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van uw biologische specialist

Verrassende
innovaties op
het boerenland
Japanse BBQ:
Licht en exotisch
Oude weckpot,
nieuwe smaak!
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OVERAL TER WERELD DOEN ZE HET: fermenteren is zo oud als de weg naar Rome. In ons land
is de oeroude bewaartechniek van voedsel
bezig met een revival, die wordt aangevoerd
door driesterrenchef Jonnie Boer en andere
topkoks. En ook hobbykoks zijn enthousiast.
Geen wonder, weet Peter van Berckel, alias
fermenPeer, alias Picander - scharrelkok
én medeoprichter van de kookschool voor
natuurvoeding De Groene Kookacademie.
Dat enthousiasme heeft niet meer zozeer
te maken met de manier om voedsel langer
houdbaar te maken. ‘Nu gaat het om de bijzondere smaak die zich ontwikkelt en, tegenwoordig ook belangrijk, om het feit dat gefermenteerd voedsel gezond is – nóg gezonder dan je
wellicht denkt.’
‘In alle culturen over de hele wereld wordt
gefermenteerd’, vertelt Van Berckel. ‘In Groenland graven de Inuit een kuil waarin ze dode
zeedieren begraven die ze er na een jaar weer
uithalen, in Papoea-Nieuw-Guinea wordt cas-
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savewortel gefermenteerd zodat het giftige
blauwzuur wordt afgebroken. Uit Korea kennen we kimchi en miso is een Japanse vorm
van schimmelfermentatie. En wij hebben
zuurkool. Maar ook Hollandse kaas en schimmelkaas zijn gefermenteerd.’

Nieuwe vitaminen en goede
bacteriën
Het is een volstrekt natuurlijk proces, aldus
Van Berckel. ‘Bij de fermentatie van groenten
worden koolhydraten door bacteriën omgezet
in melkzuur, maar ook gisten en enzymen
helpen mee. Een verbazingwekkende transformatie, waarbij het voedsel zichzelf conserveert. Verbazingwekkend, omdat het eigenlijk
de enige voedselbehandeling is waarin het
product méér wordt dan het was.’ Meer dan
het was? ‘Als je groente kookt, dan breek je van
alles af aan het product: de kleur vervaagt, een
deel van de vitaminen spoel je weg, de smaak
vervlakt. Bij fermentatie ontstaan er nieuwe
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stoffen, zoals B-vitaminen, en worden ongewenste stoffen afgebroken, denk bijvoorbeeld
aan fytinezuur in graan. De grote gezondheids-winst van fermentatie is dat je vitaliserende
en levende voeding eet. Gek genoeg zijn veel
goede bacteriën met de industrialisatie uit de
voedselbereiding verbannen. Mensen hebben een fobie gekregen voor bacteriën, we zijn
kwijtgeraakt dat bacteriën ook je vrienden zijn.
n.
Gefermenteerd voedsel is een bron van levendee
goede bacteriën, die weer heilzaam zijn voor dee
darmflora.’

Fascinerende smaak

BRENG JE ZOMER
OP KOKOSSMAAK
Hagelwitte stranden, kristalhelder water en een lekker koel briesje … je smaakpapillen nemen je mee op
ontdekkingstocht naar de tropen. Verfrissende biokokosnoot uit Sri-Lanka, verrassend gecombineerd met 100%
biologische ananas, chocolade, rijst of amandel. Verken ons nieuwe, uitgebreide kokosassortiment met zalige drinks,
een exotisch plantaardig alternatief voor yoghurt en een subliem dessert om van te smullen. Proef het lekkerste uit de
tropen puur, op ontbijtgranen, in smoothies & shakes of in je smakelijkste recepten. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Laat je culinair inspireren op www.provamel.com of op Instagram, #provamel. En vergeet niet je creaties te delen!

Volg ons op

Toch zullen de topchefs het daar niet (alleen)
voor doen. Wat doet fermentatie voor de smaak?
k?
‘De smaak is fascinerend anders dan het oorspronkelijke product. Enorm expliciet. Je proeftt
de frisse smaak van het melkzuur, iets zout en
natuurlijk de enorme transformatie van smaak
k
door het fermentatieproces. ‘
Je kunt van alles fermenteren; knoflook, auber-gine, radijs, de zaden van Oost-Indische kers …
Ik heb laatst dragon en peterselie gefermenteerd
in een zoutoplossing. Je proeft vooral de etherische olie uit de kruiden, lekker in salades, soepen en sauzen.
Oké, stel dat je er zelf mee wil beginnen? ‘Handig is dat fermenteren een eenvoudige conserveertechniek is, waar geen stroom en stekker
aan te pas komen. Dus je hebt geen moeilijk
of duur apparaat nodig – zelfs geen koelkast.
Je hebt behalve wat groente alleen een glazen
weckpot en zout nodig. Kies stevige najaars- of
wintergroenten zoals bloemkool, biet, wortel,
een koolsoort, knolselderij, schorseneren of
topinamboer. Essentieel bij groentefermentatie
is dat de groente beschadigd wordt door snijden
of kneuzen, zodat de melkzuurbacteriën goed
hun werk kunnen doen. De toevoeging van zout
helpt deze gewenste bacteriën. Je zet de groente

onder water en sluit de pot luchtdicht af. Nu is
het een kwestie van geduld.’
Wie zelf aan het fermenteren slaat, is goed
bezig: je verduurzaamt je voedsel door het
langer houdbaar te maken en met het conserveren zonder apparaat bespaar je ook nog
eens energie. Fermentatie past in de slowfoodgedachte, het rijpen neemt z’n eigen tijd en de
fermentatie vindt plaats door verschillende
bacteriën die van nature in de omgeving aanwezig zijn. En zo is het ecologische cirkeltje rond:
in lente en zomer is het makkelijker om vers
voedsel te eten, in de koude maanden van het
jaar nuttig je je eigen gefermenteerde, levende
en vitaliserende voedsel. Met als tip van Peter
van Berckel: liever elke dag een hapje gefermenteerde groente op de rand van je bord dan eens
per week een vol bord. !

www.groenekookacademie.nl
facebook fermenPeer
www.picander.nl
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