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Bordopmaak: De 7 zonden 

Door Jan Boeren 

Welke fouten maken we nu zoal bij Bordopmaak? Het zijn er zeven. We begaan ze 
allemaal wel eens. Sommige zijn hardnekkig en krijgen we maar niet onder de duim. 
Andere hebben we afgezworen en herkennen we nu – soms met enig leedvermaak - 
bij onze zondige collega’s. 

Nou, hier komen ze: hou je vast! 

  

1. De kindertekening. We zijn er meester in. We maken vooral smiley’s: twee 
oogjes, mondje, neus al dan niet met snor, oortjes: het zit er allemaal op en 
aan. Heb je het door dan zie je het overal: smiley’s, smiley’s en nog eens 
smiley’s. Wonderijk toch dat dat zo in ons zit vastgeroest. Maar er zijn meer 
kindertekeningen: het procententeken is favoriet bij de opmaak van 
rechthoekige of vierkante borden: we trekken een diagonaal en zetten er iets 
boven en iets onder. Het zijn altijd van die scheve bordjes, altijd uit balans. De 
‘held’ zit meestal in een hoekje te verkommeren. We volgen nooit eens 
gewoon de vorm van het bord! Altijd weer die diagonaal.Met de smiley en het 
procententeken hebben we tachtig procent van deze zonde wel zo’n beetje 
gehad, maar in de resterende twintig procent kom je toch ook wonderlijke 
creaties tegen: huisjes, bomen, ik heb zelfs eens een hengelaar aan het water 
gezien. En wat dacht je van dobbelstenen: drie, vier en vijf ogen zijn favoriet. 

2. Een andere alomtegenwoordige zonde wordt begaan door de separatist: alles 
ligt los op het bord; er is geen verbinding. De componenten horen gewoon niet 
bij elkaar. Je zou het gerecht net zo goed allemaal op kleine schaaltjes 
kunnen serveren, zoiets als een Indische rijsttafel. 

3. De stapelzonde: we gaan verder met de stapelaar: hij is vaak ook meteen een 
separatist: de componenten liggen niet alleen los op het bord, maar hij maakt 
per component een stapeltje: een stapeltje frietjes, een stapeltje boontjes, een 
stapeltje getrancheerde biefstuk. Alles keurig gesepareerd en vooral geen 
enkele verbinding. Soms maakt de stapelaar een torentje van alle 
componenten. Dat kan mooi zijn, want zo creëer je hoogte. Maar een 
gestapeld torentje is bijna altijd een ‘oneetbaar’ torentje: je moet het eerst 
afbreken voor je kunt gaan eten. 

4. De spuiter kan er ook wat van: hij spuit lijnen en is daarmee vaak 
verantwoordelijk voor de mond van de smiley. Hij spuit die lijnen onregelmatig: 
niet strak. Dat komt omdat hij de verkeerde techniek gebruikt. Hij spuit ook 
doppen: die zien er dan uit als hondedrolletjes: de crème, puree of gelei die hij 
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spuit heeft te veel ‘stand’. Of hij spuit doppen die juist veel te weinig stand 
hebben: ze lopen meteen van het bord af. 

5. We komen bij de zonde van de symmetrie: krampachtig probeert de 
symmetrist alles ‘gelijk’ te houden: een aardappeltje rechts, dan ook een 
aardappeltje links; een erwtje rechts, dan ook een erwtje links, een crèmepje 
rechts, dan ook een crèmepje links. Behalve dat dat oersaai is is het ook nooit 
gelijk: het aardappeltje rechts is altijd net dat beetje groter of kleiner dan het 
aardappeltje links; de dopjes crème zijn nooit precies gelijk, de afstand tot de 
bordrand is nooit helemaal precies. En dat maakt het niet alleen oersaai; het is 
ook nog eens foeilelijk. 

6. De zonde van de sloddervos herken je vooral aan de snijtechniek: brunoise is 
niet mooi strak gesneden, julienne is onregelmatig, uitgestoken rondjes zijn 
rafelig. Maar ook crèmes die glad zouden moeten zijn zijn het niet, of 
aardappelpuree met brokjes er in, sauzen met klontjes, uit het vlees sijpelt 
bloed, er staat een grote duim op de rand van het bord; de spetters zitten 
overal en de weggeveegde druppel saus is nu veranderd in een veeg die 
markant aanwezig is. Het is een rommeltje! 

7. We komen bij de laatste zonde: de zonde van het zwembad: de saus wordt in 
de keuken al rijkelijk over een of meerdere componenten gegoten. En dan 
gaat er iemand met dat bord lopen: het verandert meteen in een zwembad. Er 
helpt geen moedertje lief meer aan: het wordt een grote blubber. Meestal 
slaan componenten ook nog op drift met zoveel smeermiddel, dus de hele 
bordopmaak was als de spreekwoordelijke parel voor het zwijn. 

  

Dus, waar moeten we op letten? 

• Geen kindertekening 
• Verbinding tussen de componenten 
• Geen stapeltjes of hoopjes  
• Juiste spuittechniek 
• Geen symmetrie 
• Netjes, strak en schoon werken 
• Saus pas aan tafel serveren 
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