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VOL VAN SMAAK | DUURZAAM | LOKAAL

Hoeksche Rooie is mede mogelijk gemaakt door Kiemkracht, vernieuwer in akkerbouw.

VOORWOORD
Vijf jaar geleden begon het. De zoektocht naar een aardappel met een wauw-effect. Een
unieke aardappel waar mensen van kunnen genieten: om de smaak, de duurzame productie
en de bekendheid met de oorsprong. Recht uit de grond van het hart van de Hoeksche
Waard.
In een samenwerking van zeven Hoeksche telers zijn we de uitdaging aangegaan. Het
resultaat ligt er nu: de Hoeksche Rooie. Een mooie, eerlijke, heerlijke rooie aardappel die
u vindt in groentespeciaalzaken en in de beste restaurants. Want de Hoeksche Rooie is
absoluut culinair hoogwaardig.
In dit boekje leest u over de totstandkoming, de eigenschappen en de toepassing van de
bijzondere aardappel die u zal verrassen!
Met het nieuwe ras Hoeksche Rooie halen we akkerbouw uit anonimiteit, geven we de
aardappel een ziel en respecteren we natuur(beheer).
Jeroen Klompe, voorzitter Hoeksche Waardse Telers

“De essentie van de Hoeksche Rooie is smaak,
respect voor de natuur en lokale productie”
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VAN KLEI TOT SMAAKSENSATIE
De Hoekschewaardse Telers, een coöperatie van zeven lokale akkerbouwers, staken jaren
geleden de koppen bij elkaar met als doel: de ontwikkeling van een eigen duurzaam en
smaakvol streekaardappelras. Ze vonden het namelijk jammer dat de aardappel vaak een
‘anoniem product’ is voor de consument.
De Hoeksche Rooie kwam zonder twijfel als beste naar voren in testen door chefkoks,
smaakonderzoekers én de consument. Die waarderen de Hoeksche Rooie om de unieke
smaakbeleving. In oktober 2012 kreeg de aardappel het keurmerk Erkend Streekproduct.
Aardappelen uit de Hoeksche Waard hebben per definitie een unieke smaak door grond
waarin ze groeien, de zware klei van het Zuid-Hollands eiland. De Hoeksche Rooie kan
daarom alleen hier geteeld worden.
Wilt u de aardappel proeven? De Hoeksche Rooie trekt door het land. Kijk voor proeverijen
en verkooppunten op:
• hoekschewaardsetelers.nl
• facebook.com/dehoekschewaardsetelers
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AAN HET WOORD: HENK SCHEELE,

VOORZITTER BESTUUR KIEMKRACHT OVER HOEKSCHE ROOIE

Beter voor smaak, milieu en akkerbouw
In de Nederlandse akkerbouw worden veel standaard producten geteeld voor industriële
verwerking zoals graan voor veevoer, suikerbiet voor suiker en aardappelen voor de
bevroren frites of aardappelzetmeel. Deze producten kenmerken zich door hun vastgelegde,
strikte aanvoereisen qua vorm en grootte voor de industrie. Resultaat is dat de Nederlandse
akkerbouw nogal anoniem en onherkenbaar is voor de consument.
Met Hoeksche Rooie doorbreken we deze impasse. Het unieke kwaliteitsproduct, verkrijgbaar
in de betere groentewinkels, wordt een voor iedereen herkenbaar premium merk. Synoniem
voor smaak en duurzaamheid. Ontwikkeld door de Hoekschewaardse Telers, uitgewerkt
door Delta Natuurbeheer in samenwerking met Kiemkracht, hebben we met Hoeksche Rooie
een nieuw streekeigen en hoogwaardig product. Dat levert kwaliteitsverbetering op voor de
consument, voor de Nederlandse akkerbouw en bovendien voor het milieu, want bij de teelt
gaan natuurbeheer en akkerbouw hand in hand.
Niet alleen de aardappel, ook het verhaal van de boeren uit de Hoeksche Waard geven
de piepers de smaak die onderscheidend is!

“Van kwantiteit naar kwaliteit, van bulk naar specialty,
van anoniem naar herkenbaar. Dat zijn de omslagen die
Hoeksche Rooie maakt.”
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DAT KAN ALLEEN DE HOEKSCHE ROOIE...
‘Culinaire vastkokende aardappel met een kruimig randje’
Woorden schieten te kort: een schitterende gladde aardappel met een rode schil. vol van
smaak, een tikkeltje zoet, met een volle, romige smaak.. Bijzonder geschikt voor in salades,
in de oven, met of zonder schil (met schil is de Hoeksche Rooie nog lekkerder!). Zelfs vol van
smaak zonder sausje, boter of zout.
Dat vinden niet alleen de telers, maar dat blijkt ook uit reacties van consumenten, chef-koks,
en uit onderzoeken die zijn gedaan.
Kijk op de website hoekscherooie.nl voor verrassende recepten.

Geschikt in gekookte vorm, in puree, salades of gebakken.
Denk aan pestosalade, of lekker in de oven met olijfolie,
knoflook en rozemarijn…
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WIST U DAT… ?
•	Een beetje rood, maar wel lekker!
	Aardappelrassen worden beoordeeld op honderden eigenschappen. Veel commerciële
rassen hebben vooral een gunstig uiterlijk en worden niet zozeer om de smaak, textuur,
kleur, kook- en bak-eigenschappen. Bij de Hoeksche Rooie staat de smaak en brede
toepassingsmogelijkheden voorop. Echt lekker, uit de grond van de Hoeksche Waard.
•	Belevenis op je bord
	Bij de Hoeksche Rooie staan smaak en herkenbaarheid voorop. De aardappel is zo
lekker, dat het een groente wordt, een belevenis op je bord.
•	Slow is lekker
	Hoeksche Rooie wordt geteeld volgens de principes van ‘Slow Food’ uit Italië en ‘Terroir’
uit Frankrijk. Dat betekent dat de teelt een langzame rijping heeft, de aardappel blijft
langer dan gemiddeld in de grond om aan smaak te winnen. Boeren hoeven veel
minder te bemesten, wat gunstig is voor het milieu. De oogst is in september, de levertijd
van oktober tot april.
•	Duurzame teelt
	De aardappel wordt uitsluitend op duurzame wijze geteeld in de Hoeksche Waard door
de Hoekschewaardse Telers. Zo zijn de akkers bijvoorbeeld omzoomd door bio-diverse
en functionele akkerranden: heggen waar kruiden, bloemen en insecten welig tieren. Dus
ook de natuurlijke vijanden van het ongedierte of de bacteriën die schadelijk zijn voor de
aardappel. Hierdoor hoeven de telers bijna niet te spuiten.
• Bewaren
	U kunt de Hoeksche Rooie lang goed houden. Bewaar ze op een koele, donkere plaats
- niet in de koelkast, dat is te koud. Zorg dat aardappelen kunnen ‘ademen’. Bewaar ze
dus niet in een plastic zak, maar in een kist of papieren zak.
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“Een kleine club die namens de akkerbouw nieuwe ideeën
en producten onderzoekt. Een denktank die noodzakelijk
is om de sector op koers te houden.”

KIEMKRACHT/INNOVATIENETWERK
Hoeksche Rooie is een innovatieproject dat wordt ondersteund door Kiemkracht, een
alliantie van het Productschap Akkerbouw (PA) en InnovatieNetwerk van het ministerie
van Economische Zaken. Dragende organisaties vanuit het bedrijfsleven zijn de Land- en
Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).
Kiemkracht werkt aan grensverleggende innovaties in de akkerbouw en bestaat inmiddels
zes jaar. In die tijd is een tiental zeer innovatieve projecten ondersteund of mede mogelijk
gemaakt waaronder:
Greenfertilizer
Hernieuwbare energie van zon en wind voor lokale carbo-neutrale kunstmest en
transportbrandstof voor de landbouw.
SlowFarm
Lekker en gezond met respect. SlowFarm is de menselijke en natuurlijke maat in ambachtelijke
voedselproductie voor smakelijke producten met beleving.
Lupine
Het gezonde vierde gewas. Consumptie van Lupine heeft een groot aantal
gezondheidsbevorderende effecten.
Nieuwe oude gewassen
Herintroductie van oude nieuwe rassen en soorten verhoogt de biodiversiteit, verbreedt het
aanbod, en biedt landbouwers de mogelijkheid uit bulkproductie te stappen.
Prof. dr. ir. R.J.F. (Rob) van Haren, projectleider akkerbouw
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Ingrediënten:
• Piepkuiken 2 stuks
• Hoeksche Rooie 420 gram
• Spruiten 300 gram
• Pied du Mouton, schapenvoetjes 150 gram
(of andere paddenstoelen)
• Sjalotten 2 stuks
• Knoflook 2 teentjes
• Tijm, 1 eetlepel gehakt, 2 takjes
• Rozemarijn, 1 eetlepel gehakt, half takje
• Roomboter 90 gram
• Bakolie 4 eetlepels

RECEPT VAN CHEFKOK ARTHUR PLINK

PIEPKUIKEN MET HOEKSCHE ROOIE (VOOR 4 PERSONEN)
Snij de filets van het karkas, hou het vleugeltje eraan maar verwijder het eerste botje. Snij
de pootjes eraf en verwijder ook daar het eerste botje (het breedste gedeelte). Bestrooi de
pootjes met zout en peper, bak deze gedurende +/- 9 minuten op de huidzijde met 1 teen
knoflook, 1 takje tijm en ¼ takje rozemarijn. Vervolgens +/- 3 minuten op de vleeszijde
bakken. Bak in 5 minuten af in een voorverwarmde oven op 180 C.
Bestrooi de filets met zout en peper, bak deze +/- 8 minuten op de huidzijde met de overige
knoflook, tijm en rozemarijn. Vervolgens +/- 2 minuten op de vleeszijde. Bak in 3 minuten af
in een voorverwarmde oven op 180 C.
Blancheer de spruiten 3 minuten. Koel vervolgens in ijskoud water. Snij de spruiten
doormidden en verwarm ze met 30 gram boter, peper en zout.
Snij met een dunschiller 12 plakjes van iedere Hoeksche Rooie over de lengte, bak deze in
10 minuten gelijkmatig goudgeel en krokant. Laat goed uitlekken en breng op smaak met
een snufje zout. Snij de overige ongeschilde aardappels in plakken van 3 cm en kook ze
gaar. Giet ze af en voeg 2 eetlepels fijngesneden sjalot en 50 gram boter toe. Voeg 1
theelepel tijm en ½ theelepel rozemarijn toe. Prak het geheel en breng op smaak met zout
en peper.
Maak de paddenstoelen schoon en snij ze in gelijke stukken. Bak ze a la minute met boter,
1 theelepel sjalot, theelepel tijm en ½ theelepel rozemarijn. Voeg zout en peper toe en
presenteer het geheel op een voorverwarmd bord.
Smul-ze!
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OPTIMAAL GENIETEN
Hoeksche Rooie aardappelen zijn enorm veelzijdig en lenen zich uitstekend voor verschillende
bereidingen… altijd lekker! Kijkt u op de site voor recepten of voeg uw eigen recept toe.
Hier leest u alvast hoe u optimaal van de Hoeksche Rooie kunt genieten. Heeft u geen zin of
tijd om te schillen? Laat de schil dan gewoon zitten en boen de aardappels schoon in water.
Makkelijk en gezond, want veel vitaminen zitten in of net onder de schil.
Koken
Met of zonder schil, door de Hoeksche Rooie te koken komt de smaak enorm goed
naar voren. U kookt de aardappelen bij voorkeur 20-25 minuten in een klein laagje water,
nooit helemaal onder water. Klein beetje zout erbij, dat is alles. Doe wel de deksel op
de pan zodat het water niet te veel verdampt anders koken de aardappelen droog.
Heeft u wat aardappelen over? Bak ze de volgende dag op in een koekenpan met een
beetje (room)boter.
In de oven
Snijdt u de schone aardappelen met schil in stukjes. Na maximaal 5 minuten koken in een
klein laagje water, spoelt u de stukjes aardappelen af en doet u ze in een ovenschaal.
Schenk er een flinke scheut olijfolie overheen. Strooi er wat zeezout en kruiden - bijvoorbeeld
rozemarijn of knoflook - overheen en schep de stukjes om. Na 20 tot 30 minuten in de
koekenpan of in de oven op 200 graden is het smullen geblazen!
Puree
Heerlijke Hoeksche Rooie puree is een feest op tafel. U stampt de gekookte aardappelen
fijn met wat melk en/of boter. Hoe meer melk en boter, hoe gladder en fijner de puree. U
kunt natuurlijk ook even de staafmixer gebruiken. Zin in variatie? Voegt u een citroenschil,
geroosterde pijnboompitten of verse kruiden toe zoals peterselie, of tijdens het koken een
teen knoflook.
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Dit inspiratieboekje Hoeksche Rooie, uit de grond van het hart van de Hoeksche Waard
is een uitgave van Kiemkracht: ‘grensverleggende innovaties voor de akkerbouw’.
Kiemkracht is een samenwerking van het Productschap Akkerbouw en het InnovatieNetwerk
van het ministerie van Economische Zaken.
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