
10 VACUÜMDESTILLATIE

Sterrenkok Francois Geurds heeft begin dit jaar met FG Food Labs zijn tweede 

restaurant in Rotterdam geopend. In het aanpalende laboratorium gaat hij berei-

dingswijzen ontwikkelen en optimaliseren om het allerbeste uit natuurlijke producten 

te halen. Danny Dukers zorgt voor de technisch-experimentele ondersteuning bij het 

wetenschappelijk koken.

Francois Geurds wil in FG Food Labs komen tot nieuwe bereidingswijzen, sensationele smaken, optimale eigenschappen voor verdere verwerking.
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F
rancois Geurds zegt het niet van de da-

ken te willen schreeuwen, maar iedereen 

in zijn directe omgeving die automatisch 

wordt aangestoken door zijn tomeloze 

energie en ambitie weet het: Francois Geurds wil 

de beste kok van Nederland worden, en mis-

schien wel van de hele wereld. Een belangrijke 

stap hierin is begin dit jaar gezet, met de ope-

ning van FG Food Labs aan de Katshoek, een lang 

vergeten stukje ten noorden van de spoorlijn, 

vlakbij het Hofplein, middenin het trendy nieuwe 

hart van Rotterdam.

FG Food Labs wordt neergezet als het voorpor-

taal van tweesterren restaurant FG Restaurant 

en wil uitgroeien tot een eigengereide hotspot 

waar ideeën worden geboren, uitgevoerd en 

voorgeschoteld aan de bezoekers. Als eerste 

in Nederland, en als één van de weinige in de 

wereld, heeft Francois Geurds vlak naast het 

nieuwe restaurant een laboratorium ingericht 

waar hij met labapparatuur als een rotatiefilm-

verdamper en centrifuge wil komen tot nieuwe 

bereidingswijzen, sensationele smaken, optimale 

eigenschappen voor verdere verwerking. “De 

wetenschappelijke benadering van koken staat 

praktisch gezien nog in de kinderschoenen. Ik 

heb er kennis mee gemaakt toen ik als sous chef 

werkte bij driesterren restaurant de Fat Duck van 

Heston Blumenthal, even buiten Londen en heb 

mij daar verder in verdiept. De mogelijkheden 

zijn eindeloos, maar je moet als kok wel de link 

kunnen leggen tussen het moleculaire niveau 

en het bereidingsproces. Dat stadium heb ik 

inmiddels bereikt en toen vorig jaar het idee naar boven kwam om een tweede, meer 

laagdrempelig, trendy restaurant te 

beginnen, was het direct duidelijk 

dat daar ook een laboratorium bij 

hoorde.”

Oase van rust
Tijdens het interview, begin febru-

ari, is FG Food Labs net geopend 

en wordt Francois Geurds in zijn 

zelf opgelegde spagaat tussen FG 

Food Labs en FG Restaurant (vijf 

kilometer verderop, aan de Nieuwe 

Maas) geleefd. Maar er is hoop: “Als 

alles op de rit is, wil ik elke ochtend 

in het lab zijn, met de deur dicht, de 

telefoon op stand-by. Zo’n rustpunt, 

op nog geen minuut lopen van 
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Francois Geurds doceert

Veel kennis die Francois Geurds bij FG Restaurant en FG Food Labs in de praktijk brengt heeft een wetenschap-

pelijke basis. Drie voorbeelden:

Combinaties van ingrediënten die op het eerste gezicht niet logisch zijn, blijken na GC-analyse van de bestand-

delen heel dicht bij elkaar te liggen; pieken overlappen. Dat is bijvoorbeeld het geval met witte chocolade en 

kaviaar.

FG Restaurants krijgt als één van de weinige restaurants ter wereld speciaal geselecteerde runderen uit Galicië 

geleverd. Die worden afgerijpt in speciaal gebrande koffie van selecte bonen. Bief en koffie hebben namelijk 

zo’n 200 overeenkomstige smaakmoleculen, die elkaar versterken. Dertig dagen rijpen geeft een mooie onder-

toon van koffie in het rundvlees. Je kunt het bij FG ervaren in een hoofdgerecht.

Verschillen in soort glaswerk (verdampingsoppervlakte) en temperatuur van het glaswerk doen veel met een 

wijn. Is de wijn licht gekoeld, dan onderdruk je bepaalde smaken; bij verwarmen komen er weer andere stof-

fen vrij. Soms lijkt het alsof je een heel andere wijn drinkt. Leuk om te ervaren bij een proeverij in het lab.

➞

FG Food Labs tovert smaaksensaties  
uit rotatiefilmverdamper
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de hectiek van het restaurant, is nodig om de 

concentratie te vinden, in de flow te raken, zodat 

er dingen gaan loskomen. Als je om de vijf minu-

ten wordt gestoord, gebeurt er helemaal niets, 

kom je nooit in je flow.”

In die oase van rust zal regelmatig Danny Dukers 

te vinden zijn. De onderwijsmanager die als 

hoofd opleiding biologie en medisch laborato-

riumonderzoek aan de Hogeschool Leiden zo’n 

50 medewerkers en 650 leerlingen onder zijn 

hoede heeft, kent Geurds al lange tijd; heeft 

zelfs samen met hem aan kookwed-

strijden deelgenomen (en gewon-

nen!). “Ik heb jarenlang als medisch 

bioloog onderzoekswerk verricht 

en heb derhalve heel wat praktische 

labervaring; kan met de appara-

tuur omgaan. In die hoedanigheid 

ben ik elke minuut van mijn vrije 

tijd bezig met het inrichten van het 

lab, het werken met de apparatuur 

en het ontwikkelen van metho-

den, experimenteren. Francois brengt vooral de 

creativiteit, de visie in, en natuurlijk de praktijk 

van het koken”, vertelt Danny Dukers. Direct 

aangevuld door Geurds: “De technische kant van 

Danny en de praktische kant van mij, dat is een 

waanzinnige combinatie. Danny weet precies hoe 

al die apparatuur werkt, en als ik daar in oefen, 

kan ik dat vast ook. Maar voorlopig blijf ik weg 

van die centrifuge. Daar ga ik niet zelf mee lopen 

klooien; voor je het weet wordt je naar het dak 

gelanceerd!”

Geen gerechten
Met het laboratorium wil Francois Geurds zijn 

kookfilosofie intensiveren. “We werken altijd van-

uit het natuurlijke product. Waar wil je komen met 

dat product? Welke smaak wil je naar voren bren-

gen? En hoe gaan we die krijgen; hoe halen we die 

uit het product? Vanuit iedere grondstof werken 

we daar naar toe. De puurheid van de smaak staat 

hierbij altijd voorop. We werken niet met smaak-

verbeteraars, emulgatoren. Ingrediënten met 

E-nummers zal je hier niet snel tegenkomen.”

Het optuigen van het lab is een verrijking, een 

middel om in de woorden van Geurds ‘mooie 

reine dingen te maken’. “We hebben geen vaten 

stikstof of centrifuges voor de show. Het moet 

aansluiten bij het verhaal dat we uitdragen. En de 

gast moet het wel proeven. Er moeten gelui-

den uit het restaurant komen van ‘wauw, tsjé, 

wooh’, dat je denkt van hé, we hebben het goed 

gedaan!”

In het denken van Francois Geurds staan de 

bereidingswijzen centraal, niet de gerechten. 

FG Food Labs is gevestigd 

in een volledig gerenoveerd 

complex onder de eerste 

boog aan de Katshoek, met 

muren van wel een meter 

dik. Vijf boogjes verderop is 

het laboratorium te vinden.

Danny Dukers bij de Büchi Rotavapor R-210 rotatiefilmverdamper, die wordt gebruikt voor het vangen van smaken in 

destillaat of residu uit natuurlijke producten.
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“Heel veel restaurants zijn gebaseerd op een me-

nukaart, met bijvoorbeeld kwartel op een bedje 

van dit en dat, dat kennen we allemaal wel. Ik ga 

dat toch anders aanpakken. Een goede kok kan 

je herkennen aan zijn technieken en bereidings-

wijzen; daar begint het mee. Maar je hebt ook te 

maken met de seizoenen, weersomstandigheden 

die variëren. Bereidingswijzen daarentegen kan 

je het hele jaar doen, die dan natuurlijk wel afge-

stemd moeten zijn op het product. Als het stormt 

kan er bijvoorbeeld niet gedoken worden en zijn 

er geen verse coquilles. Maar bij heel veel restau-

rants staan dergelijke producten vast op de kaart. 

Ik bied de bereidingswijze van coquilles aan, en 

als die er niet zijn, kom ik met een alternatief 

product voor de betreffende bereidingswijze.” 

Iets bestellen uit de rotatiefilmverdamper gaat 

Geurds echter te ver: “Je moet er voor waken dat 

de gast jouw keuken gaat bepalen; dan wordt het 

een circus!”

In de wolken
Geurds en Dukers hebben een vast omlijnd 

strijdplan, maar willen daar uit concurrentie-

overwegingen helemaal niets over kwijt, zelfs 

niet over het goedje dat tijdens het interview 

ronddraait in de kolf van de rotatiefilmverdam-

per. “Maar”, komt Danny Dukers tegemoet, “stel 

je voor dat we iets met bepaalde smaakingre-

diënten van appels willen doen. Het speciaal 

geselecteerde fruit ga je eerst persen en na een 

aantal tussenbewerkingen breng je dat over naar 

de rotatiefilmverdamper, waar je hem indampt 

tot een concentraat dat je kunt gebruiken voor 

een mooie, soepele saus.”

Welke omstandigheden tot die 

perfecte saus leiden is een kwestie 

van experimenteren. Hoe lang draai 

je af, met welke snelheid? Bij welke 

druk, temperatuur, rotatiesnelheid 

voer je de vacuümdestillatie uit? 

Allemaal parameters die Geurds 

en Dukers proefondervindelijk 

achterhalen en vastleggen. Niet in 

een labjournaal, maar via een iPad 

‘in the cloud’.

“Net als bij wetenschappelijke 

experimenten wil je bij een goed 

resultaat wel precies weten wat je 

hebt gedaan; je moet het kunnen 

reproduceren. Wat dat betreft 

hebben we met de Büchi Rotavapor 

R-210 een goede keuze gemaakt”, 

vertelt Danny Dukers, die vanuit de 

Hogeschool Leiden ook al positieve 

ervaringen met Büchi heeft, waar 

studenten het ‘fool proof” instap-

model R-3 gebruiken. “Je kunt bij 

de Rotavapor alle parameters via de 

controller regelen, zelfs de tempe-

ratuur van de chiller is instelbaar. 

Waar we ook door Büchi op werden 

geattendeerd is de mogelijk-

heid om in plaats van de klassieke 

verdampingskolf een ‘beaker flask’ 

te gebruiken. Die heeft na het ver-

wijderen van het deksel een grotere 

opening, waardoor je er met de 
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spatel gemakkelijker het residu dat na indampen 

achterblijft uit kunt halen. Het duurt wel iets 

langer met verdampen, maar je hebt wel een gro-

tere opbrengst. En daar is het ons toch ook om 

te doen, want de rotatiefilmverdamper zullen we 

niet alleen gebruiken voor het experimenteren. 

Uiteindelijk zal er ook productie worden gedraaid 

voor de keuken. Met de intense smaken die we 

voorstaan zullen dat geen liters destillaat of kilo’s 

residu zijn, maar met de grote verscheidenheid 

aan ingrediënten zal het apparaat toch behoorlijk 

aan de bak moeten.”

Kwaliteit
In de zoektocht naar een geschikte rotatie-

filmverdamper is ook naar andere aanbieders 

gekeken, maar de kwaliteit heeft bij de keuze de 

doorslag gegeven. “Als we het doen, doen we het 

goed”, is de stellige filosofie van Francois Geurds. 

“Als er wat is, willen we geen gezeur; goede ser-

vice is voor ons erg belangrijk. Als toprestaurant 

wil je ook een bepaalde uitstraling hebben; dan 

wil je alleen met topapparatuur werken. We ko-

ken toch ook niet in pannetjes van de Hema?” ■


