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Portie en portiegrootte, balans in smaken en 

texturen 

Door Jan Boeren 

Als we gaan dineren, eten we ongeveer 500 gram per gelegenheid. Dat betekent dat 
wanneer we vijf gangen geserveerd krijgen, we gemiddeld 100 gram per gerecht eten. Ietsje 
meer voor het hoofdgerecht, ietsje minder voor het eerste gerecht, misschien ook iets 
minder voor het nagerecht. Je gaat dan naar huis met een voldaan gevoel: je hebt geen 
honger, maar je zit ook niet propvol. 

Eten we thuis boerenkoolstamp met worst, dan mag dat dus gerust een portie van 500 gram 
zijn. En als je veel honger hebt nog een beetje meer ook. 

We weten dat we met drie 
componenten – zeg maar 
aardappelen, groeten, vlees – geen 
mooie bordjes op kunnen maken. 
Met vijf componenten lukt dat al 
veel beter. Méér dan zeven 
componenten is voor ons amateurs 
dan meestal weer ‘een station te 
ver’. 

 Als je veel componenten op je bord 
presenteert, mogen dat allemaal 
kleine hoeveelheden zijn. 

 

Kleine componenten vragen om intense smaken: maak die kleine dingetjes dus altijd hoog 
op smaak. 

Hoe meer componenten, hoe complexer het gerecht. Kooktechnisch wordt de uitdaging al 
snel groter en groter. Alles warm op het bord zien te krijgen is met véél elementen een hele 
kunst. Maar ook de smaakbalans wordt lastiger en lastiger: zijn alle smaken wel ongeveer 
even intens? Passen die smaken wel bij elkaar? Hebben we iets zuurs? Is er bitter, zoet, zout 
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en ook nog wat umamie? Minimaal drie van de vijf basissmaken in één gerecht is toch wel 
aan te raden. 

En hoe zit het met de verschillende texturen? Hebben we zalvig als mayonaise, knapperig als 
een appel, iets krokants, iets wat zacht is als fluweel? 

Hoeveel vlees? Hoeveel vis? In zo’n vijfgangen menu is 75 gram vlees bij het hoofdgerecht al 
aardig wat. En vis is met 50 gram per portie heel acceptabel. Het hoeft allemaal niet veel te 
zijn, als het maar lekker is. En goed in balans met de rest van de componenten. 

De ware kok toont zich op zijn best als hij over al deze zaken goed nadenkt: vooraf en niet op 
basis van bestaande recepturen. Van al die voorbereiding ga je als vanzelf steeds beter 
koken! 
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