
Langzaam maar gestaag winnen chilipepers steeds meer 
terrein in de keukens van de horeca. En, zeg nou zelf, deze 
smaakmaker bij uitstek zou toch zomaar thuis kunnen 
horen in het rijtje zoet, zuur, zout, bitter en umami. “Heel 
lang bestond het peperassortiment voor mij louter uit rode 
pepers,” aldus chef Syrco Bakker van restaurant Pure C 
in Cadzand. “Pas de laatste jaren ben ik geïnteresseerd 
geraakt in de veelheid aan soorten en weet ik ze op waarde 
te schatten. Immers, elke peper heeft z’n eigen smaak en 
dus ook gebruik. Voor de ceviche gebruik ik nu hele andere 
pepers dan voor m’n sambal.” Ook Taks Yuen, eigenaar  
en chef van Aziatisch restaurant Mei Wah in Eindhoven, 
kent zijn klassiekers – ze zijn hem met de paplepel 
ingegoten. Hij vertelt met hartstocht over het veelzijdige 
gebruik ervan in zijn keuken. “Mijn eerste tan tan mièn  
vol szechuanpepers zette mij op het spoor van de  
oosterse gastronomie.”

Peperige geschiedenis
Het is bijna niet voor te stellen, maar al rond 7000 voor 
Christus werd de chilipeper in Mexico gebruikt. Dat maakt 
het landbouwgewas tot een van de oudste ter wereld. De 
plant werd door de Maya’s en Azteken intensief gebruikt. 
Niet alleen culinair: peper was een gewild medicijn en 
gold als wondermiddel dat alles kon genezen, van een 
hoestje tot een slangenbeet. Pas in 1492 werd de chilipeper 
in Europa geïntroduceerd door ontdekkingsreiziger 
Christoffel Columbus, die de plant meenam naar Spanje. 
Vanuit daar verspreidde de teelt zich razendsnel.

Nachtschadefamilie
De Nederlandse naam chilipeper is een verzamelnaam 
voor de vruchten van het geslacht capsicum van de 
nachtschadefamilie. Niet alleen hete pepers vallen 
hieronder, maar ook paprika’s. De aanwezige capsaïcine  
in de vrucht bepaalt de scherpte van een chilipeper. 

Heet heter heetst
Om te bepalen hoe heet een peper is, wordt de schaal 
van Scoville gebruikt. Er wordt gemeten hoe hoog 
de concentratie van de aanwezige capsaïcine is. Een 
gemiddelde Nederlander vindt een gerecht met 500 tot 
1.000 Scoville-eenheden (aangeduid met shu) pittig. 
Sambal oelek, bijvoorbeeld, scoort 2.000 shu op de schaal 
van Scoville en tabasco 5.000. Maar er zijn zelfs pepers die 
meer dan 2 miljoen Scoville-eenheden bevatten! Op dit 
moment is de scherpste peper de Carolina Reaper. Deze 
heeft ook een plaats gekregen in het Guinness Book of 
Records; een uitschieter van deze peper haalde een score 
van maar liefst 2,2 miljoen shu.

Pittige smaakmakers
Lekker vroeg twee coryfeeën in de horeca, namelijk 
Syrco Bakker van restaurant Pure C in Cadzand en Taks 
Yuen van restaurant Mei Wah in Eindhoven, hun recept 
te geven van respectievelijk sambal en XO-saus om in je 
thuiskeuken te bereiden. De redactie nam de proef op de 
som en deze twee zijn regelrechte blijvers! En passant 
vertelden beiden over hun pepergebruik. 

Hete Pepers
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Dat het een gepeperd jaar is mag duidelijk zijn – reden te meer om dit 
ingrediënt eens goed onder de aandacht te brengen. De chilipeper kent 
vele gedaantes. Lekker zette ze voor je op een rij en vroeg twee bekende 

restaurateurs en passant naar hun geheime recepten. 
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Chilipepers zijn meestal groen van kleur 
voordat ze rijpen en geel, oranje, rood, paars, 
bruin of zelfs zwart worden. Er zijn heel veel 

soorten pepers; wij lichten de belangrijkste uit.

Soorten en smaken

Taks, vertel eens!
Hoe veel pepers gaan er per week doorheen in jouw
restaurantkeuken?
“Heel veel! Kilo’s rawit-pepertjes voor onze huisgemaakte sambal, 
1 tot 2 kilo Spaanse pepers voor de wat minder spicy wok- en 
stoomgerechten, maar ook voor onze bouillabaisse. Een paar 
honderd gram szechuanpepers voor de ma la-gerechten zoals de 
mouthwatering chicken. Verder gebruiken we pepers in de sojadip 
voor onze dim sum. Gedroogde pepers gaan in de kip kerkhoff en 
natuurlijk in onze XO-saus.”

Wat en waar was het heetste gerecht dat je ooit hebt gegeten?
“In mijn herinnering was dat in ons eigen restaurant. In de jaren 
80 hadden mijn ouders top-gastchefs uit China laten overkomen 
naar Nederland om mijn moeder op te leiden. Ik was een tiener 
die af en toe in de keuken mocht snuffelen. Een keer rook ik op 
50 meter afstand van het restaurant al weldadige geuren. Als een 
speurhond ging ik achter die spicy aroma’s aan. Ik waande me in 
de Hong Kong night markets, waar ik een paar jaar eerder was 
geweest. Ik kwam aan in de keuken, waar chef Si-Foe Yeung mijn 
moeder een tan-tan mièn aan het leren was. Er hing een mist van 
meel van vers getrokken noedels, die kort werden gegaard. En 
toen stond daar een grote witte kom met noedels, in een vuurrode 
bouillon met een laagje van chili-olie en als topping een donker 
glanzend dotje gehakt. Gesneden bosuitjes en gehakte knoflook 
maakten het geheel wat vriendelijker om te zien. Bolletjes 
szechuanpeper dreven in de kom. Het rook zo lekker dat het water 
me in de mond liep. Omdat Si-Foe Yeung mijn nieuwsgierigheid 
waardeerde, kreeg ik de eer om als eerste zijn maaltijd te proeven. 
Ik kreeg een kommetje en chopsticks, vervolgens schepte hij z’n 
noodles en gehakt door elkaar en met een porseleinen lepel en 
chopsticks schepte hij dit in mijn kommetje. Heerlijke geuren 
stegen op; ik was er klaar voor! M’n eerste hap tan tan mièn ooit… 
Maar mijn hemel, wat een helse pittigheid. Alsof ik in de hel 

belandde. Uit respect voor Si-Foe at ik alles op, maar het zweet 
brak me uit en de tranen rolden over m’n wangen. Toch was het 
smaakvol en naast het enorme geweld van de szechuanpeper en de 
knoflook proefde ik verfijning. Si-Foe glimlachte van oor tot oor. 
Ik kreeg een mantou (broodje) van hem om het vuur te blussen. 
Mijn eerste stap naar oosterse gastronomie was hierbij gezet.”

Voor wie zou je wel eens een lekker peperig gerecht willen 
koken en waarom? 
“Ik zou heel graag samen met David Chang voor wijlen Anthony 
Bourdain willen koken. Beide grootse chefs, die een voorliefde 
hebben en hadden voor de Aziatische keuken. Het zou mij 
ontzettend leuk geleken hebben om met die mannen te discussiëren 
over mijn peperig aangeboden gerecht. Aan het aanrecht van 
mijn keuken met een goed glas bier voor hen, een lekker glas wijn 
voor mij en een hele grote asbak. Ik denk dat wij alle drie heel erg 
eigenwijs zijn, verschillende visies hebben, eigentijds zijn, maar 
toch veel respect hebben voor oude tradities. Ik ken de mannen niet 
en heb ze nog nooit ontmoet. Maar iedere keer als ze voorbijkomen 
op tv, dan voelt het alsof ik oude bekenden zie. Laatst vroeg 
iemand mij in een interview: ‘Wat wil je in toekomst bereiken?’ 
Mijn antwoord daarop was: ‘de Europese David Chang worden’. 
Gelukkig is dit nooit gepubliceerd, want uiteindelijk ben ik wie ik 
ben. Zonder mijn team, zonder mijn vrouw Anouk en zonder mijn 
moeder, zou ik niet staan waar ik nu ben. Ik wil geen ik zijn, maar 
vooral een wij. En eigenlijk voeren wij mijn bovenstaande fantasie 
al uit. Niet met Anthony en David, maar met Bob, m’n rechterhand 
in de keuken, mijn Anouk en soms met wat vrienden of collega-
chefs. En natuurlijk met mama, die stiekem om de hoek nog steeds 
met een oog meekijkt!” 

Dit heb je nodig:
5 grote coquilles
100 gram garnalen 
2 eetlepels gezouten zwarte sojabonen 1 sjalot
10 gram gember
2 tenen knoflook
3 gedroogde pepers
50 gram pata negra-ham
of 100 gram krabvlees van de schaar1 eetlepel suiker
snuf zout
200 ml slaolie 

Zo maak je het:
Droog de coquilles en garnalen op een bakplaat op 60oC gedurende 
60 minuten. Week de gedroogde peper 60 minuten in lauwwarm 
water. Pel de knoflook en sjalot. Schil de gember.
Doe de knoflook, sjalot, gember, zwarte sojabonen en pepers in de 
blender en hak ze fijn. Doe dit mengel apart in een bakje.
Doe de garnalen, coquilles, suiker, zout en pata negra (of krab) in de 
blender en maal grof. 

Zet het eerste mengsel van specerijen aan in een klein laagje olie tot 
het mooi goudbruin kleurt. Voeg de rest van de olie toe en verhit dit 
op tot een hogere temperatuur. Voeg daar het grof gemalen mengsel 
van garnalen, coquilles en pata negra (of krab) aan toe.
Zet het vuur heel zacht. Houd het mengsel minimaal 30 minuten in 
de wok in beweging zodat het niet kan aanbranden. Zorg er voor 
dat al het vocht uit de producten gekookt is. De XO-saus is klaar 
als er geen damp meer uit de pan komt.

Recept van Taks YuenRecept van Taks Yuen
XO-sausXO-saus

Blus jij een peperig gerecht met bier of wijn, en welk bier of 
welke wijn dan het liefst?
“Gewetensvraag. Ik blus m’n peperige gerecht zeker niet met 
wijn. Zonde. Ik ben geen grote liefhebber van bier. Wat voor 
mij een goed alternatief is, is een (bruisende) Junmai sake. Een 
mooi product om het smakenpalet op je tong te reinigen. De 
lichte sprankel en aciditeit van de sake geeft weer gevoel in de 
mond. De umamitonen van rijst neutraliseren de mond weer. 
Binnen een mum van tijd zijn de natintelingen van bijvoorbeeld 
szechuanpeper verdwenen.” 

 Wat is je lievelingspeper en waarom?
“Ondanks dat wij het niet gebruiken in onze keuken, is mijn 
favoriete peper de jalapeño. Zeker als die nog jong, fris en groen 
is. De smaak van groene paprika geeft frisheid aan de peper en de 
pittigheid van cayenne maakt het spicy. Op de schaal van Scoville 
is dit een milde variant. Ik vind ze heel prettig, smaakvol, pittig 
maar niet verdovend. Om die redenen ben ik zo dol op tabasco. 
Lekker over de pasta’s die Anouk maakt voor onze kids. Haar 
pasta is fantastisch, maar voor de kids maakt ze die niet al te 
pittig. Dan gebruik ik een kleine dash tabasco, net genoeg om 
haar lekkere pasta voor mij te perfectioneren.” 

Groene, rode of 
Spaanse peper

Groene peper is een onrijpe rode peper en dus milder 
van smaak. Rode of Spaanse peper is zeer pittig en 

doet het goed in stoofgerechten als chili’s en curry’s, 
verwerkt in marinades voor vlees en kip of zeer 

fijngesneden in (oosterse) dressings.

Rawit
Een zeer heet pepertje dat meestal in zijn geheel wordt 
meegekookt in een gerecht en vóór het eten verwijderd 
wordt. Wordt veel gebruikt in de Indonesische en Thaise 
keuken. Lekker om even mee te bakken in nasi of bami.

Jalapeño
Er zijn groene en rode jalapeño’s. Deze chilipeper is 

verwant aan de paprika en kan behoorlijk heet zijn, met 
name de rode variant. Jalapeño’s worden vaak gebruikt 
in de tex-mex keuken en komt ook vaak ingelegd voor. 
Gedroogd heet jalapeño chipotle, en die wordt vaak 

gebruikt om sauzen een pittig effect te geven.

“Ik blus m'n peperige 
 gerecht zeker niet 
 met wijn”
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Taks Yuen (1975) is directeur en eigenaar 
van Aziatisch fine dining restaurant Mei 
Wah in Eindhoven.



Habanero
Deze grote chilipeper (van 2 tot 6 cm groot) is super heet 
met een heel klein zoetje. Zonrijp zijn ze groen, rijpen ze 

door dan worden ze rood. Er zijn ook gele en oranjeachtige 
varianten. Habanero wordt vaak in salsa’s gebruikt, maar 

ook in gebak.

Cayenne
Een erg scherpe peper die veel gebruikt wordt in de 

Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse keuken. Ook 
lekker in marinades en tomatensaus.

Szechuanpeper 
Dit is eigenlijk geen peper maar een bes die groeit aan 

een soort stekelige citrusstruik. Gedroogd hebben ze een 
heerlijke geur en unieke smaak: licht pittig en aromatisch 
met een vleugje citroen. Uitstekend te combineren met  

vis en schaaldieren. 

Madame Jeanette 
De Madame Jeanette is vernoemd naar een Braziliaanse 

prostituee. Waarschijnlijk een pittige dame, want dit ogen-
schijnlijk lieve, kleine gele pepertje dat lijkt op een paprika 

is flink heet. De Madame Jeanette wordt veel gebruikt in de 
Surinaamse keuken. Lekker in pikante sauzen, soepen  

en chutneys.

Syrco, wat zijn jouw
peperervaringen?
Hoe veel pepers gaan er in jouw keuken per week door?
“Ik denk zeker wel een kilo of vier, vijf. Als give away krijgen 
onze gasten bij vertrek een klein potje sambal mee om 
gerechten op te spicen. Zo kun je mijn signature dish nasi 
goreng, die als klassieker blijvend op de kaart van Pure C 
staat en waar gasten zelfs speciaal op af komen, een beetje 
in je eigen huis halen.” 

Wat is het heetste gerecht dat je ooit hebt gegeten?
“Ik was in Chengdu in China en meestal ga ik dan met de 
lokale bevolking op pad omdat zij mij het beste van hun 
eetcultuur kunnen laten proeven. Ik heb daar toen een 
hotpot gegeten die vol zat met szechuanpepers en gedroogde 
chili’s en die was zó super spicy – echt, dat was really serious 
business. Gelukkig kan ik het steeds beter hebben en ik 
ben door de tijd heen ook steeds pikanter gaan eten. De 
spreekwoordelijke pot sambal gaat bij ons thuis inmiddels 
overal op en tussen.”

Voor wie zou je wel eens een lekker peperig gerecht wil-
len koken en waarom?
“Het liefst had ik nog een keer een spicy Indisch gerecht 
willen koken voor mijn grootouders, die er helaas niet meer 
zijn. In mijn fine dining keuken buig ik authentieke smaken 
om naar een eigentijdse smaakbeleving en ik zou zo benieuwd 
zijn of zij die ‘nieuwe’ smaken zouden kunnen waarderen. 
Als er Indische familie van mijn eten komt proeven ben ik 
toch altijd wel wat zenuwachtig, of mijn vertaling van hun 
Indische keuken hun toets der kritiek kan doorstaan. Want 
die luistert echt heel nauw.”    
                   

Blus jij een peperig gerecht af met bier of wijn?
“Als het echt een pittig gerecht is dan wordt het toch 
wel een biertje. Wijn is en blijft moeilijk. Bij mijn 
nasi goreng in het restaurant schenkt onze sommelier 
Tim Theuns het liefst een lichte, vaak Duitse, fruitige 
wijn, een vleugje exotisch met een strakke, frisse 
afdronk.”

Wat is je lievelingspeper en waarom?
“Da’s moeilijk. Afgelopen jaren heb ik me wel meer 
in pepers verdiept en veel verschillende soorten 
ontdekt met elk een unieke eigenschap. Hier uit 
Zeeland betrek ik bijvoorbeeld pepers van kwekerij 
De Westerschelde uit Westdorpe. We leggen ook 
Panamapepers van Hugo de Ridder uit Sint Gillis 
Waas in met groene appel en gebruiken deze in 
verschillende gerechten. De szechuanpeper geeft 
ook een bijzonder mooie smaakbeleving. In onze 
ceviche gebruiken we dan weer de gele Peruaanse 
aji amarillo-peper en zo zoeken we naar de juiste 
combinaties. Het blijft wel kunst om de juiste 
smaakbalans te vinden en pepers moeten niet 
overheersend worden. Maar dat is nou juist ook de 
uitdaging in ons vak.”

Even nog over je sambalrecept. Van Opa Co?
“Ja, dat zit zo: De ouders van mijn moeder, mijn opa 
en oma, komen respectievelijk van Java en Sumatra. 
Dus die hadden Indisch eten in hun bloed. Mijn 
moeder had daar echter niet zo veel mee, mede ook 
omdat mijn oer-Hollandse vader een tijdje kok is 
geweest voor hij het onderwijs in ging en zij weinig 
achter de pannen stond. Mijn vader vond de Indische 
keuken juist heel erg interessant en stond heel vaak 
met onze Indische familie te koken om alle ins en 
outs mee te krijgen. En hij schreef alles op. Met 
grote regelmaat maakt hij nog steeds sambal voor 
de hele familie. Nu hij met pensioen is heb ik hem 
geactiveerd om meer werk van zijn sambal te maken, 
omdat iedereen die hem proeft laaiend enthousiast 
is. Inmiddels is de ‘Sambal van Opa Co’ – zoals 
hij genoemd wordt door zijn kleinkinderen – een 
daverend succes en staat hij elke week grote pannen 
sambal te maken. En nee, niet helemaal volgens het 
recept dat ik gegeven heb, een beetje mystiek moet er 
blijven toch? Opa Co’s sambal is via zijn Instagram-
account (@sambal_opa_co_the_original) en bij Het 
Strandhotel in de shop verkrijgbaar.”   

Syrco Bakker (1984) is al geruime tijd een van 
de steunpilaren van Sergio Herman. Hij geeft 
leiding aan de keukenbrigade van restaurant 
Pure C in Cadzand.

Dit heb je nodig:
6 grote uien, gehakt
1 bol knoflook, gepeld
8 rode pepers, gewassen en gesneden(zaadlijsten en zaden laten zitten)50 gram trassi
100 gr tomatenpuree
kneep citroensap
8 citroenblaadjes
80 gram kristalsuiker
200 ml plantaardige (sla)oliezout 

Zo maak je het:
De gehakte uien aanbakken in de olie (bruin). Knoflook fijnwrijven in een vijzel, gesneden rode pepers en trassi toevoegen. Deze  boemboe  toevoegen aan de gebakken uien. 
Tomatenpuree, citroensap, citroenblad en suiker toevoegen. Even laten pruttelen. Op smeuïge dikte brengen met wat water en slaolie en op smaak brengen met zout. 

Iets laten afkoelen en overdoen in potjes. Citroenblaadjes mogen 
mee in potjes om nog meer smaak af te geven maar kunnen ook verwijderd worden. 

Recept van Syrco BakkerRecept van Syrco Bakker
Sambal van Opa CoSambal van Opa Co

“Als give away krijgen onze 
 gasten bij vertrek een klein 
 potje sambal mee om
 gerechten op te spicen”

,,
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Lekker praktisch

A DV ERT EN T I E

4
Let erop dat 

verse pepers bij 
aankoop stevig en 

glanzend zijn.

1 
De scherpte 

van pepers zit in 
de zaadlijst en 
minder in de 

zaden

7
Was na het 

schoonmaken van 
pepers je handen goed met 

water en zeep. Het capsicum 
uit de pepers kan als je per 

ongeluk door je ogen wrijft veel 
branderigheid veroorzaken. 

Huishoudhandschoenen 
aantrekken scheelt een 

boel ellende. 

5
Wie regelmatig 
gerechten met 
pepers eet zal 

steeds scherper 
kunnen eten.

6
Bewaar pepers 

gewassen en gedroogd 
in keukenpapier gerold in 

de groentelade van de 
koelkast. Ze blijven dan 

wel een paar weken 
goed.

2
Pepers kunnen  

worden ingevroren. 
Bewaar ze in diepvries-
zakjes om uitdroging te 
voorkomen. Ze zijn een 

jaar houdbaar. 3
Je kunt pepers zelf 

drogen: hang ze (met naald 
en draad aanrijgen) op een 

warme plek. Eenmaal droog blijven 
ze bijna onbeperkt houdbaar. Halve 

peper over? Bewaar deze in een 
goed afsluitbaar potje dat je vult 

met wat azijn in de koelkast. 
Blijft wel een paar 

weken goed.

Zeven handige tips en weetjes over
pepers gebruiken en bewaren. 
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