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13. RECEPTEN

Pancakes met zalm & spinazie

Spinaziesoep met paling

Carpaccio van gerookte ganzenborst

Bietjestartaar met gerookte paling

Stamppot witlof & zalm

Taco’s met pulled goose

VOORWOORD

Zondag is bij ons de familiedag. Langzaam wakker worden, 
samen uitgebreid ontbijten, wandelingetje, boekje lezen en 
liefst zo vaak mogelijk de kinderen op bezoek. De zondag 
gebruiken we ook om de week te evalueren en plannen te 
maken. Zo ontstond, tussen de koffie en het koekje, een tijdje 
geleden het idee om een boek te gaan maken. Een magazine 
waarin we jullie een kijkje zouden geven in ons heerlijke leven. 
Een inspiratiemagazine om het leven net wat meer pit te geven.  

Hier is ie dan! Speciaal voor jou; ons eerste Inspiratiemagazine. 
Boordevol leuks, moois én lekkers. Willie schreef de recepten, 
selecteerde daarbij een paar mooie wijnen en Bas dook in 
het verhaal achter onze producten. Eerlijke en ambachtelijke 
producten, die op een verantwoorde manier verwerkt worden. 
In dit eerste deel lees je ook het verhaal van de Friese 
Palingroker .

Wij wensen je veel lees- en eetplezier!

Lieve groet,
Bas & Willie

EEN MAGAZINE VOL INSPIRATIE

10. Willie Oosterbaan

3.  Bas Oosterbaan

IN DIT NUMMER

9. Duurzame paling

12. Onze tip voor Valentijnsdag

8. In de webshop

5. Het verhaal van de palingroker



In  

BAS IN HET KORT

Een horecaman in hart en nieren, dat is Bas. 
Naast zijn werk als interim facilitair en hospitality 
manager vent Bas in de weekenden, als de Friese 
Palingroker  over de Amsterdamse wateren.

Toen Bas als evenementenorganisator werkte was 
het traditioneel roken van paling één van de vele 
activiteiten die hij aanbood. In november 2017 is 
hij, op advies van een Amsterdamse zakenman, als 
parlevinker gestart in onze hoofdstad. Inmiddels 
is Bas een echte icoon in de stad. Om ook klanten 
buiten de hoofdstad en Friesland van ambachtelijke 
kwaliteitsproducten te kunnen voorzien, is hij 
samen met Willie, in 2019 gestart met een webshop. 

Bas is een familieman en staat altijd voor iedereen 
klaar. Hij zit vol verhalen en houdt ervan om lekker 
te zingen. In zijn spaarzame vrije tijd vind je Bas in 
de keuken, met een goed boek in de tuin of lekker 
bij de open haard met een goed glas wijn. 
 

DIT ZEGGEN VRIENDEN OVER BAS:

Gastvrij, groots en meeslepend en warm.

Bas Oosterbaan
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Guilty pleasure

“VOOR EEN INSTANT 
VAKANTIEGEVOEL 

GOOI IK OP 
ZONDAGOCHTEND 

EEN SCHEUTJE 
GRAPPA DOOR MIJN 

KOFFIE”

VAREN

Of dat nou een sloep, zeilboot, kano of 
de palingboot is. Van jongs af aan was hij 
bijna elk weekend zeilend op de Kaag te 
vinden. 

ITALIË

Dat hoort zeker in het rijtje van de 
favorieten. Als het aan Bas ligt bezoeken 
we zeker één keer per jaar Italië. De 
geur, het eten, de wijnen, de taal... Italië 
is toch wel het walhalla. In de vakantie 
bezoeken we een paar wijngaarden 
met het boek Gambero Rosso onder 
de arm. Als het even kan gaan we naar 
de fantastische wijnbeurs in Verona 
“Vinitaly”.

FILM

Je kan Bas niet blijer maken dan naar de 
film te gaan. Dus Netflix is werkelijk een 
uitkomst. Favoriete film is uiteraard “The 
Godfather”.

FAVORIETEN VAN BAS
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HET VERHAAL VAN DE FRIESE PALINGROKER

“Ik blijf op zoek naar 
de overtreffende 
trap van lekker!“

Fotografie: Yvonne van de Bergh 5



Wie is die man wiens leven als een 
groot jongensboek klinkt en die 
vanuit het Friese Koudum maar 
liefst 160 km over het water heeft 
getrotseerd om ieder weekend in 
onze hoofdstad te parlevinken? 
En waar komt die enorme liefde 
voor het zo avontuurlijk aan de 
man brengen van eerlijk voedsel 
vandaan? 

Oh, Waterlooplein

Vanaf het Oosterdok vaart een 
klein kajuitbootje richting de 
binnenstad van Amsterdam, met 
aan het roer Friese Palingroker   
Bas Oosterbaan. Zodra Bas 
de grachten op draait, luidt 
hij de scheepsbel en prijst hij 
zingend zijn luxe waar aan: “Vers 
gerookte paling, ambachtelijke 
zalm, overheerlijke gravad lax 
en huisgemaakte ganzenborst.’ 
Af en toe wisselt hij af met het o, 
zo bekende ‘Oh, Waterlooplein…’  
Bas heeft veel bekijks. Menig 
toerist blijft nieuwsgierig 

staan en neemt een foto. Voor 
anderen is de Friese Palingroker 
inmiddels een begrip. Zij zien al 
uit naar zijn komst en naar de 
delicatessen die hij aan boord 
heeft. Bij een bovenwoning vliegt 
een raam open. Aan een touw 
laat de bewoner een emmertje 
zakken. Even later hijst ze de 
emmer met het pondje paling en 
het wisselgeld weer omhoog. Bas 
lacht, maakt met iedere klant 
een praatje en vertelt honderduit 
over de herkomst van zijn handel. 

Het eerlijke karakter van in de 
regio geproduceerde producten

Via wat omzwervingen kwamen 
Willie en ik in Friesland terecht, 
waar ik in 1995 directeur werd 
van een hotel dat als traditie had 
om na het populaire skûtsjesilen 
deelnemers met haring en 
korenwijn te ontvangen. Nu was 
het zo dat ik een boer had leren 
kennen die de allerlekkerste 
gerookte paling verkocht. 

Het verhaal van de 
Friese Palingroker

HET VERHAAL VAN DE FRIESE PALINGROKER
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Ik heb altijd geleerd om in omzet 
te denken en besloot in plaats van 
haring, paling met korenwijn te gaan 
aanbieden. 

We hebben een rookton op de kade 
gezet, de paling erin gehangen en het 
liep meteen als een tierelier. Een ware 
belevenis voor onze afnemers, die 
zichtbaar genoten. Bovendien werd 
hiermee het zaadje voor de Friese 
Palingroker  bij mij geplant, zonder 
dat ik het zelf door had natuurlijk. 

In diezelfde periode ben ik begonnen 
met het gebruiken van zo veel 
mogelijk streekproducten, lokale 
groenten, bier uit de regio, kwark en 
kaas van nabijgelegen boerderijen, 
noem maar op. Waar het om gaat 
is dat je een andere manier van 
denken ontwikkelt. Wij, in plaats van 
alleen maar ik. Eerlijke producten 
die ambachtelijk en kleinschalig 
geproduceerd worden, maken 
me blij. Zowel de smaak als het 
verhaal erachter draagt daaraan 
bij. Eigenlijk zou je kunnen zeggen 
dat ik destijds een voorloper was op 
wat we nu allemaal gelukkig weer 
steeds belangrijker zijn gaan vinden, 
namelijk weten waar je producten 
vandaan komen en zo duurzaam en 
dier- en natuurvriendelijk produceren.

 Ik vaar mijn eigen koers

Ik geniet er intens van om door 
Amsterdam te varen. Zodra het 
donderdag is en ik mijn boeltje inpak, 
denk ik… heerlijk! Met mijn luxe 
producten verkoop ik een beleving, 
maar juist doordat ik alles met zoveel 
liefde doe, beleef ik zelf des te meer. 
Elke dag opnieuw heb ik de mooiste 
gesprekken en avonturen. Ze zeggen 
weleens: je hebt boeren en je hebt 
bouwers. Een boer geniet ervan om 
elke dag hetzelfde te doen en te 
zien. Een bouwer heeft uitdagingen 
en avontuur nodig. Ik behoor heel 
duidelijk tot die laatste categorie. Ik 
moet wel zeggen dat ik mijn passie 
volledig kan uitleven omdat er een dijk 
van een vrouw naast me staat die me 
steunt. Zij is het die vanuit huis onze 
luxe geschenkpakketten klaarmaakt 
en verzendt, en de hele boel draaiende 
houdt. We zijn een goed team!’ 

Het hele verhaal over Bas lees je op 
onze website.

“Elke dag opnieuw heb ik 
de mooiste gesprekken en 
avonturen.”

HET VERHAAL VAN DE FRIESE PALINGROKER
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GEROOKTE ZALM GRAVAD LAX OESTERS

GEROOKTE PALING

GANZENBOUT GANZENBORST

€ 57,50

PULLED GOOSE

In de  
webshop

Bestel eenvoudig via onze webshop. We leveren op 
elk adres in Nederland. De producten worden gekoeld 
verzonden en zijn na levering ongeopend nog 14 dagen 
houdbaar in de koelkast. Ook leuk als cadeau!

€ 57,50

Op zoek naar een origineel 
cadeau voor een echte 
liefhebber? Wij verkopen 
vis- en wijn-cadeauboxen 
voor elk budget. Ook leuk 
als relatiegeschenk.

GESCHENK-
BOXEN

ONZE PRODUCTEN

NAAR WEBSHOP

NAAR WEBSHOP

Fotografie: Elsbeth van den Berg 8
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HART VOOR DE PALING

Gerookte paling is een typisch Nederlandse delicatesse. Helaas neemt, 
door overbevissing, de populatie al jarenlang af. Daarom is de paling 
in Nederland een beschermde diersoort. Onze paling komt uit Noord-
Ierland. Daar is van overbevissing geen sprake. Door Pater Oliver P. 
Kennedy zijn er veertig jaar geleden afspraken gemaakt met de vissers 
over het vangen van de paling, de zogeheten visquota. Onze paling is 
voorzien van het ESF-keurmerk. Hiermee helpt de Friese Palingroker  
aan een verbeteren van de palingstand in Nederland.

HET PROCES VAN ROKEN

Het spel van het roken heeft iets magisch... Voor het beste resultaat 
is Bas op onderzoek uitgegaan. Via via is hij uiteindelijk bij Teake 
Salverda in de leer gegaan. Hier leerde hij de kneepjes van het vak. Een 
ambacht dat van vader op zoon, generaties lang wordt overgedragen. 
Ook al rookt Bas al jaren, toch verbetert, ontdekt en verwondert hij 
zich iedere dag opnieuw.

DUURZAME
PALING

Foto: Kim de Vries

PRODUCT UITGELICHT

NAAR WEBSHOP
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WILLIE IN HET KORT

Ergens in de jaren 60 geboren in Zuid-Holland. Al ruim 
30 jaar gelukkig getrouwd met Bas, (schoon)moeder en 
oma-to-be. 

Sinds 2016 geregistreerd vinoloog. Doordeweeks werkt 
Willie bij het ROC. In de spaarzame vrije momenten 
ondersteunt zij Bas met raad en daad.  Willie bedenkt 
de recepturen en de bijbehorende wijnen en houdt zich 
ook bezig met het aansturen van PR & Marketing en 
social media. 

Ook is ze dol op schilderen, loopt ze tegenwoordig 
minimaal zeven kilometer per dag en verheugt zich op 
het eerst kleinkind.

DTI ZEGGEN VRIENDEN OVER WILLIE:

Gezellig, pittig, betrokken, goed gevoel voor humor.

Willie Oosterbaan

OVER WILLIE
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“NATUREL CHIPS MET 
OUDERWETSE 

COCKTAILSAUS. 
UITERAARD MET ZELF 

GEMAAKTE MAYONAISE. 
EN EEN KOPJE ENGELSE 

THEE.”

FAVORIETEN  VAN WILLIE

WIJN

Veel mensen zullen denken 
dat het Willie te doen is om het 
drinken, maar wat haar echt 
fascineert is de grote diversiteit 
aan smaken al naar gelang het 
wijngebied.

UITDAGING

De grootste uitdaging voor 
Willie is om de leukste gerechten 
te bedenken met paling. Ook 
al is paling niet haar favoriete 
vissoort.

GEZIN

Haar gezin staat op nummer 
één. Bas en haar kinderen. En 
hoewel het ook best spannend 
is kijkt Willie er naar uit om in 
februari oma te worden!

Guilty pleasure:
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VERRAS JOUW LIEFDE

Willie: “Of ik Valentijn vier? Ja, maar omdat het dit jaar op een zondag is 
vind ik het nog leuker om er extra aandacht aan te besteden. Op tijd uit 
bed om pancakes te maken voor een ontbijt op bed. Het dienblad vul ik 
met gestapelde pancakes in een hartjesvorm met daarbovenop de warm 
gerookte zalm. Dit vergezeld met  van een glas prosecco. Geserveerd in 
een mooie coupe. Tegen borreltijd serveer ik oesters met gin.”

Happy Valentinesday!

ZO MAAK JE EEN OESTER OPEN

1. Pak een handdoek, oestermes en de oesters.
2. Pak de oester met een handdoek vast. Zo bescherm je je hand. Leg de 

oester plat met de bolle kant omlaag. Hou hem stevig op zijn plaats.
3. Steek het oestermes in het scharnier (de smalle kant aan de achterkant). 

Draai je mes zodat de oester langzaam open gaat. Zorg dat de schelp 
niet breekt en dat er geen schilfers in de oester komen.

4. Als de bovenkant loskomt zet je je mes in het midden. Je kunt nu de 
spier wegsnijden die de oester dicht houdt. Je kunt er ook voor kiezen 
de oester eerst helemaal te openen.

5. Is de oester open? Dan snij je de spier weg. Dat doe je door het mes 
langs de binnenkant van de bovenste schelp te schuiven (horizontaal). 
De schelp is nu open.

6. Schuif het mes onder de oester en snij hem los.
7. Spoel de schelp af en serveer de oester, met wat citroen, in de schelp 

(direct serveren en opeten).

TIP VOOR VALENTIJN

Oesters

Voor een 

onvergetelijke

Valentijn:

TIP VAN WILLIE

NAAR WEBSHOP
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Brunch 2 personen

Ingrediënten 

150 gr. warm gerookte zalm op kamertemperatuur  |  135 gr boekweitmeel | 
130 ml melk  |  snufje zout  |  1 tl bakingsoda  |  3 middelgrote eieren  |  
2 el gesmolten roomboter (plus extra om te bakken)  |  spinazie naar smaak. 
Hoe meer spinazie des te groener de pancakes.

 
Zo maak je het

• Hak de spinazie fijn.
• Zeef de bloem, bakingsoda en zout boven een mengkom.
• Splits de eieren en klopt de eidooiers los.
• Doe in een andere kom de lauwe melk, de losgeklopte eidooiers en meng 

dit lichtjes met een vork tot een mooi geheel en voeg nu de wat afgekoelde 
gesmolten roomboter toe. Meng dit alles door het bloemmengsel met een 
garde, mixer of keukenmachine.

• Klop nu de eiwitten stijf.
• Voeg daarna voorzichtig het beslag toe aan de eiwitten.
• Als laatste de gehakte spinazie toevoegen.

 En nu bakken!

Zet de koekenpan op het vuur, smelt de boter. Als de boter heet is, schep 
dan in het midden van de koekenpan 1 kleine soeplepel met pancakebeslag. 
Draai nu niet met de pan maar laat het rustig garen. Draai de pancake om als 
de bovenkant droog begint te worden. Bak de volgende pancakes op dezelfde 
wijze tot het beslag op is.

Stapel de pancakes op elkaar en leg tussen elke pancake wat gerookte zalm.

PANCAKES MET 
ZALM & SPINAZIE

Prosecco

Tip voor Valentijnsdag

RECEPTEN
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Ingrediënten 

2 tenen knoflook, fijngesneden  |  25 gr  roomboter op kamertemperatuur  |  
2 sjalotjes, fijngesneden  |  300 gr groene asperges, in stukjes  |  300 gr jonge 
bladspinazie, gewassen  |  1 liter groentebouillon  |  100 gr gerookte palingfilet, 
in stukjes van 1,5 cm 

Garnering: lente-ui en rode peper

 
Zo maak je het

• Blancheer de gesneden asperges enkele minuten tot ze beetgaar zijn.
• Smelt de 25 gram boter in een soeppan.
• Bak de knoflook met de sjalotjes 1 minuut zachtjes (niet laten verkleuren).
• Schep daarna de aspergestukjes erdoor en bak deze nog 3 minuten mee.
• Voeg nu de spinazie toe en laat al het blad al omscheppend slinken.
• Schenk de bouillon bij de groenten en breng het aan de kook. 

 Serveer!

Pureer de soep. Dat kan met een staafmixer of een  blender. Breng op smaak 
met zout en peper.  Doe voorzichtig met het zout. De gerookte paling is ook 
zout. Schep de soep in een kom of glas en garneer het af met de gerookte 
palingfilet. Serveer het met sneetjes boerenbrood en roomboter.

Voor een bite: fijn gesneden lente-ui. Hou je van meer pit? Top de soep dan af 
met een fijn gesneden Spaans pepertje!
 
* blancheren:  Is een kooktechniek voor kort koken en dan met koud water afspoelen.

SPINAZIESOEP 
MET PALING

RECEPTEN

Lunch 2 personen Chardonnay
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Ingrediënten 

gerookte ganzenborst  |  pijnboompitten    |  rucola en little gem  |  geroosterd 
brood

DRESSING
1 tl mosterd  |  1 el azijn  |  3 el olijfolie, (zachte extra vierge)  |  zout en peper
Wil je een zoetere dressing? Gebruik dan balsamico azijn met 2 theelepels 
honing.

 
Zo maak je het

• Rooster de pijnboompitten en laat afkoelen. 
• Maak de dressing. Meng de mosterd met de azijn, olijfolie, zout en peper. 

Klopt dit tot een homogeen mengsel.
• Snij de gerookte ganzenborst, tegen de draad, zo dun mogelijk.

 Serveer!

Verdeel op een plank de rucola  en little gem. Daar bovenop de gesneden 
gerookte ganzenborst. Druppel de dressing in een cirkel over de ganzenborst. 
Top het af met de geroosterde pijnboompitten.

CARPACCIO VAN 
GEROOKTE GANZENBORST

RECEPTEN

Voorgerecht 2 personen Merlot
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Ingrediënten 

1 grote of 2 kleine gekookte bietjes   |  1 sjalotje  |  4 augurken  |  citroensap  |
2 el fijngehakte peterselie  |  1 tl worcestershiresaus  |  een scheut pittige 
olijfolie  |  pepertje (naar smaak)  |  1 el cranberrygelei  |  1 el (oester)mayonaise  
|  150 gr paling  |  peper & zout

 
Zo maak je het

• Snij de bietjes, het sjalotje en de augurken brunoise (in klein blokjes).
• Meng de augurken, sjalotje, cranberry en peterselie door de bietjes. Voeg 

dan het citroensap, de olijfolie, de worcestershiresaus, het pepertje en de 
mayonaise toe. 

• Goed en rustig mengen.

Oestermayonaise:

• Maak de oesters open en schoon. Doe deze in een mengkom.
• Zet de staafmixer erin en tijdens het mixen een scheutje olijfolie. Mix net 

zo lang tot het een homogene substantie is.
• Voeg peper toe, proef even of er zout bij moet.

 Serveer!

Verdeel de bietjes tartaar op de lepels, of  verdeel het over twee bordjes met 
een dresseerring, daar bovenop in reepjes gerookte paling. Top het af met de 
oestermayonaise en wat gesneden peterselie.

BIETJESTARTAAR
MET GEROOKTE PALING

RECEPTEN

Amuse 2 personen Spätburgunder
16



Ingrediënten 

500 gr kruimige aardappelen  |  3 stronkjes witlof  |  300 gram warm gerookte 
zalm  |  dille en bieslook  |  ei  |  boter  |  150 ml karnemelk op kamertemperatuur  
| zout en peper  |  citroen

 
Zo maak je het

• Haal eerst de warm gerookte zalm uit de koelkast. Kan het even op 
kamertemperatuur komen. 

• Kook de geschilde aardappelen, stamp ze fijn met ei, klont boter en de 
karnemelk.

• Tijdens het koken van de aardappels snij je de witlof zeer fijn. Doe de witlof 
in een vergiet en sprenkel er wat citroensap overheen. Dan verkleurt de 
witlof niet.

• Als de puree klaar is roer je er de witlof door heen, samen met de fijn 
gesneden dille en bieslook. Proef of alles op smaak is en anders nog wat 
zout en peper toevoegen

• Je kan nog de zalm uit elkaar plukken en door de stamppot roeren.  Maar 
je kunt de zalm er ook los bij serveren.

 Serveer!

Maak op het bord (met een bakring) een torentje van de stamppot en leg de 
zalm er bovenop. 

STAMPPOT 
WITLOF & ZALM

RECEPTEN

Diner 2 personen Riesling
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Ingrediënten 

Vulling: pulled goose  |  taco’s  |  little gem

Relish:  1 rode ui  |  250 ml witte wijnazijn  |  2 eetlepels  suiker of honing  |  
peper en zout  | een glazen potje om de relish in te doen

Tacosaus: 400 gr. gepelde tomaten  |   ui  | teen knoflook  |  geroosterde paprika  
|  1 tl komijnpoeder  |  1 tl gerookte paprikapoeder  |  1 tl oregano  |  
peper en zout |  olijfolie |  eventueel jalapeño als je van pittig houdt

 
Zo maak je het

Relish
• Als het water kookt zet je het potje en deksel voor de relish er een paar 

minuten in om te laten steriliseren.  Laat afkoelen op een schone theedoek. 
• Snij de ui in dunne ringen. Vul de pot met de uienringen.
• In een steelpannetje doe je de witte wijnazijn, suiker, zout en de 

peperkorrels.
• Breng het aan de kook tot de suiker en zout volledig is opgelost.
• Giet het mengsel met de witte wijnazijn over de uienringen.
• Schudden en klaar, nu nog even 30 minuten laten staan.
• Bewaren in de koelkast

Tacosaus
• Verwarm de olijfolie in een pan, snipper de ui, pers de knoflook.
• Fruit de gesnipperde ui en de knoflook.
• Snij de geroosterde paprika in blokjes en verwarm het mee.
• Voeg de gezeefde tomaten, komijnpoeder, gerookte paprikapoeder, 

oregano, zout, peper en suiker toe en verwarm 15 minuten.

 Serveer!

Verwarm de taco’s zoals op de verpakking staat. Vul ze met  de litte gem, 
pulled goose en top het af met de zoet-zure rode ui en tacosaus. Serveer het 
geheel op een mooie houten plank voor een fleurig geheel.

 

TACO’S
MET PULLED GOOSE

RECEPTEN

Lunch of diner 2 personen Donker bier
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Yvonne van de Bergh

Thuis...

waar je 
je anker
uitgooit
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