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PASHOUDER
Word lid van Fryslân 
Culinair 
en ontvang de pas. 
Kijk op de site voor
alle voordelen. 
www.fryslanculinair.nl

Fryslân 
Culinair

Lidnummer:

Naam:

Fryslân Fryslân 
Pas

Volg Fryslân Culinair @FryslanCulinair

lokaal 
water

100% 

Maak nu kennis met het 
mooie en pittoreske Makkum

Kom “Overnachten bij de Hofleverancier” vooraf 
gegaan door een heerlijk diner bij It Posthûs Makkum.

Overnachting voor 2 personen 
incl. 2 x 3-gangen diner € 179,50.

Reserveer nu 
info@vannuyenmakkum.nl of 

info@itposthus.nl.

Bistro Nijeholt en Aragosta 
lid Fryslân Culinair

Fryslân Culinair-voorzitter Tjitte de 
Wolff is opgetogen over de uitbrei-
ding: ‘Wij willen doorgroeien naar 

meer dan vijftien restaurants. Het 
moeten natuurlijk wel echte ver-
sterkingen zijn. Dat staat met deze 

restaurants buiten kijf. Wij zijn blij 
met hun toetreding.’

Bistro Nijeholt is naast De Heeren 
van Harinxma (bekroond met een 
Michelinster) het tweede restaurant 
van Lauswolt en wordt vanuit dezelf-
de keuken gerund. Het is een echte 
bistro die laagdrempelig is en een 
warme entourage heeft. De keuken 
is bourgondisch Frans met ingredi-
enten van Friese bodem. Zomerdag 
heeft de bistro een pop-uprestaurant 
onder een bedoeïentent op het ga-
zon. Bistro Nijeholt heeft een Gault-
Millau-notering en is door Michelin 
erkend met een Bib Gourmand. Dat 
wil zeggen dat men hooggewaar-
deerde gerechten tegen een schap-
pelijke prijs biedt (menu’s tot € 39). 
De keuken staat onder leiding van 
chef Arjan Bisschop. 

Aragosta is de nieuwe zaak van Jan 
Gerard van der Wal en Wouter 
Brandsema. Zij verruilden met in-
gang van dit jaar Le Petit Bistro in 
Sneek voor een plek aan de Voor-
streek. Le Petit Bistro, eveneens lid 
van Fryslân Culinair, is overgenomen 
door Jeroen van der Geest en Ben-
the Smithuis. Ze kwamen over van 
‘hot spot’ Tapisco in Den Haag. 
Aragosta bistro cuisine régionale is 
een zaak die de romantische sfeer 
van Joop Braakhekke’s legendarische 
Le Garage heeft. Er worden gerech-
ten met intense smaken bereid. Van 
der Wal is mede-initiator van het in 
2001 opgerichte Fryslân Culinair.
Hij wil behalve kwaliteit nog wat an-
ders toevoegen aan de Friese keuken: 
‘Het mag wat mij betreft allemaal 
wat frivoler.’

BEETSTERZWAAG/LEEUWARDEN – Bistro Nijeholt op Landgoed Laus-
wolt en bistro Aragosta in Leeuwarden zijn toegetreden tot Fryslân 
Culinair, de club van kwaliteitsrestaurants in Friesland. Daarmee 
komt het aantal leden op 11. Beide gerenommeerde zaken draaien 
al een tijdje. Bistro Nijeholt werd in 2017 geopend en Aragosta in 
het voorjaar van 2021.

Fryslân Culinair-voorzitter Tjitte de Wolff overhandigt het gevelschild aan Wouter 
Brandsema (m) en Jan Gerard van der Wal.

Directeur Marc van Gulick van Landgoed Lauswolt (l) ontvangt het gevelschild van 
Fryslân Culinair-voorzitter Tjitte de Wolff.
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Producenten met het
 LABEL

VRIENDEN VAN

Onderstaande bedrijven brengen streekproducten op de markt onderscheiden 
zich daarbij door hoge kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame 
teelt, kweek of productie. Het Fryslân Culinair Label garandeert deze 
kwaliteiten. Alle bedrijven verkopen hun producten vanaf hun zaak.

Kaasmakerij De Nylander
Lange Leane 10 Workum
www.nylander.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

Pieter Peit’s Hoeve
Buitenwalweg 6 Lies
(Terschelling)
www.pieterpeitshoeve.nl

Natuurtuin It Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
Oudehorne
www.natuurtuinhummelhus.nl

Bakker De Vries
Hoofdstraat 5 
Koudum

Ambachtelijke Slagerij
Menno Hoekstra
Bumaleane 2 Anjum
www.slagerijmennohoekstra.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32
Sneek
www.weduwejoustra.nl

Kaasboerderij De Gelder
Heawei 42 Tynje
www.kaasboerderijdegelder.nl

Fiskerijbedriuw
Ale de Jager
Oan it Swin 9 Reduzum
www.praamvissenadejager.nl

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

Bakkerij Schotanus
Doarpsstrjitte 10
Twijzelerheide
www.bakkerijschotanus.nl

Patisserie De Korenbloem 
Schaafsma
Dijkstraat 46 Franeker
www.korenbloemschaafsma.nl

van Huisstede dé Slager
De Alde Mar 24
9035 VP Dronryp
www.vanhuisstede.nl.

Veltman Visservice
Industrieweg 18 | Harlingen
www.veltmanvis.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32 | Sneek
www.weduwejoustra.n

Unik Wijnhuis/LFE
Moleplaat 59
Leeuwarden
www.unikwijnhuis.nl

Mocca d’Or
Curieweg 25
Zwolle
www.moccador.nl

Slagerij van Huisstede
De Alde Mar 24 | Dronrijp
www.vanhuisstede.nl

Vanilla Venture
Contactweg 30e
Amsterdam
www.vanillaventure.nl

Spadel Nederland BV
Brieltjenspolder 28-D | Made
www.spadel.com

Bidfood
Osloweg 11-17
Groningen
www.bidfood.nl

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

Bouwhuis  
Horeca en Grootverbruik
De Wieken 2 Sint Nicolaasga
www.bouwhuis.nu

Drankenhandel Hooisma BV
Edisonstraat 14 
Franeker
www.drankenhandelhooisma.nl

Culinaire Groothandel G. 
Krikke & Zn. B.V.
Biensma 34 Grou
www.krikke.nl

Kwast Wijnkopers B.V.
Roggestraat 30 
Nieuw-Vennep
www.kwastwijnkopers.nl

Fortuin Wilhelmina Pepermunt
Fortuinweg 2
Dokkum
www.fortuin.com

Velzen Textielreiniging B.V.
De Marne 108A
Bolsward
www.velzentextiel.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Fourcroy
Parklaan 43
Bussum
www.fourcroy..nl

NNRD
Het Helmhout 5
9206 AZ. Drachten
www.nnrd.nl

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

Wat je ook doet, je doet het altijd samen. Of je moet in je uppie 
een roman gaan schrijven. Dan heb je niemand nodig. Maar 
waar ondernomen wordt, daar kan iemand het niet alleen. 
Teamgeest is vereist. Dat geldt juist voor restaurants. Daar 
komen veel disciplines bij elkaar. Toch kan de een niet zonder 
de ander omdat je met z’n allen bijdraagt aan dat ene doel: 
gasten verwennen in alle opzichten. Hartelijk ontvangen, ser-
vice verlenen, contact maken, goed eten voorschotelen, een 
aangename kamer bieden enzovoorts. 
In de restaurantwereld heb je de zogeheten ‘witte brigade’, de 
keuken (al gaan veel koks tegenwoordig ook vaak in zwart), 
en de ‘zwarte brigade’, de bediening (al is dat niet meer 
zo algemeen). Het is de kunst deze twee brigades als een 
twee-eenheid te laten opereren. Van belang is dat ze indivi-
dueel verantwoordelijkheid nemen maar collectief denken. 
Alleen dan kun je succes behalen. Om die reden was ik ver-
heugd een reportage te lezen in de Leeuwarder Courant over 
de samenwerking tussen de horeca en de onderwijsinstel-
lingen, de ROC’s (regionale onderwijscentra). Alles begint bij 
een goede opleiding hoewel er in ons vak gelukkig ook ruimte 
is voor autodidacten. Maar het onderwijs zie ik als de kraam-
kamer voor de personeelsbezetting, die in onze branche krap 
is. Je mag blij zijn met kwaliteitsmensen. Zij vormen het kapi-
taal van elke onderneming. 
Net als voor de zaken afzonderlijk is teamspirit ook belangrijk 
binnen een samenwerkingsverband als Fryslân Culinair. Dat 
doe je ook met elkaar. Onze organisatie krijgt steeds meer 
vorm. Speciale commissies zijn op diverse fronten actief. 
Bea Brouwer houdt zich bezig met het voucherverhaal, Jan 
Gerard van der Wal behartigt de labelhouders, Johan Schota-
nus begeleidt de scouting van nieuwe leden en Sjouke Schil-
stra coördineert de Mini Events. Die laatste gaan naar mijn 
mening een succes worden. Wij bieden onze pashouders 
een mooi uitje en een inkijkje bij interessante bedrijven, ze 
proeven kwaliteit en in sociale zin voegt het ook wat toe. Als 
voorzitter kan ik alleen maar zeggen dat onze club de wind in 
de zeilen heeft. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen (Bistro 
Nijeholt en Aragosta) en drie labelhouders hebben zich ge-
meld. Het fundament wordt sterker, de teamgeest wint.

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân Culinair 

en directeur van hotel-
restaurant Golden Tulip 

Tjaarda. 

TEAMGEEST

Column

Chefs Zuiver-Vlieland koken  
voor tweede maal Waddendiner 
Op 12 oktober vond het derde jaar-
lijkse Waddendiner plaats in Den 
Haag. Een gezelschap van ruim 100 
politici, bestuurders, lobbyisten en 
anderen waren uitgenodigd voor 
het diner in pers- en debatcentrum 
Nieuwspoort. 

Dit jaar werd het diner georganiseerd 
vanuit het project Waddengastronomie 
versterkt Werelderfgoedbeleving. De 
chefs van Restaurant Zuiver-Vlieland 
bereidden voor de tweede maal een 
speciaal vier-gangen Waddendiner, een 
staalkaart van wat het Waddengebied 
te bieden heeft. Zo werden ingrediën-
ten als duindoorn, Waddengarnalen 
en Vlielandse boleten in de gerechten 
verwerkt. 

Het doel van het project Waddengas-
tronomie versterkt Werelderfgoedbe-
leving is het bouwen aan een culinaire 
traditie van Waddengastronomie, ge-
dragen door groene voedselproducen-
ten en horeca, met het Unesco we-
relderfgoed als bakermat van smaak, 
gezonde voeding en bewust leven. Een 
doel dat perfect aansluit bij de visie 
van Zuiver: zo bewust mogelijk koken 
en kopen, zo duurzaam mogelijk en 
met zo min mogelijk waste. Daarnaast 
wordt er bij Zuiver gewerkt met pure 
en eerlijke producten uit het seizoen, 
liefst van eigen moestuin en van 
Streekboeren&Co. 

Voor chefs Robert Buurma en Joël 
van der Heide en eigenaar Roland 
Bakker was het een grote eer om het 
Waddendiner wederom te mogen ver-

zorgen. De missie om de smaak van de 
Wadden te laten proeven is geslaagd. 
De reacties van de gasten waren zeer 
positief. Zo positief dat Restaurant 
Zuiver-Vlieland ook voor volgend jaar 
weer gevraagd is het Waddendiner te 
koken. 

Amuse van waddengarnalen

Chef Robert Buurma en leerling 
gespecialiseerd kok Rudie de Vries.

Voor als de zon wat korter 
schijnt, het antwoord op de  lange 

 avonden. Al het goede van een 
heerlijk vol biertje. Donker, stevig 

en  verwarmend. Verrijkt met 
speels zoethout en kruidig kaneel. 
Om langzaam van te genieten, op 

een donkere winteravond bij de open 
haard of de centrale verwarming!

Alc. 9% vol.

meer info 0566 - 65 23 45

seizoensbie
r

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!
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‘Misschien ben ik toch  
die cowboy geworden’

Aaldering Pinotage is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair

fryslan culinair aaldering pinotage oktober 2020.indd   1fryslan culinair aaldering pinotage oktober 2020.indd   1 21-10-2021   16:05:5221-10-2021   16:05:52

KOST WINNING
Leeftijd 59.
Geboorteplaats: Heerenveen.
Woonplaats: Oranjewoud.
Burgerlijke staat: Getrouwd met Yt 
van Es, 2 dochters: Sandra (31) en 
Laura (29). 
Opleiding: LTS T-stroom, IVA Driebergen 
en de Koninklijke Luchtmacht.
Werk/carrière: European Airfilter Group, 
Filter Service, SmartRigging en FibreMax.
Functie: Directeur/eigenaar SmartRigging 
en FibreMax.
Restaurant: Bistro Nijeholt (Lauswolt).
Kok: Nelson de Brock.
Bediening: Lisanne van der Ploeg.
Interview Albert van Keimpema.

Rinze-Jan van der Schuit

Column

BEETSTERZWAAG – Rinze-Jan 
van der Schuit is een onderne-
mer pur sang: hij pakt wat op, 
bedenkt wat, probeert wat, on-
derneemt, grijpt kansen, vindt 
uit, neemt risico’s, verliest soms, 
wint vaker, werkt aan teambuil-
ding, bouwt fabrieken, trekt de 
wereld in, overtuigt mensen, 
verovert markten, innoveert 
en verkoopt. Vijftien wereld-
patenten heeft hij op zijn con-
to. Het is niet niks wat hij heeft 
bereikt met zijn ondernemingen 
SmartRigging (verstagingen) en 
FibreMax (oersterke aramideve-
zels die overal kunnen worden 
toegepast). Het laatste dus ook 
voor tuibruggen. Maar laat die 
infrawereld nu conservatief zijn, 
alleen in beton en staal gelo-
vend en gevoelig voor designar-
chitectuur. 

‘Je zou van mijn product de sterk-
ste bruggen kunnen bouwen, maar 
die ambitie heb ik opgegeven. Ze 
moeten het wel willen zien,’ aldus 
Rinze-Jan.
Recent heeft hij de plannen ont-
vouwd van een compleet nieuwe 
fabriek in Friesland. Van daaruit 
vinden de aramidevezels wereld-
wijd hun weg.

Dit kun je als jongen niet beden-
ken. Dit kun je alleen opbouwen als 
je een heilig geloof in jezelf en in je 
producten hebt: ‘Ik heb momenten 
gehad dat ik alles verkocht, alles 
opgaf en niks meer had. Maar dan 
nog was ik niet verslagen.’
Wat hij wilde worden was de droom 
van elke broekpoeper: cowboy, pi-
loot. Hij las boeken van Arendsoog, 
zag op tv The Thunderbirds. Tech-
niek had zijn belangstelling: ‘Op 
mijn 9e kon ik al lassen. Dat had 
ik van monteurs geleerd. Heit had 
namelijk een garage.  Met een ge-
motoriseerde skelter croste ik over 
de Schans. Wat ik uit elkaar sleu-
telde zette ik blind weer in elkaar.’
De eerste centen die hij verdien-
de was als autopoetser bij Heit: ‘Ik 
kreeg alle mooie bolides van gro-
te mannen als Smilde, Kuiper en 
Nieuwe Weme onder handen. Ze 
glommen als nieuw. Op een zater-
dag pakte ik zo 200 gulden. Van 
mijn spaargeld kocht ik mijn eerste 
crossmotor.’

Heit vond dat zoonlief autoverko-
per moest worden maar Rinze-Jan 
kwam terecht bij filterondernemer 
Klaas Gübler. Hij ervoer dat je als 
werknemer ook ‘voor niks’ kunt 
werken. Na een jaar was hij terug 
bij Heit. Dat duurde niet lang. In de 
buurt zaten Pieter en Albert Bor-
kent en voor hen mocht Rinze-Jan 
filters verkopen voor eigen winst en 
risico. Op kredietbasis. Binnen een 
halfjaar moest hij van de inkoop 
af. Heit regelde een Mercedes-bus 
en Rinze-Jan reed stad en land af 
langs autoschadebedrijven. De ba-
sis was gelegd. In 1983 startte hij 
Filter Service Heerenveen. 
Rinze-Jan: ‘Omdat ik dacht dat ik 

het beter kon. Ik vond dat je veel 
meer met filters kon doen. Bijvoor-
beeld in stadsbussen. Daar zaten 
een soort van wasemkappen in. 
Zwarte walmen. Dat kon veel scho-
ner. Ik ontdekte dat het leuk is om 
wat te bedenken. Ik verdiende dik 
geld. Na Batavus was Filter Service 
het best renderende bedrijf van 
Heerenveen.’
Tal van ondernemingen richtte hij 
op, nam hij over of fuseerde hij. 
Ondertussen gingen de uitvindin-
gen door, zoals een koolstoffilter 
waarmee je de gevreesde schilders-
ziekte voorkwam. En de activitei-
ten bleven niet tot de landsgrenzen 
beperkt. In Lyon nam hij een pla-
muurfabriek over en in Milaan een 
verffabriek. Zeven bedrijven had hij, 
100 miljoen omzet en 250 man in 
dienst.

Toen was het 1996: ‘De boel was 
geëxplodeerd en ik was flauw van 
mezelf. Plotseling was de uitdaging 
weg. Ik geloofde het wel, ik ver-
kocht bedrijf na bedrijf. Ik was 38 
jaar en ik had alles: huizen, boten, 
auto’s. Even dacht ik zo oud te kun-
nen worden. Maar ik had niks meer 
om handen, geen verhaal meer. En 
overal waar ik kwam dacht ik: dit 
kan beter.’
Dat bleef hem triggeren. Op de 
Monaco Yacht Show liep hij jacht-
bouwer Jan Jongert tegen het lijf. 
Zijn bedrijf was zinkende. Rinze-Jan 
nam drie opdrachten aan. Red je 
kont maar, had Jongert gezegd, je 
bent zelf ondernemer geweest. Het 
was de tijd dat er nogal wat on-
gelukken op zee gebeurden waar-
bij soms doden vielen. Oorzaak: 
metaalmoeheid in de verstaging. 
Zijn oplossing: een carbonvezel! 
De voordelen: minstens zo sterk 
als staal, lichter en geen metaal-
moeheid. Een zeiljacht van 65 me-
ter was destijds de grootste ver-
stagingsopdracht ter wereld. Een 
nog belangrijkere vinding was het 
ontwikkelen van endless winding 
(eindeloos wikkelen van begin tot 
eind). In 2005 bouwde Rinze-Jan 
een fabriek van 80 meter die met 
zeecontainers werd verlengd tot 
110 meter.
In 2009 volgde FibreMax. Ook een 
kabel, maar dan voor de industrie 
en met een andere vezel: arami-
de. Om de sterkte te illustreren: 
de kabel heeft een trekkracht van 
1.000 ton.  

Het kostte bloed, zweet en tranen 
eer er succes gloorde: ‘Al mijn pri-
végeld ging erdoorheen. Banken 
geloofden er niet in en verzekeraars 
waren niet te overtuigen. Het tes-

ten kostte heel veel tijd, geld en 
energie. Ik moest alles verkopen. 
Ik ben een paar keer technisch fail-
liet geweest omdat ik te ver voor 
de muziek uitliep. In 2006 had ik 
niks meer en in 2012 weer niet. 
Ik zat in een huurflatje en ik reed 
in een Peugeotje van mijn dochter 
van 250 euro. Mijn leven was een 
rollercoaster. Ik wist wel dat mijn 
idee goud waard was. Pas in 2012 
had ik mijn eerste klant.’
Vijf jaar later ontstond de markt 
die Rinze-Jan zelf hielp opbouwen. 
‘Net op tijd, want nu vrat FibreMax 
de running business van SmartRig-
ging op. In 2018 groeiden we drie 
keer zo groot, in 2020 twee keer 
en in 2021 weer twee keer.’
Mede door een megaproject van 
een drijvend windpark half onder 
water met turbines van 300 me-
ter die door kabels die niet rekken 
op hun plaats worden gehouden. 
Door de groene energierevolutie 
die eraan staat te komen heeft Fi-
breMax een gouden toekomst en 
is het veel geld waard. De nieuwe 
fabriek wordt geheel gerobotiseerd. 
Spannend wordt het wel: ‘Wat mijn 
mensen er gaan doen is nog nooit 
eerder gedaan.’
‘Dit had ik niet in mijn stoutste dro-
men kunnen bevroeden. Alhoewel: 
ik wil altijd winnen. Dat heb ik van 
de zeilsport overgehouden. Ik kan 
Spartaans leven, beloon mijzelf als 
ik vind dat ik het heb verdiend, en 
straf mezelf als ik niet heb voldaan 
aan mijn verwachting.  Dan ontzeg 
ik mij alle luxe. Ik ben happy met 
wat ik bereikt heb. Misschien ben 
ik toch die cowboy geworden! Of 
piloot. Ik geef vol gas en leef snel, 
net als in zaken!’

Ik kom graag in Barcelona. Het 
is een moderne wereldstad 
die aan eigenheid niks heeft 
verloren. In nauwe straten zie 
je nog steeds bordjes die het 
eenrichtingsverkeer van paard 
en wagen aangeven omdat de 
voermannen elkaar niet konden 
passeren. Bovendien is het een 
stad boordevol cultuur. En in 
het bijzonder de gastronomische cultuur. Het heerlijke weer helpt 
natuurlijk mee, maar het blijft bijzonder dat waar je ook bent in de stad, 
overal langs straten en op pleintjes gegeten wordt. Van de vroege 
middag tot de late avond. Slecht eten bestaat er niet. De gemiddelde 
kwaliteit is hoog. Eten in Barcelona is een verslavend feest. 
Behalve restaurants in alle variëteiten zijn er in Barcelona ook veel 
kookstudio’s. Om bekend te raken met de Mediterrane keuken zou 
je daar eens een bezoek moeten brengen. Wat je kookt eet je als 
deelnemer zelf op. Dus lunch of diner is meteen geregeld.
Ik was te gast in BCN Kitchen van Xavier Auglade, een Catalaan die 
de kooklessen ook in het Engels kan geven. Het aardige is dat hij 
je eerst meeneemt naar de markthal om boodschappen te doen. 
Onderwijl vertelt hij over de groenten, de vis, het vlees en het brood 
dat hij koopt voor de gerechten die op het menu staan. Deze keer zijn 
dat tomatenbrood (Pa Amb Tomàquet), tortilla’s, gazpacho, paella en 
een dessert. Eenvoudige gerechten. Juist in die eenvoud verschilt de 
Spaanse keuken van de Nederlandse haute cuisine; men houdt vast 
aan traditionele maaltijden die op conventionele wijze worden bereid. 
Terug naar de kookstudio van Xavier. Hij toont alle ingrediënten op 
het kookeiland. Er ligt een rijkdom aan ingrediënten: prei, ui, paprika, 
knoflook, tomaat, pepers, wortelen, aardappelen, komkommer, 
citroen, sinaasappel, brood, garnalen, mosselen, inktvis en nog 
meer. Hij demonstreert hoe je tomatenbrood maakt (zijn record is 
50 seconden). Knoflook en de overdwars gesneden volrijpe tomaat 
rasp je op het met olie ingewreven crunchy brood. Gazpacho is mijn 
favoriete voorgerecht, ook in Nederland hoewel je het hier niet gauw 
op de kaart aantreft. Deze koude groentesoep komt uit Andalusië 
(Zuid-Spanje) waar boeren zich ’s zomers onder hoge temperaturen 
opkikkerden met de gepureerde mix van tomaten, paprika rood en 
groen, ui, knoflook, komkommer, olijfolie (eerste persing) en sherry 
vinaigrette. Dit geeft een boost waarop je de rest van de dag de zware 
landarbeid kunt verrichten.
De Catalaanse tortilla is een omelet van ei, aardappelen en 
gekaramelliseerde ui. Je bakt hem kort van beide kanten. Iedereen 
kan het, maar je moet wel blijven opletten. Je kunt er eindeloos mee 
variëren door groenten toe te voegen (courgette, aubergine), kruiden, 
jam, kaas of Sobrassada (gezouten worst van de Balearen). 
Van de paella denken de meeste mensen dat het een visgerecht 
is. Niet waar. Paella kun je net zo goed met kip of konijn bereiden. 
Xavier kiest voor vis en schaal- en schelpdieren (Paella de Marisco). 
De basis is een curry met witvis die lang op het vuur staat. Garnalen, 
geroosterde inktvis en mosselen worden later aan het rijsgerecht 
toegevoegd. Er wordt afgesloten met een Crema Catalana, een 
dessert dat stamt uit de 11e eeuw. Het is een crème brûlée (op 
Catalaanse wijze met kaneel en schilrasp van citroen en sinaasappel) 
en we krijgen een lesje in karamelliseren.
Daarna is het smullen geblazen. Restaurants die graag een dagje 
rond willen draaien zouden hun programma kunnen uitbreiden met 
een kookworkshop. Daar moet een markt voor zijn. Voor mensen die 
Barcelona willen bezoeken: zet dit op je activiteitenlijst. Leerzaam, 
gezellig en lekker.

Albert van Keimpema

KOOKSTUDIO

Lisanne van der Ploeg, Rinze-Jan van der Schuit en Nelson de 
Brock.

VOORGERECHT
Steak tartaar

HOOFDGERECHT
Black Angus entrecote 

NAGERECHT
Lopend taartje van chocola

DRANKEN
rode wijn en mineraalwater (Bru)

DIGESTIEF
Louis III cognac

MENU
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Bakker Vakkeuken, Bûtenpôle 1, Berlikum, www.bakkervakkeuken.nl

De beste oplossing vraagt om maatwerk
Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige 
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg 
en de maritieme sector. 

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00

ambacht
maakt het
verschil
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 Bistro Nijeholt Beetsterzwaag
 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure Joure
 Bistro Aragosta Leeuwarden
 It Posthûs Makkum
 Restaurant De Oranjetuin Tjaarda Oranjewoud
 Restaurant Vis en Meer Woudsend
 Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
 Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Deze restaurants zijn aangesloten bij Fryslân Culinair.
Een samenwerkingsverband van 11 gedreven restaurateurs, 
die naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product 

op een creatieve manier promoten.

Fryslân Culinair Secretariaat
postbus 30, 9270 AA de Westereen

info@fryslanculinair.nl
www.fryslanculinair.nl

De Waard van Dokkum
Markt 30a - Dokkum
T 0519-220350
www.abdijvandokkum.nl 

Restaurant logement
De Hinde
‘t Oost 4, Hindeloopen 
T. (0514) 52 38 68
www.dehinde.nl

Restaurant  
de Jouster Toer
Midstraat 54, Joure 
T. (0513) 41 82 16
www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver - Joure
Douwe Egbertsplein 1a, 
Joure, T. (0513) 41 70 70
www.joure-zuiver.nl

Bistro Aragosta
Voorstreek 12, Leeuwarden
T. (058) 30 30 481
www.bistro-aragosta.nl

It Posthûs Makkum
Plein 15, Makkum
T. (0515)231 153
www.itposthus.nl

Restaurant  
De Oranjetuin Tjaarda
Kon. Julianaweg 98,  
Oranjewoud 
T. (0513) 43 35 33
www.tjaarda.nl

Restaurant Vis en Meer
De Dyk 6, Woudsend
T. (0514) 591 748
www.restaurantvisenmeer.nl

Restaurant 
Zuiver - Vlieland
Willem de Vlaminghweg 2, 
Oost-Vlieland, T. 0562-451857
www.zuiver-vlieland.nl

Le Petit Bistro
Muntstraat 2 - Sneek
T 0515-433460
www.petitbistro-sneek.nl

Bistro Nijeholt
Van Harinxmaweg 10
Beetsterzwaag
T. (0512) 38 12 45
www.lauswolt.nl

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 9 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver Joure
Joure - www.zuiver-joure.nl

Restaurant It Posthûs Makkum
Makkum - www.itposthus.nl 

Le Petit Bistro
Sneek - www.petitbistro-sneek.nl

Restaurant de Waard van Dokkum
Dokkum - www.dewaardvandokkum.nl

Hindeloopen

Vlieland

Joure Oranjewoud

Dokkum

Sneek

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.nl

Restaurant Zuiver Vlieland
Vlieland - www.zuiver-vlieland.nl

Restaurant Vis en Meer
Woudsend - www.restaurantvisenmeer.nl

Makkum

Woudsend

 = Fryslân Culinair restaurant
 = labelhouder (zie: www.fryslanculinair.nl)

Fryslân Culinair labelhouders

 Echte Bakker Marten Boonstra Akkrum
 Bakker Kluft Makkum
 Patisserie De Korenbloem Schaafsma Franeker
 Bakker De Vries Koudum
 Kaasboerderij “De Gelder” Tijnje
 Kaasmakerij De Nijlander Workum
 Pieter Peit’s Hoeve BV Lies
 Natuurtuin It Hummelhûs Oudehorne
 Ambachtelijke Slagerij Menno Hoekstra Anjum
 Van Huisstede dé Slager Dronrijp
 Weduwe S. Joustra & Zn. Sneek
 Boomsma Distilleerderij Leeuwarden
 Fiskerijbedriuw De Jager Reduzum
 Ijsselmeervisbedrijf Bootsma Hindeloopen

scan de QR code en meld u aan voor de FC nieuwsbrief.

Leeuwarden

Beetsterzwaag

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Roggebrood wordt sexy 

Herfsttruffels rechtstreeks uit Umbrië 

Tjaarda Times

In het Stan Huygens Journaal van 
De Telegraaf stond over de streek-
productverkiezing van Fryslân Cu-
linair geschreven dat ‘roggebrood 
best sexyer mag’. 

Dat bracht winnaar Wander Scho-
tanus uit Twijzelerheide op een idee. 
Sinds dit najaar maakt hij een speciaal 
roggebrood waar de naam ‘sexy’ aan 
gekoppeld is. Het is een heerlijk, klef 
roggebrood waarin onder meer ro-
zijnen en abrikozen in verwerkt zijn.
‘Lekker smeuïg,’ zeggen Wander 
en Reitse Spanninga, die er eentje 
thuisbezorgd kreeg door Fryslân Culi-
nair-voorzitter Tjitte de Wolff.
Wat heet, het is een roggebrood die 
erin gaat als koek. De receptuur met 
gedroogde vruchten blijkt heel ge-
slaagd. 

‘Normaal gesproken bak ik één keer in 
de week roggebrood, nu twee keer,’ 
zegt Wander over de belangstelling.
Hij is een ervaren bakker die in 2005 

ook al eens de streekproductverkie-
zing van roggebrood won. Toenmalig 
juryvoorzitter Joop Braakhekke, naar 
wie de bokaal is vernoemd, zei bij die 
gelegenheid dat roggebrood ‘naar de 
stal moet ruiken’. Ditmaal leverde de 
winst veel publiciteit op: ‘Frans Bauer 
heeft mij zelfs op televisie genoemd.’ 
Wander bakt het roggebrood naar 
een recept van zijn vader: ‘Het is niet 
moeilijk. De temperatuur moet goed 
zijn en het roggebrood moet niet te 
lang in de oven liggen.’ Zelf eet hij 
dagelijks roggebrood, in zijn woor-
den ‘bakbrogge’: roggebrood met be-
schuit en kaas. ‘Er zitten veel vezels in. 
Goed voor de darmen. Voor kinderen 
die niet goed kunnen poepen zeer aan 
te raden,’ lacht Wander.

Hij is inmiddels benaderd door bier-
brouwerij Gudzekop in Goingarijp. Die 
wil iets doen met zijn roggebrood. Een 
kaaswinkel in Drachten wil het rogge-
brood verkopen. Roggebrood wordt 
dus sexy!

Bistro Aragosta in Leeuwarden heeft 
een directe lijn met Italië voor de 
aanvoer van truffels. Onlangs kwam 
een mooie samenwerking tot stand 
met Tartuvino in Drachten die binnen 
24 uur vers gezochte truffels vanuit 
Umbrië (Italië) naar de Voorstreek in 
Leeuwarden brengt. Commissaris van 
de koning Arno Brok overhandigde 
tijdens de officiële opening van Bistro 
Aragosta ruim 2 kilo truffels, waar-
mee al een signaal werd afgegeven 

dat deze delicatesse een belangrijk 
ingrediënt in de gerechten van Ara-
gosta zijn.

Wild Art Diner vrijdag 19 novem-
ber 18.00 ism Galerie Autrevue
Een volledig verzorgde avond vol 
kunst, cultuur, muziek, verhalen over 
wild, de jacht en jagers, een veiling 
en een topdiner inclusief wijn- en 
waterarrangement. In een groene 
entourage worden de gasten ont-
vangen door een groot jagerskoor 
met amuses en bubbels. Kunste-
naars Randolph Algera en Gabriëlle 
Westra laten bijzondere schilderijen 
van jachttaferelen zien. Ze vertellen 
over het ontstaan van de schilderij-
en, die worden geveild ten bate van 
Agrarisch Natuurfonds Fryslân dat 
zich inzet voor het behoud van de 
Friese natuur en tradities.

Traditionele stamppotavond in 
Grand Café 1834 op 26 november. 
Een heerlijke avond voor groot en 
klein. De jaarlijkse stamppotavond 
met Sinterklaas én roetveegpiet. Ou-
derwets gezellig met lekkere stamp-
pot! De Sint neemt voor alle gasten 
een cadeautje en gedicht mee!

Pre Kerst Arrangement v.a. 6 de-
cember
2x overnachten in een comfortplus 
kamer, 2x uitgebreid ontbijtbuffet, 
1x 3-gangen kerstdiner: € 134 p.p.

Kerst 25 en 26 december
Een culinaire kerst in restaurant de 
Oranjetuin van Tjaarda Oranjewoud. 
Geniet van een 5-gangen diner in 
restaurant ‘de Oranjetuin’, beide 
kerstdagen om 18.00 uur, € 67,50 
p.p. Uitgebreid tafelen en genieten 
van de beste wijnen. Een overwel-

digende avond helemaal in de stijl 
van Kerst.
Met de hele familie tijdens de kerst-
dagen brunchen in Tjaarda Oranje-
woud. Voor de kinderen is clown 
Auke aanwezig. De brunch kost € 
44,50 p.p. (all inclusive) en kinderen 
tot 12 jaar krijgen 50% korting op 
de brunch.
Feestelijk genieten in Grand Café 
1834 tijdens de kerstdagen. Wij 
serveren beide dagen een 4-gangen 
lunch van 12.00-15.00 uur. Prijs à € 
49,50. Het 4-gangen diner begint om 
19.00 uur (€ 49,50). Kinderen krijgen 
50% korting en een kinderdiner. 

Foodtruck
Van 23 december t/m 9 januari staat 
de Foodtruck voor de deur. Lekker 
genieten van warme dranken en 
winterse gerechtjes.

Winterse Royal Arrangementen
Zeer aantrekkelijke all inclusive arran-
gementen en een 5-daagse vakantie 
(o.a. 4 overnachtingen met ontbijt, 
1x halfpensiondiner, 1x sharing di-
ner, 1x Grand Café-menu, wellness, 
fitness). Vanaf € 370 p.p.

De nieuwsbrief Tjaarda Times zit tjokvol items. Er staat deze herfst 
en winter ontzettend veel te gebeuren bij Tjaarda.

Levensverhaal, familiegeschiedenis of 
bedrijfshistorie laten beschrijven?

Bel of mail Mentis Media: 0514-531868 – avk@mentismedia.nl

Boek – Magazine – Krant – Web

Boek – Magazine 

Krant – Web

Bel of mail Mentis Media: 
0514 - 53 18 91

 avk@mentismedia.nl


