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Ilse Duponcheel

De gruweldaden van 22 maart zullen voor 

altijd in ons geheugen gegrift staan. Een 

litteken dat maar langzaam zal helen, een 

litteken met heel wat economische gevolgen 

voor velen onder ons. 

Toch zijn we niet bij de pakken blijven 

neerzitten en vandaag kan Brussel zelfs weer 

enkele hoopvolle cijfers voorleggen. 

Toch zal de impact nog lang nazinderen, maar 

gelukkig heeft 22 maart ook een lichtgevende 

kant en staan we als mens weer even stil bij 

de écht belangrijke dingen in het leven. Ik 

ben ervan overtuigd dat we met z’n allen 

meer moeten genieten en de weg naar een 

authentieke levenswijze moeten zoeken. 

Volgens mij is dit de leerschool van het leven.. 

Stilstaan, genieten en elkaar graag zien.

Onze wens is dan ook om u blijven te inspireren 

met reportages met een ziel. Dolce 22 staat 

met andere woorden vol met authentieks 

passies. Zo stellen chefs Bart De Poorter en 

Bart Desmidt een nieuw concept voor van 

AEG en verlaat Geert Van Hecke zijn Molteni 

voor een nieuwe Brasserie. Galeriehouder 

Guy Pieters brengt dan weer wereldkunst 

naar Knokke en Bartel Dewulf neemt ons 

mee naar zijn gepassioneerde leveranciers. 

Verder trekken we naar Pairi Daiza met chef 

Benoit Bourivain die er aan de slag gaat met 

de Brennwagen-barbecue en bewonderen 

we opnieuw een realisatie van Frank Tack. De 

rebellerende Cecilia verdedigt Brussel en met 

Frank Fol trekken we de kaart van groenten en 

Fruit.

We nemen de aanloop met Dolce Club naar 

de Dolce ’s Petanque voor Chef ’s en in het 

najaar beleven we vermout bij de moeder van 

al vermouts, namelijk Casa Martini.

Het wordt ongetwijfeld een hete zomer…

Geniet van dit Nummer.

Ilse

België geneest en geniet!
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Verantwoordelijk uitgever // Jan De Kimpe // jan@dolcemagazine.be // Sharkin Invest bvba // Redactieadres // Abelendreef 11 - 8300 

Knokke-Heist // jan@dolcemagazine.be // www.dolcemagazine.be // Medewerkers // Jan Agten // Isabel Boons // Michael De Lausnay 

// France Gavroy // Stefanie Geerts // Christophe Lambert // Peyo Lissarrague // Sam Paret // Henk Van Nieuwenhove // Wouter Van 

Vooren // Peter Verplancke // Wendy Huyghebaert // Henk van Cauwenberghe // Vormgeving // Hannibal - www.hannibal.be //  

Druk // Antilope Printing nv - www.antilope.com // Voor een abonnement op DOLCE Magazine of aansluiting bij de DOLCE Club gelieve 

contact te nemen met Partner Press op 02/556 41 40 of partnerpress@partnerpress.be.

Niets in deze uitgave mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. // De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
welke gevolgen ook voortvloeiend uit het toepassen van de recepten en de daarbij behorende handelingen.

Een uitdaging van formaat
Deze ochtend heerst er een uitzinnige drukte in de keuken van het restaurant van het Château 

du Mylord. Arnaud Szalies en Nicolas Arnaud zullen hier drie desserts improviseren op basis van 

producten van Didess, Viva Sara en Altoni.

Onthaasten met 
Guy Pieters
Guy Pieters. Een ronkende naam waar je in 

kunstmiddens niet omheen kan. Opgegroeid 

tussen de kunstenaars van de Latemse school, 

slaagt hij er samen met zijn vrouw Linda in om 

gedurende 35 jaar diverse kunstgalerijen op te 

richten. Sint-Martens-Latem, Knokke, Saint-Paul 

de Vence en Parijs ontsnappen niet aan zijn neus 

voor creatief talent.

Gezelligheid troef 
Ongeveer 300 meter scheiden de vorige en 

de nieuwe locatie van de winkel van Mees-

ter-Kaasrijpers Callebaut-Vanhaver. Wanneer 

je binnenwandelt springt meteen het intieme 

karakter in het oog. 

Een echte 
verademing
In de schaduw van de Ardo-site in Ardooie ofwel 

middenin de groentetuin van Europa, ligt een 

compleet gerenoveerde hedendaagse hoevewo-

ning. De bewoners, zelfstandige ondernemers, 

zochten een totaalinrichter om hun woning het 

nodige cachet te geven.

2 iconen zonder 
pretentie
Meer dan 30 jaar al kookt topchef en gas-

tronomisch monument Geert Van Hecke de 

sterren van de hemel. Beroemdheden zoals 

Rihana, Mila Kunis en Ashton Kutcher schoven 

reeds bij hem aan, zijn kookkunsten worden 

over de hele wereld gelauwerd en hij is een 

inspiratiebron voor menig chef.
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Taking Taste 
Further
Fijne details maken het verschil tussen een 

lekker gerecht en een echt memorabel ge-

recht. Elke stap in het hele kookproces moet 

uitstekend zijn om ervoor te zorgen dat je 

gerecht in eenieders geheugen blijft hangen.

VarioCooking 
Center® 112 Large
Op 22 maart lanceerde Rational in het Prin-

sengoed in Aalter zijn nieuwe Frima Vario-

Cooking Center 112 Liter. Dit werkbeest dat 

een kantelbraadpan, een ketel en een friteuse 

verenigt is dé perfecte metgezel in de profes-

sionele keuken.

Unieke ervaringen 
om te delen
Zoals de naam wel doet vermoeden is Dolce 

World, een ‘wereldse’ community die gelijk-

stemde culinaire zielen samenbrengt. Door 

unieke gastronomische ervaringen en door 

ontmoetingen met de meest gastvrije mensen, 

verzamelde Dolce de beste culinaire adressen 

ter wereld.

Gastronomisch niveau met Delino
Als cateraar weet Peter De Groote als geen ander hoe belangrijk het is om goed voorbereid te 

zijn. “Koken voor zoveel gasten, vraagt uiteraard een goede organisatie.
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Knokke-Heist

Onthaasten met 
Guy Pieters in Restaurant 
Ten Bos in Knokke-Heist

Guy Pieters. Een ronkende naam waar je in kunstmiddens niet omheen kan. Opgegroeid 

tussen de kunstenaars van de Latemse school, slaagt hij er samen met zijn vrouw Linda in 

om gedurende 35 jaar diverse kunstgalerijen op te richten. Sint-Martens-Latem, Knokke, 

Saint-Paul de Vence en Parijs ontsnappen niet aan zijn neus voor creatief talent. Geen enkele 

grootmeester van de hedendaagse kunst gaat aan hem voorbij. Zijn portfolio is op zijn minst 

een unicum te noemen, zijn hart verloor hij aan Knokke-Heist. De grootste kunsthandelaar van 

België over zijn geliefde badstad, boeiende avonturen en lekker eten. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow
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Knokke-Heist en kunst: de ideale combinatie! 

Onze badstad presenteert op 2 vierkante 

kilometer een 70-tal galeries, één van de 

hoogste concentraties van galeries in de 

wereld. Maar we hebben meer dan dat: een 

wandel- of fietsparcours langs 34 kunstwerken 

verspreid over de gemeente en het hele 

jaar door allerhande toptentoonstellingen. 

Een bezoek aan onze mooie badstad met 

een vernissage in een van de vele galeries is 

steevast de moeite.

Art Knokke-Heist is hét event voor de 

kunstliefhebber. Heel wat kunstgaleries 

stemmen hun agenda 3 keer per jaar op 

elkaar af voor een vernissageweekend. Dit 

op het eerste weekend van de zomer-, herfst- 

en paasvakantie. Deze 17e editie telt 45 

deelnemende galeries en vindt plaats op 2 & 

3 juli.

Art Knokke-Heist
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Van Sint-Martens-Latem 

via Zuid-Frankrijk naar Knokke-Heist

Guy Pieters groeide op in de wieg van het 

Vlaamse expressionisme tussen kunstenaars 

zoals Hubert Malfait, Albert Saverys en Jules De 

Sutter. Bovendien was zijn vader huisschilder 

en goede vriend van Edgard Gevaert en Leon 

Desmet. Allemaal klinkende namen die de 

liefde voor de kunst in Guy aanwakkerden. 

Wanneer hij een ‘tabac’ winkel opent en er een 

eerste schilderij van Hubert Malfait tentoon 

stelt, gaat de bal aan het rollen. “Sint-Martens-

Latem is bepalend geweest voor mijn latere 

carrière”, vertelt Guy Pieters. “Niet alleen als 

kunstenaarsnest, maar ook als de plaats waar ik 

mijn eerste stappen zetten als kunsthandelaar. 

Daarna ontdekte ik samen met mijn vrouw 

Linda de moderne kunst. In Parijs en in Juan-

Les-Pins in Zuid-Frankrijk ontmoetten we de 

kunstenaar Arman en besloten om samen te 

werken. Dergelijke moderne kunstwerken van 

Arman tentoonstellen in Sint-Martens-Latem 

was echter geen optie, dus moesten we op 

zoek naar een andere galerieruimte die we 

uiteindelijk in 1981 vinden in Knokke-Heist. Via 

Arman kwamen we in contact met Niki de Saint 

Phalle, César en Tinguely. Knokke-Heist was 

voor mij dus de echte kick-off van een boeiend 

avontuur in de kunstwereld. Zo ontmoette ik in 

die periode ook Christo en zijn partner Jeanne-

Claude. Ontmoetingen die allesbepalend zijn 

geweest voor mijn carrière.”

Puur toeval

Dat Guy begin jaren 80 in Knokke verzeilde, 

was eigenlijk een speling van het lot. “Mijn 

ouders waren middenstanders en hun winkel 

was zonder uitzondering open tot en met 

zondagmiddag. Eens om de 14 dagen gingen 

we op zondagavond mosselen eten bij Si 

Versailles, toen nog op de Kustlaan. Mijn 

eerdere galerie was dan ook gevestigd in de 

vroegere Si Versailles”, lacht Guy Pieters. 

Vandaag is opnieuw de cirkel rond, want vorig 

jaar opende Guy Pieters aan het Albertplein 

zijn laatste galerie in het voormalige 

Carlton-gebouw. De hoge plafonds en de 

indrukwekkende dimensies van het pand, laten 

toe om er grotere werken tentoon te stellen. 

Zo beet kunstenaar Bernar Venet de spits af 

en kwamen er reeds werken aan bod van onder 

andere Raymond Pettibon, Daniel Buren, Bruce 

Nauman, Wim Delvoye enz. 

“Knokke is inderdaad 
verslavend”

Ander klimaat

Guy Pieters zocht en vond in Knokke-Heist 

toentertijd de aangewezen locatie om een 

totaal nieuw kunstbeeld aan het grote publiek 

te tonen. “Knokke-Heist was begin jaren 80 al 

een mondaine badplaats met een ruimdenkend 

publiek. Anders dan Sint-Martens-Latem, waar 

nog de nostalgie van het dorp leefde. Het kon 

ook Brussel worden, maar in Knokke-Heist 

vond ik naast een echt kunstenaarsverleden 

en de juiste doelgroep, ook de sfeer van mijn 

geboortedorp teug. Bovendien heb je er steeds 

een soort vakantiegevoel, ongeacht alle werk 

je er moet verzetten. In diezelfde gedachte 

kwam ik ook in Saint-Paul-de-Vence terecht. 

Zowel Knokke-Heist als Saint-Paul-de-Vence 

herbergen een rijk kunstenaarsverleden in de 

intieme sfeer van een dorp. En dat is steeds 

de drijfveer geweest in mijn keuze wat locaties 

voor mijn galeries betreft. Ja, we hebben 

inderdaad twee jaar een zeer succesvolle 

galerie in Parijs gehad, maar we hadden geen 

voeling met de grootstad”, vertelt Guy Pieters. 

Gefrituurde tongreepjes in 

Restaurant Ten Bos

Dat Linda en Guy hun hart verloren aan 

Knokke, blijkt ook uit hun plannen om in de 

toekomst ook voltijds in Knokke-Heist te gaan 

wonen. “Knokke is inderdaad verslavend”, lacht 

Guy Pieters. “Niet alleen de inspanningen 
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van het volledige gemeentebestuur om een 

aangename leefomgeving te realiseren, maar 

ook de voortreffelijke gastronomie en het 

diverse aanbod aan restaurants zijn fantastisch. 

Beroepsmatig gaan wij uiteraard heel vaak op 

restaurant, daarom vind ik het belangrijk om 

in onze vrije tijd samen met de familie op een 

gezellige manier te gaan tafelen. Zonder aan 

zaken te moeten denken. Dat kan uiteraard 

in een sterrenrestaurant zijn, maar een echt 

familierestaurant zoals Restaurant Ten Bos 

in het Zoute betekent voor mij even hard 

genieten. Ik ben een echte familieman en in Ten 

Bos kan ik echt mezelf zijn. De kinderen kunnen 

er spelen, de hond mag mee binnen en de 

keuken is er eenvoudig, maar enorm lekker en 

correct. De steak au poivre is er bijvoorbeeld 

uitstekend en de gefrituurde tongreepjes een 

echte must-eat!”

The Floating Piers

Dat Guy Pieters nog lang niet van plan is om 

stil te zitten, blijkt uit het nakende project met 

Christo en Jeanne-Claude. The Floating Piers 

op Lake Iseo in Italië is een kunstwerk van 

maar liefst 70.000 m2 bestaande uit 200.000 

polyethyleen blokjes die meedeinen op het 

ritme van het meer. Bezoekers kunnen dit 

spektakel ervaren door op het kunstwerk te 

wandelen van Sulzano naar Monte Isola en 

naar de eilanden van San Paolo. Op 17 en 18 juni 

bieden Linda en Guy een 100-tal verzamelaars 

de kans om het project te bezoeken. Daarna 

reist het gezelschap door naar Florence waar 

Jan Fabre tentoonstelt in Forte di Belvedere, 

Palazzo Vecchio en Piazza della Signoria. 

“2016 wordt voor ons ongetwijfeld een ‘grand-

cru tentoonstellingsjaar’ in ons parcours als 

kunsthandelaar”, besluit Guy Pieters.

www.myknokke-heist.be

www.thefloatingpiers.com

www.guypietersgallery.com

www.restauranttenbos.be
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Molteni

Geert Van Hecke en 
Molteni…

2 iconen zonder pretentie

Meer dan 30 jaar al kookt topchef en gastronomisch monument Geert Van Hecke de sterren 

van de hemel. Beroemdheden zoals Rihana, Mila Kunis en Ashton Kutcher schoven reeds bij 

hem aan, zijn kookkunsten worden over de hele wereld gelauwerd en hij is een inspiratiebron 

voor menig chef. Toch blijft Geert Van Hecke – net als zijn keuken – geraffineerd en uiterst 

bescheiden. Hij zweert bij authenticiteit en kwaliteit, iets wat hij ook perfect terugvindt in 

zijn Molteni-stoof. Maar tot onze grote spijt zal de chef de vuren doven van zijn fornuis, want 

in september 2016 gaat zijn driesterrenzaak De Karmeliet dicht. Samen met zijn vrouw stapt 

Geert Van Hecke waarschijnlijk voor de laatste keer in een nieuw culinair avontuur… 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow
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via onderstaande qr-code

Bekijk de 
sfeerbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=HZPE5Jrxqo4
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beschrijven, blijft hij zijn eigen pretentieloze 

zelve: “Ik hou van eenvoud en dat is te zien 

op het bord. Ik zweer bij een keuken die 

voornamelijk op smaak is gericht, een keuken 

waarin het product centraal staat. Dat was 

zo toen ik begon en dat zal in het nieuwe 

restaurant niet anders zijn. Ik ben geen kok die 

slaafs de laatste nieuwe keukentrends volgt. Ik 

doe mijn ding en zal dat ook blijven doen. Velen 

denken dat ze in De Karmeliet een klassieke 

keuken zullen voorgeschoteld krijgen, maar 

dat is ook niet waar. Noem het gerust een 

hedendaagse keuken die trouw blijft aan het 

zuivere palet van het natuurproduct.”

Teveel dezelfde smaken

Zoals het een chef betaamt gaat Geert Van 

Hecke graag op restaurant, samen met zijn 

vrouw en dat iedere maandagnamiddag. 

Ook bij die keuze, gaat de chef opnieuw voor 

eenvoud en kwaliteit. 

Geert Van Hecke: “Wij gaan graag uit eten 

en proberen dan ook zoveel mogelijk onze 

vleugels uit te slaan, maar wat ik vandaag mis 

in zijn de typische gerechten, ‘signature dishes’ 

waarvoor de klant naar een bepaald restaurant 

teruggaat. De chefs verliezen een beetje hun 

eigenheid. Dus als ik één tip mag geven aan 

jonge chefs: ga op zoek naar wie je zelf bent 

en blijf trouw aan dat principe. Ga het niet bij 

iemand anders zoeken of op het internet. En 

zoek het niet te ver, eenvoud siert. Vergeet een 

bord vol geleitjes, schuimpjes of scheuten en 

ga terug naar de essentie. Uiteraard kunnen 

tierlantijntjes een plaats krijgen op het bord, 

maar dan eerder subtiel én met de juiste 

basis. Zo wordt een goede gelei wordt met 

varkenspoten gemaakt en niet met agar-agar.”

Eenmaal een Molteni, altijd een Molteni

De Molteni-stoof in het bruisende 

epicentrum van De Karmeliet is op zijn 

minst indrukwekkend te noemen. Een heus 

paradepaardje waar menig chef ongetwijfeld 

van droomt. “De Molteni die hier nu staat is 

absolute top,” vertelt Geert enthousiast. “Het 

is een combinatie van gas, inductie, droogplaat, 

droogoven, elektrische oven… van alles 

eigenlijk. Ze staat hier momenteel 14 jaar en 

functioneert nog even goed als in het begin. Ik 

ben ooit begonnen met een ander merk, maar 

dat was een echte ramp. Daarna heb ik resoluut 

voor Molteni gekozen omdat ik simpelweg het 

beste fornuis wilde. Bovendien straalt een 

Molteni gezelligheid uit en dat maakt het nog 

plezanter om erop te koken. En eenmaal je een 

Molteni gewoon bent, wil je nooit iets anders 

meer. Of de stoof meegaat naar het nieuwe 

restaurant? Neen, we hebben er jammer 

genoeg de plaats niet voor. Ze zal samen met 

het restaurant veranderen van eigenaar. Maar 

ik ben ervan overtuigd dat ze ook de volgende 

chef heel wat voldoening zal schenken”, besluit 

Geert Van Hecke. 

Na 24 jaar zal België in september een 

gastronomisch monument armer zijn, 

maar misschien wel een net iets andere  

Geert Van Hecke rijker. Bovendien kan men 

ook nog steeds terecht in Bistro Refter onder 

leiding van de zoon van Geert, Louis Van 

Hecke. 

www.molteni.com

www.dekarmeliet.be

Lichter

Zelden slaat een persbericht zo in als 

een bom. Maar in eind vorig jaar kondigt  

Geert Van Hecke aan dat De Karmeliet in 

Brugge de deuren sluit, onherroepelijk. Maar 

tegelijkertijd vertelt hij ook over de plannen 

om een nieuwe zaak te openen. En als er één 

ding is waar wij naar uit kijken, dan is het wel 

dit nieuwe culinaire verhaal waarin Geert en 

zijn vrouw stappen. “Een driesterrenrestaurant 

de aandacht geven dat het verdient, valt niet te 

onderschatten”, vertelt Geert Van Hecke. “De 

druk wordt zwaarder en wij hebben besloten 

om die wat lichter te maken. Daarom ook 

de beslissing om eind september een punt 

achter De Karmeliet te zetten. Maar definitief 

stoppen doen we niet, want we zijn momenteel 

bezig om het pand naast onze bistro Refter te 

verbouwen tot een nieuw restaurant. Kleiner, 

met een twintigtal couverts, op hetzelfde elan 

als De Karmeliet maar dan iets eenvoudiger. 

Ik denk aan een klassevol interieur en een 

eenvoudige kaart met topgerechten die 

inspelen op de seizoenen.”

Eenmaal een Molteni, 
altijd een Molteni

Geraffineerd hedendaags

De Karmeliet opent de deuren in 1983. Twee 

jaar nadien behalen Geert en zijn team hun 

eerste ster. In 1989 komt daar nog een ster bij. 

In hetzelfde jaar verhuizen ze naar het huidige 

indrukwekkende pand in de Langestraat, dat 

vandaag dus te koop staat. 

Sinds 1996 heeft De Karmeliet onafgebroken 

drie sterren, een absoluut record. Trouw 

aan zijn Franse leermeester Alain Chapel, is  

Geert Van Hecke de exponent bij uitstek van 

wat we gerust de geëvolueerde klassieke 

Belgisch-Franse keuken kunnen noemen. Als 

we hem zelf vragen hoe hij zijn keuken zou 



14

Gemarineerde lijnbaars 
met venkel, gelei van limoen, 
crème van anchois 

BEREIDING

Gelei van limoen

halve liter bouillon van schaaldieren // zeste en sap van 1 limoen // 3 cl witte soya // 

4 blaadjes gelatine

Marinade van vis

100 g grof zout // 60 g suiker // 1 soeplepel anijszaadjes

De vis inwrijven met de marinade en in plasticfolie wikkelen, 4 uur in de frigo laten rusten. 

Daarna de vis uit de plasticfolie halen, afwassen en tiental minuten ontzouten in ijswater. 

De vis in brunoise snijden, mengen met de kruiden, venkel, piment d’espelette en zout. De 

gelei in brunoise snijden en eveneens mengen met de vis. Dresseren, garneren met kruiden, 

crème van anchois, gestoomde kokkels en inktvis.

INGREDIËNTEN

300 g lijnbaars // koriander // bieslook // 

gelei van limoen // enoki // kroepoek 

van inktvisinkt // 100 g pijlinktvis // 

piment d’espelette // teentje look // 

olijfolie // 100 g brunoise van venkel

4 PERSONEN
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Callebaut

Kaas in het bloed 
én in de vingers

Eind maart zette Meester-Kaasrijpers Callebaut-Vanhaver een nieuwe mijlpaal in zijn 

geschiedenis neer. De vroegere winkel op de markt in Oudenaarde ligt er vandaag verlaten 

bij. Toch mag de stad van bonenklakkers zich nog steeds het mekka voor kaasliefhebbers 

noemen. Luc Callebaut en Nathalie Vanhaver vonden een pand enkele straten verder in  

Burg 14 waar het een komen en gaan is. De klanten lijken de weg dus niet verloren te hebben. 

Ook de passie voor kaas die de levensloop van het echtpaar al meer dan vijftien jaar dicteert 

is gebleven en zit in het dna van de nieuwe winkel verweven.

Tekst: Valérie Couplez | Beeld: Michael De Lausnay
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Gezelligheid troef

Ongeveer 300 meter scheiden de vorige en 

de nieuwe locatie van de winkel van Meester-

Kaasrijpers Callebaut-Vanhaver. Wanneer je 

binnenwandelt springt meteen het intieme 

karakter in het oog. De kaas lonkt aanlokkelijk 

naar je, maar ook de rest van het aanbod 

(fijne vleeswaren, fruitpâtes, grissini, wijnen 

…) doet meteen het water in de mond komen. 

Alle producten worden met veel liefde van 

hun beste kant getoond. “Van elke klant die 

langskomt krijgen we te horen hoe gezellig 

onze nieuwe winkel is”, vertelt Luc Callebaut. 

“En dat doet ons plezier, want we wilden net 

terugkeren naar onze roots, naar die typische 

charme van een kleine kaaswinkel. De verhuis 

gebeurde niet toevallig. We dachten eraan 

iets kopen in plaats van huren met het oog 

op later. Toen we dit pand vonden, paste de 

puzzel meteen perfect in elkaar. Ons werk 

voor horecazaken gebeurt nu vanuit het 

industrieterrein Meersbloem-Melden, waar 

we ook vier rijpingscellen hebben. Hier in 

de winkel kunnen we ons helemaal focussen 

op het delen van onze passie voor kaas met 

onze particuliere klanten.” Hoewel er voor de 

schermen dus minder ruimte lijkt te zijn, is er 

achter de schermen een gevoelige uitbreiding 

gebeurd.

“Alle kazen in de winkel zijn 
stuk voor stuk authentieke 
producten met een eigen 
verhaal waar we zelf kunnen 
achter staan”

Eerste hulp bij kazen

Kaas vertolkt met glans de hoofdrol in de 

winkel. Dat wordt nog extra in de verf gezet 

door het Franse concept dat het echtpaar 

hanteert. “In een Franse kaaswinkel staat men 

in het midden van de winkel de kaas naast de 

klant te snijden. Om de regels van de kunst 

inzake de voedselveiligheid te respecteren, 

hebben we dit concept een beetje aangepast. 

De kazen pronken in de koeltoog tegen de muur 

en worden gescheiden van de klanten door de 

toog die we hebben voorzien voor het snijden. 

Op die manier kunnen ze er niet rechtstreeks 

aan maar hebben ze wel een perfect overzicht 

van welke kazen er allemaal in de aanbieding 

liggen. Hoewel de winkel kleiner is, krijgen de 

klanten het gevoel meer keuze te hebben. Het 

grote voordeel aan dit concept is dat we heel 

dicht bij de klanten staan om hen te begeleiden 

naar de juiste kaas. Twee elementen zijn daarin 

cruciaal: het advies en het proeven. Op basis 

van zijn smaak en goesting, proberen we een 

palet samenstellen van verschillende soorten 

kaas uit verschillende landen”, legt Luc uit. 

Geen holle woorden. Zowel Luc als Nathalie 

nemen bij elke klant de tijd om te polsen naar 

wat hij precies zoekt. Het zien van de kazen en 

het horen doen van de eigenaars smaakt naar 

meer.

Persoonlijk contact

“In België is proeven allerminst ingeburgerd”, 

weet Nathalie Vanhaver. “Als grote liefhebber 

van cheddar had ik het geluk enkele weken 

stage te mogen lopen in een winkel van een 

van onze leveranciers in Engeland. Elke 

verkoopster liep met een kaasmesje in de 

hand en gaf met veel overgave de liefde 

voor het product door aan de klanten. Passie 

werkt aanstekelijk. Daarom wilden we graag 

een winkelconcept dat daarop inspeelt en 

kiezen we voor producten waar we met vol 

enthousiasme achter staan. Wij verkopen enkel 

kazen op basis van rauwe melk, bijna uitsluitend 

artisanaal geproduceerd. Dergelijke kazen zijn 

kwalitatief beter, gezonder en houden ons weg 

van de eenheidsworst. Je kunt ze bovendien 

zelf afrijpen om er een eigen stempel op te 

drukken. Alle kazen in de winkel zijn stuk voor 

stuk authentieke producten met een eigen 

verhaal waar we zelf kunnen achter staan. We 

maken er daarom ook een punt van om onze 
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leveranciers bij naam te kennen. Persoonlijk 

contact is zo belangrijk om nieuwe schatten van 

kazen op het spoor te komen bijvoorbeeld.” De 

markt van kazen op basis van rauwe melk staat 

nochtans zwaar onder druk. “Dagelijks zijn er 

afvallers, maar gelukkig ook nieuwkomers. 

Mensen die zich met veel fierheid en passie in 

een moeilijke stiel werpen. Net daarom moeten 

we erachter staan”, argumenteert Luc.

“We wilden net terugkeren 
naar onze roots, naar die 
typische charme van een 
kleine kaaswinkel”

Passie zoekt passie

“Meer dan tien jaar komen we al”, getuigt 

een koppel uit Kruishoutem dat net de winkel 

bezoekt. “Wij zijn al eens komen gluren toen 

de verhuis nog bezig was. Het resultaat mag 

er echt zijn. Zo gezellig.” De man vraagt vol 

goesting naar de Gorgonzola die hij de vorige 

keer mee kreeg uit de winkel. “Wij gaan 

alleen maar langs waar ze heel goede dingen 

verkopen”, lacht hij. “Maar het beste geef 

ik niet weg”, knipoogt Luc naar Nathalie. Ze 

lacht en zoekt nog enkele kazen uit om het 

palet af te maken. “Zonder een echtgenote die 

met evenveel passie aan hetzelfde zeel trekt, 

had ik het nooit zo ver gebracht. Ze kwam 

hier meer dan veertien jaar geleden toevallig 

binnenwaaien. We hebben elkaar gevonden 

in de passie voor hetzelfde product.” Ook 

Nathalie denkt er net zo over. “Luc heeft me 

gestimuleerd om mij verder te verdiepen 

en mijn kennis te laten groeien. Kaas is een 

beetje het bloed geworden dat door mijn 

aderen stroomt. Volgend jaar wil ik weer een 

gooi doen naar het wereldkampioenschap. Op 

welke plaats ik ook eindig, mijn speech heb ik 

al klaar. Bij mijn vorige deelnames heb ik zoveel 

vriendschap mogen ervaren van iedereen. Het 

heeft mijn geest en mijn leven verrijkt. Daar wil 

ik iedereen voor bedanken.”
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Didess - Viva Sara - Altoni - Kelderman

‘Jamsessie’ door Europese 
kampioenen in patisserie in 

het Château du Mylord

De Europese beker van Patisserie vond plaats op zondag 24 januari 2016 in Genève. Het 

Belgische team met Arnaud Szalies, Nicolas Arnaud, David Redon en Mathieu Dierinck wist, 

na een aantal serieuze uitdagingen, de begeerde titel in de wacht te slepen. Twee laureaten 

werden uitgenodigd in het Château du Mylord, waar de broers Thomaes met veel plezier 

het beste van zichzelf geven, voor een ‘jamsessie’ met de producten van Didess, Viva Sara, 

Kelderman en Altoni.

Tekst: France Gavroy | Foto’s: Jan Agten

Een uitdaging van formaat

Deze ochtend heerst er een uitzinnige drukte 

in de keuken van het restaurant van het 

Château du Mylord. Arnaud Szalies en Nicolas 

Arnaud zullen hier drie desserts improviseren 

op basis van producten van Didess, Viva 

Sara en Altoni. Een echte uitdaging voor 

onze twee chefs. “Het is de eerste keer dat 

ik aan iets dergelijks deelneem. Nicolas en ik 

waren eerst een beetje ongerust, maar het 

is echt een geweldige ervaring!”, vertrouwt  

Arnaud Szalies ons toe. Een bescheiden chef 

maar iemand waar tal van patissiers naar 

opkijken … 

Alaska

Nog voor de overwinning van het Belgische 

team dat het tegen zeven andere landen 

opnam (Denemarken, Spanje, Rusland, 

Zweden, Zwitserland, Turkije en Libanon), 
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mocht Arnaud Szalies al de gouden medaille 

voor beste ijssculpteur ontvangen tijdens de 

Wereldbeker Patisserie 2013 in Lyon. Om zijn 

kansen te vergroten, volgde hij zelfs een stage 

in Alaska! Voor hem is patisserie veel meer dan 

een passie, het is een levensstijl. “Toen ik elf 

was, wist ik al dat ik ooit patissier wilde worden. 

Tegen de zin van mijn vader ging ik aan het 

CERIA studeren. En nu geef ik er zelf les! 

Voor dit beroep heb je een gezonde geest en 

goede fysiek nodig. Ik werkte zo’n tien jaar als 

ateliermanager voor een groot merk in Brussel. 

Daarna stapte ik over naar het onderwijs 

voor volwassenen in het kader van sociale 

betrokkenheid maar ook voor jongeren. Ik gaf 

les in suikerkunst aan het CEFOR in Namen. 

Het esthetische en artistieke trekken me nog 

altijd enorm aan. Zo ben ik terechtgekomen 

in ijssculptuur.” In 2013, toen hij aan grote 

sterrenzaken leverde, opende Arnaud Szalies 

een eigen patisserie in Braine-l’Alleud: La 

Maison des Arts Sucrés. Hij ging nog een stap 

verder en richtte een vereniging op om de 

Belgische kleuren te verdedigen. Zo zag de 

‘Club Coupe Du Monde La Pâtisserie Belgique’ 

het levenslicht. Hiervoor werden een aantal 

patissiers met elk hun eigen specialisatie 

uitgekozen die vooral erg graag een titel tijdens 

het wereldkampioenschap willen behalen. 

Zo werd dus het Belgische team gevormd 

met Arnaud Szalies, Nicolas Arnaud (Elsene),  

David Redon (Binche) en Mathieu Dierinck 

(Wieze). 

“Ik vervul vooral de taak van coach. Het is 

een unieke kans om jezelf met de allerbesten 

te meten en ik sta altijd open voor een 

nieuwe uitdaging. Toen Christophe Thomaes 

voorstelde om deze improvisatiesessie te 
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houden, ben ik er meteen op ingegaan. Ik 

was aangenaam verrast door het aanbod 

kwaliteitsproducten. Met de producten van 

Didess kan je echt iets lekkers, moois en 

moderns creëren maar win je tegelijk ook tijd 

in de keuken. Vooral de crumble van amandel 

vind ik voortreffelijk. Die crumble gebruikten 

we trouwens in onze eerste twee creaties. 

Dankzij het productaanbod van Didess breng je 

esthetiek en smaak op het bord. Bij patisserie 

zijn pure aroma’s essentieel. Het assortiment 

van Viva Sara is zeer uitgebreid. Ik houd vooral 

van de verfijning en kwaliteit in hun aroma’s. 

De infusie van rode vruchten geeft extra 

smaak aan de ganache die we voor ons eerste 

dessert maakten. Bij Altoni vind ik de kleuren 

erg aantrekkelijk. Bij een dessert geeft dat een 

meerwaarde aan het esthetische aspect.”

Op-en-top teamwerk

Tijdens deze improvisatie werd de chef 

bijgestaan door Nicolas Arnaud. Nicolas is een 

Fransman die al vele jaren in België woont. 

“Ik studeerde vijf jaar patisserie in Frankrijk. 

Daarna ging ik aan de slag als demi-chef de 

partie in patisserie in de Phyllis Court Club in 

het Engelse Henley-on-Thames. Ik zou slechts 

twee jaar in België blijven. Maar ondertussen 

ben ik hier al ruim tien jaar! Al van kinds af aan 

was ik door patisserie aangetrokken en dat 

beeld van een ambachtelijke bakkerij-patisserie 

en de smaak van heerlijke fruittaarten bleef in 

mijn hoofd. Ik schreef me in voor een stage 

en toen wist ik op slag dat ik dit wilde doen. 

Mijn vak is mijn passie. In 2010 werd ik chef-

patissier bij Marc Ducobu, ambassadeur van de 

Belgische chocolade en lid van Relais Desserts, 

in Waterloo. Iets meer dan vier jaar geleden 

opende ik een eigen patisserie in Elsene. Ik 



22

nam al aan meerdere wedstrijden deel maar nu 

maken we kans om nog verder te gaan. Voor 

mij was de Europese beker een eerste – zeer 

mooie – stap en nu richt ik me samen met mijn 

team volledig op de Wereldbeker. Volgens mij 

is erkenning door collega’s van groot belang. 

Wij vormen een zeer hecht team. En dat is 

nodig bij zo’n groots avontuur. We leveren op-

en-top teamwerk door elkaar te steunen en bij 

te staan!” 

Kwaliteit

Nicolas Arnaud legt de lat erg hoog voor 

zichzelf, en dus ook voor de kwaliteit van de 

producten waarmee hij werkt. “Didess biedt 

zeer goede producten met een mooi design en 

groot gebruiksgemak. Je kan ze zelfs gebruiken 

in een restaurant dat geen patissier in de 

keuken heeft. Ik kende hun productaanbod al. 

De producten zijn mooi afgewerkt en bovendien 

erg handig. Ik werkte echter nog niet met de 

infusies, theeën en koffies van Viva Sara. Voor 

mij was dit een heel mooie ontdekking. Ze zijn 

gemakkelijk te gebruiken en bewaren. Nog een 

andere troef is de veelheid aan aroma’s. Wat 

de Altoni producten betreft, dacht ik eerst 

aan de pasta die goed samengaat met citrus, 

maar uiteindelijk koos ik voor een kroket van 

vitelotte en truffel. Als basis gebruikte ik een 

karamel en crémeux van chocolade. Ik vond 

het echt fantastisch! De locatie is prachtig en 

de sfeer uitstekend.” Onze chefs beleefden 

een onvergetelijke ervaring aan de zijde van 

Christophe Thomaes.

www.didess.be

www.vivasara.be

www.altoni.be

www.mylord.be

www.nicolas-arnaud.be

www.facebook.com/MaisondesArtsSucres

www.cmpatisserie.com
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Project X

Karamel

250 g suiker // 250 g room 35 % VG // 

100 g boter // 0,05 g zout

Maak een karamel (zonder water) met de 

suiker en leng aan met de room.

Zeef de boter en het zout, en meng alles 

onder elkaar.

Zet in de koelkast.

Crémeux van chocolade 

250 g volle melk // 250 g room 35 % VG 

// 100 g eidooiers // 50 g suiker // 

260 g chocolade Caraïbe

Maak een crème anglaise van de melk, de 

room en de eidooiers (85 °C).

Giet deze over de chocolade. Meng alles 

tot een goed homogeen geheel.

Laat de crémeux opstijven.

DIDESS PRODUCTEN

Brownie met noten

ALTONI PRODUCTEN

Stoempkroket van Vitelotte en truffel
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Vervlogen kindertijd

Madeleinebiscuit 

137 g poedersuiker // 125 g bloem // 

6 g bakpoeder // 0,5 g zout // 40 g eidooiers 

// 150 g hele eieren // 150 g gesmolten boter

Meng alle droge ingrediënten samen met 

de eidooiers en de eieren. Voeg daarna de 

gesmolten boter toe. Bak in een oven van 

180 °C.

Ganache met framboos en infusie van rode 

vruchten Viva Sara

115 g frambozenmoes // 5 g glucose // 

8 g infusie van rode vruchten Viva Sara // 

145 g chocolade Ivoire // 500 g room 

37 % VG

Verwarm de frambozenmoes en laat de 

infusie van rode vruchten gedurende 10 

min trekken. Zeef de chocolade Ivoire en 

de glucose, en meng daarna alles tot een 

gladde en homogene ganache. Voeg de 

koude room bij de ganache en zet minimaal 

vier uur in de koelkast voor gebruik.

Aardbeiencoulis

250 g aardbeien // 30 g glucose // 

50 g suiker // 100 g water

Maak een siroop van de suiker, de glucose 

en het water. Mix de aardbeien samen met 

de siroop in een blender.

DIDESS PRODUCTEN 

Kleine quenelle bloem

Exotisch bolletje

Grote quenelle yoghurtmousse

Meringue

Crumble van amandel
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America here we come

Crumble van hazelnoten en koffie 

uit Nieuw-Guinea (Viva Sara)

100 g hazelnootpoeder // 100 g bruine suiker 

// 100 g boter  // 100 g bloem // 

16 g Viva Sara koffie uit Nieuw-Guinea

Meng alle ingrediënten. Verdeel de crumble 

over een bakplaat en plaats in een oven van 

180 °C.

Crémeux van chocolade en koffie Expresso 

Milano (Viva Sara)

250 g volle melk // 250 g room 35 % VG // 

18 g Expresso Milano koffie // 100 g eidooiers 

// 50 g suiker // 300 g chocolade Jivara // 

25 g chocolade Cœur de Guanaja

Laat de koffie 30 min in de warme melk 

(80 °C) trekken. Maak een crème anglaise van 

de melk, de room en de eidooiers (85 °C). Giet 

deze over de twee soorten chocolade. Meng 

alles tot een goed homogeen geheel. Laat de 

crémeux opstijven.

Karamel

250 g suiker // 250 g room 35 % VG // 

100 g boter // 0,05 g zout

Maak een karamel (zonder water) met de 

suiker en leng aan met de room. Zeef de boter 

en het zout, en meng alles onder elkaar. Zet in 

de koelkast.

DIDESS PRODUCTEN

Crumble van amandel

Crumble van chocolade

Brownie met noten

Meringue

Exotisch bolletje

Grote quenelle yoghurtmousse

VIVA SARA PRODUCTEN

Koffie uit Nieuw-Guinea

Koffie Expresso Milano
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Tortellini Altoni met 
pancetta-carbonarasaus 

INGREDIËNTEN

150 g Altoni tortellini per persoon // 200 g spekreepjes // 

sjalot // 4 knoflookteentjes // 200 cl witte wijn // 300 cl room // 

100 g Parmezaanse kaas // 2 eidooiers

BEREIDING

Pasta 5 minuten al dente koken. Voor de saus: spekreepjes kort 

aanbakken met gesnipperde sjalot en 4 knoflook teentjes, blussen 

met de witte wijn en laten inkoken. Room toevoegen en terug laten 

inkoken tot sausdikte, afwerken met Parmezaanse kaas en 2 eidooiers 

(niet meer laten koken na het toevoegen van de dooiers).

4 PERSONEN
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Frank Tack

“Eenmaal een project 
van Frank Tack gezien, 

wil je niets anders meer!”

In de schaduw van de Ardo-site in Ardooie ofwel middenin de groentetuin van Europa, ligt een 

compleet gerenoveerde hedendaagse hoevewoning. De bewoners, zelfstandige ondernemers, 

zochten een totaalinrichter om hun woning het nodige cachet te geven. Die vonden ze al 

snel bij Frank Tack uit Oostrozebeke. Het resultaat is een eigentijdse totaalinrichting met 

authentieke materialen: een pareltje van puur vakmanschap dat zich onderscheidt door een 

onberispelijke afwerking. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Jan Agten
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voor net dat tikkeltje meer. Daarnaast werd 

er ook veel aandacht geschonken aan de 

ergonomische aspecten en de praktische 

indeling van de laden met het oog op het 

optimaal benutten van de beschikbare 

kastruimte. Zo werd de speciaal ontworpen kast 

in het bureau perfect afgestemd op de noden 

van de bewoners om optimaal hun mappen 

te kunnen opbergen. Je merkt onmiddellijk 

dat de wens van de eigenaars perfect wordt 

weergeven in de creativiteit van de ontwerpers 

van Frank Tack. De ontwerpen van Frank Tack 

worden namelijk steeds vervaardigd volgens 

de regels van de kunst en gaan terug tot de 

het pure ambacht van de oorspronkelijke 

meubelmakerij.

Natuurlijke materialen

De keuken onderscheidt zich door een 

Een echte verademing

De prachtig gerenoveerde boerderij werd 

ontworpen door architect Peter Bovijn en 

interieurarchitect Steven Thermote van 

Thermote Interior. Bij de zoektocht naar 

een totaalinrichter en het grasduinen in 

verschillende magazines, kwamen de bewoners 

steeds opnieuw bij de ontwerpen van  

Frank Tack terecht. 

“Zijn stijl strookt perfect met de onze”, vertellen 

de eigenaars. “Na een eerste bezoek aan de 

toonzaal waren we direct verkocht en zijn we 

in zee gegaan met het team van Frank Tack. En 

daar hebben we geen minuut spijt van gehad. 

Ze hebben de volledige binneninrichting – 

van keuken tot alle op maat gemaakte kasten, 

trappen, deuren en vloeren – op zich genomen. 

Eerst en vooral betekende dit voor ons minder 

stress, gezien je met één inrichter werkt die 

alles opvolgt. Bovendien gebeurt alles in huis: 

van ontwerp tot productie en van plaatsing 

tot afwerking en kleuradvies. De ervaren 

vakmannen behandelden ons interieur met 

het grootste respect en dat is te zien in de 

feilloze afwerking. In samenspraak met onze 

interieurarchitect wist Elise, interieurontwerper 

en onze contactpersoon bij Frank Tack, steeds 

onmiddellijk wat wij voor ogen hadden. Bij 

vragen konden we steeds bij haar terecht, 

zonder omwegen. Als drukbezette ondernemers 

was dit voor ons een echte verademing.”

Pure ambacht afgestemd op wens bewoners

Het interieur is warm en sfeervol, afgewerkt met 

natuurlijke materialen zoals eik en natuursteen. 

De authentieke details zoals de verschillende 

bijzonder handgrepen aan de kasten, zorgen 
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eigentijds design met een tijdloze uitstraling. 

De combinatie van hout met de natuursteen 

‘Gris Catalan’ weerspiegelt perfect de sfeer van 

de volledige woning: strak en sober met een 

maximum aan natuurlijke materialen. Ook de 

wasplaats, en beide badkamers werden door 

Frank Tack ingericht. De totaalinrichting van 

deze woning is op zijn minst uniek te noemen 

en toont duidelijk de interieurvisie van zowel 

de bewoners als van Frank Tack. Een perfecte 

synergie die ongetwijfeld voor jarenlang 

woonplezier zal zorgen.

www.franktack.be
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BRU

Cécila, de droom van 
een chef-kok ‘surf and turf’

De Belgische Mélanie Englebin is bijzonder trots op de rijkdommen die ons land biedt, en 

opende drie jaar geleden de ‘Cécila’ op een steenworp van de Grote Markt in Brussel. Als 

onderneemster in hart en nieren bouwde ze haar restaurant uit van a tot z, van de decoratie 

tot de keuken. Wanneer ze achter het fornuis staat, kan ze haar creativiteit de vrije loop 

laten. Zo wil ze haar cliënteel zo veel mogelijk laten kennismaken met producten van eigen 

bodem. Haar gasten biedt ze dan ook slechts één merk water aan – een merk dat ieder weet 

te bekoren – namelijk het water van BRU.

Tekst en foto’s: France Gavroy

Al vanaf jonge leeftijd wist Mélanie Englebin 

dat ze chef-kok zou worden. “Koken zit in mijn 

bloed en is voor mij iets instinctiefs! Al op mijn 

11 jaar was ik er zeker van dat ik er mijn beroep 

van wilde maken. Ik observeerde mama als ze in 

de keuken bezig was en voor mij was dat een 

evidentie.” Als eerbetoon aan haar moeder 

gaf ze haar restaurant een naam die naar haar 

moeders voornaam ‘Cécile’ verwijst. Tijdens 

haar studies aan de hotelschool in de provincie 

Namen liep Mélanie stage bij Pré Mondain en 

het Château de Namur. Eenmaal haar diploma 

op zak doet ze verdere ervaring op bij een grote 

naam in de Belgische gastronomie, namelijk 

Pascal Devalkeneer, chef-kok van Chalet de la 

Forêt (2 michelinsterren), en daarna ook bij Gril 

aux Herbes in Wemmel. Onder de vleugels van 

Yves Mattagne echter, in de keuken van Sea Grill 

(2 michelinsterren) in Brussel, ontdekt Mélanie 

Englebin haar passie voor zeeproducten. Ze 

werkt er drie jaar als souschef. “Tijdens die 

periode ontstond mijn passie voor vis. Het was 

een geweldige ervaring!” Voor Mélanie gaan 

de deuren open en ze vertrekt voor enige tijd 
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richting Londen waar ze het team van The 

Greenhouse versterkt, en daarna gaat ze in 

Parijs bij L’Atelier Joël Robuchon aan de slag. 

Een tijdje later steekt ze de oceaan over en 

vestigt ze zich in Polynesië waar ze in de keuken 

van Four Seasons van Bora Bora meedraait. 

“Door daarheen te trekken, stelde ik me open 

voor een andere wereld met andere smaken. 

Het is een prachtige plek met een fantastische 

lagune. De zon is altijd van de partij ... heerlijk! 

Ik werkte er met lokale producten en uiteraard 

vooral met producten uit de zee. Soms vind ik 

hier bij ons bepaalde vissoorten waarmee ik in 

Polynesië leerde werken. Bereidingen op basis 

van vis zijn absoluut wat ik het liefst doe. Dat 

maakt me het meest gelukkig als ik in de keuken 

sta!”

Daarom vind je bij ons 
alleen maar water van 
BRU. Dat drink ik zelf ook 
dagelijks.

Nieuwe sfeer

Met deze mooie ervaring als basis maakte 

Mélanie drie jaar geleden een sprong in het diepe 

en opende ze in het hart van onze hoofdstad, 

helemaal op haar eentje, haar eigen restaurant. 

“Toen ik deze oude brasserie overnam, hadden 

de muren zeer donkere kleuren. Ik wilde 

veel licht binnenbrengen, de muren opnieuw 

aankleden en ruimte creëren. Ik heb alles zelf 

bedacht, gebouwd en gedecoreerd. Samen 

met vrienden maakten we een opening tussen 

keuken en zaal, en zo ontstond er een heel 

nieuwe sfeer.” In dit moderne kader stelt onze 

chef-kok verrassingsmenu’s voor die recht 

uit eigen inspiratie zijn samengesteld. “Het 

menu verandert heel vaak. Bij mijn inkopen 

maak ik er een erezaak van om nieuwe 

ingrediënten te ontdekken. Ik werk steevast 

met seizoensproducten, uiteraard met veel 

vis, maar vooral met producten van bij ons. Ik 
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vind het belangrijk om mijn klanten eerlijke 

gerechten aan te bieden. Ons land is erg rijk 

aan mooie producten. Denk maar aan zuivel, 

gevogelte, maar ook aan vele kruiden en 

groenten. Samen met chef-kok David Martin 

werken we veel met Les Jardins de Pomone 

in Neder-over-Heembeek. Anne en José zijn 

gepassioneerd door aromatische kruiden. In 

overeenstemming met mijn keuken slagen ze 

erin planten te vinden die ietwat aan zeewier 

doen denken. Ze doen alles om me tijdens mijn 

zoektocht te helpen. Het is een fantastische 

samenwerking. Bij hen is alles kraakvers: ik mag 

er zelf mijn sla en groenten plukken. Volgens 

mij zorgt dit voor een heel andere smaak. 

Hetzelfde geldt voor zeeproducten: ik werk 

uitsluitend met wilde vissoorten. De smaak, 

textuur en kleur van een gekweekte zalm en 

een wilde zalm zijn compleet verschillend. En 

dat wil ik mijn gasten graag laten ontdekken. 

Als chef-koks dit niet doen, wie zal het dan 

doen? Ook wat water betreft, kies ik voor het 

allerbeste! Daarom vind je bij ons alleen maar 

water van BRU. Dat drink ik zelf ook dagelijks. 

De grootste troeven zijn dat het Belgisch en 

natuurlijk water is. Het is licht bruisend, wat 

ik tijdens een maaltijd van essentieel belang 

vind. Zowel plat als bruisend, het is verfijnd 

water met een niet al te uitgesproken smaak 

maar die ook niet onopgemerkt blijft. Kortom, 

BRU past bij elk menu. Ook het eenvoudige en 

elegante ontwerp van de fles bevalt me enorm. 

En bovendien valt dit water in de smaak van de 

meeste klanten!”

Ontdekking van het Jaar

Voor haar vindingrijke keuken en verantwoorde 

keuzes mocht Mélanie Englebin de prijs voor 

“Ontdekking van het Jaar” uitgereikt door de 

gids Gault & Millau 2014 in ontvangst nemen. 

“Op dat moment begreep ik hoe belangrijk 

die prijs was. Naar aanleiding van deze editie 

kwamen nieuwe klanten kennismaken met mijn 

restaurant. Dat was voor ons een heel mooie 

periode. Momenteel gaan de zaken anders. 

Sinds de aanleg van een voetgangerszone in 

het stadscentrum, zijn er minder klanten. De 

horeca is geen gemakkelijke sector, vooral als 

je, zoals ik, zonder partner werkt. Ik moet dus 

alles zelf betalen en regelen: keuken, personeel, 

zaal, klanten, leveranciers, e-mails ... Het kleinste 

probleempje is aan mij om op te lossen. Voor 

de aanleg van de voetgangerszone had ik meer 

personeel. Nu is het echt krap om af en toe een 

extra hulp in te schakelen. Men zou echt nog 

eens goed moeten nadenken over deze zone in 

Brussel! Het is mijn stad, maar bovenal heb ik 

maar één wens: mijn beroep blijven uitoefenen!”

www.restaurantcecila.com

www.bru.be
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Canadese kreeft, salade van 
gekonfijte venkel en venkelijs, 
bouillabaissejus

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Kook de kreeft in een groentebouillon. Verwijder de schaal en laat de kreeft lauw worden in 

schuimige boter. 

Laat de hele venkel zo’n 3 uur aan 75 °C vacuümgaren. Snijd fijne plakjes met de mandoline.

Maak een bouillabaisse. Laat ze inkoken tot een dikke consistentie en voeg wat olijfolie toe.

Voor het ijs fruit u twee fijngesneden venkels. Deglaceer met Ricard en zet onder met 

blanke fond. Laat koken. Plaats de venkel in kommetjes in de Pacojet. Pacoseer de venkel na 

invriezing.
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Duif en inktvis, mousseline van 
erwtjes, bosbessen met eendenvet

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Blancheer de erwtjes en mix ze met een nootje boter.

Verwarm het eendenvet en laat de bosbessen erin zacht worden.

Gaar de duivenborst gedurende 15 minuten aan 140°C. Haal het vlees van het karkas.

Maak insnijdingen in de inktvis en bak deze zijde aan in een pan met olijfolie.
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Kokkels en duosoep van butternut 
en Cœur de bœuf-tomaten 

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Snijd de gele en groene courgettes met de mandoline in fijne schijfjes en maak er rolletjes van.

Snijd één butternut in grove stukken en laat samen met een ajuin fruiten. Zet onder in blanke 

fond en laat koken. Meng en voeg ook vers geraspte kurkuma toe.

Verwijder het vel en de pitjes van de Cœur de bœuf-tomaten. Laat ze 3 uur in een bodempje 

water garen. Mix en meng met oude balsamicoazijn.

Werk af met courgettebloempjes en minitomaatjes.
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Ter Groene Poorte 

Een school van winnaars

Ter Groene Poorte heeft de gewoonte om 

steevast winnaars af te leveren. Zowel na 

de studies, maar ook tijdens de studies. Zo 

ook dit schooljaar. Of het nu een wijn- of 

kookwedstrijd betrof, een barista-uitdaging 

of een krachtmeting op het gebied van brood 

of chocolade, de leerlingen van Ter Groene 

Poorte staken er telkens met kop en schouders 

bovenuit. Zo behaalde Niel Delameilleure de 

titel van Belgian Junior Coffee Ambassador, 

een prestatie om u tegen te zeggen. 

“De ervaring is 
onbetaalbaar, maar ook 
de voorbereiding op de 
wedstrijd is fantastisch”

Niel: “Ik heb altijd al willen deelnemen aan deze 

wedstrijd. Het is leuk om te doen en het staat 

mooi op mijn cv. De ervaring is onbetaalbaar, 

maar ook de voorbereiding op de wedstrijd 

is fantastisch. Ik heb van mijn leraar-coach  

Rik Houtekier enorm veel opgestoken. Iets wat 

tijdens de wedstrijd is gebleken. Mijn interesse 

in het product is alleen nog maar gegroeid. 

Ik ben dan ook van plan om mij nog meer te 

verdiepen in de wereld van koffie en thee.”

Inspelen op hedendaagse trends

Koffie is vandaag op zijn minst gezegd hip 

te noemen. Koffie heeft zich ontpopt tot een 

nieuwe subcultuur in onze maatschappij en 

steeds meer nieuwe koffietrends duiken op. 

Door de diversiteit van de opleidingen van Ter 

Groene Poorte, weet de school steeds perfect 

in te spelen op zo’n hedendaagse trends. Samen 

met leraar-coach Rik Houtekier, bereidde Niel 

zich dan ook perfect voor op de wedstrijd. 

“Zo’n wedstrijd is op zijn minst zenuwslopend 

te noemen”, vertelt Rik Houtekier. “Niel 

moest het opnemen tegen leerlingen van 16 

andere hotelscholen uit Vlaanderen, Brussel 

en Wallonië. Door het zetten van 4 perfecte 

espresso’s en cappuccino’s, een slow coffee 

proef en cuptasting moesten de deelnemers 

bewijzen dat ze zowel de theorie als de praktijk 

perfect beheersen. Bovendien moeten al deze 

proeven afgewerkt worden in een opgelegde 

tijd. Een niet te onderschatten ervaring dus.”

“We gaan op zoek naar 
onze eigen Ter Groene 
Poorte-koffieblend”

Een eigen Ter Groene Poorte koffie

Aan de titel van Junior Coffee Ambassador is 

een heuse koffiereis naar Brazilië verbonden. 

“We gaan onder andere de koffieboerderij van 

Dutra bezoeken en als klap op de vuurpijl gaan 

we op zoek naar onze eigen Ter Groene Poorte-

koffieblend”, vertelt Niel enthousiast. “De 

bonen zullen bij Rombouts gebrand worden 

om dan te serveren in ons eigen restaurant”, 

besluit Rik Houtekier.

www.tergroenepoorte.be

Ter Groene Poorte blijft scoren op 
prestigieuze wedstrijden

Niel Delameilleure, leerling drankenkennis, is 
Belgian Junior Coffee Ambassador

Op 16 maart werd de Belgian Junior Coffee Ambassador, een jaarlijkse wedstrijd voor laatstejaarsstudenten van Belgische hotelscholen, 

gehouden. De kandidaten werden door Rombouts enkele serieuze opdrachten voorgeschoteld: cuptatsing, het zetten van 4 perfecte espresso’s, 

4 perfecte cappuccino’s en het bereiden van slow coffee. Het was uiteindelijk Niel Delameilleure uit Torhout die in alle 4 de proeven de andere 

leerlingen voorbijstak. Een prestatie waar Ter Groene Poorte dan ook terecht trots op is.

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow
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Mastercooks

Een smakelijke duik 
in het verleden: 

de Historical Belgian 
Culinary Timetable

Hoeft het nog gezegd dat ons land een rijk culinair verleden heeft? Nee, dat weet iedereen, 

maar zou het niet interessant en boeiend zijn om dat verleden letterlijk te ‘herproeven’? Met 

de eerste Historical Belgian Culinary Timetable was het net dat wat The Mastercooks of 

Belgium voor ogen hadden: het herontdekken van 180 jaar Belgische gastronomie.

Tekst: Tine Bral | Foto’s: The Mastercooks of Belgium
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Bekende Belgen

Er heerste een aangename spanning bij 

de gasten die uitgenodigd waren voor het 

evenement op 18 januari in het prestigieuze 

Hotel de la Poste in Tour & Taxis (Brussel). Niet 

alleen omdat men niet wist wat er op het menu 

stond, maar ook omdat zich onder de gasten 

veel BB’s bevonden, Bekende Belgen. Heel wat 

illustere medeburgers uit diverse disciplines, 

van kunst over sport tot ruimtevaart, waren 

immers op de uitnodiging van De Meesterkoks 

van België ingegaan om een smakelijk eresaluut 

te brengen aan de Belgische gastronomie. 

Terug in de tijd

Na het aperitief nodigde Frank Fol, voorzitter 

van The Mastercooks of Belgium, de gasten 

uit om hun plaats in te nemen aan een van de 

twaalf tafels die elk symbool stonden voor een 

tijdsperiode. In lijn met de geschiedenis was 

elke tafel rijk gedecoreerd en versierd met 

elementen die naar de desbetreffende periode 

verwezen. Aan elke tafel nam een specialist 

plaats die zijn tafelgenoten meer uitleg kon 

geven over het tijdsmoment. Een Meesterkok 

voorzag het gerecht van deskundige culinaire 

commentaar.

‘Ribbekes van zwezeriken à la Pompadour’…

We keren terug naar het piepjonge België 

waar ene Philippe Edouard Caudelier de 

culinaire ster is van het moment. Als traiteur-

kok verzorgt hij onder meer de banketten 

voor koning Leopold I en schrijft hij de 

bestseller ‘L’Economie Culinaire’. Aan de 

tweede tafel wordt genoten van een kuikentje 

met gebakken banaan, maniok en puree van 

zoete aardappel. Het gerecht is een vrije 

interpretatie van meesterkok Felix Alen op 

het klassieke Congolese gerecht ‘moambe’ dat 

letterlijk acht betekent en gemaakt is met acht 

ingrediënten. 

‘Galantine van snoek met Grybichesaus’, 

‘haringsoufflé met radijzenstoemp’, ‘kalfsrollade 

op Brabantse wijze’, ‘knoedels van snoek met 

nantuasaus’ enz. Het zou ons te ver voeren 

om alle periodes en gerechten te bespreken 

of zelfs maar een opsomming te maken. Feit 

is dat elk van de twaalf gerechten op een 

smakelijke manier de deur naar het verleden 

opende en de gasten kennis liet maken met 

de uitzonderlijke rijkdom van de Belgische 

gastronomie. 

Eresaluut

Uiteraard werd de Historical Belgian Culinary 

Timetable besloten met een dessertbuffet 

waarin Belgische kazen en Belgische chocolade 

de hoofdrol speelden. Maar eerst stelde Frank 

Fol nog de mensen achter de schermen van 

dit evenement voor. Felix Alen, bedenker en 

drijvende kracht stelde zijn gelegenheidsteam 

dat bestond uit de chefs van Traiteur Paulus 

(Ciney), Benoît Bourivain en Patrick Céléghin, 

verantwoordelijk voor de klassieke gerechten 

en het team van Yves Mattagne dat de 

hedendaase gerechten voor zijn rekening nam.

Met de Historical Belgian Culinary Timetable 

brachten The Mastercooks of Belgium 

ongetwijfeld een smakelijk eresaluut aan het 

vakmanschap, talent en creativiteit van hun 

voorgangers. Of waar een klein landje groots 

kan in zijn.

via onderstaande qr-code

Bekijk de 
sfeerbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=8ecQ2yhApag
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Hilux-Hillewaert

Gezellige barbecuesfeer in Pairi Daiza 
met Benoît Bourivain (Traiteur Paulus) 

en grills van Brennwagen

Het mooie weer komt eraan ... en dan zijn heerlijke barbecuefestijnen meteen ook van de partij! In Pairi Daiza hebben chef-koks Benoît Bourivain 

en Patrick Celeghin, Mastercooks of Belgium en beiden actief bij Traiteur Paulus, enkele originele recepten bedacht. Perfect om samen met 

vrienden van te genieten. Voor de uitvoering van dit menu konden onze chefs rekenen op een uitzonderlijk hulpmiddel, namelijk een grill van 

Brennwagen. Deze barbecue is rechtstreeks geïnspireerd op technieken uit de Formule 1.

Tekst: France Gavroy | Foto’s: Michael De Lausnay

Ultiem bewijs van uitmuntendheid

Dit jaar werd Pairi Daiza verkozen tot “Mooiste 

park” en “Beste dierentuin” in heel België en 

Nederland. De oprichter, Eric Domb, streefde 

altijd al naar het beste. Daarom besloot hij 

enkele jaren geleden om samen te werken met 

Traiteur Paulus en in 2010 nam hij de zaak over. 

Voor de vele bezoekers van het dierenpark 

is dit het ultieme bewijs van uitmuntendheid. 

Ze kunnen zich te goed doen aan een kleine 

snack of een heerlijke maaltijd in een van de 

vele restaurants die het park telt. Het bedrijf 

Traiteur Paulus, dat in Ciney is gevestigd, 

werkte altijd al met een grote aandacht voor 

ambachtelijke producten van hoge kwaliteit: 

van biologisch gevogelte, huisbereide fonds, 

gehaktballetjes op echt traditionele wijze tot 

het roomijs dat bijna dagelijks vers wordt bereid 

met vanille rechtstreeks uit Madagaskar, bio-

eieren en melk van een melkerij uit de streek. 

Vandaag telt Traiteur Paulus bijna 70 voltijdse 

medewerkers en daarbij zijn de personen die 

actief zijn tijdens grote evenementen, niet 

meegerekend. Het team van Traiteur Paulus 

deinst niet terug om een groot aantal gasten te 

verzorgen tijdens prestigieuze evenementen, 

zoals bij de tweehonderdste verjaardag van 

de Slag om Waterloo of tijdens banketten voor 

awardwinnaars. Het is dus geen probleem om 

ook dagelijks duizenden maaltijden te bereiden 

voor het park van Pairi Daiza. Omdat het bedrijf 

milieubehoud een warm hart toedraagt, is het 

sinds 2010 lid van het Europese programma 

Eco-Traiteur EMAS (Eco-Managment and Audit 

Scheme). Het doel hiervan is om een ecologisch 

verantwoorde houding te ontwikkelen en een 

beleid voor duurzame ontwikkeling na te leven. 

Om dit waar te maken, zijn alle medewerkers 

gesensibiliseerd voor een verantwoorde 

omgang met energieverbruik, afvalbeheer maar 

ook waterbehandeling.

Echte ommekeer

Chef-kok Benoît Bourivain werkt al bijna 25 

jaar bij Traiteur Paulus: “Destijds maakte het 

vacuümgaren of sous-vide koken zijn intrede. 

Ik volgde een stage bij Joël Robuchon om alle 

technieken van deze nieuwe manier van koken 

onder de knie te krijgen. Daar ontmoette ik 

Pierre Paulus, de oprichting van Traiteur Paulus. 

Hij wilde zijn activiteiten verder uit te breiden. In 

die tijd had ik een eigen restaurant in La Roche-

en-Ardenne, een gastronomisch restaurant dat 

goed draaide. Toen hij me voorstelde om bij 

hem aan de slag te gaan, had ik mijn twijfels. 

Het is zoals bij jong verloofden: je leert elkaar 

steeds beter kennen en dan bepaal je of je de 

grote stap wil wagen. Ik wachtte dus drie jaar 

voordat ik met Pierre ging samenwerken. Ik 

had net een scheiding achter de rug en het 

was onmogelijk om alleen een gastronomisch 

restaurant te runnen. Door de zaak te verkopen, 

kon ik aandelen van het bedrijf kopen. Ik 

volgde in die tijd een cursus positief denken 

en beleefde een echte ommekeer zowel op 

persoonlijk als zakelijk vlak. Sinds ik bij Traiteur 

Paulus werk, ontmoet ik heel veel mensen 

en dat is een enorme verrijking! Momenteel 

ben ik grotendeels verantwoordelijk voor de 
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kwaliteit, creativiteit, bereiding en opvolging. 

Ik kom met alle gebieden in aanraking. Wij 

streven naar uitmuntendheid op alle vlakken!” 

De reputatie van chef Benoît Bourivain is niet 

van de minste. Zijn vader en grootvader waren 

bakker in de Ardennen. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog verloren ze hun hele hebben 

en houden in het von Rundstedt-offensief. Na 

deze verschrikkelijke beproeving besloten ze 

een kleine frituur te openen die later uitgroeide 

tot een familiepension en daarna een klein 

restaurant. Benoît zag zijn ouders samen 

werken: mama in de keuken en papa in de zaal. 

In 1972 deed hij mee aan het ingangsexamen 

voor de Hotelschool van Namen en was hij 

één van de 60 weerhouden kandidaten van 

de 300 deelnemers. Eenmaal zijn diploma op 

zak, maakte hij een ‘tour de France’ langs de 

meest prestigieuze huizen waaronder Boyer in 

Reims, L’Ousteau de Baumanière, La Côte d’Or, 

en had hij vaak contact met Georges Blanc, 

Paul Bocuse en ook Joël Robuchon. In België 

breidde hij zijn kennis uit bij Pierre Romeyer 

en vele andere grote namen binnen de wereld 

van de gastronomie. Benoît Bourivain neemt 

aan tal van wedstrijden deel en werd zelfs 

verkozen tot Beste jonge restaurateur van de 

provincie Luxemburg. De mooiste herinnering 

van deze Meesterkok en vicevoorzitter van de 

Meesterkoks van Wallonië? Dat is ongetwijfeld 

zijn ontmoeting met Bill Clinton tijdens een 

banket dat ter ere van hem in Antwerpen werd 

georganiseerd. Momenteel is Patrick Celeghin 

de chef-kok van Traiteur Paulus. Na een 

opleiding in de grote Belgische huizen zoals Le 

Prince de Liège in Gembloux en La Cravache 

d’Or, opende hij zijn eigen restaurant L’Aile ou 

la Cuisse. Door de steeds zwaardere kosten 

slaagde Patrick er niet langer in om op een 

behoorlijke manier zijn brood te verdienen. In 

2001 vervoegde hij het team van Traiteur Paulus 

als chef saucier, maar dankzij zijn vele kwaliteiten 

nam hij al snel de leiding in de keuken. In 2013 

kreeg onze chef een erkenning van zijn collega’s 

en werd hij op zijn beurt Meesterkok van België.

Brennwagen

Benoît Bourivain en Patrick Celeghin leggen 

de lat hoog voor hun bereidingen en dus ook 

voor het materiaal dat ze gebruiken: “Voor mijn 

barbecuerecepten gebruikte ik twee grills van 

Brennwagen, een op houtskool en de andere op 

gas. Dit zijn fantastische toestellen! Ze hebben 

niet alleen een zeer mooi ontwerp, maar bieden 

ook fantastische mogelijkheden. Ze zijn echt 

multifunctioneel. ik vond de plancha die je kan 

aanpassen, geweldig. Ook het werkblad en de 

wielen met ophanging zijn zeer praktisch. Ze 

zijn snel, aanpasbaar en werken zeer efficiënt. 

Je kan ze gebruiken voor een barbecue voor 

een groot aantal genodigden maar het is ook 

perfect mogelijk om de garing naar eigen 

wens in te stellen. De echte Formule 1 onder de 

grills!”, bevestigt Benoît Bourivain.

Patrick Hillewaere, vertegenwoordiger 

van Palux, is de exclusieve importeur van 

Brennwagens in de Benelux.. Hij was op slag 

verliefd op deze buitengewone grill: “Ik vond 

het ontwerp absoluut de moeite, maar wat ik 

nog belangrijker achtte, waren de prestaties van 

dit toestel. Formule 1-ingenieur Florian Wagner 

is gepassioneerd door motoren en barbecues. 

Hij combineerde beide passies en bedacht 

deze uitzonderlijke grill. Alles is aanpasbaar 

naar eigen voorkeur: van wielen tot uitrusting, 

gebruik van gas, houtskool of zelfs beide. Dit 

is werkelijk de Ferrari onder de barbecues!” 

Patrick Hillewaere biedt ook een dienst voor 

opslag en controle tijdens de winter aan. Dat 

zullen echte barbecuefans zeker op prijs stellen!

www.paulus.be

www.hilux-hillewaert.be

www.brennwagen.de

www.pairidaiza.eu
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Gegrilde runderentrecote, 
paarse artisjok en gegrilde 
venkel met kruidige jus op 
basis van balsamicoazijn 
en Taggiasche olijven

INGREDIËNTEN

1 kg rundvlees (lendenstuk) // 4 paarse artisjokken, gekookt à l’anglaise // 

4 minivenkels, in geheel gekookt à l’anglaise // 12 kleine trostomaatjes // 

480 g polenta  // Cress

Voor de saus

2 dl vleesjus // 0,5 dl olijfolie // 0,25 dl balsamicoazijn // 

50 g zwarte Taggiasche olijven in schijfjes // 20 g kappertjes

BEREIDING

Kruidige jus

Laat de vleesjus en balsamicoazijn tot de helft inkoken. Voeg de olijfolie, schijfjes 

olijf en kappertjes toe. Zet aan de kant.

Groenten

Besprenkel de groenten met olijfolie en rooster ze op de plancha. Breng op smaak 

met fleur de sel en peper. Zet aan de kant.

Polenta

Snijd een blok polenta in fijne repen van 10 cm x 2 cm. Gril ze op de barbecue.

Zet aan de kant.

Entrecote

Snijd een entrecote met een dikte van 4 cm. Besprenkel met olijfolie en voeg peper 

en zout toe. Gril het vlees op de barbecue tot de gewenste garing. Laat even 

rusten.

Dressering

Schik de polenta en versier met de gegrilde groenten. Snijd twee mooie schijfjes 

van het stuk vlees en leg ze naast de polenta. Nappeer met de kruidige vleesjus.

Werk af met jonge rucola, fleur de sel en peper.

4 PERSONEN
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Gegrilde reuzegarnalen, 
jonge worteltjes op 
oriëntaalse wijze, 
emulsie van saffraan 
en gekonfijte gember

BEREIDING

Wortelen

Glaceer de worteltjes in de boter, de honing, de chermoula kruidenmix en een beetje 

water. Zet aan de kant.

Saus met saffraan en gember

Laat de bouillon samen met de vermout tot de helft inkoken. Voeg de room, de 

gekonfijte gember en de saffraan toe. 

Breng aan de kook. Bind met de boter. Zet aan de kant.

Gamba’s

Besprenkel de gamba’s met olijfolie en leg ze 3 minuten aan elke kant op de barbecue.

Breng op smaak met peper en zout. Zet aan de kant.

Dressering

Rooster de worteltjes kort op de barbecue en schik ze in het midden van het bord.

Strooi er de peperkoekkruiden over.

Leg de gamba’s dwars over de worteltjes. Emulgeer de saus en giet ze over de gamba’s.

Werk af met de cress.

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

8 reuzegamba’s // 8 jonge worteltjes // 1 eetlepel honing // 1 snufje chermoula kruidenmix 

// 20 g geklaarde boter // 1 bakje cress // 20 g peperkoekkruiden

Saus met saffraan en gember

2 dl bouillon // 0,5 dl vermout // 0,5 dl room // 50 g boter // Enkele saffraandraadjes //

 10 g gekonfijte gember
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Rational

Met VarioCooking Center 
112 Large biedt Frima voor 
iedere professionele keuken 

dé perfecte oplossing

Op 22 maart lanceerde Rational in het Prinsengoed in Aalter zijn nieuwe Frima VarioCooking 

Center 112 Liter. Dit werkbeest dat een kantelbraadpan, een ketel en een friteuse verenigt is 

dé perfecte metgezel in de professionele keuken. Met zijn capaciteit van 50 liter en grote pan 

is hij de uitgelezen partner in de iets wat grotere keuken, traiteur of beenhouwerij. Traiteur 

Stefaan Leliaert van Het Prinsengoed verwende de genodigden met een walking dinner en 

bijhorende wijnen. Een event dat jammer genoeg werd overschaduwd door de verschrikkelijke 

gebeurtenissen van die dag, maar desalniettemin toonde Frima nog maar eens dat het 

voortdurend op zoek gaat naar concrete oplossing voor de chef-kok van vandaag. 

Nog niet zo lang geleden werd een professionele 

keuken steevast ingericht met afzonderlijke 

apparaten zoals een braadslede, kookketel, 

fornuis, friteuse, grillplaat en au bain-marie. 

Wanneer Rational het VarioCooking Center® 

op de markt bracht, betekende dit een echte 

revolutie in de keuken. In het VarioCooking 

Center® zijn de functies van conventionele 

keukenapparatuur samengevoegd tot één 

uiterst efficiënt multifunctioneel apparaat. 

Koken, braden, frituren, koken bij een lage 

temperatuur, inmaken en zelfs sous-vide koken: 

het kan allemaal met slechts één apparaat. De 

voordelen van deze technologie zijn duidelijk: 

er is minder ruimte nodig en enerzijds zijn de 

kosten voor het verbruik van stroom, water 

en ingrediënten aantoonbaar lager, anderzijds 

is het apparaat krachtiger en biedt het meer 

flexibiliteit.

Succesverhaal

Sinds 2005 is Frima terug te vinden onder de 

vleugels van Rational en dat heeft het merk 

duidelijk geen windeieren gelegd. Sinds de 

lancering van het VarioCooking Center® 

in datzelfde jaar gaat Frima steeds verder 

om innovatieve keukenoplossingen aan te 

bieden. “Vandaag vormen tijd, energie, ruimte, 

investeringsmiddelen en gekwalificeerd 

personeel steeds groter wordende knelpunten, 

wij doen er alles aan om met onze producten 

een gepast antwoord te bieden op deze 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Jan Agten
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euvels”, vertelt Bart Ysebaert, gedelegeerd 

bestuurder Rational. 

Bovendien heeft  het VarioCooking Center® 

in 10 jaar tijd heel wat aanpassingen 

ondergaan, zoals zijn bijvoorbeeld de 

verwarmingselementen verbeterd en is de 

pan vandaag perfect ingesteld op de noden 

van de professionele keuken. In 2014-2015 

lanceerde Frima het tafelmodel, alsook de 

optie Dynamic. Deze optie betekent dat 

het VarioCooking Center® ook leverbaar 

is met lagere aansluitwaarden, maar met 

dezelfde kookprestaties. Dat Frima een 

echt succesverhaal is, blijkt eveneens uit de 

verkoopcijfers van 2014-2015 waar het merk erin 

slaagt om maar liefst 3500 stuks op jaarbasis te 

verkopen, waarvan 225 in de Benelux. 

VarioCooking Center® 112 Large

Dit nieuwe paradepaardje is een echt werkpaard 

en een must-have in iedere institutionele 

keuken of keuken met een grotere capaciteit 

dankzij de zeer korte opwarm-, bereidings- en 

afkoeltijden. Binnen seconden is het toestel 

gebruiksklaar en gereinigd. 

Het VarioCooking Center® scheelt u 

handenvol werk bij het gebruik in de dagelijkse 

praktijk. De ingebouwde kookintelligentie 

VarioCooking Control® bewaakt het 

bereidings- proces volautomatisch en roept als 

u actief moet worden.

Routinehandelingen zoals vullen, leegmaken 

en het bereidingsproces bewaken, worden 

daarmee overbodig. De chef  is voortaan niet 

meer gebonden aan het ‘fornuis’. Naast de 

modellen 112, 112 T, 211 en 311, is er nu ook het 

model 112 L met een gebruikscapaciteit van  

2 x 25 liter. “Het mooie aan dit model is dat hij 

in principe bijna evenveel ruimte voorziet om 

te bakken als in de 211 met een capaciteit van 

100 liter. Uiteraard is ook de optie Dynamic is 

beschikbaar op de 112 Large. We zijn er met 

andere woorden in geslaagd om met dit type 

het gat in de markt te dichten. Hierdoor biedt 

de VarioCooking Center®-range voor werkelijk 

iedere professionele keuken een oplossing 

biedt”, besluit Bart Ysebaert. 

www.rational.be

www.prinsengoed.be

via onderstaande qr-code

Bekijk de sfeerbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=doyLtdxWmBU
https://vimeo.com/163810384
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Sous vide bereide 
artisjokken 

INGREDIËNTEN

20 kleine, paarse artisjokken // 5 ajuinen, geschild en fijngesnipperd // 

1 kruidentuiltje // 1 bosje peterselie, fijngehakt // 10 g geperste knoflook // 

750 ml witte wijn // 150 ml witte wijnazijn // Olijfolie // Peper en zout, 

4 snufjes van elk // 10 wortelen, geschild en in kleine stukjes gesneden

BEREIDING

Fruit de ajuinen, knoflook, wortelen in de olijfolie samen met het kruidentuiltje. 

Blus met de witte wijn en wijnazijn. Laat even inkoken en daarna een beetje 

afkoelen. Verwijder alle bladeren van de artisjokken, zo’n 2 à 3 cm (doe hiervoor 

een handschoen aan). Selecteer ‘Sous vide’, vul de pan met water en laat 

voorverwarmen. Doe de artisjokken samen met de groenten en een beetje 

water in een vacuümzak en sluit de zak. Laat de ingrediënten na het sous vide 

koken afkoelen als ze niet meteen worden opgediend.

10 PORTIES
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via onderstaande qr-code

Bekijk de 
sfeerbeelden

https://youtu.be/eZ9tx4_mvPs
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Ter Groene Poorte

Gastronomie van 
de bovenste plank

De Oosterscheldekreeft is met zijn stevige vlees en zoete smaak op zijn minst uniek te noemen, maar dat kunnen we evengoed zeggen over de 

wijnen van Jean-Marie Guffens. Een combinatie van beide staat met andere woorden garant voor gastronomie van de bovenste plank. En als er 

één ding is waar ze in Ter Groene Poorte uiterst gedreven in zijn, dan is het wel topgastronomie! Sterrenchef Laurent Smallengange (Spetters*) 

en Charlotte Crul en Niels De Sonville van Puro wijnen brachten deze twee topproducten samen in een boeiende culinaire wandeling. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

In vino veritas…

Charlotte en Niels leerden elkaar kennen in  

Ter Groene Poorte tijdens hun studies 

sommelier. Het is geen liefde op het eerste 

gezicht, maar ze delen wel een onmetelijke 

passie voor wijnen. Het is ook die passie die 

hen een paar jaar later toch samenbrengt. In 

2010 beslissen ze om Puro wijnen (Knokke-

Heist) op te richten. Ze bieden naar eigen 

zeggen autochtone druivensoorten gemaakt 

door topwijnmakers tegen een scherpe 

prijs en dit voor zowel gastronomische 

restaurant, wijnbars en brasserieën als 

particulieren. Dankzij hun studies, een 

diploma wereldwijnmeester van het EVW en 

diverse werkervaringen in sterrenzaken zoals  

De Karmeliet, Comme Chez Soi en Oud Sluis, 

biedt het koppel een uniek portfolio aan. “We 

gaan steeds op zoek naar wijnmakers die niet 

tot op het bot, maar tot in het bot gaan”, vertelt 

Masterclass Oosterscheldekreeft en Franse wijn 
@ Ter Groene Poorte

Niels. “Zo is ook Jean-Marie Guffens een 

uitzonderlijke Belgische wijnmaker, gevestigd 

in de Bourgogne. Hij werkt enkel met optimaal 

met de hand geplukte rijpe druiven van oude 

stokken. Zijn stijl kan je omschrijven als vol en 

krachtig, maar met voldoende aciditeit. De 

perfecte wijn dus om te combineren met de 

zoete smaak van de Oosterscheldekreeft.”

“We gaan steeds op zoek 
naar wijnmakers die niet tot 
op het bot, maar tot in het 
bot gaan”

Nederland boven!

Met een vader met meer dan veertig jaar 

horecaervaring en drie zaken in de familie, 

zit horeca in Laurent Smallegange’s bloed. 

Hij voltooit de gastronomische opleiding 

aan Ter Groene Poorte en werkt daarna in 

verschillende sterrenrestaurants. In 2010 

besluiten Laurents ouders om restaurant 

Spetters in Breskens over te nemen.  

Laurent Smallegange wordt er chef en 3 jaar 

later behaalt hij zijn eerste Michelinster. Hij 

werkt graag met streekproducten zoals vis en 

schelpdieren uit de Noordzee en voegt daar 

smaken van over de hele wereld aan toe. Dat 

blijkt ook uit het menu dat hij in De Casserole, 

het gastronomisch restaurant van Ter Groene 

Poorte, voorschotelt. “De Oosterscheldekreeft 

typeert zich door een fijne, zachte en zoete 

smaak. Dit heeft de kreeft te danken aan 

zijn prachtige leefomgeving bij ons in de 

Oosterschelde”, vertelt Laurent enthousiast. 

“Met de stenen dijken, het zoute water en de 

zachte winters zijn de leefomstandigheden 

namelijk ideaal voor de Oosterscheldekreeften 



56

of Zeeuwse kreeften. De Zeeuwse kreeft 

leeft een vrij geïsoleerd bestaan waardoor 

zij een unieke smaak hebben. Deze unieke 

smaak hebben we vandaag gepaird met 

de uitzonderlijke wijnen van Jean-Marie 

Guffens. Charlotte en Niels zijn er bovendien 

in geslaagd om de perfecte match met mijn 

gerechten te vinden.”

“De unieke smaak van de 
Oosterscheldekreeft pairden 
we met de uitzonderlijke 
wijnen van Jean-Marie 
Guffens”

De perfecte combo

Laurent Smallengange creëerde tijdens de 

masterclass 6 gerechten, 3 van die 6 willen we 

even nader toelichten.

“Het eerste gerechtje is kreeft in 

tomatenbouillon, dragoncrème, ingelegde 

tomaten en een olie van rozencurry die wordt 

vergezeld met AOC Chablis 2014”, vertelt 

Laurent. “Een perfecte combinatie omdat 

een gerecht met een bouillon steeds verfrist 

moet worden”, vult Charlotte Crul aan. Deze 

Chablis komt vanuit een koel perceel en heeft 

geen hout gezien, wat zich vertaalt in een frisse 

aciditeit van citrus die goed contrasteert met 

de bouillon. De dragoncrème en rozencurry 

zijn kruidig maar ook een tikkeltje pittig, dit 

wordt mooi opgevangen door de minerale 

ondertoon en de smaken van groene thee in 

deze Chablis. 

Laurent Smallengange: “Voor het tweede 

recept heb ik de staart van Oosterscheldekreeft 

gekookt in een court-bouillon en serveer ik die 

in een dik aardappelvocht met yuzu, koffie en 

lamsoren. De wijn die Charlotte en Niels erbij 

serveren is een Vin de Pays de Vaucluse 2012. 

De vettige en aardse toetsen van de kreeft in 

het aardappelvocht combineren perfect met 

de nootachtige kruidigheid van de koffie en de 

lamsoren én het zure van de yuzu. Deze wijn 

is positief oxidatief waardoor je in het glas een 

mooie nootachtige smaak krijgt, ondersteund 

door raagfijne zuren. Dit past van zelfsprekend 

perfect bij het trio van yuzu, koffie en lamsoren.”

“Als laatste gerecht kregen we van de chef 

een kreeft met parelcouscous, schaaldierenjus, 

mousseline, quinoachips en artisjok. Wij kozen 

voor een AOC Pouilly-Fuissé 2013 om dit 

gerecht te vergezellen”, vertelt Charlotte. 

“De chef mengde namelijk harissa door 

de couscous, wat een wereld van verschil 

maakt voor de harmonie tussen de wijn en 

het gerecht. De Pouilly-Fuissé  beschikt over 

een nerveuze aciditeit. Deze presente zuren 

zijn nodig om de harissa onder controle te 

houden. Mousseline, artisjok en quinoachips 

zijn vettig, zo ook deze Chardonnay en dit door 

de vatlagering op hout. Schaaldierenjus met 

kreeft is krachtig met een ziltige toets. Omdat 

deze Pouilly-Fuissé mineraliteit met een kleine 

ziltigheid bezit, ondersteunt de wijn mooi de 

kreeft met de jus”, besluit Charlotte.

www.tergroenepoorte.be

www.restaurantspetters.nl

www.wijnenpuro.be
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Kreeft in 
tomatenbouillon, 
dragoncrème, 
ingelegde tomaten, 
olie van rozencurry, 
kalverzuring

TARTAAR VAN KREEFT

Kook de kreeften van 900 g gedurende 10 minuten in een court-bouillon. Maak 

een mayonaise en werk af met dragon. Maak een olie van dragon: doe de dragon 

samen met 1 l olie in de thermoblender en draai op 60 °C, zeef en zet weg.

Doe 4 dooiers in de mixer, een scheutje Chardonnay- en sushi-azijn. Maak met 

de olie een mayonaise en kruid af met peper en zout.

ZOETZURE TOMATEN

Maak zoetzuur met 300 ml water, 300 ml azijn, 200 g suiker, laurier, 

mosterdzaad en zout. Pel de cherrytomaten en leg in het zoetzuur.

ROZENCURRY

Laat olijfolie trekken met rozencurry. 

SAP VAN TOMAAT

Draai tomaten fijn met zout en laat gedurende 1 nacht uitlekken in een 

passeerdoek. Breng daarna op smaak met sushi-azijn, zout, Chardonnay-azijn 

en cayennepeper. 

AFWERKING

Maak krullen van selder en snijd de radijzen. Steek rondjes van 4 cm diameter 

en 2 mm dik uit zuurdesembrood. Bak af tussen 2 silpats. Dresseer vervolgens 

de kreeft en garneer met de overige ingrediënten. Overgiet rijkelijk met helder 

tomatensap.

SERVEER MET - AOC Chablis 2014 – Cuvée de la Butte – 

Bourgogne – Maison Verget – Frankrijk
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Kreeft met parelcouscous, 
schaaldierenjus, 
mousseline, quinoachips, 
artisjok

PARELCOUSCOUS

Kook de parelcouscous gaar en marineer met harissa, olie en zout.

QUINOACHIPS

Kook de quinoa tot een pap, draai door een thermomix. Kruid af en bak tussen 

twee bakmatten gedurende 40 minuten op 140 °C.

ARTISJOK

Gaar de artisjokharten, pureer en breng op smaak met Parmezaan, bouillon, 

room en olijfolie.

SCHAALDIERENJUS, MOUSSELINE

Mak een Hollandaisesaus en monteer vervolgens een bouillon van schaaldieren 

af met room en boter. 

AFWERKING

Schik de kreeftenstaart op het bord met de couscous, artisjok, chip van quinoa, 

pakketje van kruiden, schaaldierenjus en Hollandaisesaus.

SERVEER MET - AOC Pouilly-Fuissé 2013 – CC – Bourgogne – 

Guffens-Heynen - Frankrijk
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Kreeft in 
aardappeluitlek, yuzu, 
koffie, lamsoren

KREEFT

Voor dit recept gebruiken we de staart van de kreeft. Laat de kreeft een 

tiental minuten koken in een court-bouillon. Haal de schalen eraf en snijd in 

medaillons. Maak een beurre blanc door witte wijn voor 1/3 te reduceren met 

sjalot. Voeg room toe en bind met boter.

AARDAPPELUITLEK, YUZU, KOFFIE, LAMSOREN

Kook aardappelen gaar met gesauteerde sjalot, komijn en 1 blaadje laurier. 

Passeer het vocht en zeef er wat aardappel doorheen zodat je een dik 

aardappelvocht krijgt. Verfris deze jus met yuzu en kruid af met olijfolie, boter, 

peper en zout.

Stoof de lamsoren aan met sjalot en peper. Laat de koffiebonen in trekken in 

olie.

CHIPS VAN ALGEN

Maak chips van algen met 1 l bouillon, 200 g rijst, zout en een handje spinazie. 

Voeg ook 30 g nori toe. Smeer dit uit op een bakmat en bestrooi met Furikake 

Japans kruidenmengsel. Droog 30 minuten in een oven van 30 °C. 

AFWERKING

Dresseer de lamsoor en vervolgens de kreeft opgewarmd in de beurre blanc. 

Werk af met de chip van algen, een kreeftenpootje, fris aangemaakte lamsoren 

met peper, olijfolie en limoensap. Vervolledig met de jus van aardappelen en 

enkele druppels olie. 

SERVEER MET - Vin de Pays de Vaucluse 2012 – 

Blanc Bien Entendu – Château des Tourettes – Frankrijk
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Frank Fol

9800384 Martini Riserva advertisement Hannibal_v02.indd   2 28-09-15   14:46

Groenten en fruit 
als protagonisten op het bord

Frank Fol, ook wel gekend als De Groentekok, is ongetwijfeld dé trendsetter wat betreft het gebruik van groenten en fruit in de keuken. Zijn 

filosofie Denk Groenten! Denk Fruit!® veroverde reeds heel wat ‘chefharten’ in België en ver daarbuiten. Sinds begin mei lanceerde Frank 

eveneens het nieuwe platform We’re Smart® World, een uniek concept dat een doorgedreven duurzaamheid centraal plaatst. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: De Groene Gault&Millau THV en Heikki Verdurme

Reeds 28 jaar is Frank Fol gebeten door het 

gebruik van groenten en fruit in de keuken. 

Gedurende 16 jaar stond hij achter het fornuis 

van zijn restaurant Sire Pynnock om in 2005 

een nieuwe uitdaging aan te gaan. Sinds de 

opstart van zijn restaurant in 1989 stond op de 

kaart te lezen: Frank Fol en zijn keuken met 

groenten. Vlaanderen leert Frank kennen via 

het televisieprogramma MondFol op Eén en 

verder is hij het creatieve brein achter EXKI. 

Hij begeleidde het Belgisch Olympisch Team 

en zuidpoolreizigers Dixie Dansercour en 

Sam Delfour. Zijn passie voor gezond eten 

en de fascinatie voor groenten en fruit zijn 

een rechtstreeks gevolg van de streek waar 

hij opgroeit. Het Hageland biedt immers 

een schat aan fantastische groenten en fruit. 

Zijn inspiratie haalt hij naar eigen zeggen uit 

voornamelijk  uit de Thaise keuken. 

We’re Smart® World

Op 2 mei werd in België (en op 3 mei in 

Nederland) het platform We’re Smart® World 

gelanceerd. We’re Smart World wil alle bedrijven 

DE GROENE

2016-2017

Frank Fol en Gault&Millau nodigen u graag uit om meer dan 500 restaurants, brasseries, versmarkten en winkels te ontdekken waar het 
lekker en gezond genieten is, met groenten en fruit in de hoofdrol. Ontdek ook de tips & tricks van onze olympische kampioenen met exclusieve interviews en recepten.
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samen brengen die het gedachtengoed 

onderschrijven om te verzekeren dat er 

in de toekomst meer garanties zullen zijn 

op een betere ecologische voetafdruk en 

doorgedreven duurzaamheid. “Dit nieuwe 

platform brengt een aantal dingen samen”, 

vertelt Frank Fol. “We bundelen met andere 

woorden ‘de week van groenten en fruit’, de 

Awards ‘Beste Benelux Groentenrestaurant’, 

‘De Groene Gault&Millau’ en alle activiteiten 

die een band hebben met ons concept. Dus 

alle projecten die de nadruk leggen op lekker, 

gezond, duurzaamheid, ecologie en bio zullen 

een plaats krijgen binnen dit platform. Via 

www.weresmartworld.com kan iedereen die 

deel wil uitmaken van deze duurzame familie 

zich inschrijven om op de hoogte te blijven van 

de laatste nieuwtjes en activiteiten.”

De Groene Gault&Millau 

Voor de derde keer reeds werd De Groene 

Gault&Millau uitgegeven. Deze gids 

bevat meer dan 500 adressen, waaronder  

140 gastronomische restaurants die werden 

gequoteerd op hun gebruik van groenten en 

fruit in de keuken. 

Frank Fol: Elk jaar kiezen we de beste 

groenterestaurants van de Benelux. De 

selectie gebeurt zeer nauwgezet op basis 

van de filosofie Denk Groenten! Denk Fruit!® 

en volgens een interne quotering op basis 

van ‘radijzen’. Helemaal anders dus dan de 

quotering in de Gele Gault&Millau. Hoe 

meer radijzen een restaurant verzamelt, hoe 

meer het aanspraak kan maken op de titel. 

Bovenaan onze lijst staat het percentage 

groenten en fruit dat in de maaltijd wordt 

verwerkt. Daarnaast spelen smaak en 

originaliteit, presentatie, structuur van de 

ingrediënten, natuurlijke kleuren en een goede 

communicatie rond het gebruik van groenten 

en fruit in de maaltijd een belangrijke rol om 

het beste groenterestaurant te kiezen. We 

spelen volledig open kaart en geven concreet 

mee wat het aantal radijzen betekent en hoe 

een restaurant zijn aantal kan opkrikken. Alle 

info hieromtrent kun je eveneens terugvinden 

op www.weresmartworld.com. 

De Beste Groentenrestaurants van de 

Benelux 2016

In de nieuwe Groene Gault&Millau worden 

ook de beste groenterestaurants van de 

Benelux 2016-2017 voorgesteld. Ze werden 

door een professionele jury en de klanten van 

de restaurants geselecteerd. Dit zijn ze:

- Beste Groenterestaurant van Vlaanderen: 

L’Air des Sens in Zoutleeuw

- Beste Groenterestaurant van  

Wallonië/Luxemburg: L’Eveil des Sens in 

Montigny-le-Tilleul

- Beste Groenterestaurant van Nederland: 

The Scelta Kitchen in Venlo

De evenwichtige keuken

In dit boek geeft Frank Fol vijftig van zijn 

favoriete, eenvoudige recepten prijs met 

vis, vlees, gevogelte en vooral heel veel 

groenten. Hij bespreekt in 44 kooktechnieken 

de uitgebreide mogelijkheden die groenten 

bieden en geeft alle noodzakelijke informatie 

om groenten en wijn te combineren. “Met dit 

boek wil ik de lezer inspireren en helpen om met 

smaak te genieten van de dagelijkse maaltijden. 

Ik wil hem laten zien hoe gemakkelijk het is om 

een ‘evenwichtige keuken’ toe te passen thuis 

of in de restaurantkeuken”, besluit Frank Fol. 

Wij mochten het boek reeds inkijken en zijn 

danig onder de indruk van de waaier van 

mogelijkheden die er zijn met groenten en 

fruit. Daarom geven we reeds 3 recepten mee 

uit het nieuwe boek van Frank Fol!

www.weresmartworld.com.
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Chips van 
truffelaardappel 
met tapenade 
van artisjok 
en rozemarijn

BEREIDING

Chips van truffelaardappel

Schil de truffelaardappelen. Snijd ze in de lengte 

in flinterdunne schijfjes met een mandolin of een 

keukenschaaf. Was de schijfjes en droog ze. Verwarm de 

frituurpan op 140 °C. Bak de schijfjes tot ze lichtbruin en 

krokant zijn. Schud tijdens het bakken regelmatig met het 

mandje om te voorkomen dat de chips aan elkaar kleven. 

Laat ze uitlekken op keukenpapier. Bestrooi ze lichtjes 

met zeezout.

Tapenade

Mix de artisjokharten met olijfolie, het citroensap, twee 

blaadjes van een takje rozemarijn, zwarte peper van de 

molen en zeezout.

INGREDIËNTEN

Chips van truffelaardappel

400 g truffelaardappel (vers) // grof zeezout

Tapenade

1 bokaal gegrilde artisjokharten op olie (glas of blik) // 

2 eetlepels olijfolie // sap van 1/2 citroen (vers) // 

1 takje rozemarijn (vers) // zwarte peper van de molen

4 PERSONEN



66

INGREDIËNTEN

Konijn

1 grote konijnenrug en 2 niertjes // klontje boter // 

olijfolie

Bloemkoolkroketjes

zout // 8 tot 12 bloemkoolroosjes (vers of diepvries) // 

bloem // 1 losgeklopt eiwit // paneermeel

Erwtjes

60 g erwtjes (vers of diepvries) // peper van de molen

Paprikadruppels

2 rode paprika’s (vers of diepvries)

Aardappelpuree

240 g aardappelen (vers) // 1 laurierblad // 

1 kleine ui, fijngesneden (vers) // 

1 teentje knoflook (vers) // 1 takje rozemarijn, 

fijngesnipperd (vers of diepvries)
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Bloemkoolkroketjes met druppels van 
paprika, gebakken kotelet van konijn 
met erwtjes, citroen, rozemarijn 

BEREIDING

Konijn

Snijd de filets van de konijnenrug en maak ze schoon. Snijd de 

ribbetjes van de ruggengraat en schraap het vlees van de beentjes, 

zodat je mooi schoongemaakte beentjes krijgt. Snijd de niertjes 

middendoor. Hou apart.

Bloemkoolkroketjes

Verhit de frituurpan op 140 °C. Breng gezouten water aan de 

kook. Gaar de bloemkoolroosjes 2 minuten in het kokende water. 

Laat ze uitlekken. Paneer ze in bloem, eiwit en paneermeel. Bak ze 

gedurende enkele minuten in de hete frituurolie tot ze lichtbruin 

zijn. Hou ze apart.

Erwtjes

Dompel de erwtjes 30 seconden in het kokende kookvocht van 

de bloemkool. Spoel ze onder koud stromend water. Kruid ze met 

peper en zout. Besprenkel ze met wat olijfolie.

Paprikadruppels

Maak de paprika’s schoon. Hou de zaadjes apart. Snijd het 

vruchtvlees van de paprika’s fijn. Stoof dit aan in wat olijfolie en 

een scheutje water en het citroensap. Kruid met peper en zout. 

Laat de paprika verder garen. Mix vervolgens in de blender tot een 

smeuïge saus. Giet het mengsel over in een knijpfles. Rooster de 

paprikazaadjes zachtjes in een aanbakvrije pan zonder vetstof. Zorg 

dat ze niet verbranden. Laat ze afkoelen op keukenpapier. Bestrooi 

lichtjes met zout.

4 PERSONEN

Aardappelpuree

Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in stukken. Laat ze garen 

in gezouten water met het laurierblad, een fijngesneden ui en een 

knoflookteentje. Stamp de gegaarde aardappelen fijn met wat 

kookvocht. Meng er op het eind wat fijngesnipperde rozemarijn 

onder.

Gebakken konijnkoteletjes

Kleur de konijnfilets met wat

boter en een scheutje olijfolie aan beide zijden zachtjes aan in een 

pan. Voeg er na 4 minuten de schoongemaakte beentjes en de 

niertjes aan toe. Kruid goed met peper van de molen en zout. Laat 

nog 2 minuten verder bakken. Haal het vlees en de beentjes uit de 

pan. Snijd de filets in gelijke stukken.

AFWERKING

Bak de bloemkoolkroketjes nog 1 tot 2 minuten in de hete frituurolie 

(140 °C) tot ze iets krokanter zijn. Lepel wat puree in het midden 

van elk bord. Garneer het bord met druppels paprika, de warme 

erwtjes, de zaadjes en een half niertje. Leg op de puree afwisselend 

enkele mooie en sappige stukken van de filets en warme 

bloemkoolkroketjes. Prik een beentje in de konijnfilets zodat ze op 

koteletjes lijken.
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Rougié

Chefs gaan samen aan de 
slag bij MDH Food Service 

met de voortreffelijke 
foie gras van Rougié

De uitmuntendheid van de producten van Rougié is onbetwistbaar. Sinds 1875 legt het Maison 

Rougié zich onophoudelijk toe op het innoveren en perfectioneren van zijn technieken om zo 

uit te groeien tot een van de grootste ambassadeurs van de Franse gastronomie. Chef-kok 

Patrick Meirsman, culinair adviseur voor MDH, en chef-kok Jan Verhaert, culinair adviseur 

voor Rougié, sloegen de handen in elkaar in de winkel van MDH Food Service aan de rand 

van Brussel (Sint-Pieters-Leeuw). Onze twee chefs creëerden er enkele heerlijke recepten 

op basis van een van de nieuwste producten van Maison Rougié, namelijk vooraf rauw kort 

aangekleurde  escalopes van eend.

Tekst: France Gavroy | Foto’s: Michael De Lausnay

Al 33 jaar biedt Philippe Dobbelaere, manager 

van MDH Food Service, producten en een 

dienstverlening van topkwaliteit aan zijn 

klanten aan. Professionele koks, gastronomen 

en bourgondiërs van alle aard vinden er een 

uitzonderlijk aanbod verse, gedroogde en 

diepgevroren producten. Bij MDH wordt elk 

nieuw product eerst getest met het oog op 

een uitstekende klantentevredenheid. Een 

belangrijke factor die Koen Dobbelaere, 

zoon van Philippe Dobbelaere, maar al te 

goed heeft begrepen: “We moeten weten 

en begrijpen wat wij aanbieden. Dat levert 

een echte meerwaarde!” De troef van deze 

winkel? Een culinair adviseur, een Mastercook 

of Belgium, een liefhebber, een op-en-top 

chef die ... de taal van de chefs spreekt: Patrick 

Meirsman. Hij stelt zijn advies ten dienste van 

de klant. Op vraag van de klanten geeft Patrick 

Meirsman graag zijn hulp en samenwerking 

bij de uitwerking van hun eigen menukaart. 

Jaar na jaar werd het productaanbod steeds 

verder uitgebreid en momenteel telt het 

meer dan 4000 producten. Beschikbaarheid, 

dienstverlening en kwaliteitscontrole zijn van 

groot belang voor het commerciële beleid van 

deze mooie onderneming. De aanwezigheid van 

een keuken is een andere sterke troef van deze 

winkel. Hierdoor is het mogelijk om workshops 

en andere demonstraties te organiseren om 

klanten zelf te laten kennismaken met de 

recentste nieuwigheden. Bovendien biedt MDH 

Food Service ook levering aan huis aan voor 

klanten in Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant.

De tevredenheid van de klant primeert 

Patrick Meirsman, culinair adviseur voor 

MDH en vicevoorzitter van de Mastercooks 
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100%

of Belgium, vervoegde het team van MDH in 

2008. Hij begon al zeer jong aan zijn carrière, 

in 1969, bij Camille Leurquin, en zette zijn 

leerschool voort bij grote restaurants en aan 

de zijde van grote namen. Denk maar aan La 

Villa Lorraine, Le Parc Savoy, Pierre Romeyer en 

Jean-Pierre Bruneau, maar ook aan Troisgros en 

Bocuse in Frankrijk. Net voor 2000, toen hij bij 

Hans Porteman werkte, kwam Pierre Fontaine, 

toenmalig voorzitter van de Meesterkoks van 

België, hem opzoeken. Hij vroeg hem lid te 

worden van de vereniging Meesterkoks van 

België. Vandaag de dag betekent de functie 

van vicevoorzitter voor Brabant en Brussel voor 

hem een echt engagement om zijn passie voor 

en kennis van de Belgische keuken door te 

kunnen geven. Bij MDH werkt Patrick Meirsman 

erg nauw en op een dynamische wijze samen 

met de aankoopverantwoordelijken. Als fervent 

en veeleisend liefhebber van gastronomie is hij 

altijd op zoek naar uitmuntendheid. De vooraf 

rauw kort aangekleurde foie gras van eend van 

het Maison Rougié, die eind 2015 op de markt 

kwamen, wisten zijn nieuwsgierigheid te wekken. 

“We hebben de vooraf gekleurde plakjes rauwe 

eendenlever van Rougié uitgeprobeerd. Dit is 

echt een fantastisch product van topkwaliteit! 

Onze partner-klanten waren er meteen 

enthousiast over”, vertrouwt Patrick Meirsman 

ons toe.

Foie gras 100 % made in France

Om altijd de allerbeste kwaliteit te kunnen 

garanderen, neemt Rougié de volledige 

productieketen van de foie gras zelf in 

handen, van ei en voeding tot eindproduct. “Al 

onze eenden worden in Frankrijk gekweekt. 

We hebben 140 kwekers geselecteerd die 

aan onze vereisten voldoen: gedurende 11 à 

12 weken leven onze eenden in volle vrijheid 

en zo’n 10 à 12 dagen worden ze tweemaal per 

dag vetgemest met een voeding op basis van 

granen zonder ggo’s. We hebben zeer veel 

aandacht voor het welzijn van het dier. Als je 

een goede foie gras wil, moet het dier zich goed 

voelen. We beschikken over twee slachthuizen, 

één in Maubourguet in Zuidwest-Frankrijk en 

de andere in het uiterste westen in de streek 

Les Herbiers. Minder dan vijf minuten na het 

slachten en het verwijderen van de ingewanden 

worden onze plakjes foie gras – nog op 

lichaamstemperatuur – meteen diepgevroren. 

Ze gaan door een diepvriestunnel aan een 

temperatuur van -50 °C, om de versheid van 

het product te waarborgen. Deze techniek 

ontdekte Jean Rougié in Japan tijdens het 

invriezen van rauwe tonijn. Dankzij dit proces 

wordt de smeltgraad aanzienlijk verminderd 

terwijl het product uiterst vers blijft. De 

rauwe plakjes worden vooraf gekleurd met 

een koude vlam. Zo blijft de foie gras bij het 

bakken zachter en smaakvoller”, legt Rémy 

Hofland, salesmanager Benelux bij Rougié, 

uit. Net zoals MDH doet ook Maison Rougié 

een beroep op de diensten van een vermaarde 

culinaire adviseur, namelijk Jan Verhaert. Na zijn 

studies aan de Hotelschool van Namen werkte 

Jan een jaar aan de zijde van Bernard Loiseau 

in Saulieu. Daarna draaide hij een seizoen lang 

mee in het Château de la Messardière in Saint-

Tropez. Toen hij naar België terugkeerde, ging 

hij aan de slag in de keuken van La Maison du 

Cygne en Sjo d’O. Daarna opende hij zijn eigen 

restaurant in Ukkel: Le Repos de la Montagne. 

In 2010 verkocht hij zijn zaak en werd hij culinair 

adviseur voor Rougié. “Ik geef mijn mening over 

nieuwe producten en bedenk recepten voor 

onze blog zodat iedereen hier inspiratie uit 

kan halen. Bij Rougié streven we altijd naar het 

perfecte product. Over de hele wereld zijn er 

25 culinaire adviseurs. Ik houd me bezig met de 

Benelux, Scandinavië en Finland. Ik werkte heel 

graag aan de zijde van Patrick. Het is geweldig 

om de kritische kijk van een food service expert 

te hebben die 100 % achter onze producten 

staat!” Tussen Maison Rougié en MDH Food 

Service is er een mooie vertrouwensband die 

zich volledig richt op het hoogste genot voor 

onze klanten.

 

www.rougie.com

www.mdhfoodservice.be
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Gebakken foie gras, 
gevogelteconsommé, 
groene asperges, morilles, 
pickles van ajuin en fregola 

Recept van Jan Verhaert, culinair adviseur Rougié

INGREDIËNTEN

4 rauw kort aangekleurde plakjes foie gras // 4 groene asperges // 4 mooie morilles // 

1 rode ajuin // 25 g suiker // 5 cl frambozenazijn // 50 g fregola // 1 l gevogelteconsommé // 

1 l kippenbouillon

BEREIDING

Kook de asperges en morilles. Kook de fregola in de kippenbouillon. 

Snijd de ajuin in ringen. Laat de azijn samen met de suiker koken en voeg er de ajuin aan 

toe. Laat 5 minuten doorkoken. Plaats de plakjes foie gras 5 minuten in een oven van 180 °C 

en warm de consommé op. Dresseer het bord en giet er de warme consommé over.

4 PERSONEN
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Croque van chorizo, 
foie gras van eend, erwtjes, 
sint-jakobsvruchten

BEREIDING

Maak een salsa van de tomaten, de chorizo en de versnipperde knoflook en sjalot. Schep 

de tomatensalsa op de toasts. Maak in een blender een coulis van de erwtjes en de 

groentefond. 

Bak de sint-jakobsvruchten kort aan in de pan met een beetje olijfolie. Verwarm de plakjes 

foie gras in een voorverwarmde oven. 

DRESSERING

Nappeer de erwtencoulis op het bord. Schik de foie gras erbovenop. Leg de sint-

jakobsvruchten op de toasts en daarna op het bord. Voeg aan de sint-jakobsvruchten een 

fijne brunoise van verse chorizo toe. 

Werk af met enkele blaadjes cress. 

Recept van Patrick Meirsman, culinair adviseur MDH 

INGREDIËNTEN

8 rondjes geroosterd brood met olijfolie 

(zelfde grootte als sint-jakobsvruchten) 

// 4 rauw kort aangekleurde plakjes 

eendenlever van Rougié // 50 g chorizo in 

kleine blokjes // 8 verse, tomaten, 

gepeld en in blokjes gesneden // 

Versnipperde knoflook en sjalot // 

250 g erwtjes // Groentefond // 

4 gehalveerde sint-jakobsvruchten

4 PERSONEN
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Foie gras van eend, brioche, 
mango, espuma, karamel 
van passievrucht en gember

Recept van Patrick Meirsman, culinair adviseur MDH 

BEREIDING

Bereid de briochesneetjes net zoals verloren brood. Snijd ze in de helft en zet aan de kant. 

Karamelliseer de mangoblokjes in de boter en de suiker. Zet aan de kant. Maak een espuma 

met het passievruchtensap, de suikersiroop en de gelatine. Zeef het mengsel en giet het in 

de espumafles. Zet aan de kant. 

Saus

Maak een karamel met bruine suiker en azijn. Bevochtig met de fond. Voeg de gember toe 

en kruid met peper en zout. Haal de bereiding door de zeef en zet aan de kant. Verwarm de 

plakjes foie gras in een voorverwarmde oven.

DRESSERING

Schik de mangoblokjes op de brioches en leg ze in het midden van het bord. Leg de foie 

gras erbovenop. Voeg een streepje saus toe en serveer de espuma apart in een kleine 

coupe of een glas. Eventuele afwerking: crumble van speculaas, affilla cress, granaatappel. 

INGREDIËNTEN

4 rauw kort aangekleurde plakjes 

eendenlever van Rougié // 

2 sneetjes briochebrood //

 1 mango in blokjes // 2 dl passievruchtensap 

+ 1 dl voor de saus // 1/2 dl suikersiroop 

// 1,5 gelatineblaadje // 2 eetlepels 

champagneazijn // 2 dl bruine fond 

van eend of kalfs // 1 theelepel 

fijngehakte gember

4 PERSONEN
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AEG

Nieuwe docuserie ‘Tasteology’ 
van AEG tilt smaak naar 

een hoger niveau….

Fijne details maken het verschil tussen een lekker gerecht en een echt memorabel gerecht. Elke stap in het hele kookproces moet uitstekend 

zijn om ervoor te zorgen dat je gerecht in eenieders geheugen blijft hangen. AEG wil smaak naar het hoogste niveau brengen door inspiratie 

en tips bij elke stap te delen. En hoe kan dat beter dan met twee Belgische topchefs? Tweesterrenchefs Bart De Pooter van De Pastorale en  

Bart Desmidt van Restaurant Bartholomeus delen hun kookgeheimen in Tasteology, een achtdelige miniserie van AEG.

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

Starring:  Bart Desmidt en Bart De Pooter 
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Taking Taste Further

Door vernieuwende technieken en 

technologieën tilt AEG je smaakbeleving naar 

het hoogste niveau. Dat is dan ook de filosofie 

die AEG promoot: ‘Taking Taste Further’. 

Dat door in elke stap van het culinair proces 

(oorsprong van de voeding - source, het 

optimaal bewaren - chill, het perfect bereiden - 

heat en het presenteren – experience) de beste 

technieken toe te passen met kennis van zaken.

In Tasteology koken beide sterrenchefs een 

traditioneel Belgisch gerecht, elk met hun 

eigen touch. Bart Desmidt maakt heerlijke 

Noordzeebouillabaisse en Bart De Pooter 

gaat voor Werchterse asperges met Holstein-

runderribstuk dat 40 dagen gerijpt heeft. AEG 

deelt het kookproces voor beide gerechten in 

de vier genoemde stappen op om de ultieme 

smaakbeleving te bereiken.

Bart Desmidt: “We nemen de mensen thuis mee 

naar de oorsprong van een product, hoe ze het 

vervolgens optimaal kunnen bewaren, bereiden 

en presenteren. En dit alles gebeurt met de 

toestellen van AEG. Deze apparaten helpen de 

thuiskok bij het perfectioneren van gerechten 

en recepten, waardoor je meer en beter proeft 

dan ooit. Door vernieuwende technieken en 

technologieën tilt AEG de smaakbeleving 

naar het hoogste niveau. De toestellen zijn 

fantastisch om mee te werken, want eigenlijk 

kunnen ze precies hetzelfde als de toestellen 

in de keuken van Bartholomeus, maar dan 

uiteraard in het klein. Dankzij de sous-vide- 

ofwel vacuüm-stoomoven van AEG kan ik een 

bouillabaisse van Noordzeevis op een zo puur 

mogelijke wijze bereiden en bewaren.”

Koken als een professionele chef

De toestellen van AEG zorgen voor uitmuntende 

resultaten en de beste smaak, ongeacht welke 

keuken. Beide chefs staan dan ook 100% 

achter de samenwerking met AEG. “Met hun 

toestellen kan nu ook de hobbykok dezelfde 

gerechten kokkerellen als de professionele 

chef”, vertelt Bart Desmidt. “Maar ook voor 

mij was het een genot om met deze toestellen 

te koken. AEG heeft werkelijk alles in huis om 

op een professionele manier aan de slag te 

gaan, gaande van een vacuümmachine tot 

een snelvriezer of van een combisteamer tot 

inductieplaat.”

Puur op het product

Beide topchefs geven bij elke stap hun 

insidertips en -tricks in een mini-aflevering. Op 

een boeiende manier diepen ze elke stap tot in 

de details uit: van het kopen en bewaren van de 

ingrediënten tot  het koken en het presenteren 

van het finale gerecht. Daarbij nemen ze de 

kijker ook mee naar de oorsprong van de 

ingrediënten. “Mijn Noordzeebouillabaisse 

legt de nadruk op de rijkdom van onze 

Noordzee en typisch Belgische producten zoals 

polderaardappelen, prei, selder enz. Het is 

een groene bouillabaisse die mijn eigen streek 

promoot en bovendien perfect strookt met mijn 

eigen filosofie. Ik hou niet van prutsen en teveel 

‘blabla’ op een bord. Wat telt is de kwaliteit van 

het product en het seizoen. Mijn kookstijl is dan 

ook puur op het product gebaseerd. Uiteraard 

moeten de combinaties op het bord kloppen, 

maar de smaak moet herkenbaar zijn. Voor mij 

blijft een goed stuk vis of vlees de basis. Ik volg 

deze filosofie al mijn hele carrière als chef, bij 

mij kom je niet voor de beleving maar voor de 

smaak op het bord!” besluit Bart Desmidt.

Reis rond de wereld met Tasteology

Aan de hand van vier afleveringen, die gaan 

over De Bron, Koelte, Hitte en Beleving, neemt 

Tasteology de kijker mee op een reis rond de 

wereld om experten te ontmoeten. Vanuit hun 

verschillende visies delen zij hun antwoorden 

op vragen die leven in de industrie. “De docu’s 

met de twee Belgische sterrenchefs zijn een 

aanloop naar de internationale miniseries met 

experts uit 4 continenten. Deze internationale 

docu’s zullen in juni gelanceerd worden, na 

de afloop van de lokale uitzendingen”, vertelt 

Gerrit Decock, Electrolux Marketing Manager 

Benelux. 

Sinds 5 mei wordt er elke week een deel van 

Tasteology online gezet. Je kan de miniseries 

gratis bekijken en volgen op de Facebookpagina 

en het YouTube-kanaal van AEG België.

www.aeg.be

www.restaurantbartholomeus.be

via onderstaande qr-code

Bekijk de 
sfeerbeelden

https://youtu.be/8VYpb3RZpLE
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Noordzeebouillabaisse

BEREIDING

Stoom de kabeljauw en de zeetong gedurende 8 minuten, de kokkels en de langoustines 

gedurende 4 minuten. Stoof de look, selder en de sjalot in boter. Voeg de mosselen toe en 

blus met witte wijn. Versnijd de selder en stoom gedurende 8 minuten. Versnijd vervolgens 

de prei en vacuümeer met boter en zout gedurende 8 minuten. Maak de selderjus met 

mosselsap, selder, peterselie, boter en zure room in een blender. Passeer door een zeef 

en mix op. Bak de polderaardappelen gedurende 1 uur op een oven van 200 °C, snijd ze in 

tweeën, haal uit met een lepel en meng met 200 g boter en 30 g zure room tot een puree. 

Tips

- Fileer en reinig alle vissen.

- Reinig de kokkels en de mossels tot er geen zand meer in het water te zien is.

- Indien er geen mosselen voorradig zijn, gebruik kokkels en bak op. Gebruik op dezelfde 

manier het sap voor de selderjus. 

- Serveer eventueel met koude garnalen. 

- Serveer eventueel met mayonaise van peterselie, look en Oud Brugge Kaas.

INGREDIËNTEN

300 g kabeljauw // 1 zeetong 300 g // 

16 mosselen // 16 kokkels // 8 langoustines // 

1 selder // 1 prei // 1 sjalot // 

1 teentje look // 20 g verse peterselie // 

1 kg polderaardappelen // 400 g boter // 

100 g zure room // 2 dl witte wijn

4 PERSONEN
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Vale de Arca

“De geur van Vale de 
Arca-olijfolie op mijn 
plancha zorgt ervoor 
dat ik mij iedere morgen 
in Portugal waan”

Chef Geert Gheysels baat reeds meer dan 20 jaar samen met zijn vrouw Kristine De Grave 

restaurant Anobesia in Affligem uit. Twee gepassioneerde zielen die elkaar perfect aanvullen. 

Ze brengen een pure keuken, back to basics en met de nadruk op het product zelf. In diezelfde 

visie gebruiken ze in heel wat gerechten de olijfolie van Vale de Arca: een extra olijfolie van 

eerste persing met een unieke smaak en tal van andere voordelen. Een olijfolie die wordt 

gecreëerd vanuit de liefde voor het vak, net zoals de gerechten van Geert Gheysels. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Michael De Lausnay

Slawinski

Na een opleiding aan de hotelschool, werkte 

chef-kok Geert Gheysels 10 jaar lang bij 

diverse beroemde Franse chefs en volmaakte 

zijn opleiding bij onder andere Marc Van 

Paesbrugge, Eddie Van Maele en Willy 

Slawinski. Deze laatste beschouwt Geert als 

zijn grootste leermeester. “Willy Slawinski was 

zijn tijd ver vooruit”, vertelt Geert Gheysels. 

“Zijn keukenfilosofie getuigde toen reeds van 

heel wat durf, een visionair die veel te vroeg 

overleed, maar ook een man die steeds zijn 

eigen ding is blijven doen. Iemand waar ik maar 

al te graag een voorbeeld aan neem.”

In 1993 startten hij en zijn vrouw Kristine 

De Grave hun eigen restaurant Anobesia in 

een prachtige villa met grote tuin langs de 

Brusselbaan in Affligem. Zowel het interieur als 

de tuin doen de keuken van Geert Gheysels 

alle eer aan. In de tuin kweekt Kristine haar 

eigen kruiden. Dikwijls kruiden waarvan 

je het bestaan niet afweet, maar kruiden 

waarvan Geert gretig gebruik maakt in zijn 
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via onderstaande qr-code

Bekijk de 
sfeerbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=gwMStsJ3KcU
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gerechten. Met een diploma farmacie op zak 

weet Kristine als geen ander hoe haar eigen 

kruiden te kweken en te gebruiken. Zo creëert 

ze ook haar eigen kruideninfusies, maar legt 

ze zich ook toe op het cultiveren van diverse 

soorten tomaten, aardbeien, mini-worteltjes 

enz. Maar ook Geert laat zich inspireren door 

de natuur en de seizoenen, een pure keuken 

die zich vooral toelegt op smaak. “Voor mij 

geen overdaad aan schuimpjes, maar een 

productgericht bord waarin de saus nog écht 

saus mag zijn”, lacht Geert . 

De geur van de terroir

Vale de Arca is een op en top natuurproduct 

dat wordt gecreëerd in de Portugese streek 

Alentejo. Deze vruchtbare streek kenmerkt 

zich door golvende velden die dikwijls worden 

gedomineerd door olijfbomen.

“Als ik Vale de Arca op mijn warme plancha giet, 

komen alle impressies van die streek op mij af”, 

vertelt Geert enthousiast. “Geen plezantere 

manier om de dag te beginnen met de geur van 

de terroir. Samen met Dolce brachten we vorig 

jaar een bezoek aan de olijfgaard in Alcacer do 

Sal, een dorp in de Portugese streek Alentejo, 

waar we onze eigen olijven mochten plukken 

en persen. Je merkt dat die terroir echt in de 

olijfolie is verwerkt. Bij een andere olijfolie 

heb je dat niet. Daarnaast is deze olijfolie 

enorm hittebestendig, zelfs tot 220 °C. Als ik 

Vale de Arca gebruik op mijn plancha rookt 

ze niet en behoudt ze haar genuanceerde 

en verfijnde smaak. Het smakenpallet van de 

olijfolie leent zich zowel voor warme als koude 

bereidingen en dat zorgt voor een wereld van 

mogelijkheden. Bovendien is de prijs-kwaliteit 

van Vale de Arce ongezien en beschikt hij over 

een uitzonderlijke lage aciditeit.”

Vale de Arca-olijfolie 2.0…technieken

Geert Gheysels: “Vale de Arca-olijfolie leent 

zich uitstekend voor verschillende plezante 

keukentechnieken. 01 Zo overgiet ik 

bijvoorbeeld rouget met warme olijfolie. Dit 

zorgt ervoor dat de schubben open komen 

te staan en dat de vis wordt gegaard. De 

schubben gebruik ik dan als chips. Dit is een 

techniek uit de Japanse keuken die perfect 

uit te voeren valt met Vale de Arca-olijfolie. 

02 Maar ook voor het maken van infusies 

leent Vale de Arca zich uitstekend. Ik denk 

bijvoorbeeld aan een infusie met Santolina 

ofwel heiligenbloem. Santolina staat ook wel 

bekend als olijfkruid. De stengels en bladeren 

geuren én smaken verrassend naar olijven en 

hebben heel wat culinaire toepassingen.

Olijfolie gëinfuseerd met dit kruid is met andere 

woorden een echte smaakbom. Naast infusies 

gebruik ik Vale de Arca ook 03 voor het maken 

van een panade: Japanse broodkruim met 

Vale de Arca en groene kruiden. Dat gebruik 

ik bijvoorbeeld bij het bereiden van lam. Wat 

we ook dikwijls doen is met de sifon een 

mousse van olijfolie maken met bijvoorbeeld 

een poeder van zwarte olijven. Eigenlijk kun 

je als chef je verbeelding de vrije loop laten. 

Zolang je het niet al te ver zoekt en de smaak 

van de olijfolie laat primeren.”

www.valedearca.com

www.anobesia.be
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Gegrilde heilbot, radijs, venkel, 
jus van snijboon, lentegroen

Skrei op de plancha, bloemkool, 
wortel, rode biet, koriander

BEREIDING

Snijd de venkel zeer fijn en maak deze zoetzuur met suikersiroop, azijn en koriander. 

Snijbonen centrifugeren tot sap en opwerken met wat sushi-azijn, olijfolie, peper en zout. De 

heilbotfilet grillen en afwerken met Maldon zout. Radijzen en lente ui macereren in olijfolie. 

Schik de groenten in het bord, daarop de heilbot en werk af met de mosterdsla en jus van 

snijbonen.

BEREIDING

Bak de skrei op de plancha of hete plaat. Frituur dunne schijfjes wortel en rode biet in 

olijfolie. Wortelsaus : Centrifugeer de jonge wortelen en laat de jus inkoken samen met 

witte wijn en sjalot. Voeg op het laatste ook de koriander toe. Werk af met wat verse 

boter. Maak een klassieke aardappelpuree en trek een streep op het bord. Schik hierop de 

gefruite wortel en rode biet, de bloemkool en jonge koriander.

INGREDIËNTEN

600 g heilbot // 1 bot radijzen // 1 venkel // 

250 g snijbonen // sushi-azijn // 

olijfolie Vale de Arca // peper en zout // 

lentegroen : mosterdsla, erwten, 

lente-ui, boontjes

INGREDIËNTEN

800 g skrei // 1 kg wortelen // 

1/2 bot koriander // 3 sjalotten // 

1/2 l witte wijn // 1 aardappel // 

1 klontje boter // 1/2 bloemkool // 

1/2 rode biet // olijfolie Vale de Arca
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Delino

Peter De Groote 
laat de zon schijnen 
met Delino-sauzen

Met de zomer voor de deur worden de barbecues vanonder het stof gehaald, maken 

winterstoofpotjes plaats voor zonnige gerechten en verhuizen we met z’n allen opnieuw naar 

buiten. Zo ook bij cateraar Ten Dauwe. Zaakvoerder en chef Peter De Groote gaat deze keer 

aan de slag met de culinaire sauzen van Delino en creëert 3 verrassende gerechten die het 

nakende zomerseizoen alle eer aan doen. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

Gastronomisch niveau met Delino

Als cateraar weet Peter De Groote als geen 

ander hoe belangrijk het is om goed voorbereid 

te zijn. “Koken voor zoveel gasten, vraagt 

uiteraard een goede organisatie. Als je op 

producten kan rekenen die deze voorbereiding 

net iets gemakkelijker maken, is dat als cateraar 

een ware verademing. De sauzen van Delino 

zijn hier het perfecte voorbeeld van. Delino 

biedt convenienceproducten waar we als chef 

zonder schroom gebruik van kunnen maken. Bij 

de organisatie van grote feesten zijn de sauzen 

dan ook een echte must. Zowel het uitzicht, 

de smaak als het aroma zijn van een bijzonder 

hoog niveau, wat maakt dat ze zich perfect 

lenen voor het koken op gastronomisch niveau. 

Bovendien is het mogelijk om creatief om te 

springen met de sauzen, dit zorgt ervoor dat 

een chef-kok nog steeds zijn eigen stempel kan 

drukken op de bereiding.”

Iedereen buiten

“Met de zomer in aantocht zal er opnieuw 

buiten worden gekookt en gedineerd”, vertelt 

Peter De Groote enthousiast. “Vooral het 

thema ‘back to nature’ valt in de smaak bij de 

consument. Denk aan een gastronomische 

picknick of een culinaire barbecue. We hebben 

hier een prachtige tuin die we fantastisch 

kunnen inrichten. Zo werkte ik vorig jaar 

samen met Ilse Duponcheel een compleet 

nieuw concept uit: ‘diner sur l’herbe’. De gasten 

namen plaats op grote strobalen in onze 

tuin waar ze konden genieten van culinaire 

verwennerijen –zoals zalm op de barbecue, 

lamsbout aan het spit, diverse wokgerechten 

enz. Alle gerechten werden eveneens buiten 

klaargemaakt. 

De sauzen van Delino lenen zich zowel voor 

koude als warme bereidingen en zouden dus 
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Delino

“Delino-sauzen passen naadloos 
in om het even welk culinair concept”
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bij een gerecht is: “De saus kan een gerecht 

maken of kraken. Daarom is het prioritair om 

steeds met sauzen van een uitzonderlijk niveau 

te werken en let op, als cateraar is er niets mis 

met het gebruik van convenienceproducten. 

Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van de Delino 

béarnaise als basis voor mijn choronsaus. 

Vandaag serveer ik ze samen met gegrilde 

chateaubriand, oesterzwammen, diverse 

ajuinen en gegrilde pomme fondante. Een 

lekker gerechtje die instant aan een gezellige 

zomerbarbecue doet denken. Verder heb ik 

de Delino light vinaigrette met fijne kruiden 

gemengd met een coulis van waterkers. 

Het resultaat is een verrassend lekkere en 

glanzende vinaigrette die wordt geserveerd 

met een kroontje van witte en groene asperges, 

een kwarteleitje en kingkrab. Als laatste heb 

ik een echte bistroklassieker gecreëerd, 

namelijk carpaccio van kalfszwezeriken met 

krokante croutons met de Delino honing-

mosterdvinaigrette. Alles 3 de gerechten 

perfect in dit concept passen. In diezelfde 

visie hebben we eveneens onze foodtruck, 

een hype die vanuit de Verenigde Staten 

komt overwaaien. Foodtrucks zijn daar niet 

meer uit het straatbeeld weg te denken. Bij 

ons zijn ze vandaag heel gegeerd op feesten 

en events. Wij bieden verschillende formules 

aan, maar een echte hit is ‘pulled pork’ ofwel 

traag gegaarde varkensschouder die daarna 

letterlijk in stukken wordt getrokken en tussen 

een broodje met koolsalade en bijvoorbeeld de 

barbecuesaus van Delino wordt geserveerd.”

“Delino-sauzen kunnen 
perfect op gastronomisch 
niveau gebruikt worden”

Out of the box

Peter De Groote is duidelijk wanneer we hem 

vragen hoe belangrijk de saus of de vinaigrette 

bewijzen nog maar eens dat je met Delino-

sauzen perfect op gastronomisch niveau kan 

koken”, besluit Peter De Groote.

www.delino.be
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Carpaccio van 
kalfszwezeriken, Delino 
honing-mosterd, 
krokante croutons

INGREDIËNTEN

500 g kalfszwezeriken hart // 400 cl Delino honing-mosterd // 4 sneden wit brood // 

kalfsbouillion: 1 wortel, 1 selder, 1 ajuin, kruidenboeket // paprikapoeder // currypoeder // 

2 soeplepels bloem // peper, zout // mosterdsalade groen // mosterdsalade bruin // 

10-tal zilveruitjes klein // 10-tal kleine augurkjes

BEREIDING

Zwezeriken 15 minuten blancheren in kalfsbouillon met boeket van groenten, uithalen 

en laten afkoelen in de koelkast met een gewicht er bovenop. De dag erna de zwezerik 

opkuisen en in fijne plakken snijden, licht bloemen, kruiden met peper en zout, curry en 

paprikapoeder. De schijfjes mooi krokant aanbakken en terug laten afkoelen. Croutons 

maken van wit brood. Dresseren en overgieten met de honing-mosterd vinaigrette van 

Delino. 

4 PERSONEN
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Kroontje van witte en 
groene asperges, kwarteleitje, 
kingkrab, Delino light 
vinaigrette fijne kruiden 
met waterkers coulis

INGREDIËNTEN

1 bondje witte asperges AA // 1 bondje dikke groene asperges // 4 kingkrabpoten // 

4 kwarteleitjes // 2 gewone eieren // 100 g Delinio Mayonaise // 200 cl Delino light 

vinaigrette fijne kruiden // 1 bondje waterkers // blaadjes/kruiden voor afwerking 

BEREIDING

De witte en groene asperges schoonmaken en beetgaar koken. De kingkrabpoten koken 

en het vlees uithalen. Kwarteleitje licht koken (moet nog licht lopend zijn). Krabvlees 

aanmaken met gekookt ei en Delino mayonaise. Vinaigrette : 3/4 light vinaigrette met fijne 

kruiden mengen met 1/4 waterkerscouli (waterkers blancheren en schrikken in ijswater, in 

Thermomix draaien). 

4 PERSONEN
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Bocuse d’Or

België plaatst zich 
voor wereldfinale Bocuse d’Or

Hongarije won op woensdag 11 mei de Europese finale van de Bocuse d’Or 2016. Op plaatsen twee en drie van de Europese finale eindigden 

respectievelijk Noorwegen en Zweden. België - met Chef Peter Aesaert, commis Michelle Boone en coach Jo Nelissen- behaalden de 9de plaats 

en plaatsten zich daarmee voor de wereldfinale in Lyon in 2017. In de internationale jury van twintig topchefs die de gerechten in Boedapest 

beoordeelden, zetelde ook Peter Goossens van Hof Van Cleve.

Tekst: Nadine Van Meerhaeghe voor Bocuse d’Or en Isabel Boons | Foto’s: Pieter D’Hoop

Kaart van de jeugd

Langs nationale en continentale voorrondes 

proberen landenteams van over de hele wereld 

zich van een plaats op de mondiale finale 

Bocuse d’Or te verzekeren. Voor Peter Aesaert 

was het de tweede keer dat hij ons land op 

Europees niveau mocht vertegenwoordigen, 

nadat hij weer als winnaar uit de nationale ronde 

was gekomen. En zoals elke editie trok Bocuse 

d’Or Belgium ook dit keer de kaart van de jeugd 

en werd de commis aangeduid in een wedstrijd. 

Michelle Boone, leerlinge van Spermalie, won die 

felbevochten, kwalitatief hoogstaande Commis 

Challenge. Jo Nelissen, chef én docent aan 

Spermalie, nam de coachingrol over van Patrick 

Spiessens en hij deed dat gepassioneerd. Dit 

trio, met ervaring enerzijds en ‘verse goesting’ 

anderzijds, trok dus na maanden van intensieve 

training naar de Europese finale en behaalde 

daar vandaag, 11 mei 2016 de 9de plaats. De 

eerste 11 van alle deelnemende Europese landen 

gaan naar de wereldfinale. België is daar dus bij! 

Goed gevoel

Tijdens de Europese finale moest in een 

tijdsspanne van vijf uur en volgens een strak 

schema een vis - en een vleesschotel worden 

bereid en geserveerd. Dat gebeurde in

een context die het beste te vergelijken was met 

een indoor sportwedstrijd: tegen professionele 

mededingers en tegenover een livepubliek 

moest ieder team presteren wat het anders 

in de intimiteit van eigen keuken doet. Het 

thuisland heeft het voordeel dat de keuze van 

vis en vlees aansluit bij hun traditie en aanbod. 

Ferdy Debecker, voorzitter Bocuse d’Or 

Winners: “Tijdens de wedstrijd is alle heel vlot 

verlopen voor België. Chef Peter Aesaert had 

een heel goed gevoel bij hetgeen hij doorgaf 

en dat is met onze plaats in de wereldfinale ook 

gebleken.”

Wereldfinale

“We mogen heel trots zijn op onze plaats in 

mondiale finale 2017 in Lyon”, vertelt Ferdy 

Debecker. De vzw Bocuse d’Or Belgium zal in 

de aanloop het team weer zo optimaal mogelijk 

omringen en hoopt dat met hen heel culinair 

België zich achter het Belgische team schaart. 

“We gaan ons op logistiek en technisch vlak 

nog proberen te verfijnen. We hebben heel 

wat opgestoken tijdens de Europese finale en 

dat gaan we meenemen naar de wereldfinale. 

Uiteraard zullen we ons opnieuw heel goed 

voorbereiden, maar we hebben geduchte 

tegenstanders. Ons doel? Eigenlijk is de 

Europese finale reeds een afspiegeling van de 

wereldfinale, maar uiteraard dromen we van een 

top 3”, besluit Ferdy Debecker. 

www.bocusedor.be
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Belgocatering

In Vlaamse velden met 
Belgocatering….

Dat Bartel Dewulf zweert bij kwaliteitsproducten in zijn bedrijfskeukens is ons niet vreemd. 

Belgocatering staat dan ook voor gastronomische catering op sterrenniveau. Een eigenzinnige 

aankooppolitiek rechtstreeks bij de boeren en een grenzeloos respect voor de mens achter het 

product resulteert in een unieke samenwerking en producten van een ongezien niveau. Bartel 

nam Dolce Magazine mee voor een culinaire omzwerving over Vlaamse velden, onvergetelijke 

ontmoetingen met de mensen die hun leven geven voor hun product… We brengen je een 

verhaal over straffe Vlamingen, over baanbrekend vakmanschap en over een ongeziene 

passie. Een driedelige reportagereeks met als eerste halte een wereld van duizenden kleuren 

in Dikkebus…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Henk van Cauwenbergh

Op zoek naar de mens achter het product 
in een wereld van duizend kleuren
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In Dikkebus, een deelgemeente van de stad 

Ieper, ligt midden de velden een compleet 

andere wereld. Het is de wereld van boer Dries 

Delanote en ‘Le Monde des Mille Couleurs’. Zijn 

manier van boeren noemt hij zelf ‘wild farming’ 

en zijn producten zijn van a tot z een creatie 

van de natuur, zonder manipulatie. Hij biedt 

groenten, allerlei kruiden en eetbare bloemen. 

Naast de gedomesticeerde variëteiten vind 

je bij Dries ook heel wat wilde of verwilderde 

varianten. Het smakenpalet dat je eraan treft, is 

ongezien. 

“Het is onder andere dankzij 
Belgocatering dat ik de boer 
kan zijn die ik wil zijn”

“Bij ons mag de natuur zijn gang gaan”, vertelt 

Dries enthousiast. “Iedere plant krijgt hier een 

volledig leven waardoor de bodem een enorme 

zadenbank heeft. Iets wat ze in de gewone 

landbouw en zelfs in de biolandbouw vermijden. 

Wat voor anderen onkruid is, is voor mij een 

culinair pareltje.”

‘Le Monde des Mille Couleurs’ biedt een aanbod 

om u tegen te zeggen. “Ik weet het zelf niet 

precies, maar het zullen er wel honderden zijn. 

Bovendien kunnen bijvoorbeeld 10 verschillende 

producten van éénzelfde plant komen: de 

wortel, het blad, de babyleaf, de bloem,..”, zegt 

Dries. “Dat is ook zijn grote sterkte”, vult Bartel 

Dewulf aan. “Wij nemen af wat Dries op een 

bepaald moment beschikbaar heeft en net dat 

zet onze chefs aan tot creativiteit. Elk stadium 

van een plant heeft namelijk een andere smaak, 

een smaak die Dries perfect weet te telen. “

www.belgocatering.be

millecouleurs@telenet.be
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Into the wild…

“Er is maar één sector waar het standaard is geworden om terug naar de natuur te 

gaan, back to basics.. en dat is de wereld van de chefs. Ik ben dus terecht trots op 

mijn klanten”, lacht Dries.

“Hier laten we bijvoorbeeld een bloemkool helemaal verwilderen, iets wat je in 

de supermarkt nooit zal zien want de consument wil een ongeschonden, grote 

en spierwitte bloemkool. Met alle respect, maar de natuur heeft zoveel meer te 

bieden. Uiteraard vraagt dit heel wat handenarbeid en maatwerk. Ik zou wel kunnen 

mechaniseren, maar mijn grote droom is om hiervan een project van mensen te 

maken. Uiteraard is dat niet evident, want personeel kost geld en onze specifieke 

manier van boeren, vraagt unieke karakters. Hier gaan we terug naar het principe van 

voedsel zoeken in de wilde natuur. De chefs geven ’s morgens hun bestelling door en 

wij plukken alles diezelfde dag.”

“Belgocatering zoekt steeds naar een diepe 
hartstocht in de mens, een oerpassie die je smaakt 
in het product”

En geloof ons, de smaken in Dries zijn natuur zijn ongelooflijk. Alles wat er groeit is 

eetbaar en je waant je er echt als Alice in Wonderland. We proeven winterpostelein, 

wilde erwt, radijsbloem, radijsbroccoli, wilde klaverzuring, ananassalie, verse 

zaadbolletjes… Teveel om op te noemen, maar te smaakvol om links te laten liggen. 

“De natuur brengt inderdaad schatten voort”, zegt Bartel. “Maar het vraagt ook hard 

werk van Dries en zijn team. Hard werk dat wij met Belgocatering maar al te graag 

ondersteunen. De kennis en knowhow van Dries zijn onbetaalbaar en zijn producten 

bulken van de passie. En dat is wat Belgocatering zoekt in zijn leveranciers, een diepe 

hartstocht die je smaakt in het product.”
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Dolce’s Petanque Trophee

08 AUGUSTUS 2016 

Een petanquewedstrijd voor de culinaire wereld. 

Jawel, u leest het goed. Op maandag 8 augustus 

organiseert DOLCE in samenwerking met Siësta 

Beach en empowered by The Mastercooks of 

Belgium een sportieve netwerkdag waarop het 

kruim van de gastronomische sector aanwezig zal 

zijn.

Een aangenaam evenement in internationaal 

gezelschap met een sportieve en culinaire toets. De 

spelletjes worden op een leuke manier afgewisseld 

met ‘Tournées Générales’ door de partner. De 

perfecte manier om gastronomie op een speelse 

wijze te ontdekken. 

Deze internationale petanquewedstrijd nodigt 

chefs en horecawerknemers uit om te netwerken 

binnen een sportief en gastronomisch kader.  

Deze tweede editie wordt versterkt met unieke 

proeverijen van onze partners. 

Eindigen doen we dit jaar wel op een heel unieke 

locatie in Knokke-Heist. Om in de Franse sfeer te 

blijven, nemen we u mee naar Chalet-Suisse waar 

we ons laten onderdompelen in de nostalgie van 

een Franse dorpskermis. Als klap op de vuurpijl 

zullen Mastercooks of Belgium, Cédric Poncelet 

en Peter De Groote, u verwennen met lekkere 

proeverijen. Een culinaire ‘T-Dansant’ boordevol 

ontdekkingen.

PROGRAMMA

10:30u

We starten met een energiek ontbijt.

Indeling van de teams - de chefs zijn kapitein!

Uitleg van de regels door de trofeedirecteur.

11:00u

Start van petanquewedstrijd

Middag

Eerste Tournée Générale

14:30u

Lunch en rosé op het strand 

16:30u

Awarduitreiking

17:30u

Chefs en spelers maken zich klaar voor het diner 

en de afterparty.

18:15u

Cocktailbar met Belgische bartender Peter Grunewald 

empowered by Cinoco

19:00u  

Uniek culinaire ‘T-Dansant’ by Mastercooks Cédric Poncelet 

en Peter De Groote op basis van de ingrediënten 

van onze partners.

21:00u

Einde van het officiële programma + aanvang van de afterparty 

met DJ Bartje De Graaf 
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PRESENTS

MONDAY, 8th of August 2016

via onderstaande qr-codevia onderstaande qr-code

Sfeerbeelden van 
andere evenementen

Bekijk de 
sfeerbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=DOIojABiNkU
https://www.youtube.com/watch?v=OR8lklpnUyg
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®

LOCATIE

Siësta Beach, Zeedijk 700, 8300 Knokke-Heist

Culinaire ‘T-Dansant’ 

Chalet-Suisse, Elizabetlaan 321, 8300 Knokke-Heist 

PRAKTISCH

De wedstrijd eindigt met een culinaire ‘T-Dansant’ 

by Mastercooks Cédric Poncelet en Peter De Groote. 

Afterparty tot in de vroege uurtjes.

Boek tijdig want het aantal plaatsen is beperkt.

Indien U wenst te genieten van een extra dagje Knokke – Heist, 

onze partnerhotels zijn: Lebeau - www.lebeauhotelzoute.be

   Hotel Ter Zaele - www.hotelterzaele.be

Bij vermelding “Dolce’s Petanque” krijgt u voordeeltarieven.

DEELNAMEPRIJS

Mastercooks en Dolce Club-leden in koksvest: 70 euro

Mastercooks en Dolce Club-leden zonder koksvest 

en echtgenoten: 90 euro

Horecawerknemers in koksvest of uniform: 85 euro

Horecawerknemers zonder koksvest of uniform: 95 euro

Prijzen zijn inclusief aangeboden dranken, 

maar omvatten niet de drankjes tijdens de afterparty.

Betaling kan via onderstaande link op onze website 

www.dolceworld.com. Ga naar club, klik op 

activiteiten, petanque en vervolgens op de 

link ‘inschrijven’. Of via storting op 

rekening BE 45 0688 9552 9689 Dolce World BVBA. 

Gelieve duidelijk de namen en categorie te vermelden.
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Lemonnier Siesta Restaurant Anobesia Taste and Colors

01 02 03 04

ambassadeurs

“ Passie voor eerlijke  
gastvrijheid in 
eenvoud”

“ Beach Bar with 
 Dolce far niente 
 and Hospitality”

“ Tasteful dining” “ Resto-boutique”

Geniet van de volgende voordelen
Onze ambassadeurs geven u extra voordelen wanneer u langs gaat en uw Dolce-clubkaart vertoont.

Gratis fles wijn 

(om mee te nemen naar huis)

Martin Rue Baronne Lemonnier, 82 

5580 Lavaux-Ste-Anne 

T. +32(0)84 38 88 83

www.lemonnier.be

Gratis glas rosé

Zeedijk 700

8300 Knokke-Heist

T. +32(0)475 37 97 56

www.siestabeach.be

Gratis fles wijn per 2 personen bij 

Culinaire degustatie of Ontdekking

Brusselbaan 216

1790 Affligem

T. +32(0)53 68 07 69

www.anobesia.be

Gratis pakketje huisgemaakte 

mignardises / 2 pers. bij het 

bestellen van koffie of thee

(om mee te nemen naar huis)

Groeningelaan 22

8500 Kortrijk

T. +32(0)56 40 40 40

www.tasteandcolours.com
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Dolce Travel

Dineren bij een Italiaanse mama, truffels zoeken in de Périgord of olijven plukken onder de Portugese zon… Dolce Travel organiseert culinaire reizen met 

een originele invalshoek en deelt vanuit een eigen wereldse ervaring gastronomische pareltjes met u. Naast diverse groepsreizen is Dolce Travel ook 

in staat om tailormade reizen aan te bieden: origineel, culinair en tot in de kleinste details afgewerkt. Verrassende reizen waar authenticiteit centraal 

staat!

Unieke ervaringen om te delen

Zoals de naam wel doet vermoeden is 

Dolce World, een ‘wereldse’ community die 

gelijkstemde culinaire zielen samenbrengt. 

Door unieke gastronomische ervaringen en 

door ontmoetingen met de meest gastvrije 

mensen, verzamelde Dolce de beste culinaire 

adressen ter wereld. En dit van gastronomie 

met sterallures tot echte authentieke pareltjes. 

“Het zijn net deze ervaringen die wij willen 

delen”, vertelt Ilse Duponcheel enthousiast. 

“We gaan steevast op zoek naar chefs en 

enthousiastelingen die aan de slag gaan met de 

culinaire rijkdom die er rondom hen te vinden 

is. Als we een groepsreis organiseren is het de 

bedoeling dat onze reisgezellen verbroederen 

en inspiratie opdoen. We zorgen er ook steeds 

voor dat we met de juiste mensen ter plaatse 

in zee gaan, dat kan gaan van een chef, tot een 

boer of een partner van Dolce. Prioritair is dat 

ze de ziel van de streek met ons willen delen. 

Bovendien gaan wij altijd zelf ter plaatse om 

er zeker van te zijn dat alles voldoet aan onze 

eigen verwachtingen.”

Van groepsreizen tot individuele culinaire 

belevingen

Dolce Travel organiseert zowel groepsreizen 

onder begeleiding van Dolce zelf, individuele 

reizen of op maat gemaakte culinair incentives. 

Proef de authenticiteit 
van de bestemming met Dolce Travel

“Uit mijn eigen ervaring als Hospitality 

Manager voor Sheraton wereldwijd en door 

intense contacten met vrienden en collega’s  

Ignace De Savoye, chef De 
Savoye: “Als Ilse Duponcheel 
een culinaire reis 
organiseert, mag je ervan 
uitgaan dat het top is!”

kunnen we altijd aan de verwachtingen van 

onze klanten voldoen. Dolce Travel biedt een 

unieke experience die je nergens anders zal 
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via onderstaande qr-code

Bekijk de 
sfeerbeelden

beleven. Onze doelgroep? Zowel partners 

of een groep vrienden, tot bedrijven die op 

zoek zijn naar een originele incentive met een 

culinaire invalshoek. Dat kan gaan van een 

privé-kooksessie met een plaatselijke chef, tot 

culinaire reis met teambuilding of strategische 

meeting. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een 

sportieve reis waarin energierijke voeding voor 

atleten centraal staat. Alles is mogelijk en wij 

zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt 

geleid.”

Geert Gheysels, chef 
Anobesia: “Reizen met Dolce 
Travel betekent genieten tot 
in het allerkleinste detail”

Mensen samenbrengen

“Niets is mooier dan ervaringen delen”, zegt 

Ilse. “Vandaar is ook de idee van Dolce Travel 

gegroeid. Wanneer we met onze Dolce-

partners en ambassadeurs de wereld intrekken, 

is het prioritair om samen te beleven en ons 

netwerk te delen. Een community-building die 

gesterkt wordt vanuit Dolce World. Zo plannen 

we bijvoorbeeld van 7 tot en met 9 november 

een exclusieve trip naar Casa Martini en 

Turijn voor onze partners en ambassadeurs. 

Deze trip wordt ongetwijfeld een fantastisch 

vermoutavontuur vol culinaire verwennerijen. 

Een verrassende kennismaking met de moeder 

der vermouts die volledig inspeelt op de trend 

van het moment.”

http://www.dolceworld.com/nl/events/exclusieve-trip-naar-casa-martini-en-gastronomisch-turijn


105

07-08-09

PROGRAMMA 

7 NOVEMBER  2016

11.30u: Vlucht Ryanair Businessclass van Charleroi // Aankomst in Torino omstreeks 13.00u // Transfer naar hotel // Verblijf in Grand Hotel 

Sitea. Dit hotel is gelegen in het hart van Risorgimento Turijn, net buiten de centrale via Roma en Piazza San Carlo, op wandelafstand 

van het Piazza Castello. Het hotel werd in de vroege jaren 1900 gebouwd en voorzien van een traditioneel merk van gastvrijheid. // 

Lunch: Aperitivo in “EL Pharmacia”: Turijns laatste nieuw concept // 20.00u: Piëmontees diner in Restaurant Carignano

8 NOVEMBER 2016

Ontbijt // Rit naar Pessione // Bezoek aan Casa Martini Pessione // 10.00u: Welkom @ Terrazza Martini // 10.15u: Bezoek aan Mondo 

Martini // 11.00u: Maak je eigen Vermout in het Martini Bar Academy // 12.30u: Martini mousserende wijn proeverijen (Prosecco, Asti, 

Rose, Brut) // 13.00u: Lunch in Martini Terrazza // 14.00u: Bezoek aan Martini Production // 15.00u: Mixologie Masterclass met 2015 

Martini Grand Prix-winnaar, Walter Gosso // 16.00u: Bezoek aan Martini-winkel // Terug naar Torino // Diner in sterrenrestaurant met 

uitzonderlijke klassieke service en charme. Inspiratie van Piëmontese keuken modern gebracht door DEL CAMBIO.

9 NOVEMBER 2016

Ontbijt // Transfer naar de luchthaven // 13.25u - Businessclass Ryanair // 14.55u - Aankomst Charleroi

NOVEMBER  2016

PRAKTISCH

Prijs

Voor meer info: jan@dolcemagazine.be of tel: 0474 54 04 66

De prijzen kunnen variëren afhankelijk van het moment van het boeken van de vlucht.

Dolce zorgt dat hun klanten een uitzonderlijke ervaring hebben en kan het programma 

aanpassen voor het goed van hun klantenprijzen incl. BTW, maaltijden en wijn

enkele kamer - 1187€

dubbele kamer - 899€

CASA MARTINI EN 
GASTRONOMISCH TURIJN
Exclusieve trip voor Dolce-partners en ambassadeurs naar de moeder van alle vermout: Martini.

BOEK NU!
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         Restaurant

partners



Taste the world of dolce

www.dolceworld.com

Community met MEER DAN 1800 LEDEN  |  BESCHIKBAAR WERELDWIJD in Engels, Frans en Nederlands

COLLECTORS ITEMS, boordevol exclusieve recepten van chefkok

H E T  E N I G E  3 -TA L I G E  C U L I N A I R  M AG A Z I N E  OV E R  TO P G A S T R O N O M I E

ABONNEREN?
mail naar info.dolceworld@gmail .com



www.dolceworld.com

g a s t r o n o o m  |  r e i z e n  |  k o k e n  |  p a s s i e  |  s m a k e n  |  v o e l e n


