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29’tlekkerst  restauratief

Jaren werkte hij in de betere restaurants, tot hij de uitdaging vond om zijn kennis te gebruiken voor ietsje meer gasten… “Ik ben nog 

steeds aan het koken en roeren, alleen nu in iets grotere potten”, grinnikt Roland Ooink, voormalig chef en nu culinair ontwikkelaar 

bij Gourmet Salades. voor alle drukke ondernemers, medewerkers met beperkte vakkennis en horecabedrijven op zoek naar een 

smaakboost bedacht hij een verrukkelijke oplossing: koelverse sauzen voor broodjes, salades en frietjes. 

knapperige, verse saus?

Zijn horeca-achtergrond inspireerde Roland tot zes sauzen om uw vingers bij af te likken. Met zo veel bestaande soorten zijn we wel 

benieuwd: wat maakt deze zo bijzonder? “veel mensen in de horeca werken met kooksauzen. Die zijn lang houdbaar. Nadeel echter? 

Je gast heeft minder versbeleving. Daarom ontwikkelde ik koelverse sauzen, op basis van onze eigen mayonaise en met toevoeging 

van verse ingrediënten. Je herkent het verschil met een kooksaus meteen. Zo zie je in de ene Gourmet-soort bijvoorbeeld de verse 

stukjes groene peterselie en heb je bij de andere zelfs het knapperige uitje tussen je tanden.”

twee werelden in één fles

Ongeopend blijft de saus in de koeling zeker 21 dagen goed. Wie de fles ‘ontkurkt’ en ’s avonds in de koeling zet, heeft er zeker nog 

zes dagen plezier van. tijd genoeg dus om ‘m op te krijgen, want er zit minder dan een halve liter in. En dankzij de handige doseerfles 

zet u er ook simpel een creatief streepje mee op het bord. 

Praatjes vullen geen gaatjes

“Ik maakte de sauzen zoals chefs die zouden maken en gaf er wat houdbaarheid aan mee. Zo heb je het beste van twee werelden 

en heeft de chef er zelf geen werk mee”, voegt Roland toe, om te besluiten met: “Ik kan het wel vertellen, maar ontdek liever zelf 

hoeveel smakelijker koelverse saus is. Ga daarom blind testen met je houdbare kooksaus en Gourmet. Echt, dit product bewijst zich-

zelf.” 

U kent dat wel: als u veel met broodjes of salades werkt, is het supermakkelijk dat uw saus-

flesjes voor het grijpen staan. Wel jammer dat het dan gekookte, houdbare sauzen zijn; 

(koel)vers smaakt immers een stuk lekkerder. Maar ja, tijd om die zelf te maken, is er niet…

Zes keer sausinspiratie 
1 ziltige Caesar salad of sandwich Maak salade of sandwich af met Gourmet Caesar saus: een 

romige, vissige saus met Franse mosterd en ziltige, pittige schapenkaas peccorino. 2  broodje 

beenham met honingmosterdzoetje Proef de bloemenhoning en zachtromige Franse  mosterd 

uit de nieuwe Honing Mosterd saus. 3 Vlees of vleesvervangers met smulsaus Geef het gerecht 

een friszoete touch dankzij Smulsaus met ui, ananas, ketjap en kerrie. 4 broodje  surinaamse 

kip met komkommerzuurtje en gebakken uitjes Geef de gegrilde kip een lichtpittig, romig 

karakter met de Surinaamse saus met koriander en currymelange. 5 broodje ei met pit Het 

vleugje sherry in de romige kerriesaus voor dit broodje maakt niet dronken, maar geeft samen 

met de Franse mosterd wel een spicy bite. 6 Frietsaus voor frisromige twist aan krokant frietje.
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