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wij zijn heel veel-ijs-end

5 VRAGEN AAN BAS VAN HAAREN
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bananen + mint
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De lekkerste ijssalons van Nederland? Daar branden we onze
vingers niet aan. Maar we hebben wel ijskoude favorieten.

m

We scheppen en likken. Want er is waanzinnig goed ijs in Nederland. Dankzij geweldige ijsmakers.
Zeker, daar zit natuurlijk wel Italiaanse ijsimmigratie bij. Gelukkig maar, want zij hebben ons geleerd
wat échte gelato is.

ijssalons

Het Vlaamse Moonpops maakt ijsjes op een stokje van bijv. sinaasappel, limoen, gember,
wortel met rietsuiker, of banaan met kokoswater en mint. moonpops.be

DOCENT AAN DE CARPIGIANI GELATO UNIVERSITEIT IN BOLOGNA, ITALIË EN 1 VAN DE 2 GEZICHTEN VAN GELATO FACTORY, ANTWERPEN
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melk? Welke soorten melk zijn er? Welke suikers zijn er, hoe
verhouden die zich in het ijs met betrekking tot smaak, textuur,
structuur, vriesgedrag, etc? Gebruik ik boter of room? Welke
eiwitten? Wanneer je veel kennis hebt over de verschillende
ingrediënten kun je het verschil maken met eigen recepten en
verhoudingen qua smaak, zoetheid en vetgehalte en anders
zijn dan je buurman.’
VERSCHIL MET ITALIË?
‘In Italië gebruiken ze nog vrij veel eigeel. Zoals crema, wat het
Italiaanse vanille-ijs met eigeel en citroen is. In Italië is de
concurrentie gigantisch met 1 ijssalon op 1600 inwoners, dus
moeten ze zich onderscheiden. En de ijssmaak is regionaal
bepaald; in Bologna eten ze graag vol en vet ijs en in het zuiden
liever licht en sorbetachtig, zoals Siciliaanse granita.’
FAVORIETEN?
‘Witte chocolade met kokos en amandel, ananas-basilicum,
en ook bloedsinaasappel.’ basvanhaaren.com

KERSENROOMIJS
ISTOCK

HOE KOM JE AAN JE IJSPASSIE?
‘Ik kom uit een familie van banketbakkers. Tijdens m’n studie
had ik een bijbaan bij een ijssalon. Uiteindelijk bracht dat me
naar Italië. Om zelf ijs te leren maken. Na een aantal jaar en
vele cursussen later ben ik nu 1 van de 15 Carpigiani Gelato
Maestri van de wereld.’
WAAROM IS IJS INTERESSANT?
‘Van alles kun je ijs maken. Van ananas, basilicum, tot lavendel
en honing en van geitenkaas met pancetta tot traditionele
stracciatella. Wanneer je verschillende smaken mixt, is de
dosering het lastigst. Want je wilt alle smaken evenveel naar
voren laten komen en soms zelfs in een bepaalde volgorde.
Verse ingrediënten zijn héél belangrijk, vers fruit in plaats van
fruitpuree, kwaliteits-chocolade, verse zuivel van de boer.’
WAT MAAKT GELATO GOED?
‘Er zijn 3 factoren belangrijk voor een goede ijsbereider of
‘gelatiere’: Kennis, creativiteit en ingrediënten. Waaruit bestaat

Vaste stop voor hoofdredacteur
Makkie Mulder onderweg naar Friesland
is Middenmeer. Van mei t/m september
staat daar in het groen de rollende
verkoopwagen van Can’s fruit. Met
het allerlekkerste kersenijs met
grote stukken kersen erin. Ook het
aardbeienijs is niet te versmaden. Het
fruit komt rechtstreeks van de teler.
cansfruit.nl

even de snelweg af
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rozenijs van chef-kok tot ijsmaker

Jeroen van Voorn maakt sinds een paar jaar bijzonder ijs, van
biologische boerenmelk van 1 boer, zodat je het gras in het ijs
proeft, aldus Jeroen. En heel veel fruit! Jeroen houdt van bijzondere
smaken. Klinkt logisch voor een ex-chef, toch? Zo maakt hij ook
rozenijs. IJsvanvitelli, Kwekersweg 7, Amersfoort. ijsvanvitelli.nl

buffelricotta-ijs met vijg

LIMONCELLO-IJS

boeren

BRON CIAOTUTTI.NL

kwarkijs

In Amsterdam streek onlangs Massimo Bertonasco neer. Hij komt uit de buurt van Genua en groeide op met het ijs van zijn nonna
(oma) die een zuivelwinkeltje had. Massimo perfectioneerde haar recepten, terwijl hij het vak leerde van een Italiaanse ijsmeester.
De citroenen die hij in zijn cassata-ijs doet, komen uit zijn Italiaanse dorp, de melk haalt hij bij een boer in Weesp. Amandelen en
pistache van Sicilië. Zo maakt hij het ijs uit zijn jeugd dat mij direct terugbrengt naar het Slowfood-ijsfestival op Sicilië. Waar de fine
fleur van Italiaanse ijsmakers hun waanzinnige ijs lieten proeven. De smaak, het smelten in je mond, alles is perfect. Geen wonder
dat Massimo dit jaar zelf ook is uitgenodigd. Dit is ijs om even voor te gaan zitten. Ja, ook als je eigenlijk niet zo’n ijsfan bent.

Massimo IJsfabriek, Van Ostadestraat 147, Amsterdam
12 delicious.
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Bert Waninge is meesterijsbereider bij Van
der Poel ijssalons – er zijn maar 23 meesterijsbereiders in NL! Hier wordt ijs gemaakt
sinds 1925, klinkt ambachtelijk en is het
ook. Met room, melk en echt fruit. Zelfs de
karamel voor in het karamel-notenijs wordt
zelf gemaakt. Van der Poel IJssalons in
Hengelo en Enschede. vanderpoelijs.nl

Het verhaal van Angelo Betti
is als een mooie Italiaanse
familiefilm. Een ijsmigratieverhaal bij uitstek. Een begrip
in Rotterdam sinds de jaren 20
van de vorige eeuw. Achterkleinzoon Bruno Giuntoli houdt nu de
ijs- en pizzeriatraditie in ere.
Rotterdammers kunnen niet zonder.
Angelo Betti, Schiekade 6B,
Rotterdam. angelobetti.nl

IJsboerderij Oans is geen
standaard-ijsboerderij
met geijkte smaken. Ze
ontwikkelden meer dan
200 smaken; denk aan
saffraanijs, citroengrasijs,
asperge-ijs. En lekker
boerenkarnemelk- en
kwarkijs! Zie ook de
schapenmelkijsboerderij
op Terschelling op pag. 68.
ijsboerderijoans.nl
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IJS MET
EIGEN
KARAMEL

Italiaanse
familiekroniek

ijssalons

KORIANDERSINAASAPPELIJS

Monte Pelmo is voor Amsterdammers
hét ijsbegrip. Grappig genoeg zijn ze als
rasechte Amsterdammers begonnen met
ijs maken voor Italiaanse gastarbeiders,
toen bleek dat daar behoefte aan was.
Ze zijn nog steeds zeer productief met
heel veel smaken. Voor hun eigen salon
en ook voor andere ijssalons, restaurants
en ijsventers. Bloedsinaasappel met
campari, aardbeienhetepeperijs:
Monte Pelmo blijft vernieuwen!
Tweede Anjeliersdwarsstraat 7,
Amsterdam. montepelmo.nl
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Nog een voorbeeld van een Italiaanse
ijsmaker die het vak in Italië leerde en
hier een ijssalon opende. Helena Parise
Sanvicente maakt dagelijks een kleine
selectie bijzondere smaken en kiest voor
de allerbeste kwaliteitsingrediënten.
Naast klassieke fruitsorbets met stukken
fruit maakt ze klassiekers als fior di latte
en pistache, en ook funky eigen varianten.
Zo is haar omgekeerde stracciatella-ijs
een grote hit en is de breakfastclub van
roomkaas, honing en muesli uniek van
smaak. Ook Massimo (zie pag. 12) doet
zoiets: pane con burro e marmellate:
brood met jam en boter. Italianen nieuwe
stijl. Candiero, Koestraat 10, Maastricht.

gelateriacandiero.com

FESTIVAL
VOOR
IJSFREAKS
Als je écht van ijs houdt, is het jaarlijkse zomerfestival over ambachtelijk ijs op Sicilië een must. Ik heb het een paar jaar geleden bezocht en het was
werkelijk een ervaring om nooit te vergeten. Ik moest en zou ijs proeven van alle ruim 30 ijsmakers en dat is gelukt! Eind september zijn ze er weer, maar
nu met zelfs 45 meesterijsmakers van over de hele wereld, onder wie ‘onze’ Massimo. Palermo, 28 september tot 1 oktober. sherbethfestival.it
14 delicious.

ijs =
icecream =
gelato?

No!

De Talamini-familie is dé Italiaanse ijsfamilie in het oosten
van het land. Er zijn nog ware Talamini-telgen te vinden,
en inderdaad allemaal familie, bijna een instituut. Ze halen
vrijwel al hun ingrediënten uit Italië, melk uit Nederland en
mango uit India. Daar waar ze het lekkerste kunnen halen.
Hun 120 meter lange ijstoonbank in Deventer telt dagelijks
35 verse smaken. In 3 varianten: pura frutta, panna en
sorbet. Talamini Deventer, Brink 103, Deventer. talamini.nl

Ontdekking: ‘icecream’ en ‘gelato’ zijn niet hetzelfde! IJs dat gemaakt is met minimaal 10%
eidooier en room heet ‘American style’. In Nederland kennen we meer ‘gelato’-stijl omdat we
veel Italiaanse ijsmakers hebben. Zij gebruiken meer melk dan room en meestal ook iets
minder eidooier. In gelato zit ook minder lucht, in tegenstelling tot American style-ijs dat
heel hard wordt gedraaid zodat er veel lucht in komt. Hoe goedkoper het ijs, hoe meer lucht
erin zit. Dat ijs smelt heel snel en heeft weinig smaak: je eet dus vooral lucht. Gelato wordt
langzaam gedraaid en krijgt zo een vastere structuur. Je serveert ‘gelato’ dan ook op een
hogere temperatuur, zodat de smelting in mond precies goed is.

hemels: vanille!

FOTOGRAFIE SASKIA VAN OSNABRUGGE STYLING JAN WILLEM VAN RIEL
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Het perfecte zomerontbijt? Een
briochebroodje met amandel of
mandarijngranita zoals ze eten
op Sicilië, waar dit ’s zomers
heel gewoon is. Bijvoorbeeld
bij Al Gelatone in Palermo. Via
Autonomia Siciliana 98, Palermo

>>> 120 METER LANGE
IJSTOONBANK

Ver voor de oorlog was dit ijs er al. De hele familie van
Aris Laan zat in het ijs. Ze hadden ijswinkels, ijsco
karren en maakten ijslollies. Op een gegeven moment hadden
ze zelfs een heuse ijsfabriek. Nu zit de familie nog
steeds in het ijs en is er nog steeds de ijssalon van
Wim & Mil Laan. Ze maken hun beroemde vanille-ijs volgens
geheim recept. En verkopen alleen dat vanille-ijs. Het is
niet aan te slepen! En die ijslollies van echt vruchtensap, in zo’n mooi papiertje... alsof de tijd stilstaat.
IJssalon Wim Laan, Koorstraat 45, Alkmaar. laanijsalkmaar.nl
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OMGEKEERD STRACCIATELLA-IJS

STOCKSY
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volgens trendsetter professor Grunschnabel…

Al jaren eten we het (h)eerlijke ijs van professor Grunschnabel. We citeren: ‘Wie is hij/zij? En wie
kent hem/haar? Feit is dat de woordvoerder van professor Grunschnabel op 11-jarige leeftijd voor
het eerst kennismaakte met de magie van deze professor in Noordoost-Brazilië. Het was 1978 en
de jonge Pepijn Ornstein proefde voor het eerst zulk onvergetelijk zuiver en lekker mango-ijs dat dit
zijn leven ingrijpend zou beïnvloeden. Hij wilde ook zulk tongstrelend en melkvrij ijs maken!‘
Maar pas in 2003 was Professor Grunschnabel-ijs een feit. Sindsdien zijn we – en velen met ons –
verslaafd! Het rijpe seizoensfruit komt uit Nederland, exotisch fruit, kruiden en specerijen zijn
fairtrade en bio uit de hele wereld. Zoals koffie van Boliviaanse hooglanden en 100% fairtrade en
bio voor het Café el Khatib-ijs: Arabisch koffie-ijs met kardemom en vanille. Het is ijs om echt u
tegen te zeggen: vol spannende smaakmakers. Siam Horapa Coco: versgebrande kokosrasp met
Thaise basilicum, laoswortel, citroenblad en limoensap. Of Jasmine Orange Yuzu: jasmijnthee,
sinaasappel en yuzu op een basis van kokos-vanille. Je begrijpt dat we hier niet meer smaken
kunnen noemen, dat zou te lang worden. Op naar de professor. grunschnabel.nl

BEVROREN YOGHURT
Superfris en 100% Nederlands West Coast Frozen
yoghurtijs: 100% bio-yoghurt naturel met aardbei,
mango en blauwe bessen. futureicecream.nl en
westcoastfrozenyoghurt.com

GROENTE-IJS VAN MOSHIK

Chef Moshik Roth van &Samhoud
bedacht twee nieuwe groente-ijsjes:
komkommer-limoen en wortel-sinaasappel. Hij gebruikt honing om het ijs te
zoeten en zo zijn deze ijsjes veel minder
zoet dan je gewend bent. Het idee is
dat je ook nog meer groente ‘eet’. Hoe
dan ook, perfect om de dorst te lessen
en kinderen te laten genieten.
food.samhoud.com
Nog meer ethiek bij het ijs van
FROZEN DUTCH. Zij doen aan
samenwerkingen met een ideaal.
Zoals met de Botanische tuinen
van Nederland (NVBT), waarmee ze
2 nieuwe smaken op de markt brengen:
zoethoutijs en kokos-rabarberijs.
Biologisch en duurzaam gemaakt.
Voor elk ijsje draagt Frozen Dutch een
percentage af aan de NVBT. Zo draag
je al likkend bij aan het succes en
voortbestaan van Botanische tuinen in
Nederland. frozendutch.nl

Eerlijke ijsjes van
fruit, gezoet met
rietsuiker en aan
gevuld met citroen
sap of thee. Niet
meer, niet minder.

Puur aardbei met citroen, peer met sinaasappel en citroen, framboos
met hibiscus, bosbes met earl grey. Dat likt lekker en smaakt puur.

nicefruitijsjes.nl

kokosyoghurtijs

ijsmagie

js
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De tijd dat we kleurstof en suiker likten is voorbij. Waterijs nieuwe
stijl, kokosijs, yoghurtijs, ijs zonder zuivel. Goed nieuws: ijs is
niet langer slecht. En zelfs ethisch verantwoord.

i
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RAW FOOD IJS
Je hebt kokosijs, ijs
gemaakt met kokosmelk
of je hebt yoghurtijs.
Maar nu is er ook kokosyoghurtijs: Abbotkinneys
maakt van hun heerlijke
pure kokosyoghurt
kokosyoghurtijs. Naturel,
met aardbei of cacao.
abbotkinneys.com

Niet alleen plantaardig maar
ook nog raw food. Lily & Hanna
uit Zweden zoeten hun ijs met
kokosbloesemnectar en maken
het romig met kokosolie en
cashewnoten. In 3 smaken:
Chocolate love energy, Crème
caramel coconut bliss en
Cinnamon & cardamom spice
delight. lilyohanna.se

Nieuwsgierig naar onze andere ijsrecepten?
Kijk op deliciousmagazine.nl/ijsrecepten
delicious. 17

