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FOTO NIELS DE VRIES

Het
verhaal
van
het
ei
Deze foodiefile gaat over de kip & het ei. We gaan op zoek naar de lekkerste kippen en eieren

In het Mergelland in
Zuid- Limburg lopen
Lohman Brown-kippen
in de wei als ze daar
zin in hebben, want het
zijn vrije-uitloopkippen.
De mest wordt weer
over de akkers verspreid,
waar spelt, maïs en
tarwe worden verbouwd.
Je koopt de eieren
direct bij de boer uit de
‘boer-der-ei automaat’.
mergellandei.nl

KIPPEN VAN BOER BART

mooie kippen
kijken
Bij Schaapskooi Schijndel kun je live
kippenrassen bekijken! Want wat zijn ze
mooi die kippen! Zoals de Schijndelaar,
het prachtige Chaams hoen, Barnevelder,
Noord-Hollandse Hoen en
de leuke Lakenvelder.
schaapskooischijndel.nl
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PRODUCTIE EN TEKST MERIJN TOL BEELDREDACTIE CARLA HAPPEE, ROOS VOLKERS

>> LIMBURGSE KIPPEN

van Nederland. En… je vermoedt ’t misschien al: het beste ei komt van kippen in de wei.

BOER BART – EIGENLIJK HEET HIJ BARTELE – DOET HET WEER ANDERS. ZIJN KIPPEN GRAZEN WEL IN
DE WEI, MAAR DAT IS DE WEIDE WAAR OOK BOER BARTS KOEIEN GRAZEN. DIE KIPPEN HEBBEN DAAR
EEN FUNCTIE. ZE VERSPREIDEN HUN KIPPENMEST – ZODAT BART GEEN KUNSTMEST HOEFT TE
GEBRUIKEN – EN DOEN ZICH TEGOED AAN VOEDSEL IN DE KOEIENMEST. KIPPEN ZIJN OOK ECHTE
SCHOFFELAARS EN DAT IS GOED VOOR HET GRAS. BARTELE HEEFT EEN KIPCARAVAN, DE ENIGE ECHTE!
ELKE DAG VERZET HIJ DIE, NAAR DE PLEK WAAR DE KOEIEN HEBBEN GEGRAASD. DE EIEREN WORDEN
LOKAAL IN FRIESLAND VERKOCHT. VOOR VERKOOPADRESSEN ZIE BOERBART.NL
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Zo
bewaar
je
eieren
Kippeneieren bewaar je niet in de koelkast. Eenden- en

ganzeneieren juist weer wel, vanwege hun poreuze schaal.
Ze zijn drie weken houdbaar in de koelkast.

Saskia Godschalk
noemt zichzelf de
nesteierspecialist.
En dat betekent dat ze
door Nederland rijdt
om bij – door haar
met zorg uitgekozen –
boerderijen alle soorten
eieren te halen die je
maar kunt bedenken.

KWARTELEI

WAAROM EIGENLIJK?
Van oorsprong ben ik Zuid-Afrikaanse en ik wil eieren zoals ik ze ken,
als natuurproduct. Kippeneieren op z’n allerlekkerst haal ik bij een boer
die niet alleen biologisch werkt, maar ook zijn eigen voer kweekt. Ik vind
vogels prachtige dieren en heb een grote passie voor eieren. Het liefst
start ik een winkel waar het helemaal om eieren draait, met alle soorten
en veel lekkere hapjes met ei.

EN DUS VEEL MEER DAN KIPPENEIEREN?
Zeker! Ook eenden- en ganzeneieren van een ganzenhoeder die Indische
loopeenden heeft, met prachtige lichtgroene eieren. Bovendien kunnen
mensen die allergisch zijn voor kippeneieren wel andere eieren eten.
Bijvoorbeeld struisvogeleieren die ik natuurlijk ken uit Zuid-Afrika en
emoe-eieren, met die te gekke groene schaal. Al mijn eieren komen uit
Nederland. En via mijn webshop verkoop ik ze ook door heel Nederland.

WELK EI IS JE FAVORIET?
Ik ben groot fan van het eendenei. Romig en volvet van smaak. En dan
liefst gekookt!

Volgens de nesteierspecialist
bevat een kwartelei 6x meer
vitamine B1, 12x meer vitamine
B2, vitamine A, D en E, 7x meer
ijzer, 5x meer fosfor dan een
‘gewoon’ kippenei.
Zacht koken 2½ min.
Hard koken 4 min.
In ijswater laten schrikken, even
heen en weer rollen zodat
er barstjes in komen en dan
voorzichtig pellen. Gebruik
kwarteleitjes in z’n geheel,
gekookt, gepocheerd of gebakken.
Smaak & structuur Het wit is iets
steviger dan van kippeneieren.
Seizoen Lente.

HOE HERKEN JE EEN GOED KIPPENEI?
Als kippen veel buiten lopen, wordt hun eierschaal door het zonlicht
vanzelf donkerder. Zo herken je echt lekkere kippeneieren!

Illustraties uit het boek
Bon Appétit van F. Gaudry
& zijn vrienden,
Fontaine Uitgevers, € 34,95
ISBN 978 90 5956 710 8
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kwartelei

KWARTELS MET EEN BETER LEVEN?
Ik zocht net zo lang naar de beste en lekkerste kwarteleitjes tot ik een
boerderij vond waar die leuke kwartels de ruimte hebben en
hun kop niet stoten in een te kleine kooi. nesteierspecialist.nl

duivenei

fazantenei

kippenei

kalkoenei

EENDENEI

Volgens de nesteierspecialist wil
je na een eendenei nooit meer
een kippenei. Ook geschikt voor
mensen met een kippeneiallergie. Rijk aan vitamine A,
B6, B12, D en K.
Zacht koken 10 min.
Hard koken 15 min.
Smaak & structuur Gebruik
eendeneieren net als patissiers
voor al je bakwerk. Ze hebben
namelijk meer eiwit en zijn
groter. Ze hebben een vla-achtige
consistentie en zijn daarom
goed te kloppen tot meringues
of crème. Eendeneieren van de
nestspecialist kunnen verschillen
in maat en kleur. Was de eieren
voorzichtig voor gebruik, want de
schaal kan vuil zijn. Ook bij de
toko vind je eendeneieren, al
zijn die waarschijnlijk niet van
scharreleenden.
Seizoen Lente.

eendenei

STRUISVOGELEI

Eén struisvogelei weegt net
zoveel als ongeveer 24 eieren,
namelijk 2 kilo. Volgens de
nesteierspecialist kan een man
van 100 kilo met gemak op de
zijkant van een struisvogelei
staan, zonder dat het breekt!
Zacht koken 50 min.
Hard koken 2 uur.
Laat daarna schrikken in ijswater,
want de schaal blijft lang heet en
het ei gaart dan dus door. Wil je
een roerei of omelet maken, dan
wacht je de lastige klus van het
breken van de schaal. En je hebt
een extra grote pan nodig! Koken
is dus het beste idee, ook voor de
smaak en structuur.
Smaak & structuur Struisvogelei
smaakt – tegen de verwachting in
– juist licht. Leuk om te gebruiken
als eifondue van het zachtgekookte
eigeel.
Seizoen Van maart tot september.

ganzenei

GANZENEI

Lijkt nog het meest op kippeneieren, maar zijn romiger en rijker
van smaak. En tweeënhalf keer zo
groot als kippeneieren. Ook
geschikt voor mensen met een
kippenei-allergie. Steviger en
wittere eischaal dan een kippenei.
Zacht koken 10-12 min.
Hard koken 15 min.
Smaak & structuur Vol van
smaak met een fluweelachtige,
oranje dooier. 1 ei staat gelijk
aan 2 kippeneieren: perfect
voor bakrecepten. Heerlijk om
te koken of te pocheren.
Ganzeneieren van de nestspecialist variëren in maat en
kleur. Ieder ei is anders. Was ze
voor het bereiden voorzichtig,
want ze kunnen vuil zijn.
Seizoen Van maart tot mei.

struisvogelei

ILLUSTRATIES MOSHI MOSHI STUDIO

ADVIES VAN DE
NESTEIERSPECIALIST
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Stadse boeren met kippen in de kersenboomgaard

Tussen Haarlem en Amsterdam, bij Halfweg, leven 248 Lohman Brownkippen die een geweldig kippenleven hebben in 4000 m² kersenboomgaard. De kippen slapen niet, zoals bij andere kippenboeren, op de plek
waar ze eten en drinken. Ze zoeken zelf beschutting én hun slaapplek
tussen de bomen (kippen zijn bosvogels). Ze geven mest en pikken
onkruid en insecten weg. De hokken staan altijd open en je raapt hier
zelf je eieren uit de legnesten. Echt mooi is dat de kippen voor het
grootste deel zelf hun eten bij elkaar scharrelen (insecten, onkruid,
gevallen fruit) en beperkt worden bijgevoerd met biologische legkorrels

HOEVEEL RUIMTE
KRIJGT JOUW KIP?

ILLUSTRATIE ISTOCK

DE BIOKIP
HEEFT HET ’T FIJNST: 9 KIPPEN PER M²
PLUS 36 M² BUITEN.
KIPPEN MET VRIJE UITLOOP
MMM... DAT VALT BEST TEGEN,
WANT DIE ‘VRIJE UITLOOP’ BETEKENT
12 KIPPEN PER M² BINNEN,
PLUS MAAR 1M² BUITEN.
DE SCHARRELKIP
12 KIPPEN PER M², GEEN BUITEN.
DE KOOIKIP
20 KIPPEN PER M², GEEN BUITEN.
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en graan. Deze ultieme kippenvrijheid levert verser dan verse eieren
op en heerlijk kippenvlees.
Dit leren we Jonge hennetjes leggen kleine eitjes, worden ze ouder,
dan worden de eieren groter!
Waar? Fruittuin van West, waar het vanaf het voorjaar dubbel leuk is,
want de oogst uit de biodynamische fruit- en groentetuin is te koop in de
eigen supermarkt. Er is een tuincafé, je kunt ronddwalen in de (moes)tuin
en kippenvriend worden. Wil en Lisan van Fruittuin van West eten zelf
hun eitje ’t liefst 4 min. gekookt, met kruidenzout. fruittuinvanwest.nl

BRABANTSE

duurzame scharrels
Brabantse lekkernei-kippen geven eerste klas duurzame
scharreleieren die kakelvers – binnen twee dagen – bij de
consument liggen. Kippen die lekker in de wei lopen, mag
ons als muziek in de oren klinken, toch zijn ze niet het
meest duurzaam. Deze Brabantse kippenboeren kiezen
voor duurzaamheid, het welzijn van de kippen en het
milieu. Het meeste voer komt uit de omgeving, de eieren
gaan naar winkels in de regio. De kippen gaan niet naar
buiten, maar zitten in een scharrelstal met daglicht en
buitenklimaat. Doordat de mest snel wordt gedroogd
en geperst tot mestkorrels, is er 85% minder ammoniakuitstoot en een lagere stofuitstoot. lekkernei.eu

AMSTERDAMS BESTE LIJST

Famke & Floor van Praag volgen sinds jaar en dag de Amsterdamse horeca op de voet. Shortlist
Amsterdam is niet de zoveelste restaurantgids, maar een fijn boek over door hen gecureerde
restaurants. Hun selectie, daar zijn we het 100% mee eens. Een verzameling favorieten met
prachtfoto’s van de chefs plus hun beste recepten. Zoals? Nieuwkomers als Choux en Kaagman
& Kortekaas, maar ook Toscanini, Merkelbach, Marius en Gebr. Hartering en As. Vanavond
eten we burrata met gefrituurde courgettebloem, lamsoor en ansjovisdressing van Toscanini.
Shortlist Amsterdam, Caperleaves, € 29,95, ISBN 9789082614404. shortlist-amsterdam.nl

Choco-eieren

Gesuikerde chocolade-eieren van Australian met verschillende vullingen.
Van links naar rechts: limoncello, framboos, koffie en gianduja (chocoladepasta met hazelnoot), € 5,75 (80 g).
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Lamber van Dam,
eigenaar van Florent

eten om te delen

Wat een fijne plek, Het Concerthuis in Groningen. Vooral door het riante en creatieve
ontbijt – ontbijtplanken met uiteraard ei erop – en de lunchkaart. Denk aan tosti met
kimchi, cheddar en groene appel. Ook genieten we op zondag graag van hun brakke brunch:
een brunchbuffet met hartige, zoete, gezonde én vette gerechten. hetconcerthuis.nl

oeuf benedict met een mimosa erbij

Die zondagse brunch moeten we gewoon serieus nemen. Dat begrijpt Florent in Utrecht
maar al te goed. Zes soorten eieren, allerlei soorten roerei en gepocheerde eieren. Denk aan
ei met hüttenkäse, avocado en spinazie, croque madame, oeuf benedict met mimosa.
Precies wat wij wensen. restaurant-florent.nl

Gentse shakshuka

Evi De Cock kookt met liefde in haar leuke Gust in Gent. Ze heeft een heel aangename
brunch/lunchkaart plus een perfect ei-menu: zachtgekookte eieren met soldaatjes,
shakshuka, paddenstoelentoast met spinazie en een lopend eitje. Plus uiteraard roerei
of gebakken ei. gustgent.be
16 delicious.

Brunchen bij Harry

Mooi modern & fijn klassiek, dat is bistro Harry. We spenderen gewoon onze hele zondag aan de brunch in
het zuiden. Van eggs royale tot benedict en florentine, croque madame’s en omeletten: het ei viert hier hoogtij.
Naast een ‘gewone’ warme lunchkaart, oesters en een sunday brekkie. Maastrichtenaren zijn niet voor
niks dol op deze heerlijke Maastrichts sjieke Harry. harrysrestaurant.nl
delicious. 17

