Salade van peulvruchten met
daslook en drakentong

Oosterscheldekreeft
| bereidingen van tomaat
| roodhoorntjes wier
| lamsoren schuim
Een recept van
Restaurant ’t Vlasbloemeken, Koewacht

Coquille, knolselderij, truffel,
Parmezaan

Langoustine, Zeeuws buikspek
Babi Pangang en Thaise vissoep

Gekookte Oosterscheldekreeft:
• Neem een grote pan water, voeg 1/3 van
de hoeveelheid aan witte wijn, klein handje
peperkorrels, stuk prei, wortel en ui hieraan toe en
laat even koken.
• Kook de kreeft kop eerst in de goed kokende
bouillon gedurende 6 minuten (500 gram kreeft)
haal hem eruit en meteen in koud water laten
afkoelen.
• Daarna versnijden.

• Wel 2 blaadjes gelatine en klop 100 gram
slagroom tot yoghurtdikte.
• Zeef de tomatenmassa en los de gelatine erin op
en laat afkoelen tot lichaamstemperatuur, roer
de geslagen room erdoor giet in desgewenste
vormen en laat opstijven in de koelkast.

Tomaten moussering
• Neem 200 gram tomaten blokjes en zet deze
op met een sjalotje en een beetje tijm en 1 stuk
steranijs , laat het even trekken niet inkoken.

Komkommer rolletjes zoet zuur:
• Neem een komkommer en snijd daar linten van,
maak een zoet zuur van 1 deel water, 1 deel azijn
en 1 deel suiker breng dit kort aan de kook met
wat laurier, korianderkorrels en kardemompeulen
en laat het afkoelen voor de komkommerlinten
eraan toegevoegd worden.
Lamsoren marshmallow/schuim:
• Neem 200 gram lamsoren en blancheer deze
goed gaar en spoel ze koud, pureer in de
keukenmachine en drukdoor een zeef.
• Wel 2 blaadjes gelatine in water, los ze daarna op
in de licht verwarmde lamsorenpuree.
• Klop dit op met de handmixer ineen op een bak
gevuld met ijsblokjes en water.
• Als de massa stevig is in een bakje doen en verder
oplaten stijven in de koelkast, eruit halen en in
rondjessteken.
De groen tomaat is gemarineerd met basilicumolie.
Van tomatensap met steranijs getrokken heb ik een
gelei gemaakt (1 blaadje per 100 gram tomatensap).
Afgemaakt met visdraad wier en roodhoorntjes wier.
Enkele doppen madras mayonaise ertussen
gespoten.
Coördinatie recepten Eric van Bochove, restaurant
‘t Vlasbloemeken, Koewacht (ZL) in samenwerking
met de restaurants Morille Koudekerke,
Mezger Domburg, Spetters Breskens
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Zeeland

to Go!

Zeeland

Bericht van Han Polman als
CvdK en voorzitter OZO

Wat staat er in Zeeland op het
menu?
Fotografie: Mechteld Janssen

Nederland staat de komende vier jaar voor
grote opgaven. We moeten herstellen van de
Coronapandemie, het klimaat verandert, er is
vergrijzing, en tegelijkertijd zoeken onze jongeren
naar huizen. Zeeland zet graag samen met het Rijk
haar schouders onder de landelijke opgaven.
Wanneer u denkt aan Zeeland, mijmert u dan ook
over onze prachtige stranden en de vergezichten in
een van onze talrijke polders? U rijdt na een lome
stranddag door onze pittoreske dorpen
naar een Zeeuwse stad. Daar ziet u onder
het genot van overheerlijke mosselen de
zon langzaam achter de stad zakken.
Maar Zeeland heeft nog meer te bieden.
Ruimte voor oplossingen
De ruimte is Zeeland is uniek.
in Zeeland wonen nog geen
400.000 mensen op een
oppervlak zo groot als
de Randstad.

We hebben dus letterlijk en figuurlijk de ruimte
om oplossingen te bieden. Onder meer op
woningtekorten in de Randstad. Nu werk minder
plaatsgebonden wordt, hebben wij de vacatures om
hier te komen werken. De gemiddelde woningprijs
ligt lager dan in het grootste deel van de rest van het
land. Het woon•leefklimaat is hier bewezen goed,
en Zeeland is dus ook veel meer dan een toeristisch
gebied. Met ons onderwijs hebben we de ambitie
om in te spelen op de uitdagingen van vandaag en
morgen. Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
werken samen aan een kenniscentrum voor water,
voedsel en energie, zoals afgesproken in Wind in
de zeilen, het compensatiepakket vanwege het niet
doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne
van Doorn naar Vlissingen.
Zeeland ligt strategisch in Europa en heeft met
de vestiging van North Sea Port forse nationale
en internationale ontwikkelkansen gerealiseerd.
Zeeland heeft met een directe verbinding naar
Frankrijk en vestiging van voor Nederland
strategische clusters voor energie, scheepsbouw
chemie en food nog veel ontwikkelpotentieel. En:
Zeeland heeft ook de ambitie om zich verder te
ontwikkelen en kan de komende tijd de support in
Den Haag goed gebruiken.
Groeien aan de grens
Deze dynamische grensprovincie levert haar
bijdrage aan ‘BV Nederland’. De regio kent al jaren
de laagste werkloosheidscijfers van Nederland. We
groeien aan de grens met Vlaanderen door samen
te werken op het terrein van kennis, economische
ontwikkeling en arbeidsmarkt. Katalysator voor
deze duurzame economische ontwikkeling is de
Kanaalzone Gent•Terneuzen.

• Ons menu is CO2-neutraal gekookt:

De energietransitie kunnen we samen met het Rijk
oppakken. Het Zeeuws-Vlaamse industriecluster
is de grootste waterstofgebruiker van Nederland
(520 kT per jaar), maar de waterstof is nog niet
groen. De omslag van grijze waterstof naar groene
waterstof en CO-2 reductie gaan dus samen.
Daarom zijn er plannen voor het realiseren van
een groene waterstoffabriek met een elektrolyser
(1GW). Om de nodige groene stroom aan te
leveren, is de aanleg van een 380kV verbinding
en voldoende aanlanding van windenergie daarbij
noodzakelijk.

Dit menu brengt u recepten met de smaak van
Zeeland, maar ontwikkeld in samenwerking met een
chef uit úw provincie.
De Zeeuwse overheden staan klaar om samen met
het Rijk bij te dragen aan het vooruithelpen van de
opgaven en transities waar Nederland voor staat.
Juist tijdens de pandemie wordt gewaardeerd hoe
Zeeland ruimte, rust, maar ook dynamiek biedt. Om
te zorgen dat we als verduurzamende, economisch
stabiele regio onze bijdrage blijven leveren de
komende vier jaar, presenteren we u ook ons menu
van ambities hierbij.
De kansen die Zeeland biedt gaan we waarmaken,
met aandacht voor de bijzondere Zeeuwse
eilandstructuur en demografie. Laat u verrassen
door Zeeland!
Met vriendelijke groet,
Han Polman,
Commissaris van de Koning in Zeeland en
voorzitter Overleg Zeeuwse Overheden

• Met duurzaam geproduceerde ingrediënten:
Uitdagingen als aanhoudende droogte en
verzilting pakken we in Zeeland aan door vol
in te zetten op de transitie naar duurzame
landbouw- en visserij die bijdraagt aan klimaaten biodiversiteitsdoelstellingen. Om bij te dragen
aan de eiwittransitie, wil de schelpdiersector
bijvoorbeeld op korte termijn experimenteren met
schelpdierkweek bij windparken. Wij zijn klaar om
toekomstgerichte samenwerking tussen provincie,
Waterschap en Rijk aan te gaan, om noodzakelijke
aanpassingen in de foodsector goed passend te
maken met de regionale context.

• Op een slimme en eerlijke manier vervoerd:
We zetten onze schouders onder het oplossen van
knelpunten rond bereikbaarheid. We willen Europa
verder ontsluiten door personenvervoer mogelijk
te maken op rail Gent-Terneuzen. Daarnaast
is in compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’
een snellere treinverbinding naar de Randstad
afgesproken. We zetten in op afschaffing van
de tol op de Westerscheldetunnel, om een gelijk
speelveld te scheppen. Natuurlijk kijken we verder
dan traditionele bereikbaarheidsoplossingen:
doordat Zeeland uit eilanden bestaat, met
kwetsbare verbindingen, worden wij een living lab
voor slimme mobiliteitsoplossingen.

• En geserveerd in een leefbaar Zeeland:

In Zeeland werken we aan zowel een
hoogstaand aanbod van bij Zeeland passende
nicheopleidingen (maritiem, groen, duurzame
engineering) als aan een stevige basis in
primair en secundair onderwijs. Scholen
staan echter onder druk door dalende
leerlingaantallen. Daarom rekenen we op goede
bekostigingssystematiek voor het Zeeuwse
onderwijs. Daarnaast pleiten we voor een goede
bekostiging van het gemeentefonds, zodat onze
gemeenten vol in kunnen blijven zetten op een
leefbaar Zeeland. Tevens hebben we een
culturele infrastructuur die een vast basisvolume
in de culturele basisinfrastructuur van
het Rijk verdient. Kom van ons culturele
aanbod genieten!

