera#e Wiñak uit de dorpjes die in
het Amazonewoud van Ecuador lig
gen. Meest in het Unesco Biosfeer
reservaat Sumaco. De bonen
behoren tot de absolute top, hand
geselecteerd voor fermena#e, hand
geselecteerd voor roosteren en

verwerken. Chocola#er Luis Leon hee$ een hechte band met deze
coöpera#e. Hij verwerkt hun bonen tot chocolade. Waarschijnlijk is
hij de beste chocolademaker die Ecuador momenteel kent. Deze als
architect opgeleide chocola#er is een control freak en wil alles per
fect hebben  vanaf de boom tot en met de verpakking.

SMAAK:rond, zacht, bijzondere florale tonen, vanille terwijl er
geen vanille in zit.
INGREDIËNTEN: cacaobonen (nacional), panela (ongeraffi
neerde rietsuiker), cacaoboter.

IDILIO #3 CATA OCUMARE 72%
Idilio is gestart door twee architecten die
de Zwitserse chocolade maar niets vonden.
Per coöpera#e of boer produceren ze één
reep. Al hun chocolade komt uit Venezuela
en alles smaakt anders. In dit geval de num
mer 3. De Catahacienda verbouwt cacao
in een mengcultuur met andere tropische
vruchten. De haciënda ligt op een droom
loca#e aan de Atlan#sche kust nabij Ocu
mare. Kleine cacaoboeren hebben zich
verenigd in een coöpera#e waarbij zij 
elkaar helpen bij de oogst en samen de
cacao verwerken. De gefermenteerde en

gedroogde bonen worden in Zwisterland tot chocolade verwerkt.
48 Uur geconcheerd in een long conch (dat is een wals die in een
lange bak heen en weer ‘ ijdt' – anders dan een round conch, waar
bij stenen ronddraaien, of met metalen kogels in een tank).

SMAAK: Bij ruiken citrus, groene kruiden en in de mond espresso
koffie, noten.
INGREDIËNTEN: cacao (criollo), rietsuiker, cacaoboter.

BLANXART GRAND CRU SINGLE
ORIGEN CONGO 82%
Het in Sant Juan Despi (Barcelona) 

geves#gde Blanxart is in Spanje een cult
merk. Ze maakt veel verschillende origine

chocolades. Deze is uit Congo. Menigeen
schrikt van hoge percentages cacao – 'Oh,

n e e ! Ik houd niet van bi!er!’. Door deze cho
colade blind te laten proeven, ervaart men dat

er een verschil is tussen bi!er en bi!er.
Tussen de OostAfrikaanse savannen en het dichte regenwoud van
het Congobassin liggen, precies op de evenaar , de legendarische
met ijs bedekte Mountains of the Moon. Volgens een oude Griekse
geoloog en astroloog genaamd Ptolemy, zijn deze Lunae Montes
de mythische bron van de Nijl. De lager gelegen gedeelten, aan de
voet van de bergen, worden gekarakteriseerd door een mild kli
maat en een uniek terroir voor zowel een zeer bijzondere vanille
als een single origin cacaoboon met een zeer frui#g aroma.

SMAAK: frui#g (bessen) en walnoten, zacht maar vol en stevig.
INGREDIËNTEN: cacao (forestero), suiker, cacaoboter, vanille.

SOLSTICE SAMBIRANO MADAGASKAR
70%
De eerste ervaring is alsof je een snoepje, een
zuurtje eet. Zo frui#g. Het Amerikaanse merk
Sols#ce (Salt Lake City) maakt beantobar
chocolade, hetgeen wil zeggen dat de makers
het gehele proces beheren – van de boon tot
het eindproduct. Sco! en DeAnn Querry zijn
in 1999 begonnen met het maken van ver
fijnde chocolades. Door uitgekiend te rooste
ren, te concheren en te tempereren kunnen

alle aroma's worden gevangen. Sols#ce behoort tot de wereldtop.
Deze cacao (oorspronkelijk criollo) komt uit de Sambirano vallei –
het groene goud van Madagaskar.

SMAAK: ongekend frisse en frui#ge chocolade – en dat is puur! –
met het fraaie aroma van rijpe kersen, rode bessen en een vleug
honing. 
INGREDIËNTEN: cacao, cacaoboter, rietsuiker.

FOOD FOOLS KORTING
Food Fools krijgen met de code FooFoo 15% kor!ng op 
hun bestelling bij Chocoweb.nl Geldig tot 1 november 2015 
en alleen op repen en couvertures waarvoor geen andere 
ac!e of kor!ng geldt.

KAKAW
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Daar kunnen we geen
chocola van maken!

Weet wat je eet. Je bent letterlijk een Food Fool als je goedkope 
chocolade koopt. Want waarom kost een reep van 100 gram bij 

de Lidl iets van 95 cent en een andere reep omgerekend acht euro? 
Dat heeft alles te maken met kwaliteit en eerlijke handel. 

Steek je kop in het zand of lees nu verder. Tekst en foto's Norbert Mergen
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ALS JE NIET BETER WEET?
Er is geen goede chocoladereep te koop
onder de vier euro per honderd gram.
"Wenn es nicht gut ist, kostet es auch nichts,
sagte meine Mu!er," zei een Duitse choco
ladekenner eens tegen mij. Met andere
woorden: je kunt geen kwaliteit verwachten
voor een lage prijs. De meeste mensen
weten eigenlijk niet hoe chocolade werkelijk
smaakt. Alleen al het feit dat pure chocolade
vaak bi!ere chocolade wordt genoemd, zegt
voldoende. Velen weten hoe de repen in de
supermarkten smaken en denken dat dat
(goede) chocolade is. Maar ja, als je niet
beter weet.
Het is als met alle goede producten: als de
basisingrediënten met liefde en zorg zijn 
geteeld of gefokt, als de verwerking met aan
dacht en gevoel voor smaak geschiedt, krijg
je een product van goede kwaliteit. Dat weet
elke Food Fool.

SCHIMMELROOK
Het is oktober 2014. We lopen met Lourdes
Delgado – in Ecuador de koningin van de
chocolade – over de Zaanse Schans. Ze hee#
zojuist een presenta$e gegeven in het caca
olab Zaans Gedaan. Rook pluimt uit de ver
derop gelegen cacaofabriek van ADM.
'Mold!’, zegt ze terwijl ze snui#. Schimmel.
Dat houdt in dat de bonen voch$g zijn opge

slagen en getransporteerd. Dat hoort niet. En
als we na een bezoek aan het Zaans Museum
naar de auto teruglopen, snui# ze weer.
'Now they are roas$ng.' Ze roosteren de 
cacaobonen. Kennelijk wordt chocolade hier
le!erlijk aan de lopende band verwerkt.
Door de hoge temperatuur verdwijnt het
vocht met de schimmellucht als een witgrijze
pluim uit de schoorsteen en daarna worden
de bonen automa$sch geroosterd. Er is een
groot verschil tussen Ecuador en bijvoor
beeld Ivoorkust. Het eerste is een tweede
wereldland en Ivoorkust rekenen we tot de
ontwikkelingslanden. Ecuador ontworstelt
zich aan de status van bonenleverancier en
men begint ook kwaliteitschocolade te 
exporteren. De Afrikaanse boeren hebben
die mogelijkheden (nog) niet. 'Why don’t
they pay us a fair price for our cocoa?’, zegt
de Nigeriaan aan de andere kant van de tafel
tegen mij. Zijn ogen parelen in zijn gezicht.
Wellen er tranen op? Hij staat met andere
Afrikaanse cacaoboeren achter een brede
tafel $jdens de Trade Fair van Chocoa 2015.
Ze zijn op uitnodiging ingevlogen. Trade Fair
is een aardige woordspeling, want hoe zit
het werkelijk?

ONDER DE ARMOEDEGRENS
De wereldarmoedegrens is door de VN sinds
2008 gesteld op $ 1,25 per persoon per dag

ofwel wat kan iemand in de VS voor dat 
bedrag kopen. Volgens deze standaard moet
een normaal Afrikaans gezin (vijf kinderen!)
$ 2281 per jaar verdienen om te kunnen
overleven. Uit de gegevens van COPAL (Alli
ance of Cocoa Producing Coutries) blijkt dat
de cacaoopbrengst tussen de 0,2 en 0,5 ton
per hectare is. Ghana, een van de betere
Afrikaanse landen, zit rond de 0,33 ton. Dus
een gemiddelde cacaoboer met een terrein
van vier hectare produceert 1200 kg cacao
bonen. Volgens Cocoa Barometer 2015 ving
de Afrikaanse boer in ongeveer $ 1.210 per
ton (1000 kg, is $ 1,21/kg). Dat betekent bij
een produc$e op vier hectare een inkomen
van $ 1.452 per jaar. Van dit bedrag – onder
de absolute armoedegrens – moet een gezin
worden onderhouden. Er blij# niets over om
te investeren in gereedschap en kwaliteits
verbetering. 

In 2013 bedroeg de koers voor cacao op de
Londense termijnmarkt gemiddeld $ 2.300
dollar/ton. De koers wordt door de markt,
door de handelaren en speculanten, 
bepaald. Stel dat de boer uitbetaald werd
tegen de koers op de termijnmarkt, dan is
zijn jaarinkomen $ 2.760. Net iets boven de
armoedegrens en dus net genoeg om je
gezin te eten te geven en te kleden, investe
ren in een betere toekomst is er niet bij. Afri

De cacaooogst wordt verzameld in speciale manden Noteren van de oogst
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kaanse cacao is in alle opzichten veel te
goedkoop. (In 2014 ligt de termijnmarkt 
gemiddeld rond de $ 3.000/ton. Speculeren
op schaarste is het bestaansrecht van de ter
mijnmarkt.)

EERLIJKE PRIJZEN EN KWALITEIT
In Ecuador reizen we met chocolademaker
Luis Leon naar Archidona in de Amazone.
Daar is de Kichwacoöpera"e Wiñak geves
"gd. Om Archidona liggen veel kleine dorp
jes, de zogenaamde Kichwa communi"es, in
het oerwoud verscholen. De meeste in het
Unescobiosfeerreservaat Sumaco. Een com
munity is niet meer dan der"g of veer"g hui
zen rond een binnenveld waarop een
gemeenschapsgebouw staat en al"jd een
volleybalnet aanwezig is. De achtertuinen
heten chakra en zijn eigenlijk gewoon oer
woud. Hier oogsten de Kichwa van alles, ook
cacao.
De nog verse bonen worden door mensen
van de coöpera"e verzameld en geselec
teerd. De slechte gaan direct naar een opko
per, de goede fermenteren ze zelf. Goed
fermenteren is de basis van goede choco
lade. In juni 2015 bedroeg de hoeveelheid
'very good quality beans' bijna 4 ton.

DE IDEALIST
Luis is een idealist. Hij en zijn vrouw hebben

in Ecuador een prijs gekregen voor hun werk
als het gaat om duurzaamheid (biologisch)
en maatschappelijke betrokkenheid. 
Hij betaalt de coöpera"e zo’n $ 250/quintal
(45 kg). Dat is $ 5,55 per kilo. De coöpera"e
zorgt op haar beurt voor de boeren; ze krij
gen een hogere prijs voor de bonen en daar
naast onder andere gereedschap, trainingen
en microkredieten. De gefermenteerde en
gedroogde bonen worden in Quito in een
kleine, maar o zo fijne fabriek verwerkt tot
chocolade. De bonen worden daar nog een
keer met de hand gelezen, zodat alleen de
beste bonen in de chocolade komen. 

De fabriek rekent $ 15/kg. Dus nu al, zonder
transport, bedraagt de prijs meer dan 
$ 2/100 gram. In een 70%reep zit dus $ 1,40
aan cacao. Daar komen de kosten van andere
ingrediënten (minimaal cacaoboter en pa
nela/oersuiker) bij. In 2012 was coöpera"e
Wiñak EKOgecer"ficeerd. In 2013 moest
men opeens niet minder $ 5000 voor de cer
"fica"e betalen (EKOcer"fca"e kost dus
meer dan $ 1,25/kg cacaobonen!). Dat was
hen te veel. Luis Leon hee# dit voor hen vol
daan, want hij wil dat de chocola gecer"fi
ceerd is. Behalve de $ 1,40 per reep aan
cacao, moeten de bonen naar de fabriek
worden getransporteerd, moeten repen
worden verpakt (folie, drukwerk), moet de

chococola in opslag worden gehouden, later
verscheept naar Europa, zijn er importheffin
gen en tenslo%e nog de marges voor de pro
ducent en de importeurdistributeur (20
30%). En transport naar de winkel. De win
kelier verdubbelt de prijs of iets daaronder.
En zo komt goede chocolade voor rond de 
4 euro/100 gram in het schap. Voor minder
kan het niet of er schort iets aan de kwaliteit
en/of de boer krijgt een te lage prijs.

VAN ZIEKE BONEN TOT 
MASSACHOCOLA
De marktprijs in Ecuador ligt eind 2013 op 
$ 80 à $ 90/quintal. Dat is $ 1,80/kg. In het
begin werden de afgekeurde bonen van
Wiñak vernie"gd. Maar dat vonden de aan
gesloten boeren zonde. Deze gaan nu voor
pakweg $ 70/quintal weg naar een opkoper.
Als we met Luis Leon van Archidona naar
Quito en dan zuidwaarts reizen, passeren we
tradi"onele cacaoplantages in de provincie
Los Rios. Luis wijst op zieke bomen met zieke
peulen. 

Wat later zien we cacaobonen langs de weg
op het hete asfalt drogen. Verkeer passeert,
vuil, neerslag van uitlaatgassen en wat al niet
meer, slaat neer op de bonen. We stoppen.
Er zi%en bonen tussen met barsten en schim
mel en door kanker misvormde. De boer ziet

Selec!e van bonen voor de fermenta!e Wegen van de ingebrachte bonen
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Fermenta!e met alleen hoge kwaliteit bonen Drogen in tunnels

ons en we raken aan de praat. Het blijkt een
bijproduc!e te zijn. Hij hee" op zijn erf 
bananen, sinaasappel, mango en zo veel
meer. Ook cacao en nee, hij fermenteert de
cacaobonen niet. Als we verder rijden zegt
Luis: Hij krijgt hoogstens vij"ig dollar per
quintal. De opkopers zeggen dat het voch!g
heidsgehalte van de bonen te hoog is. Een
boer kan zich de aanschaf van een instru
ment om het vochtgehalte te verlagen niet
permi$eren, dus moeten ze hem geloven.
De opkoper verzamelt bij veel kleine boeren
hun produc!e en verkoopt het weer door
aan een andere tussenhandelaar. Uiteinde
lijk verlaten de bonen Ecuador voor $80 per
45 kilo per schip Ecuador. Deze soort cacao
bonen rook Lourdes in Zaandam. Dat is de
massa. Of het nu uit Ecuador of Afrika komt.
Ze kunnen er dus wel iets dat op chocola lijkt
van maken.

LABELS HELPEN NIET EN ZEGGEN NIETS
Onlangs maakte Oxfam Novib bekend dat
keurmerken als fairtrade, Rainforest Alliance,
Utz ten spijt, de inkomensposi!e van de
(Afrikaanse) boeren nauwelijks is verbeterd.
En rond 1 juli 2015 concludeert Cocoa Baro
meter in haar statusrapport dat de lage inko
mens van de boeren de cacaoproduc!e de
nek omdraait. Kinderen willen niet in de
voetsporen van hun ouders treden en ande

ren schakelen om naar palmolie en rubber.
Circa 75% van de cacaohandel is in handen
van twee bedrijven: Cargill (na de overname
van ADM) en Barry Callebaut. (Hé, Callebaut
is de producent van Tony Chocolonely. 
Maar Tony verzet zich toch tegen de groo!n
dustrie en hun prak!jken?) Wie Omnivore’s
Dilemma van Michael Pollan hee" gelezen,
weet hoe de boeren in de Midwest van de
VS moderne slaven zijn geworden van de
groo!ndustrie. Ze kunnen hun product aan
geen ander kwijt. 

De grote bedrijven verbergen zich weliswaar
achter het Utzlabel, maar het is niet in hun
belang om de waarheid op tafel te brengen.
Dus verschijnen berichten in de pers over de
nakende cacaoschaarste met als reden ‘de
groeiende vraag naar chocolade in Azië’ en
‘slechte oogst’. Vreemd, want als de vraag
toeneemt, zouden meer boeren cacao gaan
telen. Het tegenovergestelde gebeurt. In
2013 bedroeg de wereldproduc!e cacao 4,3
miljoen ton. Volgens Cocoa Barometer is dat
jaar pakweg 800.000 ton gecer!ficeerd (de
som van Fairtrade, Utz, Rainforest). Hoeveel
er dubbel of driedubbel is gecer!ficeerd, is
onduidelijk. Naar scha%ng is 600.000 ton
cacao als gecer!ficeerd verkocht, waarvan
ongeveer de hel" aan de groo!ndustrie en
de andere hel" aan nichespelers over de

hele wereld. Grofweg kunnen we stellen dat
de groo!ndustrie 300.000 ton gecer!fi
ceerde cacao verwerkt. Dit levert een veel
voud aan tonnen gecer!ficeerde chocolade
op. Ten eerste omdat een groot deel van de
produc!e misschien slechts 40% cacao
omvat. Ten tweede omdat het toekennen
van een label voor een samengesteld pro
duct gebonden is aan een minimaal percen
tage. Dat geldt voor Utz, dat sowieso lossere
normen kent dan Fairtrade, en voor de 
andere labels. Voor het Fairtradevignet
geldt dat maar 20% van de ingrediënten Fair
tradegecer!ficeerd hoe" te zijn. Dus wordt
cacao gemengd met chocolade van duistere
herkomst of wordt bijvoorbeeld Fairtrade
suiker gebruikt. 

Toen we jaren geleden voor het eerst kennis
maakten met Lourdes Delgado en over Fair
trade spraken, zei ze: 'Ik ken geen enkele
boer die beter is geworden van fairtrade’. Je
zou kunnen zeggen dat labels en cer!ficaten
vooral goed zijn voor hen die in de cer!fice
rende sector werkzaam zijn.

KAKAW
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Chocolade… we zijn er dol op!
KLIK$HIER$VOOR$HET$HELE$VERHAAL
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Het Instituut voor Human Activities (IHA) en kun-
stenaar Renzo Martens namen het initiatief voor een 
uniek project. Doel: kunst tot stand te brengen op een 
bijzondere locatie –  het Congolese regenwoud. Loka-
le en internationale kunstenaars werden uitgenodigd 
om creatieve ideeën te leveren. Ook getalenteerde 
Congolese cacaoplukkers werden gestimuleerd om 
hun gedachten en emoties om te zetten in creativi-
teit. De samenwerking tussen de kunstenaars en deze 
Congolese arbeiders resulteerde in een aantal karak-
teristieke, sprekende zelfportretten en figuren.

Leden van het Nederlands Patisserie Team hebben 
deze beelden gemaakt in klei met digitale technieken 
omgezet tot een uitvoering in chocolade. Van de ver-
schillende foto’s zijn digitale-3D bestanden gemaakt, 
die in kunststof zijn uitgeprint. Van deze kunststof-
prints zijn door het NPT mallen in siliconen gemaakt. 

Daarin zijn de chocoladebeelden gegoten, die vervol-
gens met verschillende technieken zijn afgewerkt voor 
de expositie.

De beelden in chocolade zijn tentoongesteld tijdens 
Artes Mundi in Cardiff (Engeland) op 23 oktober 2014. 
De tentoonstelling is na een periode in Engeland, 
doorgereisd naar Nederland en onder andere ten-
toongesteld in het Van Abbemuseum in Eindhoven en 
Galerie Fons Welters in Amsterdam.

Twee zelfportretten in cacao zijn te koop. De op-
brengst komt ten goede aan de plantage-arbeiders 
in Congo. Meer informatie over de achtergrond van 
deze beelden is te vinden in de webshop van het Van 
Abbemuseum. De beelden zijn te koop in de webshop.
vanabbemuseum.nl voor 39,95 euro per stuk.

Food Fools Art
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Aan  dit  nummer  werkten  mee….

Rinie  Assen  is  redacteur  van  wetenschappelijke  uitgaven,  maar  met  een  passie  voor  voed-‐
sel  en  wijnen.  In  zijn  vrije  ;jd  naast  bezig  zijn  met  tekst  ook  zeer  ac;ef  in  de  keuken  en  het  
ontdekken  van  smaakcombina;es.  Organiseert  kooksessies,  wijncursussen  en  -‐proeverijen.

Henk  Dam  is  sinds  vele  ;entallen  jaren  in  de  journalis;ek  werkzaam,  en  hee?  minstens  
even  lang  een  warme  belangstelling  voor  alles  dat  met  eten  en  drinken  te  maken  hee?.  
Momenteel  werkt  hij  ondermeer  als  hoofdredacteur  van  Slow  Food  Magazine.

Arie  van  der  Ent  is  secretaris  van  Slow  Food  IJsselvallei  en  de  s;ch;ng  GoedGeboerd!  Was  
werkzaam  in  de  marke;ng  en  communica;e.  Was  gedurende  drie  jaar  hoofd-‐redacteur  van  
Slow  Food  Magazine.  Hee?  aan  de  wieg  van  het  genootschap  Van  Kop  Tot  Kont,  Food  Fools  
en  dit  e-‐Zine  gestaan.  Favoriete  drankje  sinds  1976:  gin-‐tonic.

Ellen7ne  van  Elderen  is  interieurontwerper,  stylist  en  docent.  Ontwikkelt  interieur-‐
concepten  en  verzorgt  trendpresenta;es.  (www.  alael.  nl)

Frederik  Helfrich  studeerde  grafische  vormgeving  aan  de  Academie  van  Beeldende  Kunsten  
RoXerdam.  Na  bij  een  aantal  reclamebureaus  in  RoXerdam  en  Apeldoorn  gewerkt  te  
hebben,  is  hij  sinds  1978  zelfstandig  grafisch  ontwerper  in  Deventer  -‐  Helfrich  Ontwerp.  
Helfrich  is  aan  gesloten  bij  de  BNO.  (www.helfrichontwerp.nl)

Roel  van  Kollem  is  een  gastronaut  en  een  culinaire  avonturier.  Mijn  moXo:  Een  dag  niet  
lekker  gegeten  is  een  verloren  dag.  Een  aantal  keren  per  jaar  kookt  hij  voor  speciale  
gelegenheden  de  sterren  van  de  hemel.

Norbert  Mergen  is  mede-‐oprichter  van  Chocoweb  dat  in  alle  opzichten  goede  chocolade  
verkoopt.  'Ver  boven  fairtrade.'  Bij  voorkeur  geproduceerd  in  het  land  van  herkomst,  maar  
dat  kan  niet  al;jd.  Transparan;e  is  een  vereiste,  dus  elke  stap  in  de  keten  moet  terug  te  
volgen  zijn  naar  de  bron:  de  cacaoboer  of  coöpera;e.

Bart  van  Ra7ngen  is  professioneel  tekstschrijver  (public-‐i-‐writers.nl)  en  ambi;euze  thuis-‐
chef  met  een  passie  voor  nose-‐to-‐tail  cooking  (www.vankoptotkont.nl).  Al;jd  op  zoek  naar  
onverwachte  combina;es,  onbekende  ingrediënten  en  nieuwe  culinaire  concepten,  onder  
meer  voor  het  online  plaaorm  PERCOLATOR  FISH  dat  hij  samen  met  zijn  partner  Manuela  
Vermeeren  hee?  opgezet  (www.percolatorfish.org).

Hans  Roenhorst  is  in  1987  begonnen  als  grafisch  vormgever  bij  Joint  Venture,  het  
reclamebureau  van  Arie  van  der  Ent.  Hee?  sindsdien  bij  diverse  reclamebureaus  gewerkt.  Is  
sinds  2008  eigenaar  van  H2R  Vormgeving  en  sinds  2012  crea;ef  directeur/  mede-‐eigenaar  
van  H2R+  crea;eve  communica;e  Deventer.  (nl.linkedin.com/in/hansroenhorst)

Judith  Smedes  werkt  als  kok  in  restaurant  Linnaeus  en  schrij?  ook  graag  over  lekker,  puur  
en  eerlijk  eten.  Ze  is  voorziXer  van  de  Gelderse  afdeling  van  Slow  Food  en  mede-‐
organisator  van  het  jaarlijkse  Smaakfes;jn  in  Arnhem.  Voor  Judith  geldt:  Het  gaat  al;jd  
over  eten.  Ook  als  het  niet  over  eten  gaat.

Manuela  Tjarkina  Vermeeren  studeerde  autonome  vormgeving  en  werkt  als  inter-‐ac;on/
visual  designer  bij  RTL  Nederland.  Daarnaast  is  zij  ac;ef  als  food  photographer  en  story  
teller  voor  het  online  plaaorm  PERCOLATOR  FISH,  dat  zij  samen  met  haar  partner  Bart  van  
Ra;ngen  hee?  opgezet  (www.percolatorfish.org).
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