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Wendy Noordzij

Fotobureau Roel Dijkstra, Driessen Food, Wendy Noordzij

Wild

‘Laat gasten op ontdekkingsreis gaan’

Wild verwerken van kop tot kont
Een wild dier is niet gestorven om maar voor een deel gebruikt te worden,
vindt Hans Richel, chef-kok van restaurant De Tapperij in Den Haag. Daarom
verwerkt hij complete dieren in zijn menu’s. Datzelfde geldt voor kok Nel
Schellekens. Volgens beide liefhebbers kun je van alle onderdelen smakelijke
gerechten maken als je bereid bent om je erin te verdiepen en te experimenteren. ‘Wild is een beleving; je moet je er een bepaalde passie voor hebben,
anders kun je er beter niet aan beginnen’, zeggen ze.

Elk jaar organiseert restaurant De Tapperij in Den Haag een wildproeverij, waarbij gerechten met bijpassende wijnen en bieren worden geserveerd.
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Wild

‘BOUW HET ETEN VAN
WILD LANGZAAM OP, BEGIN
NIET DIRECT MET HAAS’

Wild is een beleving; je moet je er een bepaalde passie voor hebben, anders kun je er beter niet aan beginnen, aldus Hans Richel.

Samenwerking met jager

KR̆HQ3LHWHUYDQ0HHOLQ'LHPHQ¶*RHGHDI]HWNDQDOHQYLQGWKLMKHHO

Combinatie met groentes
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Chef-kok Hans Richel werkt samen met een jager. Hij vindt het belangrijk dat het wild met respect is afgeschoten.

Worst

GDUPHQ9RRUEORHGZRUVWELMYRRUEHHOGJHEUXLNLNÀH[LPDWWHQ'DW

Kop-tot-kont-kok

Hart

2RNYRRUKHWPDNHQYDQEORHGZRUVW]LMQGHÀH[LYRUPHQYROJHQV
KDDUKHHOJHVFKLNWµ'RHGHEULMPHWGHKDQGLQGHÀH[LYRUPHQOHJGH
RYHQPDDUGDQDXEDLQPDULH=HWGHRYHQRSЁVWRRPPHWHHQ
NHUQWHPSHUDWXXUYDQЁ¶

Balkenbrij
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Wild

Wild leent zich uitstekend in combinatie met allerlei groentes.

De niertjes en de lever zijn heel geschikt om te verwerken in patés.

Gevogelte

2RNID]DQWHQSRWHQOHQHQ]LFKXLWVWHNHQGYRRUKHWNRQ¿MWHQPDDU
HUNXQQHQRRNIULNDQGHOOHQYDQZRUGHQJHPDDNWYHUYROJW]Hµ-HNXQW
KHWYOHHVLQGHJHKDNWPROHQGRHQ$OVGLH]LMQZHUNKHHIWJHGDDQKHE
MHHHQKHHUOLMNLQJUHGLsQWYRRUHHQµID]DQGHO¶+RHVLPSHONDQKHW
]LMQ",NKRXGRQW]HWWHQGYDQIULNDQGHOOHQHQLNPDDN]HGDQRRNLQ
YHOHVRRUWHQ'XVRRNYDQID]DQW¶

µ+DDOELMJHYRJHOWHDOWLMGGHVWDDUWDDQ]HWHUDI¶ZDDUVFKXZWGHVFKULMI
VWHUWHUZLMO]HHHQZLOGHHHQGWHYRRUVFKLMQKDDOWµ+LHULQ]LWHHQNOLHU
KHWKHOHGLHUNDQWUHNNHQ9RRUDOELMZLOGHJDQ]HQLVGLWKHWJHYDO'XV
ZHHVJHZDDUVFKXZG¶
'DDUQDPRHWHQLQJHZDQGHQZRUGHQYHUZLMGHUGµ%LMGLHUHQVSUHHN
MHYDQKHWJHKLQJ¶OHJW6FKHOOHNHQVXLWµ+LHUPHHEHGRHOHQZHKHW
JHGHHOWHYDQNRSWRWDQXV'H]H]LWWHQDDQHHQJHVFKDNHOG'XVDOVMH
KHWHHUVWHGHHOYDQGHGDUPHQHUXLWWUHNWHQMH]LHWGHQHNLQNULPSHQ
GDQEHQMHJRHGEH]LJ2YHUQHNMHVJHVSURNHQ«JHNRQ¿MWHQHNMHVLQ
HHQZHFNSRWPHWYHW]LMQHFKWKHHUOLMN(QNRQ¿MWHQLVQDWXXUOLMNRRN
KHHOJHVFKLNWYRRUGHERXWMHV¶

Convenience

Voor koks die het moeilijk vinden om een compleet dier
te verwerken, zijn er ook diverse convenience producten
te koop. Carlo van Meerten, chef-slager van Driessen
Food, merkt dat convenience steeds populairder wordt.
‘Denk aan worstjes op de barbecue, prachtige patés van
fazant en ree en overheerlijke wildburgers. Dat is ook
heel gunstig voor de calculatie in de horeca. Men kan een
duurder deel combineren met een goedkoper stuk vlees,
bijvoorbeeld een hertenbiefstuk met een worstje.’
Wild leent zich volgens hem uitstekend voor een plateau
charcuterie met malse reeham, gerookte ganzenborst,
hert- en wildzwijnsalami en gerookte eendenborstrolletjes. ‘Deze eendenborstrolletjes kun je ook uitstekend gebruiken om plakjes van te snijden voor een voorgerecht of in een salade. Of kies voor een ambachtelijke
paté, zoals reepaté met pruimen en fazant met pistache.’
Vaak zijn mensen niet gewend aan stukjes in hun paté,
merkt hij. ‘Daarom is het belangrijk om veel te laten
proeven. Een wildpaté heeft een verrassende smaak en
als gasten die één keer hebben geproefd, dan willen ze
vaak niet anders meer.’

Duif

'XLILVRRNKHHOJHVFKLNWRPLQ]LMQJHKHHOWHYHUZHUNHQ]REOLMNWWLM
GHQVGHZRUNVKRS9DQKHWNDUNDVPHWSRRWMHVWUHNLNERXLOORQHQYDQ
GHERUVW¿OHWVPDDNLNVDWpHWMHVGLHMHRYHULJHQVXLWVWHNHQGNXQWVHUYH
UHQELMGHERXLOORQ,NVHUYHHUGHGXLYHQERXLOORQPHHVWDODOVGXLYHQ
WKHH'LWZRUGWGDQDDQWDIHOGRRUHHQ]HHIMHPHWNUXLGHQ]RDOVVWHU
DQLMVODXULHUPDDUVRPVRRNLHWVNDQHHOHWFHWHUDJHJRWHQHQGDDU
GRHQZHGDQYLHUVWXNMHVVDWpELM'DW]RUJWQLHWDOOHHQYRRUHHQWHYUH
GHQJDVWHQWDIHOPDDURRNYRRUHHQJRHGUHQGHPHQW¶
(HQDQGHUHPRJHOLMNKHLGLVRPGHGXLIPHW]XUHDSSHOVWHYXOOHQ
YHUYROJW6FKHOOHNHQVµ=XXUKRXGWKHWJHYRJHOWHPDOV,NZHUNQLHW]R
JUDDJPHWFLWURHQHQGLHJURHLHQQLHWLQGH$FKWHUKRHNPDDUZHOPHW
DSSHOV6RPVYHUVVRPVJHGURRJG9HUYROJHQVUROLNGHJHYXOGHGXLI
LQHHQGUXLYHQEODGHQGRHGH]HPLQXWHQLQGHRYHQ+HWGUXLYHQ
EODGLVHHQVRRUWJURHQWHHQKHWZLMQ]XXULQKHWEODG]RUJWHUYRRUGDW
KHWYOHHVPDOVEOLMIW'XLYHQYOHHVKRHIWJHHQNURNDQWNRUVWMHWHUZLMO
GDWELMHHQGZHOEHODQJULMNLV¶
9DQGHOHYHUPDDNW6FKHOOHNHQVjODPLQXWHSDWpµ+LHUYRRUJHEUXLN
LNDOPLMQVQLSSHUV]RDOVGHDIVQLMGVHOVHQKHWRUJDDQYOHHV'DDUDDQ
YRHJLNJUDP]RXWHQZDWNUXLGHQYDQKHWPRPHQWWRHPDDURRN
ZHOUR]HERWWHO2PZLNNHOHQPHWFUpSLQHHQHHQPHUJSLMSMHHUELM,N
YHUZDUPGHRYHQYRRURSЁHQELQQHQHHQNZDUWLHULVGHSDWp
NODDU'LWJHUHFKWLVPDNNHOLMNHQVQHOWHPDNHQHQGHJDVWHQYLQGHQ
KHWHFKWJHZHOGLJ¶
'DW]HOIGHJHOGWYRRUGHSROGHUSDQQHQNRHNMHVGLH6FKHOOHNHQVDOV
DPXVHRIELMJHUHFKWVHUYHHUWµ+HWHQLJHZDWMHQRGLJKHEW]LMQ
SUDNDDUGDSSHOHQZDWHLZLWHQHLJHHOEORHPPHONELHVWRINDUQHPHON
HQHYHQWXHHOZDWDSSHO9HUYROJHQV]LMQGHSDQQHQNRHNMHVjODPLQXWH
WHEDNNHQ6HUYHHU]HPHWHHQJHNRQ¿MWPDDJMHRIZDWJHEDNNHQOHYHU
ZDWDSSHOWMHVHQ2RVW,QGLVFKHNHUV¶

