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Actueel
De aandacht voor duurzame 
voeding blijft toenemen. Zowel 
in de horeca als in de supermarkt 
wordt de vraag steeds groter. 
Het is zelfs zo dat de vraag naar 
biologische producten wereldwijd 
sneller groeit dan het aanbod 
en dat Nederland biologische 
koeienzuivel en bio-geitenzuivel 
importeert uit het buitenland. 

In Gesprek
Na de revival van gin als hip 
drankje is ook vermout booming. 
De drank ontstond in de 18de 
eeuw in de Italiaanse regio 
Piemonte en in de Franse regio 
Savoie. Was een wijn niet lekker 
of nog erg jong, dan werden er 
planten en specerijen in gedaan 
om er toch nog wat schwung aan 
te geven.

Restaurant
Met veel tamtam en bombarie 
werd afgelopen najaar het 
nieuwe en baanbrekende 
restaurantconcept van sterrenkok 
en Food Creativ Edwin Sander 
aangekondigd. Foodsy zou een 
superhip en vooral innovatief 
restaurant zijn waar gasten 
zelf hun potje moesten koken, 
de afwas mochten doen en 
afrekenen voor vertrek.

Nik Tonglet 
switchte van 

bouwkunde naar 
‘kookkunde’
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Business as usual?
Het jaar is weer feestelijk van start gegaan 
met klappers en vuurpijlen, oliebollen, 
champagne en veel goede wensen. Hopelijk 
komt voor ieder van u datgene uit waar u 
op hoopt.

In de horeca begint het nieuwe jaar steevast 
met de grootste Horeca 
vakbeurs de Horecava 
waar wij als Uitgeverij 
Vizier en Gastronomie 
ook een eigen stand 
bezetten. We delen daar 
zo’n 5000 kranten uit 
en spreken dan ook vele 
vakgenoten.

Health Cuisine
De veranderingen in het 
horeca ‘landschap’ zijn 
zeer divers. De hang 
naar eerlijk en puur in 
foodproducten wordt 
steeds sterker en dat vind ik een zeer goede 
ontwikkeling. Eigenlijk vreemd dat we zo’n 
50 jaar geleden niet anders kenden dan de 
verse bakker, slager, groenteman, visboer 
en poelier. Tegenwoordig zijn we duurzaam 
bezig als we daar onze inkopen doen.

De stroming health cuisine is volgens Astrid 
Schreuders, bekend onder ‘Astridstaste’ 
als dé culinair schrijver en communicatie 
adviseur voor de horeca, één van de 
trends voor 2016. En daar geloof ik ook 
in. Gezonde voeding zal steeds meer een 
bepalende rol krijgen. Dit thema was ook 
de reden waarom Massimo Bottura*** 
(Italiaanse sterrenchef in Ostaria 
Francescana en momenteel #2 van de 
wereldlijst van Pellegrino) op ons vakevent 
Gastronomie in november jongstleden 
aanwezig wilde zijn. Hij heeft met zijn 
inspirerende presentatie van ruim een uur 

ons verteld dat wij trots mogen/moeten zijn 
op onze culinaire cultuur en producten. 
Dat de chefs meer en meer een rol moeten 
gaan vervullen om het typisch Nederlandse 
product te promoten en minder hun eigen 
belang of ego. En gelijk heeft hij want we 
hébben toch de oesters, haring, asperges, 

groenten, kaas en zo veel 
meer. Maar in ons karakter 
ligt die bescheidenheid dat 
we zelf vooral niet mogen 
zeggen hoe goed we zijn.

Maar wij zijn zo overtuigd 
van deze missie dat wij 
Health Cuisine inzetten als 
vast thema voor Vakevent 
Gastronomie waarbij wij 
samenwerkingsverbanden 
zullen smeden. Want daar 
zit voor de Nederlandse 
Gastronomie de toekomst, 
samenwerken. Er zijn nu 

al te veel beurzen waar onze vakgenoten 
bij worden verwacht. Voor de exposanten 
die moeten letten op budgetten wordt het 
ook kritischer kijken naar wat een beurs te 
bieden heeft. De bezoeker kan niet zoveel 
tijd vrij maken om overal heen te gaan 
en vervolgens overal de zelfde mensen te 
ontmoeten en dezelfde producten te zien. 
Vakevent Gastronomie zal vanaf nu nog 
meer onderscheidend zijn waar het gaat 
om beleving, inspiratie, kennis, kwaliteit, 
genieten, sfeer, aandacht, variatie, 
nationaal en internationaal, persoonlijk! 

Wij wensen u een geweldig 2016......we 
hebben er zin in........!

A votre Santé

Wim Wamelink
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Wervelstorm 
       Pierre Wind 

Ingesprek
Gastronomie

‘Ik heb echt het aller-leukste 
                      werk dat er bestaat’

‘Elke dag zijn we bezig onze gasten te 
verrassen met heerlijk eten. Maar 
lukt dit ook nog als we straks met 9 

miljard mensen zijn? Dat is de vraag waar 
het MeNU van Morgen antwoord op geeft.’ 
Met deze inleiding werden alle koks in 
Nederland uitgedaagd mee te doen met een 
receptenwedstrijd van Natuur en Milieu. Kok 
des vaderlands Pierre Wind heeft zitting in de 
jury en vindt het leuk mee te mogen bepalen 
wie straks de titel Foodprofessional van 
morgen krijgt. “Gezond, duurzaam en lekker 
gaan prima samen en ik ben erg benieuwd naar 
alle recepten,” zegt Pierre Wind op een veel 
rustigere toon dan ik van hem gewend ben. 

Foto: Martien Versteegh (www.donkigotte.nl)



Wervelstorm 
       Pierre Wind 

Hij zit in de auto als hij me belt en daarom is hij wat 
minder druk. Als hij even later op dreef is, dwarrelen 
de zinnen weer als vanouds over elkaar heen. Ah, zo 
kennen we hem weer. “Ik vis de leukste, lekkerste en 
meest haalbare recepten er tussen uit en ga vooral op 
zoek naar innovaties. Bijzondere tafelacties kan ik 
altijd waarderen en een gerechtje mag natuurlijk ook 
een boodschap bevatten of iets extra’s hebben. Ik 
denk aan iets koken in zeewater voor de zoutreductie 
of aan een methode om het eten makkelijker op het 
bord te krijgen. Ik laat me graag verrassen.”
Pierre Wind is een wervelstorm die houdt van zijn 
vak en het een eer vindt te doen wat hij doet. Met de 
Horecava heeft hij een echte haat-liefdeverhouding, 
vertelt hij. “Natuurlijk moedig ik mijn studenten 
altijd aan naar de Horecava te gaan. Ik vind het 
alleen zo jammer dat het zo’n massale beurs is en dat 
veel dingen telkens weer opnieuw terugkomen. Het 
lijkt er wel op dat er de laatste tijd weinig nieuws 
ontstaat en dat betreur ik. Maar goed, soms kom je er 
ook wel eens een echt pareltje tegen en dan was het 
echt de moeite waard er te zijn geweest.”
One-issueconcepten en ouderenrestaurants 
in ‘horecaland’ tekenen zich, volgens de kok des 
Vaderlands, wel degelijk nieuwe ontwikkelingen 
af. “Ik zie dat we steeds meer naar de one-
issueconcepten gaan. Er wordt in een restaurant 
bijvoorbeeld alleen kip en kreeft geserveerd of 
alleen broodjes met Iberico ham. Ik zie yoghurtbars, 
zaakjes waar ze alleen maar tosti’s verkopen of 
alleen stamppot. Deze trend begon bij ons ongeveer 
tweeënhalfjaar geleden, maar breekt dit jaar echt 
helemaal door. Er wordt één ding goed gedaan, 
in plaats van een heleboel dingen halfslachtig. 
Daarnaast blijft dit jaar ook de hang naar beleving 
voortduren. Die trend is nog lang niet voorbij. In 
de Hoftrammm kunnen gasten daarom bijvoorbeeld 
naar smaak hengelen met een kruidenbuiltje. 
Dat voegt iets toe aan een etentje en dat is wat 
we anno nu willen. Waar ook markt voor is, dat 
zijn restaurants voor ouderen met comfortabele 
zitplaatsen en filterkoffie. Voor de rest denk ik dat 
lunchrooms in de supermarkten zich snel gaan 
laten zien. Leuk met tafeltjes in de vorm van 
boodschappenkarretjes. Zo’n lunchrook wordt 
dan meteen een soort real life magazine. Bij de 
gerechtjes krijg je dan kaartjes waarop staat in welke 
schappen je de ingrediënten van het gerecht dat je zit 
te eten kunt vinden.” 

Anders calculeren 
Met de horeca gaat het goed, meent Wind. Hij vindt 
alleen wel dat de ‘gewone zaken’ te duur worden. 
“Voor een eenvoudig broodje wordt rustig 7-8 euro 
gerekend en dat vind ik te veel. Ik adviseer om ook 
iets op de kaart te hebben voor minder bedeelden. 
We zijn prima bezig, echt waar, maar er mag hier 
en daar zeker anders gecalculeerd worden. Koop 
goedkopere ingrediënten in en stop er mee mensen 
af te schrikken. Ik ben een voorstander van een 
soort basispakket voor een redelijke prijs. Je krijgt 
dan bijvoorbeeld een lekkere en gezonde hap met 
een sapje voor een redelijk bedrag. Willen gasten 
iets extra’s dan kunnen ze die bestellen en betalen 
dan wat meer. De keuze blijft zo bij de consument. 
Ook het gerommel met formaten hoort in deze 
categorie thuis. Als je ergens een sapje bestelt, dan 
kun je vaak kiezen voor een grote, medium of kleine 
beker. Het eigenaardige is dat de grote beker van nu, 
de medium beker van vroeger was. Dit klopt niet, 
zo houden we de consument voor de gek. Als ik 
een grote beker bestel, dan wil ik een grote 
beker krijgen. Begrijp je.”

Juiste medewerkers en verhalen 
Enthousiast legt Pierre Wind uit dat om echt 
succesvol te zijn als horecaondernemer het niet 
alleen gaat om concept, beleving en de juiste prijs, 
maar dat vooral ook de mensen die je in je zaak zet 
bij het concept moeten passen. “Begin je een lekkere 
boerse lunchroom, dan hoort daar een gezellige 
losse bediening bij. Heb je een strakke koffiebar, 
dan zet je strak in het pak gestoken barista’s achter 
de toonbank. Ik denk dat als een zaak niet loopt, 
er vaak hier iets niet helemaal mee goed is gegaan. 
Je moet een concept helemaal doorvoeren. Vergeet 
ook niet dat mensen het leuk vinden verhalen 
te horen. Staan ze bijvoorbeeld in de rij in een 
zelfbedieningsrestaurant zorg dan dat daar iets te 
lezen valt over de producten die ze hebben gepakt. 
Waarom zou je niet op een schoolbordje schrijven 
hoeveel kilometer een broodje heeft 
gereden om hier naartoe te komen? 
Dat is leuk toch!”

Het leukste werk 
Met het kookonderwijs 
gaat het ook de goed kan 
op. Vanaf seizoen 2016-
2017 komen er op het 
mbo keuzedelen en dat 
geeft een kok net wat meer 
gewicht. “Je kiest er dan 
voor om bijvoorbeeld een 
basisopleiding tot kok te 
volgen. Maar, en nu komt 
het, daarnaast krijg je dus een 
keuzepakket met extra vakken 
die je zelf graag wilt volgen. Die 
extra vakken tellen 

niet mee voor je diploma, maar ze maken je wel 
interessanter voor werkgevers. Je kunt bijvoorbeeld 
meer leren over brood en banket, of misschien 
ben je van plan werkervaring op te doen in Spanje 
en is het dus handig dat je Spaans leert. Dat soort 
dingen. Ik ben erg blij met deze ontwikkeling.” 
Blij is Wind trouwens toch wel, omdat hij het 
leukste werk heeft dat er maar bestaat. “Ik doe 
alleen maar dingen die ik geweldig vind. Ik mag 
vijf dagen in het jaar les geven op de opleiding 
voor Food Design & Innovation in Den Bosch, ik 
mag gezonde en duurzame voeding promoten als 
kok des Vaderlands en word alleen maar gevraagd 
voor te gekke projecten. Geweldig vind ik het ook 
dat ik als executieve chef voor de Hoftrammm van 
Bobby van Galen menu’s mag samenstellen. Het 
hangt een beetje van mijn agenda af, maar ik probeer 

ook daadwerkelijk minimaal 1 keer per 
week mee te rijden. Bobby en ik 

hangen vaak uren met elkaar aan 
de telefoon om te overleggen 

over hoe een menu nog beter 
kan, zijn vrouw wordt er 

knettergek van.”

‘Ik heb echt het aller-leukste 
                      werk dat er bestaat’

Foto: Men At Work TV Produkties



Restaurant
Gastronomie

Met veel tamtam en bombarie werd afgelopen najaar 
het nieuwe en baanbrekende restaurantconcept van 
sterrenkok en Food Creativ Edwin Sander aangekondigd. 

Foodsy zou een superhip en vooral innovatief restaurant zijn 
waar gasten zelf hun potje moesten koken, de afwas mochten 
doen en afrekenen voor vertrek. “Drie dagen lang was de zaak 
open en registreerden verborgen camera’s wat er gebeurde. Dat 
het uiteindelijk ontaarde in een grote puinhoop, is eigenlijk wat 
we van te voren wel wisten,” aldus Edwin Sander. 

Restaurant 
Foodsy is 
weer 
foetsie!
‘Het was een ludieke actie 
om duidelijk te maken hoe 
onmisbaar horecapersoneel is’
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In werkelijkheid was Foodsy een idee 
van FNV Horeca. Het restaurant werd 
bij wijze van experiment in het leven 
geroepen om aan te tonen dat vakkundig 
horecapersoneel onmisbaar is voor een 
gezellig, goed verzorgd en veilig avondje 
uit met lekker eten. Sander:” Foodsy 
was een ludieke actie om de aandacht 
te vestigen op wat er allemaal mis is 
in de branche. De opening van ‘mijn 
nieuwe restaurant’ was van te voren 
flink gepromoot en zo’n beetje alle 
magazines en bladen kwamen er op 
af. Ik kreeg van journalisten heus wel 
kritische vragen. Ze waren vooral 
benieuwd of ik verwachtte dat gasten 
altijd netjes zouden helpen met de 
afwas en of ze de rekening wel zouden betalen. Toch 
denk ik niet dat er iemand was die vermoedde dat 
het allemaal fake was.”

Kom binnen en help jezelf 
‘Foodsy, het restaurant zonder personeel’, stond er 
op de twee grote ramen van het restaurant. En op 
de deur een beetje uitdagend: ‘Kom binnen en help 
jezelf’. Met voor de deur witte picknicktafels leek 
de zaak aan de Hugo de Grootplein in Amsterdam 
helemaal de nieuwe place to be. “In de keuken 
hingen aanwijzingen voor het bereiden van de 
gerechten, waar de ingrediënten te vinden waren 
en hoe de vaatwasmachine werkte. In het begin 
gedroeg iedereen zich - soms een beetje onzeker 
en soms juist bloedserieus - als kok, barman en 
afwasser, maar al snel werd het één grote rotzooi. 
Het eten smaakte niet en het lukte niemand om het 
geheel in goede banen te leiden. Zo is gebleken 
dat een restaurant personeel nodig  heeft en dat 
kan, volgens mij niet zonder een eerlijk loon en 
goede arbeidsvoorwaarden. De horeca is de slechtst 
betalende branche in Nederland en al vanaf 2014 
is er zelfs geen CAO meer. Het is begrijpelijk dat 
op deze manier steeds minder mensen zin hebben 
zich te laten uitbuiten. Daar ging dit experiment dus 
over.”

Overleven in de horeca 
Sander spreekt uit eigen ervaring. Tegenwoordig 
timmert hij weliswaar succesvol aan de weg met zijn 
eigen bedrijf waarmee hij (pop up) restaurants opzet 
en ‘food experiences’ tijdens fashion events verzorgt, 
maar 3 jaar geleden was hij ook zelf werknemer. 

“Ik werkte vijf dagen per week 15 uur per dag en 
om mijn huur te kunnen betalen, had ik er nog een 
ander baantje bij. Het komt nog heel veel voor dat 
mensen in de horeca op deze manier proberen te 
overleven. 

Ze werken meestal keihard in de weekenden en 
op feestdagen, terwijl ze met een kluitje in het riet 
worden gestuurd met kort en flexibel arbeidscontract 
zonder enige vastigheid. Best raar dat dit niet 
veranderd, want de sector trekt aan en er worden de 
laatste tijd aan de lopende band nieuwe restaurants 
uit de grond gestampt. 

Voor in de keuken en in de bediening worden 
vervolgens studenten aangetrokken met nul komma 
nul vakkennis. Een training krijgen ze niet en 
hierdoor loopt het restaurant niet zoals het zou 
kunnen lopen.”

Anders denken 
We zitten in een overgangsfase van het oude naar 
het nieuwe systeem, legt Sander uit. “In het oude 
systeem was het gewoon dat het personeel niet 
zeurde, zoals dat genoemd werd. Je was geen 
watje en moest lekker hard werken, dat hoorde zo 
in de horeca. Maar ja, de samenleving is aan het 
veranderen en er komen andere tijden aan. Het is 
jammer dat er nog te weinig mensen die in de horeca 
werkzaam zijn echt voor zichzelf gaan staan en niet 
langer genoegen te nemen met nuluren contracten. 

Ik snap de motivatie van de werkgevers ergens wel. 
Die willen veel geld verdienen op de korte termijn. 
Ik denk dat dit helemaal niet verstandig is. Zelf werk 
ik met freelancers die voor mij door het vuur gaan. 
Dat komt doordat ik eerlijk ben en niet al het geld 
in mijn eigen zakken laat verdwijnen. De beloning 
is goed, ik inspireer ze en ook de secundaire 
arbeidsvoorwaarden deugen. Ik denk dat als mensen 
zich gewaardeerd voelen, ze zich ook meer gaan 
inzetten voor hun werk en dat resulteert in een 
goedlopende resultaten/zaak. 

Het is, volgens mij, veel beter een duurzame relatie 
op te bouwen met je gasten en je medewerkers. Je 
houdt niet meteen bakken met geld over en groeit 
langzamer, maar uiteindelijk vaart iedereen er wel 
bij. Het is een andere manier van denken.”

Waardevol beroep 
In de branche werken op dit moment zo’n 340.000 
werknemers en jaarlijks keren er ook weer 135.000 
de horeca de rug toe. “Als we zo door gaan, loopt 
het niet goed af met de kwaliteit van onze horeca. 
Je moet wel gek zijn als je zin hebt om zo weinig 
terug te krijgen voor al je inzet. Vaak wordt er aan 
medewerkers wel van alles gevraagd. 

Ze blijven langer en doen extra klusjes, maar dat 
is meestal niet te zien op hun bankrekening of in 
andere belonings vormen. We moeten stoppen dit te 
accepteren en te beseffen wat we waard zijn. Laten 
we onze krachten bundelen en niet blijven hangen in 
tachtiger jaren denken. Niet alleen werknemers zijn 
het waard, de branche ook. Het horecavak is en blijft 
namelijk het mooiste vak dat er bestaat. Je krijgt er 
energie van als je iets voor een ander kunt doen. Ik 
zelf vind het nog steeds magisch iets in handen te 
hebben waarmee ik andere mensen blij kan maken.”

Petitie tekenen
Met het experiment Foodsy wilde FNV 

Horeca keihard aantonen dat horecapersoneel 

onmisbaar is. En dat is gelukt. FNV Horeca 

roept iedereen op een petitie te ondertekenen 

op www.horecapersoneelisonmisbaar.

nl die aandacht vraagt voor een eerlijke 

beloning en goede arbeidsvoorwaarden voor 

horecapersoneel.



8 Gastronomie | januari | 2016

De perfecte basis voor een huisgemaakte cheesecake op uw 

menukaart! U maakt zelf de bodem van koekjes en boter. Vervolgens 

de kant-en-klaar vulling erop en afbakken in de oven. Lekker bij de 

koffi e, high-tea of als dessert! Nu verkrijgbaar bij Sligro; art.nr 40288.

Windmolenkaas bv • Oostzee 16 • 3446 CH  Woerden • info@windmolenkaas.nl • Tel. +31 (0)348 412 555

De lekkerste cheesecake

maak je in 5 minuten!

ZONDER CONSERVERINGSMIDDELEN

BIOLOGISCHE VLOEIBARE 
EI PRODUCTEN

introduceert Danaeg gepasteuriseerde biologische vloeibare ei producten zonder 

conserveringsmiddelen, in een handige hersluitbare fl es.

Uiteraard zijn deze vloeibare ei producten van dezelfde hoogstaande kwaliteit als de reeds 

bestaande Danaeg vloeibare ei producten van scharrel eieren.

Bezoek ons op de Horecava 2016 op stand 11.316

Voor meer informatie neemt u contact op met Eicom Barneveld

Tel: 0342-490700 •  E-mail: info@eicom.nl • www.eicom.nl
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MEER DAN 2000 
HORECABEDRIJVEN

Voor de mooiste restaurants en hotels
horecasite.nl

TE KOOP

MEER DAN 2200
HORECABEDRIJVEN
Horecasite beschikt meer dan 2200 horecabedrijven. 
Zo kan gezocht worden op provincie, stad, straat of 
postcode. Ook is het mogelijk om naar een specifiek 
bedrijf te zoeken.

Het verhuren en verkopen van horecapanden kan 
eenvoudig, snel en overzichtelijk via horecasite.nl.

MEER DAN 2000 
HORECABEDRIJVEN

Voor de mooiste restaurants en hotels
horecasite.nl

TE KOOP
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De wijnen werden oorspronkelijk ontwikkeld voor 
de doelgroep die uitsluitend voor halal kiest, maar is 
intussen ook ontdekt door de professionele horeca die 
de wijnen schenkt op luxe party’s, tijdens de lunch 
en het diner. Ook zijn er al een aantal toprestaurants 
die de wijnen bij een BOB arrangement aanbieden. 
Belangrijk om te weten is dat de wijnen niet te koop 
zijn in supermarkten en groothandels. Vendôme 
Mademoiselle is en blijft een exclusief product. 

De serie wijnen bestaat op dit moment uit: de 
Vendôme Classic mousserende wijn, de Vendôme 
sprankelende Rosé, de Vendôme Merlot, de Vendôme 
Chardonnay en de Vendôme Rosé. Al deze mooie 
wijnen worden op dezelfde wijze geproduceerd als 
traditionele wijnen op de markt. Het enige verschil 
is dat deze prachtige wijnen alcoholvrij zijn. De 
bijzonderheid van de Vendôme wijnen is dat de 
smaak zeer dicht zit bij wijnen met alcohol. Dit is 
bereikt door middel van de methode van vacuüm 
verdamping van de alcohol: sous-vide. Normaal 
gesproken gebeurt dit zogenoemde evaporatieproces 
bij 78 graden Celsius, maar in dat geval verdwijnt de 
complexiteit van de wijn. De Vendôme alcoholvrije 
wijnen zijn gedealcoholiseerd op een temperatuur 
van 45 graden Celsius waardoor alle organoleptische 
eigenschappen behouden zijn gebleven. Het resultaat 
is zo goed, dat wijnkenners niet in de gaten hebben 
dat ze alcoholvrije wijn in het glas hebben. 

De wijnen 
De Classic is een mousserende wijn die gemaakt is 
van een oude druivensoort die nog veel voorkomt 
in bepaalde Spaanse streken. De Airèn is de meest 
voorkomende druivensoort in de La Mancha-streek. 
De Classic is helder en heeft een mooie witte 
kristallen kleur met lichtgele schakeringen. De 
Rosé is een mousserende wijn met een combinatie 
van 2 verschillende druivensoorten uit Spanje en 
Italië. De licht mousserende Rosé is gemaakt van 
de Tempranillio en de Sangiovese druif. De fruitige 
smaak en een lichtroze kleur past heel goed bij een 
feestelijke gelegenheid. Een opvallende rosé, die 
perfect past als een alternatief voor alcohol. De 
Merlot wordt gemaakt van een rode druivensoort, 
de Tempranillo uit de La Mancha-streek in Spanje. 
De Merlot heeft een robijnrode, donkere kleur. Hij 
geeft aroma’s af van zwarte vruchten zoals zwarte 
bessen, braambessen maar ook kersen en pruimen. 
De Merlot heeft, lang aanhoudende tannines en 
een droge afdronk. Deze fruitige en aangename, 
makkelijk te drinken wijn wordt aanbevolen bij bijna 
alle gerechten, in het bijzonder bij vlees en wild. De 
Rosé wordt gemaakt van zwarte druiven afkomstig 
uit Spanje en Italië. De druivensoorten die eveneens 
gebruikt worden voor de productie van de rode wijn. 
Een mooie lichte rosé kleur kenmerkt deze wijn door 
een mix van klein rood fruit zoals frambozen en 
zwarte bessen. De Chardonnay wordt gemaakt van 

de Spaanse druif chardonnay afkomstig uit de streek 
La Mancha. De Chardonnay wordt gekenmerkt door 
een fruitig aroma dat makkelijk herkenbaar is. Rijk 
aan citrusvruchten zoals pompelmoes en citroen. De 
smaak is lichtzoet en zorgt voor een frisse smaak in de 
mond. De smaak is iets zoeter dan gemiddeld omdat 
de alcohol eruit is gehaald en daardoor blijft er relatief 
meer suiker achter. Een goed alternatief voor een 
alcoholvrije Chardonnay. 

Meer weten? Zie: www.deniseschoice.nl 

‘Vendôme 
      Mademoiselle’

De wijnen met het label 
‘Vendôme Mademoiselle’ die 
op de Nederlandse markt zijn 

geïntroduceerd door ‘Denise’s Choice’ zijn 
verrassend karaktervol, bevatten 0,0% 
alcohol en zijn bovendien laagcalorisch. 
Een feest voor iedereen die wil genieten 
van de goede dingen van het leven. 

Feestelijke topwijnen zonder alcohol!

Redactie
Gastronomie
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Nieuws
Gastronomie

Internationaal distributie 
partnerschap Koninklijke De 
Kuyper & Half Hitch Gin 
De oprichter van Half Hitch Gin, Mark 
Holdsworth, kondigt een strategisch partnerschap 
met de Koninklijke De Kuyper aan. Met een 
distributieovereenkomst voor meer dan 100 landen, 
zal Half Hitch Gin snel worden geïntegreerd in 
het internationale netwerk van De Kuyper. Vanaf 
december 2015 vindt een snelle uitbreiding plaats van 
de verkrijgbaarheid en handelsvertegenwoordiging 
van de gin. Half Hitch Gin werd in september 2014 
met veel lof gelanceerd in Engeland en sleepte direct 
verschillende prijzen in de wacht waaronder de 
‘Gold in Drinks Business Gin Masters’ en ‘Double 
Silver in IWSC’. De gin wordt gemaakt van zwarte 
thee, bergamot, peper en Engels hout,  en werd zelfs 
geserveerd in het koninklijke St James’s Palace 
(Westminster) en in Buckingham Palace (Londen). 

Onno Kokmeijer verzorgt 
KLM’s European Business 
Class maaltijden
Vanaf 10 december jl. serveert KLM in de European 
Business Class de maaltijden van topchef Onno 
Kokmeijer. KLM werkt voor het eerst samen met 
een topchef voor de ontwikkeling van de European 
Business Class maaltijden. De samenwerking is 
onderdeel van een nieuw concept dat KLM introduceert 
voor al haar Europese vluchten. Afgelopen oktober 
maakte KLM bekend een jaar lang samen te gaan 
werken met driesterren topchef Jacob Jan Boerma voor 
de World Business Class maaltijden. Daarnaast gaat 
KLM nu voor haar Europese vluchten in zee met chef-
kok Onno Kokmeijer, Executive Chef & Manager bij 
tweesterrenrestaurant Ciel Bleu, onderdeel van Hotel 
Okura Amsterdam. Onno ontwikkelt samen met zijn 
Chef de Cuisine Arjan Speelman de hoofdmaaltijden 
voor de lunch en het diner tijdens de langere Europese 
vluchten van en naar Amsterdam*. De invulling van 
de maaltijden wisselt per winter- en zomerregeling. 
Passagiers krijgen aan de boord de keuze uit twee 
gerechten die wekelijks verschillen. In oktober 2013 
hebben Onno en Arjan ook al eens de maaltijden in de 
World Business Class verzorgd.

Cuisine on tour versterkt team met komst operationeel 
directeur en accountmanager 
Sinds afgelopen zomer versterkt Joris Wijnands als operationeel directeur en per 1 oktober jl. Henriëtte Hamilton-
Koolmees als accountmanager het team van Cuisine on tour. Met de invulling van deze sleutelposities wil de 
eventcateraar haar performances verder optimaliseren en haar zichtbaarheid en vindbaarheid als specialist in 
cateringconcepten in de markt verder uitbouwen. Dimitri Chalos, eigenaar en directeur van Cuisine on tour: 
“Cuisine on tour wordt herkend als een kwalitatief, betrouwbare en creatieve speler. Met de komst van Joris 
willen wij juist op deze punten onze prestaties verder optimaliseren. Met Henriëtte zullen wij de kansen die zich 
bieden, beter benutten om meer corporate events te verzorgen, waar het cateringconcept het verschil kan maken. 
Intussen kan ik met trots vaststellen dat beide professionals het DNA van Cuisine dragen en resultaat al zichtbaar 
is.”   

Mercure Hotels lanceert magazine 
‘AROUND beer’
Op 26 november jl. lanceerde Mercure het huismagazine ‘AROUND beer’. In 
dit magazine komen de samenwerkingen met lokale bierbrouwers, verhalen 
over bier, informatie over het brouwproces en de leukste bier cafés per stad 
naar voren.  “We wilden met een nieuw  idee komen wat niet alleen het 
lokale karakter van onze Mercure Hotels naar voren brengt, maar wat ook 
de sterke focus op Food & Beverage binnen onze hotels benadrukt”, aldus 
de Brand Manager Mercure Nederland. In Nederland hebben we het snelst 
groeiende aantal ambachtelijke bierbrouwerijen en speciaal bier is nu helemaal 
‘hot’. Vanuit die trend ontstond het idee om een magazine te ontwerpen 
rondom lokaal bier: vandaar ‘AROUND beer’. Elk deelnemend Mercure 
Hotel in Nederland is op zoek gegaan naar een ambachtelijke brouwer in 
de nabije omgeving van het hotel waarvan zij de bieren af konden nemen. 
Een voorwaarde? De brouwer moet een bijzonder verhaal hebben! Na 
vele contactmomenten, bezoekjes en natuurlijk proeverijen, zijn er 8 leuke 
samenwerkingen ontstaan. Vervolgens hebben we bloggers en journalisten met 
een passie voor- en veel kennis over bier uitgenodigd in onze hotels om een 
verhaal te schrijven over deze samenwerkingen. Al deze verhalen, maar ook 
meer informatie over het brouwproces, de beste bier-spijs combinaties en de 
leuke bier cafe’s per stad, zijn gebundeld in het magazine ‘AROUND beer’.

Nice to Meat doet het goed 
Met het nieuwe FSSC 22000 keurmerk (goedgekeurd 
door de Global Food Safety Initiative/GFSI) voldoet 
Nice to Meat als een van de eerste bedrijven aan 
alle kwaliteitsstandaarden en wetgeving voor 
voedselveiligheid, zowel in Nederland als in de rest van 
Europa. Aan het indrukwekkende Wagyu assortiment 
van Nice to Meat is onlangs het superieure Japanse Hida 
beef toegevoegd. Bovendien viel het op het hoogste 
niveau gecertificeerde vlees van Nice to Meat onlangs 
in de prijzen bij de 2015 World Steak Challenge. 
Op 1 december jl. is Nice to Meat door Deloitte en 
ING uitgeroepen tot een van de vijf Best Managed 
Companies van Nederland.

Biologische Snackweek 2016
Ruim een jaar geleden organiseerden Marco Agema van 
Friet van Piet in Groningen en Jan Willems van Alida’s 
Smulpaleis in Roden in hun cafetaria ‘De Week van de 
Biologische Snack’. Een aantal collega’s sloten zich 
meteen aan. De twee initiatiefnemers konden terugkijken 
op een geslaagde promotieweek. Onlangs vonden Agema 
en Willems het de hoogste tijd om hun blikken weer 
vooruit te richten en kondigden ze in hun enthousiasme 
vorige maand het vervolg aan. Tot voor kort was het 
nog niet helemaal duidelijk hoe de organisatie ervan 
verder op touw gezet zou gaan worden. Een ding was 
meteen duidelijk, beide ondernemers wilden het succes 
graag met hun collega’s delen. Beide ondernemers – 
lid van vakvereniging ProFri – spraken met Frans van 
Rooij, de initiatiefnemer van de vereniging en van het 
Nederlands Frituurcentrum. ‘Het onder de aandacht 
brengen van biologische snacks onder de leden en 
vooral het positioneren ervan richting de consument past 
helemaal binnen de doelstelling van de vakvereniging en 
de activiteiten van het Nederlands Frituurcentrum’, aldus 
Van Rooij. Het frituurcentrum gaat beide ondernemers 
helpen bij de verdere organisatie van de door hun 
aangekondigde landelijke editie van de Biologische 
Snackweek. De 1e landelijke editie van de Biologische 
Snackweek vindt plaats van 22 t/m 28 februari 2016.
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PAUL FAGEL, TELG UIT EEN 
GESLACHT VAN CULINAIRE  
BEROEMDHEDEN

Ingrediënten 4 personen
1 stuks wortel
1 stuks prei
2 stuks ui
2 stuks hartzwezerik (kalf)
jus de veau
2 stuks courgette
2 stuks tomaat
doperwten
1 teen knoflook
room
Hojiblanca olijfolie van Valderrama (smaak: 
rucola, jong groen hout, tomatenplant, vers 
gras)
200 cl Don Millán Pedro Xeminez Sherryazijn 
van Valderrama Smoked Arbequina olijfolie 
van Valderrama (smaak: verfijnde rooksmaak, 
zonder essences))
Arbequina olijfolie van Valderrama (smaak: 
groene appeltjes, limoen, mango, banaan, 
vers gras)
Limon Cress van Koppert Cress (smaak: 
anijs, limoen)
Scarlet Cress van Koppert Cress (smaak: 
milde rode biet)
zout
peper

Werkwijze:

•  Spoel de zwezerik voor ongeveer 6 uur in koud water, 
zodat al de bloedresten eruit verdwenen zijn.

•  Snijd de wortel, prei en ui fijn.
•  Bak de gesneden groenten aan, blus af met een 

scheutje water en een deel jus de veau.
•  Bak de kalfszwezerik rondom heel licht.
•  Leg de kalfszwezerik op het groentenbouquet, laat zo 

zachtjes braiseren.
•  Pel de zwezerik warm, snijd hem in plakken van 

ongeveer 1,5 cm dikte.
•  Snijd de tomaat in kleine blokjes en maak aan met de 

Hojiblanca olijfolie.
•  Snijd voor ieder bord drie ronde plakjes courgette 

van ongeveer 4 mm dikte en drie dunnere plakken 
courgette uit de lengte gesneden.

•  Bak de plakjes hard aan in de Hojiblanca olijfolie, 
breng op smaak met peper en zout.

•  Fruit de doperwten, knoflook en ui.
•  Voeg de room toe, haal op het moment dat het kookt 

van het vuur af.
•  Blender de massa tot een mooie zachte crème, breng 

op smaak met peper en zout.

•  Bak de zwezerik heel rustig in de Hojiblanca olijfolie 
tot deze knapperig en bruin is.

•  Reduceer de Pedro Ximenez sherry azijn, blus 
daarmee de courgette af.

Afwerking:

•  Leg de drie ronde plakken courgette in de lengte van 
een rechthoekige bord.

•  Rol de geschaafde plakken courgette op en plaats 
deze op de ronde plakken.

•  Dresseer een schep doperwten crème naast de 
courgette.

•  Maak de tomaat aan met Arbequina olijfolie, schep 
deze op de courgette.

•  Plaats de zwezerik tegen de courgette met tomaat.
•  Meng de jus van de gebraiseerde zwezerik met een 

paar druppels van de Smoked Arbequina.
•  Garneer het gerecht met de smaakvolle Lemon Cress 

en Scarlet Cress.
•  Maak het gerecht af met de jus saus aan beide zijden 

van het gerecht.
•  Eet smakelijk.

Voorgerecht

Gebakken zwezerik met 
courgette en tomaat

Chefkok
Gastronomie
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Engelenburgstraat 23, 7391 AM Twello
Tel   0031 (0) 571 275558
E-mail  mailbox@platemate.com

plate  mate
mise en place solutions

met platemate
loopt alles op 

rolletjes

platemate.com

Regionale trefpunt voor horeca, gastronomie, catering, versdetailhandel & fastservice

Horeca & 
Food Inspiratie

Venray
21, 22 en 23
maart 2016

Ga mee op smakelijke 
ontdekkingsreis.

Enkele ingrediënten 
van de vakbeurs.

WWW.EVENEMENTENHAL.NL/THEMAPLEINEN-HORECA
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Uitgelicht
Gastronomie

Wyngaard Affine Kaasblokjes
Een heerlijke combinatie van traditioneel gerijpte kaas in blokjes, geaffineerd 
met kruiden; voor thuis en onderweg als lekkere gezonde snack. De kaas 
wordt 2 maanden traditioneel en natuurlijkgerijpt, in blokjes gesneden en 
geaffineerd met fijne kruiden of mosterd-dille. De kruiden trekken in de 
kaas en geven hun aroma aan de kaas af. De Wygaard Affine kaasblokjes 
zitten in een bekertje met een hersluitbaar dekseltje. Zodat u ze ook kunt 
bewaren na opening, zelfs een aantal dagen. Ook is er een prikkertje 

om de folie te openen en de kaasblokjes te prikken. Ideaal voor ieder 
moment.

Meer informatie: www.wijngaardkaas.nl 

The Deveron
The Deveron wordt sinds 1960 gestookt in de kleinschalige 
Macduff distilleerderij aan de noordoostelijke kust van 
de Schotse Hooglanden. Daar waar de Deveron rivier in 
de koude Noordzee verdwijnt, produceert de stokerij in 
het gelijknamige vissersdorp slechts kleine hoeveelheden 
malt tegelijk. Voor het distilleren van The Deveron 
maakt Macduff enkel gebruik van vijf kleine koperen 
distillatiekolommen en ongebruikelijke, horizontale 
condensors. Hiermee wordt de hoge kwaliteit van elke 
druppel verzekerd. De malt is zeer geliefd bij zeelui als 
ontspanning na een lange dag op zee. En met zijn licht 
fruitige toetsen en een zweem van noten is The Deveron 
een zeer toegankelijke single malt die in geen enkele 
barkast zal misstaan. Neus:  zoet en mild met subtiele 
fruittoetsen en een zweem van Sultana rozijnen. Smaak: 
warm mondgevoel, fruitig en zacht, met een aroma van 
groene appel. Body: medium. Afdronk:  lang, lichtjes 
droog met een aangename, aanhoudende zoetigheid.
Meer informatie: www.bacardi-nederland.nl

CROQUÉTJE Wild Vleesch
Rotterdamse worstmaker Paul van den Hooven van Wild Vleesch heeft een 
nieuwe lijn producten voor horeca en consument gepresenteerd onder de 
naam CROQUÉTJE! Het eerste CROQUÉTJE! is een pulled pork-kroket 
waarvan het vlees low & slow gerookt is op de barbecue. De lijn bestaat 
uit ambachtelijke producten gebaseerd op ‘s worstmakers liefde voor de 
Amerikaanse stijl van barbecueën. CROQUÉTJE! is voor horeca, handel en 
consument verkrijgbaar bij Wild Vleesch. Wild Vleesch is tevens te vinden 
op de tweewekelijkse Rotterdamse Oogstmarkt, waar de kroketten onderdeel 
uitmaken van het assortiment. 
Meer informatie: www.wildvleesch.nl 

Royal Brackla
De combinatie van gemoute gerst van de hoogste kwaliteit, het zuivere 
water van de Cawdor Burn-bron en een zorgvuldig en langzaam 
distillatieproces maakt de Royal Brackla een uitzonderlijke luxewhisky. 
De hoge, traag werkende distillatiekolommen zorgen dat de alcohol en 
het koper langdurig met elkaar in contact zijn, wat de spirit zuivert van 
zwaveltoetsen. De Royal Brackla rijpt op eenmalig gebruikte PX- en 
Oloroso sherryvaten. Dit alles maakt de whisky rijk en fruitig, met een vol 
en krachtig karakter. Neus: zacht en loofrijk, geparfumeerde florale noten, 
amandelen, dadels en walnoten. Smaak: verfrissend loofrijk, met een mooi 
afgerond floraal karakter dat zowel fruitig als kruidig is. Body: rijk en 
robuust. Afdronk:  uitermate aangename, lange afdronk, met rijpe sherry 
aroma’s.
Meer informatie: www.bacardi-nederland.nl

Eerste boekje uit ‘En nu Live’ reeks verschenen
Anno 2016 waarin alles automatiseerbaar en vergelijkbaar is, wordt het verschil 
bepaald door de LIVE interactie met mensen. ‘Liken’ of ‘Niet liken’, dat is de vraag. 
Hoe kun je de verwachting die in beeld gecreëerd is via commercials en sites nog 
waarmaken in de ervaring? Sterker nog,  hoe zorg je ervoor dat de herinnering aan een 
ervaring een positieve is? Met de boekjes ‘En nu Live! wil Ruud Davris medewerkers 
inspireren met de verschillende aspecten van de ‘Live ervaring’ middels voorbeelden 
van o.a. concerten, dj’s theater en televisie. 

Meer informatie: www.ennulive.nl

Nieuw: Honey Spoon
Van Oordt ziet dat binnen out-of-home steeds meer gezocht 
wordt naar alternatieven voor het gebruik van suiker 
in de thee. Honing wordt bijvoorbeeld steeds 
populairder. Van Oordt geeft out-of-home-locaties 
ruime keus in portieverpakte honing. Naast honing 
in cup of stick heeft Van Oordt nu de Honey Spoon 
in haar assortiment. De Honey Spoon is een lepeltje 
en cupje ineen, gevuld met 100% bloemenhoning. 
Een unieke manier om honing te serveren zonder 
extra handeling en zonder geknoei voor de 
consument. Handig, hygiënisch en uniek. En 
bovenal een verrassende verschijning! De Honey 
Spoon is verkrijgbaar in een luxe dispenser met 
125 spoons (apart verpakt) of in een silo met 20 
spoons (los).
Meer informatie: www.oordt.com 

American premium muffins
nieuw in het assortiment van Dero Foods zijn de 
Muffin Double Caramel en Muffin Triple Chocolate. 
Deze nieuwe muffins zijn enorm smeuïg, samen met de 
geweldige vulling en topping maakt dat deze muffins 
een werkelijke traktatie. De Muffin Double Caramel 
is gebaseerd op een award winnend cakerecept, met 
een hart van karamelsaus en toffee stukjes bovenop. 
De Muffin Triple Chocolate heeft een hart van donkere 
chocolade saus, chocolade chunks in de cake en is 
overgoten met echte donkere chocolade, getopt met 
mini marshmallows. De Premium Muffins worden 
geïntroduceerd op de Horecava, kom langs op onze 
stand (standnummer 09.200)!
Meer informatie:www.derofoods.nl

Cheesecake 
Met Verse Basis voor Cheesecake van Windmolen 
zet je eenvoudig een zelfgemaakte Cheesecake op de 
kaart. Varieer met deze ‘New York style’ cheesecake 
door je eigen ingrediënt toe te voegen aan de bodem of 
cheesecake-vulling. Bijvoorbeeld met 100 gram vers 
geplukt rood fruit en een topping van witte chocolade. 
Nu ook verkrijgbaar bij Sligro, artikelnummer 40288.
Volg ons op facebook.com/versebasis. 
Meer informatie: www.windmolenkaas.nl 
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   Het culinaire 
vakevenement 
waar kwaliteit, 

inspiratie & 
beleving 

elkaar ontmoeten

“Follow us on 
Twitter and Facebook.”

https://www.facebook.com/gastronomiebeurs
https://twitter.com/GastronomieJBU

7 en 8 november 2016 
www.gastronomie.nl

Jaarbeurs Utrecht
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Gastronomie 2015 zit er alweer op en we hebben 
intens genoten. Vanaf het begin was duidelijk dat 
Health Cuisine het belangrijkste ingrediënt zou zijn 
van onze eerste lustrumeditie. Met de chefs Nick 
Bril en Massimo Bottura als ambassadeurs van dit 
thema.  Wat hebben we genoten van hun verhalen 
op het podium en de passie van deze mensen. Nog 
nooit heb ik een zaal vol mensen zo aandachtig 
zien luisteren! Wij hopen dat deze twee geweldige 
chefs u geprikkeld hebben met hun bevlogenheid 
en u bewust hebben gemaakt van uw (toekomstige) 
keuze voor streekgebonden en gezond. Dat is onze 
missie en daar gaan we in 2016 volop mee verder.

Maar Gastronomie 2015 had nooit tot stand 
kunnen komen zonder de hulp van een groot 
aantal mensen. Allereerst wil ik al onze exposanten 
bedanken. Zonder hen geen beurs! Dank voor 
uw enthousiasme, positieve commentaren,  
medewerking, ideeën en prachtige stands. Waar 
zouden we zijn zonder jullie allemaal? Dank ook 
aan al onze sponsoren en leveranciers om van 
Gastronomie de mooiste beurs van Nederland te 
maken.
Uiteraard wil ik u, de lezer van vakblad Gastronomie 
en de bezoeker van Gastronomie, niet vergeten. 
Dank voor jullie bezoek en voor de positieve 
Twitter- en Facebookberichten. Alsook voor jullie 
enthousiasme en het delen van alle mooie foto’s! Wij 
hopen dat u er volgend jaar ook weer bij zult zijn. Wij 
gaan u weer verrassen, daar ben ik nu al zeker van!

Verder wil ik Andrea en het Lindenhoff-team 
bedanken. Wekenlang hebben we gebeld, gemaild 
en gesproken met elkaar om van de opening een 
uniek spektakel te maken. Wat hebben we 
een lol gehad in de aanloop naar de 
beurs en wat waren we nerveus 
maandagochtend, maar het is 
ons gelukt! Dankzij jullie ben ik 
een enorme fijne herinnering 
rijker. Ditzelfde geldt voor 
de samenwerking met 
Nico Dingemans van 
‘Hospitality in Health’. 
Met Massimo Bottura 
op de beursvloer is er 
voor mij een persoonlijk 
doel behaald en een 
persoonlijke droom 
werkelijkheid geworden. 
Een speciaal dank je wel 
voor Nico voor deze bijzondere 
samenwerking. Ik kijk er met een 
grote glimlach op terug.

DE CHEFS OP HET KOOKPODIUM!!! Dank dat jullie je 
ook dit jaar weer geheel belangeloos hebben ingezet 
en jullie passie met ons hebben gedeeld. We hebben 
vele enthousiaste berichten mogen ontvangen over 
jullie inzet en gedrevenheid. Dank jullie wel Rogér 
Rassin en Keng Vichianrat van restaurant la Rive, Bas 

van Kranen en Robin van de Bunt van restaurant De 
Leuf, Jef Schuur en Nadine Mögling van restaurant 
Bij Jef, Rutger van der Weel van restaurant Katseveer, 
Nick Bril van The Jane Antwerp., Michel van Riswijk 
en Mathijs Mulder van restaurant De Bloemenbeek, 
Gert Blom van restaurant Amarone, Sacha de Boer, 
Nik Tonglet van De Houtloods. en Jan Cremers 
van restaurant Hoeve de Bogaard. En niet te 
vergeten onze Italiaanse sterrenchef Massimo 
Bottura:! Mille Grazie! Op het kookpodium waren 

ook Corjan Hoogerheide en Emil Kuijt twee dagen 
aanwezig om de chefs en ons te ondersteunen. 

Het zag er ook dit jaar weer gelikt uit, mede dankzij 
Marrone en Food Equipment Groep Nederland.  Mijn 
dank is groot!!

En als laatste wil ik het beursteam van Gastronomie 
bedanken.! Jullie hebben wederom alles gegeven 
om het onze bezoekers en exposanten naar de zin 
te maken. Ook jullie hebben je voor, tijdens en na 
de beurs wederom ingezet om mij te ondersteunen. 
Dank je wel ook voor Maericke, onze Social Media 

heldin. Je bent een echte ondersteuning 
geweest en een fijne sparringpartner 

met je sprankelende teksten en 
genadeloze humor achter 

de schermen. Laten we 
proosten op een succesvol 

eerste lustrum !

Nu zijn we alweer druk 
bezig met de editie 
van volgend jaar op 
7 en 8 november. De 

plannen zijn gemaakt 
en ook in 2016 zal de 

Nederlandse keuken 
met zijn ambachtelijke 

producten  weer een grote rol 
gaan spelen. Waarom?  Om met 

de woorden van Massimo Bottura 
te spreken; “Verloochen je cultuur niet 

als je bezig gaat met eten. Het gaat om het product, 
het verhaal, de historie, de mensen en de ambacht 
achter het product. Pas dan, kan je een goed gerecht 
maken. En zeggen dat het een Dutch Cuisine is”. 

Dit is onze missie en wij gaan ook dit jaar weer heel 
hard aan de slag 

Dank u wel! Grazie! 
Danke Schön! Thank 

you! Merci Bien! 
Muchos Gracias!
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De 5 principes van 
de Dutch Cuisine

Kook & Cultuur
Gastronomie

In 2006 al schreef Albert Kooy zijn eerste boek: ‘De Nieuwe Nederlandse Keuken’. Het 
boek was overduidelijk een aanzet voor het eigentijdse denken over een duurzame, 
diervriendelijke en gezonde Nederlandse keuken. Ook de 80-20 regel die inmiddels veel 

navolging heeft gekregen, hoort in zijn kookfilosofie thuis. Kooy stond in feite aan de wieg 
van de Dutch Cuisine. 

In gesprek met SVH Meesterkok Albert Kooy



 2016 | januari |Gastronomie | 17

Waarom vond je het destijds nodig 
een boek te schrijven? 
“Iedere chef wil kookboeken maken, denk ik. 
Ik vond het verbazingwekkend, dat er zo weinig 
echt Nederlandse kookboeken waren. Onze eigen 
culinaire identiteit kreeg nergens voldoende 
aandacht. Op kookscholen waren zo’n beetje 
alle recepturen, gerechten en bereidingswijzen 
op Franse leest geschoeid. Ik snakte naar mooie 
Nederlandse gerechten met lekkere spinazie, 
prachtige aardappelen van Hollandse bodem en 
mooie jus. Het boek ‘De Nieuwe Franse keuken’ 
uit 1976 van Anthony Blake  inspireerde me 
daartoe. Ik vond het fascinerend om te zien hoe 
chefs op zoek gingen naar verse producten op 
de markt, een moestuin onderhield en gerechten 
ontwikkelde. Natuurlijk vroeg ik me ook meteen af, 
hoe het eigenlijk kwam dat wij zoveel beroemde en 
goede koks hebben, maar tegelijkertijd geen echte 
Nederlandse keuken. Want ook aan prachtige, verse 
producten hebben wij geen gebrek.”

Dat eerste boek van je is eigenlijk nu 
pas echt actueel hè? 
“Ja, inderdaad. Sinds een jaar of drie wordt het 
niet zo gek meer gevonden om groenten het 
hoofdbestanddeel van een gerecht te laten zijn met 
vlees of vis als garnituur erbij. Tien jaar geleden was 
dat nog baanbrekend. Ook om serieus na te denken 
over wat goed is voor de aarde en voor jou als mens. 
Nederlanders zijn nooit zo met eten bezig geweest, 
daar komt nu verandering in. Ik denk echter dat we 
pas een echte eetcultuur hebben als er in de kroeg 
ruzie gemaakt wordt over of er nu wel of geen wortel 
in de erwtensoep moet, maar zover zijn we nog niet”

We kijken wel graag naar 
kookprogramma’s op televisie, 
toch?
“Ja, er wordt meer televisie over eten 
gekeken dan dat er thuis zelf gekookt 
wordt. Het wordt allemaal te ingewikkeld 
gemaakt. Het is belangrijk dat we thuis 
koken echt leuk gaan vinden en ons 
beseffen dat het ook naast een drukke 
baan makkelijk is om lekker en gezond 
eten te maken. Zet een kip op, kijk naar 
DWDD en even later heb je een mooie 

kippensoep. Lees een boek, terwijl je 
ondertussen een stoofgerecht op het fornuis hebt 
staan. Het is alleen even een kwestie van goed 
plannen.”

Hadden we voorheen echt 
geen Nederlandse keuken?
“Die hadden we wel, maar we waren 
ons er niet voldoende bewust van. Het 
ontbrak, en ontbreekt ons nog steeds, 
aan trots. Nederlanders zijn beslist 
open minded en halen al eeuwen lang 
overal wel iets vandaan en maken daar 
vervolgens iets nieuws van. Het is dus 
niet zo dat we met alle winden meewaaien. 
Onze kracht zit ‘m gedeeltelijk juist in 
dat absorberen van aantrekkelijke ideeën 
uit andere werelden. We zijn creatief en 
pragmatisch en dat is voor een belangrijk 
deel juist onze identiteit. Als we dat nu 
verbinden aan principes die duurzaam zijn 
voor mens en wereld, dan creëren we een 
meerwaarde. Dutch Cuisine is in het leven 
geroepen om onze keuken en eetcultuur op 
de kaart te zetten. Voor onszelf en voor ons 
imago. 

Dutch Cuisine heeft als basis een 
manifest, gebaseerd op mijn 5p’s; De 
nieuwe Nederlandse Keuken met 5 
ingrediënten voor goed enz.. eten.
Wat staat er in dat manifest?
“Het manifest beschrijft dat de Nieuwe Nederlandse 
keuken gebaseerd is op 5 principes. Die principes 
geven we aan met de sleutelwoorden: cultuur, 
gezond, natuur, kwaliteit en waarde. ‘Cultuur’ houdt 
in dat ‘het gerecht vertelt waar en in welk seizoen 
we ons bevinden’. Ons streven is hierbij 80% 

seizoensproducten met zoveel mogelijk Nederlandse 
producten en 20% buiten het seizoen. ‘Gezond’ wil 
zeggen, dat we gezond en gevarieerd koken en eten. 
Het eten is ‘goed voor ons en voor onze aarde’. 
Ook hier geldt de 80-20 regel: we werken met 80% 
groente en 20% vlees. ‘Natuur’ betekent in dit kader, 
dat we ‘eerlijk en veelzijdig eten van wat de natuur 
ons biedt’. Ons streven is: gebruik wat de natuur 
ons in de seizoenen biedt en maak geen gebruik van 
kunstmatige toevoegingen. Gebruik een dier van 
kop tot staart en verspil zo min mogelijk. ‘Kwaliteit’ 
wil zeggen, dat we ‘eten bewust kopen, koken en 
eten’. Hierbij is ons streven dat we zoveel mogelijk 
gebruik maken van eerlijke kwaliteitsproducten. 
Het laatste principe van Dutch Cuisine is ‘waarde’: 
‘we werken aan resultaten voor morgen’. Wij 
zouden graag willen dat alle Nederlandse koks de 5 
principes gaan omarmen.”

Wat ga je in 2016 doen?
“Ik ga in elk geval een Basis Nederlands 
kookboek maken. Het wordt een boek met 
mooie recepten voor rode kool, spitskool 
en spinazie. Ook leg ik er in uit hoe je nu 
een mooie aardappelpuree maakt en welke 
aardappels je daarvoor gebruikt. Het wordt 
een makkelijk boek om het voor iedereen 
mogelijk te maken te koken met groenten 
uit het seizoen. Pas daarna is het tijd voor 
het ontwikkelen van nieuwe gerechten.”

Nederlanders zijn van oudsher harde 
werkers die fysieke arbeid niet uit de 
weg gaan. Daarom zijn de gerechten uit 
de traditionele Hollandse keuken stevig 
en voedzaam. Stamppotten, aardappelen 
met groenten en vlees, een goed gevulde 
soep en pannenkoeken met spek en 
stroop vulden eeuwen hongerige 
magen. Veel Nederlanders doen zich 
nog steeds graag te goed aan een 
prakje van bintjes of eigenheimers met 
spruitjes of doperwtjes met wortelen, 

een schepje appelmoes en een slavink of 
een karbonaadje. Ons nagerecht is vaak een schaaltje 
vla of yoghurt. Of een combinatie daarvan met een 
scheutje siroop: de vlaflip. Toch zijn we zeker ook 
niet vies van onze verhaspelde exotische gerechten. 
Onze spaghetti Bolognese is niet werkelijk Italiaans, 
onze nasi niet echt Indonesisch en onze Paella niet 
zoals de Spaanse huisvrouw het gerecht maakt. De 
afgelopen decennia hebben thuiskoks misschien net 
iets te vaak gegrepen naar kant-en-klare producten 
en zijn we gewend geraakt aan voedingsmiddelen 
waaraan smaakversterkers, conserveringsmiddelen, 
zout en suiker is toegevoegd. Hierin lijkt echter 
een grote verandering te komen: er is een 
bewustwordingsproces gaande. Is dat goed nieuws, 
of niet? 

Trots op de Nederlandse keuken!Appeltaart, erwtensoep, hutspot, bitterballen: wie zegt dat we geen echt eigen ingrediënten en gerechten hebben? Goed, het is zo dat veel van wat we als typisch Nederlands betitelen in werkelijkheid is komen ‘overwaaien’ uit andere streken. Onze kroketten komen uit Frankrijk, onze 
aardappelen uit Zuid-Amerika en de nootmuskaat die we op onze sperzieboontjes raspen, werd in de 17e eeuw door de VOC uit Indië hier naartoe gehaald. 
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Chef
Gastronomie

In het hartje van Tilburg ligt de Spoorzone. 
Hier is in de kop van een gebouw, dat 
stamt uit 1867, in mei 2015 een restaurant 

gerealiseerd: De Houtloods. Eigenaar Sander 
Overweg, chef-kok Nik Tonglet, souschef Roy 
de Gier en de rest van het jonge team hebben 
er met elkaar in alle opzichten een juweeltje 
van gemaakt. “Heel veel historische gebouwen 
heeft Tilburg helaas niet. Ik ben een echte 
Tilburger met liefde voor architectuur en dat 
maakt het voor mij extra leuk om juist chef in 
dit restaurant te zijn, “ vertelt Nik Tonglet. 

Nik Tonglet 
switchte van 

bouwkunde naar 
‘kookkunde’

De Houtloods is 
een creatief en toe-
gankelijk restaurant 
in Tilburg 
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Het pand waar in De Houtloods is gevestigd, was 
ooit daadwerkelijk een loods waarin hout werd 
opgeslagen en gedroogd. De architect heeft ervoor 
gekozen authentieke elementen zoals de hoge bogen 
zichtbaar te maken en daarbinnen een “glazen doos” 
te bouwen, zodat een mooi contrast is ontstaan. “Ik 
vind het mooi als er iets nieuws ontstaat door het 
oude en het nieuwe te combineren. Dat is zeker wat 
er hier in De Houtloods is gebeurd. Ik studeerde 
zelf ook twee jaar bouwkunde, voordat ik in 2010 
besloot dat ik toch liever professioneel in de keuken 
wilde staan. Koken en architectuur hebben best veel 
overeenkomsten. Of je nu een gebouw ontwerpt of 
een gerecht: je creëert iets dat er nog niet was. Een 
gerechtje is alleen veel directer en je kunt steeds 
blijven creëren. Ik vond dat ik mijn creativiteit niet 
voldoende kwijt kon in bouwkunde. Koken deed ik 
altijd graag en als student verdiende ik ook bij in 
de horeca. Zo kon het gebeuren dat ik tijdens een 
korte vakantie in Zuid-Afrika opeens besloot dat ik 
wilde switchen. Een kookopleiding gaan volgen, 
dat leek me een goed idee en al snel werd het me 
duidelijk dat ik naar Kaapstad wilde verhuizen om 
daar aan de befaamde Silwood School of Cookery te 
gaan studeren. Ik heb daar een fantastische klassiek 
Franse basis meegekregen, ervaren wat een verfijnde 
keuken kan inhouden en geleerd te werken met een 
rijkdom aan aromatische specerijen. Het smaakpallet 
van Zuid-Afrika is erg interessant, omdat er zoveel 
culinaire invloeden zijn.”

Vier smaakgroepen 
In de open keuken in De Houtloods werken de koks 
op armlengte afstand van de gasten. De gast kan 
nauwgezet in de gaten houden hoe er in de pannen 
wordt geroerd. Op de voortdurend evoluerende kaart 
staan in totaal steeds slechts 12 gerechten, verdeeld 
in vier smaakgroepen: aards, kruidig, rijk en zoet. 
Aards is bijvoorbeeld de ‘Pastrami van wildzwijn, 
rode kool, brioche en mierikswortelmayo’. Kruidig 
de ‘Afrikaanse witte gamba met chakalaka en 
bouillabaisse’. Rijk is het gerecht ‘Hert met 
stoofpeer, biet, kastanjecrème en hertjus’. En zoet 
is bijvoorbeeld de ‘Carrotcake met een in bourbon 
gestoofd appeltje met een cashew semi freddo’. “Het 
gaat er altijd weer om welke smaken en structuren 
er passen bij elkaar. Daarnaast heb je natuurlijk 
vaktechnische kennis nodig en is het onze keuze 
gebruik te maken van de verse ingrediënten van het 
seizoen. Eerst laat je het gerecht smaaktechnisch 
ontstaan, de opmaak volgt daar dan vanzelf op. 
We werken van binnen naar buiten, zogezegd. Ik 
streef er altijd naar een gerecht zo simpel mogelijk 
te houden en hooguit zo’n 3 tot 5 smaken op een 
bord te hebben. Voor de rest vind ik dat elk product 
dezelfde toewijding verdient, of het nu een truffel is 
of een wortel. Een truffel heeft misschien dan meer 
diepgang, toch vind ik het vaak juist een uitdaging 
om met herkenbare producten te werken. Is toch te 
gek als je met iets dat iedereen kent, zeg die wortel, 
mensen weet te verrassen! Momenteel hebben we op 
de kaart een gerechtje waarin wortel zit: ‘Met cider 
gelakte pompoen, bospeen en gort’.”

Open en toegankelijk 
De Houtloods is een toegankelijk restaurant. Voor 
een gerechtje leg je tussen de 8 en 15 euro neer en 
je kunt zelf bepalen hoeveel gerechtjes je bestelt. 
“Of je nu één of zes gerechtjes wilt eten, bij ons 
ben je net zo welkom. Voor een volledig Houtloods 
smaakbeleving, raad ik dan aan uit elk smaakgroep 
één gerecht te kiezen, maar dat is natuurlijk niet 
verplicht. Qua portionering zijn de gerechtjes 
ongeveer gelijk. Gasten die aan de keukenbar zitten 
kijken vaak mee met wat de koks aan het doen zijn en 
laten zich leiden door wat ze er lekker vinden uitzien. 
Dat is een groot voordeel van die functionele open 
keuken van ons. Een ander voordeel van de keuken 
is dat we niet alleen in direct contact staan met de 
gasten, maar ook met de buitenwereld. Zo kunnen we 
de seizoenen nog beter aanvoelen en meenemen op 
het bord en ontwikkelt de kaart makkelijker mee met 
het weer en het jaargetij.”

Lekker ongedwongen 
De sfeer is opvallend ongedwongen bij De 
Houtloods. Zowel in het team als met de gasten 
wordt op opvallend gelijkwaardige manier 
gecommuniceerd. “We doen dit werk met elkaar 
en hebben de intentie om er voor te zorgen dat de 
gast een leuke avond heeft. We vinden het leuk als 
mensen denken: ‘We gaan gezellig bij de meiden en 
de jongens van De Houtloods eten’. Er ontstaan zo 
vaak mooie gesprekken en dat wordt gewaardeerd. 
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Vermout moet!
Vermout
Gastronomie

Na de revival van gin als hip drankje is ook vermout 
booming. De drank ontstond in de 18de eeuw in 
de Italiaanse regio Piemonte en in de Franse regio 

Savoie. Was een wijn niet lekker of nog erg jong, dan 
werden er planten en specerijen in gedaan om er toch 
nog wat schwung aan te geven. Anno 2016 is vermout 
een volwassen en trendy aperitief en cocktail ingrediënt. 

Lekker kruidig en complex
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Tegenwoordig worden om vermout te maken goede 
wijnen gearomatiseerd met kruiden als kardemon, 
karwij, tijm, kruidnagel en korianderzaad. Ook 
schillen van citrusvruchten, gember en hysop worden 
wel gebruikt.  Daarna wordt de drank versterkt en te 
rijpen gelegd in eikenhouten vaten. Afhankelijk van 
de stijl wordt de vermout gezoet met bijvoorbeeld 
gekarameliseerde suiker. De receptuur is bij elke 
producent weer anders en meestal strikt geheim. Over 
het algemeen heeft vermout een alcoholpercentage 
15% tot 18%. Op de markt zijn naast droge ook zoete 
en extra bittere variëteiten verkrijgbaar. Naast witte 
en rode vermout bestaan er ook rosé- en goudkleurige 
soorten. 

Bartender Tess Posthumus 
Hoe komt het dat vermout na lange tijd in de 
vergetelheid te zijn geraakt herontdekt is? We vragen 
het aan de ‘Beste vrouwelijke Bartender ter Wereld’: 
Tess Posthumus. De in Breda geboren freelance 
hospitality professional reist de hele wereld over, 
werkt bij Door 74 in Amsterdam, blogt over cocktails, 
geeft workshops en organiseert foodpairing avonden in 
de Supperclub.

Heb jij enig idee hoe het komt dat 
vermout een revival meemaakt en 
waar de hype ontstaan is? 
“De hype is komen overwaaien vanuit Italië en 
Londen. In Rome is er een cocktailbar die zijn eigen 
vermouts maakt:  The Jerry Thomas Project. De 
bartenders daar zetten zich al jaren in om vermout 
weer in de belangstelling te krijgen. Zij zijn natuurlijk 
niet de enige reden van deze revival, maar waren 
wel de eerste die er  recent en op grote schaal mee 
bezig waren in hun bar. De revival van vermout past 
natuurlijk super goed in de aankomende trend om 
cocktails met een wat lager alcohol percentage te 
drinken. Het is een mooie en complexe drank, waar je 
niet na twee glaasjes van op je kop staat.”

Werk jij wel eens met Vermout  en 
zo ja: wat doe je er dan mee? 
“Ik werk zelf heel veel met vermout. Heel veel 
klassieke recepturen vragen om verschillende 
vermouts of fortified wines, zoals Lillet Blanc in mijn 
favoriete Corpse Reviver #2 cocktail. Of 
French vermout in een Martini en Italian vermout in 
een Manhattan.”

Welke borrelhapjes matchen goed 
met dit drankje?
“Heel veel borrelhapjes matchen uitstekend met 
vermout. De iets vettere hapjes, zoals worstjes, 
matchen mooi met een wat krachtigere vermout á la 
Carpano Antica Formula, terwijl je met een Dolin Dry 
weer een totaal andere kant op kunt.”

Is het mogelijk met vermout te koken? 
“Ook dat kan! Vermout is natuurlijk gebaseerd op 
wijn, dus ik zou zeker zeggen, experimenteer er lekker 
op los met verschillende stijlen en merken vermout 
voor gerechten waarbij je normaal wijn zou gebruiken. 
Hartstikke leuk.” 
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Gastronomie Vakbeurs
Gastronomie

Geslaagde lustrumeditie Vakbeurs 
Gastronomie met tal van topchefs 
Op 9 en 10 november was de eerste lustrumeditie van  het 
tweedaagse culinaire evenement Vakbeurs Gastronomie in Jaarbeurs 
Utrecht. Hét hoogtepunt van het jaar waar ‘tout’ culinair Nederland 
graag bij aanwezig is. Niet alleen doordat er vele bijzondere 
producten van gepassioneerde, ambachtelijke producenten te zien 
en te proeven zijn, maar ook door de indrukwekkende line up van 
Topchefs die acte de presence geven. Beurshal High Five bruist dan 
van interessante ontmoetingen, kan men proeven van top producten, 
deelnemen aan inspirerende workshops en genieten van culinaire 
verrassingen.

Internationale wereldchefs aanwezig
Voor de opening van dit evenement was Topchef* Nick Bril 
bereid gevonden om zijn visie op gastronomie te geven. Nick 
is de Chef van het vermaarde The Jane Antwerp wat onlangs 
nog als mooiste restaurant ter wereld werd bekroond. In zijn 
presentatie roemde hij vooral Boerderij Lindenhoff voor hun visie 
op authentieke smaak waarbij het Baambrugse big als voorbeeld 
werd gegeven. Daarbij waren zelfs drie biggen live op het podium 
aanwezig. Alle toehoorders werden intussen verrast met een 
gerechtje bereid door de leerlingen van het Koning Willem 1 
college. In de middag heeft Nick Bril ook nog met zijn team koks 
uit België op het centrale kookpodium op de beursvloer gekookt. 
Vele liefhebbers genoten van zijn stijl van werken en konden zelf 
proeven van zijn gerechtje.
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Massimo Bottura
Het hoogtepunt van Gastronomie was uiteraard de komst van wereldchef 
Massimo Boturra, de ***chef en eigenaar van restaurant Osteria 
Francescana in Modena. Gastronomie wil graag de top van de culinaire 
wereld op deze beurs presenteren en heeft het voor elkaar gekregen 
om deze huidige nummer 2 van de wereldranglijst naar Nederland te 
halen. Bottura is speciaal op maandagavond uit New York, waar hij 
een kookdemo heeft verzorgd, overgevlogen om op dinsdagochtend bij 
Gastronomie te zijn. Voor een uitverkochte theaterzaal verzorgde hij 
een zeer indrukwekkende lezing wat na afloop zelfs een staande ovatie 
teweegbracht. Zijn stelling is helder: wees trots op het Nederlandse 
product. Laat de Chefs roemen over het product in plaats van over zichzelf! 
Na afloop van deze zeer inspirerende presentatie was er volop gelegenheid 
voor een ‘meet and greet’ en het laten signeren van zijn kookboek “Never 
trust a skinny Italian chef”.

Goede sfeer
De sfeer op de beursvloer was twee dagen zeer goed. Vooral door de 
samenhang van exposanten met bijzondere producten en het professionele 
niveau van de bezoekers die zich graag lieten inspireren. Dat er 
voortdurend kookdemonstraties werden verzorgd door stuk voor stuk 
de top van de Nederlandse koks maar ook foodfotografe (voormalig 
nieuwslezeres) Sacha de Boer, maakte dit horecavakevenement compleet.
Al met al een geslaagd evenement dat in 2016 herhaald gaat worden op 7 
en 8 november.



Windmolenkaas bv
Oostzee 16 • 3446 CH  Woerden 
info@windmolenkaas.nl • Tel. +31 (0)348 412 555

Verse roomkaas wordt gemaakt van volle melk en room. Dat proef je; het mondgevoel is zuiver 
en romig! Speciaal voor u maken wij twee varianten: de Verse Bieslook en de Schepkruiden.

Windmolen Verse Bieslookkaas is de Rolls Royce onder de verse roomkaas. Met vers gesneden Hollandse bies-
look, fris en romig van smaak. Een luxe smaakmaker voor broodjes en soepen. Windmolen Schepkruidenkaas is 
het stoere broertje van de Verse Bieslookkaas. Mét kruidenmelange van knofl ook, peterselie en peper. Lekkere 
smaakmaker in warme gerechten of op een sandwich.

Verse Roomkaas
De klassiekers van Windmolen

look, fris en romig van smaak. Een luxe smaakmaker voor broodjes en soepen. Windmolen Schepkruidenkaas is 
het stoere broertje van de Verse Bieslookkaas. Mét kruidenmelange van knofl ook, peterselie en peper. Lekkere 

VERKRIJGBAAR BIJ

Dit jaar?

Elke dag.

JAC Pico broodsnijmachine,
diverse snedediktes  
leverbaar, verkrijgbaar in 
diverse kleuren

www.theovanvliet.nl

Prijs € 2.455,-
nu met gratis onderstel

Rijnkade 10 • 1382 GS Weesp • Tel. 0031 (0)294 416040
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OPTIE: 
Sokkel met 
wieltjes
Stevig en met rek 
voor het opbergen 
van de zakken.
Hoogte: 62 cm

Systeem voor het smeren
van de messen, om broden met 
kleverig kruim te snijden. Dit 
door JAC ontwikkelde systeem 
verzekert een minimaal verbruik 
(120 ml/1000 broden) en een 
zuivere snede.

Digitaal scherm 
Deelt de gebruiker mee wanneer de 
messen vervangen moeten worden 
en bij de machines met het “M”-
smeersysteem wanneer het voor 
levensmiddelen geschikte smeermiddel 
bijgevuld moet worden.
> standaard op de PICOMATIC

Veiligheidskap
Zorgt ervoor dat de machine in werking 
wordt gesteld en na het snijden ook 
automatisch weer opengaat.

Thermisch gevormde schuif
vervaardigd in een slijtagebestendig 
technopolymeer, biedt een 
opvangcapaciteit van 7 liter voor 
kruimels.

JAC Flaps 
zijn vervaardigd in een technopolymeer 
met hoge dichtheid en zorgen ervoor dat 
de sneden van het brood na het snijden 
bij elkaar blijven en het brood makkelijk 
kan worden vastgenomen.

Intelligent Slicing Concept
Automatisch permanent beheersysteem 
voor het snijden van brood in functie 
van de consistentie ervan. Hiermee kan, 
zonder tussenkomst van de operator, 
zowel luchtig, knapperig als vast brood 
worden gesneden.

AFMETINGEN (in mm)
STANDAARDKLEUREN

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015

Pico Picomatic
SNIJMACHINE MET PROGRESSIEVE HENDEL AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

PICO 450 PICO 450M PICOMATIC 450 PICOMATIC 450M

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm)  44 x 30 x 18 44 x 29 x 18 44 x 30 x 18 44 x 29 x 18

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw  1,5 Kw 400V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig

Nettogewicht (in kg) 105 115 105 115

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden naar keuze (in mm) 9 tot 18 9 tot 12 9 tot 18 9 tot 12

Hoogte van de broodpers Laag, normaal, hoog normaal Laag, normaal, hoog normaal

OPTIES

Sokkel met wieltjes • • • •
Veiligheidskap met automatische start en opening • • standaard standaard

“M”-systeem

> beschikbaar op de PICO 450M en de
     PICOMATIC 450M (in 400 V driefasig)

> standaard op de PICOMATIC

> in optie op de PICO, 
     standaard op de PICOMATIC

Tot 200 snijbeurten/uur Tot 200 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com

Pico is een bijzonder ergonomische tafelbroodsnijmachine dankzij de frontale laadmogelijkheid. Doordat ze weinig ruimte inneemt, kan 
ze ook perfect worden ingebouwd in een bakkerijmeubel. Picomatic, het automatische model, is nog compacter en nog ergonomischer. 
Verkoopt u brood met kleverig kruim, dan bekijkt u best de ‘Misch’-modellen met smering van de messen. Kap achteraan met automa-
tische start. Sokkel met opbergrek in optie. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
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Helaas wel, maar er gaat toch niets boven het 
buitenleven voor een buiten dier! Dan is er in 
Nederland ( overigens ook in heel veel andere 
landen) de gewoonte om bij de kalfjes de hoorns 
af te branden. Wanneer de dieren in de winter op 
stal komen, beschadigen ze elkaar al snel door de 
beperkte ruimte. Bovendien een beetje gevaarlijk 
voor de boer…En dus verminken we de dieren 
of erger nog, fokken we ze tegenwoordig zonder 
hoorns.

In Duitsland is hier al bijzonder veel onderzoek 
naar gedaan en in Nederland heeft Marije Klaver, 
studente op de landbouwuniversiteit te Wageningen, 
er een essay over geschreven. In eerste instantie 
heeft de koe recht op hoorns omdat het de 
rangorde in de kudde bepaalt en ze onderling zelfs 
communiceren middels kleine bewegingen met de 
hoorns.

Dan kun je aan de hoorns zien hoe vaak een koe 
gekalverd heeft, want bij heftig mineraaltekort 
(zwangerschap) onttrekt zij deze uit het 
hoornweefsel. Met hoorns is dat daaruit, zonder, dan 
moet het uit de hoeven komen, wat weer verklaart 
waarom dieren binnen vaak hoefproblemen hebben.
Daarnaast leveren de hoorns een belangrijke rol bij 
de spijsvertering. Ze worden ook warm tijdens het 
herkauwen. Ze dienen dan als een soort stuwkracht 
en maken het bestaan mogelijk van micro-
organismen die helpen bij de spijsvertering in de 
darm en de pens van de koe. Nu blijkt tevens dat 
mensen met een koemelk allergie wèl de melk en 
boter van koeien met hoorns kunnen verdragen. 

Je zult denken: waarom wordt dit niet wereldkundig 
gemaakt, dat is toch met de huidige hoeveelheid 
allergieën geen sinecure? Inderdaad, maar met 
de huidige landbouwintensiteit is het ook niet 
eenvoudig om alle bedrijven aan te passen qua 
ruimte! Ik werd wel heel gelukkig doordat ik in 
Frankrijk veel meer vee met hoorns buiten zag 
lopen! Bij ieder weiland waar we langsreden 
moest Martin stoppen, want ik wilde daar foto’s 
van. Om te laten zien dat die enkele boer in ons 
landje die het ook zo georganiseerd heeft, niet 
gek of absurd bevlogen is.

Er is dus zeker wat gaande in 
boerenland!
Bij ons is hét grote voorbeeld de boerderij De 
Groote Voort te Lunteren. Hier houden Jan Dirk 
en Irene van der Voort Jersey koeien. Met hoorns! 
De overgang van onthoornde dieren naar nu gaf 
al zo’n duidelijk beeld. Vooral hoe ongelukkig 
de dieren zonder hoorns eigenlijk zijn. Hun 
houding was met de schouders naar beneden, een 

beetje onderdanig. De kudde nu is stoer en trots. 
De verrukkelijke kaas die hier gemaakt wordt heet 
Remeker.  Reem betekent stuk land en eker door 
eiken omzoomd. Tegenwoordig staan er ook jonge 
bomen in het weiland, uitsluitend omdat koeien 
hier behoefte aan hebben. Schaduw in de zomer, 
schuilplek bij regen.

Jan Dirk en zijn zoon Peter hebben succes met de 
kaas en de Ghee die ze maken. Ghee is geklaarde 
boter waar na verhitting ook het vocht uit is 
verdwenen. Heerlijk om mee te bakken! Dit gaat ook 
op de korst van jonge kazen.
Biologisch-dynamische bedrijven onthoornen 
ook niet en veel biologische veehouders laten 
het tegenwoordig ook achterwege. Hoop voor de 
toekomst voor dier en mens zou ik zeggen.

Kaas
Gastronomie

Koeien met hoorns, 
zoals het hoort!

Ik ben opgelucht door het feit dat er 
tegenwoordig meer en meer koeien in de 
zomer buiten grazen. Een jaar of 5 geleden 

was het nog maar minimaal, de zwartbonte 
vertrouwde viervoeter verdween steeds meer uit 
ons beeld. Nu zal je denken; maar tegenwoordig 
heb je koeien hotels! Daar blijven ze binnen, 
hebben matrassen en klassieke muziek, 
massageborstels en melkrobots, dikke pakken stro 
en namaak daglicht indien nodig.

Maandelijks deelt Betty Koster van L’Amuse uit IJmuiden 

haar uitgebreide kennis met de lezers van Gastronomie. 



Redactie
Gastronomie

Nice To Meat 

‘Meat is Art. Zo klinkt de slogan van horecaslager en vleesimporteur ‘Nice to Meat’ 
expressief. Het is menens en om dat te verbeelden is een vriendelijke koe met 
rode en gele tulpen van de Friese kunstenaar Henk Hofstra de mascotte van ‘Nice 

to Meat’. “Ons vlees is het resultaat van traditie, ambacht en technische beheersing. 
Van boer tot en met het bord moet alles met de grootste zorg en vakmanschap 
worden uitgevoerd,” vertelt Mikel Pouw. 

‘Als je besluit vlees te serveren, 
                kies dan alleen voor topkwaliteit’
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Om kwalitatief hoogwaardig vlees te 
kunnen serveren, bereid door een chef 
met passie voor zijn vak, moeten ook 
alle stappen in het proces daaraan 
voorafgaand nauwgezet worden gezet. 
De boer moet het dier met liefde en de 
allerbeste voeding opfokken. De slacht 
dient diervriendelijk en stressloos plaats 
te vinden. Daarna moet het vlees perfect 
gerijpt en verwerkt worden en ook het 
verpakken en het transport naar de 
klant mogen niet zonder de grootst 
mogelijke toewijding te gebeuren. “Om 
goed vlees te vinden en vooral continue kwaliteit te 
garanderen is het nodig heel veel expertise in huis 
te hebben. Het vergt nogal wat. In ons eigen land is 
als je goed zoekt mooi vlees te vinden, maar helaas 
is er niet voldoende continuïteit. Om die reden zijn 
we lang geleden begonnen met het importeren van 
rundvlees uit Noord-Amerika en Zuid-Amerika. 
Later vonden we ook prachtig vlees in Nieuw-
Zeeland, Ierland en Japan. In Nederland zijn 80 % 
van de koeien bestemd voor de zuivelindustrie en 
een melkkoe geeft nu eenmaal niet voldoende vlees. 
Wil je een speelweide aanleggen voor kinderen, 
dan zoek je een ander soort gras dan wanneer je een 
golfbaan wilt realiseren. Zo is het ook met koeien: 
het ene ras is geschikter voor melk en het andere 
voor vlees. Alles heeft zo zijn eigen kwaliteiten. 
Natuurlijk, zo af en toe kom je tussen de melkkoeien 
ook wel een lekkere gemarmerde vleesachtige koe 
tegen, maar 90% is echt niet geschikt voor biefstuk , 
hooguit voor gehakt en dooraderd draadjesvlees.”

Smaken verschillen, maar een slager zal zeggen 
dat goed rundvlees mooi dradend is en een randje 
vet heeft. “De smaak kun je een beetje beïnvloeden 
door voeding. Mest je koeien af op gras, dan krijg je 
lekker rundvlees met een diepe, aardse smaak. Een 
goed voorbeeld hiervan is het Argentijnse 
rundvlees. 

Een nadeel van afmesten op alleen gras is, dat er een 
hoog gehalte aan caroteen in het vet terechtkomt. En 
dat zorgt voor een wat bittere smaak. Zet je koeien 
op een dieet met alleen granen of maïs, dan krijg je 
zoet, vet en mooi dooraderd vlees.”

Quality Label Concept 
Zo’n 125 jaar geleden begon ‘Nice to Meat’ 
in Amsterdam als Ambachtelijke slagerij. Al 
weer 20 jaar is het bedrijf nu in handen van de 
slagersfamilie Pouw. “Door ons assortiment hadden 
we altijd al een zeer gevarieerde klantenkring. 
Studenten kochten onze lekkere hamburgers en 
Michelinsterrenrestaurants bestelden onze beste 
Wagyu en Black Angus Beef. Om meer duidelijkheid 
te creëren over wie we zijn en wat we doen zijn we 
gaan segmenteren en is ons assortiment verdeeld 
onder drie labels: het Classic Label, het Select Label 
en het Gold Label. Onder het Classic Label valt 
vlees uit het basis assortiment. 

Het is kwalitatief hoogwaardig vlees van 
continue kwaliteit en scherp geprijsd. Het Select 
Label is bestemd voor ons rechtstreeks 

geïmporteerde Ierse rundvlees, ons lamsvlees uit 
New Zeeland, vers gevogelte en natuurlijk het 
allerbeste vlees uit ons eigen land. Het Gold Label 
is ons absolute vlaggenschip. Alleen het allerbeste 
vlees bestemd voor de culinaire top van de horeca 
krijgt dit label mee: Amerikaans en Japans Wagyu, 
Black Angus Beef uit Amerika, The Duke of 
Berkshire varkensvlees, Maas, Rijn en IJssel 
Rund van Piet van den berg, Wiedenlam van Piet 
van den Berg, maar bijvoorbeeld ook Iberico 
varkensvlees uit Spanje. De organisatie van de 
import voor dit label wordt geleid door mijn 
broer. We kennen de boeren, weten hoe de dieren 

geslacht worden en hebben zogezegd de 
controle van boer van fok tot kok.”

Alleen het allerbeste 
Anno 2016 is het ‘in’ om minder vlees en 
meer groenten op een bord te hebben liggen. 
Pouw vindt dat een goede zaak. “Ik ben van 
mening dat je veel beter kunt kiezen voor 
niet van die hele grote stukken vlees op het 
bord en misschien ook voor minder vaak 
vlees, maar het vlees dat je dan wel serveert 
moet wel echt lekker zijn. Wij hebben 
overigens ook biologisch vlees: je kunt daar 
voor kiezen als je volledig overtuigd bent van 
het belang van biologische vleesproductie. 
Persoonlijk weet ik dat biologisch niet 
noodzakelijk een garantie is voor kwaliteit. 
Het is wel duurder, omdat er meer grond nodig 
is en ook het bijvoer biologisch geproduceerd 
moet zijn.”

Diervriendelijk slachten 
Mikel Pouw is een echte slager met hart voor vlees. 
“Ik wist altijd al dat ik slager wilde worden, omdat 
mijn vader het beroep ook uitoefende en ik wist 
hoe mooi het hele proces is: van het afmesten tot 
en met het uitsnijden, uitbenen en het maken van 
biefstukjes. Het doden van dieren is zeker niet 
mijn favoriete gedeelte, maar het moet wel goed 
gebeuren. Het is zeer belangrijk dat een dier tijdens 
zijn leven en zeker ook voor de slacht, goed in zijn 
vel zit. Vlees van gestreste dieren is echt niet lekker. 
De stresshormonen zorgen dat de spiersuikers 
verbranden en dat resulteert in slap vlees dat niet 
lang houdbaar is. Een bijzonder mooi voorbeeld 
vind ik het verhaal van de Creekstone Black Angus 
schlachterij. De koeien staan er in een stal met ronde 
hoeken. Als een koe namelijk een schaduw ziet, dan 
denkt ze dat er een andere koe staat en kent ze de 
koe niet, dan schiet ze in de stress. De koeien staan 
ook op een lichte helling en zachtjes aangespoord 
met een beetje water tegen de hielen lopen ze rustig 
achter elkaar aan een carrousel in. Voor ze het in de 
gaten hebben, valt de vloer in het midden weg, ze 
krijgen een verdovingskogel in de kleine hersenen 
en ze zijn weg.”

Alle reden om trots te zijn 
Twee jaar geleden is ‘Nice To Meat’ verhuisd 
naar een nieuwe locatie waar in iets meer dan een 
half jaar een mooie ambachtelijke grootslagerij is 
gebouwd. “We hebben nog steeds een ambachtelijke 
productieruimte, maar ook een efficiënte 
productieruimte waar zelfs geautomatiseerd 
gesneden wordt. Maar het meest trots ben ik er 
op dat we onlangs het FSSC 22000-certificaat 
hebben gehaald. Het houdt in dat we veilig voedsel 
produceren, dat de koelketen klopt, de machines 
hygiënisch schoon zijn en dat het schoonmaakplan 
in orde is. Het gaat in elk geval een stuk verder dan 
het HACCP. Voor de rest ben ik blij dat we zoveel 
goede contacten hebben met onze klanten. Ik weet 
zeker dat er gevoeld wordt dat het er bij ons niet 
alleen om gaat welk vlees je voor welke prijs kunt 
krijgen. We zijn echt enthousiast en onze verkopers 
zijn ook chefs die je met plezier adviseren over de 
bereidingswijzen van ons mooie vlees.” Voor meer 
informatie, zie: www.nicetomeat.nl 
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Actueel
Gastronomie

Directeur van Bionext, 
Bavo van den Idsert

De aandacht voor duurzame voeding 
blijft toenemen. Zowel in de horeca 
als in de supermarkt wordt de vraag 

steeds groter. Het is zelfs zo dat de vraag naar 
biologische producten wereldwijd sneller 
groeit dan het aanbod en dat Nederland 
biologische koeienzuivel en bio-geitenzuivel 
importeert uit het buitenland. De hoogste 
tijd om een aantal vragen te stellen over 
onze groeiende behoefte aan biologisch 
geproduceerd voedsel aan Bavo van den 
Idsert, directeur van Bionext. 

‘Mensen willen weer zelf achter het stuur zitten’
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Hoe komt het toch dat er ineens 
zoveel animo is voor biologisch? 
“Dat is niet ‘ineens’. De ontwikkeling is al een tijdje 
aan de gang. Tussen 2001 en 2012 verdubbelde de 
groei en nu zien we weer een verdubbeling. Het is 
duidelijk geen gril van de consument die kortstondig 
iets anders wil. Het is een mondiaal verschijnsel. 
In de VS is het marktaandeel voor biologisch 5% 
en streeft daarmee Europa voorbij. In Scandinavië 
is het marktaandeel 30-35%. De Nederlandse 
consument kocht in 2014 voor 1,13 miljard euro 
aan biologische voeding in de supermarkt, de 
speciaalzaak en buitenshuis. Dat is een groei van 
6% ten opzichte van 2013. In 2015 hebben Albert 
Heijn en Jumbo hun inzet op biologisch verder 
vergroot door de introductie van eigen biologische 
huismerken. Wij verwachten dat de biologische 
omzet in de supermarkten sterk zal groeien. In de 
eerste helft van 2015 groeide de biologische omzet 
in de supermarkten met 10 %. De verwachting is dat 
dit ook in de tweede helft van 2015 zal voortzetten.“

Hoe komt het dat we meer en 
meer kiezen voor biologisch? 
“Daar zijn heel veel verschillende redenen voor 
aan te wijzen. In Amerika is obesitas een groot 
probleem, nog groter dan bij ons. De tegenreactie – 
meer aandacht voor gezondheid en bewust eten – is 
dus ook groter. Toch speelt bij ons in Nederland 
het gezondheidsaspect ook een belangrijke rol. 
Daarnaast wegen aandacht voor het dierenwelzijn 
en milieu bij ons ook zwaar. De smaak van 
biologisch geteelde producten is in Nederland ook 
iets dat behoorlijk meetelt. In de culinaire hoek is 
biologisch in 2014 al begonnen met een inhaalslag. 
Een aantal bekende koks waren natuurlijk al veel 
eerder bezig met vers, biologisch en regionaal, maar 
het gehele midden- en hoogsegement heeft nu ook 
de smaak helemaal te pakken. Het is zelfs zo dat 
hamburgerketens nu ook wel biologische friet en 
hamburgers op de kaart hebben. In alle regionen 
druppelt het door.”

Heeft het niet ook te maken met 
het afgenomen vertrouwen in de 
industrie?
“Ja, dat speelt inderdaad ook een belangrijke rol. 
Het vertrouwen van de consument in de politiek, de 
financiële wereld en niet voedingsindustrie is niet 
groot meer. 

Mensen willen weer zelf achter het stuur zitten 
en laten zich liever niets meer voorschrijven. Er 
ontstaan duurzame wijken, mensen nemen zelf weer 
initiatieven. Burgers kiezen voor minder vervuiling 
en denken na over de toekomst. Wat voeding betreft 
zie je dit ook terugkomen. Mensen beginnen zelf een 
moestuintje of samen met de buurt. Maar er is dus 
ook meer keus voor biologisch. In Amersfoort gaat 
er bijvoorbeeld binnenkort ‘Het Lokaal’ van start. 
Daar gaan boeren zelf rechtstreeks hun producten 
aanbieden. Er ontstaat weer meer verbinding met 
waar ons eten vandaan komt. Dat de prijs voor 
biologische producten nog veel hoger is, is jammer. 
Als de prijs voor biologisch hetzelfde zou zijn als 
de prijs voor niet-biologisch, dan weet ik wel wat de 
consument kiest.”

Zijn er genoeg boeren bereid om te 
schakelen? 
“Door de sterk stijgende vraag naar biologisch in 
het binnen- en buitenland, is er grote behoefte aan 
boeren die willen omschakelen naar biologisch. Dit 
geldt in Nederland voor zowel rundvleesbedrijven, 
als varkensboeren, akkerbouwers, vollegrond 
groentetelers en glastuinbouwers. Steeds meer 
boeren oriënteren zich op omschakeling naar 
biologisch. Eenvoudig is dat niet, want een boer 
moet twee jaar biologisch werken, voordat de 
producten die hij voortbrengt als biologisch verkocht 
mogen worden. We moeten dus in gesprek met de 
boeren. Het houdt een zeker risico in voor de boeren. 
Daar komt nog bij dat de stijgende grondprijzen voor 
omschakelaars een probleem zijn. Boeren hebben 
namelijk meer grond nodig als ze het welzijn van 
hun dieren gaan verbeteren.”

Ik neem aan dat er ook aandacht 
voor de groei van biologisch is op 
de Biobeurs?
“Jazeker. De Bio-beurs, die op 20 en 21 januari 
plaatsvindt in Zwolle heeft als thema: ‘Groen 
groeit’. Zowel op de beursvloer als in het 
workshopprogramma komt het onderwerp aan 
bod in de vorm van omschakelaars, jonge boeren, 
innovaties en op nog vele andere manieren. 
Er worden in totaal maar liefst 60 interessante 
workshops gegeven over onder andere de nieuwe 
technische wetgeving, onderzoeksresultaten 
bemesting en ga zo maar door. De beurs is niet 
alleen interessant voor boeren, maar zeker ook voor 
mensen die in de horeca werkzaam zijn. Er komen 
ook een aantal bevlogen biologisch werkende koks 
demonstraties geven op het foodplein. Zij koken met 
biologische ingrediënten en vertellen wat er allemaal 
mogelijk is. Ook de groothandels waar je als horeca 
biologisch inkoopt, zijn aanwezig.Voor chefs is 
de beurs interessant, omdat je contact kunt leggen 
met vakgenoten en je inhoudelijk veel aan de weet 
kunt komen. Voor de rest vind je er allerlei mooie 
biologische groenten, kaas en andere producten bij 
jou uit de buurt.”

Wat vind je verder nog belangrijk 
om te vertellen? 
“Op de Bio-beurs zie je wie wij als Bionext in 
essentie zijn. Alle schakels in de productie van 
voeding komen elkaar daar tegen. Dat is gewoon 
hartstikke leuk. Iedere boer heeft zijn eigen verhaal 
te vertellen. En weet je, als je als horecavakman of 
vakvrouw aan tafel dat verhaal weer kunt vertellen 
aan jouw gasten, dan smaakt het stukje vlees dat je 
ze voorschotelt veel en veel beter. Het gaat weer om 
mensen. Ik zat laatst met een groenteteler te praten 
en die vertelde mij zo over zijn kroppen sla, alsof het 
leek dat hij er verliefd op was. Dat is toch prachtig. 
Geef dat door aan je gasten en je schenkt ze pure 
passie. Het verhaal is wat een product echt bijzonder 
maakt.”



De Horecava is al 60 jaar het meest innovatieve 
en inspirerende evenement in de horecabranche

Ruim 500 deelnemende bedrijven, 150 innovaties en nieuwe events: 
Sweet Emotions, Brood & Horeca, Het Horecava Festival, pop-up 
restaurant de Bierfabriek, het Aziatisch Paviljoen en nog veel meer!

www.horecava.nl
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Wijn
Gastronomie

Professionaliteit

Er zijn ook professionals die het allemaal al 
weten. En dat is een uitdaging voor mij. “Ik heb 
al een keer een glasproeverij gedaan” of ja, ja, 
die witte wijn moet in dat witte wijnglas….. Met 
als dieptepunt een professional die met zijn vuist 
op de tafel sloeg en riep: “Als ik vind dat die 
wijn in dat glas het lekkerste is, dan is dat zo” 
Maar dat zou hetzelfde zijn, als ik een entrecote 
welldone zou bestellen en hetzelfde zou roepen. 
Iedereen is vrij om te kiezen wat hij of zij het 
lekkerste vindt, maar er zijn daarnaast ook een 
aantal professionele regels in dit gastronomische 
spel. Iedereen in de gastronomische wereld streeft 
naar de optimale smaakbeleving van een product. 
Immers een taaie entrecote is geen optimale 
smaakbeleving en een Sauvignon Blanc in een groot 
glas vol met agressieve bitters en alcohol tonen is 
onaantrekkelijk.

Zo ervaar ik de afgelopen maanden dat veel 
professionals wijn benaderen met hun mening en 
dat als een feit zien. Bijna schrikbarend veel…. 
Een aantal oude wijnrotten onderschrijven mijn 
mening. Voor een wijnproefpanel worden dan ook 
alleen echte professionals uitgenodigd die de wijn 
benaderen op de eigenschappen van de wijn en 
niet of ze het wel of niet lekker vinden. Immers we 
hebben allemaal een eigen mening dus dan wordt 

het heel moeilijk discussiëren met elkaar. Het zou 
het zelfde zijn als je bij de huisarts komt met een 
pijnlijke knie en de arts zegt dat je je niet zo moet 
aanstellen omdat het volgens hem wel meevalt.

Afgelopen maand ben ik weer naar school gegaan 
in Vijlen. Daar is een wijnkenniscentrum met 
aan het hoofd IR. Stan Breurkens. Deze man 
is een passievolle hardwerkende jongeman die 
geweldige Limburgse wijnen maakt en op alle 
vlakken experimenteert. In zijn wijngaarden 
staan verschillende druivenrassen. Ieder perceel 
bewerkt hij op een andere manier met bv. snoeien, 
composttoevoegingen maar ook in de kelders 
bezit hij verschillende eikenhouten vaten van 
verschillende producenten. En ondanks dat 
Chardonnay niet zo zijn ding is, experimenteert 
hij daar ook mee. De man barst van de passie 
en vertelt in rap tempo wat de gevolgen zijn van 
handelingen in de wijngaard of in de kelders. Dit is 
dus niet zijn mening maar zijn expertise.

Ook was ik in de drukke decembermaand te 
gast bij Wijnbar van het jaar 2015 in wijncafé 
LeFebre in Utrecht. 12 wijnbarren die in de finale 
stonden waren afgereisd naar Utrecht om mee 
te dingen naar de eerste prijs. Ik was daar om 
een glasproeverij te bieden voor al deze mensen. 

Het niveau van professionaliteit was verschillend 
per persoon en veelal gaven de wijngekken hun 
mening over in welk glas zij de wijn het lekkerste 
vonden. Op de vraag waarom dat dan is, konden 
toch veel daar professioneel op antwoorden. Met 
name de eigenaar van Lefebre was een uitblinker 
in professionaliteit tijdens de proeverij. Maar de 
winnaar was na 5.187 stemmen en 12 jurybezoeken 
Bouzy Wine & Food, op de voet gevolgd door 
VinVin (Utrecht) en Bubbles & Wines (Amsterdam).
 
“De kaart, de hapjes, het interieur, alles klopt aan 
deze zaak, maar het leukste is het enthousiasme 
van de jonge eigenaren. Zij vertegenwoordigen een 
nieuwe generatie wijnliefhebbers”, lees je terug 
in het juryrapport over Bouzy Wine & Food. Deze 
winnaar is pas een half jaar open maar wist de jury 
unaniem te overdonderen. 

Ik ben opgegroeid in Haarlem met Wijnbar Viqh 
op de grote markt. Regelmatig kwam ik met een 
slaapzak aan, omdat we nooit meer naar huis 
wilden.......Misschien niet erg professioneel van 
me……. 

Lieve groet,
Barbara

In mijn gekke drukke professionele wijnleven kom ik zoveel verschillende mensen tegen. En 
omdat ik een echte horecatijger ben, kan ik met de meeste mensen goed overweg. Zoals jullie 
weten reis ik door het land met glaswerk om de smaakbeleving van verschillende glazen te 

laten ervaren door wijnprofessionals en wijnconsumenten. Dit is super leuk en heel leerzaam.Het is 
gewoon een kwestie van iemand in zijn waarde laten en niet hoog van de toren blazen. Toch delen 
sommige niet deze mening.



en... lèkker!

nieuw

www.wijngaardkaas.nl


