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Leidraad samenstellen gerechten 

Door Jan Boeren 

Veel amateurkoks hebben moeite om een mooi gerecht samen te stellen. Als je deze 
leidraad volgt wordt het meteen een stuk makkelijker: 

• Ga voor een superieure smaakbalans en idem bordopmaak. Onder smaakbalans 
verstaan we ook texturen; bij bordopmaak horen ook kleuren, vormen en de keuze 
van je bord. 

o De Bordopmaak is de eerste kennismaking met een gerecht. Een eerste indruk 
krijgt geen tweede kans. 

o Smaakbalans, smaaksequentie, gelaagdheid van smaken: wie dat allemaal 
beheerst is een topkok. 

• Aantal componenten: 
o Drie is te weinig: van aardappelen, groenten en vlees kun je geen mooi bord 

maken. 
o Vijf lijkt ideaal: met vijf componenten kun je niet alleen een mooi bord 

opmaken, maar je vindt ook makkelijker balans tussen smaken en texturen. Je 
hebt zelden meer nodig dan vijf componenten. Ook beroepskoks gaan vaak 
voor vijf componenten op het bord. 

o Zes componenten kan als het per se moet; zeven is meestal al te veel: onze 
‘span of control’ is gewoon niet groter.  

o Elke component die er bij komt maakt bordopmaak en smaakbalans ongeveer 
twee keer zo moeilijk. Zo redenerend zijn acht componenten dus acht keer 
moeilijker in balans te brengen dan vijf. Tien componenten zijn al 32 keer zo 
moeilijk!! 

• De hoofdcomponent: 
o Bijna elk gerecht heeft een hoofdcomponent. Dat is de ‘held’ van je bord. Hij 

moet op een troon. En de andere componenten ondersteunen die 
hoofdcomponent. Visueel, met smaak en met textuur.  

• Complexiteit: 
o Zorg dat je nooit meer dan één complexe bereiding op je bord hebt. Vraag je 

trouwens af of dat überhaupt wel moet, zo’n complex dingetje. Voegt het wat 
toe? Wat is dan de meerwaarde? Of wil je alleen maar een kunstje laten zien? 

• Aantal smaken: 

http://www.le-cuisinier.nl/


 
 

www.le-cuisinier.nl  

o Drie van de vijf basissmaken (zout, zoet, zuur, bitter en umamie) is prima. Vier 
kan ook; vijf is vaak te veel. Umamie en zuur – in die volgorde – hebben altijd 
voorrang. 

• Aantal texturen: 
o Drie texturen in een gerecht is prima. Meer hoeft echt niet en ‘dubbelen’ is 

nergens goed voor. Dus een bepaalde textuur maar één keer gebruiken.  
• Garnering: 

o Zorg dat garnering (weinig of geen bereiding en voornamelijk voor visuele 
effecten), relevant is: De smaak moet kloppen: want ook cresses en andere 
garneringen hebben meestal smaak. Zo doen Honey cress (kiemplant van 
stevia) en Atsina cress (anijskiem, ook wel micro sambuca genoemd) het 
prima op zoete nagerechten, maar eigenlijk niet op een hartige toepassing. En 
Vene cress (kiem van een zuringsoort) en tuinkers of waterkers passen weer 
niet zo goed bij een zoet gerecht. 

o Ga nooit alleen voor het visuele aspect: het moet ook ergens naar smaken. 
Eetbare bloemen zijn vaak onnodig en voegen zelden iets toe. 

o Eén of twee garneringen zijn prima; méér dan twee is bijna altijd te veel. 
o Zet cresses en andere garnering altijd of rechtop (steeltje ergens ingestoken) 

of in een ‘positie’ als van een vallend blad (steeltje omhoog). Leg dus nooit 
garnering zomaar plat ergens op je bord. 

• Relevantie; cohesie: 
o Zorg dat je smaken en je texturen bij elkaar passen, dat de componenten 

relevant zijn, dat de compositie coherent is. Iedereen begrijpt dat aardbeien 
en slagroom niet passen bij erwtensoep. Bij minder explicite combinaties 
moet je even goed nadenken of ze wel bij elkaar horen. 

o Het bord draagt bij aan relevantie en cohesie: gebruik een niet-rond bord 
alleen als je daar een (erg) goed argument voor hebt. Een rechthoekige 
opmaak op een rechthoekig bord kan, net als ‘herhaling’. Maar op een rond 
bord staat dat meestal net zo goed.  

• Style over substance: 
o Wij zijn niet zo van de ‘mimicry’: het is het één, maar het lijkt wat anders. Je 

ziet ze wel eens: appeltjes bij het dessert: het blijken met groene kleurstof 
gekleurde mousses met een chocolade stokje als ‘steeltje’ te zijn. Of druiven 
die bij nader inzien bolletjes ganzenlever met een geleicoating van 
gepureerde zwarte olijven blijken. Doe maar niet! Het gaat eigenlijk altijd ten 
koste van de kwaliteit van je gerecht. Het is al snel ‘een kunstje’. 

o ‘Eetbare bloemen’ – we hadden het er al over – dienen meestal om saaiheid 
en slordigheid letterlijk te verbloemen. Ze voegen zelden iets toe. 

• De Culinaire Succes Factoren (CSF’n) die Peter Knosse definieerde zijn een prima 
extra leidraad. Hier met enige toelichting van ons. En ja, we ontkomen niet aan wat 
herhaling: 

o De titel van het gerecht moet de lading dekken. Woordspelletjes, 
provocatieve titels en raadseltjes werken al snel contraproductief. 

o De geur van een gerecht is na het visuele aspect de tweede kennismaking. 
Zorg dat die lekker is, de lading dekt, een belofte inhoudt. 
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o Smaakbalans, we hadden het er al over: extreem belangrijk. Minimaal drie, 
misschien vier smaken. En bij voorkeur umamie en zuur en dan nog een of 
twee andere smaken.  

o Een mix van texturen: ook daar hadden we het al over. drie is prima, maar 
dubbel ze nooit. 

o Zorg dat er altijd umamie in je gerecht zit. Wij vullen nog aan: én zuur als het 
maar even kan. 

• De finale check: 
o Vraag je van je eigen gerecht af: ‘Als ik dit in een bistro voorgeschoteld krijg, 

wat denk ik dan? Dit is wat ik verwacht in een bistro: lekker, ongecompliceerd, 
ziet er leuk uit’. Dan heb je een bistro-gerecht gemaakt en ben je aangeland 
op het niveau van bistro-kok. Of denk je: ‘Een rommeltje, de smaken kloppen 
niet, het bord ziet er niet uit.‘ Dan valt er nog wat te leren en ben je misschien 
een bevlogen, maar nog niet zo handige amateurkok. 

o Als je dit gerecht in een restaurant geserveerd zou krijgen: ‘Een smakelijk 
gerecht, mooie presentatie en de smaken kloppen’. Dan zit je op het niveau 
van restaurantkok. Maar denk je: ‘Zal ik het maar terugsturen naar de 
keuken? Zeggen dat ik dit niet accepteer?’ Dan ben je nog niet toe aan dit 
niveau en valt er dus nog veel te leren. 

o Situeer je dit gerecht bij een sterrenrestaurant en is je reactie dan: ‘Zo! Wat 
een prachtig bordje, wat een mooie smaakbalans. Dit is echt heel bijzonder’. 
Dan behoor je als maker van zo’n creatie tot de culinaire top van 
amateurkoks. Maar denk je: ‘Oeps, de kok is ziek zeker: zou de schoonmaker 
aan het fornuis staan?!’ Dan heb je misschien last van een ‘apprenti sorcier 
attitude’ (het gedrag van een tovenaarsleerling) en wordt het tijd dat je met 
beide benen op moeder aarde belandt en je je realiseert dat dit niveau voor 
jou nog even minstens één station te ver is.  

Succes met je culinaire creaties.  
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