
 
 

Door Jan Boeren 

 

Een mooi bord is een goed begin. 

 

De eerste aanblik bepaalt de stemming. Dat weten we natuurlijk. En dat een eerste 

indruk geen tweede kans krijgt. En we weten ook dat ‘fine dining’ niets te maken 

heeft met het stillen van je honger.  Nee, het genieten van een culinair gerecht is de 

zintuiglijke waarneming van al die mooie, fijne, lekkere, aangename componenten 

die je worden geserveerd. En je doet dat met al je zintuigen: we zien het gerecht, we 

ruiken het, we nemen een hapje in de mond en we proeven de smaken. Tegelijkertijd 

nemen we de aroma’s waar via onze mond- en neusholte, we voelen het op onze 

lippen, mondholte, tong; we voelen texturen als krokant, knapperig en filmend, 

schuim en zalvend. En we horen de krakende geluiden bij het krokantje, of de ‘snap’ 

van de knapperige appel. Dan slikken we het hapje door en genieten na van de 

gelaagde smaken die langzaam wegebben uit onze mond. Tjonge, wat een poëtisch 

verhaal. En dat verhaal begint allemaal bij de eerste aanblik! 

Die eerste aanblik bepaalt voor degene die het gerecht gaat eten waar Bordopmaak 

begint. Maar waar eindigt het? Horen al die andere waarnemingen en dus al die 

andere zintuigen ook bij Bordopmaak? Ik vind van wel. Als kok ben je 

verantwoordelijk voor het hele gerecht in al zijn aspecten. Je moet niet alleen zorgen 

voor een mooi bord: het moet ook en vooral lekker zijn, gevarieerd, een palet van 

verschillende sensaties. Het een kun je niet los zien van het ander. Daar komt nog bij 

dat de visuele waarneming wel de eerste  waarneming is, maar daar begint het niet 

als je een gerecht gaat koken. Meestal begin je als kok met het bepalen van de 

hoofdcomponent. Dat wordt ‘de held’ van je bord. Je zoekt daar componenten bij die 

mooi bij die held passen; je maakt een keuze uit de bekende klassiekers of je 

bedenkt iets helemaal nieuws. Zo ontstaan de garnituren. Als je die bepaald hebt 

probeer je de opmaak al te visualiseren: je hebt het plaatje al zo’n beetje in je hoofd. 

Welk bord? Welke opmaakstijl, welke kleuren en texturen? Vormen en grootte: hoe 

groot worden de individuele garnituren? Hoe groot wordt de portie? En dan denk je 

nog na over de garnering, zeg maar de versiering. Welke garnering? Hoeveel 

garnering? Kun je garnering bedenken die relevant is, of met andere woorden 

garnering die logisch past bij de hoofdcomponenten en de garnituren. Dan komt de 

laatste check: welke smaken heb je nu en mis je er misschien nog een. Zijn al die 

smaken in balans of overschaduwt de een de ander? Hetzelfde geldt voor de 

texturen: hebben we alles? En de kleuren: passen die bij elkaar, of mist er nog iets? 

En zo is het cirkeltje weer rond: we zijn weer bij de visuele aspecten: het mooie bord, 

waarmee het voor je gast allemaal begint. 


