
the big 
Christmas  

Issue
Foodies heeft in 2016 wederom bewezen het dikste kerst- 
nummer van Nederland te zijn. De kracht van foodies is de 
unieke combinatie van toegankelijkheid en maakbaarheid 

van recepten, maar met voldoende uitdaging om telkens iets 
bijzonders op tafel te zetten. Foodies the big Christmas issue 
verschijnt medio november. Dit is het moment voor de feest-
dagen om zichtbaar te zijn in het magazine en via de online 

kanalen van foodies. Het magazine krijgt extra aandacht in de 
winkels via ingeboekte promoties. 

Hét culinaire kerstmagazine  van Nederland



The big Christmas issue 2017
Foodies inspireert de lezer met ideeën voor een  
complete kerst. Van decoreren van je tafel tot  
tafeletiketten. Van het lekkerste kerstmenu tot  
bijpassende wijnen en speciale cocktails. Het komt 
allemaal aan bod in deze bijzondere kersteditie. In 2017 
komt er een extra katern met daarin alles over foodies 
living. Hier nemen we je mee in de woonwereld van 
een foodie. Welke aankleding heeft een huis nodig  
om warmte en gezelligheid uit te stralen in de winter- 
maanden. Kortom, een editie boordevol inspiratie 
waarin je gezien wilt worden!
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Classy cocktails 
Schudden voor gebruik: deze klassieke cocktails  

met een twist zijn leuk als welkomstdrankje, aperitief  
of als extra feestelijk digestief.
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Margarita grapefruit
H H H

Bereidingstijd: ca. 10 min.

Ingrediënten voor 4 cocktails
ijsklontjes 

200 ml tequila
100 ml triple-seclikeur  

(sinaasappellikeur)
50 ml limoensap

50 ml grapefruitsap
1 partje limoen of grapefruit

zoutvlokken of eetbare gouden  
glitters ter garnering

4 margaritaglazen
cocktailshaker

1 Koel de glazen door ze 
met ijsklontjes te vullen.
2 Vul de cocktailshaker met 
veel ijsklontjes, de tequila, de 
triple-seclikeur, het limoen-
sap en het grapefruitsap. 
Schud ca. 30 seconden tot 
de drank koud is.
3 Verwijder de ijsklontjes 
uit de glazen. Wrijf het partje 
citrus langs de rand van de 
glazen en rol de rand door 
de zoutvlokken en/of eet-
bare gouden glitters. Schenk 
de cocktail door een zeef in 
de glazen.

CLASSY COCKTAILS 

186  foodies

Glitter galoreMet eetbare glitter steel  je de show. Je koopt  het in (online) taartenwinkels.

#IAMFOODIES

Janny’s 
kerstetiquette
Etiquetteregels zijn er om het aan tafel makkelijker 
voor elkaar te maken. Culinair publicist Janny 
van der Heijden legt uit hoe het zit.

Je dekt bestek van 
buiten naar binnen: 
het bestek voor wat je 
eerst eet, ligt het verst 
van je bord.

Glazen rechts 
bovenaan.

Broodbordje linksboven. 
Boter doe je met een 

botermes op je bordje. 
Van daaraf strijk je het op 

het brood. 

Het servet vouw je uit en 
leg je op schoot. Na het 

diner vouw je het servet 
niet op, maar leg je het 

verfrommeld op het bord.

Klaar met eten? Leg je bestek dan 
schuin naast elkaar, ongeveer rond 
vijf voor vijf op de klok, op het bord. 
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Classy cocktails 
Schudden voor gebruik: deze klassieke cocktails  

met een twist zijn leuk als welkomstdrankje, aperitief  
of als extra feestelijk digestief.
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H H H

Bereidingstijd: ca. 10 min.
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200 ml tequila
100 ml triple-seclikeur  

(sinaasappellikeur)
50 ml limoensap

50 ml grapefruitsap
1 partje limoen of grapefruit

zoutvlokken of eetbare gouden  
glitters ter garnering

4 margaritaglazen
cocktailshaker

1 Koel de glazen door ze 
met ijsklontjes te vullen.
2 Vul de cocktailshaker met 
veel ijsklontjes, de tequila, de 
triple-seclikeur, het limoen-
sap en het grapefruitsap. 
Schud ca. 30 seconden tot 
de drank koud is.
3 Verwijder de ijsklontjes 
uit de glazen. Wrijf het partje 
citrus langs de rand van de 
glazen en rol de rand door 
de zoutvlokken en/of eet-
bare gouden glitters. Schenk 
de cocktail door een zeef in 
de glazen.
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Glitter galoreMet eetbare glitter steel  je de show. Je koopt  het in (online) taartenwinkels.

DENNENSIROOP
GESPOT

Oh dennenboom, oh 
dennenboom, wat zijn je 

takken wonderschoon. De 
naaldentakjes blijven altijd 

groen, ook in de winter. Daarom 
staan ze symbool voor nieuw 

leven, hoop en vrede. En je 
maakt er heerlijke siroop van 

bovendien!

In de oudheid werd de eeuwig groene boom al vereerd. Dennen- en sparren-
teer dienden als geneesmiddel voor wonden en als medicijn tegen keelinfecties, 
hoesten en oorpijn. De veelzijdige den was naast zijn geneeskrachtige werking – de 
takjes zitten vol vitamine C – goed voor nog veel meer. Dennenappels voorspelden 
het weer; bij zonnig weer open, bij regen gesloten. Wijn werd op smaak gebracht 
met dennenhars en bierbrouwers gebruikten de jonge scheuten van de grove den. 

Dennentakken dienen nu vaak als kerstversiering, maar van de jonge dennen-
scheuten kun je ook zalige siroop maken. Een � jn smeermiddeltje voor je keel. 
Neem een paar kopjes thee met wat dennensiroop erdoor en weg is die verkoud-
heid of zere keel. Kruidendrankje of hoestsiroop, de zoete stroop kan behalve als 
medicijn ook prima fungeren als heerlijke smaakmaker. Hij smaakt frisaromatisch 
en eucalyptusachtig en matcht perfect bij warme baksels zoals American pancakes. 
Strooi er wat bessen, stukjes appel of schij� es banaan over et voilà, daar ligt een 
wonderschoon gerechtje.

fd1612_140142_gespot_ok.indd   140 04-11-16   11:50
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Dennensiroop
★ ★ ★

Bereidingstijd: ca. 1 uur
Per � es: ca. 1600 kcal  0 g eiwit 

0 g vet  400 g koolhydraten

Ingrediënten voor 1 � es (ca. 500 ml)
400 g jonge dennentakjes

400 g kristalsuiker
evt. kaasdoek

1 gesteriliseerde pot met deksel

1 Pluk 400 g dennentakjes, zoek jonge, schone 
takjes uit die hoog aan de boom hangen. Maak 
de takjes zeer goed schoon. Breng de takjes met 
475 ml water aan de kook en laat afgedekt ca.
30 minuten op laag vuur koken. Giet door een 
� jne zeef of door een met kaasdoek beklede zeef 
om alle takjes uit het water te verwijderen.
2 Voeg de suiker toe aan het dennenwater 
en breng aan de kook. Laat in 10-15 minuten 
in koken tot een siroop. Doe de siroop in een 
schone afsluitbare � es en laat afkoelen.
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Shopping 
100 woorden + afbeelding aanleveren de redactie maakt dit op in foodies stijl
 

Le� er stoven 
met Iers rundvlees

Het perfecte gerecht om tijdens de koude wintermaanden van te 
genieten: een heerlijk stoofpotje met Iers rundvlees. Supereenvoudig 

te bereiden en je krijgt het er lekker warm van. Een stoofpotje mag 
dan een wat langere bereidingstijd hebben, maar is het wachten 

zeker waard! Het langzame kookproces geeft het vlees veel smaak en 
malsheid. Grasgevoerd rundvlees van Ierse ossen en vaarzen bevat 

bovendien veel onverzadigde vetten die zorgen voor de volle, intense 
smaak die een stoofpotje zo bijzonder maken. Je vindt Iers rundvlees 

gewoon in de supermarkt en bij de slager. 
Ga naar irishbeef.nl voor meer informatie en mooie recepten. 

Win: smaakvol messenblok 
Diamant Sabatier
Diamant Sabatier kiest voor smaakvolle elegantie met dit 6-delige 
Delice messenblok. Het strak vormgegeven blok is gemaakt 
van zwart hout met roestvrijstalen bovenplaat. Het complete 
6-delige blok bevat een o�  ce-/schilmes, universeel 
keukenmes, koksmes (20 cm), broodmes, 
tomaten-/worst-/ kaasmes en een santokumes. 
De Delice messen van Diamant Sabatier 
voldoen aan de scherpste eisen. Zo is het 
lemmet vervaardigd van hooggelegeerd 
staal en is het duurzaam vlijmscherp. Het 
licht gebogen heft van donker pakkahout 
ligt voortre� elijk in de hand. Diamant 
Sabatier staat ruim 40 jaar bekend als 
kwaliteitsmerk en geeft levenslange 
garantie. 
sabatier.nl

Ook een messenblok van Diamant 
Sabatier (t.w.v. 219 euro) 
in je keuken? Kijk snel op 
foodiesmagazine.nl en maak kans!

Verse zelfgem� kte pasta 
in 10 minuten
Zelf verse en smaakvolle pasta maken was nog nooit zo 
eenvoudig. Met 725 kg perskracht kan deze volledig automatische 
pastamachine van Philips in slechts 10 minuten 300 gram pasta 
met perfecte textuur maken! 
 
– Voeg voor variatie extra ingrediënten toe als kruiden of bietensap   

en creëer verschillende soorten pasta.
– Inspiratie nodig? Deze machine wordt geleverd met een 

receptenboek met meer dan 20 pastagerechten.
– Maak eenvoudig vier verschillende pastavormen met de 

bijgeleverde vormschijven voor spaghetti, penne, fettuccine of 
lasagnevellen.

Meer weten over deze machine? Kijk op philips.nl voor
meer informatie.

100% Italiaanse Olijfolie
Liquido d’Oro maakt eersteklas biologische Italiaanse olijfolie. De olie 
komt van olijfgaarden uit heel Italië en zijn zonder uitzondering gemaakt 
door boeren die met kennis, plezier en respect voor moeder natuur hun 
producten maken. Voor ieder gebruik is er een speciale soort, of je nu 
wilt bakken, grillen, salades wilt dressen, of je broodje erin wilt dopen. 

Gratis thuisbezorgd
Nieuwsgierig geworden? In de maand december wordt de olie gratis 
thuisbezorgd bij bestellingen vanaf 20 euro. Handig voor je geplande 
kerstdiner of leuk om als cadeau weg te geven.  

LEZERSACTIE: foodieslezers maken nu kans op een olijfoliepakket 
t.w.v. 89,50 euro. Kijk snel op liquidodoro.com/win  

6-delige blok bevat een o�  ce-/schilmes, universeel 
keukenmes, koksmes (20 cm), broodmes, 
tomaten-/worst-/ kaasmes en een santokumes. 
De Delice messen van Diamant Sabatier 
voldoen aan de scherpste eisen. Zo is het 
lemmet vervaardigd van hooggelegeerd 
staal en is het duurzaam vlijmscherp. Het 
licht gebogen heft van donker pakkahout 
ligt voortre� elijk in de hand. Diamant 
Sabatier staat ruim 40 jaar bekend als 
kwaliteitsmerk en geeft levenslange 

Ook een messenblok van Diamant 

foodiesmagazine.nl en maak kans!
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fonQ
1 Kartell Dune  
dienblad rood 58 euro
fonq.nl

Zara Home
2 Oranje glas 3,99 euro 
per stuk  3 Champagne
glas rood 5,99 euro   
4 Stonewashed be
stek met koperkleurige 
afwerking vanaf 6,99 euro 
per stuk 5 Koperkleurige 
gehamerde servetring, set 
van 4 15,99 euro  6 Servet
ten damastprint, set van 4 
11,99 euro
zarahome.com

Villeroy & Boch
7 Rode wijnglazen  
van kristalglas,  
set van 2 12,95 euro 
villeroy-boch.nl/shop

Iittala
13 Taika bord rood (27 cm) 35,90 euro  14 Teema bord rood 
(21 cm) 15,90 euro  15 Taika schaal rood (0,3 l) 22,90 euro
16 Kastehelmi sfeerlicht 37,90 euro  17 Kivi sfeerlicht 
38,50 euro iittala.com

Mateus aardewerk
8 Full lace plate red 20,25 euro  9 Lace espresso 15,25 euro  
10 Organic bowl (15 cm) red 25,50 euro  11 Bowl 10 cm 
orange 15,25 euro  12 Lace jug orange 49,75 euro
zwaanzinnig.eu

114  foodies

STIJLVOL AAN TAFEL
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Sfeervolle kerst 
met een folklore tintje
Voor een heel bijzondere avond, een  
kersttafel met een warme gloed in  
sfeervol oranje, rood en koper.

Bitossi
18 Pois taartplateau koper (25 cm) 
39,95 euro  19 Pois dessertbord rood 
(21 cm) 10,65 euro
bitossihome.prospectt.nl

Homezy
20 Hubsch vaas met bewerkte koperen rand 
18,95 euro  21 Hubsch 4voudige koperen 
kandelaar stervorm 24,50 euro
homezy.nl

Bloomon
22 Altijd verse bloemen in huis met Bloomon: 
vanaf 17,95 euro per bezorging aan huis 
bloomon.nl
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Product placement
In overleg met de redactie gesponsord artikel in redactionele rubriek
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SHOPPING

Razendsnelle appeltaart
Granny’s Wereldberoemde Appeltaart staat binnen 10 minuten 
in de oven. Handig tijdens de drukke feestdagen. Rein Murre, 
kleinzoon van Oma Granny’s, deelt al meer dan twintig jaar het 
appeltaartrecept van zijn oma. Rein: “Op zaterdag ging ik meestal 
naar oma op de boerderij, een avontuur op zich! Oma maakte 
graag wat lekkers, maar had daar niet veel tijd voor. Zo ontstond 
dit heerlijke, razendsnelle recept.” 
Nu verkrijgbaar bij Albert Heijn en Jumbo voor € 1,39

We mogen 5 unieke Granny's bakvormen weggeven, 
speciaal ontwikkeld voor de Wereldberoemde Appeltaart. 
Ga naar foodiesmagazine.nl/win

HANDIGE BAKSPRAY
Héérlijk bakken en braden zonder 
overtollig vet. Gemakkelijk, snel, 
schoon, gezond en caloriearm. De 
BAKspray van Dübör is onmisbaar 
voor de echte thuisbakkers en 
thuiskoks. Met de BAKspray vet u 
snel en gedoseerd uw bakvorm, 
wafelijzer, ovenschaal, BBQ of 
grillpan in. De spray brengt een 
dun � lterlaagje aan en komt tot in 
de kleinste hoekjes. Geen geklieder 
met boter of olie. Ideaal voor élk 
gerecht: of u het nu gebruikt om 
te roerbakken, voor kip, biefstuk, 
omelet, pannenkoeken, po� ertjes, 
wafels, cake of taarten. 

De BAKspray van Dübör is 100% plant-
aardig, allergeenvrij, Halal en Kosher. 
Verkrijgbaar voor zowel consument 
(200 ml - 3,45 euro) als professional 
(600 ml - 5,38 euro).

bakspray.nl

Win: Teufel 
MusicStation speaker
Muziek willen we het liefst de hele dag door, in iedere kamer 
van het huis kunnen beluisteren. Bij voorkeur uit een fraai vorm-
gegeven en compacte speaker die eenvoudig te verplaatsen is 
van de tafel, naar het aanrecht, de boekenplank of aan de wand. 
De MusicStation is zo’n elegante, intelligente speaker die je 
door het hele huis kunt verplaatsen. Zo luister je eenvoudig 
draadloos naar je muziek vanaf smartphone en tablet en speel 
je cd’s af met de geïntegreerde cd-speler. Met de meegeleverde 
afstandsbediening kies je de gewenste bron en de speaker speelt 
muziek perfect af. Een All-in-one speaker met de beste geluids-
kwaliteit in zijn prijsklasse.
www.teufel.nl

speciaal ontwikkeld voor de Wereldberoemde Appeltaart. 

Foodies mag een 

Teufel MusicStation 

t.w.v. 349 euro 

weggeven! Kijk op

 foodiesmagazine.nl/win 

hoe je kans maakt. 

SHOPPING

Wijnen uit 
de Andes
De bodem van de Uco Valley in Argentinië 
werd duizenden jaren geleden gevormd 
toen eeuwenoude gletsjers begonnen te 
smelten. Het smeltwater vormde zich tot 
woeste rivieren die het Andesgebergte 
afstroomden. Wanneer je op de dag 
van vandaag dit gebied vanuit de lucht 
bekijkt, lijkt het alsof de overgebleven 
rivieren zich als armen – ‘brazos’ in het 
Spaans – uitstrekken over de bergen. In 
dit bijzondere gebied groeien de druiven 
voor de Brazos de los Andes wijnen van 
Zuccardi. Bijvoorbeeld de Chardonnay 
Viognier, een frisse, sappige wijn met 
intense aroma’s van perzik, ananas, abrikoos 
en wat citrus. Elegant en zacht van smaak 
met een fraaie, aanhoudende afdronk. 

De Zuccardi Brazos de los Andes wijnen zijn nu 
te koop bij Albert Heijn. Adviesprijs € 8,99.
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Promotiemogelijkheden  print

192  foodies

ADVERTORIAL

Lassie heeft een nieuwe serie aromatische rijstvarianten 
in haar assortiment. Vul je keuken vanaf nu met de 
kruidige geuren van Lassie Extra Geurige Pandan rijst 
Bloemig & Zacht, Lassie Extra Geurige Basmati rijst 
Notig & Verfi jnd of Lassie Extra Geurige Basmati rijst 
Fruitig & subtiel! De varianten zijn voorzien van een 
honderd procent natuurlijke kruidenmix met onder 
andere koriander, kaneel, steranijs, peper, venkel, 
kruidnagel, kardemom, gember en fenegriek. Stuk 
voor stuk rijstjuweeltjes met een subtiele kruidenmix 
die niet overheerst. Zo zet je altijd een bijzonder 
gerecht op tafel.

Maak bijvoorbeeld indruk op je gasten met deze Extra 
Geurige Pandanrijst met kruidige zalm uit de oven 
en gestoomde groenten. Deze bloemige en zachte 
rijst is licht kleverig en heeft een lange en volle korrel. 
Serveer dit gerecht tijdens een bijzondere avond of 
een romantisch diner! Dankzij de heerlijk kruidige 
geur tijdens het koken kunnen je gasten niet wachten 
om aan tafel te gaan. 

Maak indruk 
met extra 

geurige rijst
Met Lassie Extra Geurige rijst ruikt je huis al tijdens het 

koken heerlijk en kruidig. Zónder ingewikkelde kruidenmix! 
Dit rijstjuweeltje van Lassie serveer je tijdens een 
bijzondere avond voor een flinke portie indruk.

Verkrijgbaar bij: Albert Heijn, Dekamarkt, 
Jumbo, Plus en MCD supermarkten.  
Inhoud: 450 gram, adviesprijs € 2,39

 Albert Heijn, Dekamarkt, 
Jumbo, Plus en MCD supermarkten.  

 € 2,39

fd1612_192193_lassieADV_ok.indd   192 03-11-16   12:01

Advertorial
Content wordt aangeleverd dit wordt opgemaakt in foodies stijl door de redactie.
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Pandanrijst met kruidige zalm  
uit de oven en gestoomde groenten 

Bereidingstijd: 35 min.
Per portie: ca. 745 kcal  35 g eiwit  36 g vet  

(waarvan 13 g verzadigd)  
68 g koolhydraten  6 g voedingsvezel

Ingrediënten voor 4 personen
1 kleine rode ui, gesnipperd

1 rode peper zonder zaadjes, in dunne reepjes
2 el verse koriander, fijngehakt

sap en geraspte schil van 1 biologische limoen
2 el + extra neutrale olie

200 ml kokosmelk 
4 stukken verse zalmfilet, zonder vel (à 125 g)

300 g Lassie Geurige Pandanrijst Zacht & Bloemig
4 bospenen

2 lente-uitjes
150 g peultjes

300 g broccoliroosjes
lage ovenschaal

steamer of stoompan

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 175°C / hetelucht: 150°C). Meng in 
een kom de ui met de rode peper, de koriander, de geraspte limoenschil,  
2 el limoensap, de olie, wat zout en vers-gemalen zwarte peper.
2 Schenk de kokosmelk in de ovenschaal. Leg de stukken zalm erin en 
verdeel het kruidenmengsel erover. Schuif de schaal in het midden van  
de oven en bak de zalm in ca. 20 minuten net gaar.
3 Kook intussen de pandanrijst gaar volgens de aanwijzingen. Schil de 
bospenen met een dunschiller en snijd ze schuin in dunne plakjes. Halveer 
de lente-uitjes in de lengte en snijd ze in stukken van 3 cm. Leg in een 
stoommand de peultjes, de broccoli, de bospeen en de lente-ui door  
elkaar. Stoom de groenten in een stoomoven, steamer of stoompan in 
12-15 minuten beetgaar.
4 Schep een kwart van de rijst in een licht met olie ingevet kopje. Druk 
goed aan, en stort het timbaaltje iets buiten het midden op een warm 
bord. Maak zo nog 3 timbaaltjes.
5 Leg op elk bord een stuk zalm met kruiden en royaal groenten naast de 
timbaaltjes. Druppel de kokosjus uit de schaal over de zalm en groenten. 

Tip: dit gerecht smaakt ook lekker met andere vis  
zoals kabeljauw-, pangasius- of tilapiafilet. 

Kijk voor meer lekkere recepten op www.lassie.nl
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Winactie
Jouw product onder de aandacht met een leuke winactie.
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#iamfoodies

Ingevandenhout: C O F F E E • C A K E / 
het result� t van de cake die gisteren in de oven 
werd geschoven. Nu nog wachten op de familie! 
#iamf� dies #co� � cake #ha  ydays

De redactie wordt overspoeld
 met de 

mooiste insta’s van lezers d
ie koken 

uit foodies. Laat je inspire
ren door 

deze smakelijke plaatjes en 
doe mee. 

We are foodies!

Sab
ine

kij
ktr

ond
: 

Zondag! Kwarkpa� enkoekjes 

met maple syrup en 

sin� sa  el. Recept uit 

@f� diesmagazine 

#ontbijt #nomnomnom 

#iamf� dies
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#IAMFOODIES

Lia
nne

151
0: 

Nat� rlijk moest 

ik � n p� st� rtje 

maken ;) #
iamf	 dies 

#eastercake #flowers

Whorunsthekitchen: 
Earl grey! N	 it � rder bakte ik 
iets met th� , m� r dit br	 d 
met Earl Grey th�  erd	 r-
h� n gekn� d sm� kt echt 
n� r m� r! H� rlijk met 
fri� e citroenboter. 
#delicious #homemade 
#iamf	 dies

Post & win: 
Solis Kitchen Qu� n Pro
Bak jij deze kerst onze prachtige covertaart? Vergeet dan 

vooral niet om het eindresultaat via Instagram met ons te 

delen! Thuisbakkers die het eindresultaat posten, voorzien 

van #iamfoodies, maken kans op de Solis Kitchen Queen Pro 

(t.w.v. 499,90 euro). De bakker met de meeste likes wint! 

De robuuste keukenmachine van Solis is voorzien van een 

elektronische snelheidsregelaar, waardoor je keer op keer 

een perfect mengsel krijgt. Daarnaast hoef je met de

op- en aftellende timer nooit meer een keukenwekker te zet-

ten. Handig! De winnaar wordt op 6 januari bekendgemaakt.

Out_mijn_keuken:
Matcha-ch� secake uit 
@f	 diesmagazine. 
OMG wat le� er! 
#outmijnkeuken 
#iamf	 dies 
#Instaf	 d

Solis Kitchen Qu� n Pro
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Met zijn FG Food Labs*, FG Restaurant** en sinds 
kort ook FG Bistro behoort François Geurds tot de 
gastronomische top in Nederland. In zijn keuken 
werkt hij al jaren met de Big Green Egg. Samen 

gaan we aan de slag met kerstinspiratie  
voor thuis. 

Tekst: Janneke Duister    Foto’s: Mitchell van Voorbergen 

De chef & 
zijn EGG
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ADVERTORIAL BIG GREEN EGG

François is geen receptenman, hij kookt op gevoel. 
Speciaal voor foodies zet hij zijn kerstinspiratie met Big 

Green Egg op papier. Alle recepten zijn gebaseerd op 
hoeveelheden voor 4 personen.

Rubia gallega

800 g dry aged Rubia Gallega uit Galicië (evt. 
vervangen door andere dry aged beef van 

topniveau) 
ko�  ebonen (Ko�  e FG is single estate co� ee

 uit Guatemala)
zeezout

100 ml runderbouillon (van het schoudervlees 
van de beef, evt. vervangen door andere 

runderbouillon)
300 ml kombubouillon (bruinwier)

sap van yuzu (Japanse citrus)
aluminiumfolie

1 Maal een handvol ko�  ebonen grof. Meng de ko�  e door een 
gelijke hoeveelheid zeezout. Rijp de dry aged beef 2 maanden af in 
het ko�  e-zeezoutmengsel in een schone, afgedekte bak in de koelkast 
op 3 graden.
2 Schraap na 2 maanden de ko�  e-zeezoutlaag van het vlees. Ver-
warm de Big Green Egg tot 250°C. Rooster het vlees op het gietijzeren 
grillrooster rondom op de EGG tot er een goudgele en krokante korst 
ontstaat. Bekleed het vlees losjes met aluminiumfolie en laat het rusten. 
3 Voeg de runderbouillon en de bouillon op basis van kombu samen. 
Voeg 2 procent yuzu toe en laat het geheel op ca. 48 graden wellen. 
Snijd de rubia gallega in plakjes en besprenkel het vlees met de jus.

Tip van François: “Wij koken de bouillon niet van de botten maar van 
schoudervlees. Het is wat duurder maar de smaak wordt er veel beter van.”
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ADVERTORIAL BIG GREEN EGG

Steak tartare 

400 g entrecote 
(dunne lende, bij voorkeur van 
MRIJ-rund of simmentaler)

zout en peper
tabasco
1 eidooier
mosterd
worcestershiresauce
dunne toastjes

1 Verwarm de Big Green Egg op 
250°C. Rooster het vlees op het 
gietijzeren grillrooster heel kort op 
de Big Green Egg zodat het net 
even die � avour meepakt. Snijd 
het rauwe vlees brunoise (niet in 
de molen � jnhakken!) en meng 
het vlees naar smaak met wat 
zout, peper, tabasco, de eidooier, 
mosterd en worcestershiresauce. 
Serveer de steak tartare op een 
dun toastje.

Gegrilde knolselderij

1 Verwarm de Big Green Egg op 200°C. Was een hele knol-
selderij. Rooster de knolselderij in zijn geheel ca. 50 minuten op 
het gietijzeren grillrooster in de EGG tot de knol rondom zwart is. 
Verwijder de zwarte schil. Pureer een deel tot knolselderijpuree. 
2 Snijd van de rest dunne, ronde plakjes voor chips van knolsel-
derij. Frituur de plakjes op 160°C in olie tot de chips goudgeel is.

Kijk voor inspiratie voor garnituren van gepofte ui en krokante uienringen 
op foodiesmagazine.nl.
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Dry aged beef of verschillende berei-
dingen van knolselderij, dat maakt 
topchef François Geurds het liefst 

op zijn EGG. Bij zijn beef van het runderras 
rubia gallega uit Spanje en bij de knolselderij 
komen de fl avours van de EGG het beste 
tot hun recht. François: “Dit vlees heeft 
een mooie marmering en een geweldige 
smaak. Je bepaalt zelf in welke mate je smaak 
toevoegt, door middel van of weinig rook. En 
door met de schijven te spelen regel je zelf 
de temperatuur en de garing. Als je verstand 
hebt van vuur kun je de Big Green Egg bijna 
als gasfornuis gebruiken. Geen buitenkeu-
ken is zo goed te reguleren als de Big Green 
Egg. Vlees en vis drogen nooit uit.’’

Normaal gesproken rijpt de rubia gallega 
twintig tot dertig dagen, François legt hem 
twee maanden in koffi e en zeezout te rijpen. 
“Ik ben gek op koffi e, we werken er veel 
mee. Door het vlees op deze manier te laten 
rijpen komen er tweehonderd smaakmole-
culen vrij. Ik gebruik er koffi ebonen uit El 
Salvador of Guatemala voor, altijd honderd 
procent Arabica.”  
We gaan in de keuken van het nieuwe FG Res-
taurant met François’ favorieten aan de slag. 
Sinds augustus dit jaar is niet alleen het met 
een ster bekroonde FG Food Labs, maar ook 
zijn tweesterrenrestaurant gevestigd onder 
de bogen van het voormalige Station Hofplein 
in Rotterdam. FG Bistro is gevestigd aan de 
Lloydstraat, op de plek waar voorheen het res-
taurant was. “Soms moest ik op een dag een 
paar keer heen en weer tussen mijn lab aan de 
ene kant en mijn restaurant aan de andere kant 
van de stad. Dat is kostbare tijd die ik nu veel 
beter kan besteden.” 

Want wie denkt dat de werkweek er bij
François na het runnen van zijn restaurants 
en Food Lab op zit, heeft het mis. Het interi-
eur van FG Restaurant, het servies waarop 
hij de gerechten presenteert, zelfs FG-tele-
foonhoesjes en -goodiebags, de che f bedenkt 
het allemaal zelf. Bijna tien jaar geleden ging 
hij dan ook als een van de eerste chefs aan 
de slag met de Big Green Egg. “Ik kende het 
idee van de EGG al van de oorspronkelijke 
Kamado-ovens die ze in Japan gebruiken. 
Daar graven ze die grote ovens in en berei-
den er dan een heel dier in. Er worden hele 
dorpsfeesten voor georganiseerd. Ik werkte 

een tijd bij The Fat Duck in Londen, daar 
hadden we er ook een buiten staan. Op zater-
dag legden we daar een heel varken in, om 
die er op zondag na 24 uur perfect gegaard 
weer uit te halen. Dat is gaaf.” 

Een fl ink stuk van de dry aged beef verdwijnt 
in de Big Green Egg MiniMax. De knolsel-
derij gaart François eerst in de EGG, daarna 
maakt hij er verschillende gerechten mee. 
Ook beef kun je op de Big Green Egg op 
verschillende manieren klaarmaken voor je 
gasten. Van rauwe steak tartaar tot langzaam 
gegaarde beef met jus, François doet het 
even voor. Te gast in FG Restaurant? Dan 
kies je het steakmes waarmee je deze dry 
aged beef snijdt zelf. François is een messen-
freak en dat is te zien aan het enorme plateau 
vol steakmessen uit de hele wereld. Niet 
dat je voor deze malse beef een scherp mes 
nodig hebt…  

fgrestaurant.nl
biggreenegg.nl

Kijk op p. 11 voor meer informatie over FG Bistro, waar 
je voor vijfendertig euro terecht kunt voor een drie-
gangenmenu uit de keuken van Mehdi Reschok en 
patron cuisinier François Geurds.

ADVERTORIAL BIG GREEN EGG
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