
Brabantse Aspergewijn 2015 en lekkerste
aspergeham gekozen door Genootschap

Kookworkshop Wolfslaar
wegens succes verlengd

IJssalon Kees opent zaterdag
de deuren voor het 65e seizoen

Meewerken op tuinderij
De Es met lunch na afloop

Bakken zonder suiker, leer het
tijdens een workshop in Breda

Het Brabants Asperge Genootschap heeft maandag de Asperge-
wijn voor 2015 gekozen. Uit zes geselecteerde wijnen kwam na
een proeverij uiteindelijk de Hauts de Margon Côtes de Thon-
gue 2014, ingezonden door wijnkoperij Van Bilsen uit Tilburg,
als winnaar naar voren.
Deze wijn zal komend aspergeseizoen te koop zijn bij asperge-
telers en geschonken worden bij restaurants, aangesloten bij
het Brabants Asperge Genootschap.
Ook werd de lekkerste aspergeham gekozen. Die komt dit jaar
van keurslagerij Ad & Dirk Laureijs uit Lage Mierde.

Zaterdag vond de eerste van twee culi-
naire kookworkshops plaats met als the-
ma ‘Lekker Brabant’ op Landgoed Wolfs-
laar. Omdat ook de tweede op zaterdag
14 maart binnen een mum van tijd vol-
geboekt was, organiseert Wolfslaar een
derde workshop, op zaterdag 21 maart.
U bereidt een driegangenlunch met
streek- en seizoensgebonden producten
en proeft regionale wijnen.

De lente lonkt. En wie heeft er, genietend van het zonnetje,
nou geen zin in een ijsje? Dat dacht eigenaar Leon Kees van
IJssalon Kees in Geldrop ook, en dus opent hij zaterdag de
deuren van zijn zaak. Het ambachtelijke familiebedrijf (drie ge-
neraties), dat dit jaar 65 jaar bestaat, maakt elke dag zestien
smaken vers ijs. „Wat niet verkocht wordt, verwerken we in
onze ijstaarten”, aldus Kees.
„Dit jaar hebben we een nieuwe smaak. We hebben het drank-
je Hugo (prosecco, vlierbessensiroop, munt en limoen), dat af-
gelopen zomer een trend was op het terras, vertaald naar ijs.”

Bij Tuinderij de Es in Haaren kunt u za-
terdag lekker de handen uit de mouwen
steken in de tuin en de kas tijdens de
meewerkdag. Na afloop verzorgt De Es
een lekkere lunch. Bij De Es worden
meer dan tachtig verschillende soorten
biologische groenten, fruit, kruiden en
(eetbare) bloemen geteeld.
Deelname is gratis, maar aanmelden is
noodzakelijk, via de link op onze site.

Koeken, repen, muffins en taarten bakken zonder
suiker kan gemakkelijk. Dit seizoen is bij uitstek
geschikt om noten en fruitsoorten, al dan niet ge-
droogd, in smakelijke taarten te verwerken.
Tijdens de workshop ‘Bakken zonder suiker’ ko-
men allerlei vormen en technieken aan bod. Er
worden spannende, niet alledaagse smaakcombina-
ties gemaakt. De workshop is komende zondag bij
Biogondisch in de St. Annastraat in Breda, en
duurt van 10.00 tot 13.30 uur.

door Ilse Reeuwijk

Pasta koken, het lijkt zo makke-
lijk. Blijkens de vragen van lezers
van Lekker Brabant is het toch be-
paald geen sinecure. Hessel de
Ree geeft tips tegen plakkende
pasta: „Behanglijm maakten ze
vroeger van zetmeel, en nog trou-
wens. Pasta zit vol zetmeel. Niet
gek dus dat macaroni en spaghetti
wel eens plakt. Tijdens het koken
komt onherroepelijk wat zetmeel
uit de pasta vrij. Toch is makke-
lijk te voorkomen dat de spaghet-
ti als één gevlochten pastakabel
uit het vergiet glijdt. Gebruik
veel, héél veel water: in gewicht

minstens 15 keer zo veel water als
droge pasta. Dat verdunt de lijm
al aardig. Begin meteen te roeren
als de pasta in de pan met kokend

water plonst: verreweg het mees-
te zetmeel kruipt in de eerste
twee minuten koken uit de pasta.
Op dat moment is het risico op
massale verkleving het grootst.
Kook de pasta hooguit al dente,
beetgaar dus, maar liever nog iets
korter, want pasta gaart na buiten
de pan. Vooral (te) gare pasta
blijft bovendien zetmeel afgeven
en kan dus ook in het vergiet nog
verlijmen tot één massieve bonk.
Dat is te voorkomen door meteen
een scheutje olijfolie of wat room-
boter door de pasta te roeren. Nog
beter is het om de afgegoten pasta
meteen te vermengen met de
saus en dan pas op te dienen.”

door Ilse Reeuwijk

Zelf je eigen groenten kweken,
een heel jaar lang. Welk kind
vindt dat nou niet leuk om samen
met klasgegnoten te doen? Stich-
ting De Groentekist uit Den
Bosch, die al een paar jaar aan de
weg timmert, pakt dit voorjaar
flink uit. De komende weken krij-
gen zo’n 200 scholen verspreid
over heel Brabant gratis 2000 mi-
ni-moestuinen bezorgd.
„Ons doel is om mensen te verlei-
den zelf groenten te gaan kwe-
ken. Daarbij geldt: jong geleerd is
oud gedaan. Met name kinderen
weten niet meer hoe iets groeit”,
vertelt Manon Nederpel van De
Groentekist. „We streven ernaar
om mensen bewust te maken van

een gezonde levensstijl met aan-
dacht voor het milieu.”
In de mini-moestuin kun je vijf
soorten groenten kweken. In de
overzichtelijke kist zit alles wat je
nodig hebt: potgrond, zaden en in-
structies. Op de website van de
stichting staan recepten en kun je
terecht met vragen.
De groei- en oogsttijden volgen el-
kaar op, zo heb je tot ver in het na-
jaar plezier van je kist. „Boven-
dien zijn er in samenwerking met

Malmberg speciale lesbrieven ont-
wikkeld voor de scholen.” Dank-
zij subsidie van de provincie is de
weggeefactie mogelijk. Particulie-
ren kunnen De Groentekist bestel-
len via de webshop van de stich-
ting, die beoogt om na elke twee
verkochte kisten er een weg te ge-
ven aan een sociaal project of
goed doel.
Nederpel: „Het is leuk als je kinde-
ren ziet ontdekken dat een zelfge-
kweekt tomaatje echt veel lekker-
der smaakt dan eentje die je in de
supermarkt gekocht hebt. Tomaat-
jes uit eigen tuin zijn letterlijk
snoeptomaatjes!”

Voor meer informatie, recepten of het
bestellen van een groentekist voor
thuis: degroentekist.nl

Kokkie in Zuid-Afrika

Noordhoek

W e zitten een paar we-
ken in Noordhoek.
Even weg van huis.

Doen wel wel vaker in februari
als de winterblues dreigt toe te
slaan en de spruiten ons lang-
zaam maar zeker de oren uit ko-
men. Beetje inspiratie opdoen en
plannen smeden voor een span-
nend culinair voorjaar.
Een andere omgeving verricht
dan wonderen. ‘En dan gaan jullie
uitgerekend naar een dorp als
Noordhoek?’, schamperde iemand
in het café. Jazeker, we komen
hier niks tekort en de mensen
spreken gewoon Nederlands, al
moeten we soms lachen om het
dialect.
Er zijn in de buurt een paar leuke
cafeetjes en restaurants. Ze eten
hier veel lokale producten. De
mensen zijn daar heel trots op.
Boeren verkopen lekker fruit, pri-
ma groenten, mooie jams, marme-
lades en honing. In de plaatselijke
buurtsuper laat de slager zijn bes-
te stukken rundvlees weken han-
gen in de koelcel. ‘Dry aging’ heet
dit veredelingsproces en het le-
vert verrukkelijk mals vlees op
met een diepe smaak. Zo’n trakta-
tie verwacht je in een sterren-
zaak, bij de beste keurslager in de
stad misschien, maar toch niet in
Noordhoek?
Gisteren een entrecote aan het
bot opgepeuzeld. Het is dat ik
geen kunstgebit heb, anders had
ik het uitgedaan. Voor het geld
hoef je het niet te laten: zo’n loka-

le biefstuk kost amper een tien-
tje de kilo. Ik weet nu al wat ik
deze zomer op de barbecue leg.
Nog zo’n verrassing uit dezelfde
buurtwinkel: zongerijpte ontbijt-
papaya’s van een plaatselijke
tuinder. Nogal wat anders dan
de duffe import van onze norma-
le grootgrutter. Dit bitterzoet
vruchtvlees geurt zoals een In-
diase kruidenkeuken, betove-
rend. Vanochtend aten we het
met yoghurt, muesli, gedroogde
pitten en honing, maar zulke pa-
paya combineert ook best met
verse Noordzeegarnalen.
Ik zie ook al de vage contouren
van een salade met verse asper-
ges, kip of kreeft.
Moet opschieten nu. We gaan
vandaag weer naar huis en er
staat nog een wijnproeverij op
het programma. Dit keer om de
hoek bij Cape Point Vineyards,
een tophuis in Noordhoek, op
nog geen dertig kilometer on-
der Kaapstad.

Brabantse basisscholieren aan de slag met De Groentekist

door Ilse Reeuwijk

H
et is voor mij een
vroege start deze
ochtend. Ik meld
me om kwart over
acht bij de kaasma-

kerij van Kaasboerderij De Ruur-
hoeve in Hoogeloon, waar Erica
Ansems (36) me met een brede
glimlach welkom heet. We gaan
samen kaas maken, iets dat op De
Ruurhoeve vijf dagen in de week
gebeurt.
Dus: rubberlaarzen aan, grote plas-
tic schort voor en een haarnetje
op. We moeten om elkaar lachen.
Vervolgens stropen we de mou-
wen op tot het niet verder kan en
met speciale zeep schrobben we
onze armen. Ik voel me net een
arts die een operatiekamer ingaat,
alleen de latex-handschoenen mo-
gen achterwege blijven. „Het is be-
langrijk om heel hygiënisch te
werken”, legt Erica uit. Ook daar-
om stel ik voor mijn niet al te
strak zittende trouwring af te
doen. Het blijkt een goed idee.
„Anders kunnen we na afloop alle
kazen opensnijden om die terug
te vinden.”
De 1500 liter verse melk waar wij
vandaag kaas van gaan maken zit
al in de kaasbak. Aan de slag dus.
Eerst doet Erica er zuursel en
stremsel bij, waarna de melk ver-

warmd wordt. Dat heeft tot ge-
volg dat die gaat stremmen en de
vaste stoffen in de melk samen
gaan klonteren.
Dat stremmen duurt ongeveer
drie kwartier. Die tijd gebruiken
we om de vormen waarin straks
de kazen gemaakt worden, goed
te wassen en af te spoelen. We ge-
bruiken een grote tuinslang en
knoeien is niet erg in die hoek
van de kaasmakerij, daar heb je
dus die rubberlaarzen voor aan.
Dat klusje ligt me wel.
Dan snijdt Erica met een soort
roestvrijstalen meetlat door de
dikgeworden massa. „Ik maak een
gladde breuk, om te testen of ie

stevig genoeg is.” De messen wor-
den bevestigd aan de machine bo-
ven de bak. Met draaiende bewe-
gingen wordt de gestremde melk
in stukjes gesneden, steeds klei-
ner. Ondertussen moeten we met
de hand langs de randen van de
bak om te zorgen dat daar niks
blijft hangen en alles meegesne-
den wordt. „Kijk goed uit, want
die messen zijn vlijmscherp”,
waarschuwt Erica. „En de machi-
ne snijdt in rap tempo door.”
Een deel van het vocht, de wei,
wordt afgetapt en is bestemd voor
de kalfjes. Het smaakt lekker zoet.
„Die wei bevat waardevolle stof-
fen. Ik krijg hier regelmatig men-
sen met huidproblemen, die baat
hebben bij het gebruik van wei.”
Bijkomend voordeel: de handen
van een kaasmaker zijn altijd heer-
lijk zacht!
Er wordt warm water toegevoegd
om de melksuikers uit te spoelen,
het zogenaamde ‘uitwassen van

de wrongel’, en weer tappen we
de wei af. Erica houdt de tijd goed
in de gaten, want over een kwar-
tier kunnen we de rijpe wrongel
in de kaasvormen gaan doen.
Dan begint het zware werk. Han-
gend over de rand van de kaasbak
duwen we de vormen over de
wrongel. En dan snel keren, til-
len, afdekken, draaien en onder
de pers, waar de laatste wei eruit
wordt geperst. Het lijkt makke-
lijk, maar er komt veel handig-
heid én spierkracht bij kijken,
want wat een gewicht hebben die
kazen in wording! „Uiteindelijk
worden het wielen van twaalf ki-
lo per stuk, maar omdat er nog
veel wei bij zit, zijn ze nu nog een
stuk zwaarder.”
We maken twaalf grote kazen
(wielen), dan is precies alle wron-
gel op. Mooi uitgekiend.
„Je hebt zo’n 9,5 liter melk nodig
voor één kilo kaas”, rekent Erica
voor als we even later gaan lun-
chen. Heerlijke bruine boterham-
men met... kaas. Van eigen make-
lij natuurlijk. Niet die van ons,
want het duurt nog een paar
maanden voor die klaar zijn. Eri-
ca: „Kaas maken is geduld heb-
ben. Eerst gaan ze nog drie dagen
in een pekelbad en daarna moe-
ten ze rijpen. Voor een jong bele-
gen kaas duurt dat twee tot drie
maanden. Dan weet je pas of ze
goed gelukt zijn.”
Dat zit wel snor bij De Ruurhoe-
ve. Om de haverklap vallen hun
ambachtelijke kazen in de prij-
zen, onlangs nog bij de Zuid-Ne-
derlandse Kaaskeuring in Goirle.
De belegen en de oude werden al-
lebei eerste.

Hoedoedegijde? geeft tips om
plakkende pasta te voorkomen

Stichting De Groentekist
bezorgt komende weken
2000 mini-moestuinen bij
basisscholen in Brabant

De keuze van Ilse

� Hessel de Ree foto Jeroen van
Eijndhoven/Beeld Werkt

Op De Ruurhoeve in Hoogeloon wordt vijf
dagen per week kaas gemaakt. Verslag van
een dag meewerken in de kaasmakerij.

� Erica en Ilse duwen de kaasvormen over de wrongel. Daarna gaan ze onder de persen. foto Jeroen van Eijndhoven/Beeld Werkt

Kokkie, alias Hessel de Ree, is journalist bij BN De
Stem in West-Brabant en fervent hobbykok. Hij schrijft
elke maand voor Lekker Brabant over een nieuwe culi-
naire gebeurtenis.

Hoedoedegijdè? is de rubriek met
keukentips van Lekker Brabant.
Stel uw vraag en wij lossen het op.
Mail naar: info@lekkerbrabant.nl

�

� De Ruurhoeve in Hoogeloon is
een familiebedrijf; broer en zus
Corné en Erica vormen de vierde
generatie Ansems die er kaas
maakt.

� De koeien leven er in een familie-
kudde; de kalfjes mogen zestig da-
gen bij hun moeders blijven drin-
ken.

� Het bedrijf produceert ook een
cholesterolverlagende kaas, ge-
naamd Cholfitty.

� In de ruime landwinkel worden
naast de eigen kazen allerlei

streekproducten verkocht.
� Op zondag 19 april is de jaarlijkse

‘Koeiendans’: de koeien mogen
dan weer de wei in.

� Op die dag is er ook een Boeren-
erf-streekmarkt op De Ruurhoeve.

� Wilt u zelf kaas leren maken? De
eerstvolgende workshop (baby-
kaasjes maken) is op 28 maart.

Voor meer informatie over workshops
kaas maken: kijk op ruurhoeve.nl.
Op cholfitty.nl kunt u alles vinden over
de cholesterolverlagende kaas.

‘Kaasmaker moet spierballen en geduld hebben’

Kijk voor deze én meer tips op lekkerbrabant.nl

� Kinderen kunnen met De Groentekist op een eenvoudige en overzichtelij-
ke manier zelf groenten kweken. foto Marjon Zijlstra Fotografie

Op deze pagina’s
schotelen wij u
elke week lekkers
uit Brabant voor.
Op onze speciale website staat nog veel meer.
Culinair journalist Ilse Reeuwijk serveert
verhalen, recepten met streekproducten,
rubrieken en ze geeft tips.

Lees meer op lekkerbrabant.nl en volg ons op Facebook
Heeft u tips? Mail naar info@lekkerbrabant.nl

KAASBOERDERIJ DE RUURHOEVE
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