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Frituur van de maand

Deborah en Lander van frituur Louis in Leffinge waren in 
de wolken toen ze vernamen dat ze bezoek kregen voor 
het maken van deze reportage.
‘Je mag al komen vanaf 9u30’, klonk het vrolijk aan de lijn, 
‘dan zijn wij al aan het werk’.
Dat bleek inderdaad bij mijn aankomst bij de frituur. Be-
drijvigheid alom in de zaak maar ondertussen tijd om 
mijn vragen breeduit de vertellen.
Sinds juli 2011 is dit koppel aan het werk in de mooie, 
functionele frituur in het hart van Leffinge, een deelge-
meente van Middelkerke, op een kleine 10 minuutjes van 
de zee gelegen.

Zelfstandig bloed

Deborah volgde hotelmanagement en werkte als hotelre-
ceptioniste in een Brugs hotel en Lander werkte een tijd-
lang bij Saturn in Brugge maar beiden voelden een zeker 
bloed door hun aderen stromen, het bloed dat zelfstandig 
wil werken, dat een eigen zaak wil opbouwen en tot een 
succes wil maken.
En zo geschiede.
Het pand waar de grootvader van Lander in woonde 
kwam vrij en dat was zonder twijfel een uitgelezen kans 
om een eigen zaak in op te bouwen. Leffinge is een kleine 
gemeente en de omliggende gemeentes nog kleiner. Dat 
maakt de aanwezigheid van een frituur, een bakker, een 
slager, enz… tot excellente zaken. Lander is bovendien 
een echte ‘Leffingenaar’ en Deborah afkomstig van Eerne-
gem, wat ook niet zo veraf is. Voor een dorpsfrituur is het 
zonder meer een voordeel als de uitbaters uit de streek 
afkomstig zijn.
Als eerbetoon naar de opa toe, doopten ze de frituur 
“Louis”, een leuke, mooie, naam die ondertussen ook in 
een succesproduct van eigen makelij is gebruikt.
Om niet zonder ervaring te starten, volgden zowel Debo-
rah als Lander de opleiding tot ‘friturist’ bij Syntra in Kor-
trijk. Een echte aanrader, naar verluidt, alleen het prakti-
sche deel is misschien iets te beperkt maar ervaring doe 

je zelf pas op als je voor de leeuwen wordt gegooid, als je 
het zelf moet zien waar te maken.
Zeker positief is de kennis die je er opdoet wat betreft de 
hygiënereglementering (HACCP). Die kennis en uiteraard 
de voortreffelijke manier van omgaan met de regelge-
ving, resulteerde bij het eerste bezoek van het Federaal 
voedselagentschap (favv) al meteen in de excellente score 
van 99%.
Gelukkig was er veel goede raad van zowel leveranciers 
als de installateur van de friteuse en zowel Deborah als 
Lander waren vrij snel vertrouwd met de gang van zaken.

Voor hen is de frituur de ideale werkplek. Hier doen ze al-
les samen en op enkele maanden tijd zat de routine er al 
goed in.
Lander houdt zich voornamelijk bezig met de frieten. En 
daarmee komen we al meteen op het terrein van de vers-
heid. Van meetafaan kozen ze hier voor verse aardappe-
len die in de frituur zelf worden versneden tot frietjes. Die 
keuze werd gemaakt op aanraden van Raf Voet (Perfecta) 
die zelf jarenlang succesvol verse frieten heeft verkocht in 
zijn eigen frituur. Zonder enige twijfel zijn zelf gesneden 
frieten smaakvoller dan andere varianten op de markt en 

de klanten zijn er unaniem over: excellent.
In de vroege uurtjes is Lander al in de weer met de snijma-
chine om de frietjes op de gepaste snit van 10 mm klaar 
te maken voor de voorbak die hij ook voor zijn rekening 
neemt. 
Wat de friteuse betreft kozen ze voor ‘ronde potten’ in 
plaats van de vierkante met de veel te zware manden. In 
ronde potten kunnen frietjes veel beter rondzwemmen 
en is het makkelijker ze te scheppen. Tijdens dat karwei 
is Deborah volop bezig met het invullen van de toonbank  
en te zorgen voor een mooie presentatie. Om het zichzelf 
en Lander makkelijk te maken, wordt elke dag dezelfde 
volgorde aangehouden zodat ze zonder nadenken de 
juiste snacks uit de toonbank kunnen nemen tijdens de 
bestellingen.

Probeer origineel te zijn

Misschien makkelijker gezegd dan gedaan maar toch kan 
elke frituur een eigen toets brengen in zijn zaak.
Dat was in elk geval de betrachting van Deborah en Lan-
der en ze zijn goed in het opzet geslaagd. Om te beginnen 
komt het niet meer zo vaak voor dat jonge frituristen het 
ganse procedé van zelf frieten snijden in ere houden, op 
dat punt verdienen ze hier al heel wat punten, daarnaast 
is er ook de overtuiging dat de klant enkel en alleen ‘vers-
heid’ verdiend.
In dat opzicht is de samenwerking met aardappelleve-
rancier Wyseur uit Brugge, een goede zaak. Ook daar zijn 
ze constant bezig met het zoeken naar de beste kwaliteit 
van aardappelen en die kwaliteit geven ze uiteraard graag 
door aan klanten zoals Lander en Deborah.

De ‘griddle’ bakplaat is nog zo’n instrument dat niet in elke 
frituur te vinden is. De ideale bakplaat voor het bakken 
van de 100% verse rundsburgers in verschillende variëtei-
ten die heel wat aanhangers vinden. Ook de zelf gecre-
eerde ‘Louisburger’ oogst heel veel succes. Het idee van 
deze burger met gebakken, ultra krokante ajuinringen, 
brachten ze mee van een trip naar Amerika en ondertus-
sen heeft het product al de lokale pers gehaald.
Ook de wraps zijn zeer succesvol. In plaats van broodjes 
willen klanten dit wel eens lekkerder vinden. Ook hiervan 
worden verschillende varianten aangeboden waaronder 
een vegetarische versie.
Frituur Louis is en blijft in hoofdzaak een echte Belgische 
frituur maar dan wel eentje die af en toe met leuke ver-
nieuwingen voor de boeg wil komen.

Leuke inrichting

Het exterieur van de frituur spreekt zeker aan. Het oude 
pand werd volledig uitgehold en verbouwd tot frituur en 

Versheid en vernieuwing
Sleutels tot het succes voor Frituur Louis in Leffinge
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 EDITORIAAL

We hoopten op een ‘hete’ zomer en we hebben er een gekregen. Dit jaar mogen we zeker niet klagen. Ik 

verondersteld dat de temperaturen meegenomen waren voor de frituursector en dat er soms tot de heel 

late uurtjes klanten over de vloer kwamen met geen zin om te koken maar wel zin in een heerlijk frietje met 

snack. September is de start van het najaar maar hopelijk ook nog van een mooie nazomer.

In dit najaar staan twee edities op het programma.

Omdat sauzen in onze frituurcultuur een belangrijke factor zijn, brengen we er in dit nummer een aantal 

wetenswaardigheden over en een overzicht van een aantal niet te versmaden exemplaren.

Voor de frituur van de maand zakten we af naar Leffinge waar twee fantastische, jonge frituristen een frituur 

hebben opgebouwd waar ze hun ziel hebben in gelegd. Ze brengen niets anders dan ‘versheid’, ‘traditie’ en 

toch zin voor vernieuwing. De moeite waard om eens te bezoeken.

Gewoontegetrouw vindt u ook de informatie van Navefri, nationaal verbond van frituurhouders en het in-

schrijvingsformulier voor de medailles in de orde van de GULDEN TIPZAK.

Het laatste nummer van dit jaar kan u verwachten begin november. 

We wensen u alvast heel veel leesplezier.
www.snackblad.be



Pauwels sauzen, dat is 100 jaar Vakmanschap!

Mijn mayo!
GRATIS SAUSMASTER bij overstap 
naar mayonaise en ketchup van Pauwels
Maak een afspraak met uw vertegenwoordiger en informeer naar de 
voorwaarden en andere voordelen.

Pauwels A4 ADVR 2 Prijs/Kwaliteit .indd   1 5/08/13   13:25
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INSCHRIJVING FRITUUR VAN DE MAAND
Dhr., Mevr.: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Frituur: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sluitingsdagen: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏  wenst zich in te schrijven voor FRITUUR VAN DE MAAND

Opsturen naar: Caroline Blyaert - Heidelbergstraat 21 -8200 Sint-Michiels of mailen naar: caroline.blyaert@skynet.be

Frituur van de maand
dat in niet meer dan 6 weken tijd. De benedenverdieping 
dient voor niks anders. De oorspronkelijke gang van het 
huis werd bewaard als gang voor de leveranciers en de 
vlotte toegang tot de ruimte waar de frieten worden ge-
sneden en waar zowel een koel- als diepvriescel voorzien 
werden voor het perfect stockeren van de voorraad.
Voor de start gingen Deborah en Lander wel eens neuzen 
bij andere frituren om een idee te krijgen van hoe wel en 
hoe zeker niet moest ingericht worden en als je het resul-
taat aanschouwt dan zie je dat er goed over is nagedacht.
Positief aan deze zaak is dat de zitplaatsen aan de ach-
terkant van de zaak werden voorzien. Reden is mensen 
de mogelijkheid te geven op het gemak te eten en niet 
teveel pottenkijkers te laten toezien hoe de frieten in de 
mond verdwijnen, zeg maar.

Er is een in- en een uitgang zodat mensen niet in elkaars 
weg lopen. Ik vermoed dat dat ten tijde van de drukke 
dagen van Leffingeleure (een gekend festival in Leffinge) 
geen overbodige luxe moet zijn. Voor die gelegenheid, 
die in september wordt georganiseerd, wordt het aanbod 
heel miniem gehouden om iedereen op een vlotte manier 
te kunnen bedienen.

Wit, zwart en groen zijn de meest voorkomende kleuren 
in de frituur en geven een heel frisse look aan het geheel. 
In de wacht- en bestelruimte is een groene wand en in 
het zitgedeelte zijn alle stoelen groen. Voor de opening 
kregen ze van de ouders een leuke groene klok met de 
startdatum van ‘Frituur Louis’.

Mensen die hun bestelling hebben geplaatst kunnen 
gaan plaatsnemen in het zitgedeelte of wachten om de 
bestelling mee huiswaarts te nemen.
Binnen zijn 32 zitplaatsen ter beschikking en op het tuin-
terras zijn er nog eens 16 extra.

Zowel Lander als Deborah zijn sociale 
mensen die zonder twijfel het gros van 
de klanten met naam aanspreken. Dit is 
zonder twijfel een dorpsfrituur die ge-
liefd is bij iedereen in en om Leffinge. 
In de vakantieperiode merken ze zelfs 
wie wellicht op reis is. De meeste klan-
ten hebben zo’n vaste routine wat ‘fri-
tuurbezoek’ betreft dat je er de klok 
op kunt gelijk zetten.
Daarnaast vinden een aantal fiets-
toeristen de weg naar de frituur en 
zeker ook de aannemers die tussen 
de kust en binnenland rijden want 
de Dorpsstraat van Leffinge geldt 
als doorgangsweg. De gratis WIFI 
die aangeboden wordt, kan voor 
hen een extra stimulans zijn om 
hier de maaltijd te nuttigen.

Voor de kinderen is de smulbox uiteraard een veel geko-
zen maaltijd maar ook de andere kinderen krijgen hier 
steevast een snoepje en speeltje overhandigd.
Heel leuk is het feit dat de speelpleinwerking tijdens de 
grote vakantie eens op bezoek komt in de frituur waar 
Deborah en Lander de kinderen de mogelijkheid geven 
om zelf frietjes te snijden en te kijken hoe het ganse bak-
proces erna in elkaar zit. Daarna krijgen ze de frietjes te 
verorberen. Wees maar zeker dat die klein mannen dat 
heel leuk kunnen vertellen thuis en dat ze graag klant zijn 
in de zaak.

Mensen als Lander en Deborah interviewen is een leuke 
zaak want je krijgt te maken met mensen die met hart en 
ziel vertellen over hun frituur, hun doel, hun plannen. Dat 
maakt dit werk net leuk om te doen.
Veel succes verder!  (CB)

Frituur Louis is op dinsdag gesloten. De ande-
re openingsuren zijn te vinden op de stijlvolle 
website van de zaak: www.frituurlouis.be

STUUR DEZE BON OP OF MAIL NAAR CAROLINE.BLYAERT@SKYNET.BE
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Cal is  Projects 
Ni jverheids laan 3
8940 Geluwe
Tel .  056 51 80 00
Fax 056 51 85 06
w w w . c a l i s . b e
i n f o @ c a l i s . b e

•  eigen ontwerpbureau
•  vrijblijvend ontwerp en prijsbestek
•  koel- en diepvrieskamers
•  koeling en verwarming met aircoheaters
•  keukeninrichting
•  service 7/7 - 24/24 h

Frituur en
snackbar
inrichting

Op 15, 16 en 17 september wordt Brussels Expo het decor 
van Horeca Life, dé professionele referentiebeurs voor gas-
tronomie en horeca. Dit evenement trekt elk jaar gemiddeld 
meer dan 20.000 bezoekers aan (restauranthouders, chefs, 
maîtres d’hôtel, sommeliers, hotelbeheerders, food & be-
verage managers, enz.). Zij komen naar Horeca Life om on-
der één dak een compleet aanbod te vinden van voor hen 
essentiële producten en diensten.  

In 2013 vindt de 9de editie van Horeca Life plaats. De beurs 
brengt gevarieerde en kwaliteitsvolle evenementen en ken-
de op elk vlak een constante groei sinds 2005 . Dit jaar orga-
niseert de beurs niet alleen de befaamde Master Classes en 
andere workshops,  maar vormt ze ook het kader voor twee 
prestigieuze wedstrijden: de “Belgische finale van de Bocuse 
d’Or” en de “Ster van de Belgische keuken”. 

De finale selectie van de Belgische kok die ons land zal verte-
genwoordigen op de internationale wedstrijd van de Bocuse 

d’Or,  vindt plaats op maandag 
16 september en zal opnieuw 
een groot aantal geïnteres-
seerde chef-koks aantrekken. 

De « Ster van de Belgische 
keuken » is een initiatief van 
Pierre Wynants, Frank Fol en 
Christophe Hardiquest, drie 

topchefs uit de verschillende regio’s van het land. Zij organise-
ren de nationale wedstrijd in samenwerking met de Belgische 
Keukenmeesters. De finale van de “Ster van de Belgische keu-
ken” wordt eveneens gehouden op Horeca Life, op dinsdag 17 
september. 

Horeca Life integreert daarnaast ook de klassiekers uit de 
wereld van de horeca: Bar Life, Fine Food Village en Wine Life. 
Daarnaast worden nieuwe themaruimten geïntroduceerd 
zoals de zones “Beer Life” en “Bakery Square”. Deze laatstge-
noemde vormt een inspiratieplatform voor de bakkerij-, pa-
tisserie-, chocolaterie- en roomijsindustrie en –ambachten. 

Horeca Life kan bogen op sterke partnerschappen met on-
der meer Bru, Manpower, Pommery, Metro, Electrolux…

EVENEMENTENKALENDER
Zondag 15 september
14u00 - 16u00 Wedstrijd van de beste keukenhulp

Maandag 16 september
7u00 - 15u00 Belgische finale van de Bocuse d’Or wedstrijd
•	 Voormiddag 1/4 finale van de wedstrijd “The star of the 

Belgian cuisine”

•	 Namiddag 1/4 finale van de wedstrijd “The star of the Bel-
gian cuisine”

16u30 Prijsuitreiking Wedstrijd van de beste keukenhulp en 
Belgische finale van de Bocuse d’Or wedstrijd

Dinsdag 17 september
Voormiddag 1/2 finale van de wedstrijd “The star of the Bel-
gian cuisine”
Namiddag Finale van de wedstrijd “The star of the Belgian 
cuisine”

OVER DE BEURS HORECA LIFE
De beurs Horeca Life werd in maart van dit jaar overgeno-
men door GL Events en Brussels Expo.
Horeca Life 2013 wordt dus een cruciale editie, een nieuwe 
start voor deze vakbeurs van de
gastronomie.
De volgende sectoren zullen er onder één dak vertegen-
woordigd zijn :
- de keukeninrichting
- de zaal- en terrasinrichting
- de fijne voeding,
- de dranken
- de IT
- de verzekeringswereld en de sociale secretariaten
- de nieuwe technologieën
- de technieken voor

Praktische info
Horeca Life 2013
15, 16 et 17 september 2013 - 11u-19u
Brussels Expo – Paleis 4 
Meer informatie : www.horecalife.be (RV)

De 9e editie van de beurs Horeca Life, méér dan ooit de  
place to be voor professionelen uit de gastronomie en horeca

NEWS
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NEWS

New York verliest hoger beroep 
frisdrankzaak
  

New York mag de verkoop van grote bekers frisdrank niet aan banden leggen. Dat 
heeft een rechter in hoger beroep dinsdag 30 juli besloten. Een lagere rechter had in 
maart dezelfde uitspraak gedaan.

Het stadsbestuur van New York wilde de grote bekers (473 ml) suikerhoudende 
drank in restaurants, bioscopen en stadions uitbannen, om op te treden tegen over-
gewicht.
De rechter oordeelde echter dat inwoners van de stad hun eigen keuzes moeten 
kunnen maken en dat een verbod oneerlijk zou zijn voor kleine ondernemers. (VV)

Ecoson scoort felbegeerd ISCC-certificaat 
Het Belgische Ecoson is er als erkend ophaler van gebruikte frituurvetten en 
–oliën in geslaagd het felbegeerde ISCC-certificaat te bemachtigen. ISCC is 
het eerste officieel erkende certificaat voor biomassa en bio-energie en kadert 
binnen de Europese richtlijn voor de productie van hernieuwbare energie. Met 

dit certificaat bevestigt Ecoson andermaal haar milieubewuste aanpak bij de productie van 
biodiesel en verhoogt het bovendien haar onafhankelijkheid, transparantie en internationale 
oriëntatie.

Winnaars Ecoson-wedstrijd
Om de recyclage van gebruikte frituuroliën en –vetten nog verder te stimuleren, organiseerde 
Ecoson een wedstrijd waarbij frituuruitbaters telkens een formulier mochten invullen wan-
neer Ecoson hun gebruikt frituurvet kwam ophalen. De vijf deelnemers die de hoofdvraag 
juist hadden en het dichtste bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag kwamen, wonnen 
een iPad 2. De gelukkige winnaars zijn de uitbaters van Frit Uurtje (Diepenbeek), Frituur Bo-
termarkt (Ledeberg), Frituur Express (Geraardsbergen), Frituur Paula (Zellik) en Frituur S-Bocht 
(Overijse). (VV)

DE BELG BLIJFT EEN VLEESETER
Grootste groei in categorie schapen- en lamsvlees
 
De Belg is en blijft belust op zijn stukje vlees. Dat blijkt uit een onderzoek van GfK op vraag 
van de VLAM. Toch neemt het thuisverbruik ervan de laatste jaren licht af. Het thuisverbruik 
van vers vlees (excl. gevogelte, konijn en wild) daalde vorig jaar met 4,5% naar 21,6 kg/capita. 
Binnen de verschillende vleessoorten was het schapen- en lamsvlees de voornaamste stijger. 
De vleesmengelingen kennen voor het eerst in jaren geen groei meer maar ze blijven de be-
langrijkste categorie. 

De voorbije jaren is het volumeaandeel van vers vlees (rund- en kalfsvlees, varkensvlees, scha-
pen- en lamsvlees, paardenvlees, orgaanvlees en vleesmengelingen) tegenover gevogelte, 
wild, konijn en vis dalend. In 2012 haalde vlees nog een volumeaandeel van 62,3% tegenover 
12,3% voor vis en 25,3% voor gevogelte, wild en konijn.

De Belg is chauvinistisch wanneer het op voeding aankomt. Onderzoek van InSites Consulting 
geeft aan dat 37% van de Belgen bij de aankoop van vlees let op het land van herkomst. Het 
aanbod bij de slagers en de supermarkten is in zeer grote mate van Belgische oorsprong. 80 
tot 100% van het vlees dat wordt aangeboden, is van Belgische origine. Kalfsvlees, konijn en 
varkensvlees halen daarbij de hoogste score. 
Wat betreft het vleesverbruik naargelang van de gezinssamenstelling zien we dat vleesmen-
gelingen veel populairder zijn bij jonge gezinnen, terwijl de in volume minder belangrijke 
vleessoorten als orgaanvlees, paardenvlees, kalfsvlees en schapen- en lamsvlees vooral goed 
scoren bij 50-plussers. Orgaanvlees, paardenvlees, kalfsvlees, schapen- en lamsvlees en rund-
vlees worden eerder in een- of tweepersoonsgezinnen gekocht. Voor varkensvlees zien we 
weinig verschil tussen de verschillende gezinsgroottes. 

Wat betreft de verschillen per regio worden de vleesmengelingen vooral in Brussel en Vlaan-
deren in verhouding iets meer gekocht. Varkensvlees wordt het meest gegeten in Vlaanderen. 
Rundvlees is vooral populair in Brussel en Wallonië en kalfsvlees is zeer sterk in trek in Brussel. 
Voor de minder verkochte vleessoorten zijn er duidelijke profielverschillen: schapen- en lams-
vlees is veel populairder in Brussel en Wallonië, en paardenvlees doet het dan weer veel beter 
in Vlaanderen.  (JV)

Engelse horeca gaat vooruit in 2012
De horeca in Groot-Brittanië heeft met 2012 een goed jaar achter de rug. De hon-
derd grootste bedrijven maakten gezamenlijk 7,1 procent meer omzet dan een jaar 
eerder.

De start van 2012 was nog moeizaam, meldt onderzoeksbureau Technomic, maar 
daarna is het crescendo gegaan met de Engelse horeca. De omzet Top 100 grootste 
horecabedrijven groeide met 7,1 procent en telt 7 procent meer vestigingen. Dat blijkt 
uit de Top 100 van Technomic die binnekort verschijnt.
Van de limited service restaurants (zoals McDonald’s, KFC etc.) groeide de omzet met 
6 procent,  de zogenaamde  full-servicerestaurants (in bediening) groeiden met 8,6 
procent. Gezamenlijk zetten e zo’n 14,7 miljard pond om, dat is omgerekend rond  € 
18,1 miljard.
Onder de ketens die vorig jaar positief opvielen zit bakkerijketen Greggs (derde op de 
ranglijst). Ook koffieketen Starbucks en kipketen KFC groeiden flink. McDonald’s staat 
op een en pubketen Wetherspoon op twee. (VV)

FAVV brengt nieuwe HACCP gids uit
De goedkeuring van de tweede versie van de gids voor de invoering  van een autocontrole-
systeem voor de horecasector werd op 7 augustus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Deze tweede versie van de gids wordt uitgegeven door het FAVV.
De gids is voorlopig alleen elektronisch te verkrijgen. In de loop van het najaar zal de gids  ook 
in gedrukte versie beschikbaar zijn. 
 
Wat zijn de voornaamste nieuwigheden?
Volgens de nieuwe wetgeving kunnen meer ondernemingen dan voordien van de versoepe-
lingen genieten. Ook is de gids uitgebreid met 4 aanvullingen: gefrituurde gerechten, ijs, pita 
en ambulante handel. Maar aangezien ook in het algemeen deel van de gids her en der veran-
deringen zijn doorgevoerd, raden we u aan de volledige nieuwe gids in uw zaak te overlopen. 
Tenslotte is er ook een voorbeeld van een reinigings- en ontsmettingsplan in de gids  opge-
nomen.
 
Vanaf wanneer is de nieuwe regelgeving van kracht?
Bij de publicatie van de goedkeuring van de gids in het Belgisch Staatsblad wordt vermeld dat 
er overgangsperiode voorzien is tot 7 november 2013. Vanaf die datum zal u dus ten laatste de 
regelgeving van de nieuwe gids moeten toepassen.
 
U kan de gids hier downloaden:
via de website van het FAVV
http://www.afsca.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/g023/

 (JV)

Huidige hoge jobverlies is nog maar 
topje van ijsberg voor horecasector
In juli zijn 858 Belgische bedrijven over de kop gegaan, zo meldt Graydon. Dit is 40 % 
meer dan in juli 2012. Horeca blijft de sector met het grootste aantal (162). Over de 
eerste zeven maanden van het  jaar kwamen er 15.672 jobs op de tocht te staan als 
gevolg van het faillissement van de werkgever. Dit is over die periode het grootste 
cijfer sedert de eeuwwisseling. Ook hierin is het aandeel van de horeca groot (2117 
voor België, 1067 voor Vlaanderen). Dit is voor de horecasector nog maar slechts het 
topje van de ijsberg. Zonder een ingrijpende verlaging van de arbeidskosten zal de 
invoering van de geregistreerde kassa in 2014/2015 een verlies van meer dan 20.000 
banen betekenen.
 
In 2014 kan de kassa vrijwillig worden ingevoerd en vanaf 2015 wordt ze verplicht 
voor iedereen die meer dan 10% van zijn omzet uit voeding haalt die ter plaatse wordt 
geconsumeerd. Op 12 juli keurde  de Ministerraad de ontwerpen (van wet en KB) goed 
ter uitvoering van het zogenaamde Horecaplan.  Dit Horecaplan heeft tot doel de ho-
reca meer economische ademruimte te geven en de sector zo door de invoering van 
de geregistreerde kassa met blackbox te loodsen. Het gaat om twee maatregelen: een 
iets voordeliger systeem van gelegenheidsarbeid en een lichte lastenverlaging op vijf 
vaste voltijdse werknemers.
 
Deze lastenverlaging is echter  ver van voldoende om een groot deel van de horeca 
in staat te stellen op een rendabele manier te kunnen ondernemen. Vele horecazaken 
slagen er niet in om rendabel te zijn. “De faillissement cijfers met bijhorend jobverlies 
die we nu zien zijn slechts een voorbode van wat ons te wachten staat.” zegt André 
Descheemaecker,  voorzitter van Horeca Vlaanderen.  “Laat dit een wake-up call zijn 
voor de overheid. Creëer een  ondernemingsklimaat waarin een horecabedrijf met 
personeel rendabel kan zijn. 

Bron : Horeca Vlaanderen
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EENVOUD. 

SMAAK.  

KWALITEIT. 

STABILITEIT. 

DUURZAAM.
TRADITIE.  
 

 

Zeg niet zomaar rund- of 

ossenvet voor elk 

frituurvet. Dé referentie 

sinds lang.  

Gebaseerd op een grondige 

selectie van de beste 

grondstoffen.  

Het is de basis voor de 

ideale friet. 

Een kwaliteit die dag na 

dag wordt gegarandeerd. 

 

. 100 % natuurlijk product 

. Geraffineerd ossenvet 

. Duurzaam in gebruik  

. Stabiele bakstof 

. Zonder artificiële bewaar-, 

  kleur- en smaakstoffen 

. Geen gehydrogeneerde vetten 

. Beschikbaar in: 4 x 2,5 kg 

 5 kg  

 10 kg

 12,5 kg

Vanaf 1 september tot ongeveer 1 december (of tot einde voorraad) loopt er een consumentenactie op de 
Crizly Pikant met de slogan “Gevaarrrrlijk lekker”. Bij aankoop van 1 Crizly in de frituur krijgt de consument 
een geluksticket. Op dit ticket staat een nummer dat de consument kan ingeven op www.crizlysnack.be.
Door de code in te geven maakt de consument kans op een citytrip naar NEW YORK, concerttickets of cine-
matickets. Dus hoe meer Crizly’s de consument koopt bij zijn/haar favoriete frituur hoe meer kans op een 
mooie prijs. Hiermee wil Vanreusel Snacks meer mensen naar de frituur brengen. Natuurlijk willen ze ook 
het product op zich bekender maken bij de consument aangezien dit een uniek horecaproduct is.
Daarnaast is het vanzelfsprekend dat ze bij Vanreusel Snacks de frituristen niet vergeten zijn.
De friturist zelf  maakt kans op een citytrip naar een Europese stad en krijgt bij het insturen van 10 actiefly-
ers (die zich tevens in de doos bevinden) 1 gratis doos. 
Meer informatie is terug te vinden in de dozen van de Crizly zelf en op de website, www.vanreusel.be, waar 

ook promotiemateriaal kan aangevraagd worden. (RV)
Heerlijke spies van schijfjes gehakt afgewisseld met ui en omhuld door een krokant en licht pikant jasje

Groei wereldwijde omzet 
foodservice stagneert
De foodservice-omzet groeide vorig 
jaar wereldwijd slechts met iets meer 
dan 1 procent, meldt Euromonitor In-
ternational. Dat de wereldwijde om-
zet becijferde op een duizelingwek-
kende €2.032 miljard.

De lage groei komt vooral door stag-
natie in Europa en de magere groei 
in Noord-Amerika. Euromonitor ver-
wacht in Europa ook geen snelle ver-
betering vanwege de aanhoudende 
crisis. Ook het Verre Oosten is niet 
meer de groeimachine die het eerst 
was.
Mooie groeicijfers in Latijns Amerika 
en het Midden-Oosten zorgen er voor 
dat 2012 niet helmaal in mineur is af-
gesloten.
Overigens ziet volgens Euromonitor 
de toekomst er voor de grote ketens 
nog steeds goed uit. Ze moeten er 
alleen rekening mee houden dat de 
groei niet vanzelf komt en niet meer 
vanzelfsprekend is. Er zal meer moeten 
worden gedaan om succesvol te zijn 
en blijven.  (JV)

Gevaarlijk lekker in de frituur....
Vanreusel Snacks blijft de frituristen ondersteunen met marketingacties

MINDER ZEEUWSE 
MOSSELEN  
DAN VERWACHT
De nieuwe oogst Zeeuwse mosselen 
valt in de smaak. Sinds het mosselsei-
zoen op 24 juli van start ging, is het 
belangrijkste deel van oogstbare mos-
selen in de Oosterschelde nu al gecon-
sumeerd. Gezien de latere start van 
het mosselseizoen is de vraag groot. 
Verder blijken de voorraden in de Oos-
terschelde kleiner dan verwacht, waar-
door de huidige aanvoer van Zeeuwse 
mosselen uit de Oosterschelde een 
stuk kleiner is dan vooraf ingeschat. 
Hetgeen leidt tot een schaarste waar-
door veilingprijzen op de Mosselvei-
ling in Yerseke oplopen. Schaarste 
heeft ongetwijfeld voor gevolg dat de 
prijzen in stijgende lijn gaan.  (VV)
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Special

Het grootste gamma bestaat uit de ‘geëmulgeerde sauzen’ 
waar mayonaise, speciaal sauzen op basis van mayonaise, 
dressing en dressingachtige sauzen in onder te brengen 
zijn. Een tweede groep van producten zijn te benoemen als 
de ‘niet geëmulgeerde sauzen’ waarin vinaigrettes, mosterd 
en ketchup onder te brengen zijn.
Een emulsie is een mengsel van 2 niet mengbare fazen, 
bijvoorbeeld olie en water. Het bestaat uit een waterafsto-
tende en een waterminnende fase. Een emulsie bestaat uit 
een continue en een disperse fase.
Volgens de Belgische wetgeving is mayonaise een geëmul-
geerde saus die minstens 80% vetstof en 7,5% eigeel be-
vat.  Verder bevat mayonaise nog azijn, mosterd, kruiden en 
zout. Er is een Europese code die mayonaise beschrijft als 
een geëmulgeerde saus die minstens 70% olie en 5% eigeel 
bevat.  Frankrijk volgt die code.
In Engeland en veel landen buiten Europa zijn er geen wet-
telijke normen voorzien. 
Een dressing is een geëmulgeerde saus waarbij een gedeel-
te van de oliefase vervangen wordt door een zetmeelfase 
en dus volgens de wetgeving niet als mayonaise mag ver-
kocht worden.  De zetmeelfase zorgt ervoor dat de saus zijn 
gewenste consistentie verkrijgt.
Schepbare sauzen zijn mayonaises of dressings waaraan 
kruiden, specerijen en aroma’s worden toegevoegd.
Voorbeelden Samurai, Andalouse, Tartare, Cocktail.
Vloeibare sauzen zijn zoals schepbare sauzen maar minder 
dik door de verlaging van het olie- of zetmeelgehalte.
Voorbeelden Bieslook vinaigrette, Yoghurt vinaigrette.

Niet geëmulgeerde sauzen
Tweefasige vinaigrettes
Bij deze producten treedt er een fasescheiding op tussen de 
oliefase (bovenaan) en de met kruiden voorziene waterfase 
(onderaan). Voorbeelden Vinaigrette mosterd, Vinaigrette 
tuinkruiden.
Ketchup(-achtigen)
Ketchup wordt gemaakt met tomaten, suikers, azijn en zout.
Kruiden (vb. Curry) kunnen het een speciale smaak geven.

Laag vet producten
De laag vet producten bevatten maximum 5% olie.
Voorbeelden Barbecue saus, Loempiasaus.

Mosterd
Mosterd wordt verkregen door het mengen van azijn met 
geplette zaden.
Men voegt ook nog zout en specerijen toe.  Mosterd wordt 
niet bij Vleminckx N.V. zelf geproduceerd maar wordt ex-
tern aangekocht.

Algemene informatie over Ketchup
Tomatenketchup wordt gemaakt van heel veel tomaten in 
een geconcentreerde vorm, met toevoeging van zout, salie, 
peper, azijn en geleisuiker. Ketchup wordt veel gebruikt bij 
snacks, tussendoortjes en maaltijden. In veel landen wordt 
ketchup het meest bij frieten gegeten. Het is de populairste 
rode saus ter wereld. De naam “ketchup”is een Engelse ver-
bastering van het Chinese woord “ke -tsjiap”voor de saus. 
De oorspronkelijke saus werd namelijk in China gemaakt 
van sojabonen en heette ke-tsjiap. Het gebruik van ketchup 
kent nog niet eens zo’n lange geschiedenis. De opmars is 
begonnen na 1960. De barbecue is een eetgewoonte die 
ook is overgevlogen uit Amerika. Zweden, Finland en Dene-
marken zijn de grootste ketchup gebruikers.

Typische Belgische sauzen : mayonaise en afgeleide ge-
emulgeerde sauzen zoals cocktail, tartaar, curry, andalouse, 
bearnaise en americain. In vergelijking met Nederlandse 
sauzen, zijn Belgische sauzen zuurder, bevatten minder sui-
ker maar vaak wel meer olie, 80% ten opzichte van 70% in 
andere landen. In vergelijking met Franse sauzen zijn vaak 

zuurder en typerend is de typische mosterdsmaak die in 
veel sauzen wordt verwerkt en met name Dijon mosterd 
is erg populair. Belgen zijn de grootste consumenten van 
deze heerlijke saus.

Mosterd zoals we het kennen is ca 3000 jaar oud. Maar er 
zijn ook meldingen over mosterd(zaad) die 6000 jaar terug 
gaan.Elk land heeft zijn eigen soort. De ‘oermosterd’zal een 
grove mosterd geweest zijn. Ook wel Ancienne. Later heeft 
elk land of streek zijn eigen smaak ontwikkeld. In België zie 
je veelal de scherpere Dijon, Moutarde Forte en een ‘Zuiver 
mosterd’. In Frankrijk is de Dijon verre weg het meest favo-
riet samen met de Ancienne. De Duitsers eten veelal een 
“mittelscharfer Senf’’. De Nederlandse mosterd is mild met 
daarnaast een pittige grove mosterd. In de oosterse keuken 
(in met name India) wordt met name mosterdzaad en mos-
terdolie veelvuldig gebruikt.  

Trends
Trends zijn momenteel zout reductie en gebruik van schar-
relei of vrije uitloop neemt steeds meer toe. Door nieuwe 
regels uit Brussel moet de kooi van de kippen groter wor-
den dit jaar en dit geeft prijsverhogingen.  

Gebruik is per regio verschillend zelfs in een klein land als 
België. In regio limburg wordt bijvoorbeeld vaak een zoete 
fritessaus gevraagd en veel minder de zuurdere Belgische 
mayonaise. Op snacks wordt Samurai steeds meer gebruikt, 
ook de curry ketchup en andalous zijn erg populair. Als er in 
West-Vlaanderen frietjes met currysaus of tomagrec besteld 
worden, dan staat er hoogstwaarschijnlijk een Antwerpe-
naar in de frituur. Jonger publiek neigt naar zoete sauzen 
zoals de smoelsaus, de belgian pickles valt dan weer erg in 
de smaak bij een wat ouder cliënteel. Er is een duidelijke 
trend naar zoetere of juist pikantere sauzen, sauzen die daar 
wat tussenin zitten bv. coctailsaus of frikandelsaus, die ver-
kopen minder dan vroeger. In Brussel zien we meer dan in 
Vlaanderen de  combinatie van pittabar en frituur. De ha-
lal sauzen winnen in deze regio dan ook steeds meer aan 
belang. In deze sector zijn naast de klassiekers andalouse, 
looksaus en samurai, ook de brasil en pili-pili zeer populaire 
sauzen. Frituren zien in deze tijden van crisis dat er bij mee-
neembestellingen bespaard wordt op dranken en sauzen. 
Er is een uitgebreide keuze in sauzen in de supermarkten, 
toch hoort men altijd: ‘de mayonaise van de frituur, die 
smaakt toch véél beter dan die van thuis’.

Sauzen algemeen

Geen land waar je in een frituur of snackgelegenheid zoveel 
sauzen op het aanbod vindt als in België.
Ooit begon het met mayonaise, mosterd, pickles en mis-
schien ketchup maar daar kwam in de loop der jaren heel 
wat verandering in. Sommige frituren pakken uit met ellen-
lange lijsten van mogelijke sauzen. Zelfs nu wordt af en toe 
nog een nieuwe saus op de markt gebracht of een variatie 
van een bestaande saus. Op die manier willen de sauzenfa-
brikanten de focus blijven leggen op een product dat min-
stens even belangrijk is in de frituur dan de friet.
Er was een tijd dat frituren maar enkele soorten saus aanbo-
den die ze wel of niet, op vraag van de klant, op de frituur 
mikten. ‘Mikken’ is dan precies het juiste woord want de 
eerste sauzen zaten niet in van die handige en superhygië-
nische dispensers die bij voorkeur nog in een koeling staan 
ook. Neen. De eerste sauzen waren te vinden in glazen of 
plastic potten waarin een houten lepel huisde. Een lepel die 
misschien wel meer dan één dag in de pot bleef staan? In 
die tijd waren er ook veel minder hygiëneregels dan nu het 
geval is.
Mensen stonden er niet bij stil dat er zich wel eens tal van 
bacteriën ontwikkelden bij het bewaren en serveren van 
saus. Ook voor de warme sauzen zoals de populaire stoof-
vleessaus schrijft de HACCP strikte regels van behandeling 
toe. Ook die regels werden vroeger niet door iedereen ge-
volgd wat mogelijks resulteerde in klachten van klanten die 
na het bezoek aan de frituur te kamen hadden met ernstige 
buikkrampen of een voedselvergiftiging hadden opgelo-
pen. Ondertussen is elke friturist vertrouwd met het belang 
van een goede hygiëne, belang van controle en belang van 
voedselveiligheid. Een goede zaak in elk geval.

Massa’s, massa’s
Net zoals het aanbod snacks een enorme vlucht nam – er 
was een tijd dat er bij nagenoeg elke Belgische horecavak-
beurs meerdere nieuwe snacks werden voorgesteld- was 
dat bij sauzen ook het geval. Soms werden nieuwe sauzen 
gemaakt ter ondersteuning van nieuwe snacks op de markt. 
Denken we maar aan de populaire burgers die met speci-
fieke sauzen worden op de markt gebracht. De klant houdt 
ervan een speciale saus bij een speciale snack te eten en 
dus werden bepaalde nieuwe sauzen zeer populair.
Dat grote aanbod maakte het er voor de frituristen niet 
altijd makkelijk op. Het gamma van sauzen bij de verschil-
lende en talrijke leveranciers is zo groot dat het een wel-
overwogen keuze moet zijn wat het aanbod zal uitmaken.
Een Américainsaus of Andalousesaus kan totaal anders 
smaken in de verschillende frituren van hetzelfde dorp. Ei-
genaardig is dat sommige klanten zelfs een frituur kiezen in 
functie van de smaak van het soort saus. Saus wordt daarbij 
een niet te onderschatten product in de frituur.
Heel wat frituren kiezen daarom om een heel ruim assorti-
ment sauzen aan te bieden en blijven vaak heel trouw aan 
het gekozen merk.
Dat heeft alles te maken met de gewoontes van de klant. 
Als je plots van saus verandert zal dat heel snel opgemerkt 
worden en de mondige klant spaart zijn commentaar niet.
Sommige frituren kiezen daardoor voor een gemengd aan-
bod. Die smaken komen van die leverancier, andere van een 
andere om nog een andere leverancier te nemen voor een 
aantal sterk populaire sauzen of specifieke sauzen. Dat kan 
resulteren in een minder mooie ordening van de sauzen op 
het schap maar tja … de klant gaat voor alles en die zal er 

niet wakker van liggen of de presentatie van de verschil-
lende sauzen misschien iets beter kan.

Handiger
Gelukkig bieden heel wat leveranciers handige dispenser-
systemen om de sauzen op een hygiënische manier te be-
waren en te serveren.
Ik weet nog perfect de lancering van de zogenaamde ‘bag-
in-box’. ‘Wat een raar zicht’ moeten heel wat bezoekers aan 
de horecabeurzen gedacht hebben bij het zien van die 
plastic zakken met mayonaise en de spuittuit die in het 
dispensersysteem moest worden geduwd. Dat het handig 
was, was vrij snel duidelijk en de systemen werden steeds 
beter en beter zodat de omschakeling van de plastic potten 
naar de nieuwe, modernere en veel hygiënischer systemen 
heel snel ging. Er zijn ook leveranciers van dispensersyste-
men die los staan van de sauzenfabrikanten en die met 
plaatsbesparende dispensersystemen komen die gekoeld 
worden zodat de hygiëne en frisheid van de saus nog beter 
gegarandeerd worden. Een echt positieve evolutie.
Buitenlandse klanten kijken ongetwijfeld hun ogen uit bij 
het aanbod van sauzen en weten waarschijnlijk niet welke 
saus ze nu precies moeten nemen. De Belgische klant weet 
het wel. Heel wat frietliefhebbers nemen zelfs geen genoe-
gen met één saus maar kiezen er twee of soms wel drie bij 
hun pakje friet.
Sommigen kiezen voor een warme saus in combinatie met 
een koude. Ik kan me voorstellen dat ook dat zicht bij bui-
tenlandse klanten de wenkbrauwen doet fronsen maar is 
dat erg? Neen, helemaal niet want wat lekker is heeft het 
recht er bizar uit te zien… 

 Caroline Blyaert

Belgen en sauzen: hand in hand
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Zeisner  
Curry Ketchup Hot
Deze ketchup is door Zeisner gelanceerd voor de lief-
hebbers van een pittige saus. De smaak is een portie 
vurigheid gecombineerd met de zoetste tomaten. 
(RV)

Special

Als gevestigde waarde op de sauzenmarkt brengen wij u 
het beste product met een uitstekende kwaliteit. Want daar 
draait het uiteindelijk allemaal om bij La William. Met onze 
verfijnde sausjes weten wij het beste in elk gerecht boven 
te halen. Met verse kruiden en natuurlijke ingrediënten bie-
den we u unieke producten en dat is onze sterkste troef. Wij 
zijn de uitvinder van de Andalouse en de Brasil saus. Ons 
sauzenpalet omvat zowel traditionele waarden als vernieu-
wende, exotische ontdekkingen. Naar aanleiding van het 
50-jarig bestaan werd de Tartare Original 1963 gelanceerd 
met het oorspronkelijke recept op basis van verse uien. Met 
aandacht voor kwaliteit en authentieke ingrediënten bezor-
gen wij uw smaakpapillen een ware sensatie. Een reputatie 
die wordt bevestigd door onze toegewijde salesverant-
woordelijken, die altijd klaar staan om klanten advies, on-
dersteuning én de beste oplossing te bieden. Al 50 jaar, het 
land van de smaak.
Wij waren de eersten die de enige echte Andalouse saus op 
de markt hebben gebracht!  Hoe we zoveel pit en smaak in 
onze Andalouse brengen? Met lekkere mosterd, ansjovis en 
wat kappertjes. Na 40 jaar is ons recept nog altijd even suc-
cesvol en heeft de Andalouse van La William een vaste stek 
veroverd in vele koelkasten. 
Deze pittige saus op basis van mosterd en tomaten past 
perfect bij alle soorten rood vlees, maar ook bij frietjes of 
een vleessaté.

Brasil is een fruitige saus die rijk is aan verse ananas. Met 
een unieke mengeling van kirsch en curry zorgt deze su-
blieme, zoete smaak van Brasil voor een ware exotische sen-
satie! Deze saus past perfect bij kip en frietjes of bij hapjes. 

Met Tartare Original 1963 keren we terug naar het originele 
recept van vijftig jaar geleden. Op basis van verse uien pre-
senteert La William u trots een lekkere romige saus volgens 
het authentieke recept! Deze heerlijke saus past goed bij 
koude vis- of vleesgerechten, zomerse slaatjes, gegrilde pa-
ling of een stevig pak friet!
La William sauzen zijn verkrijgbaar in verschillende verpak-
kingen voor frietkramen, snackbars, en andere horecaza-
ken.  (VV)

Ontdek het uitgebreid assortiment op 
www.lawilliamprofessional.be of contacteer 052 30 77 21

La William bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden! 

De mayonaise, ketchup, Andalouse, Samurai, gele curry, 
tartaar, pickels, smoelsaus en hamburger sauzen  zijn de 
toppers van Pauwels en inmiddels een begrip geworden 
bij de professionele gebruiker, deze zijn niet in supermarkt 
verkrijgbaar en dus een meerwaarde voor de professionele 
verkoper!

Er is voor Pauwels sauzen een zeer uniek systeem ontwik-
keld, de SausMaster en deze is tot vandaag de dag zijn 
naam meer dan waard. Niet alleen gaat het lang mee omdat 
het een zak in gaat van 7,5 L, ook is er weinig afval doordat 
er voor een zak gekozen is. De inox pompen gaan bij profes-
sioneel gebruik een leven lang mee. Meerdere sauzen zijn 
te bestellen voor dit systeem, zoals: mayonaise, (curry) ket-
chup en allerlei speciaal sauzen die harder lopen, zoals de 
samurai, andalouse, tartaar en cocktail. Vandaag worden er 
interessante kortingen gegeven om de sauzen van Pauwels 
extra te promoten in deze SausMaster.
Voor speciaal sauzen is er een gratis 5L bag in box systeem 

ontwikkeld, gezien 
er minder volume 
wordt verkocht dan 
met de mayonaise 
fritessaus en ketchup 
en curry een uitste-

kend alternatief

Pauwels maakt ook 
sauzen in 1L  tubes 
met antilekdop en 3L 
petbokalen met gra-
tis pomp.
Smoelsaus is de laatste ontwikkeling en bij jongeren zeer 
populair! Het is een zoete saus met curry en stukjes, zeer fris 
en lekkerst wanneer dit koel wordt geserveerd, maar men 
moet dit niet koel bewaren, dit is praktisch bij transport en 
opslag.
Interesse in sausmaster extra kortingen of meer uitleg over 
Pauwels sauzen of vetten? mail naar catering@pauwelsnv.
be voor een bezoek van uw vertegenwoordiger voor meer 
uitleg en aantrekkelijke acties

100 jaar geleden begon de familie Pauwels met het maken 
van sauzen. Vandaag de dag maakt de firma Pauwels , een 
groot deel van de sauzen voor de frituur in onder Pauwels 
merk en private label. Naast sauzen levert Pauwels ook vet-
ten, zoals rund, palm een mix, een vloeibaar vet en olie en 
margarine in vaste en vloeibare vorm.  (JV)

MARKET INSIGHT
Snacks en sauzen gaan 
hand in hand
Belgen snacken graag. Omdat we geen zin en/of tijd heb-
ben om te koken, of juist omdat we er ineens zin in heb-
ben. Uit onderzoek dat snackfabrikant Beckers Benelux liet 
uitvoeren, blijkt dat de voornaamste reden om te snacken 
is dat we iets willen eten dat gemakkelijk is en goed vult. 
Daarnaast is een belangrijke reden dat we snel iets kleins 
willen eten en lichte trek hebben. 78% van de mensen 
combineert zijn snack graag met iets anders. De meerder-
heid kiest voor friet, op de voet gevolgd door saus.

Saus
Saus bij een snack zorgt vaak net voor dat stukje extra ge-
not. Voor eenderde van de Belgen is mayonaise de meest 
populaire saus. Vooral vrouwen kiezen hier massaal voor. 
Bij mannen staat curry ketchup op de tweede plaats, ter-
wijl dit voor vrouwen tomatenketchup is. Andalouse saus 
staat bij mannen op de vierde plaats en is daarmee veel 
populairder dan onder vrouwen.

Ticketwaarde
Aangezien sauzen voor frituren de winst voor een groot 
deel bepalen, doen ondernemers er goed aan sauzen ex-
tra onder de aandacht te brengen. Aantrekkelijke combi-
naties tussen snacks en speciale sauzen zijn enerzijds voor 
de consument interessant en aan de andere kant voor de 
ondernemer. Doordat er voor speciale sauzen iets extra’s 
gevraagd kan worden, en de klant dit kleine verschil vaak 

niet eens belangrijk vindt, is dit pure winst voor de onder-
nemer.  Voor frituristen is het dan ook de kunst om zich op 
een positieve manier te onderscheiden van lokale bran-
chegenoten. Dit kan zijn door een unieke saus, een uniek 
product of natuurlijk een combinatie hiervan.
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www.zeisnerketchup.be

ONTDEK
DE NIEUWE
ZEISNER
CURRY
KETCHUP
HOT!

Taste on top!
Zeisner Ketchups

Vraag nu je 
promopakket 
aan via de website 

www.zeisnerketchup.be
of bel naar 011/808 747

BTW op voedselschenkingen wordt afgeschaft
Federaal minister van Financiën Koen Geens zal het via een omzendbrief mogelijk maken om voortaan de BTW op voedselschenkingen terug te vorderen. Daardoor is het niet langer goedkoper 
om het voedsel weg te gooien in plaats van het te schenken aan bijvoorbeeld de Voedselbanken. Comeos, de federatie van de handel en diensten in België, reageert bijzonder opgetogen.

“Op dit ogenblik wordt 60 procent van de onverkoopbare 
voedingsmiddelen vernietigd. Voor de producent of voor 
de distributeur was dit tot nu toe de goedkoopste manier 
om zich te ontdoen van overstocks”, aldus Geens. Om dit 
probleem uit de wereld te helpen, heeft hij aan de BTW-ad-
ministratie van de FOD Financiën de opdracht gegeven om 
een omzendbrief uit te werken die de omstandigheden, mo-
daliteiten en voorwaarden omschrijft waarmee handelaars 
de BTW kunnen terugvorderen bij voedselschenkingen. 
Voor superettes en voedingszaken wordt het nu interessan-
ter om goederen te schenken in plaats van ze te vernieti-
gen. De voorwaarde is dat de voeding ook door de liefda-
digheidsorganisaties gratis wordt uitgedeeld. De maatregel 

heeft vooral belang voor de zogenaamde ‘ onverkoopbare’ 
voedingsmiddelen. Dat zijn producten die nog geschikt zijn 
voor consumptie, maar onverkoopbaar zijn geworden door 
bijvoorbeeld overtollige voorraden, het naderen van de 
vervaldatum of een beschadigde verpakking.
“Het was eigenlijk te gek voor woorden”, legt Dominique 
Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos, uit. “Een han-
delaar die tien ton rijst schonk aan een land buiten de Eu-
ropese Unie, kon de BTW terugvorderen. Maar voor voed-
sel dat in eigen land wordt weggegeven, ging dat niet op.” 
Samen met armoedeorganisaties zoals ‘Netwerk tegen ar-
moede’, kaartte Comeos deze situatie al langer aan. “We zijn 
blij dat er nu ook gevolg wordt gegeven aan deze vraag”, 

aldus Michel. De omzendbrief vermeldt onder meer dat het 
voedsel dat de handelaar of de producent aan de Voedsel-
banken of andere instellingen schenkt, niet mag worden 
doorverkocht. “Daar staan wij achter. Het is niet de bedoe-
ling om een parallel winkelcircuit op te zetten. We zoeken 
enkel manieren om de mensen die het moeilijk hebben te 
helpen. We zijn nu al goed voor het equivalent van twee 
miljoen maaltijden per jaar, maar we maken ons sterk dat 
het aantal schenkingen dankzij dit initiatief nog zal toe-
nemen”, reageert Michel. Comeos hoopt dat eenzelfde re-
geling voor andere producten dan voeding nu snel volgt. 
Kleren wegschenken binnen de Europese Unie kan immers 
ook niet zonder BTW te betalen.  (RV)

Farm Frites 
past Belgische 
fabriek in  
Lommel aan
Farm Frites volgt de recente uitbraak 
van geweld in Egypte . 

De fabriek in Egypte, circa 70 kilome-
ter van Caïro, maakt onder meer fri-
tes voor McDonald’s in Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten. Uit voorzorg 
heeft Farm Frites een fabriek in het 
Belgische Lommel aangepast con-
form de standaarden van McDo-
nald’s, zodat voor productie kan wor-
den uitgeweken, meldt de website 
van Snackkoerier. Vooralsnog blijft 
de Egyptische fabriek van de aardap-
pelverwerker, waar circa 450 mensen 
werken, produceren. Maar het bedrijf 
uit Oudenhoorn bemerkt spannin-
gen onder het Egyptische personeel.
Farm Frites is sinds 1988 actief in 
Egypte, maar werkt uitsluitend met 
lokaal personeel.. Het bedrijf heeft 
een verkoopkantoor in Heliopolis, 
een buitenwijk van de hoofdstad 
Caïro, waar het meeste geweld heeft 
plaatsgevonden.  (RV)

Klantenparking
Heeft U een parking voor uw zaak , 
en stelt u vast dat personen die geen 
aankoop bij u doen toch van uw par-
king gebruik maken , dan kan U daar-
tegen iets ondernemen.
Indien U de parking huurt of als deze 
deel uitmaakt van van uw zaak , dan 
beslist U zelf wie zijn wagen op u par-
king parkeert . Voorwaarde is wel dat 
U het huurgenot of eigendomsrecht 
hebt van deze parking.
U kan een bord plaatsen waaruit dui-
delijk blijkt dat enkel en alleen klan-
ten van uw zaak op deze parking mo-
gen parkeren. Als de niet-klant zijn 
wagen toch op uw parking parkeert, 
heeft U de mogelijkheid om contact 
op te nemen met de politie om dit te 
melden.
Bij overtredingen kan u klacht indie-
nen, een geldboete kan als straf gel-
den . De politie zal in principe hier-
van een Proces verbaal opstellen.
U kan ook een takeldienst en ge-
rechtsdeurwaarder bellen . Onder 
toezicht van de gerechtsdeurwaar-
der wordt de takeling dan uitge-
voerd.
U zult zelf de takelkosten dienen te 
betalen , maar kan deze via een ge-
rechtelijke procedure op de foutpar-
keerder verhalen.  (RV)
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Frituur De Platse is een moderne eetgelegenheid in een 
rijhuis onder de kerktoren van Lendelede. Ze is ingericht 
met een verbruikerszaal met 22 plaatsen, op de trottoir 
een terras met luifel met 24 plaatsen, een toog met vitri-
ne, een aparte keuken en een binnenkoer met sanitair. De 
bezoekers kunnen een boekje lezen en genieten van twee 
flatscreens met televisieprogramma’s. De tarieven worden 
getoond op digitale menuborden. De bakinstallatie waar-
over de uitbaters beschikken, is van de laatste nieuwe gene-
ratie en er is een automatisch kasregister. Naast de klassieke 
frietjes en snacks serveren Ferdi en Carine ook schotels, met 
zelfbereide gerechten: spaghetti-bolognese, vol-au-vent, 
scampi’s in een currysausje met aardappeltje Julienne, en 
de absolute klapper in Lendelede: Ferdi’s vispannetje met 
verse vis. 

Van vader op zoon
De zaak opende de deuren in 2011 en trok onmiddellijk 
veel volk. Ferdi was dan ook niet aan zijn proefstuk toe. De 
veertiger was al als tiener actief in de frituur van zijn vader 
Jacques (65). Jacques had in de jaren 1980 een bekend friet-
kot naast dancing The Raffles in Izegem. “Ik werkte bij mijn 
vader als jobstudent, en volgde dan een opleiding in de 
Patronaatsopleiding richting Kok-Restauranthouder. Ik wou 
zelf een eigen zaak beginnen, maar geen gewone frituur. 
In die tijd was het nog allemaal eenvoudig. Een pak friet en 
een curryworst en saus, bij wijze van spreken. Ik wou een 
stap verder gaan. Ik wou het beroep van friturist een niveau 
hoger tillen. Een frituur-restaurant waar ook schotels geser-
veerd worden. Zoiets bestond eigenlijk nog niet. In 1989 
opende ik het restaurant in Roeselare en ik heb er 17 jaar 
lang goede zaken gedaan, vooral in de jaren ‘90.” Maar door-
heen de tijd kreeg Ferdi steeds meer concurrentie: MacDo-
nalds, Quick, Pizza Hut: iedereen sprong in het gat van de 

markt.. Voor Ferdi werd het uiteindelijk tijd om van koers 
te veranderen. Ondertussen had hij Carine leren kennen, 
zelf een frituuruitbaatster. De twee werden een koppel en 
besloten samen een nieuwe, ultramoderne frituur te begin-
nen.

Goed geoliede machine
De Platse moest vanaf dag één de best uitgeruste, sma-
kelijkste en �snelste� frituur van de streek worden. Ferdi 
bracht dan ook al zijn know how in stelling om de frituur 
vorm te geven. “Ik heb de zaak volledig zelf ontworpen met 
mijn eigen ervaring en ideeën, en alles is goed doordacht. 
Kwaliteit én snelheid, daar draait het immers om. Mensen 
komen frietjes eten als ze honger hebben, dus moet het 
snel gaan”, legt hij uit. “Dat lukt alleen met de laatste nieuwe 
elektronische apparatuur waaronder een kasregister met 
werkbonnetjes, plus een team dat werkt als een goed ge-
oliede machine. Mijn vader steekt met al zijn ervaring ge-
regeld een handje toe en in het weekend helpt een jobstu-
dente. We kunnen met z’n vier werken, zonder een woord te 
spreken. Bovendien steek ik veel kwaliteit in de kaart. Som-
mige frituren hebben een aanbod waarvan je door het bos 
de bomen niet meer ziet. Maar ik hou het opzettelijk iets 
beperkter, juist om hoge kwaliteit te kunnen aanbieden. De 
schotels maak ik zelf klaar met mijn kennis als kok, en ze 
zijn erg succesvol. Ons vispannetje is zelfs een echte klap-
per. Het is gemaakt met 230 gram verse vis en kost slechts 
10 euro.” 

Echte kok
Om te bewijzen dat hij de waarheid spreekt neemt Ferdi 
me mee naar zijn lievelingsstek, de achterkeuken. Op zich 
een vrij eenvoudig ingericht keukentje, zeker vergeleken 
met de hoogtechnologische apparatuur waarmee vooraan 
wordt gewerkt, maar het is de plek waar Ferdi zijn kookkun-
sten elke dag opnieuw botviert. Speciaal voor de schotels, 
die de frituur een gastronomisch cachet hebben gegeven. 
Op het fornuis staat een grote ketel waarin een heerlijke vis-
bouillon aan het trekken is. Ferdi kan zich niet bedwingen. 
Hij neemt de grote pollepel in de hand, en roert omzich-
tig in het vocht. Hij tilt de lepel onder de neus, ruikt aan de 
inhoud en slaakt een diepe zucht. Heerlijk! Maar we willen 
natuurlijk ook weten hoe de klassieke vleeswaren bij de 
frietjes smaken. Terug in de frituur proeven we een kleine 
saté. Hij smaakt erg lekker. Het vlees is vers en de cuisson is 
perfect, er druipt geen olie af en de kruiden zijn goed gedo-
seerd. Njammie. Da’s precies zoals het moet. 

Ultramoderne apparatuur
Ferdi en Carine investeren geregeld in de laatste nieuwe ap-
paratuur, die ze ontdekken op gespecialiseerde beurzen. Zo 
hebben ze nu de laatste nieuwe friteuse van Perfecta met 
een automatisch voorbaksysteem. State of the art. Het ap-
paraat kan 10 kilogram per keer bakken en is volledig ge-
automatiseerd. ‘Het werkt met één druk op de knop’ aldus 
Ferdi. ‘Zo spaar je werk uit en kan je de klanten sneller be-
dienen. Details die erg belangrijk zijn. Ik heb bv. ook twee 
apart ingestelde manden om vleeswaren te frituren. Dat 
moet eigenlijk, want een brochette heeft een andere olie-
temperatuur en baktijd nodig dan pakweg een curryworst.” 
Neen, Ferdi hoef je niets meer te vertellen. De man weet 
perfect waarmee hij bezig is.  

Onvergetelijke openingsdag
Toen De Platse de deuren opende was de zaak meteen ge-
lanceerd. Het eethuis met de moderne, stijlvolle inrichting 
en doorgewinterde uitbaters, mensen met naam en faam 
in het wereldje, kon vanaf de eerste seconde op een massa 
nieuwsgierige frietliefhebbers rekenen. “De opening was 
een groot succes. ‘Heel Lendelede’ stond op de trottoir te 
wachten. En toen de frietboer kwam met de frieten, kreeg ik 
meteen een prachtig compliment. Iedereen begint eenvou-
dig en hoopt dan te kunnen groeien, maar jij zit direct in de 
top van de kerktoren, riep de frietboer. Dat zal ik nooit meer 
vergeten”, besluit Ferdi, gebarend naar de toren van de pa-
rochiekerk achter zich, én met een fiere grijns op het gelaat. 

De Platse, Lendelede
Je vraagt je soms af wat het recept is van die frituren waar werkelijk iedereen naartoe wil. De Platse op het Dorps-
plein van het landelijke Lendelede tussen Kortrijk en Roeselare is daar een mooi voorbeeld van. Op een gemiddelde 
vrijdag springen er liefst 100 tot 150 werkbonnetjes uit het kasregister. Het geheim van uitbaters Ferdi Perneels (45) 
en zijn partner Carine Louagie (44) zit ‘m in de aanpak. De laatste nieuwe keukenapparatuur, snelle service en niet te 
vergeten het verfijnde kooktalent van Ferdi. ‘Kwaliteit én snelheid. Dat is ons motto’, zegt de West-Vlaming.

Frituur De Platse
Dorpsplein 5 - 8860 Lendelede
T 051436880
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Heb je nog vragen of wens je verdere inlichtingen, neem dan vandaag nog contact met ons!  
Stuur een mail naar info@bs-group.be of surf naar onze website: www.bs-group.be.

          BS-Group: Klant is koning!                                               BS-Group:  �lant is konin�! De BS-Group behoeft nauwelijks nog een introductie, maar we stellen ons graag even voor. Sinds haar 
oprichting in 2005, is de BS-Group uitgegroeid tot een belangrijke speler op de groothandelsmarkt 
voor de betere frituur-, snacks- en horecazaken. De BS-Group telt zes leden: zes grossiers die ieder 
in hun regio garant staan voor niet alleen de Beste Service naar hun klanten toe, maar ook voor een 
persoonlijke aanpak.  Onze klanten zijn geen nummers, maar mensen die we met onze jarenlange 
ervaring graag bijstaan. Of je nu al jaren een zaak uitbaat of net start, wij staan onze klanten graag 
met raad en daad bij. Dankzij ons netwerk, bieden we een zeer uitgebreid en bovendien kwaliteitsvol 
assortiment producten aan.  “Voeling met Voeding & Service voor Klanten” is ons motto en dat  
nemen we ter harte.  Ons streefdoel is en blijft de Beste Service bieden op alle vlakken: klantvriende-
lijkheid, kwaliteit, levering en prijs! Neem zeker een kijkje op onze website, www.bs-group.be en ontdek 
onze brede waaier met zorg uitgekozen producten die we steeds aan interessante prijzen aanbieden. 

Klant is koning!

Dagelijks staan we voor de volle 100% ten dienste van onze klanten. 
Dankzij de BS-Group actiekalender houden we onze klanten op de hoogte van extra promoties en 
kortingen. Elke maand bieden we uiteenlopende producten aan zeer scherpe prijzen aan! Het is  
zeker de moeite waard deze actiekalender goed in de gaten te houden. Als beloning voor het gestelde  
vertrouwen, en meer nog, om de persoonlijke band te versterken, nodigen we onze klanten jaarlijks uit 
op het exclusieve BS [event]. Tijdens dit event stellen onze leveranciers al hun nieuwigheden voor en 
genieten bestellingen een extra BS [event]-korting. Maar het zou geen echt BS [event] zijn zonder een 
smakelijk diner en bruisend entertainment! Jij komt toch ook!

NEWS
De Frietautomaat !
Voor een warenhuis aan de steenweg 686 op de Gentse steenweg in Brus-
sel is sinds kort de eerste volautomatische frietautomaat geïnstalleerd.
U kan daar frieten eten zonder dat een mens er aan te pas komt. Volgens 
Tuline bey, de baas van Break Time Solutions, het bedrijf achter de ma-
chine ,gaat het om een Belgische primeur en werd het apparaat reeds 
getest in India en Roemenië. Er zou een jaar getest zijn om het apparaat 
aan te passen aan het bakken in ossewit of plantaardige olie.
Je betaalt 2,50 euro en kiest mayonaise, samoerai of ketchup als saus. In 
de machine valt dan een portie van 135 gram diepgevroren frieten in het 
frietvet. Drie minuten later komen de gebakken frieten in een bakje uit 
de machine. De saus , het zout en een plastic vorkje komen in een apart 
doosje uit de machine.
Bernard Lefèvre, voorzitter van Navefri (Nationaal verbond van frituris-
ten) testte de volautomatische frieten . ‘Dit lijkt op een bakje noedels, 
hoogst onhandig trouwens ‘, zegt hij.

‘Geef mij maar de puntzak , die past in de vorm van de hand’. Volgens 
Lefèvre hebben de frieten de juiste kleur, alsook zijn ze krokant en warm, 
maar zijn ze te dun om Belgisch frieten te zijn. Het zijn dunne frietjes zoals 
je ze in de fastfoodketens krijgt. Deze frieten kunnen nooit concurreren 
met de frieten uit een gewone frituur, ze smaken niet naar aardappelen. 
Verder zijn de frieten twee keer zo duur als in een frituur. De voorzitter 
van navefri vindt dat hij te weinig heeft gekregen voor zijn geld.
Een klein pakje kost in de frituur 1,70 tot 2,10 euro en je krijgt daarvoor 
zo’n 300 gram frieten. Hier betaal je 2,50 euro voor ruim de helft minder. 
Hetzelfde geldt voor de saus, hier moet je het stellen met 12,5 milliliter 
saus, in de frituur is de norm minstens 70 milliliter. De zaakvoerders van 
het warenhuis zeggen frituuruitbaters uit de buurt niet te willen becon-
curreren. Zij zien het als een extra dienstverlening naar hun klanten. 
 Bron : Nieuwsblad

Taco Bell stopt met kindermenu’s
Fastfoodketen Taco Bell doet de kindermenu’s in de 
ban. De kindermenu’s en speeltjes passen niet meer 
binnen de strategie van de keten en hebben een te 
kleine invloed op de omzet.

De kindermenu’s en bijbehorende speeltjes passen niet 
binnen de vernieuwde strategie van Taco Bell, laat CEO 
Greg Creed weten in een persbericht. ‘Als we een betere 
en relevantere Taco Bell willen zijn, hebben de kinderme-
nu’s en speeltjes simpelweg geen meerwaarde voor ons. 

We gaan ons concentreren op het verbreden van de keuzes die passen bij de 
verschillende wensen van de gasten binnen alle leeftijdscategorieën.’
Taco Bell wil zich meer gaan richten op de doelgroep ‘Millennials’, jonge mannen 
tussen de 18 en 35 jaar. Daar passen kindermenu’s niet bij vindt de keten. De 
kindermenu’s verkochten bovendien niet goed, ze zorgden voor minder dan 0,5 
tot 1 procent van de verkopen.
Het verbannen van de kindermenu’s en speeltjes begint deze maand en wordt 
in januari 2014 afgerond.  (JV)

Maatregelen om krediet aan kmo’s te stimuleren
Wederbeleggingsvergoeding beperkt !
De ministerraad heeft groen licht gegeven voor het wetsontwerp dat de wederbeleggingsvergoedin-
gen voortaan beperkt tot maximaal zes maanden interest voor nieuwe leningen tot één miljoen euro. 
“Dit wetsontwerp geeft gehoor aan de verzuchtingen van vele tienduizenden ondernemers”, reageert 
Unizo-topman, Karel Van Eetvelt. Ondernemers kunnen nu makkelijker een krediet herschikken of van 
bank veranderen. Dat verscherpt de concurrentie en geeft hen meer zuurstof om te ondernemen. De 
wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die de bank mag vragen wanneer een kredietnemer zijn 
krediet vroegtijdig wil terugbetalen. Vandaag loopt die op tot 30% of meer van het vervroegd terugbe-
taalde kapitaal. De wederbeleggingsvergoeding wordt beperkt tot zes maanden interest voor nieuwe 
leningen tot één miljoen euro. Ondernemers kampen daarnaast met moeilijkheden om kredieten te 
krijgen. Ook daaraan komt het wetsontwerp tegemoet. De bank is verplicht om te zoeken naar het kre-
diet dat het best aan de noden van de onderneming aangepast is. Doet ze dit niet, dan kan de rechter 
een kosteloze omzetting opleggen naar een krediet dat wel past. Daarnaast heeft de ondernemer het 
recht om een gratis ontwerp van kredietovereenkomst te vragen. Weigert een bank het krediet, dan 
moet ze de weigering motiveren. Kredietgevers zullen kredietovereenkomsten ook niet langer zomaar 
eenzijdig kunnen beëindigen. Verder geldt er vanaf nu een zogenaamde zorgvuldigheids- en informa-
tieplicht voor beide partijen, wat betekent dat ondernemers en banken elkaar te goeder trouw juiste en 
relevante informatie moeten bezorgen.  (VV)
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is vetcool!

www.vada-vetten.com

Vetcool frituurvet? Dat is 
het frituurvet van Vada! 

Onze kwalitatief hoogwaardige 
producten worden conform strenge 
voedselnormen geproduceerd. Met 
haar jarenlange ervaring is Vada een 
uiterst betrouwbare partner. 

En bovendien, frieten gebakken in 
Vada-frituurvet smaken gewoon 
ontzettend lekker!

VADA NV
Smalle Weg 6
2940 Hoevenen 
Tel +32 3 664 64 31   
info@vada-vetten.com

Fabriekstraat 2 • 9470 Denderleeuw • info@ecoson.be • www.ecoson.be

Met ons recycleren, 
da’s proper

Erkend ophaler van gebruikte frituurvetten en –oliën

Zij wonnen een iPad 

met hun gebruikt frituurvet!

Profi ciat aan de winnaars van onze iPad-actie!

Info?

ecoson.be
Ophaling?

053 640 330FRITUUR S-BOCHT

FRITUUR PAULA

FRITUUR EXPRESS
FRIT UURTJE

FRITUUR BOTERMARKT
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Profi ciat aan de winnaars van onze iPad-actie!

Info?

ecoson.be
Ophaling?

053 640 330FRITUUR S-BOCHT

FRITUUR PAULA

FRITUUR EXPRESS
FRIT UURTJE

FRITUUR BOTERMARKT

NEWS
Zelfreiniger voor bakplaten

Mirandolina introduceert een zelfreinigend schoonmaak-
middel voor bakplaten in de horeca: Adieu Cleaner. Deze 
bakplaatreiniger werkt zonder poetsen, schrobben of schu-
ren. In drie stappen is de bakplaat naar eigen zeggen snel 
schoon. Allereerst de Adieu Cleaner aanbrengen en verde-
len op de bakplaat. Vervolgens de zelfreininger tien minu-
ten laten inwerken. Tot slot controleren en schoonspoelen. 
De Adieu Anti-Kleefmiddel, dagelijks na de reininging aan-
gebracht, verzekert die dag een probleemloos gebruik. Mi-
randolina levert de producten met de ‘niet goed geld terug’ 
garantie. Bij een bestelling van €187,- ontvangt de horeca-
ondernemer nu tevens een geldig blijvende waardebon van 
€500,-. Kijk op de site voor meer informatie, film en beelden.
www.bakplaatreiniger.com (VV)

JUPILER PARTY FLES

De nieuwe Jupiler Party fles steekt in 
een felrood jasje dat schreeuwt om 
een feestje, en heeft een 
kurk die de aftrap geeft 
van elk ultiem mannen-
moment. “De nieuwe 
fles van 75 cl heeft het 
ideale formaat en de 
stoere look om samen 
met vrienden van een 
frisse Jupiler te genieten 
tijdens die momenten 
dat er iets te vieren valt”, 
aldus Jean-Jacques Velkeniers, mar-
ketingdirector van Jupiler. Voor de 
lancering van de fles zet Jupiler de 
grote middelen in. Zo krijgen heel 
wat afgestudeerde mannen in Bel-
gië dit jaar nog via direct mailing 
de kans om een gratis partyfles in 
huis te halen. De partyfles is ver-
krijgbaar in de supermarkt. De 
aanbevolen verkoopprijs bedraagt  
€ 2,99 per fles. Er bestaat ook een 
verpakking van 6 x 75 cl. (VV)

Cocktail en  
Andalousesaus van 
Weight Watchers

Weight Watchers brengt twee nieu-
we sauzen uit: een Cocktailsaus en 
een Andalousesaus. Beide hebben 
een volle, rijke smaak, een smeuïge 
textuur, en dit in combinatie met 
een laag vetgehalte. Ze worden 
gemaakt op basis van natuurlijke 
ingrediënten zoals natuurlijke sui-
kers en koolzaadolie, die bekend is 
voor haar goede vetzuursamenstel-
ling. De volle smaak van de Weight 
Watchers Cocktailsaus wordt geka-
rakteriseerd door het gebruik van 
echte whisky. Deze saus heeft een 
vetgehalte van slechts 28%. De 
Weight Watchers Andalouse is een 
kruidige saus die pit geeft aan kip, 
kalkoen en veel andere vleesge-
rechten. Ze heeft een laag vetge-
halte van slechts 30%, wat uniek is 
voor dit soort sauzen. Beide sauzen 
zijn verpakt in een handige knijp-
fles. (VV)

Vernieuwde Sprite
Coca-Cola lanceert deze zomer Sprite met zoetstoffen uit 
stevia en 30% minder suiker. Deze zal de huidige Sprite ver-
vangen, met behoud van de verfrissende smaak van Sprite. 
Deze belangrijke stap past in het continu streven van het 
bedrijf om zijn aanbod van frisdranken met minder calo-
rieën uit te breiden. Sprite Zero blijft wel gewoon bestaan. 
Ruim anderhalf jaar na de goedkeuring door de Europese 
Commissie van het gebruik van stevia, polste Coca-Cola - 
i.s.m. iVox1 - hoe het gesteld is met de kennis over en de 
consumptie van zoetstoffen op basis van stevia in België. 
Daaruit blijkt dat stevia vrij bekend is, maar nog niet zoveel 
wordt geconsumeerd. (VV)



15snackblad

Beckers is een merk van IZICO Belgium N.V.
Tel: +32(0)89 - 460 300, Fax: +32(0)89 - 460 301
SalesBE@izicosnacks.com, www.beckersprofessional.be

DOE MEE!

EEN ATTRACTIEVE ACTIE 

VOL VOORDEEL!

Beckers biedt een actie vol voordeel, 
voor ondernemer én klant!
Bij een bestelling van 5 dozen Beckers frikandellen ontvangt u een uitgebreid promotiepakket met 
kraskaartjes. Hiermee tovert u uw frituur om tot een ware attractie! Uw klanten krijgen bij aankoop 
van een Beckers frikandel een kraskaartje, waarmee ze kans maken op gratis kaartjes, gezins-
abonnementen of korting voor Attractiepark Toverland.
 
Ook voor u zijn er prijzen te winnen! De best aangeklede frituren maken kans op één van
de luxe dagtrips met 10 personen naar Attractiepark Toverland of 10 dozen gratis frikandellen. 
Doet u mee? Neem contact op met uw Beckers vertegenwoordiger of kijk op beckersprofessional.be.

3006-233 AW3 BEC Toverland A4 Adv Snackblad.indd   1 15-08-13   10:15

SAMENSTELLING CHIPS
De consument vraagt natuurlijkere producten
Lay’s, het meest geliefde chipsmerk van de Belg, is sinds een aantal 
jaar stapsgewijs de samenstelling van zijn chips aan het verbete-
ren. In 2007 verving het palmolie door zonnebloemolie, waardoor 
de chips 70% minder verzadigd vet bevatten. In 2011 reduceerde 
het de hoeveelheid zout met 25% en nu haalt het merk alle kunst-
matige conserveermiddelen, kleurstoffen en toegevoegde smaak-
versterkers uit zijn chips. Ook in deze derde stap is Lay’s pionier. 
Deze aanpassing ligt in lijn met de bedoeling van moederbedrijf 
PepsiCo om de samenstelling van zijn reeks uiteenlopende pro-
ducten (van ontbijtgranen over vruchtensappen tot chips) te ver-
beteren. Meer verantwoord genieten is hier de boodschap. (JV)

AOSTE  
CHICKEN POPS
Aoste komt met een nieuwe innovatie 
in haar snackgamma. Ovengebakken 
kippenballetjes waar je zowel koud 
als warm van kunt genieten. Met hun 
natuurlijk laag vetgehalte zijn ze on-
misbaar tijdens barbecues, televisie-
avonden en feestjes. Je kunt ze zo uit 
het zakje eten of, voor zij die liever een 
warme hap hebben, vlug opwarmen. 
Scheur het zakje open en plaats het in 
de microgolfoven. Een half minuutje 
op 650 W en klaar. De balletjes zijn ge-
maakt van 100% kipfilet en worden ge-
bakken in de oven. Daardoor krijgen ze 
hun goudgeel kleurtje. Frietvet of olie 
komen niet aan de pas. Het gevolg? Een 
natuurlijk laag vetgehalte van minder 

dan 3%. (JV)

Potato Dippers: ideaal om te dippen
Lamb Weston introduceert Potato Dippers.  Die zijn door hun geheel unieke 
vorm ideaal om mee te dippen. In combinatie met lekkere dipsauzen staan 
Potato Dippers garant voor een heerlijke dipervaring, waarmee de horeca zich 
kan onderscheiden. Aardappelproducten zijn populair en met de ‘zelfgemaakte’ 
uitstraling van Potato Dip-
pers scoren horecagele-
genheden altijd. Dit nieuwe 
concept is makkelijk om te 
maken en winstgevend. 
Ideaal voor op het terras, in 
het eetcafé of als side dish. 
Vraag via de website een 
gratis kennismakingspak-
ket aan. (JV)

ADVERTEER in  

Snackblad/Neo
 Verhoog uw omzet en winst 

met een advertentie in  
Snackblad/Neo

Bereik nagenoeg elke friturist 
en snackbaruitbater in België 

met uw boodschap.

Bel nu: 0477/302132
Mail voor info naar 

Snackblad/Neo:  
rik@advertisingmind.be
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Wat is de drijfveer geweest om een frituur te starten ? 

De frituur bestaat 54 jaar, we hebben ze overgeno-
men, verbouwd , zelf opnieuw ingericht en zijn nu 
1 jaar succesvol aan de slag. Van mijn 15 tot mijn 19 
jaar heb ik in een frituur gewerkt  en dat is steeds blij-
ven hangen. Daarna heb ik 13 jaar in een restaurant 
gewerkt, als kok , ober en de laatste 6 jaar als gerant. 
De keuze om een frituur over te nemen hebben we 
genomen omdat de hele horecawereld structureel op 
personeel draait . Dat werd fi nancieel en mentaal on-
houdbaar.  Ik had 30 mensen personeel onder mij en 
dat is niet gelachen. We hebben voor een frituur geko-
zen omdat we dat met ons twee kunnen doen , man 
en vrouw , aangevuld met personeel en niet dragend 
door personeel. Verder ben je met een ambachtelijk 
product, de friet, bezig . Wij steken heel wat werk in 
ons product, kwaliteit staat voorop. Wij schillen onze 
patatten zelf, dat is de basis van onze zaak, waar alles 
van a tot z ambachtelijk wordt bereid. Hierdoor kan je 
een kwaliteitsgarantie geven naar je klanten toe. We 
hebben heel wat zelfbereide gerechten waaronder 
konijn, ossetong in madeirasaus, mosselen, koude 
pasta’s, halve haan, salades en milkshakes. Voor de 
broodjes hebben we gekozen voor een stokbrood dat 
op steen is gebakken , wat meer kwaliteit en voldoe-
ning biedt aan de klant.

Hoe maken jullie de frieten ? 

De aardappelen komen binnen in de zak , onge-
schild (wat weinigen nog doen). Ze gaan in een schil/
schuurmachine en dan worden de patatten één voor 
één nagekeken met een schilmesje in de hand om de 
oogjes er uit te halen. De aardappelen worden daarna 
opnieuw in het water gezet in de koeling. De dag dat 
ze nodig zijn worden ze geschild tot frieten. De frie-
ten worden dan op een vergiet gelegd zodat ze kun-
nen uitlekken, dan worden ze voorgebakken. Na het 
voorbakken gaan ze terug naar de afkoeltafel. En dan 
worden ze afgebakken. Een heel arbeidsintensief werk  
maar gericht op een pure kwaliteitsfriet.

Waarom heeft U Kwekkeboom gekozen voor uw zaak ? 

Omdat wij ook daar opnieuw onze lijn van kwaliteits-
volle producten willen doortrekken. We kiezen voor 
goede frieten, dan kiezen we ook voor goede snacks.  
Als je je de moeite getroost om zelf je patatten te 
schillen en dus op die manier kwaliteit te creëren, 
dan kies je niet voor de eerste de beste vleescroquet, 

dan kies je voor de allerbeste vleescroquet. Van de 10 
klanten is er 1 klant die enkel buitengaat met frieten, 
de anderen combineren het met een snack. En ook die 
moet van topkwaliteit zijn.

Welke producten hebben jullie van Kwekkeboom ?

De draadjesvleescroquet, de satécroquet, de 2 soorten 
kaassouffl  é en de lentecroquet. Wij dachten in eerste 
instantie dat het de Hollandse bevolking was die deze 
producten kocht, maar het zijn vooral de Belgische 
klanten die kiezen voor de kwaliteit van de kwekke-
boomcroquet.

Wat is de reactie van de consumenten op de producten 
van Kwekkeboom ?  

Die is unaniem positief. Ze kiezen echt voor het merk 
Kwekkeboom. Ze zien de Kwekkeboomvlag buiten 
hangen en ze weten dat ze kwaliteitsproducten zul-
len krijgen. We zijn een dorpsfrituur die maandag en 

dinsdag geopend is omdat de collega’s dan gesloten 
zijn. We zien de mensen uit de omliggende dorpen 
speciaal naar onze zaak komen voor de frieten, de 
mosselen en de kroket. Een mevrouw die op bezoek 
was bij haar zoon hier in het dorp proefde de frieten 
en de kroket. Die dame kwam onlangs uit een ver 
dorp speciaal naar hier om die draadvleescroquet van 
Kwekkeboom en frieten  te bestellen, dat, en niets 
anders. Mensen passeren zeker 6 frituren op hun weg 
naar hier, maar ze komen speciaal voor de Kwekke-
boomcroquet en onze frieten naar onze zaak.

Wat is uw favoriete Kwekkeboomproduct ? 

De draadjesvleescroquet, deze is dit jaar 
geïntroduceerd door Kwekkeboom.

Gebruikt u nog andere heel populaire snacks van 
Royaan ? 

Ik gebruik veel van het merk Buitenhuis, zoals de Mini 
Megamix, de bitterballen en de Kipstick. Gedurende 
de periode met de crisis rond het paardenvlees, is de 
kwaliteit van onze producten weer eens een extra 
troef gebleken. Want de draadvleescroquet is van 
rundvlees, de bitterballen zijn van rundvlees, de Kip-
stick van Buitenhuis is met wit vlees. Hij is ook volledig 
vol onder de korst. De keuze voor die kwaliteitspro-
ducten is op voorhand gemaakt. En als er dan een 
bom ontploft rond het gebruik van paardenvlees in 
snacks dan zet ik een megagroot bord op mijn toog 
met het bericht dat onze producten van Buitenhuis en 
Kwekkeboom van 100% rundvlees zijn gemaakt. En 
dat was een opluchting voor veel klanten.

Al sinds 1900 staat Kwekkeboom voor smakelijke snacks van topniveau. En in al die jaren is dat streven naar perfectie 
nooit veranderd. Gelukkig maar. Want anno 2013 kiezen uw gasten steeds bewuster voor kwaliteit en variatie.
Daarom blijven we bij Kwekkeboom alleen de allerbeste ingrediënten gebruiken. Zo ook bij de nieuwe Draadjesvlees
Croquet. Daarnaast introduceren we de Goudse Kaassoufflé, met echte Goudse Kaas. En een pittige Kaassoufflé, met 
stukjes Jalapeño peper.

U moet die Michelin-ster 
wel nog even zelf 
aanvragen.

Actiepakket 
Bitterballen

+

Profiteer van de 3+1 actie en bestel snel het actiepakket bij uw grossier!
De actie is geldig van 2/9/2013 tot 27/9/2013. Op = op

Interview ondernemer die Kwekkeboom verkoopt.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In at pharetra nibh. Fusce bibendum rutrum neque sit 
amet molestie. Donec non nisi nulla. Nunc nulla risus, 
tristique sit amet metus non, dictum ultrices tellus. 
Aenean dapibus diam sit amet volutpat egestas. Praesent 
convallis euismod magna. Pellentesque tempor ac felis vel 
convallis. Cras commodo eleifend ipsum id cursus. Ae-
nean sed lorem diam. Ut ornare ligula in tempus tempor. 
Proin tristique massa non ipsum luctus, non pharetra 
massa elementum. Sed iaculis, leo quis malesuada dapi-
bus, risus magna accumsan elit, vel volutpat orci velit eu 
nunc. Morbi facilisis erat vel dapibus rhoncus. Vivamus 
lacus tellus, adipiscing ac orci nec, sagittis sagittis odio. Ut 
eu consequat mi.

Maecenas viverra massa eget sapien cursus lacinia. Duis 
id mi ipsum. Ut a massa ultrices, laoreet ipsum in, fer-

mentum est. Cras pellentesque blandit elementum. Nam 
elit justo, fringilla quis commodo sed, adipiscing ac orci. 
Vestibulum quis ornare diam, eget cursus tortor. Donec 
orci purus, ullamcorper at augue vitae, blandit posuere 
nulla. Mauris metus augue, pellentesque eget urna in, 
congue dignissim sem. Nulla lorem ligula, viverra quis 
nunc vel, interdum elementum risus. Sed scelerisque 
odio eget massa mollis gravida. Vestibulum dignissim 
sapien sed sem pretium scelerisque. Vivamus gravida 
quis sapien sed congue. Praesent vitae purus conval-
lis enim dictum eleifend. Nullam adipiscing libero 
eget arcu fermentum, sit amet porttitor metus blandit. 
Aenean lacus tortor, blandit eget neque quis, varius 
consectetur est.

Vestibulum convallis at arcu non tristique. In congue 
velit justo, ac ultrices nunc pellentesque sed. Duis adi-
piscing ac nunc ac euismod. Donec ut ipsum ac justo 
tristique laoreet eu dignissim ante. Fusce placerat tellus 
dolor, ut elementum felis commodo a. Ut tempus sem 
eu tellus condimentum, nec rhoncus nunc ornare. Ut 
vestibulum sagittis nisi eget scelerisque. Donec porta 
lorem fringilla massa tristique elementum. Vivamus 
commodo nibh non diam faucibus viverra. Nam libero 
nunc, tincidunt id cursus eu, euismod eget nunc. Ae-
nean molestie elit sed pulvinar fringilla. Suspendisse 
ornare ultricies diam eget hendrerit. Aenean vel mi sed 
nibh pretium pretium. Sed mattis vehicula purus a ac-
cumsan. Donec ultrices laoreet velit in interdum. Morbi 

convallis est et porttitor adipiscing.
Proin eget leo mi. Nunc ullamcorper, ligula in semper 
condimentum, leo dolor tempus purus, sed egestas 
tellus leo in augue. Nulla malesuada in sem eget pul-
vinar. Vivamus venenatis venenatis nisi, in ultrices dui 
t pharetra sollicitudin odio, eu blandit libero volutpat 
eget. Donec pellentesque enim ligula, rhoncus feugiat 
est posuere volutpat. Integer vel felis justo. Ut tristique 
sit amet diam sed pellentesque.

Contactgegevens

Kwekkeboom of anders niet

GRATIS

Interview frituur ’t Penske in Neeroeteren.

Samen met Royaan ging Snackblad op bezoek bij  
Serge en Inge van frituur ’t Penske in Neeroeteren.
Een zaak waar kwaliteit en liefde voor de friet hoog in het vaandel staan.

We stelden hen enkele vragen

Frituur ’t Penske
Scholtisplein 3 , 3680 Neeroeteren
Tel 089/86.41.08

www.kwekkeboom.nl

Ronny Noukens, Vertegenwoordiger, Johan Boydens, 
Commercieel manager België, Serge en Inge Lipkens-Vansteegen
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Wat is de drijfveer geweest om een frituur te starten ? 

De frituur bestaat 54 jaar, we hebben ze overgeno-
men, verbouwd , zelf opnieuw ingericht en zijn nu 
1 jaar succesvol aan de slag. Van mijn 15 tot mijn 19 
jaar heb ik in een frituur gewerkt  en dat is steeds blij-
ven hangen. Daarna heb ik 13 jaar in een restaurant 
gewerkt, als kok , ober en de laatste 6 jaar als gerant. 
De keuze om een frituur over te nemen hebben we 
genomen omdat de hele horecawereld structureel op 
personeel draait . Dat werd fi nancieel en mentaal on-
houdbaar.  Ik had 30 mensen personeel onder mij en 
dat is niet gelachen. We hebben voor een frituur geko-
zen omdat we dat met ons twee kunnen doen , man 
en vrouw , aangevuld met personeel en niet dragend 
door personeel. Verder ben je met een ambachtelijk 
product, de friet, bezig . Wij steken heel wat werk in 
ons product, kwaliteit staat voorop. Wij schillen onze 
patatten zelf, dat is de basis van onze zaak, waar alles 
van a tot z ambachtelijk wordt bereid. Hierdoor kan je 
een kwaliteitsgarantie geven naar je klanten toe. We 
hebben heel wat zelfbereide gerechten waaronder 
konijn, ossetong in madeirasaus, mosselen, koude 
pasta’s, halve haan, salades en milkshakes. Voor de 
broodjes hebben we gekozen voor een stokbrood dat 
op steen is gebakken , wat meer kwaliteit en voldoe-
ning biedt aan de klant.

Hoe maken jullie de frieten ? 

De aardappelen komen binnen in de zak , onge-
schild (wat weinigen nog doen). Ze gaan in een schil/
schuurmachine en dan worden de patatten één voor 
één nagekeken met een schilmesje in de hand om de 
oogjes er uit te halen. De aardappelen worden daarna 
opnieuw in het water gezet in de koeling. De dag dat 
ze nodig zijn worden ze geschild tot frieten. De frie-
ten worden dan op een vergiet gelegd zodat ze kun-
nen uitlekken, dan worden ze voorgebakken. Na het 
voorbakken gaan ze terug naar de afkoeltafel. En dan 
worden ze afgebakken. Een heel arbeidsintensief werk  
maar gericht op een pure kwaliteitsfriet.

Waarom heeft U Kwekkeboom gekozen voor uw zaak ? 

Omdat wij ook daar opnieuw onze lijn van kwaliteits-
volle producten willen doortrekken. We kiezen voor 
goede frieten, dan kiezen we ook voor goede snacks.  
Als je je de moeite getroost om zelf je patatten te 
schillen en dus op die manier kwaliteit te creëren, 
dan kies je niet voor de eerste de beste vleescroquet, 

dan kies je voor de allerbeste vleescroquet. Van de 10 
klanten is er 1 klant die enkel buitengaat met frieten, 
de anderen combineren het met een snack. En ook die 
moet van topkwaliteit zijn.

Welke producten hebben jullie van Kwekkeboom ?

De draadjesvleescroquet, de satécroquet, de 2 soorten 
kaassouffl  é en de lentecroquet. Wij dachten in eerste 
instantie dat het de Hollandse bevolking was die deze 
producten kocht, maar het zijn vooral de Belgische 
klanten die kiezen voor de kwaliteit van de kwekke-
boomcroquet.

Wat is de reactie van de consumenten op de producten 
van Kwekkeboom ?  

Die is unaniem positief. Ze kiezen echt voor het merk 
Kwekkeboom. Ze zien de Kwekkeboomvlag buiten 
hangen en ze weten dat ze kwaliteitsproducten zul-
len krijgen. We zijn een dorpsfrituur die maandag en 

dinsdag geopend is omdat de collega’s dan gesloten 
zijn. We zien de mensen uit de omliggende dorpen 
speciaal naar onze zaak komen voor de frieten, de 
mosselen en de kroket. Een mevrouw die op bezoek 
was bij haar zoon hier in het dorp proefde de frieten 
en de kroket. Die dame kwam onlangs uit een ver 
dorp speciaal naar hier om die draadvleescroquet van 
Kwekkeboom en frieten  te bestellen, dat, en niets 
anders. Mensen passeren zeker 6 frituren op hun weg 
naar hier, maar ze komen speciaal voor de Kwekke-
boomcroquet en onze frieten naar onze zaak.

Wat is uw favoriete Kwekkeboomproduct ? 

De draadjesvleescroquet, deze is dit jaar 
geïntroduceerd door Kwekkeboom.

Gebruikt u nog andere heel populaire snacks van 
Royaan ? 

Ik gebruik veel van het merk Buitenhuis, zoals de Mini 
Megamix, de bitterballen en de Kipstick. Gedurende 
de periode met de crisis rond het paardenvlees, is de 
kwaliteit van onze producten weer eens een extra 
troef gebleken. Want de draadvleescroquet is van 
rundvlees, de bitterballen zijn van rundvlees, de Kip-
stick van Buitenhuis is met wit vlees. Hij is ook volledig 
vol onder de korst. De keuze voor die kwaliteitspro-
ducten is op voorhand gemaakt. En als er dan een 
bom ontploft rond het gebruik van paardenvlees in 
snacks dan zet ik een megagroot bord op mijn toog 
met het bericht dat onze producten van Buitenhuis en 
Kwekkeboom van 100% rundvlees zijn gemaakt. En 
dat was een opluchting voor veel klanten.

Al sinds 1900 staat Kwekkeboom voor smakelijke snacks van topniveau. En in al die jaren is dat streven naar perfectie 
nooit veranderd. Gelukkig maar. Want anno 2013 kiezen uw gasten steeds bewuster voor kwaliteit en variatie.
Daarom blijven we bij Kwekkeboom alleen de allerbeste ingrediënten gebruiken. Zo ook bij de nieuwe Draadjesvlees
Croquet. Daarnaast introduceren we de Goudse Kaassoufflé, met echte Goudse Kaas. En een pittige Kaassoufflé, met 
stukjes Jalapeño peper.

U moet die Michelin-ster 
wel nog even zelf 
aanvragen.

Actiepakket 
Bitterballen

+

Profiteer van de 3+1 actie en bestel snel het actiepakket bij uw grossier!
De actie is geldig van 2/9/2013 tot 27/9/2013. Op = op

Interview ondernemer die Kwekkeboom verkoopt.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In at pharetra nibh. Fusce bibendum rutrum neque sit 
amet molestie. Donec non nisi nulla. Nunc nulla risus, 
tristique sit amet metus non, dictum ultrices tellus. 
Aenean dapibus diam sit amet volutpat egestas. Praesent 
convallis euismod magna. Pellentesque tempor ac felis vel 
convallis. Cras commodo eleifend ipsum id cursus. Ae-
nean sed lorem diam. Ut ornare ligula in tempus tempor. 
Proin tristique massa non ipsum luctus, non pharetra 
massa elementum. Sed iaculis, leo quis malesuada dapi-
bus, risus magna accumsan elit, vel volutpat orci velit eu 
nunc. Morbi facilisis erat vel dapibus rhoncus. Vivamus 
lacus tellus, adipiscing ac orci nec, sagittis sagittis odio. Ut 
eu consequat mi.

Maecenas viverra massa eget sapien cursus lacinia. Duis 
id mi ipsum. Ut a massa ultrices, laoreet ipsum in, fer-

mentum est. Cras pellentesque blandit elementum. Nam 
elit justo, fringilla quis commodo sed, adipiscing ac orci. 
Vestibulum quis ornare diam, eget cursus tortor. Donec 
orci purus, ullamcorper at augue vitae, blandit posuere 
nulla. Mauris metus augue, pellentesque eget urna in, 
congue dignissim sem. Nulla lorem ligula, viverra quis 
nunc vel, interdum elementum risus. Sed scelerisque 
odio eget massa mollis gravida. Vestibulum dignissim 
sapien sed sem pretium scelerisque. Vivamus gravida 
quis sapien sed congue. Praesent vitae purus conval-
lis enim dictum eleifend. Nullam adipiscing libero 
eget arcu fermentum, sit amet porttitor metus blandit. 
Aenean lacus tortor, blandit eget neque quis, varius 
consectetur est.

Vestibulum convallis at arcu non tristique. In congue 
velit justo, ac ultrices nunc pellentesque sed. Duis adi-
piscing ac nunc ac euismod. Donec ut ipsum ac justo 
tristique laoreet eu dignissim ante. Fusce placerat tellus 
dolor, ut elementum felis commodo a. Ut tempus sem 
eu tellus condimentum, nec rhoncus nunc ornare. Ut 
vestibulum sagittis nisi eget scelerisque. Donec porta 
lorem fringilla massa tristique elementum. Vivamus 
commodo nibh non diam faucibus viverra. Nam libero 
nunc, tincidunt id cursus eu, euismod eget nunc. Ae-
nean molestie elit sed pulvinar fringilla. Suspendisse 
ornare ultricies diam eget hendrerit. Aenean vel mi sed 
nibh pretium pretium. Sed mattis vehicula purus a ac-
cumsan. Donec ultrices laoreet velit in interdum. Morbi 

convallis est et porttitor adipiscing.
Proin eget leo mi. Nunc ullamcorper, ligula in semper 
condimentum, leo dolor tempus purus, sed egestas 
tellus leo in augue. Nulla malesuada in sem eget pul-
vinar. Vivamus venenatis venenatis nisi, in ultrices dui 
t pharetra sollicitudin odio, eu blandit libero volutpat 
eget. Donec pellentesque enim ligula, rhoncus feugiat 
est posuere volutpat. Integer vel felis justo. Ut tristique 
sit amet diam sed pellentesque.

Contactgegevens

Kwekkeboom of anders niet

GRATIS

Interview frituur ’t Penske in Neeroeteren.

Samen met Royaan ging Snackblad op bezoek bij  
Serge en Inge van frituur ’t Penske in Neeroeteren.
Een zaak waar kwaliteit en liefde voor de friet hoog in het vaandel staan.

We stelden hen enkele vragen

Frituur ’t Penske
Scholtisplein 3 , 3680 Neeroeteren
Tel 089/86.41.08

www.kwekkeboom.nl

Ronny Noukens, Vertegenwoordiger, Johan Boydens, 
Commercieel manager België, Serge en Inge Lipkens-Vansteegen Afschaffing carensdag slechte zaak

Ook al was er al langer sprake van dat in het kader van het eenheidsstatuut de carensdag zou 
worden afgeschaft bij arbeiders, toch had men gehoopt dat het niet zover zou komen. De af-
schaffing van de carensdag is een serieuze streep door de rekening van heel wat werkgevers 
die nu vanaf volgend jaar voor elke eerste ziektedag van een arbeider 211 euro zullen moeten 
ophoesten. Bovendien vermoed men dat het aantal maandagziekten alleen maar zal toene-
men. Nu was de zogenaamde maandagziekte vooral een probleem bij bedienden. Uit een re-
cent onderzoek van bleek immers dat maar liefst 30 procent van de bedienden die zich ziek 
meldden, slechts één dag afwezig was. Bij de arbeiders was dat maar 17 procent. Nu ook arbei-
ders die minder dan 14 dagen ziek zijn in de toekomst hun eerste ziektedag zullen uitbetaald 
krijgen door de werkgever, zal het ziekteverzuim alleen maar toenemen. Men zou strengere 
controles kunnen invoeren. Doch heel wat werkgevers vragen nu reeds een doktersattest, maar 
wat kan een dokter doen wanneer de werknemer zegt overspannen of depressief te zijn? Het 
zou correcter zijn om de carensdag voor iedereen in te voeren. Door deze nu af te schaffen ver-
groot men nogmaals het verschil met een zelfstandige die zelf voor de eerste maand arbeids-
ongeschiktheid geen enkele uitkering krijgt.  (RV)

Nieuwe maaltijdcheques  
voortaan een jaar geldig

Maaltijdcheques die vanaf volgende week worden uitgegeven, zijn twaalf 
maanden geldig. Het koninklijk besluit daarover is onlangs in het Staatsblad 
verschenen. Dat deelt de Vouchers Issuers Organisation (VIO), de vereniging 
van uitgevers van cheques, mee. 
In ons land genieten meer dan 1.650.000 werknemers elke maand 
van maaltijdcheques. Dat is één Belgische werknemer op de drie. De 
maximumwaarde van de maaltijdcheque bedraagt 7 euro per gepresteerde 
werkdag. De gemiddelde waarde is 5,78 euro.
Omdat er per jaar voor zowat 10 miljoen euro aan maaltijdcheques niet 
gebruikt wordt, besliste de Kamer om de geldigheidstermijn op te trekken 
van drie maanden naar een jaar.  (RV)

WIE WORDT DE BESTE MOSSELHOBBYKOK VAN BELGIË?

NEWS

Belgen zijn verzot op mosselen, dat weet iedereen. Twee-
derde van de Zeeuwse oogst wordt naar België geëxpor-
teerd. Belgen eten mosselen meestal in de traditionele 
combinatie met friet of brood. Maar er zijn nog veel meer 
variaties mogelijk om mosselen te bereiden. Daarom or-
ganiseert het Mosselkantoor een Mosselkookwedstrijd 
voor hobbykoks. Na de succesvolle wedstrijd van afge-
lopen vorig jaar, wordt dit jaar opnieuw op zoek gegaan 
naar de beste Belgische Mosselhobbykok van het jaar. 

In het kader van de Mosselweek (van 23 tot 29 september) 
doet het Mosselkantoor in Yerseke, de bakermat van de 
Zeeuwse mosselen, een oproep naar Belgische hobbykoks 

om met hun lekkerste en vooral origineelste mosselrecept 
voor de dag te komen. 

Wie wordt de Beste Mosselhobbykok van 
België?

Op www.facebook.com/mosselenkunnenaltijd of via mos-
selen@rca.be kan elke hobbykok zich tot 15 september 
inschrijven voor de wedstrijd Beste Mosselhobbykok van 
België. Inschrijven werkt eenvoudig: een origineel mos-
selrecept bedenken (en bijbehorende foto) uploaden of 
mailen, ingrediëntenlijst toevoegen en de bereidingswijze 
omschrijven. Een professionele jury onder leiding van Jo-

han Engelen bepaalt welke hobbykoks mogen deelnemen 
aan het finale kookevent dat plaatsvindt op woensdag 25 
september in de Miele Kookstudio. Christine Fijnaut van het 
Mosselkantoor: “De winnaar gaat niet alleen met de hoog-
ste eer lopen, we voorzien ook een mooi culinair prijzenpak-
ket!” Ongeveer zes op de tien mosseleters experimenteren 
graag met producten en recepten. De traditionele mossel-
pot blijft populair – 84% eet mosselen met mosselgroenten 
(uien, selder) en frietjes – maar twee derde hiervan wil graag 
ook andere bereidingen proberen (bv. wokken). Hobbykoks 
worden uitgedaagd om te variëren met mosselrecepten die 
eenvoudig en snel klaar te maken zijn, want mosselen eten 
wordt algemeen geassocieerd met lekker én makkelijk. (CB)
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Actiecode TMVdis123A

SPECIALE ACTIE

(*) Actie geldig van juni 2013 t.e.m september 2013 bij aankoop van een digitaal menubord van minimaal 3x32” 
LED. Actie niet cumuleerbaar met andere acties, zolang de voorraad strekt. Actie onderworpen aan voorwaarden.

Dankzij Coca-Cola

Coca-Cola en Step4Media hebben iets in petto voor u!
Dankzij onze unieke samenwerking zijn we in staat om u uw 
digitaal menubord aan te bieden aan sterk gereduceerde prijzen.

Geniet van een uitzonderlijke korting

Step4Media is een pionier en specialist in de ontwikkeling van 
hardware en software voor digitale menuborden. Door haar
vakkennis en door de samenwerking met Coca-Cola heeft 
Step4Media een speciale en unieke configuratie ontwikkeld in de 
‘look & feel’ van Coca-Cola. 
Het Coca-Cola digitale menubord heeft zijn eigen hardware en 
software settings waardoor de prijs aanzienlijk lager is dan de 
courante configuraties.

Interesse? Neem dan snel contact met Step4Media of met je 
Coca-Cola vertegenwoordiger of vul onderstaande invulstrook in 
en stuur hem door.

Uniek in zijn soort

Step4Media begrijpt als geen ander de noden en behoeften van de 
professionele horeca-ondernemer. De digitale menubordsystemen 
van Step4Media zijn een streling voor het oog en een pareltje in 
gebruiksgemak.

Door haar kwalitatieve producten en dienstverlening kan je 
tegenwoordig de digitale menuborden van Step4Media over de 
hele wereld vinden.

Speciale actie

Bovenop de uitzonderlijke korting die je bekomt op een 
Coca-Cola digitaal menubord heeft Step4Media een speciale zomer-
actie. Wie in de zomer een digitaal menubord van Step4Media 
aanschaft krijgt hier GRATIS (*) een digitaal volgnummersysteem 
bij. Actie onderworpen aan voorwaarden.

Ja, ik wil een afspraak met een  
vertegenwoordiger 

Naam:

Email:

Tel: 

Fax/mail naar:
011/230849
info@telemediavision.com

TelemediaVision is een afdeling van Step4Media nv • Kempische Steenweg 301/11 • 3500 Hasselt • info@step4media.com • www.step4media.com • Tel: +32 11 23 08 40

Gratis nummersysteem dispenser + 
digitale nummerweergave en afstandsbediening*

Opgepast voor namaak of imitatie:  als u een digitaal menubord wenst aan te schaffen wees dan 

zeker dat u met een vertegenwoordiger van Step4Media/TelemediaVision heeft gesproken alvorens 

over te gaan tot uw bestelling. Er zijn firma’s in België en Nederland actief die visueel een kopie 

aanbieden van onze digitale menuborden maar u niet kunnen voorzien van dezelfde functionaliteit 

en gebruiksgemak. Wees op u hoede!

Uw digitaal menubord binnen handbereik dankzij  
Coca-Cola en TelemediaVision

Bezoek ons op de  HORECA EXPO 2013
STANDNUMMER: 7419 HAL: 7

Meer dan 600 high res afbeeldingen  
gratis ter beschikking in onze databank

FLANDERS EXPO GENT 17 - 21 NOV 2013

NEWS
Starbucks gaat yoghurtjes Danone verkopen
Koffieketen Starbucks gaat vanaf volgend jaar yoghurtjes van zuivelfabrikant 
Danone verkopen. De twee bedrijven hebben een overeenkomst gesloten 
voor de verkoop en marketing van yoghurtjes, die de naam van beide onder-
nemingen zullen dragen.

Starbucks klopt al langer aan de deur van detailhandelaars, met onder meer 
Starbucks-ijs, -sap en -gemalen koffie.
De verkoop van yoghurt voldoet ook aan de wens van topman Howard Schultz 
om meer gezonde producten te verkopen. De zuivel zal te koop zijn onder de 
naam Evolution Fresh, Inspired by Dannon.
Vanaf 2015 moeten de producten ook in supermarkten te vinden zijn. Financi-
ele details van de overeenkomst maakten de bedrijven niet bekend. (JV)

Hoeveel resto’s van McDonald’s  zijn er ?
 
Maar liefst 34.392 McDonald’s-restaurants zijn er 
op aarde, tenminste als de eerste vestiging in Vie-
tam er wordt bijgeteld. Die moet haar deuren nog 
openen. Vietnam zal daarmee het 106e land zijn 
dat de Amerikaanse fastfoodketen verwelkomt.  
Naar aanleiding van de uitbreiding ontwikkelde 
de Britse krant The Guardian een interactieve 
kaart, waarop te zien is hoe het aantal restaurants van de fastfoodke-
ten is toegenomen tussen 2007 en 2012. De cijfers leren dat McDo-
nald’s wereldwijd erg aanwezig is, en dat het aantal vestigingen nog 
toeneemt. Behalve in Japan, daar daalde het aantal restaurants in die 
periode. Ons land telde vorig jaar 65 restaurants. Ter vergelijking: in 
Duitsland en Frankrijk waren er toen respectievelijk 1.440 en 1.258 
McDo-resto’s. (JV)

KAASMARKT 
GROEIT
Vorig jaar kocht de gemiddelde Belg 
ruim 12 kg kaas (excl. plattekaas) en 
besteedde er zo’n 112 euro aan. Voor 
de totale kaasmarkt noteren we een 
plus 2,4% in volume én in besteding 
per capita. Binnen deze markt wordt 
meer dan de helft van het volume in-
genomen door de harde kazen maar 
het zijn vooral de verse en de half-
harde kaas (type abdijkaas) die terrein 
winnen. Ook het kleinere segment van 
de geiten- en schapenkaas groeide in 
2012 verder door. De Belgische kazen 
volgden vorig jaar de stijgende markt-
trend waardoor het volumeaandeel 
stabiliseerde op 18,2%. Het marktaan-
deel van deze kazen is hoger in het 
noorden dan in het zuiden van het 
land. De Waal koopt meer kaas dan de 
Vlaming maar de Vlaming is relatief 
gezien een grotere liefhebber van Bel-
gische kazen. In Vlaanderen groeide 
het marktaandeel van de Belgische 
kazen vorig jaar lichtjes verder door 
en steeg dit van 21,2 naar 21,3%. Het 
marktaandeel van Belgische kazen 
is het grootste binnen het halfharde 
segment. In dit segment is bijna 60% 
van de gekochte kazen van bij ons. Bij 
zachte kazen is het aandeel ‘Belgisch’ 
slechts 5%. De crisis heeft de consu-
ment naar de hard discount gedreven. 
Dit kanaal steeg, na enkele mindere 
jaren, tot boven de 30% marktaan-
deel. De klassieke supermarkt blijft 
wel marktleider met 46,7% marktaan-
deel. Binnen het segment van de Bel-
gische kazen is het aandeel van hard 
discount met bijna 21% beduidend 
lager dan voor de totale kaascategorie 
maar ook hier groeit dit kanaal ten na-
dele van de marktleider ‘de klassieke 
supermarkt’. Dit zijn de belangrijkste 
vaststellingen van het marktonder-
zoeksbureau GfK PanelServices Bene-
lux dat, in opdracht van VLAM, de aan-
kopen van 5.000 Belgische gezinnen 
analyseerde. (JV)



 

Vraag nu uw gratis demonstratie!
Bel ons voor advies op maat!

059 56 44 44 of info@gesco.be

www.gesco.be

Investeren in een 
schrobmachine is 
zo terugverdiend !

Reeds vanaf 50 euro 
per maand

allesondercontrole.com

ebro.
Voedselveiligheid. Temperatuur 
en frituurvet onder controle. 
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ADVERTEER in  

Snackblad/Neo
 Verhoog uw omzet en winst 

met een advertentie in  
Snackblad/Neo

Bereik nagenoeg elke friturist 
en snackbaruitbater in België 

met uw boodschap.

Bel nu: 0477/302132
Mail voor info naar 

Snackblad/Neo:  
rik@advertisingmind.be

WINKELDIEFSTALLEN
Jaarlijks 22 per verkooppunt
Vorig jaar waren er 16.321 vaststellingen van diefstal op een 
totaal van 756 verkooppunten (bv. supermarkten en kledingza-
ken), ofwel 22 diefstallen per verkooppunt. Dat blijkt uit cijfers 
van de vzw Preventie & Veiligheid. Droge voeding blijkt het ‘po-
pulairst’ om te stelen met een aandeel van 23%. Maar ook par-
fum (15%) en alcohol (10%) zijn in trek. De meeste winkeldief-
stallen vinden plaats tussen 16 en 18 uur (25% van het totaal), 
maar ook over de middag blijkt een geliefd moment. Een op 
vijf interventies voor winkeldiefstal gebeurt op woensdag, het 
minst op zaterdag (14,5%). “Begrijpelijk”, want in het weekend 
is het meestal zo druk dat uitbaters minder aandacht hebben 
voor winkeldieven. Maar dat wil niet zeggen dat winkeldieven 
op zaterdag niet toeslaan”. Alle gestolen producten samen zijn 
goed voor € 702.420,09, ofwel € 43,04 per diefstal. Unizo: “Een 
aanzienlijk bedrag dat ten koste gaat van het inkomen van de 

zelfstandigen.”  (VV)

VERSOEPELING 309%-REGEL
 
Wie private kosten door zijn vennootschap wil laten betalen, 
moet daarvoor een bewijsstuk (fiscale fiche) kunnen voorleg-
gen. Ontbreekt die fiscale fiche of is ze onvolledig, dan riskeert 
de ondernemer een sanctie. Die sanctie is de zogenaamde 
bijzondere aanslag geheime commissielonen die 309% be-
draagt. Het is onaanvaardbaar dat sommige controleurs de 
309%-regel gebruiken als drukkingsmiddel om de belasting-
plichtige tot een akkoord te dwingen. Daarnaast is het niet 
altijd duidelijk of een kost een privaat, dan wel beroepsmatig 
karakter heeft. Men pleit al langer voor een bijsturing van de 
regeling en vroeg daarover overleg met de regering en de 
FOD Financiën. Dat overleg levert nu resultaat op. Vanaf het 
aanslagjaar 2014 kan de fiscus de 309%-regel niet toepassen 
als de vennootschap aantoont wie van het voordeel geniet 
én als die laatste alsnog akkoord gaat met een belasting op 
het voordeel. Unizo is tevreden met deze versoepeling, maar 
volgens de ondernemersorganisatie blijven er heel wat pijnpunten. Zo geldt de versoepeling pas vanaf het aanslag-
jaar 2014. Daardoor blijven de problemen met de huidige regeling bestaan. Bovendien is het onduidelijk welke regels 
gelden tot de versoepeling in werking treedt. Men bepleit daarom een nieuwe omzendbrief die de regels verduide-
lijkt die zullen gelden vanaf het aanslagjaar 2014, alsook de toepassing en interpretatie ervan.  (JV)

Nederlanders  
zetten frieten op 
het vliegtuigmenu 

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Coren-
don Dutch Airlines serveert zijn gasten voort-
aan ook frietjes tijdens de vlucht. Al ziet het er 
naar uit dat uw verwachtingen - net zoals wel 
vaker bij vliegtuigmaaltijden - niet te hoog ge-
spannen mogen zijn: perfect goudgele, knap-
perige frietjes zullen het niet zijn. 
Passagiers kunnen een bakje frietjes, met may-
onaise of ketchup, bestellen voor de prijs van 
3,5 euro. Wie denkt dat de stewardessen in de 
lucht aan de slag gaan met verse aardappelen 
en een frituurpan, heeft het evenwel mis.
De ‘Combi Frites’ zijn diepgevroren frieten die 
negentig seconden worden opgewarmd in de 
microgolfoven. De gebruikte aardappelen zijn 
glutenvrij.
Toch eens proeven? Corendon vliegt voorna-
melijk vanaf Schiphol met bestemmingen in 
Turkije en rond de Middellandse Zee, maar de 
vluchten voor het Griekse Heraklion vertrekken 
vanuit Brussel.  (Snackkoerier)
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NEWS
Frituur Lisa gaat weer open
HOFSTADE - Frituur Lisa heropende op feestelijke manier opnieuw de deuren. 
Het gezin Zhu-Yan, dat de frituur uitbaatte, werd opgepakt en dreigde uitgewe-
zen te worden. Voorlopig mag het gezin nu toch blijven, al mogen ze nog niet 
terug aan het werk.
De verbijstering in Hofstade was ontzettend groot toen het Chinese gezin Zhu-
Yan en hun twee kinderen begin mei uit bed werden getild door de politie. Ze 
werden opgesloten in een asielcentrum, waar ze de repatriëring naar hun thuis-
land moesten afwachten. Maar de buurt schoot meteen in actie en kon het gezin 
dat al zo’n tien jaar in ons land verblijft opnieuw naar Hofstade krijgen. Voorlo-
pig mag het gezin nog niet terug aan de slag in hun frituur, maar gisteren werd 
die door vrienden en familie toch alvast opnieuw feestelijk geopend.

Uitgebaat door familie
‘We zijn alvast blij dat ons protest en onze petitie toch resultaat heeft gehad’, vertelt 
Hans Van Gool, die het actiecomité mee uit de grond stampte. ‘Officieel is het gezin 
nu wel illegaal in ons land, maar we zijn al blij dat ze opnieuw thuis zijn. Ze mogen 
de frituur wel niet meer zelf uitbaten. Dat zal vanaf nu gebeuren door familie en 
schoonfamilie. We hebben een systeem bedacht, waarbij het gezin de frituur aan 
hen doorverhuurt. Intussen blijven zij wel boven de frituur wonen.’
Er kwam in de frituur een pak volk opdagen dat het gezin Zhu-Yan een hart onder 
de riem kwam steken. En dat deed hen zichtbaar veel deugd, ondanks de onzekere 
situatie. ‘We zijn natuurlijk opgelucht dat de frituur opnieuw open kan en dat we 
thuis zijn’, vertelt Ghe, de vrouw van het gezin. 
‘Al hoop ik dat dit probleem snel opgelost geraakt. Ik werk hier graag en zou op-
nieuw achter de toonbank willen staan. Het is zeer jammer dat we nu moeten stil-
zitten. Maar de steun van onze buurt was ongelofelijk en hartverwarmend.’
Ook voor het actiecomité is het een kleine overwinning. ‘Al gaat het er niet zozeer 
om een slag binnen te halen’, aldus Hans. ‘We wilden eerder een scheve situatie 
rechttrekken. Het kan toch niet dat een gezin dat tien jaar lang de kans kreeg in 
ons land te leven en te werken, en zich hier perfect integreerde, plotseling wordt 
uitgezet. Het is nu wachten op wat de dienst Vreemdelingenzaken zal onderne-
men. Maar deze mensen hebben niet moedwillig de wet overtreden. Ze betaalden 
steeds hun rekeningen en zorgden zelfs voor de tewerkstelling van Vlaamse men-
sen in de frituur.’ (RV)

De professionele referentiebeurs voor gastronomie en horeca

Woon prestigieuze gastronomische evenementen bij : 
de Belgische finale van de Bocuse d’Or, ‘De ster van de Belgische keuken’ georganiseerd door de Meesterkoks van België, 

de wedstrijd voor het beste broodje club van de Brusselse hotels, enz. 

INFORMATIE & REGISTRATIE
GRATIS INKOM VIA ONLINE REGISTRATIE OP WWW.HORECALIFE.BE

Zondag 15 september : 10u00  - 18u00 • Maandag 16 september : 10u00  - 22u00 • Dinsdag 17 september : 10u00  - 18u00
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Friturist Luc van ranst ziet zomer  
kelderen door sluiting ponton 

ANTWERPEN - Geen frisse voeten in het water meer aan het ponton op het Steenplein. Maar 
ook een pak minder klanten voor de cafeetjes en restaurants aan Het Steen. Het populaire 
ponton is onverwachts gesloten uit veiligheidsoverwegingen. ‘Midden in het seizoen. Onbe-
grijpelijk’, zucht friturist Luc Van Ranst. 

Het probleem zit volgens Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) bij de stalen boutenconstructie die 
de drie pontons met elkaar verbindt. Een aantal van die bouten is al geknapt. Het valt te bezien of 
een voorlopige herstelling soelaas kan bieden, in afwachting van een definitieve oplossing. Maar 
dat is nog lang niet zeker, klinkt het bij W&Z.
In allerijl en voor een onduidelijke termijn is het ponton vrijdag afgesloten voor bezoekers, maar 
ook de boten van rederij Flandria en Jan Plezier mogen er niet meer aan-en afmeren. Dat gebeurt 
nu een beetje verder aan de cruiseterminal.

Gehalveerde inkomsten
‘Normaal staan er hier rijen aan te schuiven voor een bootticketje’, zegt Luc Van Ranst van frituur 
Het Steen. ‘En die mensen eten bijna allemaal iets. Om maar te zwijgen van de studenten en 
bewoners die nu dagelijks op en aan het ponton zaten. Die kwamen hier ook altijd iets halen. Nu 
is er niemand.’
De friturist staat al vijf jaar op het Steenplein en ziet zijn zomerrecette al minstens halveren. Zijn 
collega’s aan de overkant op de Scheldekaaien beamen, en ook Flandria ziet de toekomst som-
berder in. ‘Midden in het seizoen doen ze dat ponton ineens dicht. Onbegrijpelijk dat zoiets niet 
eerder, en voor de start van de zomer, gecontroleerd wordt. Het stadsbestuur belooft een snelle 
oplossing. Maar ik hou mijn hart vast. Hoe lang kan het overigens duren om daar nieuwe bouten 
in te draaien?’
De horeca-uitbaters zijn ook misnoegd omdat de stad hen niet op de hoogte bracht van de slui-
ting. ‘Net zoals er in de plannen voor de heraanleg van de Kaaien geen plaats is voor mijn frituur.’ 
Als de sluiting van het ponton te lang aanhoudt, overweegt Luc zijn frituur te verhuizen. (VV)

Vlaming serveert frieten op twee  
kilometer hoog in Les Deux Alpes 
DEINZE - Bart Verdonckt en zijn echtgenote Ann 
bakten midden april meer dan 5.000 pakjes Belgi-
sche frieten in het op 2.000 meter hoogte gelegen 
mondaine Franse skioord Les Deux Alpes. Ze deden 
dat in opdracht van het Gentse bureau Fast Forward 
Events 

De frietjes werden samen met een snack geserveerd 
aan de sporters en toeschouwers tijdens het WK en de 
elfde editie van het Belgisch kampioenschap Snow-
board en Freestyle Sky of ‘Samsung Snow Jam’.
Bart, die op de Kouter te Deinze een mobiel cateringbedrijf runt, reisde op een zondagmor-
gen met zijn nieuwe frietmobiel of rollende frituur af. Onopvallend gebeurde dat niet, want de 
buitenkant van de frietmobiel is geletterd en beschilderd met besneeuwde bergtoppen en de 
nieuwste smartphone van een Koreaanse elektronicareus die de kampioenschappen sponsort.
In Les 2 Alpes zelf kreeg Bart het gezelschap van zijn echtgenote en dochter die toevallig in 
Frankrijk op vakantie waren. Dat was ook Bart maar die keerde halsoverkop terug naar Deinze 
toen hij werd opgebeld door het organiserende bureau Fast Forward Events uit Gent.
‘Het is één van de leukste opdrachten die ik in de zeven jaar dat Baveco (Bart Verdonckt Com-
pagnie) bestaat heb ontvangen. Het is een uitdaging frieten te bakken in de sneeuw’, zegt Bart 
in de vroegere bedrijfsgebouwen van Koen Schelstraete. ‘De eerste jaren beperkte ik mij tot het 
verhuren van feestmateriaal. Daarna ben ik gestart met mobiele frituren. Het gaat om profes-
sioneel uitgeruste wagens die voldoen aan alle strenge milieu- en hygiënische eisen. Later zijn 
daar drankmobielen, popcornkasten en ijskarren bijgekomen. Ik ben blij dat ik de kreeg om de 
lekkere Belgische frieten te promoten in de Franse bergen. Bijzonder is dat ik de frieten daar ga 
serveerde in puntzakken met daarop de Belgische kleuren en vlaggetjes. Mijn aardappelleveran-
cier is werd vooruit gestuurd met meer dan 3.000 kilo Vlaamse frietaardappelen de bijhorende 
sausjes. Vanaf maandagavond bakte ik frietjes op 2.000 meter hoogte in Les 2 Alpes. Er logeren 
daar meer dan 2.000 Belgen. Het Gentse eventbureau heeft me gevraagd circa 1.000 pakjes friet 
per dag te serveren. ‘
 (JV)

Twaalf uur lang frietjes bakken

Fritshop sluit frietmarathon 
moe maar tevreden af
ROOSDAAL - Frituur ‘De Fritshop’ in Borchtlombeek viert dit jaar haar vijftiende 
verjaardag en dat lieten Veerle en haar frietteam niet zomaar voorbijgaan. De 
opbrengst gaat naar goede doelen.

Samen met haar vriend Frank en collega Andy is Veerle Dehandschutter het gezicht 
van De Fritshop in Borchtlombeek. Al vijftien jaar zorgt ze op het Kerkplein voor 
lekkere frietjes. Om hun vijftienjarig bestaan op een originele manier in de kijker te 
zetten en om haar klanten te bedanken, organiseerde Veerle en haar team een friet-
marathon: van 11 tot 23 uur non-stop frietjes bakken. Een moeilijke opdracht, maar 
met achttien jaar ervaring was het voor Veerle meer een plezier dan een opdracht.
‘Het was een hele lange en vermoeiende dag, maar alles is goed verlopen en onze 
verwachtingen zijn nog beter ingevuld dan we gehoopt hadden. De tent, die plaats 
bood aan ongeveer 100 mensen, zat minstens drie keer goed vol en dan hadden we 
nog zo’n 40 mensen die frietjes kwamen afhalen. Het was hard werken, maar het en-
thousiasme van de mensen moedigde ons aan. Ook de Strijtemse New Flamingo’s 
en de P-G Haggerty en Michel Hautier, een coverband uit Eizeringen, zorgden tus-
sendoor op de moeilijke momenten voor de nodige opzwepende muziek’, vertelt 
Veerle enthousiast.

Goede doelen
De opbrengst van de frietmarathon gaat naar de scholengemeenschap MPI Sint-
Franciscus, waar ze het geld kunnen investeren in nieuwe toestellen op de speel-
plaats, zoals grote schommels. Een deel van de opbrengst gaat ook naar vzw Zon-
nelied uit Roosdaal, waar een nichtje van Veerle verblijft. Omdat voor Veerle en haar 
team alle hulp welkom was, staken ook enkele personeelsleden van Zonnelied een 
handje toe bij het opdienen en afruimen.
‘Om 2 uur ’s nachts hebben we alles kunnen afsluiten. We zijn met het hele team en 
de vrijwilligers nog iets gaan drinken op de succesvolle dag. Ik wil dan ook iedereen 
bedanken voor de steun en hopelijk mogen we een mooie som overhandigen aan 
MPC en Zonnelied’, besluit Veerle  (JV)
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De professionele referentiebeurs voor gastronomie en horeca

Woon prestigieuze gastronomische evenementen bij : 
de Belgische finale van de Bocuse d’Or, ‘De ster van de Belgische keuken’ georganiseerd door de Meesterkoks van België, 

de wedstrijd voor het beste broodje club van de Brusselse hotels, enz. 
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NEWS
Vrouw neemt paard mee McDonald’s in
Een vrouw in het Britse Whitefield die graag bij McDonald’s wilde eten maar met haar paard werd 
geweigerd bij de drive-thru, is met de viervoeter het restaurant binnengelopen. Eenmaal binnen 
deed het paard zijn behoeften op de vloer.

Het bijzondere McDonald’s-bezoek werd maandag 22 juli gemeld door de politie van het graaf-
schap Greater Manchester. Volgens de BBC veroorzaakte het voorval veel onrust onder de bezoe-
kers en medewerkers.

Fastfoodketen 
De ingeschakelde politie gaf de vrouw een flinke waarschuwing. Een woordvoerder zei dat de gas-
ten en medewerkers van de fastfoodketen zeer aangedaan waren door de stank en het zien van de 
uitwerpselen.
Volgens een woordvoerder van de fastfoodketen bedient de drive-thru alleen mensen in auto’s. Uit 
gezondheids- en veiligheidsoverwegingen worden volgens haar in deze rij buiten geen voetgan-
gers, fietsers of mensen op een paard geholpen (RV)

Frituur De Kwetterwei  
wordt overgenomen
RANST - Swa Horemans en Marieke Peers, uitbaters van frituur De Kwetterwei, 
stoppen na achttien jaar met hun zaak. De frituur blijft bestaan. Ze zal worden 
uitgebaat door een koppel van Chinese afkomst.

‘We hebben het heel graag gedaan, maar het is genoeg geweest’, zegt Swa. ‘De 
populariteit van onze frituur begon wat boven ons hoofd te groeien.’
Swa en Marieke konden op een schare trouwe klanten rekenen. ‘Uiteraard is de 
kwaliteit van de friet belangrijk, maar klantvriendelijkheid is zeker zo cruciaal’, ver-
klaart Swa de reden van het succes van de frituur. ‘De mensen werden hier warm 
ontvangen en we kenden iedereen bij naam.’
Swa en Marieke willen het wat rustiger aan doen en hun sociaal leven meer op-
bouwen.
‘Het is een hele mooie stiel, maar je moet er zoveel tijd insteken’, zegt Swa.
De scouts van Ranst zullen Swa en Marieke in ieder geval missen. De hele leiding-
ploeg kwam elke week naar De Kwetterwei.
‘Vorige week hebben we symbolisch de vlaggen halfstok gehangen en een mi-
nuut stilte gehouden’, zegt Jeroen Somers van de scouts. ‘De frituur was een deel 
van Ranst en het zal nooit meer hetzelfde worden.’ De scouts zijn wel van plan 
om ook bij de nieuwe uitbaters frieten te komen eten. Swa en Marieke zullen de 
nieuwe uitbaters zelfs nog een maand bijstaan. (JV)

Frituur Fontainas moet weg
Frituur Fontainas is al decennia een instituut aan de Hallepoort. De gemeente 
Sint-Gillis besliste nu om de vergunning op te zeggen, op zijn minst tijdelijk.

Frituur Fontainas is een van de 
weinige echte frietkoten die het 
gewest nog rijk is. De frituur is in 
handen van een Griekse familie, 
voor wie het frietverhaal al veer-
tig jaar geleden begon.
“Onze ouders begonnen in 1974 
aan het Baraplein met een friet-
kot en zijn later naar de Bareel 
van Sint-Gillis verhuisd”, vertelt 
Nico Barsakis,die ook een res-
taurant op het Bethlehemplein 
uitbaat, aan brusselnieuws.be. 
“Die bleek een kleine goudmijn. 
In 1994 hebben ze dat frietkot 
verkocht en zijn ze hier aan de 
Hallepoort begonnen met frituur 
Fontainas. Mijn zus staat daar nu 
aan de frituurketel.”

Als het aan de gemeente ligt, stopt het familieverhaal in juli 2014, op zijn minst tijdelijk. De uitbaters 
kregen immers een brief waarin de vergunning voor de frituur wordt opgezegd. De gemeente ver-
wijst in het schrijven naar niet nader bepaalde werken.
Enkele telefoontjes naar de gemeente leren dat het om werkzaamheden rond de twee woontorens 
aan de Jacques Francqsquare, achter de frituur, gaat. De federale Brusselspaarpot Beliris zou er ten 
vroegste in 2015 met omvangrijke ingrepen beginnen.
Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat ze niet tegen een frituur is. “Ook in de toekomst 
kan er een frituur blijven aan de Hallepoort. De huidige uitbaters zullen dan mee kunnen bieden voor 
de nieuwe vergunning.”

Mokerslag
Voor de uitbaters komt de beslissing aan als een mokerslag. Meebieden voor een plaats waar je sowie-
so al een frituur hebt staan (waar je niet meer in moet investeren) is immers helemaal iets anders dan 
opnieuw van nul beginnen. En de frituur even ergens opbergen is peperduur. “Alleen al het vervoer 
was een huzarenstukje met een uitzonderlijk transport in twee delen”, zucht Barsakis. “Ons frietkot is 
geen luciferdoosje.”
De frituuruitbaters startten ondertussen met een petitie. Het handtekeningenboekje oogt bijna vol.

Pipi
De Griekse uitbater maakte nog een opmerkelijke vaststelling. Sinds de gemeente de vergunning 
opzegde verdween ook een wat ongewone vorm van overlast. “Iemand gooide regelmatig flessen 
met pipi op het dak van de frituur. We vermoeden dat de moeder van een voormalige waarnemende 
burgemeester daar voor iets tussen zat. Die vrouw zorgt al jaren voor problemen. En zie, wij moeten 
weg en ons dak blijft droog.”  (JV)

Stripverhaal “ Het Broze Barakske” 
is uitgeroepen tot Wilrijks erfgoed
Friturist stelt  ‘Het Broze Barakske’ tentoon

WILRIJK - Tijdens de jaarmarkt in Wilrijk zal Pierre Bos-
chmans, friturist op rust, zijn stripverhaal ‘Het Broze 
Barakske’ tentoon stellen. Het verhaal werd twee jaar 
geleden door cultuurschepen Hans Ides (CD&V) uitge-
roepen tot Wilrijks erfgoed.

Vandaag genieten Pierre Boschmans en zijn vrouw Marie-Louise Van Dorst van de 
rust in de Wilrijkse Valaarwijk. Bijna twintig jaar lang hield het koppel met hart en 
ziel frituur Bieke aan de Dendermondestraat in Schelle open. Enkele jaren gele-
den verwierf Boschmans nationale faam met zijn stripverhaal ‘Het Broze Barakske’, 
een eerbetoon aan de Belgische frietcultuur en de barakken in het bijzonder. ‘We 
hadden ons aangesloten bij Navefri, het Nationaal Verbond van Frituristen. Ik te-
kende elk jaar nieuwjaarskaarten voor mijn klanten en de leden van Navefri. Op 
een dag kregen we de voorzitter en stichter van de vereniging over de vloer. Die 
apprecieerde mijn werk enorm en vroeg me om een stripverhaal te maken over 
het verdwijnen van de frituurbarak in België’, legt de geboren en getogen Wil-
rijkenaar uit. Boschmans aarzelde niet, bedacht een verhaallijn en ging aan het 
tekenen. Voor de teksten kreeg hij de hulp van zijn vrouw. ‘Na twee jaar zwoegen 
was de strip Het Broze Barakske geboren. Het verhaal is letterlijk tussen de friet en 
patatten tot stand gekomen’, zegt hij. Van het album werden 10.000 exemplaren 
in frituren over heel het land verspreid.
Een onwaarschijnlijk succes, zo bleek: Boschmans kreeg lovende woorden van ko-
ning Albert, prins Filip en Herman De Croo. Maar ook dichterbij huis kreeg hij de 
loftrompet uitgestoken. Onder het motto ‘Ik bewaar Wilrijk’ konden inwoners van 
Wilrijk twee jaar geleden via een website en postkaarten meewerken aan een lijst 
met erfgoed dat zeker voor het nageslacht bewaard moet blijven. ‘Op de lijst kwa-
men naast monumenten of gebouwen, ook mensen en figuren voor’, zegt Hans 
Ides, cultuurschepen van Wilrijk (CD&V). ‘Het Broze Barakske verdient bijzondere 
aandacht en dus zeker een plekje op de lijst van Wilrijks erfgoed.’
Tijdens de jaarmarkt, op 10, 11 en 12 augustus, zal Boschmans zijn originele te-
keningen tentoonstellen. Intussen werkt de tekenaar ijverig verder. ‘Ik ben bezig 
met een nieuw verhaal, de titel luidt ‘De Coloradogeest’. Het zal gaan over de ge-
schiedenis van de aardappel.’ De tekenaar gaat in het verhaal typische Wilrijkse 
elementen verwerken. ‘Den Boxer, het oudste barak frituur van Wilrijk zal je bij-
voorbeeld zien opduiken.’ Boschmans hoopt zijn tweede verhaal tegen het einde 
van het jaar klaar te hebben. ‘Ik doe het rustig aan. Alles gebeurt met potlood en 
inkt, er komt geen computer aan te pas.’  (JV)

De Ramenhamburger
Het heeft lang geduurd, maar de typisch Amerikaanse hamburger heeft 
eindelijk een Aziatische variant gekregen: de Ramen Burger. In tegen-
stelling tot de welgekende burger komt er geen broodje aan te pas. Wel 
rust het vettige lapje rundsvlees (samen met enkele blaadjes raketsla) 
tussen een bedje van samengeperste noedels. 

De Ramen Burger werd pas zaterdagochtend voorgesteld in New York, 
maar lokte meteen een honderdtal nieuwsgierigen naar de Spring Street. 
Met hun smartphone in de hand, stonden de enthousiastelingen maar 
liefst drie uren in de rij om de nieuwe ster in fastfoodland op de gevoelige 
plaat vast te leggen. In enkele uren tijd zat de 35-jarige uitvinder Keizo 
Shimamoto al door zijn voorraad van 300 burgers heen.

“Ik had nooit verwacht dat het zo populair zou zijn”, aldus een fiere Shima-
moto die overdonderd is door het succes. Voorlopig wordt zijn uitvinding 
enkel te koop aangeboden op de Smorgasburg-marktjes in New York, 
maar de dertiger heeft nog meer plannen: “We zijn aan het uitzoeken wel-
ke acties we in de nabije toekomst kunnen ondernemen.”

 
Geheim sausje
De Ramen Burger ziet er grotendeels uit zoals een gewone hamburger. In 
plaats van brood wordt echter gebruik gemaakt van samengeperste noe-
dels. Een ‘geheim sausje’ zou de Aziatische burger geliefd maken bij onze 
smaakpapillen.  (HLN)
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SIGN OF SUCCESS

SERVICE 7/7

PROFESSIONELE
FRITUURINSTALLATIES

Kiremko Catering Equipment Belgium NV
Drieskouter 1 - 8573 Tiegem

T 056 66 76 53 - F 056 66 54 96 - info@kiremko.be

ALS INNOVATOR VEEL GEKOPIEERD MAAR WEINIG GEËVENAARD.

- Enorme afbakcapaciteit
- Laagste gasverbruik
- Tot 60%vetbesparing
- Meest efficiënte vermogen <> rendementsverhouding
- Vooruitstrevende technologie
- Stijlvol en uniek design
- Maatwerk volgens de wensen van de klant

BEZOEK ONS OP STAND 1254 op HORECA EXPO
van 18 t.e.m. 22/11/2012 in Flanders Expo te Gent.

www.kiremko.be

Snelle en doelmatige service is voor uw technisch hoogwaar-
dige apparatuur van groot belang. Onze technische dienst staat 
dan ook 7 dagen op 7 paraat om u op een snelle manier zowel 
telefonisch als ter plaatse praktisch bij te staan.

KBC/CBC 
EN ATOS 
WORLDLINE
Ondertekenen verkoop- en 
marketingovereenkomst 

KBC en CBC bieden hun handelaars 
op de Belgische markt de mogelijk-
heid aan om op verplaatsing beta-
lingen te ontvangen met KBC-Pay 
Me/XENGO for CBC, een mobiele 
betaaloplossing voor bank- en kre-
dietkaarten in combinatie met een 
smartphone of tablet. Het aanbod 
is vanaf maandag 3 juni 2013 be-
schikbaar in de KBC en CBC bank-
kantoren. Dat is het eerste resultaat 
van de verkoop- en marketing-
overeenkomst die Atos Worldline 
enerzijds en KBC en CBC anderzijds 
vandaag ondertekenen. Beide par-
tijen werken intensief samen om 
het aanbod voor de handelaars 
continu te optimaliseren en aan te 
passen aan de huidige noden op 
de markt. Met deze eerste lance-
ring in het kader van de verkoop- 
en marketingovereenkomst willen 
KBC, CBC en Atos Worldline hun pi-
oniersrol bevestigen in de zich snel 
ontwikkelende markt van ‘betalen 
en betaald worden’. In België is er 
immers nog een groot potentieel 
om de aanvaarding van kaartbe-
talingen te verhogen ten opzichte 
van onze buurlanden.  (CB)

Hennie Nuus verloor al 70 procent van haar 
klanten. 
Hennie Nuus zit met de handen in het haar nu de klanten 
wegblijven van haar frituur Terminus. De werkzaamheden 
aan de Gentsesteenweg sluiten haar af van de buitenwe-
reld. Een oplossing en verhuizing leken in de maak, maar 
die liepen op niks uit.
De tranen staan de 54-jarige Hennie bijna in de ogen als ze 
ons vertelt hoe de zaken er voor staan. De vrouw uit Zellik 
baat ondertussen al bijna negentien jaar frituur Terminus 
uit aan het station van Sint-Agatha-Berchem. Daarvoor had 
ze ook jarenlang een eigen zaak in Anderlecht. Maar nu gaat 
het haar plotseling heel wat minder voor de wind. Bijna een 
jaar geleden werd er namelijk gestart met werkzaamhe-
den aan de Gentsesteenweg. Op haar plaats zouden meer 

bus- en tramkaaien komen voor de MIVB en De Lijn. Op zich 
geen probleem omdat haar frituur een paar meter zal wor-
den opgeschoven, maar wel mag blijven.
‘Maar het probleem momenteel is dat de klanten wegblij-
ven door de werkzaamheden. De steenweg was maanden-
lang afgesloten uit de richting van Zellik. Die gaan geen 
half uur omrijden om naar hier te komen. Afgelopen vrijdag 
werd dat gedeelte opnieuw geopend, maar ligt de Gentse-
steenweg in de andere richting volledig open’, zucht Hen-
nie. ‘Ik word er zo stilaan moedeloos van.’

Tijdelijke staanplaats
Aangezien de werkzaamheden zeker nog tot 2014 zullen 
duren, vroeg Hennie een oplossing bij de gemeente. ‘Ik 
vroeg of het mogelijk was om een tijdelijke staanplaats te 

krijgen op een ander plein dat vrij was. Aanvankelijk de-
den ze mij hopen dat ik er inderdaad terecht kon. Plotse-
ling sloeg de deal echter af en vertelden ze me dat er ook 
nog andere kandidaten waren. Ik heb nog nooit om hulp 
gevraagd, maar nu ik echt in nood ben, laten ze mij stikken. 
Ze bieden mij zeventig euro schadevergoeding aan per dag, 
maar dan moet ik wel sluiten. Ik heb net een nieuwe peper-
dure oven aangekocht en moet ook nog huur betalen. Dat 
kan ik zo niet volhouden. Vorige week heb ik rond het mid-
daguur amper twee frisdrankjes verkocht. Vroeger stonden 
ze ‘s middags aan te schuiven tot buiten aan de frituur. Nu 
ben ik zeker zeventig procent van mijn cliënteel verloren. Ik 
kan nog precies een maand het hoofd boven water houden, 
maar dan moet er echt een oplossing uit de bus komen.’
 (VV)

Klanten blijven weg door werkzaamheden aan Gentsesteenweg

Frituur Terminus in voortbestaan bedreigd

McDonald’s vestigt 
zich in Vietnam

Veertig jaar nadat de Ame-
rikaanse troepen Vietnam 
hebben verlaten, gaat Mc-
Donald’s de eerste vestiging 
openen in het land.

McDonald’s is van plan begin volgend 
jaar een restaurant in Ho Chi Minh 
Stad, het vroegere Saigon, te openen, 
meldt de Telegraaf. Vietnam is het 38e 
Aziatische land waar de hamburger-
keten zich vestigt.
Eerder dit jaar openden ook Star-
bucks, KFC en PizzaHut filialen in het 
land. Voor de Vietnamese oorlog wa-
ren Amerikaanse merken zoals Coca 
Cola heel populair in Vietnam, maar 
deze producten werden na 1975 ver-
bannen. Coca Cola keerde in de jaren 
negentig terug in Vietnam.  (JV)
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Friturist met rijverbod rijdt elke dag 70 kilometer 
met bakfiets naar zijn frituur

‘Over vier maanden heb ik  
een perfecte conditie’
Steven Van Hee kocht speciaal een bakfiets 
aan.  ‘Zo kan ik nog wat boodschappen mee-
nemen.’ 

BRUGGE - De 30-jarige Steven Van Hee uit Brugge zal 
de komende vier maanden met de bakfiets naar zijn fri-
tuur in Tielt rijden. Hij kreeg een rijverbod opgelegd van 
de Brugse politierechter. ‘Ik heb speciaal een bakfiets 
gekocht zodat ik ook wat materiaal kan meenemen en 
boodschappen kan doen’, zegt Van Hee.

De Brugse politierechter was enkele maanden geleden 
niet mals voor Steven Van Hee uit Brugge. Hij had voor de tweede keer een verkeersongeval 
veroorzaakt onder invloed van alcohol. De politierechter sprak een effectieve straf uit: Van Hee 
moest een boete van 2.400 euro betalen en kreeg een rijverbod van vier maanden. 
‘Ik heb mijn les geleerd’, vertelt Steven Van Hee. ‘Sinds de uitspraak drink ik geen druppel alco-
hol meer. Ik ben van plan om vier maanden lang met de fiets naar mijn frituur Den Tipzak in Tielt 
te rijden. Het rijverbod ging in en ik had meteen pech met het weer. Ik heb 35 kilometer in de 
regen moeten fietsen.’ 
Na twee uur kwam Van Hee aan in Tielt. ‘Ik heb speciaal een bakfiets gekocht, zodat ik ook wat 
boodschappen voor de zaak kan meenemen’, vertelt hij. ‘Ik fiets eerst naar de ring, om zo langs 
de brug van Steenbrugge via Oostkamp en Ruddervoorde naar Egem te fietsen. Ik kijk vooral 
tegen de avondlijke fietstocht op, want de frituur sluit pas om 23 uur. Dat betekent dat ik pas 
om 1 uur ’s ochtends thuis zal komen.’

Slecht weer
Van Hee kon ook kiezen voor het openbaar vervoer, maar geraakte door het late sluitingsuur 
van de frituur, dan maar moeilijk thuis. ‘Mijn rijverbod valt gelukkig nog in de lente en de zomer’, 
zegt Van Hee. ‘Hoewel het vanmorgen toch behoorlijk slecht weer was en koud. Ik ben er zeker 
van dat ik de eerste dagen bijzonder stijf zal zijn. Ik ben het niet gewoon om zo ver te fietsen, 
maar na vier maanden zal dat wel anders zijn. Dan heb ik een perfecte conditie.’  (RV)

Hygiëne-expert Tork versterkt 
positie op Europese markt
Eén totaalaanbod in hygiëne-oplossingen dankzij integratie met 
Lotus Professional

De producten van Lotus Professio-
nal worden voortaan aangeboden 
onder de merknaam Tork. Door de 
integratie met Lotus Professional 
versterkt Tork haar Europese markt-
leiderschapspositie. Hierdoor kun-
nen klanten voortaan vertrouwen 
op één sterk totaalaanbod in pro-
fessionele hygiëne-oplossingen.

 
Het beste van twee werelden
Lotus Professional is één van de merken die werd overgenomen bij de overname van 
Georgia-Pacific EMEA door SCA in 2012. Voorafgaand aan de merkintegratie is er on-
derzoek uitgevoerd onder consumenten en inkopers naar de positionering van zowel 
Lotus Professional als Tork. Hieruit blijkt dat Tork en Lotus Professional elkaar goed aan-
vullen. Beide merken worden erg gewaardeerd omwille van de kwaliteit, betrouwbaar-
heid, gebruiksvriendelijkheid en professionaliteit. Tork heeft door de merkintegratie 
een compleet tafelassortiment toegevoegd aan haar productaanbod. Hieronder vallen 
productcategorieën zoals gedecoreerde servetten en tafeldecoratie. 

Belang van de klant staat voorop 
In totaal worden er meer dan 1.000 producten samengevoegd, die tevens een nieuw 
verpakkingsdesign en een nieuwe productnaam krijgen. Voor de consument en 
groothandel verandert er zo min mogelijk. Het assortiment blijft gelijk en artikelnum-
mers van beide merken worden op de verpakking gecommuniceerd, samen met het 
speciaal ontwikkelde logo van de integratie.  Bengt Eriksson, Global Brand Director 
Tork: “Het innovatieve karakter van Lotus Professional zal verder leven in Tork. Beide 
merken staan bekend om hun hoogwaardige systemen en passende, waardevolle 
oplossingen. Door de migratie bieden we dit nu op grote schaal in Europa aan. De 
combinatie van de twee productassortimenten maakt het mogelijk ons te richten op 
de ontwikkeling van meer hygiëne-oplossingen en een nog uitgebreider service voor 
onze klanten. Tork is als onderdeel van SCA bekend om het duurzaamheidsbeleid, wat 
de klanten van Tork en Lotus Professional terug zullen zien in de verantwoorde oplos-
singen en advies.” De totale merkoperatie zal ongeveer een jaar in beslag nemen. (CB)

NEWS

Proefbuishamburger
De hoogleraar Mark Post ’s presenteerde werelds eerste 
‘kweekburger’. Kweekvlees is een alternatief voor de huidige 
vleesproductie. Van één stamcel kunnen 100.000 hambur-
gers worden gemaakt.  Stel je eens voor: een hamburger 
die is gekweekt uit twintigduizend reepjes spierweefsel. Het 
klinkt als een enge experimentscène uit een sciencefiction-
film, maar Nederlandse wetenschappers werken al jaren aan 
kweekvlees. Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan 
de Universiteit Maastricht, presenteerde op een speciale 
persconferentie in Londen eindelijk zijn hamburger-uit-een-
bakje. Post doet al sinds 2008 onderzoek naar kweekvlees, 
dat een alternatief zou moeten bieden voor de huidige vlees-
productie. Sinds die tijd kweekt hij ook vlees in een lab. Dat 
begon met het kweken van muizenspierweefsel, later stapte 
hij over op de cellen van koeien. Tijdens de presentatie wilde 
hij laten zien dat het geen futuristisch idee is.  Hamburgers 
kweken begint met de stamcellen van runderen in een pe-
trischaaltje. In het geval van Posts ‘kweekburger’ zijn er meer 
dan 50 miljard stamcellen nodig, die uiteindelijk uitgroeien 
tot een volwaardige hamburger. Eén stamcel wordt ver-
menigvuldigd tot 50 miljard cellen, die weer uitgroeien tot 
spiercellen. Zo’n vijftig spiercellen vormen dan een spierve-
zel en die vezels samen vormen spierweefsel. Vlees bestaat 
vooral uit spier, dus dan krijg je, simpel gezegd, kweekvlees.

Deze hamburger kost 250.000 euro
Er wordt al jaren aan (milieuvriendelijkere) alternatieven 
voor vleesproductie gewerkt. We kennen allemaal sojamelk 
en tofublokjes, maar tot op heden staat kweekvlees nog in 
de kinderschoenen. Het is niet het goedkoopste alternatief. 
Sterker nog, Posts hamburger kost zo’n 250.000 euro.  Het 
Nederlandse onderzoek naar kweekvlees werd tussen 2005 
en 2009 gesubsidieerd door het Ministerie van Economische 
Zaken, dat 2 miljoen euro investeerde. Maar na 2009 was het, 
op twee kleine projecten na, afgelopen met het onderzoek. 
Post wilde verder, maar had geen geld. Tot zich halverwege 
2012 een filantroop meldde die veel geld doneerde zodat 
Post zijn onderzoek kon voortzetten.

Voorstanders
Volgens voorstanders zou kweekvlees het water-, land- en 
energieverbruik dat nodig is om vlees te produceren enorm 
kunnen terugdringen. Daarnaast zou het de uitstoot van 
broeikasgassen, een andere bijkomstigheid van de vleespro-
ductie, kunnen verminderen. 

Tegenstanders
Tegenstanders zeggen dat het te duur is en dat voor het al-
ternatief van Post altijd dieren nodig blijven. De stamcellen 
die Post gebruikt zullen inderdaad altijd van dieren komen: 
“Anders zou het geen vlees zijn”, zegt Post zelf.  “Kweekvlees 
is een alternatief dat naast de huidige vleesproductie kan 
bestaan. Maar voor deze technologie zijn wel veel minder 
koeien nodig. Van één stamcel kunnen namelijk ongeveer 
100.000 hamburgers worden gemaakt.”

Financierder
De wilde weldoener die het project alsnog financierde is 
Sergey Brin.Hij plaatste een filmpje op de site van The Guar-
dian waarin hij uitlegt waarom hij besloot honderdduizen-
den euro’s te investeren in de ontwikkeling van kweekvlees. 
“Soms komt er een technologie langs die de manier waarop 
we de wereld zien kan transformeren”, zegt de mede-op-

richter van Google.  Brin heeft in de afgelopen jaren 700.000 
euro beschikbaar gesteld. “Ik zie technologieën als kansen. 
Als een technologie levensvatbaar blijkt, dan kan de wereld 
er door veranderen”, legt de 39-jarige internetmiljardair uit. 
Brin investeerde in het project omdat hij begaan is met het 
milieu en met dierenwelzijn. “We hebben een bepaald beeld 
bij de productie van vlees. We zien prachtige boerderijen 
voor ons met wat koeien en wat kippen, maar zo wordt vlees 
tegenwoordig helemaal niet meer gemaakt”, stelt de Ame-
rikaan. “Ik voel me er niet prettig bij hoe we die koeien be-

handelen.”
“Sommige mensen zien dit als sciencefiction. Het is niet echt, 
niet tastbaar. Dat vind ik positief. Als mensen een technologie 
niet als sciencefiction zien, dan heeft die technologie vermoe-
delijk ook niet genoeg impact. Op dit moment willen we be-
wijzen dat het concept werkt. We wilden de eerste gekweek-
te hamburger maken. Daar kunnen we dan op voortbouwen.” 
Volgens Brin moet de mensheid een keuze maken. “Er zijn 
grofweg drie dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. 
Optie één is dat we allemaal vegetariër worden, maar dat 
lijkt me niet erg waarschijnlijk. Een andere mogelijkheid is 
dat we de problemen negeren, wat tot nog meer schade aan 
het milieu zal leiden. De derde optie is dat we iets nieuws 
proberen.”  (RV)

Wetenschapper Mark Post met schaaltjes stamcellen in zijn handen, waarin hij 
zijn hamburger groeit. Foto Reuters / Francois Lenoir
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BOEKENTIPS
Gehaktballen

In het leuke kookboek ‘Gehaktbal-
len’ zijn meer dan 70 inspirerende 
recepten te vinden voor het ma-
ken van gehaktballen van zowel 
vlees, vis als vega.
Jez Felwick kookt en verkoop zijn 
beroemde ballen vanuit zijn food-
truck The Boweler in de straten 
van Londen maar ook op boe-
renmarkten, muziekfestivals en 
culinaire festivals. Inmiddels zijn 
Jez’ gehaktballen een begrip in 
Engeland. Jez leerde koken op een 
organische boerderij voordat hij 
begon met zijn foodtruck. Hij is te 
volgen op Twitter@thebowlerUK
Voorbeelden uit het boek: bal-
len aan een stokje, rundvlees-
chorizoballen, zweetballen, Great 
Balls of Fire, De Popeye en zo gaat 
het maar door. Naast de leuke 
originele recepten geeft het boek 
ook talloze recepturen voor dips, 
sauzen, jus en bouillons, een bril-
jante puree, heerlijk knapperig ge-
bakken polenta, diverse salades, 
gratins en warme groentegerech-
ten ontbreken niet. We hebben 
wel allemaal één of ander recept 
voor het maken van een gehakt-
bal in ons repertoire van recepten 
maar meestal wordt gedacht aan 
gehakt van dierlijke oorsprong als 
het woord ‘gehaktbal’ valt. Niets is 
minder waar.
Een leuk boek om te hebben en te 
gebruiken. (CB)

(L&M Books,  
Karakter Uitgevers B.V.)

Snijtechieken
Voor de ijverige man/vrouw in de 
keuken is dit boek zonder twijfel 
een must om te hebben. Wil je 
wat op het bord verschijnt voor-
zien van een waw-effect dan moet 
je zonder meer het boek ‘Snijtech-
nieken’ van Joachim Habiger in 
huis nemen.
Het is dé inspiratiebron voor het 
snijden van bijzondere figuren uit 
groente en fruit en ze als pronk-
stuk te voorzien op de tafel of op 
de borden.
Joachim Habiger is een vakman 

op het gebied van bijzondere snijkunsten. Hij 
toont door middel van ruim 600 stap-voor-
stapfoto’s kunstwerken en creaties van ver-
schillende moeilijkheidsgraad. Eenvoudig te 
maken projecten voor beginners zodat je kunt 
oefenen met de kunst van het snijden, maar 
ook meer ervaren carvers kunnen hun reper-
toire uitbreiden met behulp van dit boek.
Het boek is opgebouwd in thematische hoofd-
stukken: decoraties voor borden en glazen, 
pronkstukken met bloemen en dieren, speciaal 
houtsnijwerk uit groenten en fruit, maar ook 
specifieke onderwerpen zoals bruiloftdecora-
ties komen aan bod. (CB)

(L&M Books,  
Karakter Uitgevers B.V.)

Eetwaar = eetbaar?
Dit boek over voedsel en allergie is voor zowel 
de patiënt met een voedselallergie als voor de 
lezer die meer wil weten over zijn voeding als 
de samenstelling van voedsel.

Alle soorten voedingsmiddelen en bijbeho-
rende ziektebeelden komen aan bod: van 
onvergevoeligheid voor melk en het ‘Chinees-
restaurantsyndroom’ tot kleurstrof- en aspiri-
neovergevoeligheid.

Een boek voor de ‘geïnteresseerden’ die op 
zoek zijn naar zeer uitvoerige en gedetailleer-
de informatie over het onderwerp. (CB)

(L&M Books, Becht)
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Uit de rookoven
Huisgerookt  eten is basic en puur natuur. 
Het smeulende hout geeft subtiel zijn smaak en aroma 
af. 
Niet alleen vlees en vis maar ook kaas, champignons, 
noten, groenten, tofu, schaal- en schepdieren en zelfs 
fruit kun je geweldig verrijken met een rooksmaak. 
Er is een scala aan houtsoorten die bovendien allemaal 
een specifiek aroma geven. Het boek geeft 35 recepten 
om mee te experimenteren. ‘Roken’ kan iedereen en het 
boek geeft de werkwijze, duurtijd en ingrediëntenlijst op 
een zeer overzichtelijke manier weer.
Ook de voorstelling van de gerechten spreekt aan. (CB)

(L&M Books, millermedia foodworks)

BOEKENTIPS
Mmmm Marshmallows
Dit boek van Carol Hilker geeft 30 simpele en heer-
lijke receptie mee voor de meest luchtige marsh-
mallows. Is het moeilijk om zelf marschmallows te 
maken? Neen! Het is super easy om deze meest fluffy 
en zoete Amerikaanse lekkernij te bereiden. In dit 
boek is het basisrecept stap-voor-stap uitgelegd.  
Daarna volgen maar liefst 30 varianten, met smaken 
als champagne-aardbei, gemarmerde chocolade 
en gemberkoek. Hoe je je marschmallows ook gaat 
marmeren, bedekken, bestrooien of laten drijven, ze vormen een geweldig lek-
kere traktatie. Leuke voorbeeldjes: gemarmerde champagne-marschmallows 
met aardbeien, melkchocolademarshmallows met donker bier en pretzels en 
sinaasappel-Earl Grey marshmallows. (CB)

(L&M Books, Becht)

Omwisselen geld moeilijk 
voor handelaars
Driekwart van de handelaars 
moet regelmatig voor kleingeld 
beroep doen op hun bank. Dit 
omdat ze ofwel niet voldoende 
kleingeld hebben om terug 
te geven aan hun klanten of-
wel omdat ze kleingeld op hun 
bankrekening willen plaatsen. 
Wat blijkt? 38 procent van de 
bankkantoren doet moeilijk 
wanneer handelaars biljetten 
of munten willen omwisselen in 
kleingeld, 11 procent weigert 
het. Het behoort niet meer tot 
hun kernactiviteit, klinkt het 
vaak. 95 procent rekent dan 
weer een kostprijs aan wanneer 
handelaars kleingeld binnen-
brengen om op hun rekening 
te zetten. “Onvoorstelbaar”, re-
ageert NSZ-voorzitter Christine 
Mattheeuws. “Bank en onderne-
mer zouden bondgenoot moe-
ten zijn, ook op lokaal niveau, 
maar niets is minder waar. Door 
het verdwijnen van een groot 
deel van de loketten schiet de 
service van heel wat bankkanto-
ren ernstig tekort.
63 procent van de handelaars zit 
geregeld, doorgaans wekelijks 
zelf, met een tekort aan kleingeld, 
vooral muntstukken van 20 cent 
(20 procent), 1 euro (23 procent) 
en 2 euro (32 procent). 16 procent 
van de handelaars die zonder be-
paalde muntstukken valt, trekt 
naar een collega-zelfstandige die 
hem tijdelijk uit de nood kan hel-
pen, maar ruim de helft (51 pro-
cent) trekt naar de bank. Dat laat-
ste blijkt gemakkelijker gezegd 
dan gedaan, zo leert onderzoek 
van NSZ waaraan 588 handelaars 
hebben deelgenomen. 38 pro-
cent van de bankkantoren doet 
immers moeilijk wanneer hande-
laars biljetten of munten willen 
omwisselen, terwijl 11 procent 
dan weer ronduit weigert om 
biljetten om te wisselen in klein-
geld.  Het behoort niet meer tot 
hun kernactiviteit krijgen de han-
delaars te pas en te onpas te ho-
ren. Dat komt onder meer omdat 
heel wat banken het aantal loket-
ten drastisch terugschroeven en 
zich meer en meer focussen op 
enkele kernactiviteiten zoals het 
bespreken van kredieten en be-
leggingen. Hierdoor gaat een be-
langrijke service naar handelaars 
verloren.( Bron NSZ)
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WATERS VAN CHAUDFONTAINE:  
HIER ZIT JE AAN DE BRON

Onze frisse route gaat van start in de provincie Luik, die be-
kendstaat om haar natuurlijke bronnen. Eén daarvan ligt in 
het dorpje Chaudfontaine, thuisbasis van het gelijknamige 
mineraalwater dat hier ontspringt. De waters van Chaud-
fontaine zijn afkomstig uit een thermale bron op een diepte 
van 1.600 meter. Het water wordt beschermd en gefilterd 
door de natuur zelf, wat zorgt voor een unieke zuiverheid en 
perfecte mineralenbalans. Je leert er alles over tijdens een 
interactief bezoek aan het park Source o Rama. Indien ge-
wenst kan je ook het productiecentrum van Chaudfontaine 
ontdekken, waar je het bottelingsproces kan volgen. Dit be-
zoek is enkel mogelijk voor groepen (vanaf 20 personen) en 
op reservatie.www.sourceorama.com

Eettip: Le Long du Bief
Aan de ingang van het park Hauster in Chaudfontaine ligt 
het charmante restaurant Le Long du Bief. Al sinds 2001 ser-
veren Anne, Thierry en hun zoon Arnaud er heerlijke grilla-
des in een sfeervol kader. Op en top Ardense gezelligheid!
 www.lelongdubief.be

Logeertip: La Béole
Wil je het charmante Chaudfontaine van bovenaf bewonde-
ren, logeer dan zeker in La Béole. Deze B&B is gelegen op 
een heuvel en biedt een panoramisch uitzicht over de stad. 
De villa van eigenares Barbara is voorzien van alle luxe en 
uitgerust met een verwarmd buitenzwembad, een jacuzzi 
en een zonneterras. ‘s Avonds kan je er voor een beperkt 
budget een gastronomisch menu consumeren.  
www.labeole.net

SPA-WATERS: WATER MET KUREN

We rijden van de ene bron door naar de andere en komen 
terecht in het kuuroord Spa. De waters van Spa hebben de 
gelijknamige stad wereldwijd bekendgemaakt. In Spa is dan 

ook overal water aanwezig: het sijpelt tussen de veenmos-
sen naar de veenmoerassen, stroomt van steen naar steen 
in de rivieren, spuit uit de fonteinen in de stad en welt op in 
bronnen en plassen diep in het bos. 

Eettip: Source de Barisart
Verdoken in het groen, aan de rand van de bossen van Spa 
ligt het keurige restaurant Source de Barisart. Buiten is er een 
aangenaam terras en dito tuin waarin het heerlijk dineren is 
bij mooi weer. De chef-kok biedt een goede Franse keuken 
aan, afgewisseld met streekgerechten. Je hebt hier een uit-
gebreide keuze aan vlees en vis, maar de grote specialiteit 
is ongetwijfeld de ‘fondue bourguignonne’ met vier sauzen, 
sla en frietjes. 
www.sourcedebarisart.be

Logeertip: La Villa d’Olne
Na een dagje kuren in Spa of na een stevige wandeling in 
de Ardense bossen kan je weer volledig op adem komen in 
Villa d’Olne. Deze typische Ardense woning is volledig geres-

taureerd door eigenaars Christine en Jean-Philippe. Je kan 
er overnachten in één van de zes kamers, alle ingericht met 
warme materialen. Ontspannen doe je in het verwarmde 
buitenzwembad, temidden van een prachtig aangelegde 
tuin. Wie zich helemaal wil laten verwennen kan ook een 
deugddoende massage bestellen. 
 www.villadolne.be

BEMELERHOF FRUITSAPPEN:  
PERST ER ALLES UIT

Vanuit Spa rijden we door naar Nederlands Limburg. Aan de 
rand van Maastricht, middenin het natuurrijke Bemelen, ligt 
boerderij Bemelerhof. Hier wordt fruit geteeld dat verwerkt 
wordt in fruitsappen die 100% uit vruchtensap bestaan. Je 
kan er ook fruitsap proeven dat per ras wordt geperst: Bos-
koop, Jonagold, Elstar of Karmijn. De fruitsappen van Beme-
lerhof zijn verkrijgbaar in de winkels van VVV Zuid-Limburg, 
delicatessenwinkels of natuurlijk op de boerderij zelf!
www.bemelerhof.nl

Eettip: Stadsrestaurant Valkenburg
In het centrum van Valkenburg vind je Stadsrestaurant Val-
kenburg terug, dat garant staat voor Limburgse smaken en 
voor ouderwets genieten van Bourgondische streekgerech-
ten, eigentijdse creaties en traditionele wildgerechten. Ge-
woon zin in een kop koffie met een stukje Limburgse vlaai? 
Geen probleem, bij Stadsrestaurant Valkenburg zien ze je 
graag komen.
www.stadsrestaurant.nl 

Logeertip: Hotel Botterweck
Gelegen aan de Geul, in het centrum en toch rustig, daar vind 
je familiehotel Botterweck, een middelgroot hotel met een 
lange traditie van gastheerschap en gezelligheid. Het hotel 
is de perfecte uitvalsbasis om al hetgeen dat deze omgeving 
heeft, te verkennen. Alle kamers hebben uitzicht op het be-
roemde riviertje de Geul en zijn fris ingericht. Een waardige 
afsluiter van onze ‘Fris & Fruitig’-route met andere woorden.   
www.hotelbotterweck.nl   (CB)

Tip voor uitstap : de fris & fruitig route



HISTORIEK

Naar aanleiding van haar 20-jarig 
bestaan heeft de Nationale Beroeps-
Vereniging van Frituristen in 2004 
beslist een nieuwe nationale orde op te 
richten om al diegenen te onderschei-
den die hun kennis, talent, toewijding, 
vaardigheid en 
ideaal ten dienste van de Belgische 
frietcultuur hebben gesteld.
Jaarlijks wordt, op de Nationale Dag 
van de Friturist, een ceremonie 
gehouden alwaar de eretekens worden 
uitgereikt.
Als Eerste Burger van het Land vereerde 
Kamervoorzitter de Heer Herman De 
Croo deze Orde met diens peterschap.

 
GRADATIES
Er zijn vier gradaties: 
•	Zilveren	Kruis
•	Ridder
•	Officier	
•	Groot-Officier	

AANVRAAG
Iedereen kan zichzelf of een bekende aan-
melden bij de Aanstellingscommissie. 
Aanvragen gebeuren via de website 
www.navefri-unafri.be of schriftelijk 
met opgave van naam, adres, korte CV 
van de begunstigde alsook een moti-
vering van de aanvraag en de nodige 
bewijsstukken..

TOEKENNINGSVOORWAARDEN
De Aanstellingscommissie is als enige bevoegd om de eretekens toe te kennen.

a) Zilveren Kruis in de orde
minstens 15 jaar* friturist of
uit erkentelijkheid
* bewijzen dienen samen met de aanvraag voorgelegd te worden

b) Ridder
-  minstens 25 jaar* friturist of
-  minstens 20 jaar* lid van Navefri/Unafri
-  aanzienlijke prestaties ten voordele van de frituursector en de uitstraling  

van de frietcultuur
* bewijzen dienen samen met de aanvraag voorgelegd te worden 

c) Officier
uitzonderlijke prestaties ten voordele van de frituursector en de uitstraling  
van de frietcultuur 

d) Groot-Officier
voor exceptionele inzet ten voordele van de frituursector en 
onschatbare bijdrage ter verdediging van de frietcultuur

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Aanvragen dienen uiterlijk op 30 september 2013 schriftelijk te worden ingediend 

op onderstaand adres.
- De eerstvolgende uitreiking zal plaatsvinden tijdens het congres van Navefri op 

Horeca Expo 2013 in november.
- De begunstigde wordt persoonlijk uitgenodigd op de uitreikingsceremonie en 

bekomt een oorkonde alsook, indien gewenst, een medaille.
Voor de medailles wordt een financiële tussenkomst gevraagd van 25 Euro voor Nave-
fri leden en 50 Euro voor niet-leden.

De ‘Nationale Orde van de Gulden Tipzak’ is een belangrijk onderdeel van de externe 
promotie die Navefri al jarenlang voert.
Op de dag van het congres is het dan ook gebruikelijk de nieuwe leden van de orde in 
de medailles te zetten en de verdiende oorkonde te overhandigen.
In 2012 ging die eer naar:

Nationale Orde van de Gulden Puntzak
Schrijf u nu in !

Ridder
- Gidsenkring Brugge 
en
- Pol en Carina VandenBossche-Holvoet
Frituur Tweety
Ruddervoordestraat, 111
8820 Torhout
frituur sinds 1992 en 7 j bestuurslid

- Benny Beernaert
Frituur Benny bvba BC FRIET
Kortrijksestraat, 67 – 8530 Harelbeke
frituur en lid sinds 1992 (20j)

Zilveren Kruis

- Maria Van den Broeck
Frituur De Vredesboom 
Meerdorp, 11
2321 Meer

- Philippe Laroye
Frituur Bolero
Hoogweg, 1 – 8940 Wervik
sinds 1996 (16j)

Er moet niet gewacht worden tot het minder goed 
gaat in een sector om aan promotie te doen maar ie-
dereen moet proberen op een positieve manier pu-
bliciteit te maken.

ADRES EN BRIEFWISSELING
Aanstellingscommisie NOGP
Schillekensberg, 21
3460 Bekkevoort

Aardappelen zijn de basis van een pakje friet, en de kostprijs ervan kent elke friturist 
vanbuiten. Maar wat met uw energiekosten?  Die kent u vaak niet. En toch maken ze een 
aanzienlijk deel uit van uw maandelijkse uitgaven. Geld dat u liever ergens anders aan 
besteedt. 
Zonder aardgas en elektriciteit geen frietjes. Maar waarom zou u te veel betalen? De 
prijzen vergelijken en deelnemen aan een groepsaankoop zijn een goed idee. Maar ook 
kortingen en speciale acties kunnen wel degelijk het verschil maken.

Samen met Navefri ontwikkelde essent.be een uniek aanbod. Het resultaat: een blijvend 
voordeel op uw energiefactuur, en dat maar liefst 3 jaar lang. 

Elk Naverfri lid ontvangt:
•	 € 60 korting in het eerste jaar 
•	 € 70 in het tweede jaar 
•	 € 80 in het derde jaar 
Voor aardgas én elektriciteit. Dat betekent een besparing van € 420! (bedragen inclusief btw) 

voor bijkomende informatie en vragen:
- Navefri leden:  Surf naar www.navefri.be en geniet van deze actie  Navefri@essent.be
- niet-Navefri leden    info@lutilis.be
- Telefonisch: 0475/924567

DE 10 GEBODEN VAN DE PROFESSIONELE FRITURIST

1.  Ik beschik over een toelating 
 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen.

2.  Hygiëne staat voor mij centraal!
-  persoonlijke hygiëne
-  jaarlijks medisch attest
-  propere kledij
-  geen juwelen
-  regelmatig en grondig handen wassen en af-

drogen met papier of handdoek voor eenmalig 
gebruik

- in mijn frituur
-   de oppervlakten zijn glad en gemakkelijk afwas-

baar
-   propere werktafels, koeltogen, frigo’s, diepvrie-

zers, sausdispensers,…
-   ik beschik over een reiningings- en ontsmet-

tingsplan
-   ik heb een ongediertepreventieplan

3.  Ik kies bewust voor een leverancier 
 die over geschikt transport beschikt en aan de 

juiste temperaturen levert.

4.  Ik zorg voor een optimale bewaring 
 van mijn producten

-  per soort, in een zuivere, gesloten verpakking 
en/of afgedekt

-  goed zichtbare thermometer in de koelkasten, 
diepvriezers en koeltogen 

-  aan de juiste temperaturen (zie keerzijde)
-  geëtiketteerd.
-  naleven van de houdbaarheidsdatum

5.  Ik besteed de grootste zorg aan het 
 frituurvet/olie.

-  langzaam en gelijkmatig opwarmen
-  liefst op maximum 170°C en nooit boven 180° C
-  elke dag filteren en tijdig volledig verversen 
-  gebruikte olie/vet wordt apart en in een afge-

sloten plaats bewaard
-  de ophaler is erkend door het Brussels Instituut 

voor Milieubeheer (BIM)
-  de ophaalbonnen worden een jaar bewaard 

6.  Ik gebruik uitsluitend verpakkingen 
 die geschikt zijn om in contact te 

 komen met voedingsmiddelen
7.  Ik zorg dat al mijn producten 
 traceerbaar zijn 
en houd een ingangsregister (*) met vermelding van:

-  de aard van de producten
-  identificatie (lotnr, productiedatum, …)
-  hoeveelheid
-  gegevens van de leverancier
-  ontvangstdatum
(*) bvb leveringsbonnen of facturen chronologisch klasseren en 

6 maanden na verbruik bewaren

8.  Als ik twijfels heb over een bepaald 
 product dan meld ik dit onmiddellijk 
 aan het FAVV

9.  Ik beschik over een gevalideerde gids 
 of een zelf uitgewerkt autocontrole-systeem waar-

door ik kan bewijzen dat ik steeds toezicht heb op 
de veiligheid van mijn producten.

10.  In mijn frituur wordt niet gerookt.

Uw energiefactuur – tot € 420 korting voor Navefri leden!
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Bezoek ons op Horeca-Expo 
te Gent van 17 – 21/11/2013 
standnr.1650  
(opgelet nieuwe locatie in hal 1)
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PARTNERS NAVEFRI ONLINE: WWW.NAVEFRI-UNAFRI.BE / INFO@NAVEFRI-UNAFRI.BE

ANDA NV
(Kwaliteitssauzen)
Laarstraat 43
3190 Boortmeerbeek
T: 016/60.61.44
F: 016/60.58.15 www.andasauces.be

MESSIAEN
(Grossier frituurproducten)
Nijverheidstraat 37
9040 Gent
T: 09/228.21.09
F: 09/228.76.02

JOFA VERPAKKINGEN
De specialist in frituurverpakkingen
Aartrijkestraat 95
8211 Aartrijke
T: 050/.200.453
F: 050/208.923 - info@jofa.be

LA WILLIAM NV
(Sauzen)
Blauwenhoek 41
1840 Londerzeel
T: 052/30.96.70 - F: 052/30.99.51
www.lawilliamprofessional.be - info@lawilliam.be

LEEBAFRIT BVBA
(specialist vers gesnede friet)
Kwakenbeekstraat 21
1755 Gooik
T: 02/532.55.44
GSM: 0475/97.62.28

BENELUXVET BV
(Vetten & ophalen gebruikte vetten)
Staalwijk 55 - 8251 JP Dronten
Nederland
T: 0031/321.38.11.55
F: 0031/321.38.11.88

info@bs-group.be
www.belgosnacks.be
uw specialist voor frituur,
snackbars & broodjeszaken

GROSSIER
info@trappeniersfoodservice.be
Merskem
Bredabaan 990
T: 03-644 79 00

GROSSIER
www.givana.be
info@givana.be
Lokeren
Kruinstraat 6 - E17/1036
T: 09-348 08 04

GROSSIER
www.damihoreca.be
info@damihoreca.be
Begijnendijk - Antwerpen
Liersesteenweg 2
T: 015-22 67 74

SA. COMPTOIR DES FAGNES
N5-Rte Charlemagne 34
5660 Couvin
T: 060/34.52.95
adant.fr@fagnes.be

Alles voor de smaak

Rubbens-EGC  
Fabrikant frituurinstallaties, bakwanden & friteuses
 
T. 03 253 01 91 
www.rubbens.com ... more than a kitchen ...

Rubbens-EGC  
Fabrikant frituurinstallaties, bakwanden & friteuses
 
T. 03 253 01 91 
www.rubbens.com ... more than a kitchen ...

ROYAAN
Dé verwenner in warme snacks

AIGREMONT N.V.
(Margarinefabriek)

4400 AWIRS
Tel: 04 273 71 00
www.algremont.be

ATRAVET VETSMELTERIJ BVBA
(Ophalen en verwerken van gebruikte  
vetten + vetsmelterij)
Mosten 17
9160 Lokeren
T:09/336.13.36 F: 09/336.13.37
info@atravet.be - www.atravet.be

AVIKO B.V.
(Aardappelproducten)
Postbus 8 - 
7220 AA Steenderen Nederland
T: 0031/575.458200
F: 0031/575.458389

AVENO NV
(oils & fats)
Rostockweg 21 - Quat 312
2030Antwerp
T +32 3 544 18 17 - F +32 3 544 18 19
www.aveno.be - www.delizio.eu

BEST FRIT

Moerbroek 26
2770 Herenthout
T: 014/22.67.66

BOSSUYT N.V.
(grootkeukens)
Noordlaan 19
8520 Kuurne
T: 056/35.70.12
F: 056/37.00.16

BOSTEELS BVBA
(Snacks & sauzen-grossier)
Nijverheid - Begijnenmeers 22
1770 Liedekerke
T: 053/66.81.72
T: 056/37.00.16

BUYSSE SNACKS
(Grossier)
Veldmeersstraat 15
9270 Laarne
T: 09/366.47.90
F: 09/366.47.85

CALIS PROJECTS BVBA
(Koeltechniek - Winkelinrichting frituur)
Nijverheidslaan 3
8940 Geluwe
T: 056/51.80.00
info@calis.be - www.calis.be

N.V. THEO COERTJENS INT.
(producten: stoofvlees -
vol au vent - goulash - worsten)
Kleine Veerle 101 - 2960 Brecht
T: 03/313.07.00 - F: 03/313.74.68
www.coertjens.be

DADDY COOL PITTAMAN BVBA
(Pitta- en wokproducten)
Industriezone 
Kloosterveld
Zagerijstraat 27 - 2900 Schoten
T: 03/633.55.00 - F: 03/633.55.01

DEWAEGENAERE PLASTICS BVBA
(Fabrikant wegwerpverpakkingen)
Terstratenweg 15 - 2520 Oelegem-Ranst
T: 03/470.12.70 - F: 03/470.12.79
www.verpakking.be

HOFKIP BVBA
(Kiplekkere kippensnacks)
Industrielaan 31
8930 Menen
T: 056/521.421
F: 056/521.420

K & F DE PAUW
(Voeding- en 
diepvriesgroothandel)
Karnemelkstraat 8
9060 Zelzate
T: 09/344.36.02 - F: 09/343.01.81

KIREMKO CATERING
EQUIPMENT BELGIUM
(Alle frituurinstallaties)
Drieskouter 1- 8375 Tiegem
T: 056/66.76.33 - F: 056/66.54.96
info@kiremko.be - www.kiremko.be

MC CAIN FROZEN FOOD DIV.
(Frieten, aardappelspecialiteiten, pizza, ...)
Nijverheidsstraat 2
2280 Grobbendonk
T: 014/50.82.11
F: 014/50.03.01

NOYEZ HORECA BVBA
(Frituurproducten)

Menesteenweg 232
8940 Wervik
T: 056/31.14.54

NYS MACHINERY EQUIPMENT
Friteuses en inrichtingen
FLORIGO en HAKTO

Antwerpsesteenweg 55
2630 Aartselaar
T: 03/887.33.41 - F: 03/887.33.57

PERFECTA FRITUURAPPARATUUR BVBA
Nijverheidspark 42/E, 3580 Beringen
T: 011/57.16.57 en F: 011/45.23.93
info@perfecta-friteuses.be
www.perfecta-friteuses.be

PERFECTA FRITUURINSTALLATIES BVBA
Wantestraat 10, 8780 Oostrozebeke
T: 056/70.24.86
info@perfectafrit.be

REMOFRIT BVBA
(Vers geschilde aardappelen en vers
gesneden friet zonder bewaarmiddelen)
Aven Ackers 15b
9130 Verrebroek (Beveren)
T: 03/735.00.00 - F: 03/735.00.20

Aalterbaan 203 9900 Maldegem
T: 050/71.43.91 F: 050/71.68.96
info@safhoreca.be info@safrecyclage.be

SPUNTINI BVBA
(Grossier)
Roterijstraat 145
8790 Waregem
T: 056/61.11.55
F: 056/61.35.17

GEERT MARGO-VERMEULEN
(Vers gesneden frieten, 
geschilde aardappelen enz...)
Kobbestraat 32B - 8511 Kortrijk (Aalbeke)
T: 056/41.43.13
GSM: 0479/20.96.39
aardappelen.margo@belgacom.net

GOOD ‘n FOOD (MASSAFRIT n.v.)
(Grossier)
Generaal De Wittelaan 12
2600 Mechelen
T: 015/29.02.55
F: 015/29.02.56

Hegro (Frimat bvba)
Stagestraat 11
8791 Beveren-Leie
T: 056/72.45.73
F: 056/72.47.12
info@hegro.net - www.hegro.net

BECKERS Belgium N.V.
(Snackproducten)
Remylaan 4C
3018 Leuven (Wijgmaal)
T: 016/499.500
F: 016/499.501

HORECA RENETTE

Scholteshofstraat 3
3530 Helchteren
T: 011/52.18.83

Antwerpen 
Brussel 
Heist-op-den-berg 
Ieper 
 
 
Middelkerke 
Mons Gratis demonstratie 

Dé kassa voor uw frituur 

NV CULIN ‘ARTE
(Sauzen & salades)
Welvaartstraat 18
2200 Herentals
T: 014/24.84.00
F: 014/24.84.01
www.culinarte.eu

DE VRIES SNACKS
Heidestraat 50
3500 HASSELT
Tel: 011/22.60.34
info@devriessnacks.be
www.devriessnacks.be

 












SWINKELS SNACKERY&BACKERY/
SOUFLESSE
Hulsbos 1
5431 NZ Cuijk
Tel. 00 31 485 31 73 60
info@snackerybackery.nl 
www.snackeybackery.nl

FAMILY FRITES
Verse friet en artisanale 
kroketten
Buggenhout Jos en Dany
Dries 39, 1785 Peizegem
T: 052/37.33.68 FAMILY•FRITES

AD VAN GELOVEN BV/MORA BVBA
Berkebossenlaan 1
2400 Mol
T: 014/82.97.30
F: 014/82.97.52
www.mora.be - info@mora.be

GIVANA bvba
Kruinstraat 6
1960 Lokeren
T: 09/3480804
info@givana.be

HORECA DAMI 
Liersesteenweg 2 
3130 Begijnendijk 
T: 015/226774 
info@damihoreca.be

COMPTOIR DES FAGNES sa  
N5- Route Charlemagne 34  
5660 Couvin 
T: 60/345295 
bigot.c@fagnes.be

SWANN
(Horeca-groothandel)
Kromebeekstraat 34a
8930 Menen
T: 056/43.00.72

MANNA
(Hemelse sauzen)
Industriezone Den Hoek
Blijkhoevelaan 24 - 2110 Wijnegem
T: 03/327.32.80 - F: 03/327.32.84
info@manna.be - www.manna.be

MAKADY BVBA               
Itterbeeksebaan 69 -1700 Dilbeek
Tel. 02/463 24 24 - Fax  02/ 463 55 09
www.makady.be        
info@makady.be

FREE FOODS N.V
(De specialist in frituurartikelen
Beversesteenweg 572
8800 Roeselare
T: 051/21.15.02
F: 051/24.33.53

FRIETMUSEUM

Vlamingstraat 33
8000 Brugge
T: 050/34.01.50
info@frietmuseum.be

FRIET CONSULT
Hulp met raad en daad
voor u in het rood gaat!

marc.soete@pandora.be

MAISON DESPRIET NV
(Grossiste)

Rue du Pertuis 222
4100 Seraing
T: 043/37.11.68
www.vd-horeca.eu

STEP4 MEDIA BVBA
Kempische Steenweg 301/11
3500 Hasselt
T: 011/23.08.40
F: 011/23.08.49
www.step4media.com
www.telemediavision.com

DUTOIT SNACK SERVICE 
Drève Andrè Dujardin 1-5 
7700 Lugne-Mouscron 
T: 056/556810 
info@dutoitsnack.eu

DRINK & FOOD  
Hasseltsesteenweg 70 bus 2  
3800 Sint-Truiden 
T: 011/674189 
info@foodanddrink.be

APPARATENFABRIEK BEREILA BV
uw dispenserspecialist!
Industrieweg 7a, 9781 AC Bedum
Postbus 13, 9780 AA Bedum / NL
T: 0031(0)/50.30.122.97
F: 0031(0)/50.30.150.74
info@bereila.nl - www.bereila.nl
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ALLES VOOR DE 
FRITURIST

VANREUSEL SNACKS
(Snackproducten voor frituren)
Lozenweg 30
3930 Hamont-Achel
T: 011/44.04.60

VLEESBOERKE BVBA
(Frituur- en Horecagroothandel) 
Industriezone Klein Gent
Grensstraat 4
2200 Herentals
T: 014/21.32.87

VAN ZON HORECA
(Horeca-grossier)
Middenweg 9
3930 Hamont-Achel
T: Hamont: 011/62.20.10
T: Beringen: 011/42.26.03

VANELO nv
(Aardappelspecialiteiten en
vers voorgebakken frieten)
Moerbosstraat 50 - 8793 Sint-Eloois-Vijve
T: 056/62.27.80 - F: 056/62.27.72
e-mail: vanelo@lutosa.com

VAN ROSSEM BVBA
(Snacks en sauzen)
Steenweg 606
9470 Denderleeuw
T: 053/66.96.40 - F: 053/66.96.98
info@vanrossem-snacks.be

VANDEMOORTELE FOODSERVICE
(VLEMINCKX + RISSO)
Ottergemsesteenweg-Zuid 806
9000 Gent
T: 09/240.17.11

VARIO FOOD NV

Ondernemersstraat 34
3920 Lommel
T: 011/808.826

BESTUUR NAVEFRI
Algemeen contactadres:info@navefri-unafri.be

Bernard Lefèvre
Nationaal Voorzitter
Schillekensberg, 21 - 3460 Bekkevoort
0494 51 04 89

Lucien Decraeye
Ere-Voorzitter
Rue Arabie, 22 - 7912 Saint-Sauveur

Pol Vanden Bussche
Onder-Voorzitter
Ruddervoordestraat 111 - 8820 Torhout 
tel 050 22 11 86 - gsm 0475 29 16 92

Victor De Keyser
Onder-Voorzitter
Koolmijnlaan 431 - 3550 Heusden Zolder
Tel/fax:011 57 17 97 

 

       
     

   
       

       
     

   

       

RAADSLEDEN

 
       

   
       

 
       

 
       
           

 
         

VADA frituurvetten en oliën
Fabrikant van olien en vetten voor frituur- horeca 
en grootkeuken. Ophaling gebruikt frituurvet met 
VALORFRIT certificaat in Prov. Antwerpen

Smalleweg 6 - 2940 Hoevenen
T: 03/664.64.31 - F: 03/665.35.23
Web: www.avc-vada.com - Mail: info@avc-vada.com

VALORFRIT

Koningin Astridlaan 59 bus 8
1780 Wemmel
T: 02/456.84.51
www. valorfrit.be

4-TUNE BVBA
(Horecamateriaal 
en Horecaprojecten)
Atealaan 9 - 2270 Herenthout
T: 014/25 40 00 - F: 014/25 40 09
info@4-tune.be - www.4-tune.be

VANCOFRIT BVBA
(Aardappelschilbedrijf)
Werkenstraat 79A
8610 Kortemark (Handzame)
T: 051 57 08 54 - F: 051 57 05 03
www.vancofrit.be - info@vancofrit.be

VANDERHAEGEN AARDAPPELBEDRIJF
(aardappelen, geschilde aardappelen,
verse frieten, kroketten)
T: 055 45 52 66
info@vanderhaegenpotatoes.be
www.vanderhaegenpotatoes.be

VANDAEL HORECA NV
(Grossier Frituurprodukten)
Herentalsebaan 643
2160 Wommelgem
T: 03/355.20.20
F: 03/354.09.66

WOUTERS N.V.
(Fabrikant van frituurvetten (plantaardig en 
dierlijk) en frituuroliën specifiek voor de 
Foodservice (Frituur, Snack & Horeca)

Wolfsakker 4-6 - 9160 Lokeren
T: 09/340.42.44 - F: 09/340.42.45
www.wouters.com - stijn.rogiers@wouters.com

SPUNTINI BVBA
(Grossier)
Roterijstraat 145
8790 Waregem
T: 056/61.11.55
F: 056/61.36.17

 
 

 
 

 

 

 

 

SWANN
(Horeca-groothandel)
Kromebeekstraat 34a 
8930 Menen
T: 056/43.00.72

Partners 
in de kijker

info@bs-group.be
www.belgosnacks.be
uw specialist voor frituur,
snackbars & broodjeszaken

NIEUWE
PARTNERS

Sa. Comptoir des fagnes
N5-Rte Charlemagne 34
5660 Couvin
T: 060/34.52.95
adant.fr@fagnes.be

STEP4 MEDIA BVBA
Kempische Steenweg 301/11
3500 Hasselt
T:011/23.08.40
F: 011/23 08 49
www.step4media.com
www.telemediavision.com

L’ORANDA
Professionele friteuses
Friteuses professionelles
www.loranda.be
info@loranda.be
T: 0495/36.28.89

BONNE MAASTRICHT
Uw specialist in puntzakken
Eburonenweg 7-9
6224 HT Maastricht
T: 0031 43 363.70.42
www.bonnemaastricht.nl
info@bonnemaastricht.nl

PARTNERS NAVEFRI ONLINE: WWW.NAVEFRI-UNAFRI.BE / INFO@NAVEFRI-UNAFRI.BE

Wenst u ook partner te worden van Navefri?

Contacteer ons voor meer info via www.navefri-unafri.be

Geert De Bisschop
Bestuurder & contact Partners

Brusselstraat 5 - 1760 Roosdaal

0497 76 17 22

Hans De Meyer
Bestuurder

Plein 103 - 9970 Kaprijke

Eddy Cooremans
Galgestraat 97 - 1785 Merchtem

Henri De Grootte
Pikkelstraat 59 - 8540 Deerlijk

Ghislain Everaert
Waalvest 104 - 8930 Menen

Didier Mossay
Haut Vinâve 31 - 4845 Jalhay

VANREUSEL SNACKS
(Snackproducten voor frituren)

Lozenweg 30
3930 Hamont-Achel
T: 011/44.04.60

VAN ROSSEM BVBA
(Snacks en sauzen)
Steenweg 606
9470 Denderleeuw
T: 053/66.96.40 - F: 053/66.96.98
info@vanrossem-snacks.be

VAN ZON HORECA
(Horeca-grossier)
Middenweg 9
3930 Hamont-Achel
T: Hamont: 011/62.20.10
T: Beringen: 011/42.26.03

PARTNERS in de kijker

4-TUNE BVBA
(Horecamateriaal
en Horecaprojecten)
Atealaan 9 - 2270 Herenthout
T: 014/25.40.00 - F: 014/25.40.09
info@4-tune.be - www.4-tune.be

VADA frituurvetten en oliën

Smalleweg 6 - 2940 Hoevenen
T: 03/664.64.31 - F: 03/665.35.23
www.avc-vada.com - info@avc-vada.com

VALORFRIT

Koningin Astridlaan 50 bus 8
1780 Wemmel
t: 02/456.84.51
www.valorfrit.be

VANDAEL HORECA NV
(Grossier Frituurproducten)
Herentalsebaan 643
2160 Wommelgem
T: 03/355.20.20
F: 03/354.09.66

VANDEMOORTELE FOODSERVICE
(VLEMINCKX + RISSO)
Ottergemsesteenweg - Zuid 806
9000 Gent
T: 09/240.17.11

VANELO nv
(Aardappelspecialiteiten en 
vers voorgebakken frieten)
Moerbosstraat 50 - 8793 Sint-Eloois-Vijve
T: 056/62.27.80 - F: 056/62.27.72
e-mail: vanelo@lutosa.com

VANREUSEL SNACKS
(Snackproducten voor frituren)

Lozenweg 30
3930 Hamont-Achel
T: 011/44.04.60

VARIOFOOD NV
Ondernemersstraat 34
3920 Lommel
T: 011/808.747
info@zeisner.be
www.zeisnerketchup.be

AGORA CULINAIRE / VLEESBOERKE
Industriezone Klein Gent
Grensstraat 4
2200 Herentals
T: 014/21.32.87
www.agoraculinair.be

WOUTERS NV

Wolfsakker 4-6 - 9160 Lokeren
T: 09/340.42.44 - F: 09/340.42.45
www.wouters.com - stijn.rogiers@wouters.com

GOOD ‘n FOOD (MASSAFRIT n.v.)
(Grossier)
Generaal De Wittelaan 12
2600 Mechelen
T: 015/29.02.55
F: 015/29.02.56

NIEUWE PARTNERTRAPPENIERSFOODSERVICE 
Bredabaan 990  
2170 Merksem 
T: 03/6447900 
jan.trappeniers@trappeniersfoodservice.be

MAISON DESPRIET NV
(Grossiste)

Rue du Pertuis 222
4100 Seraing
T: 043/37.11.68
www.vd-horeca.eu

VELD BELUX
koeltechniek
Campus Blairon - Office 452
Steenweg op Gierle 100
2300 Turnhout
t: 014/39.49.90 - F: 014/39.49.91
www.veld.be - info@veld.be

ESSENT.BE
Luc Devriese
0475/92.45.67
navefri@essent.be
www.essent.be

Essentials België - Luxemburg
Mc. Guinnes Manageement en services
Ongedierte preventie
Av. Albert Einstein 11
1348 Louvain-La-Neuve
T: 010/40.25.40 - 0475/76.62.01
www.essentialys.be



Florigo Frying Equipment B.V.
Glazenmakersweg 1, 3449 JK  Woerden
Postbus 341, 3440 AH  Woerden 
Tel.: 0348-420138 • Fax: 0348-423549 • www.florigo.nl

Kwaliteit met oog voor 
verantwoord filteren

HET WERKT ÉCHT!

We hebben er lang over
gedaan om ons nieuwe
vetfiltersysteem volledig
uit te ontwikkelen en te
perfectioneren. 
Het werkt, en hoe! Snel,
makkelijk en heel bespa-
rend. Elke dag even een
nieuwe filterpad erin.
Dat is alles. Op die
manier kunt u tot wel

twee weken met dezelf-
de olie (of vet) blijven
werken. De kwaliteit van
de snacks en frites blijft
al die tijd prima. Dat
bespaart op jaarbasis

veel geld, oplopend tot
duizenden euro’s. Colle-
ga’s van u weten dat uit
ervaring. Daarom laten
we hen aan het woord.

Scan de QR code of kijk op 
www.hetwerktecht.info

Bij afb. 1 ziet u
de bakwand met
de snackman-
den. In onze
ketels zit onder-
in, onder de
manden, een
kruimelvanger.
Dat is de eerste
stap.

Bij afb. 2 ziet u de
filterbak die deze
met een vernufti-
ge koppeling met
het olie/vetcircuit
verbindt. Als u de
filterbak onder de
ketel vandaan

rijdt wordt het oliecircuit even
ontkoppeld. Licht u het deksel
er af, dan kunt u filter en pad
eenvoudig en snel vervangen.

Bij afb. 3 ziet u de
bak van boven.
Daar bevinden zich
de uitspoelbare 
filterzak (met
miroil 

filter) en kunt u ook de speciale
magnesol pad verwisselen. Deze pad
is kant-en-klaar en met precies de
juiste hoeveelheid poeder bewerkt;
dus geen gedoe met losse 
poeder!

René van de Peppel  
Cafetaria D’n Engel 

in Maarheeze:
“Ik ben al vertrouwd met ATF.

Dagelijks reinigen en pad 
vervangen. Bespaart mij 
op frituurolie ± € 60,- 

per week”. 

Willy Croymans 
Kwalitaria De Vallei 

in Tilburg:
“Elke dag ATF’en, schone olie, 
zelfs na 14 dagen: dat scheelt 

mij duizenden euro’s. 
De Rolls Royce onder 

de bakwanden. 

Mevrouw Liam 
Verdi Snackcorner 

in Tilburg:
“Snelle opstart, hoge 
capaciteit: krokante 

producten. ATF bespaart 
mij 20% olie. Dagelijks 

snel te reinigen”. 

Lisheng Jiang 
Cafetaria Snackcenter 

in Eindhoven:
“Voor ons op maat gemaakte

bakwand met ATF. 
Gemakkelijk te reinigen 

en pad vervangen. 
Ook met vast vet”.

De drie stappen van ATF  
Het proces van olie/vetfiltering begint zodra de
bakwand wordt gestart.

GEEN
GEDOE

MET LOSSE 

POEDER

Scan deze QR code om onze 
mini-website te bezoeken

1
2

3

NU OOK 
ALS “UPGRADE”

LEVERBAAR 

VOOR BESTAANDE 

BAKWANDEN

Florigo’s ATF vetfiltersysteem werkt. 

En hoe!
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FRYING EQUIPMENT
Kwaliteit met oog voor
verantwoord fi lteren

NYS MACHINERY EQUIPMENT
friteuse & horecamachines

Scan deze QR code om onze 
mini-website te bezoeken

Antwerpsesteenweg 55 - 2630 Aartselaar
Tel. 03 887 33 41 - Fax 03 887 33 57
info@nys-machinery.be • www.nys-machinery.be

Scan de QR code of kijk op 
www.hetwerktecht.info

Scan de QR code of kijk op 
www.hetwerktecht.info

De drie stappen van ATF
Het proces van olie/vetfi ltering begint zodra de
bakwand wordt gestart.

Bij afb. 1 ziet u
de bakwand met
de snackmanden.
In onze
ketels zit onderin,
onder de
manden, een
kruimelvanger.
Dat is de eerste
stap.

Bij afb. 2 ziet u 
de
fi lterbak die deze
met een 
vernuftige
koppeling met
het olie/vetcircuit
verbindt. Als u de

fi lterbak onder de ketel vandaan 
rijdt wordt het oliecircuit even
ontkoppeld. Licht u het deksel
er af, dan kunt u fi lter en pad
eenvoudig en snel vervangen.

Bij afb. 3 ziet u de
bak van boven.
Daar bevinden zich
de uitspoelbare
fi lterzak (met
miroil fi lter) 

en kunt u ook de speciale magnesol pad 
verwisselen. Deze pad is kant-en-klaar 
en met precies de juiste hoeveelheid poeder 
bewerkt; dus geen gedoe met losse
poeder!


