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Interview

Is het zo slecht
gesteld met de smaak

in Nederland? 
Dijsselbloem vindt van

wel, alle media-aandacht
voor lekker eten en koken
van de laatste jaren ten
spijt. ‘Ik denk dat de
Nederlanders grosso modo
eten nog steeds als een
noodzakelijk kwaad zien’,
zegt hij. ‘Welke kooktradi-
ties houden we nu nog in
ere? Wie maakt er nog
geregeld een stoofmaaltijd
of een goede pan erwten-
soep?’ Dijsselbloem
beklaagt zich niet alleen
over de teloorgang van
kooktradities bij mensen
thuis, maar ook die in de
Nederlandse restaurants,
want ook onder collega’s ziet hij de Hollandse kooktradities
verdwijnen, als ze er al ooit zijn geweest. ‘Er wordt in veel

restaurants, mede onder druk van de commercie, steeds
meer met convenienceproducten gewerkt, waarbij het niet

meer draait om de puurheid van basisingrediënten. In een
restaurant kun je nog nauwelijks aankomen met een mooi
stukje varkensvlees, het moet bij wijze van spreken min-
stens hert of ander wild zijn. Ook als het gaat om de groen-
ten lijkt iedereen naar hetzelfde te grijpen, dan maar weer
peultjes met worteltjes erbij, maakt niet uit welk seizoen
het is. Dat is wat veel koks doen. Ook voor mensen thuis is
het gemakkelijker om een blik open te trekken, dan om
verse groenten te bereiden. Maar het nadeel van veel indus-
trieel bereide producten is dat ze in de afgelopen decennia
alleen maar zoeter zijn geworden. Dat is wel verklaarbaar,
want de grote concerns als Unilever of Nestlé, houden bij
hun productontwikkeling rekening met de smaakvoorkeur

van de gemiddelde consu-
ment en die neigt nu een-
maal vaak naar zoet. En zij
maken wat de consument
wil, maar dat komt de
aandacht voor en het
behoud van verschillende
producten met smaak niet
ten goede.’

De leden van Euro-
Toques - in Nederland zijn
er dat ongeveer 300 -
streven kortweg drie
regels na: de kwaliteit van
eten waarborgen, kleine
producenten en streekpro-
ducten beschermen en
eerlijk zijn over de herken-
baarheid en traceerbaar-
heid van producten. ‘Als
het over kwaliteit gaat,
kan iedere kok inschatten
wat een goed product is,

daarbij gaat het niet alleen over zaken als kaviaar of
Roquefort, maar vooral ook over producten die je van dicht-
bij kunt halen. Het liefst haal ik mijn producten bij een
plaatselijke leverancier waar ik regelmatig kom. Ik kan daar
zien of ze goede producten hebben en ik zie waar het van-
daan komt. Waarom zou ik verder weg gaan als ik het hier
kan halen. Ik kreeg nog een mail van een frambozenboer uit
Heeze. Mooie producten heeft die. Ik zou er graag mee wer-
ken, maar om daarheen te rijden vanuit Warmond, is voor
mijn bedrijf niet te doen. Maar ik zou wel graag die fram-
bozen eten als ik daar in de buurt ben. Zo betrek ik mijn

Het is makkelijker een blik open te draaien dan

verse groenten te bereiden

Fred Dijsselbloem voortrekker Euro-Toques Europa

Kinderen zijn kritisch op wat ze voorgesc
Tijdens de European Fine Food Fair (EFFF) in Maastricht, eind januari, werd

de Nederlandse kok Fred Dijsselbloem, benoemd als voorzitter van de

Europese Euro-Toques-organisatie. Deze beroepsvereniging voor koks werd

in 1986 in het leven geroepen door de toenmalige Belgische keuken-avantgar-

dist Pierre Romeyer en Frankrijks beroemdste kok Paul Bocuse.

Ongeschreven doel: smaakverloedering tegengaan. Tijdens de beurs gaf het

ministerie van Landbouw aan graag samen te werken met het koksverband

als het gaat om de smaakontwikkeling van kinderen.

 

Fred Dijsselbloem (midden) tijdens zijn benoeming.



VOEDING NU | FEBRUARI 2006 | NUMMER 2 23

kaas van een boer die op een eiland in de Kaag woont. Daar
ga ik regelmatig heen. Op deze manier kan ik als kok via
mijn restaurant wat van onze doelstellingen op de gasten
overbrengen, door te wijzen op de lokale producten die
traceerbaar zijn.’ 

Smaaklessen   De gedragscode die Euro-Toques-leden
nastreven, komt niet alleen tot uitdrukking in de restau-
rants. Sinds 1994 organiseren de koks ieder jaar in week
veertig een Dag van de smaak voor basisscholen. Een lid

van de organisatie gaat dan op een school praktisch uitleg
geven over smaak. Hiervoor is een lesboekje gemaakt waar-
in professor Papilletje de hoofdrol speelt. Er worden smaak-
testjes met de kinderen gedaan en er wordt wat gekokke-
reld. ‘Het is van het begin af aan een groot succes geweest’,
aldus Dijsselbloem. ‘De scholen en de leerlingen zijn
enthousiast, maar het is voor onze organisatie ook een
kostbare aangelegenheid om dit structureel en meer te
doen. Dat is ook de reden dat we in gesprek zijn geraakt
met het ministerie van Landbouw. De noodzaak om op de
basisschool veel aandacht aan lekker en gezond eten te
geven, is vooral door het toenemende probleem van overge-
wicht steeds groter. Als er thuis nog nauwelijks gekookt
wordt en het ‘s avonds goedgevonden wordt dat er een zak
chips opengetrokken wordt of ongezonde snacks mee naar
school gegeven worden, is het natuurlijk niet zo gek dat we
dikker worden, maar daar kun je via de kinderen wel wat
aan doen. Op de EFFF gaf Joop Braakhekke een demonstra-
tie aan een Maastrichts schoolklasje. Het ging over de
bereiding van mayonaise, bereid van rauwe, ontsmette
eieren, uit een fles. Je kunt ze ook in pakjes bij Albert Heijn
kopen. Daarna mochten de kinderen nog even de beursvloer
op. Je ziet dan meteen dat ze kritische vragen gaan stellen
over de producten die er worden aangeboden. Kan dat wel,
dat wat u verkoopt? Zo werkt het ook als je op school les
gaat geven over smaak en veiligheid.’

Het ministerie van LNV draagt Euro-Toques een warm hart
toe, maar het is volgens Dijsselbloem geen zaak van meden
en perzen dat zijn koksorganisatie de smaaklessen daadwer-
kelijk gaat uitvoeren. ‘Of wij dat zijn of andere organisaties

is nog de vraag’, zegt hij. ‘Wij willen
daarbij wel betrokken zijn, door bij-
voorbeeld gastlessen te geven, maar
er moet een integrale aanpak in
Nederland komen, waardoor de
Nederlandse kinderen meer te weten
komen over eten en smaken. En
misschien worden daardoor de
ouders ook weer wat wijzer.’

‘Haarwild’ Als Europees voorzit-
ter voert Dijsselbloem overleg met
zijn collega’s uit andere landen. Zo
onderhoudt de beroepsvereniging
een lobby naar het Europarlement
die probeert de regels te beïnvloe-
den als het de beroepsgroep aan-
gaat. Dijsselbloem: ‘We hebben ons
in het verleden onder meer sterk
gemaakt voor het behoud van rauw-
melkse kazen. Je moet er toch niet aan denken dat we daar
niet meer mee zouden mogen werken, maar een verbod zat
ooit wel in de pijplijn. Ook het vervoer van ‘haarwild’ is nog
mogelijk dankzij onze lobby. Als kok kun je alleen een lekke-
re haas klaarmaken als je hem aangeleverd krijgt met alle
ingewanden en de vacht er nog om. Tot nu toe is het toe-
gestaan.’

Als voorzitter voor drie jaar wil Dijsselbloem zich vooral
gaan bezighouden met nieuwe Europese landen. ‘Daar zijn
nog veel kleine producenten en producten die mogelijk de
wettelijke bescherming van een Appelation d’Origine
Controlé verdienen, nu het nog kan. In Nederland hebben
we toen de Europese regelgeving hierover werd aangepast
twee producten op die lijst weten te krijgen, Boeren Leidse
kaas en op het laatste moment Opperdoezer ronde aardap-
pelen. Een kleine oogst, maar ook wel tekenend voor hoe
wij met onze streekproducten omgaan. Ook zijn er in de
nieuwe landen van Europa nog veel kooktradities die 
we met nieuwe leden aldaar graag in stand willen 
houden.’ 
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was. Sinds drie jaar is hij voorzitter van Euro-Toques Nederland (www.euro-

toques.nl). 

Vervoer van ‘haarwild’ is nog mogelijk

dankzij onze lobby

orgeschoteld krijgen

Lesmateriaal van

Euro-toques.


