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Onno van Witteloostuyn (33) hield

altijd al van koken en lekker eten.

Hij ging naar de hotelschool en

deed veel horeca-ervaring op in

betere restaurants. Nu werkt hij

voor de leden van de raad van

bestuur van ABN AMRO. Ondanks

een hoge dwarslaesie, die hij vijf

jaar geleden opliep, bleef hij koken

leuk vinden. Met vallen en opstaan

pakte Onno zijn oude hobby weer

op. Hij kookt op gevoel met eer-

lijke, verse ingrediënten. Moeilijk

om zelf te doen? Niet met de tips

en handigheidjes die hij al doende

voor zichzelf bedacht en graag

met de lezers van Support

Magazine wil delen.

Vragen, tips of reacties?

Stuur ze naar

ROLLINGCHEF@QUICKNET.NL

ALS
KOUD KUNSTJE

B E N O D I G D H E D E N

Voor het deeg:
• 270 ml lauw water
• 1 eetlepel honing
• 3 zakjes gedroogde gist à 7 gram per zakje

of 20 gram verse gist
• 500 gram witte patentbloem
• 1 theelepel zout

Voor het beleg:
• 2 teentjes knoflook
• verse basilicum
• 350 gram zoete tomaatjes, zoals Tasty toms

of Romaatjes
• 8 à 10 eetlepels olijfolie (extra vergine)
• peper en zout

FOCCACIA

V O O R B E R E I D I N G

• Houd er bij de bereiding rekening mee dat
het deeg moet rijzen.

Tip: Draag bij de bereiding een schort of leg een

theedoek op je schoot, tegen het stuivende

bloem en eventueel druipende olie.
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(RECEPT VOOR BIJGERECHT VOOR ± 5 PERSONEN)

IETS LEKKERS KOKEN TERWIJL JE JE HANDEN NAUWELIJKS KAN GEBRUIKEN?

‘ROLLING CHEF’ ONNO VAN WITTELOOSTUYN DOET HET. U ALS LEZER KAN HET

GERECHT OOK ZELF KLAARMAKEN MET HET RECEPT EN DE TIPS VAN ONNO. 

DEZE MAAND EEN ZOMERSE FOCCACIA, DIE SMAAKT NAAR ITALIË. NIET MOEILIJK

OM TE MAKEN EN ERG LEKKER ALS HAPJE BIJ EEN WIJNTJE IN DE NAMIDDAG.

MAAR OOK GESCHIKT,  BIJVOORBEELD IN COMBINATIE MET SOEP, ALS HOOFD-

GERECHT NA EEN DAGJE STRAND. MET JE HANDEN ETEN MAG!

B E R E I D I N G

• Meng het lauwe water met de honing en gist tot een papje.

• Meng de bloem met het papje en het zout.
Tip: Voor een nog authentiekere smaak kun je ook de helft van de bloem ver-

vangen door Italiaanse griesmeel (Semolina), te koop bij de delicatesewinkel of

griesmeel van de Turkse kruidenier.

• Meng het papje en het deeg en kneed goed door tot een gladde bal.
Tip: Kneden kan met de hand, met behulp van een keukenmachine of een

broodbakmachine. Deeg maken doe je een beetje op gevoel: is het te droog,

dan moet er wat water bij, is het te nat dan moet er wat bloem worden toege-

voegd. Het deeg mag niet te plakkerig zijn, maar moet wel elastisch zijn.

• Rol het deeg met een deegroller uit op een met veel bloem bestoven
aanrecht, tot het ongeveer de grootte heeft van het bakblik.

Tip: Houd het aanrecht goed droog, anders gaat het deeg plakken.

• Vet het bakblik dik in met olie en druk het deeg erop uit.

• Pel de teentjes knoflook en hak ze in stukjes.
Tip: Gebruik een knoflookrolletje, om de teentjes makkelijk te ontvellen

• Meng knoflook, basilicum, tomaten en olijfolie en (versgemalen)
peper en zout in een kom en verdeel het over het deeg.

• Laat het deeg ongeveer een half uur rijzen, totdat de tomaatjes zijn
weggezakt in het deeg.

Tip: Zet het deeg tochtvrij weg en dek het af met een natte theedoek of

plasticfolie. Het deeg hoeft niet warm te staan. Heb je een oven die voorgepro-

grammeerd kan worden, dan kun je het ook vast in de oven zetten tot het tijd-

stip waarop hij automatisch aangaat.

• Zet de foccacia in een niet voorverwarmde oven en bak het brood
ongeveer een half uur op 200 graden met boven- en onderwarmte.
Zet eventueel de laatste vijf minuten nog de hete lucht erbij aan.

Tip: Je kunt zien dat het brood klaar is als het lichtbruin is, lekker ruikt (als je

teveel gist hebt gebruikt, ruikt het ook naar gist) en de tomaatjes zijn openge-

knapt.

• Leg de foccacia op een plank en schenk er nog flink wat olijfolie
overheen. Verzuipen mag, het dringt allemaal in het brood. Bestrooi
nog met wat zeezout naar smaak en snijd het brood in punten.

Tip: Als variatie kun je de tomaten en basilicum ook vervangen door olijven. 

Of gebruik geen beleg maar meng flink wat takjes verse rozemarijn door het

deeg.


