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Project ‘Zilte Zeeuwse Zomer’  

 

Experimenten met Oosterschelder Zeewater 

 

Laboratoire Gastronomique 

Le Cuisinier experimenteerde met: 

• Gelei van Oosterschelder Zeewater 

o Om een geleivel van enkele millimeters dik te maken heb je een dosering Kappa van 

1,2% en Locust van 0,4% nodig. Hiermee is de gelsterkte juist voldoende om het vel 

op te kunnen pakken met een spatel.  

o In ons experiment hebben we een tartaar van rauwe makreel met wat brunoise van 

een rood pepertje, cornichon en sjalot, maar zonder zout afgedekt met een vel gelei 

van Oosterschelder Zeewater.  

o Het vel van Oosterschelder Zeewater zie je links op de foto. 

 

• Kaviaar van Oosterschelder Zeewater 

o Op basis van tapiocakorrel zijn diverse experimenten uitgevoerd. Als beste oplossing 

komt uit de bus: tapiocakorrels in een zeer ruime hoeveelheid kokend water doen en 

tegen de kook aan houden tot de korrels doorzichtig zijn. Op een zeef gieten en in 

een bakje doen. Daar Oosterschelder Zeewater aan toevoegen. De korrels nemen nu 

langzaam het zoute water op. Dus regelmatig proeven of de saliniteit van de korrels 

naar behoefte is. Daarna afgieten op een zeef en de ‘kaviaar’ terugdoen in een bakje, 

afdekken met huishoudfolie en in de koelkast bewaren tot service. 

o De kaviaar is zichtbaar op de vis aan de rechterzijde van de foto. 
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• Basilicumzaad in Oosterschelderwater 

o Het basilicumzaad in lauwwarm Oosterschelder Zeewater ca dertig minuten laten 

weken. De zaadjes vormen nu een slijmlaag om het zaadje. Die slijmlaag is zout; het 

zaadje blijft knapperig. Laat je het zaad te lang in het zoute water, dan breekt de 

slijmlaag weer af. 

 

 

• Geraspt en geschaafd Oosterschelder Zeewater (idee uit het boek ‘Moleculaire Keuken’) 

o Met Kappa en Locust wordt een sterke gel gemaakt. De dosering is 1,2% Kappa en 

0,4% Locust. De vloeistof wordt in een rechthoekige kookvorm gegoten en stijft op 

bij kamertemperatuur. Het blok Oosterschelder Zeewater-gelei wordt gelost en kan 

met een kaasrasp geraspt en met een kaasschaaf geschaafd worden. Het raspsel en 

de plakjes blijven intact tot ongeveer 80°C en kunnen dus op warme gerechten 

gepresenteerd worden. Het voordeel van Kappa/Locust t.o.v. agar-agar is dat de 

laatste veel sneller breekt en ook een harder mondgevoel heeft. 
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