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Bordopmaak: Begrippen 

Door Jan Boeren 

Als we met elkaar discussiëren over een ingewikkeld onderwerp als Bordopmaak, is het 

handig om precies te weten wat de ander bedoelt. Woorden als ‘component’,  ‘bereiding’,  of 

‘garnituur’ worden nog al eens anders begrepen dan wat de spreker er mee bedoelt. Wat is 

nu het verschil tussen twhniek en bereiding? Wat bedoelen we met garnering en wanneer is 

een saus nu wel of juist geen component? Ik probeer wat helderheid te scheppen met het 

lijstje hieronder. 

 

 Hoofdcomponent: de belangrijkste component van een gerecht. De naam van 

de hoofdcomponent wordt in de naam van het gerecht genoemd.  De 

hoofdcomponent moet de ‘held’ van het bord zijn. De held verdient een plaats 

op het erepodium. 

 Garnituur: aanduiding van bij een gerecht behorende onderdelen die karakter 

aan het gerecht geven, maar niet de hoofdcomponent zijn. Garnituren 

ondersteunen de hoofdcomponent in smaak, textuur, vorm, kleur en soms 

zelfs geluid: de ‘kraak’ die je hoort. Garnituren worden vaak in de naam van 

het gerecht genoemd. 

 Garnering: is een versiering van het gerecht - meestal eetbaar - maar minder 

belangrijk dan een garnituur. Soms worden er wel kooktechnishe handelingen 

aan verricht, maar als dat al zo is, dan zijn die handelingen van weinig belang. 

Garnering wordt nooit in de naam van het gerecht genoemd. Een voorbeeld 

van eetbare garnering is het blaadje klaverzuring bij een visgerecht, of een 

geschaafd rolletje chocolade dat bij het dessert wordt geserveerd. Een 

schelpje van een kokkel is een voorbeeld van een niet eetbare garnering. 

 Component: een component is een zelfstandig deel van een gerecht. De 

component kan - nu, of korte tijd geleden – bereid zijn in de keuken waarin 

ook de andere onderdelen van het gerecht bereid zijn: we spreken dan van 

een bereiding. Is de component kant en klaar gekocht, dan is het geen 

bereiding, maar wel een component. Er is geen wezenlijk verschil tussen een 

garnituur en een component. Als we aangeven hoeveel componenten er in 

een gerecht zitten, dan tellen we de hoofdcomponent en de garnituren wél, 

maar de garnering  niet mee. 

 Bereiding: is een component die nu of kort geleden in de keuken waar het 

gerecht bereid wordt is gemaakt. Aan een bereiding zijn altijd kooktechnische 

handelingen verricht. 
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 Condiment: is een element van een gerecht dat geen op zichzelf staande 

component is, maar wel kooktechnishcbe handelingen heeft ondergaan. 

Condimenten worden meestal kant en klaar gekocht. Condimenten kunnen 

zowel ‘als zodanig herkenbaar’ als ’niet meer als zodanig herkenbaar’ worden 

gebruikt. Mosterd is een bekend condiment dat vaak gekocht wordt; 

mayonaise is een condiment dat we meestal zelf maken. Beide kunnen als 

zodanig herkenbaar op een bord gepresenteerd worden, of juist in een 

bereiding zijn gebruikt waarbij je het condiment niet meer als zodanig kunt 

zien, maar wel proeven natuurlijk! 

 Een kooktechniek, ook wel ‘techniek’ genoemd, is een serie samenhangende 

handelingen die al dan niet in combinatie met andere technieken tot een 

bereiding leidt. Koken van aardappelen is zo’n techniek, net als bakken van 

aardappelen, poffen, of in olie konfijten. Er zijn hele simpele technieken – 

schillen van aardappelen – maar ook best wel complexe: het  tempereren van 

chocolade. 
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