
overheerlijke (geheime) recepten uit de keuken van de

6 

DELICIOUS

FOOD
OYSTERS, SEAFOOD , GIN AND MORE..





CUCUMBER
GIN FOAM
OYSTER
Wat heb je nodig ?

12 fines de Claires no 3

1 theelepel  Seaweed gin van Rutte

½ Komkommer

1 theelepel Gembersiroop

1 limoen

1  foam 

Hoe maak ik foam:

Ingrediënten:

200 gr gin-tonic

200 gr suikersiroop

40 gr limoensap

4 gr sucro

Apparatuur: 

Cocktail shaker  en sifon



GIN FOAM
Hoe maak je GIN-Foam?

De verschillende gins van Distilleerderij Rutte die wij hebben gebruikt voor deze recepten

Giet de 200 gr gin-tonic, 200 gr suikersiroop 40 gr limoensap, 4 gr sucro in een sifon en

Mix met een staafmixer alle ingrediënten goed door elkaar. Giet de massa in een sifon met 

twee patronen en zet koud. 

Snij de komkommer julienne 2 mm reepjes, meng de gembersiroop met een half uitgeperste li-

moen. Maak de oesters open, snij de spieren los en giet het vocht er af. Leg de oesters op schaal 

met zeewier of zeezout. Nevel de  gin over de oester. Leg de julienne gesneden komkommer 

op de  voorkant van de oester. Een paar druppels van de gemberlimoen dressing er op en maak 

het af met gin foam.

Pink Pepper, Seaweed en Abbey.







PINK PEPER GIN 

MANGO
OYSTER

Wat heb je nodig ?

1 mango

Koriander

1 spaanse peper

Zorri cress/ bloemenmix

1 limoen

1 theelepel gember siroop

1 theelepel Pink Peppergin

¼ Spaanse peper fijn gesneden.

1 theelepel roze peperkorrels



Schil de mango en snij deze in klein vierkante blokje. Snij de Spaanse peper en de koriander 

fijn. Meng dit samen met de gin, gembersiroop en een paar limoen druppels door elkaar. Maak 

de oesters open, snij de spieren los en giet het vocht er af. Leg de oesters op schaal met zeewier 

of zeezout. Vul de oesters met het mengsel.

PINK PEPER GIN
MANGO OYSTER







GEMARINEERDE
RODE ZALM
EN RODE BIET

Wat heb je nodig ?

1 kg verse zalm, middenstuk zonder vel

2 gekookte rode bieten

2 eetlepels gin

Haring kaviaar

Shiso purper/zorri cress/bloemenmix

Seaweed snaqs crisps sour

granaatappel

Mayo van gin

1 theelepel zeezout



GEMARINEERDE 
ZALM MET GIN EN 
RODE BIET

Marineer de verse zalm een dag van te voren. Snij de rode gekookte biet in dunne plakjes en 

leg deze dakpansgewijs op de zalm zodat de zalm helemaal bedekt is. Druppel de gin er royaal 

over heen, wikkel deze in plastic folie en leg er iets zwaars op.  De zalm zal de andere dag 

prachtig rood kleuren doe er een klein beetje grof zeezout op. Te gebruiken als sashimi of als 

voorgerecht.





SOEP VAN
GAMBA’S & GIN
Wat heb je nodig ?

112 stuks grote gepelde gamba’s 

 Visbouillon 1 liter

Knoflook en sjalotten

Tomatenpuree

Room of koksroom ½ liter

Koriander

1/4 ltr Abbey gin of gin naar keuze, 



Voorbereiding: 

Pel de gamba’s. Doe twee eetlepels olijfolie in de pan en zweet de sjalotten, knoflook en de 

schillen van de gamba’s aan en voeg twee eetlepels tomatenpuree toe. Blus dit af met ¼ liter gin 

en laat het voor de helft inkoken, voeg daarna de visbouillon toe. 

Giet het geheel met de bouillon door een zeef, de room erbij en breng dit tegen de kook aan. 

Voeg de gamba’s toe en laat rustig garen. Breng het geheel op smaak met zeezout uit de molen 

en garneer af met dun gesneden koriander.



GIN MAYO
Hoe maak je GIN MAYO?

Doe de eidooier in een mengkom. Voeg de mosterd, azijn, gin en het zout toe. Mix dit kort door 

elkaar. Druppel er een beetje zonnebloemolie door tot deze geheel is opgenomen en druppel 

de rest van de zonnebloemolie er rustig doorheen, doe dit niet te snel. Voeg op het laatst de 

gin toe.



HOLLANDSE GARNALEN 

COCKTAIL MET GIN MAYO
Wat heb je nodig ?

500 gr Hollandse garnalen

Sla mix

Zorri cress/bloemenmix

Peterselie

Cherry tomaatjes

Granaat appelpitjes

Haring kaviaar

Hoe maak ik gin mayo:

Ingrediënten:

1 eidooier

1 eetlepel mosterd

1 eetlepel Seaweed of kruidige Abbey gin van Rutte

½ eetlepel witte wijnazijn

150 ml zonnebloemolie

Snufje zeezout

Apparatuur:

Garde of staafmixer



Vul een cocktailglas met de sla mix, vul af met garnalen ca 100 gr. pp doe er een lepel gin mayo 

op en garneer het verder af met haring kaviaar, een plukje dille, de eetbare bloemen, de gra-

naatappelpitjes en een half cherrytomaatje.  En  voor de liefhebbers die van een zuurtje houd-

en een limoentje op de rand van het glas. 

HOLLANDSE GARNALEN COCTAIL

MET GIN MAYO





De man achter
De Oesterparel



Holger.
Holger van der Heul van De Oesterparel heeft een grote passie voor de zee.
Zestien jaar pas en dan al varen over de grote zeeën. In 1977 deden we Bordeaux aan, 
Een zwoele zomeravond op een terras. Een prachtige Muscadet sur Lie in mijn glas en 
een plateau vol zeevruchten. Oesters, kokkels, langoustines, palourdes en krab. Ik was 
verkocht!. Het virus van de zee had mij in mijn macht.” aldus Holger. 

Het is het verhaal van Holger van der Heul. Ondernemer, kok en vooral kenner van al het 

moois dat de zee ons schenkt. Van der Heul reisde over de wereldbol en kwam steeds in 

aanraking met zijn liefde; oesters en schaal- en schelpdieren. Na als chef-kok over de woe-

lige baren te hebben gevaren besloot hij om aan wal zijn dromen werkelijkheid te laten 

worden. Hij werkte in een visrestaurant en begon later zijn eigen cateringbedrijf.

Nu is het geen droom meer maar realiteit. Holger van der Heul is vandaag de dag spe-

cialist in alles was de zee ons te bieden heeft. Een specialist op het gebied van oesters en 

schaal- en schelpdieren. Hij geeft workshops en masterclasses aan koks en visdetaillisten 

over bijvoorbeeld oesters. Daarnaast ontwikkelt hij nieuwe recepturen en smaakcombi-

naties. Maar bovenaal wil hij de wereld kennis laten maken met zijn zilte geluk.

“Eens per jaar reis ik naar Frankrijk om onze leveranciers te bezoeken en te duiken in het 

leven van de oesterkweker. Ik wil de vinger aan de pols houden omdat ik enkel voor de 

allerbeste kwaliteit ga.”

Sinds 1977 weet Van der Heul wat zijn passie is.

“Ik weet wat smaak en beleving is.” 

Loopt het water u ook al in de mond? 

Bij mij wel... het blijft een passie die ik graag met u wil delen.

Met zilte groet, 

Holger van der Heul



Credits:
Holger was een van mijn eerste klanten 15 jaar geleden en 
inmiddels ook een goede vriend geworden, misschien omdat 
we beiden Bourgondiërs zijn en van seafood houden.  Ik hou 
van mensen met een goed verhaal en een passie . 
Ik luister altijd graag naar zijn zeemansavonturen over het 
leven van en op de zee als hij met zijn hond Loeka, een grote 
witte samojeed in de studio langskomt. Holger heeft altijd 
prachtige verhalen en heel veel kennis van zaken van alles 

wat uit de zee komt namelijk. 
Daarom worden zijn masterclasses en proeverijen ook altijd druk bezocht. En hij 
maakt onbeschrijfelijk heerlijke gerechten waarvan ik vind dat zij zeker een Michelin 
ster verdienen ìì. Dat was ook de reden dat ik met Holger samen bedacht om dit 
receptenboekje te maken met de gins van Rutte Distilleerderij.  Ik hou van goed eten 
maar ook van foto’s van eten maken, creëren. Beelden waarvan het water je al in de 
mond loopt... ken je dat? 

Hopelijk kan straks alles weer legitiem open en kom je Holger en zijn oestermeis-
jes weer tegen op elk feest of evenement of krijg je de kans om een van zijn Mas-
terclasses te boeken. Laat je smaakpapillen verwennen met gebakjes uit de zee met 
goede wijnen.  Ik kan de fruit-de-mer masterclass echt aanbevelen, dat is mijn favori-
et. Maar ook de Oestermasterclass, Mosselproeverij of het Kreeftenfestival is een 

kooraamnessarrevetdnameimofonekeobetleeudividnI.gniveleberianiluceraw
te boeken als bedrijf. Het is echt een avondje uit.  

Alle heerlijkheden uit de zee zijn ook als TakeAway te bestellen via de website of via 
de menukaart die hier kunt downloaden: https://bit.ly/3lrgCjz.      
Wil je het 6e geheime recept ook ontvangen? Neem dan contact op met Holger
info@oesterparel.nl of bel 06 -1069 1965



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit



De Oesterparel Studio Ariane Kok
Kuipershof 12

3131 CH VLAARDINGEN

M. +31 06 1069 1965

info@oesterparel.nl

www.oesterparel.nl

https://www.facebook.com/oesterparel

https://www.instagram.com/oesterparel/

Dorpsstraat 47

2665 BH BLEISWIJK

M. +31 06 3853 5164

foto@studioarianekok.nl

www.studioarianekok.nl

https://www.facebook.com/ArianeKokPhotography

https://www.instagram.com/arianekok/


