1998

behoort de wilde steur tot de beschermde diersoorten.

unesco richtte daarvoor cites op. deze organisatie die toeziet op de
officiële handel in wilde fauna en flora waartoe dus ook kaviaar
behoort, legt onder meer quota op voor de vijf landen (iran, rusland,
azerbeidzjan, kazakstan en turkmenistan) die aan de kaspische zee
grenzen. in iran is de streng gecontroleerde handel in wilde kaviaar
in handen van de overheid

(shilat)

en binnenlandse consumptie is

overigens verboden. overbevissing en vervuiling zijn de redenen waarom

proefwerk !

proefwerk !

kweekkaviaar
mondiaal getest:

sinds

de handel fel is teruggelopen. ook door het bouwen van dammen op
de grote russische rivieren is het wildbestand aan steur fel gedaald.

daartegenover is de productie van kweekkaviaar de laatste jaren
enorm gestegen. de kweek is wel een werk van lange adem, want het
duurt gemiddeld acht jaar vooraleer een volwassen steur eitjes kweekt
en slachtrijp is. frankrijk, italië en de verenigde staten zijn momenteel
de belangrijkste kwekers van kaviaar, maar ook china ontwikkelt
zich op verrassend korte termijn als een belangrijke producent. naast
de reeds vernoemde landen zijn er ook productiecentra in bulgarije,
duitsland, nederland, oostenrijk, polen, griekenland, hongarije,
israël, spanje en uruguay. ook in belgië en meer bepaald in turnhout is
kaviaarproducent aqua bio sinds eind jaren tachtig actief met de kweek
van steur als ondersteuning bij de ontwikkeling van steurvoeders.
sinds begin jaren negentig houdt bioloog dr. willy verdonck zich
bezig met de kweek van steurkaviaar, wat in
opleverde. de kwaliteit nam door het

2002 de eerste resultaten
toepassen van verfijnde kweek-

en verwateringstechnieken enorm toe. gezien het huidige niveau van
de belgische kweekkaviaar geldt willy verdonck ondertussen op dat
vlak als een internationale autoriteit.

in ons panel konden we tot ons genoegen rekenen op de aanwezigheid
van willy verdonck als internationaal expert. voor deze blindproeverij
van veertien stalen uit negen verschillende landen mochten we verder
rekenen op de vakkennis van hoofdredacteur catherine gaudisart,
delicatessenspecialisten jan demonie en roger mignolet, foodies jean-

belgië boven!

paul perez en luc valkiers, vrt-journalist alain coninx en chef alain
bergen van de the gourmets’ market waar we te gast waren. de stalen
werden door de deelnemers allemaal ten minste twee keer aan een
blindproeftest onderworpen. fris water stond klaar om tussendoor
het smaakpalet zuiver te maken.
willem asaert
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MIDDELMATIG 5 - 6/10

EXCELLENT 8 - 9/10 GOED 6 - 7/10
België (8,5/10)

Nederland (6/10)

Royal Belgian Caviar, Osietra kaviaar van
Russische steur (Acipenser Guldenstädti).
Aangekocht bij Best Caviar
prijs 125 g, 232,90 euro
kiloprijs (*) 1.863.00 euro
commentaar mooie, herkenbare lichtgrijze
osietra kleur, stevige, grote eieren met
weinig breuk, zilte zachte smaak, stevige en
aangename beet, “dit is het!”.

Anna Gold
Steureitjes, zout, borax
Aangekocht in HGC Antwerpen
prijs 30 g, 50,10 euro
kiloprijs 1.670.00 euro
commentaar aangename, frisse tot pittige
smaak, redelijke structuur

(* = Kiloprijs is omgerekend op basis van prijs
per doosje)

Caspian Tradition “Top selection” Osietra
Aangekocht bij Rob
prijs 30 g, 62 euro
kiloprijs 2.067 euro
commentaar licht ranzig, minder stevige
eieren, veel breuk, zwakke nasmaak, lichte
visgeur, niet helemaal fris

ZEER GOED 7 - 8/10
België (7,5/10)

Rusland (6/10)

Uruguay (5,6/10)

Frankrijk (5,3/10)

Italië (5/10)

Esturgeon Royal Select
Aangekocht in ISPC Gent
prijs 30 g, 36,23 euro
kiloprijs 1.208,00 euro
commentaar sterk geoxideerd, platte
structuur, zeer visachtige, vette tot olieachtige
nasmaak

Selection Sturia
Aangekocht bij Difalux
prijs 30 g, 50,93 euro
kiloprijs 1.697 euro
commentaar mooie zwarte eieren, vrij
neutraal, intense smaak maar niet nobel,
zacht zout

Spanje (5,5/10)

Duitsland (5,1/10)

Bio Andaluz Byzance (bio nacarii)
Aangekocht bij Rob
prijs 30 g, 53 euro
kiloprijs 1.767 euro
commentaar licht ranzig, minder stevige
eieren, veel breuk, zwakke nasmaak, lichte
visgeur, niet fris

Siberische kaviaar, malossol
Steurkuit, zout, borax
Aangekocht in HGC Antwerpen
prijs 30 g, 31,40 euro
kiloprijs 1.046,66 euro
commentaar tranerige structuur, mooie
eieren maar onaangename, te zoute tot
bittere smaak

Caviale Prestige
Steurkuit (Siberische Acipenser baeri en
Russische Acipenser gueldenstaedti) zout,
borax
Aangekocht in ISPC Gent
prijs 50 g, 47,80 euro
kiloprijs 956,00 euro
commentaar platte structuur, veel eieren
zijn stuk, duffe smaak met visaccent, smaak
lijkt met aroma’s bijgestuurd, mist finesse,
onaangename bitterheid op het einde

Frankrijk (5,3/10)
Classic Sturia
Aangekocht bij Difalux
prijs 30 g, 50.93 euro
kiloprijs 1.697 euro
commentaar mooie kleur, platte structuur,
tamelijk zout, vettig en beetje zurig

proefwerk !

KWEEKKAVIAAR VOORGESTELD

China (5/10)
Imperial Malossol, ‘Ossetra’
Steurkuit, zout, borax
Aangekocht bij HGC Antwerpen
prijs 10 g, 22.,3 euro
kiloprijs 2.293,00 euro
commentaar mooie eieren, onaangename
tot duffe bijsmaak, hard in de mond, geen
finesse noch ziltigheid

Royal Belgian Caviar, Gold label, kaviaar van
Siberische steur (Acipenser Baeri)
Steureieren, zout, borax
Aangekocht bij Best Caviar
prijs 50 g, 84,70 euro
kiloprijs 1.694,00 euro
BESTE AANKOOP
commentaar stevige, grote eieren, fijne zilte
smaak, mooie glans en kleur, aangenaam
mondgevoel
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ONDERMAATS 4 - 5/10

Adressen Kaviaar

ITalie (4,7/10)
Caviale Selection
Steurkuit (Siberische Acipenser baeri en
Adriatische Acipenser naccarii), zout, borax
Aangekocht in ISPC Gent
prijs 50 g, 47,80 euro
kiloprijs 956,00 euro
commentaar zeer kleine eieren, vele zijn
stuk, te veel olie, felle vissmaak

Best Caviar
Grote Sijpestraat 12
1700 Dilbeek
Tel.: +32 (02) 569 00 34
info@bestcaviar.be
www.bestcaviar.be

Duitsland (4,7/10)

Aqua Bio
Oude Kaai 26
2300 Turnhout
Tel. : +32 (014) 47 27 10
info@aquabio.be
www.aquabio.be

Siberische kaviaar ‘pearlossol’
Steurkuit, zout, borax
Aangekocht bij HGC Antwerpen
prijs 30 g, 44,70 euro
kiloprijs 1.490,00 euro
commentaar structuurloos, zeer duffe
smaak, ondermaats, niet zuiver product met
visachtige smaak

Rob , The Gourmet’s Market
Woluwelaan 28
1150 Brussel
Tel. : +32 (02) 771 20 60
www.rob-brussels.be

Nederland (4,6/10)
Anna Silver
Steureitjes, zout, borax
Aangekocht in HGC Antwerpen
prijs 10 g, 12,70 euro
kiloprijs 1.270,00 euro
commentaar zeer kleine eieren, weinig
smaakreliëf, wel stevige structuur

Difalux
Rue de Jausse 55
5100 Naninne
Tel. : +32 (081) 40 13 00
www.difalux.be

JURYRAPPORT
Met een gemiddelde beoordeling van 5,6 op tien kan men

Royal Belgian Caviar op basis van Siberische steur met 7,1

moeilijk concluderen dat de kwaliteit van kweekkaviaar

op tien ook algemeen gewaardeerd wordt. Beide Belgische

mondiaal gesproken hoge toppen scheert. Slechts vier van de

stalen worden geprezen omwille van de beetkwaliteit van

veertien stalen halen 6 op tien of meer. De meerderheid van

zuivere, ongebroken eieren die zeer natuurlijk en daardoor

de stalen stellen teleur omwille van een platte consistentie,

aangenaam smaakten. De subtiele zilte toetsen zorgen voor

te zout tot visachtige smaak. Hier en daar worden

een nobele smaakbeleving en heerlijk mondgevoel.

storende secundaire smaken vastgesteld. De productie van

De gemiddelde kiloprijs herrekend op basis van de prijs

kweekkaviaar staat in de meeste landen duidelijk nog in

per blikjes bedroeg 1548 euro. Gezien het tweede best

de kinderschoenen. Merkwaardig genoeg komen drie van

gewaardeerde staal omgerekend 1694 euro per kilo kost, is

de vier stalen die op goedkeuring konden rekenen uit de

de Gold Label kaviaar van producent Royal Belgian Caviar

Benelux. Het vierde staal betreft kweekkaviaar uit Rusland.

meteen ook de Beste Aankoop. Mits een kleine opleg proeft

Opmerkelijk zijn de scores van de Belgische kaviaar. De osietra

men van hun osietra kaviaar. Het is de enige kweekkaviaar

kaviaar op basis van Russische steur haalt zelfs een zeer hoge

uit het hele lot die in alle opzichten (visueel, smaak, textuur)

score van 8,5 op tien terwijl het Gold label van producent

de kwaliteit van wilde topkaviaar zeer sterk benadert.
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ISPC
Ottergemsesteenweg Zuid 720
9000 Gent
Tel.: +32 (09) 241 51 11
info@ispc-int.com
www.ispc-int.com
Hgc-Hanos Antwerpen
Nijverheidsstraat 54 e
2160 Wommelgem
Tel. +32 (03) 608 41 41
www.hanos.nl

n°41 Gastromania - 57 -

