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We hebben de laatste jaren gezien dat de accenten op het 
bord zijn gaan verschuiven: de porties vis en vlees zijn in 
verhouding kleiner geworden, terwijl voor groenten juist 
meer ruimte op het bord is gekomen. Dat is goed. Want 
laten we wel wezen: vlees blijft altijd vlees en vis heeft een 
zo neutrale smaak dat het eigenlijk nooit de smaakmaker 
op een bord kan zijn. Met groenten krijg je de kans om 
werkelijk het verschil te maken en dat zie ik heel veel chefs 
nu ook doen. Daarin moet men overigens ook weer niet 
overdrijven, want van zeven soorten biet op je bord, wordt 
ook niemand vrolijk. biet blijft biet.

ik ga niet helemaal mee met de huidige noMa-trend 
waarbij je ongeveer uit de eigen achtertuin moet gaan 
koken, maar geloof wel degelijk dat je moet zorgen dat je 
met traceerbare producten moet werken en met fraaie 
producten uit het seizoen. Dat heb ik bij parkheuvel ook 
altijd gedaan. Wie de seizoenen respecteert, wordt ook 
beloond met meer smaak op het bord. in die zin is een 
seizoenenboek als dit, dus ook een boek over smaak. 
Daarmee beveel ik het van harte aan. 

ik ben vanaf het prille begin van rungis klant geweest.  
Gert Jan stond op het juiste moment in mijn keuken; ik was 
ontevreden met mijn leverancier, zag zijn passie, ben klant 
geworden en daarna nooit meer weg gegaan. omdat daar 
ook geen reden voor was: de producten zijn goed, het as-
sortiment echt enorm en de prijsstelling is correct.  
Voor mij was ook de service enorm belangrijk: als er eens 
iets mis ging, werd het altijd direct rechtgetrokken. ik deed 
zaken met eerlijke, jonge ondernemers die soms ook 
moeilijke tijden hadden, maar daar eigenlijk alleen maar 
van groeiden.

Gert Jan en ik hebben een diep wederzijds respect voor 
elkaar. We gaan beide alleen voor het allerbeste, zijn beide 
niet de allergrootste praters en zijn beide ondernemend. 
Hoewel rungis inmiddels een bedrijf is dat haar verhaal 
gerust van de daken mag schreeuwen, blijft Gert Jan de 
bescheiden groenteboer die dat zeker niet zal doen.  
Dat siert hem en het bedrijf. ik wens rungis succes en u 
vooral veel inspiratie met dit boek. 

Cees Helder

Cees Helder was jarenlang patron-cuisinier van het rotterdamse restaurant parkheuvel. als allereerste kok in 
nederland kreeg hij drie Michelinsterren toegekend. Helder was vanaf het prille begin bij rungis betrokken; als 
afnemer maar zeker ook als inspirator, coach en soms ook opbouwende criticaster. De topkok werd klant bij 

rungis om er vervolgens nooit meer weg te gaan en we zijn meer dan trots dat juist hij 
het voorwoord in dit boek voor zijn rekening wil nemen. De oude meester spreekt.

Met Groenten kun Je 
Het VersCHil Maken

VOORWOORD - Cees Helder
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Het is 2005, een jaar waarin het begrip ‘vergeten groenten’ 
nog zeker niet zo ingeburgerd is als dat het nu is, als Cees 
Helder in een interview in elsevier al verzucht dat hij de 
smaak van oude groenten terug wil proeven. Hij doelt dan 
niet op pastinaak of een oude rabarbersoort, maar 
gewoon op tomaat, die weer naar tomaat moet smaken: 
'De smaken zijn door jarenlange manipulatie veranderd: 
witlof is minder bitter, een tomaat is minder tomaat.  
nu weerklinkt de roep om terug te gaan naar de oorspron-

kelijke smaak. een spruitje mag weer naar een spruitje 
smaken. Dat juich ik toe. als kok ben ik blij dat de 'verloren 
groenten' weer uit de vergetelheid worden gehaald. Dat 
geeft ons de kans ons te onderscheiden.'
rungis pakte deze uitdaging destijds graag op en kwam in 
een zeer nauwe samenwerking met Jac nijskens met een 
enorm assortiment ‘onvergetelijke groenten’ die inmiddels 
niet meer weg te denken zijn in de keuken en waarvan u er 
velen vindt in dit boek.

Verloren sMaken
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 Suikerwier 
• Zachte ziltzoete zeesmaak
• Te gebruiken bij maken van dashi
•  Meekoken met groenten
• €€

 Zee-eikwier 
•  Zilt en nootachtig
•  Koken of als chips 
•  Sojasaus en groentegerechten
• €€

 Zeespaghetti 
• Smaak als clams en kokkels, ziltig
• Rauw, gekookt of gefrituurd
• Vis, schaal- en schelpdieren
• €€

 Visdraadwier
• Krokant en licht zilt
•  Rauw houden
•  Mooi krokant bij romige crème
• €€

 Dulse
• Volle en rokerige smaak 
• Rauw, blancheren of stoven
• Vis, schaal- en schelpdieren
• €€

 Roodhoorntjeswier 
• Fruitig, structuur van zeekraal
• Rauw, kort stoven of frituren
•  Zowel hartig als zoet
•  €€€

 Rode zeevermicelli 
•  Geconcentreerde zeewiersmaak
• Kort blancheren of frituren
• Vis, schaal- en schelpdieren
• €€

 Kombu Breton 
• Vleesachtig, zilt en zoet
•  Bouillon van trekken of koken
• Vis, schaal- en schelpdieren
•  €€
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 Zeekraal
• Zilte smaak en sappige bite 
• Rauw of kort stoven
•  Boter en knoflook
•  €

 Zeevenkel 
• Zilt en sappig 
• Rauw verwerken
• Vis, schaal- en schelpdieren
•  €€€

 Schorrekruid 
• Zilte en kruidige smaak 
• Rauw of kort stoven
• Zeevruchten of vegetarisch
•  €€

 Zeebanaantjes 
• Sappig met een zilte smaak 
• Rauw verwerken
• Vis, schaal- en schelpdieren
•  €€

 Zilte zeekool 
• Zilt en sappig
• Kort blancheren
• Boter, zuring en witte wijn
•  €€€

 Lamsoren 
• Zilt van smaak, ook iets kruidig
• Kort stoven of blancheren
• Boter, knoflook en sjalot
•  €

 Monniksbaard
• Zacht en sappig
• Rauw of kort stoven
• Schaal- en schelpdieren, vis
•  €€

 Zeemelde 
• Zilt stevig blad 
• Rauw of gestoofd
•  Als zoutvervanger bij vis
•  €€

 Land zeewierkruid
• Zilt en sappig
• Rauw of kort gestoofd
• Olijfolie, vis en asperges
• €€

 Zeerozemarijn 
• Sappig met een zilte smaak 
• Rauw of kort stoven
• Gegrilde vis
• €€€

Waar u links nog 
wieren ziet, staan op 
deze pagina louter 

zeegroenten.
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 4.03 uur
De restaurants geven bij de snij-
keuken aan, hoe zij de groenten 
en het fruit bewerkt willen heb-
ben. De bonken handgeschild of 
geschraapt? De Granny Smith in 
brunoise van 5 mm? Alles is hier 
mogelijk lijkt het.

 2.52 uur 
Natuurlijk gaan hier ook volle 
pallets de deur uit, maar bij veel 
van de orders is orderpicken 
eerder 'boodschappen doen'. 
Dat gaat heel zorgvuldig. De 
orderpickers hoeven in principe 
niet op kwaliteit te controleren, 
want dat is eerder gebeurd: alles 
wat hier staat, is goed. Toch kan 
men het niet laten.  

 3.25 uur 
De tomaten staan in een apart  
magazijn met een eigen tempera-
tuur. De ruimte is gevuld met de 
geur ervan. Voor restaurant 'Aan 
Zee' staan de tomaten al klaar. 
Net als de rest van de order, die 
we straks tegen half tien zullen 
bezorgen.
 

 1.31 uur  
Zeker twintig mensen zijn druk 
aan het orderpicken en ook in de 
snijkeuken is het spitsuur. Bij de 
Lambada-aardbeien wordt een 
bordje neergelegd: NIET SNOEPEN! 
De geur is wel verleidelijk en vult dit 
deel van het magazijn, dus bij de 
balie wordt een bakje 'proef'aard-
beien neergezet. De chef mag er 
geen tekort komen.
 
 

 3.20 uur
Met grote toewijding worden 
fraaie houten kistjes met een 
assortiment vers fruit gevuld. 
Die staan later deze dag op het  
hoofdkantoor van een multi-
national. Het kistje werd door 
Rungis speciaal voor deze klant 
ontwikkeld. Vandaag gaat het om 
bananen, mandarijnen en frisse 
appels.  

 3.56 uur
Fel licht, muziek uit de radio en één 
en al bedrijvigheid. Alleen de klok 
laat zien dat het even voor vieren 
is. Voor de rest zou je dat hier niet 
vermoeden. De routeplanner is 
binnengekomen om de inmiddels 
verzamelde orders toe te wijzen 
aan de diverse routes die gereden 
worden. Dat gebeurt vooral op basis 
van ervaring. 
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 4.45 uur
 De busjes worden gevuld met 
de routes in de hand: wat er het 
laatst uit gaat, moet er uiteraard 
het eerste in. De mannen over-
leggen met elkaar en infomeren 
elkaar over de handigste route 
naar de keukendeuren van de 
horeca.

 5.15 uur
De busjes raken voller. De eerste 
drie zijn al vertrokken en nieuwe 
melden zich aan het dock. Wat 
in een lange nacht aan orders 
verzameld is, verdwijnt in een zeer 
rap tempo in de laadruimtes. De 
eerste drie adressen zijn al voor de 
ochtendspits bevoorraad.

 4.09 uur 
Yoram Vooijs, bedrijfsleider bij 
Rungis, is ook vele uren in de weer. 
Hij is hier overduidelijk de spin in 
het web die met drie computer-
schermen voor zijn neus optimale 
logistiek, een optimale prijs en op-
timale klanttevredenheid probeert 
te combineren. Weinig lijkt hem te 
ontgaan.

 5.01 uur
Topoverleg over de achterdeur van 
een Amsterdams restaurant. De 
vraag: hoe bereik je de achterdeur 
en kunnen we de bestelling, als er 
nog geen chef aanwezig is, daar 
voor de deur achterlaten? De man-
nen delen hun ervaring.

 4.14 uur 
De routes zijn gepland en de 
sleutels van de zo typerende 
Rungis-busjes liggen klaar. Eén 
voor één komen de chauffeurs 
binnen en monsteren de zendin-
gen die klaar staan. Een eerste 
busje wordt al tegen het dock 
gereden.

 5.25 uur
Het gaat niet alleen om kleine 
bakjes viooltjes, een truffel of 
geschild bietje; ook grotere 
hoeveelheden verlaten het 
gekoelde magazijn. Met een 
heftruck wordt een flinke bestel-
ling behendig in een bestelbus 
geschoven.
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 8.24 uur
Als één van de laatste op deze 
route wordt restaurant Aan Zee 
bevoorraad. We moeten drie 
keer lopen om alles binnen te 
krijgen. Het gaat direct in de koe-
ling. De twee chefs hier contro-
leren niet, maar vertrouwen op 
de kwaliteit. We krijgen een kop 
espresso in het nog stille, maar 
nu al sfeervolle restaurant. 

 

 5.31 uur 
Iedere klant heeft hier zijn eigen 
wensen. We zien in een kist de 
handgeschraapte bonken liggen 
die straks met ons meegaan 
richting restaurant Aan Zee. De 
bestellijst die uit de computer 
kwam, is afgevinkt. We kunnen zo 
vertrekken. 

 9.34 uur
Rungis is een handelaar in groen-
ten en fruit, maar ook een door-
dacht logistiek bedrijf. Om de hoge 
servicegraad te kunnen realiseren 
tegen een reële prijs, pikken veel 
van de bussen op de terugweg al 
de goederen op die inmiddels her 
en der zijn ingekocht. Wij laden in 
het Westland een pallet groene 
asperges in.

 6.03 uur
De orders zijn de deur uit. Maar 
wie denkt dat de rust wederkeert, 
heeft het mis. Er worden al weer 
nieuwe orders verzameld en de 
mensen van inkoop lopen in de 
magazijnen om 'de schade op te 
nemen'. Zij beginnen over een half 
uur met het op orde brengen van 
de voorraad. 

 12.54 uur
Dit bedrijf stopt nooit. Als we te-
rug zijn op de zaak, worden daar 
de orders via het bestelsysteem 
en telefoon al weer verwerkt. In 
het magazijn begint vroeg in de 
avond het orderpicken weer...

 9.45 uur
Aldoor maar weer die haarnet-
jes... Heel wat mannen die we 
tegenkomen bij Rungis hanteren 
de tondeuze en zijn van dat 
probleem verlost.
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Hoe je dit kunt lezen?
• Smaak
• Mogelijke bereiding
• Favoriete combinatie
•  Prijsindicatie binnen de
   eigen productgroep

 Lichtgroene courgette
• Zachte smaak, gegaard sappig
•  Bakken, stoven en koken
•  Knoflook, citroen, munt, tomaat
• €€

 Groene courgette
• Zachte smaak, is gegaard sappig
• Grillen, bakken, koken en vullen
•  Paprika, champignon en tomaat
•  €

 Gele courgette 
• Zachte smaak, is gegaard sappig
• Tourneren en roosteren
•  Lente-ui en chorizo
• €€

 Witte aubergine
• Rijke smaak, neemt smaken op
• Gestoomd of gepoft in de oven
•  Knoflook, tomaat en paprika
• €€

 Konasu
• Sappig met een intense smaak
• Gepoft in de oven of gestoofd
• Mozzarella, tomaat, courgette
• €€€

 Witte aubergine 'eitje' 
• Zachter en zoeter van smaak 
• Leuk voor- of bijgerecht 
•  Knoflook, tomaat en paprika
• €€

 Purpura 
• Geconcentreerde auberginesmaak
• Gerookt of gevuld
• Knoflook, tomaat en paprika 
• €€

 

 Patlican
• Minder zaad en dunnere schil
• Ook wel Turkse aubergine
•  Couscous, mint en koriander
• €

 Nasu 
• Rijke smaak, neemt smaken op
• Gegratineerd of als crème
•  Gelakt met miso en sojasaus
• €€

 Nipple fruit
• Smaak doet denken aan aubergine 
• Gekookt als groenten of rijp als fruit
•  Met knoflook en vadouvan
• €€€€

 Mini Graffiti aubergine
• Rijke smaak, neemt smaken op
• Van de barbecue of grill
•  Knoflook, tomaat en paprika
• €€

 Aubergine
• Rijke smaak, neemt smaken op
• Gegrild of gepoft in de oven
•  Knoflook, tomaat en paprika
• €

 Graffiti aubergine 
• Neutrale volle smaak
• Gebakken en gelakt met kalfsjus
•  Balsamicovinaigrette en parmezaan
• €
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 Clemenruby mandarijn 
• Friszuur en iets zoet
• Rauw of als compote
• Als handfruit of bij desserts
•  €

 Limes 
• Aromatisch met frisse smaak 
• Rauw of om te persen
• Voorgerechten en desserts
•  €

 Moro bloedsinaasappel 
• Vollere smaak en dieprode kleur
• Rauw of om te persen
• Salades, voorgerechten, desserts
•  €€

 Star ruby grapefruit  
• Licht bitter, friszuur en iets zoet
• Rauw of als compote
• Noordzee krab en avocado 
•  €€

 Buddhafinger 
• Geheel gebruiken, geen bittere kern
• Dunne plakken snijden
• Brengt desserts of salades op smaak
•  €€€€

 Citroen 
• Friszuur en aromatisch
• Perfect om laffe smaken op te halen
• Witbier, peer en meloen
•  €

 Limequats 
• Rauw vrij bitter en zuur
• Konfijten
• Desserts en kaasgerechten
•  €€€

 Bittere sinaasappel 
• Schil is bitter, sap niet
• In ijs of marmelade
• Desserts of fruitsalade
•  €€

 Kumquats
• Rauw vrij bitter en zuur
• Konfijten
• Desserts en kaasgerechten
•  €€

 Citroenquats 
• Heerlijk zurig van smaak 
• Rauw, konfijten of als marmelade
• Hangop, mango, macadamianoot
•  €€€
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 Clemenruby mandarijn 
• Friszuur en iets zoet
• Rauw of als compote
• Als handfruit of bij desserts
•  €

 Limes 
• Aromatisch met frisse smaak 
• Rauw of om te persen
• Voorgerechten en desserts
•  €

 Limequats 
• Rauw vrij bitter en zuur
• Konfijten
• Desserts en kaasgerechten
•  €€€

 Bittere sinaasappel 
• Schil is bitter, sap niet
• In ijs of marmelade
• Desserts of fruitsalade
•  €€

 

 Kaffir limes
• Intens en geparfumeerd
• De schil geraspt of het sap geperst
• Door de currypasta’s en boemboes
•  €€€

 Lime caviar 
• Fruitig-frisse limesmaak
• Krokante bolletjes
• Voorgerechten en desserts
•  €€€€

 Witte grapefruit 
• Friszuur en licht bitter
• Rauw of om te persen
• Fruitsalade of nagerechten
•  €€

 Citron de Nice
• Zachte en volle citroensmaak
• De schil geraspt of het sap geperst
• Voorgerechten en desserts
•  €€

 Ugli
• Zoet, sappig en zeer smaakvol
• Kruising pompelmoes & mandarijn
• Fruitsalade of nagerechten
•  €€

 Witte pomelo 
• Lichtbitter van smaak 
• Met suiker kort onder hete grill
• Rietsuiker en citroenmelisse
•  €€

 Sweetie 
• Zoete variant van grapefruit
• Kruising grapefruit en pomelo
• Fruitsalade of nagerechten
•  €€

 Mineola mandarijn 
• De smaak is friszuur
• Kruising mandarijn & grapefruit
• Fruitig tussendoortje of desserts
•  €€

 Rode grapefruit 
• Zoet met licht bitter aroma
• Rauw of om te persen
• Voorgerechten of desserts
•  €€

 Rode pomelo 
• Lichtbitter van smaak
• Rauw verwerken
• Fruitsalade of nagerechten
•  €€
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