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ETEN VAN DE KUST

Van Den Helder tot Zeeland en dan over de Noordzee naar Cornwall.
De Noordzee is een schat vol zilt heerlijks!
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Ook met zeezou

DP ARKENBOUT

ZEEUWSE HELD

Voor de ‘longtime’ delicious.lezer is
chef DP Arkenbout geen onbekende.
Wij houden al járen van zijn eerlijke,
pure, tikje ruige keuken met
ingrediënten uit zee. Oosterscheldekreeft en Zeeuwse scheermessen van
de bbq, carpaccio van harder, pasta
Noordzeekrab, bouillabaisse. Bij DP op
zijn zonovergoten terras: heel veel fijner
en lekkerder wordt het niet!

DEVLUCHTHAVEN.NL

PRODUCTIE EN TEKST MERIJN TOL BEELDREDACTIE CARLA HAPPEE
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De mannen van Soltmen hebben niet
alleen Hollandse garnalen, maar
ook bier voor erbij. Een blonde
met hoppig karakter en licht
gebrande moutsmaak. soltmen.com
De vrouwen van Gebrouwen door
vrouwen komen ook met een nieuw,
zilt bier: Zonnig Zeewit, een white ale op smaak
gebracht met zeewier en kelp. Een deel van de
opbrengst gaat naar het project Zeeboerderij
IJmond, die met het kweken van zeewier milieuvervuiling in de Noordzee wil tegengaan en de
gevolgen van klimaatverandering wil reduceren.
gebrouwendoorvrouwen.nl • zeeboerderij-ijmond.nl
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Steinʼs fish & chips

De beroemde ‘vischef‘ Rick Stein
maakt in zijn Fish & Chips restaurant
de ultieme versie. De vis wordt
door een speciaal beslagje gehaald
en daarna gefrituurd in ossenwit
om het extra knapperig te maken!
rickstein.com
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>> ZILT BIER

burgers van
Bart & Toine
Van niemand minder dan Bart van
Olphen en zeewierman Toine Wilke:
heerlijke visburgers met wakame in
twee soorten. Duurzaam gekweekte
zalm uit Noorwegen met duurzame
Argentijnse wakame. Of wakame met
duurzame, met haak en hengel rondom
de Malediven geviste tonijn. Ze hebben
er zelfs een eigen merk voor opgericht:
Sea Green. We steken ons hand er voor
in de zee dat het heerlijk is én goed.
sea-green.nl

food-update.

+ vissoep
van
Sergio's
vader

Sergio Herman noemt AIRrepublic zelf een laagdrempelige brasserie in de jachthaven van Cadzand. Met ‘eenvoudige bereidingen van vis, schaal- en schelpdieren’.
Wij weten wel beter! Dat betekent perfectie in optima forma, maar dan in relaxte
strandstemming. Denk aan oesters met champagnesaus en kraakverse langoustines. Een pistoletje grijze garnaaltjes. Maar niet zo maar één, allez, het moet wel
f**king perfect zijn. Voor de vissoep liet Sergio zich inspireren door de soep van
zijn vader. Dit is geen brasserie voor na een fijne strandwandeling. Nee, dit is de
reden waarom je die strandwandeling gaat maken... air-republic.com

visontschubber

Altijd al een vergulde Japanse visontschubber willen hebben? Of een goed fileermes?
Sergio verkoopt die en nog meer in zijn mooie webshop. sergiohermanshop.com

— de bier & melksalon—

Een heerlijke ontbijt-, koffie- en lunchplek om de hoek van het strand
van Domburg. Hier kunnen we de hele dag wel blijven! bierenmelksalon.nl
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nog meer (Britse)
Noordzeevis

Nog meer noordzeevis zie je op de
Cornwall Good Seafood guide. Zoals leng
bijvoorbeeld– ling in het Engels – met fijn,
wit vlees. Of heek – hake – die heel lekker
is als gepaneerde steak.
cornwallgoodseafoodguide.org.uk

THE GREEK MOUNTAIN

MEE OP ZEEWIERSAFARI

Wild zeewier! Dat is de nieuwe vergeten groente. Ellen & Guido
van Wilde Wieren nemen je bij laag water mee op wierwandeling
in Zeeland. Wat zijn wieren, welke zijn er, wat zijn de verschillen
en hoe en waar leven ze? Met daarna een kleine proeverij. Gaat dat
niet ver genoeg, dan is er nog een smaaksafari. Voel de textuur,
ruik, proef en kook met wild zeewier rechtstreeks uit zee. Trek
je laarzen aan en zet je zintuigen op scherp. Guido en Ellen
beloven je een grote proeftocht met een zelfgemaakt (zeewier)
buffet in zee. wildwier.nl

Zeesla
Mooi, dun, grootbladig groenwier. Smaakt licht naar zuring en spinazie
met een zilt aroma. Lekker om vis in te rollen en fijngesneden door
salade, omelet, soep, in snacks of in combinatie met andere groente.
Ook fijn om te drogen, te roosteren en dan over gerechten te strooien.
Gezaagde zee-eik
Stevig wier met een nootachtige smaak. Knapperig te bakken
tot chips!
Priemwier
Een mooi, veerkrachtig roodwier met een lekkere bite, lijkt wat
op zeekraal, maar dan zachter. Gebruik rauw in salade, in groentegerechten en soep.
Japans bessenwier
Wier met heel veel knapperige besjes die je zo kunt afritsen voor
in de salade. Koken, wokken, dit is wier waar je veel mee kunt.
Heeft veel liefhebbers, beschouw het als een soort zeewierkaviaar!
wildwier.nl

ABONNEMENTJE ZEEWIER!

GEEN ZIN OM ZELF WIER TE OOGSTEN? ELLEN EN GUIDO DOEN DAT GRAAG
VOOR JE. SLUIT EEN ZEEWIERABONNEMENTJE AF EN JE KRIJGT OM DE WEEK
EEN BAKJE ZEEWIER THUIS. WILDWIER.NL
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ZEEWIERKOOKBOEK

>> WIER IN DE KEUKEN

ILLUSTRATIE ISTOCK
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INKTVIS – Hollandse
flessen ofwel grote
witte pijlstaartinktvissen worden
volop gevangen en
zijn een delicatesse.
Dus vraag erom
bij de viswinkel!
Heerlijk als
ringetjes-calamari,
maar ook perfect om
te vullen, grillen,
frituren of stoven.
HARDER – Deze vis
houdt van zeewier!
Harder heeft vet,
stevig vlees en
is dus lekker op
de bbq en een fijne
vis om te roken.
De Goede Vissers
vissen op harder
in de Waddenzee.

‘We hebben te lang met onze rug naar zee geleefd. Maar nu draaien we ons om naar de zeeën en oceanen
en zeggen: jullie zijn onze vrienden, wat kunnen we voor elkaar betekenen?'
Aldus eco-toxicoloog Colin Janssen in het boek Zeegroente, koken met groente en zeewier. Een boek bomvol
kennis én fijne, elegante recepten van een kenner: zeewierchef Donald Deschagt. Denk aan een spelttosti met
zeewierpesto, kreeftenchips met zeewierpoeder, zeewierzout, zeewierboter en zelfs zeewier-venkelzaadbrood.
Van elke soort zeewier wordt duidelijk de smaak omschreven en wat je ermee kunt doen in de keuken!
Zeegroenten, koken met groente en zeewier, Donald Deschagt Uitgeverij M-books, € 24,99, ISBN 978 90 223 34904
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