
RestauRant
‘Librije’s zusje in Zwolle in de voormalige  
gevangenis. Ontspannen eten op hoog niveau. 
Alle smaakpapillen komen daar aan bod.  
Gelukzaligmakend!’
Open: diner ma-za ontvangst 18-20.30; lunch  
di-vr ontvangst 12-14
Prijzen: 4-gangenmenu vanaf € 65, 5-gangen-
menu vanaf € 75
Adres: Spinhuisplein 1, Zwolle 
Info: (038) 853 00 00 www.librijeshotel.nl

FavoRieten
• Ontbijt

‘Zelfgebakken speltbrood 
met veel pompoenpitten  
en sesam, goede vette 
 boerenkaas, verse jam en 
een sloot Wu-long thee.’
• Lunch

‘Die boterhammetjes, 
 gesmeerd voor onderweg, 
eet ik soms ook lekker  
thuis op. Met een vers 
 kopje soep.’
• Diner 

‘ik ga graag naar het 
 indische eettentje Rima 
met formica tafeltjes, 
schoon, smakelijk, vers: 
 terug naar indonesië.’
Oosterweg 35, Groningen,  

(050) 313 21 85

• Winkels 

‘vlakbij ga ik naar De ingen 
voor de heerlijke eigen bio-
logische geteelde groentes.’
Meeuwerderweg 70, Groningen,  

(050) 318 48 88

‘De eenhoorn, geweldige 
winkel voor grand cru thee, 
koffie en sigaren.’
Oudestraat 101-103, Kampen,  

www.eenhoornkoffiethee.com

Kooktip

‘Gebruik echte bouillons in 
plaats van bouillonblokjes 
of -poeders; de smaak 
wordt lang, lekker en vol.’
Onverwachte eters

‘Dan open ik wat  potjes 
 indiase dhal, kook goede 
basmatirijst en serveer er 
sausjes, chutneys en papa-
dums van het  biologische 
merk 24 Letter Mantra bij.’
Succesnummer

‘een indische slamatan 
(rijsttafel).’
Altijd op voorraad 

‘uien, wortelen, selderij, 
pasta, kaas, olijfolie – de 
maaltijd is dan zo klaar.’
Welk voedsel zou je zelf wel 

 willen zijn?

‘een schildpad: lekker 
zwemmen in de oceaan en 
pas na 150 jaar opgegeten 
worden.’
Rare gewoonte 

‘ik neem overal zelf-
gesmeerde bammetjes 
mee naartoe.’
Smaakherinnering

‘Wanneer er geen vlees was 
aten we gewoon mosterd 
bij de aardappels als 
smaakmaker.’

Als eigenaar van de KleinsteSoepFabriek maakt 

 Michel Jansen (47) volle en avontuurlijke soepen, 

geïnspireerd door gerechten uit verre landen. 

‘Mijn eerste inspiratiebron op kookgebied is 
mijn moeder. uit kookboeken en tijdschriften 
maakte ze recepten uit de wereldkeuken.  
Het lekkerst vond ik indonesische gerechten  
– en dat vind ik nog steeds. ik heb een goed 
smaakgeheugen en weet nog dat ik op mijn 
3e voor het eerst haar soto ajam proefde, 
toen ik 13 was Cornish ice cream en op mijn 
45e een zevental heerlijke turkse soepen – 
licht, aromatisch, krachtig.
op mijn 18e ben ik gaan werken bij een biolo-
gisch tuinbouwbedrijf annex imkerij. Daarna 
in een biologische keuken die werkte op 
 Franse basis, bij biologische groothandels, een 
aantal natuurvoedingswinkels, als zelfstandige 
op de markt in Bremen met biologische kazen 
en zelfgemaakte pesto’s, patés en kippen-
bouillon. uiteindelijk ben ik vijf jaar  geleden 
KsF (Kleinstesoepfabriek) begonnen in een 
 productieruimte van 40 m² op de  biologische 
boerderij van arkema in noordbroek. Met de 
pure natuurlijke biolo gische grondstoffen 
moet je geen standaardproduct maken. Door 
de ambachtelijke productie hebben mijn 
 soepen avontuurlijke smaken die met de 
 seizoenen mee veranderen.
Mijn tweede inspiratie bron is mijn vriendin 
die je altijd soep mag serveren, een echte 
soepie. Dit smakelijke, hartige, warme emo-
food stilt meer dan trek.’
www.kleinstesoepfabriek.nl

‘Mijn vriendin is ook een echte soepie’
De favorieten van de soepfabriek

KooKBoeK
‘Ma cuisine van Auguste 

Escoffier is een heel goed 

basiskookboek. Ik haal er 

de receptuur uit voor mijn 

bouillons en sauzen.’

Ma cuisine – Escoffier voor 

 iedereen, Hes & De Graag 

 Publishers, € 29,95

oMFietseten
‘Ik fiets om voor Remeker boerenkaas uit  

Lunteren en Menno’s brood uit Rotterdam.’

Remeker-kaas gemaakt van melk van Jersey-koeien (circa 

€ 13 per pond kaasboerderij De Groote Voort), houten 

plank van Jamie Olivier (€ 24,95 de Bijenkorf), Frans mesje 

(€ 8,95 Duikelman), brood van Menno (€ 4,95 Gimsel) 

inGReDiënt
‘Op een molensteen gemalen  

volkorenmeel voor mooi brood.’ 

Molensteen gemalen grof volkoren tarwemeel 

(€ 1,45 per kilo, de Witte Watermolen)

seRvies 
‘Ik ben gek op soepkommen, vooral 

als je ze even op het vuur kunt zetten 

voor je de soep erin doet. En met 

 lepels die niet van zilver of metaal 

zijn, smaakt de soep veel lekkerder.’

Van boven naar beneden: bruin aardewerk van 

Atelier.nl (€ 22 via Coming Soon), zwarte kom 

(€ 3,25 Ikea), aardewerk (€ 19,95 Nijhof), zwart 

vuurvast aardewerk (€ 12,95 Nijhof), witte kom 

Gunther Lambert (€ 10,95 via de Bijenkorf), 

zwarte vuurvaste kom van klei uit Colombia 

(€ 14,95 Nijhof), witte kom met gat voor stokjes 

(€ 3,95 de Bijenkorf), zwarte kom Teema van 

 Arabia (€ 13,95 Pollmann), soeplepels (vanaf 

€ 3,95 de Bijenkorf)

tRoosteten
‘Hoeksche Chips, gemaakt van milieu bewuste, 

 zelfgeteelde aardappels uit de kleigrond van de 

Hoeksche Waard. De chips bevatten geen trans

vetten en de schil wordt meegebakken om de aard

appelsmaak te behouden.’

Hoeksche Chips zwarte peper en knoflook (€ 1,99 Plus)

DRanKje
‘Numithee: samengebonden blaadjes met  

in het hart een bloem. Het balletje ontvouwt 

zich in gekookt water tot een zeeboeket.’

Numi-thee doosje met 6 bolletjes (€ 9,95 Gimsel De 

 Groene  Passage), theekopje met houten schotel en lepel  

(€ 10,95 Aza, via de Bijenkorf)

soep
‘Natuurlijk mijn eigen! De 

olijfolie in de Arabische soep 

met kikkererwten komt uit 

bezet Palestijns  gebied waar 

de boer probeert zijn olijven 

te oogsten. De  mosterdsoep 

is gebaseerd op de felgeel 

bloeiende mosterdvelden in 

de provincie Groningen.’

Groningse mosterdsoep en 

 Palestijnse olijfoliesoep met kikker-

erwten (€ 4,95  Gimsel De Groene 

Passage)

hetlekkerewerk
In elke esta een culiprof over zijn/haar favorieten
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kijk voor meer recepten op 

www.esta-online.nl

Nodig voor 2 personen:

• 2 blikken kokosmelk
• sap van 1 limoen
•  2 stengels citroengras  

(sereh), gekneusd
•  vingerkootje laoswortel 

(gember), gekneusd
•  4 blaadjes citroenblad 

(djoeroek peroet)
•  250 gram champignons  

in stukjes
• 3 eetlepels Thaise vissaus

• 3 eetlepels lichte sojasaus
•  2 eetlepels palmsuiker  

gula djawa
• klein beetje zout 

Ter garnering:

•  2 Spaanse pepers,  
heel klein gesneden

• verse bladkoriander 

Bereidingstijd: 

circa 20 minuten

Breng de kokosmelk, met 
daarin het limoensap, het 
 citroengras, de gember en 

het citroenblad, aan de kook. 
vis de sereh, en eventueel 
het citroenblad eruit. voeg 
na 5 minuten de champig-
nons toe. Weer 5 minuten 
 later is de soep  bijna klaar. 
voeg de vissaus, sojasaus, 
suiker en naar smaak zout 
toe. even roeren en de soep 
is klaar. 
Garneer met de spaanse 
 pepers en koriander.

‘Alle smaken in één soep: zoet, 

zuur, zout... goddelijk. Ik maak 

hem zelf ‘visotarisch’.’

Michel Jansen:
‘Deze Thaise soep maak ik zelf ‘visotarisch’’

 AAnrAder

Tom ka kai
WijnsooRt
‘Die komt uit Italië, een 

 Ripasso van Tommasi uit 

Valpolicella bijvoorbeeld, 

net boven Verona. Mooie 

diep donkerrode  

en complexe wijn. Dat 

 betekent dat hij zich in je 

glas nog ontwikkelt. In de 

afdronk zit een hint van 

amandelen.’

Ripasso Valpolicella van Tommasi 

(€ 24 Fourcroy)

eetFiLM
‘La cena is een prachtige 

film waar lekker eten en 

levensverhalen samen

komen.’

(€ 11,95 bol.com)

hetlekkerewerk
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P r o d u c t i e  e n  s t y l i n g  W i l l e m i e n  d e m m e r s .  
B e e l d  r e c e P t  e n  u i t d e k k e r s :  B r i g i t t e  k r o o n e .
v o o r  v e r k o o P i n f o r m a t i e  z i e  i n h o u d


