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Haal Hesse in huis

De keukenprinses van De Groene Venen

tekst en foto's patrick hesse

Vandaag een leuke variant op Hmmm met Hesse. Een aantal jaren geleden hadden mijn collega-redactieleden bedacht dat er ook een Haal Hesse in Huis moest komen. Ik bezocht dan
hobbykoks die ik veelal voor het eerst ontmoette. Dat leverde mooie verhalen op en vaak verbazingwekkende gerechten. Eén van hen was mijn creatieve collega Rachel, verantwoordelijk
voor de opmaak van deze krant, geen onbelangrijke functie dus. Dat zij niet alleen creatief is
in vormgeving maar ook een ster in de keuken, wist ik natuurlijk al. Dus toen zij de redactie
uitnodigde om bij haar thuis te komen eten, was een datum snel geprikt. Poelier van Egmond
zou de ingrediënten leveren, dus we waren er allemaal als de kippen bij. Aangekomen bij het
gezellige huis van Rachel en haar Stefan werden we begroet door twee mini-Rachels; dochters Dominique en Zoë.
Mijn collega's Peter en Rob zijn al op de plaats
delict om de gourmetpakketten van Poelier van
Egmond te onthullen. Een wildpakket en een
kip/vlees pakket. Een ruime selectie en ruim voldoende.
Eerst een appetizer: Rachel heeft een plank
vol heerlijke kazen en diverse hamsoorten en
olijven samengesteld, het lijkt wel een restaurant. De sfeer is opperbest en het is goed om
bij te praten. In de hectiek van het maken van
een wekelijkse krant lukt dat niet altijd. Meteen
heb ik met Stefan (de man van Rachel) het over
het circuit Zandvoort en de vorderingen van de
verbouwing daarvan. Zowel Stefan als ik zijn
enorme Formule1-fans, dus genoeg gespreksstof. Om al helemaal in de kerstsfeer te komen,
draait Spotify een geweldige kerstmix, als kerstmuziekfreak persoonlijk door mij samengesteld.
Inmiddels zijn de grillplaten op temperatuur, de
glazen gevuld, dus ons pre-kerstdiner kan beginnen!

Op het wildplateau vinden we een mooie selectie van prachtig vlees: Haas, Wild Zwijn, Eend
en Hertenbiefstuk (op de foto met een selectie
van sauzen, die normaliter niet inclusief zijn).
Voortreffelijk wildvlees voor op de grill. Als kipliefhebber is ook de tweede schotel een feest.
Deze luxe schaal bevat onder andere Kipfilet,
Kiphamburgers, Kipsaté en Kipshoarma, aangevuld met kogelbiefstuk. We laten het ons goed
smaken en de sfeer is opperbest, met toch ook
een serieuze noot: het onverwachts heengaan
en de uitvaart van de founder van De Groene
Venen, Paul Bosman. Ook is er ruimte voor de
plezierige herinneringen, en een paar hilarische
anekdotes van dit kleurrijke persoon.
Langzamerhand raken de glazen leeg. Met de
hoeveelheid vlees per persoon is het dik in orde
en ondanks dat we ‘die-hard’ carnivoren zijn, is
het ook voor ons te veel. We moeten rekening
houden met het dessert dat Rachel speciaal
voor ons gemaakt heeft, naar een recept van

een Italiaanse vriendin: Tiramisu. Daarmee krijgt
onze kleine keukenprinses zelfs vier grote kerels
helemaal stil. Tevreden kijkt ze in het rond, het is
haar weer gelukt!
Aan het einde van deze avond stap ik de kou
weer in, terug naar Vinkeveen, wat heb ik toch
leuk werk en wat werk ik met fijne mensen...
De kipschotels zijn verkrijgbaar vanaf 6,25 euro
per persoon. De wildschotel kost 4 euro per 100
gram.

Poelier-Traiteur van Egmond - De Passage 16, Mijdrecht
Tel. 0297 253 936 - www.poeliervanegmond.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8 - 18 uur,
vrijdag 8 - 20 uur. Zaterdag 8 - 17 uur. Zondag gesloten.

Gratis vuurwerk tijdens de voorverkoop
t/m 27 december!

Huub Blom & Zonen

Mijdrecht
Industrieweg 41 | Mijdrecht
Tel.: 0297 - 256079

€ 30,- tot € 65,-

t.w.v. € 9,99
GRATIS

€ 65,- tot € 100,-

t.w.v. € 19,99
GRATIS

€ 100,- tot € 150,-

t.w.v. € 29,99
GRATIS

€ 150,- tot € 200,-

t.w.v. € 45,GRATIS

€ 200,- of meer

t.w.v. € 69,99
GRATIS

Uithoorn
A. van Schendellaan 38-44 | Uithoorn
Tel.: 0297 - 561404

blommijdrecht.vuurwerkexpert.nl
blomuithoorn.vuurwerkexpert.nl

