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En weer is Joris Visser in de prijzen gevallen! 
Net als in het recente verleden scoorde zijn frites 
ook afgelopen jaar weer een dikke negen in de 
jaarlijkse test van het Algemeen Dagblad. Aan 
de top komen is moeilijk, op het hoogste niveau 
blijven is wellicht nog zwaarder.

Toch heeft Joris Visser de ambitie om met zijn 
Loket 13 aan de Brinklaan in Apeldoorn het brons 
voor goud te verruilen. Zijn handel is een dood-
gewoon loket waar klanten rustig op hun beurt 
wachten. Aan gene zijde van het doorgeefluik is 
het een al bedrijvigheid. Zakken vol aardappels 
wachten om geschild te worden. Is die klus 
geklaard, dan snijdt een machine de binten tot 
friet. Daarna is het een kwestie van voorbakken. 

Nog dezelfde dag liggen ze weer 
in het vet voor de de laatste ronde. 
Verser kan niet. 

Een oom gaf Joris ooit het advies een 
patatkraam te beginnen.En met die 
goede raad ging de Arnhemmer aan 
de slag. Hij wist meteen dat hij het 
anders moest aanpakken wilde hij 
zich onderscheiden. “Met verse patat 
dus. Die je ter plekke kunt voorbak-
ken. En kort daarop kan afbakken.”

Zijn zoektocht eindigde aan de 
Brinklaan 13 in hartje Apeldoorn. 
Eenmaal aan de slag ging het heel 
snel. Terwijl hij nog druk aan het 
experimenteren was kwam er een 
contactman van het AD aan het 
loket die hem vertelde dat hij hoog 
in de friettest van 2013 zou eindigen. 
“Dat was een week of zes na de 
opening. Ik geloofde die man niet. Ik 
dacht, waar is de verborgen camera? 
Ik dacht echt dat mijn vrienden hier 
achter zaten. Ik had het gekscherend 
wel eens over die test gehad. Maar 
het bleek wel degelijk waar te zijn. 
Ineens was ik de nummer drie van 
Nederland met een zeer goede beoor-
deling. Niet te geloven.”

Visser is een open boek. Hij zegt 
nauwelijks kennis achter te houden. 
Zo zegt hij dat er door extra schep-
pen en roeren tijdens het bakproces 
meer zuurstof vrijkomt en dat is goed 
voor de krokante jas. “Maar als je 
heel druk bent, heb je daar niet altijd 
tijd voor. Daar ben ik heel eerlijk in.”

Met andere woorden: een rustig 
moment kan net de doorslag geven 
om kampioen te worden. Dat vind 
hij nog belangrijker een patat-

imperium van een zaak of vijf. Want 
zo ambitieus is hij wel.

De jaarlijkse friettest maakt de frito-
loog nerveus. Niet dat hij twijfelt aan 
de kwaliteit. De grote binten die hij 
gebruikt zijn van superkwaliteit en 
met zijn plantaardige vet is niets mis. 
Hij weet precies wanneer er nieuw 
vet bij moet. “Want is het vet te vers, 
dan lijkt de smaak van de friet wat 
op boter en dat mag niet gebeuren.

 “Ik ga voor de pure aardappelsmaak. 
De friet die ik bak is heel krokant 
van buiten en zacht van binnen.”

Dit jaar is er weer een test. Met een 
acht neemt hij geen genoegen. 
“Zeker niet. Ik ga voor een negenhalf 
en streef naar een tien. Een acht. 
Nee, ik zou er doodziek van worden.”

uitgelichtoost-veluwe

Vlaams Friteshuis 
Loket 13 in Apeldoorn
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Restaurant Planken 
Wambuis, Ede
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INGREDIËNTEN

1/2 doos ingevroren 
(zomer)fruit. 
250 ml magere 
yoghurt
klein beetje suiker
4 eetlepels honing
evt. een blaadje munt

BEREIDING

Doe de yoghurt, de honing, de munt, de suiker en 
het fruit in de blender en blend het tot het een lekker 
papje is. Ga je voor de gezonde, magere yoghurt dan 
krijgt het ijs meer een slush puppy textuur. Ga je 
echter voor volle yoghurt, wordt het meer schepijs.

De suiker en de honing voeg je overigens toe om het 
zure uit het fruit te halen. Zoet ijs is natuurlijk veel 
lekkerder. Wanneer je alles goed geblend heb stort 
je het mengsel in een cakevorm. Strijk de bovenkant 
een beetje glad met een spatel en zet het ijs zeker een 
paar uur in de diepvries. 

Wanneer je het ijs wilt gaan eten is het aan te raden 
het voortijdig uit de vriezer te halen. Bevroren 
yoghurt wordt keihard en het duurt een kwartiertje 
voordat het snijdbaar is. Doordat je veelal gezonde 
ingrediënten hebt toegevoegd is het ijs dieetproef. 

Stoer IJs wordt gemaakt van stoere buffelmelk van 
De Stoerderij. Buffelijs heeft een authentieke smaak 
en wordt met aandacht bereid door een ervaren 
ijsbereider. Buffelmelk is van nature voller en zachter 
van smaak dan de traditionele koemelk. En dat proef 
je terug in het buffelijs. De waterbuffelmelk van De 
Stoerderij bevat 8 tot 10% vet en ruim 5% eiwit en 
deze gehaltes zijn veel hoger dan bij de traditionele 
koemelk, die gemiddeld 3,9% vet en 3,2% eiwit 
scoort. 

Vanwege het hoge vet- en eiwitgehalte wordt er geen 
room toegevoegd bij de bereiding van buffelijs. Dat 
maakt Stoer IJs extra bijzonder!

Stoer IJs wordt gemaakt door meester ijsbereider 
Wilbert Palm van de Eindhovense ijssalon Bastani. 
(www.bastani.nl) Er wordt gewerkt volgens de hy-
gienecode ijsbereiding. De aangeleverde buffelmelk 
wordt in eigen huis gepasteuriseerd en voldoet 
volledig aan de normen van COKZ.

De waterbuffel geeft 
aanzienlijk minder melk 
dan een koe namelijk 
rond de 2.000 en 2.300 
kg/jaar. Het vetpercenta-
ge van de waterbuffel is 
hoger, namelijk 7,5% vet 
met een eiwit van 4,5%.


