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We are back @ Horeca Expo
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Frituur van de maand

Frituur Els / Westende

Blijven vernieuwen betekent blijvend succes voor deze kustfrituur
Els Sinnesael en Dirk Mortier
staan als sinds 1999 in het vak. Els
kampte al lang met de droom om
een eigen zaak, liefst frituur, uit te
baten. In haar kindertijd speelde
ze samen met haar broer ‘frituurtje’ waarbij gele wasspelden de
frietjes voorstelden, die over de
denkbeeldige toonbank gingen.
Toen een mobiele frituur in Westende over te nemen stond, was
dit niet meteen de droom van
echtgenoot Dirk, maar toch trok
Els erop af en gezien de voorwaarden gunstig waren, trok ze Dirk
mee over de streep en startte ze
met de frituur.
Verlof zonder wedde was toen
een ideale manier om na te gaan
of ‘zelfstandigheid’ succes kan
betekenen. Met dat statuut kan
je nagaan of je wel of niet naar je
vroegere job terugkeert. Op dat
moment werkte Els in een bedrijf
en daar hadden ze geen probleem
met haar keuze. Dirk behield zijn
werk in de metaalbouw maar
stond op vrije momenten paraat
om Els te helpen.
Die combinatie werkte aanvankelijk uitstekend maar iedere friturist
die dit leest, weet dat het een situatie is die je geen jaren kan volhouden.
1999 was ook de tijd waarin mobiele frituren nog een standplaats

iets verderop van het gemeenteplein maar toch een goede ligging, dus dat zat snor. De binnenkant bestond uit kleine ruimtes,
de vroegere loketten, kluiskamer,
… kortom de voor banken gekende indeling. Zowat alle wanden
moesten verwijderd worden om
plaats te maken voor één grote
ruimte: frituur Els.

Selfmade frituur

kregen op de gemeentelijke pleinen maar de kentering was al ingezet. Meer en meer concessies
werden opgezegd en voor de frituristen in kwestie was het zoeken
geblazen naar een andere plaats
of, in het geval van Els, naar een
gebouw voor de uitbating van een
frituur.
Zes jaar na de start was het zover.
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Op dat moment werd een nieuw
flatgebouw gebouwd op het gemeenteplein van Westende en dat
leek Els de ideale spot te zijn om
een frituur uit te bouwen. Toeval
wil dat ook de bank, waarmee ze
ging praten voor een lening, haar
zinnen had gezet op de benedenverdieping van dat pand voor de
uitbouw van nieuwe kantoren

voor het bankfiliaal. De oplossing
van het probleem werd geopperd
door de bank zelf: ‘Waarom niet in
ons oud filiaal een nieuwe frituur
uitbouwen?’
Een ideaal plan maar wel eentje
waar heel wat verbouwwerk mee
gepaard ging. De huidige bankfilialen zijn open en ruim; vroeger
was dat wel anders. Het pand lag

Als je al die werken moet uitbesteden dan ben je uiteraard een
fortuin kwijt. Gelukkig is Dirk een
zeer handig man en samen met
wat familieleden kon op amper 6
maanden tijd een frituur rijzen uit
het stof van het oude bankfiliaal.
Het resultaat was zeer bevredigend. Dirk kon zich op dat moment volledig vrijmaken voor de
klus, dus dat was zeker een meegenomen voordeel.
De inrichting werd volledig uitgetekend en uitgekiend. Een frituur
in een pand is niet te vergelijken
met een frituurunit maar toch wisten ze hier toch al exact wat de inrichting moest zijn.
In september 2011 was het zover.
De nieuwe ‘frituur Els’ was geboren en van meet af aan een groot
succes. Voor de uitbaters was het
uiteraard wennen want je krijgt
sowieso meer en andere klanten

Editioriaal
De lente hangt in de lucht. We mochten in de afgelopen periode al af en toe eens proeven van heerlijke temperaturen maar de
maartse buien die erop volgden en de aprilse grillen, gooien vaak roet in het eten.
Maar, niet getreurd. Ongetwijfeld komen vanaf nu de mooie, warmere dagen snel onze kant uit en wordt het weer genieten op
de vele terrasjes die ons land rijk is.
Ook de frituursector maakt zich op voor een drukker seizoen. Januari en februari zijn voor veel frituren ‘slaapmaanden’; die zijn nu
voorbij. Voor de reportagereeks ‘Frituur van de maand’ trokken we richting kust. Nu kon interviewen nog net. In de zomer is het
daar ongetwijfeld veel te druk en is het moeilijk om tijd te maken voor een reportage.
Els en Dirk van Frituur Els, wisten heel wat te vertellen over hun frituurgeschiedenis. Het leuke verhaal vindt u in dit nummer.
Dit zijn mensen die niet stilzitten, die weten dat je moet blijven evolueren en durven investeren. Een boodschap die we graag
meegeven in deze editie.
Daarnaast volgen de andere reportages, een dossier oliën en vetten , alsook een dossier rond aardappelen , weetjes van de
beroepsvereniging, info over de veelbesproken flexijobs, boekentips, product- en bedrijfsnieuws en nog veel meer om u wakker
te houden.
Veel leesplezier. (CB)

Wil U een reportage van uw frituur?
Mail naar caroline.bleyaert@telenet.be

Frituur met voorsprong

DMFryer

Officiële verdeler Oranda friteuses
Scherpste prijs voor de beste kwaliteit
Hoog rendement op al onze ketels
Service 7 op 7 ... 24h op 24h

Eigen technische
dienst
7 op 7 beschikbaar

Horecamaterialen De Meester NV
Eeckelaerthof 6 | 9111 Belsele
info@demeesternv.be
03 772 73 54

www.dmfryer.be

20 000m² showroom
Sterk team

Reeds 18 jaar ervaring in Horecamaterialen van klein tot groot!

Frituur van de maand
over de vloer. De frituurunit had
amper 2 staplaatsen, deze frituur telt er 28. Naast het gewone
aanbod ‘frieten met snacks’ werd
bovendien een redelijk aanbod
gerechten aangeboden waardoor
de frituur een frituur-eethuis werd
en dus een aantal nieuwe klanten
kon aantrekken.
Maar ook na de immense verbouwingswerken en de start in de
nieuwe frituur, zijn ze hier niet blijven stilstaan. Onlangs werden opnieuw verfrissingswerken en wat
aanpassingswerken uitgevoerd
zodat de klanten opnieuw in een
nieuwe zaak kunnen komen. Dat
wordt geapprecieerd!
Tijdens ons interview lag de straat
voor de deur van de frituur helemaal open, toch deert dit de klant
niet om de weg naar de frituur te
vinden. Als de werken zijn afgerond, volgen nog wat opknapwerken aan de buitenkant van de
frituur. Een nieuwe look aan de
buitenkant zal de mooie binnenkant zeker ten goede komen. Op
die manier krijgt de buitengevel
binnenkort een laagje passende
crepi en komt er nieuwe verlichting.
Sinds 10 februari is frituur Els opnieuw open met een nieuw interieur en nagelnieuwe friteuse. Els
en Dirk zijn heel tevreden over de
vernieuwing.
De sluiting duurde niet langer dan
een maand en het jaarlijks verlof
van de frituur viel erin, dus veel
hebben de klanten niet gemist en
bovendien zijn de reacties over de
vernieuwing bijzonder lovend.
Om de bestaande en ook wat
nieuwe klanten te laten kennis
maken met de vernieuwde frituur,
werden flyers verdeeld in Westende en Lombardsijde. In totaal
werden 4000 stuks in brievenbussen gedropt. Op die flyer staat duidelijk ‘Gratis pak friet per aankoop’
en dat lieten de klanten zich geen
twee keer zeggen. Een aantal van

4

Snackblad

de bonnen werden al ingeruild en
om de tweedeverblijvers ook de
kans te geven te genieten van dit
aanbod, blijven de flyers geldig
tot 1 mei, de paasvakantie wordt
dus wellicht nog voor een aantal
klanten het moment om de vernieuwde frituur te bezoeken.
Ook nu is de vernieuwing van de
hand van de uitbaters en je ziet
meteen dat ze leuke ideeën hebben om de zaak ‘in’ te maken.
Heel tof zijn de tafels die een gescheiden aanblik geven maar
toch uit één geheel bestaan. Zeer
gemakkelijk te onderhouden en
je hoeft niet constant tafeltjes te
verschuiven om ze weer in de oorspronkelijke positie te plaatsen.
De halfhoge stoelen zijn een perfecte keuze.
De houten onderdelen geven
een huiselijke, gezellige sfeer. De
wandkleuren zijn ook zeer licht
en huiselijk gehouden en kunnen
makkelijk veranderd worden als er
eens ingezet wordt op een nieuwe
accentkleur.
De wanden werden geschilderd
door ‘Hiele & Defreyne’, een bedrijf
van schilder- en decoratiewerken
dat uitstekend werk heeft geleverd en waarmee het leuk samenwerken was.
Opvallend is de strakke toonbank
waar het aanbod uitnodigend ligt
uitgestald.

Ook de manier waarop de vuilbakken werden geïntegreerd in dit
nette interieur is het vermelden
waard. Alweer een ideetje van
Dirk.
Als structurele verandering voorzagen ze een andere indeling
van de inkom. De deur bevond
zich aan de kant waar mensen
wachten op hun bestelling en dus
zorgde dat voor wat fileleed in de
zaak. Nu zit de deur in het midden,
waardoor mensen automatisch
doorschuiven naar de toonbank
om hun bestelling te plaatsen en
de weg vrij wordt gehouden voor
mensen die de zaak willen betreden of verlaten.
Voor de komst van de nieuwe HRfriteuse, moest het raam toch verwijderd worden, dus dat was de
uitgelezen kans om meteen voor
een nieuw en beter aangepaste
voorkant en inkom te zorgen.

Uitstekend materiaal
Omdat Dirk en Els 11 jaar geleden
nog niet wisten wat de impact zou
zijn van hun binnenhuisfrituur,
opteerden ze toen niet voor een
dure HR-friteuse. Nu deden ze dat
wel en kozen voor een De Meester bakwand. In het begin was het
wat wennen aan het toestel. Maar
wat je wint aan tijd en aan kwaliteit is niet mis.
Tijdens de piekmomenten zal dit
apparaat echt het verschil maken.
Er zit veel meer kracht op en het
feit dat er 3 snackmanden zijn
i.p.v. 2 maakt eveneens een groot
verschil.
Ook voor de gebruiker betekent
dit apparaat meer luxe. Het vet
verversen is een werk dat minder
manuele arbeid vraagt. Alles gebeurt met pompen waarbij het
vet door leidingen gaat naar de
tank die wordt opgehaald door
een gespecialiseerde firma. GOok
konden ze met al hun vragen terecht bij De Meester bakwanden
die goede service leverden als ook

een excellente dienst-na-verkoop.
Alle vragen worden er meteen beantwoord.
In Westende zijn heel wat campings te vinden en in de zomermaanden komen wel eens bestellingen binnen van deze orde: ‘friet
voor 30 personen’. Als je dat tussendoor moet afronden, dan kan
je met een gewone friteuse wel
wat problemen ondervinden om
gelijktijdig de andere klanten te
dienen. Dat is verleden tijd met de
nieuwe friteuse.
De kwaliteit van de frieten is bovendien ook beter. Ze zijn minder
vet, want de temperatuur van het
vet blijft veel beter op peil en dat
betekent automatisch een betere
bakkwaliteit.

Tof en strak team
Een frituur moet kunnen omgaan
met drukke momenten en daarvoor heb je een goed werkend
team nodig. Dat hebben ze hier
zonder meer.
Els en Dirk zijn uiteraard heel goed
op elkaar ingewerkt en daarnaast
kunnen ze rekenen op Jana Maertens die al heel lang in de zaak
werkt en het reilen en zeilen perfect kent.
Dirk houdt zich vooral bezig met
het voorbakken en de gerechten
die in de keuken worden bereid
en afgewerkt. Tussendoor assisteert hij bij het afruimen en andere taken in de frituur.
Els en Jana nemen de bestellingen
op en handelen de bestellingen af
+ dienen de klanten die een schotel bestelden.
In de zomer volstaat dit team
niet en wordt de hulp van extra’s
ingeroepen. Dat zijn dan vooral
nichtjes van Els. Jana is trouwens
één van die nichtjes dat is ‘blijven
hangen’ tot grote tevredenheid
van de uitbaters.

Troeven voor de klant
De klant komt bij Frituur Els te-

recht in een hypercleane frituur.
De aandacht voor hygiëne is een
aspect dat nooit mag verslappen.
Dat weten ze hier en dat aspect
wordt door iedereen nauwgezet
toegepast. Je moet geen geoefend oog hebben om dat te zien.
Als sausdispenser bij de hamburgerafdeling, kozen ze voor een
speciaal sausportioneerapparaat
van Verbo. Hygiëne ten top en bovendien krijg je met één druk op
de knop perfecte porties op de
burger of het broodje. Een mooi
snufje dat goed past in de visie
van perfecte hygiëne.
Uiteraard komt de klant ook voor
een kwaliteitsvol gerecht en een
goede service. Dat zijn de twee
volgende pijlers waarop het succes van Frituur Els steunt.
Elk gerecht en elk frietje uit het
ruime aanbod wordt met liefde
voor het vak bereid. De frieten,
met een snit van 11 mm, zijn altijd vers en worden afgebakken in
vers vet, wat de gezondheid zeker
ten goede komt.
Dankzij de HR-friteuse kan de
klant rekenen op een vlotte service. Klanten die ter plekke willen eten, kunnen dat doen in een
mooi ingerichte ruimte met comfortabel meubilair.
De frituur is in de zomer 6/7 dagen
open (enkel donderdag gesloten). Klanten kunnen in de frituur
terecht van 11u30 tot 14u en ’s
avonds tot 22u30. (in de winter is
de frituur op woensdag gesloten).
De slotsom is dat Frituur Els een
bezoekje meer dan waard is. Het
drukke seizoen staat voor de deur.
Wij willen Els en Dirk danken voor
de toffe ontvangst, het interview
en wensen het ganse team veel
succes het komende zomerseizoen. (CB)
Frituur Els
Westendelaan 329
8434 Westende

BOEKENTIPS
Yoghurt

De chef-koks van Yoghurt Barn hebben
de allerlekkerste yoghurtrecepten samengebracht in een leuk, toegankelijk
en mooi geïllustreerd kookboek.
In Yoghurt staan de beste gerechten
die je met yoghurt kunt maken, van homemade bananenbrood, gezonde en
lekkere smoothies tot komkommersoep
en panna cotta. Niet minder dan 47 lekkere recepten waarmee iedereen thuis
aan de slag kan. Resultaten mogen gedeeld worden met #YoghurtBarn.
In het begin van het kookboek is informatie te vinden over de verschillende
soorten yoghurt; daarna volgen de recepten onderverdeeld volgens ontbijt,
lunch, tussendoor en dessert. Achteraan is een handig register te vinden.
Een aanradertje voor yoghurtliefhebbers!
Uitgeverij Unieboek`

tijdschriften
zoals
VegNews, Fitness, The
Kitchn, Self, Shape, …
Het lijvige boek is ingedeeld in verschillende delen: smoothies in een glas en
smoothies in een
kom, ontbijt, tussendoortjes, salades,
soepen en bijgerechten, hoofdgerechten,
koekjes en repen, nagerechten, zelfgemaakte
basis-ingrediënten en de Oh-She-Glowsvoorraadkast.
Deze recepten zijn dé standaard geworden
voor veganistisch koken. Het boek biedt
meer dan 100 familievriendelijke, overheerlijke veganistische recepten, voor iedereen

met een drukke, actieve levensstijl. Heerlijke,
snelle, simpele gerechten voor dagelijkse
maaltijden, speciale gelegenheden, feestdagen en ‘zondagse’ maaltijden.
Voor iedereen die gevarieerd en veganistisch
wil eten. Soms omdat het gezonder is, milieuvriendelijker en goedkoper maar bovenal
omdat het gewoon heel erg lekker is.
Uitgevrij Unieboek / Het spectrum

Het SIRT food dieet

Een boek waarin Aidan Goggins en Glen Matten de werking van zogenaamde sirtfoods en
het effect op ons metabolisme, uit de boeken
doen.
Sirtfoods zoals boerenkool, aardbeien, kurkuma, rode wijn en chocola activeren je vet-

verbranding en de aanmaak
van spiermassa. Na diepgaand
wetenschappelijk
onderzoek is het sirtfood dieet eerst getest
in één van de meest exclusieve sportscholen
van Londen. Deelnemers vielen in 7 dagen
3,2 kg af en zagen een toename van droge
spiermassa. Niet voor niets een veelgekozen
dieet onder sporters,
personal trainers en sterren!
In het boek is ook de theorie te vinden achter het
dieet en een flink aantal
makkelijke recepten om
je op weg te helpen.
Uitgeverij Unieboek /
Het spectrum

Zoete aardappel

Zoete aardappels zijn ontzettend lekker, gezond en veelzijdig. In ‘Zoete
Aardappel’ vindt de lezer meer dan 30
prachtig vormgegeven recepten, van
ontbijt, lunch en diner tot hartige en
zoete snacks. Ontdek dat er waanzinnig
veel mogelijk is met deze bijzondere
groente.
De recepten zijn van de hand van Colette Dike, bekend van het prachtige Fooddeco. Ze maakt de meest originele en
smaakvolle recepten met zoete aardappel. Fooddeco is een love story tussen
lekker eten en (food)styling. Daarmee
wil ze laten zien dat eten er heel mooi
kan uitzien, zonder dat je er veel moeite
voor hoeft te doen. De fotografie en de
manier van presenteren is een weerspiegeling van hoe Colette Dike kookt
en hoe ze de recepten aan vrienden en
familie serveert. Mooi, lekker en origineel.
Uitgeverij Becht

Oh She Glows
Elke dag
Angela Liddon is schrijfster, fotografe,
receptontwikkelaar en oprichtster van
OhSheGlows.com, een bekroonde website met voedzame, plataardige recepten, die maandelijks door miljoenen
mensen wordt bezocht. Haar recepten
zijn verschenen in vele internationale
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NEWS
Franchisenemers krijgen keuze
tussen Burger King en Quick
Burger Brands Belgium (BBB), het bedrijf boven Quick en Burger King in ons land en Luxemburg, heeft de franchisenemers ingelicht over zijn
concrete plannen. Beide ketens zullen naast elkaar blijven bestaan, en de franchisenemers mogen kiezen.
Ambitieuze plannen
Burger Brands Belgium heeft vandaag 92
Quick-vestigingen in België en nog 9 in het
Groothertogdom, maar wil “binnen dit en vijf jaar
meer dan 120 Quick en Burger King restaurants
uitbaten in België en Luxemburg”. Dat zegt topman Kevin Derycke in de Franstalige zakenkrant L’Echo. Derycke mikt op een evenwichtige spreiding: dus een
zestigtal voor elk enseigne. Het is alleszins de bedoeling dat de eerste vijf tot zeven
Burger Kings nog dit jaar de deuren openen.
“Het is aan de franchisenemer om het enseigne te kiezen dat hij in de toekomst wil
runnen, maar wij gaan blijven investeren in Quick. Binnenkort lanceren we trouwens een nieuwe communicatiecampagne”, aldus nog de CEO.
Rekenmachientjes bovenhalen
Bij die keuze zal flink wat rekenwerk komen kijken, want elk enseigne hanteert andere financiële voorwaarden. Die kregen de franchisenemers intussen te horen en
te zien: “Er zijn pro’s en contra’s”, zo vertelt een franchisenemer ‑ die anoniem wou
blijven ‑ aan L’Echo. Zo zou een Burger King “gemiddeld een omzet van 4,5 miljoen
euro genereren, hetzij ruim het dubbele van een Quick. Maar organisatorisch is er
wel meer personeel voor nodig”, zegt de man.
De royalties voor de uitbating van een Burger King liggen ook hoger: in een grootteorde van 8% van de omzet bij Burger King, tegenover zo’n 5% bij Quick. Ook
inzake vastgoed is Burger King duurder: Quick-franchisenemers betalen 12% van
hun omzet als huur, voor Burger King-franchisenemers wordt dat 13%. “Maar ze
hebben ons wel gezegd dat de Burger King-franchisenemers minder moeten bijdragen voor de marketing”, klinkt het nog in de zakenkrant. Bij Quick gaat het om
5,25% van de omzet. (VV)

McDonald’s lanceert
vegetarisch menu
Fastfoodketen McDonald’s wil met vegetariërs een nieuwe
markt aanboren en lanceert daarom een aantal producten
die kip vervangen door vleesvervangers.
Op basis van magere melk
Er komen dus geen nieuwe hamburgers op het menu van
McDonald’s. Wel worden er een aantal versies aangepast
voor vegetariërs, waarbij kip dus wordt vervangen door
een vleesvervanger op basis van magere melk. Onder meer
de drie wraps met kip en de McChicken krijgen ook een vegetarische variant. Met het nieuwe assortiment zegt McDonald’s België “nog beter te willen inspelen op de vraag van
de consument”.
De vegetarische varianten zullen trouwens even veel kosten als het originele recept van de hamburger of de wrap
en zijn onmiddellijk beschikbaar in alle 76 restaurants van
McDonald’s in België. Ook in andere landen heeft McDonald’s al aandacht geschonken aan vegetariërs: zo is er
Nederland al langer een speciale veggie burger te vinden.

(VV)
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MyB’eats. Wie scant, wordt beloond
Vaste klanten krijgen al eens wat meer Bicky-uitjes tussen hun burger. Ook Izico gunt trouwe
frituuruitbaters iets extra.
Het moederbedrijf van de merken Bicky en Beckers pakt daarom uit met MyB’eats, een digitaal platform om klanten te ondersteunen. Mét
gratis producten, aantrekkelijke promo’s en de
nodige ondersteuning.
Nothing beats the real thing
Met MyB’eats wil Izico de klanten stimuleren
om echte Bicky’s te serveren: met een echte
burger en bun, de authentieke sauzen, crispy
uitjes en het liefst in een Bicky-doosje.
En wie échte producten van Bicky en Beckers
verkoopt, krijgt extra voordelen,” aldus Vic Dresen van Izico.
B’eats en bonussen
Voor die klanten die partner willen worden
heeft Izico MyB’eats opgezet, een digitaal platform. Hoe het werkt?

goede adres. Wanneer je een actie of promotie
op touw wil zetten, als je je zaak in de kijker
wil plaatsen, je interieur wil opsmukken met
Bicky-materiaal …

Heel simpel. Wie producten van Bicky of Beckers heeft gekocht, scant de QR-code op de
verpakking in via de app. Op die manier spaar
je punten of B’eats, en je verzamelt bonussen.
Genoeg B’eats verzameld? Dan kan je gratis
shoppen in de uitgebreide MyB’eats-catalogus.

De supersimpele MyB’eats App
Op maat van élke zaak levert MyB’eats de nodige support. En dat gebeurt via de vernieuwde
MyB’eats App. Hiermee kan je scannen, B’eats
tellen, je bonussen verzilveren …
En je blijft op de hoogte van acties, promoties
en nieuwtjes over Bicky en Beckers. Vic Dresen
van Izico: “De MyB’eats App is als een start-toscan waarin we frituristen aanmoedigen om
zoveel mogelijk te scannen.
Want hoe meer je scant, hoe meer voordelen
je krijgt. Je hebt dus eigenlijk geen excuus om
niet te scannen …” (VV)

100 % support
Ben je wel te vinden voor een gratis doos Bicky
Burgers, een handige broodrooster of een verpakking hamburgerdoosjes? Dan kan je maar
beter scannen ... Kan je wel wat ondersteuning
gebruiken? Ook dan ben je bij MyB’eats aan het

Snacken:
de gezondheidsparadox
Belgen willen liefst gezond snacken, maar dat betekent niet
dat ze het ook werkelijk doen. Bovendien is de perceptie
vaak even belangrijk als het eigenlijke product.
Het lijkt een open deur: wanneer je consumenten vraagt of
ze houden van gezond eten, dan antwoordt 80% van wel.
En 75% zegt graag fruit te eten. Toch geeft 41% toe dat ze in
werkelijkheid eigenlijk niet zo gezond eten. 49% probeert
wel gezonde dingen te eten wanneer ze een tussendoortje nemen, en 62% zegt tijd te maken voor een goed ontbijt. Tussen voornemen en realiteit gaapt echter vaak een
kloof...
Waarop letten de Belgen, als het gaat om gezonde voeding? 64% probeert een snelle hap
of meeneemeten te vermijden. Voor hen
heeft snacken dus toch een eerder negatieve connotatie, ook al doen ze het vaak.
Slechts 29% let heel erg op de hoeveelheid calorieën die ze dagelijks consumeren. Suiker is een groter issue: 54%
let erop om zo

weinig mogelijk suiker te eten. 49% tracht om zo weinig
mogelijk zout te eten. 23% zegt veel frisdrank of energydrinks te verbruiken. 66% van de ondervraagden zegt vandaag gezonder te eten dan vroeger, en 50% verwacht in de
toekomst gezonder te zullen eten.
De cijfers wijzen wel op de fundamentele trend dat er een
mooi marktpotentieel bestaat voor gezonde snacks. Aanbieders die erin slagen om lekkere en handige producten
op de markt te brengen die voldoen aan de gezondheidsverwachtingen van de consument, krijgen de wind in de
zeilen. Denk bijvoorbeeld aan de sterke groei van Starmeal/
The Foodmaker, met een aanbod gezonde slaatjes, wraps
en maaltijden met veel groenten.
Nieuwe segmenten
Ook fabrikanten hebben wel oor naar de vraag van de
consument om gezondere producten op de markt te
brengen: sinds 2000 is de hoeveelheid suiker in
frisdranken die in België worden verkocht met
25% gedaald.
Een recent traject leert ons dat voedingsbedrijven ook kunnen groeien door een verandering van technologie, bijvoorbeeld
door in te zetten op vers in plaats van
droog of diepvries. Zo boren ze nieuwe
segmenten aan.” (VV)

BOEKENTIPS
feest!

Creër je eigen wow-factor
Je eigen toets geven
aan een feest? Dat
leidt gegarandeerd
tot de nodige ooohs
en aahs. Niet alleen
van het feestvarken,
maar ook van de gasten en zelfs van de
gastvrouw of gastheer zelf.
Dit boek is de bijbel
voor iedereen die DIY-feestjes plant: van
een etentje met je vriendinnen tot een verjaardag, van een babyfeestje, een lentefeest
tot een verrassingsfeestje voor je partner en

Vers uit Foodbag

Foodbag is een eigentijds concept dat
inspeelt op de behoeften van vandaag.
Het thuis geleverd krijgen van een box
met gezonde, verse voeding en bijbehorende recepten maakt het leven van
heel wat mensen een heel stuk comfortabeler. Eén van de initiatiefnemers
is Stephane Ronse. Het verhaal groeide
uit zijn eigen ervaring. Hij studeerde
communicatiewetenschappen aan de
UGent en was enkele jaren actief als manager in een ondernemerscentrum. Dat
betekende hard werken, ’s avonds laat
thuiskomen en van gezond en lekker
eten wat er dus weinig sprake: geen tijd
om boodschappen te doen …
In de Gentse foodfotograaf Lut Thys
vond hij een enthousiaste bondgenoot
en samen gingen ze van start. Voor de
recepten werden twee jonge chefs aangetrokken die de gerechten in het eigen
Foodbag-kookatelier ontwikkelen. Na
de inleiding met verhaal over de opstart
en het concept staan enkele testimonials en daarna volgende de recepten
die volgens seizoen zijn ingedeeld: winter, lente, zomer, herfst en een deeltje
easy dinner.
Trendy en lekker!
Uitgeverij Lannoo

Sapje

100 gezonde sapjes voor alle seizoenen
Een mooi en handig boekje met de
bundeling van 100 heerlijke saprecepten boordevol groente, een beetje fruit,
wilde planten, zeewieren, paddenstoelen en diverse kruiden en specerijen.
Van simpele shotjes tot doeltreffende
detoxdrankjes. Het boek is zowel voor
beginnende als gevorderde sapjesdrinkers. De recepten volgen de seizoenen,
ze kennen elk een eigen smaak en variëren in snelheid en moeilijkheidsgraad.
Bij elk sapje wordt duidelijk uitgelegd
welke gezondheidsvoordelen het heeft.
Daarnaast vindt u in dit boek heel wat
praktische informatie rond detoxkuren,
het gebruik van juicers en het mixen
van smaken en ingrediënten om je gezondheid te verbeteren en op peil te
houden.
Carrera Culinair

zelfs je eigen trouwfeest. In dit boek vind je
makkelijk inspiratie en ideetjes waarmee je
de WOW-factor zonder twijfel bereikt. Doen!

Uitgeverij Horizon

Londense foodie verovert
België

30 originele recepten in een miniboek
‘Smoothies & Juices’ is het eerste miniboekje
van de populaire Londense foodie Deliciously Ella. Het bevat smoothies en juices bomvol
eenvoudige en plantaardige ingrediënten.
Volwaardig en voedzaam. Zó klaar en superlekker. Dit is het ideale instapboek voor
liefhebbers van gezonde drankjes! Maar ook
voor de ervaren smoothie-drinker is dit boekje een uitkomst. Ella geeft originele en verras-

sende recepten. En omdat
niet iedereen van zuiver
groene smoothies en juices
houdt, voegt ze ook banaan, mango en cacao
toe. Met elk van deze drankjes heb je al 3 tot 4
porties groente of fruit te pakken. Voor thuis
of on the go. Ella heeft in Engeland inmiddels al twee bestseller-kookboeken
op haar naam staan,
waarvan meer dan
440.000 exemplaren zijn verkocht
(Deliciously Ella en
Elke Dag Deliciously
Ella).

Kosmos uitgevers

Dossier
oliën & vetten

Noch topchefs noch ervaren frituristen geraken eruit wat
nu de beste olie of vet is voor de smakelijkste knapperigste frieten die een onderdeel zijn van ons cultureel erfgoed. Niet alleen de keuze tussen plantaardig of dierlijk
is een onderdeel van de discussie, maar ook het verversen
en de temperatuur van het vetgehalte zijn factoren die de
smaak van de friet kunnen bepalen.
Tegenwoordig bakt ongeveer een derde van de frituristen
in plantaardige olie, een derde in rundsvet, en dan nog een
derde in een mengeling van beide.
Er zijn er die die voorbakken in plantaardige olie en afbakken in rundsvet. Of die bakken in een mengeling van de
twee, naargelang de persoonlijke inspiratie.
Vragen wat het lekkerst is, is als vragen wat het best smaakt:
rode of witte wijn. Beide zijn goed, het hangt af van persoonlijke voorkeuren.
Uiteindelijk is het de consument die kiest voor zijn beste frituur, alle wedstrijden of prijsuitreikingen terzijde gelaten .
Een van de belangrijkste elementen van de frietcultuur bij
ons is dat twee frituristen in een zelfde dorp elk frieten met
verschillende smaak zullen maken , en elk van hun respectievelijke klanten vindt de frieten van hun friturist de beste.
Het is belangrijk dat zo te houden.
Om iets over frituurvet te kunnen vertellen moeten we eigenlijk eerst even kijken wat frituren nu eigenlijk is . Frituren
wordt al zeer geruime tijd toegepast om etenswaren te bereiden. Het is een proces wat diverse producten gedurende
korte tijd op relatief hoge temperaturen bereidt, bakken aan
de buitenzijde dus en garen aan de binnenzijde. Traditioneel
werden daar voornamelijk rundvet en gedeeltelijk geharde
plantaardige oliën voor gebruikt. De laatste jaren is het rundvet daar nog van overgebleven en het aandeel gedeeltelijk
geharde plantaardige vetten afgenomen. Daarnaast is er
een verschuiving naar vloeibaardere vetten te zien. Dit heeft
natuurlijk diverse redenen, maar de belangrijkste is wel dat
vloeibare vetten gezonder kunnen zijn in functie van hun
toepassingsgebied. Daardoor komt frituurvet en olie steeds
vaker onder de aandacht van de consument. Een andere reden voor de verschuiving is dat er de laatste jaren meerdere
soorten frituurvetten op de markt verschijnen die gebaseerd
zijn op een ruimer aanbod aan grondstoffen. Dit kunnen
reeds bestaande grondstoffen zijn die al lang verkrijgbaar
waren maar bijvoorbeeld niet werden ingezet voor frituren.
Hieronder vallen de meeste vloeibare oliën die voornamelijk
in sauzen en dressings werden toegepast. Daarnaast heeft
de ontwikkeling van nieuwe soorten oliën ook niet stil gestaan, neem bijvoorbeeld een nieuwe soort zonnebloem
olie de zogenaamde high oleïc zonnebloemolie. Waar zitten
nu die verschillen. De verschillen zitten vooral in de vorm
van het frituurmedium bij kamertemperatuur. Zoals gezegd
werd er tot niet zo lang geleden alleen gefrituurd in vaste
vetten, of op basis van rundvet of op basis van gedeeltelijk
geharde plantaardige oliën.
Maar globaal kan gezegd worden dat de laatste jaren er een
gelijkmatige overgang is naar meer frituurvetten die bij kamertemperatuur semi of geheel vloeibaar zijn. Deze bestaan
dan voornamelijk uit de types enkelvoudig- en meervoudig
onverzadigde vetzuren.

Tips
Regelmatig filteren is één van de methodes om de veroudering minder snel te laten verlopen. De rondzwevende
deeltjes zullen de kleur van het vet en het oxidatieproces
versneld activeren. Ook minder vocht in de vorm van ijsafzetting op de (diepvries) producten en het vermijden van
zout in het frituurvet (geen, met zout besprenkelde frieten
weer even terugvoeren om het weer op te warmen) dragen
bij tot het beperken van oxidatie. Ook de ontwikkeling van
de friteuses heeft niet stil gestaan, methodes van hitteoverdracht en diverse opwarmrichtlijnen en stand-by instellingen zijn belangrijke items. Maar ook het ter beschikking
komen van betere en snellere meetapparatuur dragen bijtot

Verversen
• Omdat frituurvet door gebruik in kwaliteit achteruit gaat,
moet het tijdig worden ververst. Maar hoe constateer je
dat het vet moet worden ververst? Je kunt het zien, ruiken
en proeven:
o de kleur verandert, het vet wordt donkerder
o de viscositeit neemt toe, het vet wordt stroperiger
o de schuimvorming verandert: nieuw vet vormt grote
bellen die snel verdwijnen. Bij ouder vet ontstaan kleine
belletjes die slechts langzaam wegtrekken
o smaak en geur van gefrituurde frites of snacks veranderen. Een ranzige smaak en geur, vaak pas herkenbaar als
de producten zijn afgekoeld, duidt op de aanwezigheid
van afbraakproducten in (te) lang gebruikt vet
o rookontwikkeling.
• Veel frituristen verversen frituurvet op basis van ervaring.
Toets die ervaring regelmatig met meetapparatuur en
vraag uw frituurvetleverancier naar een advies op maat.
• Maak de bakapparatuur regelmatig schoon volgens de gebruiksaanwijzing.
Frituurvet/olie moet steeds volledig ververst worden .
Knelpunt Mogelijke oplossing
Vroegtijdig kwaliteitsverlies:
• Te hoge baktemperatuur
• Langdurig verhitten van het frituurvet
• Bakresten niet verwijderd
• Aanraking met gekleurde metalen
Te hoog vetgebruik:
• Te lage baktemperatuur
• Te grote hoeveelheden in de frituurmand
• Producten bevatten teveel vocht
• Onvoldoende laten uitlekken van de frituurmand
Sterk schuimen:
• Producten bevatten teveel vocht
• Te grote hoeveelheden in de frituurmand
• Frituurvet te lang gebruikt
• Resten van schoonmaakmiddelen of water in het frituurvet
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gezonder en beter frituren. Doordat er verschillende keuzes
gemaakt kunnen worden uit oliën en vetten met verschillende samenstellingen, zal er ook altijd gezocht blijven worden
naar enerzijds de betere kwaliteiten die goed zijn voor de
gezondheid en anderzijds naar de frituurvetten met een langere levensduur, dus beter bestand tegen oxidatie. Gebruik
daarom een olie of een vetstof specifiek voor zijn toepassingsgebied. Enerzijds voor koud of warm gebruik (langdurig en herhaaldelijk) en anderzijds een natuurlijke vetstof die
van nature niet moet gestabiliseerd moet worden met antischuummiddelen en/of antioxidanten. Daarbij zal de smaak
ook altijd een rol blijven spelen en zal het frituren in rundvet
of ossenvet altijd blijven bestaan in onze Belgische frietcultuur als cultureel erfgoed.
(RV)

Rookontwikkeling:
• Te hoge baktemperatuur
• Frituurvet te lang gebruikt 13
Slechte smaak:
• Te hoge baktemperatuur
• Frituurvet te lang gebruikt
• Verbrande resten van frituurproducten in het vet
Slecht bruin worden:
• Te korte baktijd
• Te lage baktemperatuur
• Te grote hoeveelheden
Sterke verkleuring frituurvet:
• Te hoge baktemperatuur
• Frituurvet te lang gebruikt
• Verbrande resten van frituurproducten in het vet
Spatten:
• Producten bevatten teveel vocht
Vaststellen verversmoment:
• Meet de kwaliteit van uw frituurvet met een vettester
• Ververs wanneer de uiterste levensduur bereikt is
Sterke geur (check uw afzuiginstallatie):
• Te hoge baktemperatuur
• Frituurvet te lang gebruikt
• Verbrande resten van frituurproducten in het vet
Niet krokant genoeg:
• Frituurvet te lang gebruikt
• Te grote hoeveelheden in de frituurmand
Te korte baktijd
Baktemperatuur

PRODUCEREN,
OPHALEN EN RECYCLEREN
PRODUCEREN, LEVEREN,
LEVEREN, OPHALEN
EN RECYCLEREN

We leveren verse frituurolie en halen in één beweging
de gebruikte frituurolie op. Simpel, snel en voordelig.
We leveren verse frituurolie en halen in één
ONTDEK
DE QUATRA WEBSHOP OF DOWNLOAD
beweging de gebruikte frituurolie op.
DE APPSimpel, snel en voordelig.
DE GOEDKOOPSTE MANIER NAAR HET BESTE FRITUURVET !
VERSE FRITUUROLIE

Ga naar: SHOP.QUATRA.COM
Geraffineerd rundvet
10kg en 12.5kg

W

NIEU

e

Frituurolie
bag in box 15l
Original, Premium

Frituurvet
4x2.5kg
Geraffineerd Rundvet, Palm en Mix

r

zoek welk frituurvet het best
bij jou past via de vetzoeker

GEBRUIKTE FRITUUROLIE

plan zelf een ophaling in

t

bestel onmiddellijk de juiste
hoeveelheid en wordt binnen
de 48 uur geleverd

bel ons 09 336 1 336
bezoek
Geniet van extra kortingof
bij online
betaling www.quatra.com
Gebruik de vetzoeker om het gepaste vet te vinden
voor meer info of een aangepast offerte
Automatische herbestel functie

· Alle producten worden geleverd binnen de 48 uur*
·
·
·

· U wordt 2 dagen voor we langskomen verwittigd zodat u tijdig uw bestelling kan plaatsen
Quatra - Mosten 17 - 9160 Lokeren - België - T +32 (0)9 336 1 336 - F +32 (0)9 336 1 337
· Bepaal zelf of u recht heeft op de comboprijs**
www.quatra.com - info@quatra.com
* enkel weekdagen
** indien comboprijs onterecht wordt gekozen factureren wij 5 cent per kilo bij de levering op het bestelde volume

Quatra - Mosten 17 - 9160 Lokeren - België - T +32 (0)9 336 1 336 - F +32 (0)9 336 1 337 - info@quatra.com
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‘WIE MINDER VET EET, KRIJGT HONGER.
DE MENSEN VERZADIGEN DAT HONGERIG
GEVOEL NU MET SUIKERS:
EEN HISTORISCHE VERGISSING’
HOE WETENSCHAP, POLITIEK EN
INDUSTRIE ONS JARENLANG HEBBEN
VOORGELOGEN
Meer dan een halve eeuw wisten we het zeker: vetten
zaaien dood en verderf. We sneden vetrandjes weg,
smeerden margarine bij het leven en lieten smeuïge
camemberts links liggen uit angst voor cholesterol,
hartaanvallen en beroertes. Fout, toonde een studie
in The British Medical Journal aan. Het negatieve effect van verzadigde vetten is nooit echt bewezen. Dat
we al vijftig jaar anders denken, heeft te maken met
gammele wetenschap, economische belangen, en
druk lobbywerk. Hoog tijd voor duidelijkheid: eten
we nu te vet of niet te vet?
Al tientallen jaren draait de ‘nul procent vet’-industrie
miljarden omzet met claims over een slanke lijn, gave
vaatwanden en het eeuwige leven. Zijn we sindsdien
beter af? De statistieken suggereren van wel: de levensverwachting is sinds 1980 met zeven jaar gestegen.
‘Dat we ouder worden, betekent niet dat we de laatste
jaren alleen maar juiste beslissingen hebben genomen
over onze gezondheid,’ weet Hendrik Cammu. Cammu,
gynaecoloog aan het Universitair Ziekenhuis van Brussel, volgt de belangrijkste medische publicaties nauwgezet: hij werkt aan een boek over voeding.
Hendrik Cammu «We leven langer doordat we welvarender zijn geworden. We kunnen leidingwater, rioleringen en beter geïsoleerde huizen betalen. Het staat
los van onze voeding, want overál ter wereld worden
mensen ouder, ook al zijn hun eetpatronen totaal verschillend.»
Een andere evolutie kunnen we evenmin negeren:
we sterven minder snel aan hartziekten dan vroeger.
Cammu «Die daling is – en ik wik mijn woorden – spectaculair: een daling met de helft sinds 1980.»
1980: dat is ook het moment waarop overheden vet
in de ban sloegen. Toeval?
Cammu «Het rookgedrag is volgens mij de belangrijkste factor geweest: in de jaren 60 rookte driekwart van
alle mannen, nu nog 20 procent. Twee: het epidemische gebruik van cholesterolverlagende medicatie. Je
kunt je afvragen of we ze niet te veel voorschrijven,
maar dat ze werken, staat wel vast. En – laat je niets
wijsmaken – we bewegen ook veel meer dan vroeger:
het wemelt op de jaagpaden van de fietsers en de joggers. De geneeskunde heeft ook grote stappen vooruitgezet: vroeger moest je voor een hartoperatie een
borstkas openleggen, nu kun je in een wip een stent
steken. Dat alles maakt dat we vandaag binnen één en
dezelfde leeftijdsgroep 40 procent minder kans hebben op een hartaanval dan zoveel jaar geleden. De
vraag is: hoe groot zou de daling geweest zijn zonder
de opmars van suiker? Misschien was het wel 60 procent geweest, in plaats van 40 procent.»
De opmars van suiker: men kan het vettaboe er niet van
loskoppelen.

DE LOODGIETERTHEORIE
13 januari 1961. Op de cover van Time Magazine kijkt
een man de lezer indringend aan, maar zelfs met zijn
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zware brilmontuur oogt de man niet onsympathiek.
Het brede publiek maakt kennis met Ancel Keys, een
bioloog die furore had gemaakt in wetenschappelijke
kringen en tegelijk ook een brede schare tegenstanders had verzameld. De Amerikaanse journaliste Nina
Teicholz stelt het zo: ‘Ancel Keys was charismatisch.
Hyperintelligent. Manipulatief.’ Teicholz schreef in 2014
het meeslepende en goed gestoffeerde ‘The Big Fat
Surprise’. In haar boek gaat Teicholz op zoek naar de
oorsprong van onze vetfobie, en ze belandt zo in de
fifties, toen er in het Westen een epidemie van hartaanvallen woedde. Mannen van middelbare leeftijd
grepen op kantoor of op de golfcourse plots naar de
borststreek en zakten in elkaar.
Nina Teicholz «Mensen waren doodsbang, ze wilden
zo snel mogelijk een oplossing voor die sluipmoordenaar die plots uit het niets was opgedoken. Eén theorie,
geformuleerd door Ancel Keys, een arts van de Universiteit van Minnesota, sprong er snel uit: hij was ervan
overtuigd dat hartziekten veroorzaakt werden door
vet- en cholesterolrijke voeding.»
Keys vond inspiratie in het Europa ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. Hij wist dat het aantal hartziekten er gekelderd was en legde een verband met de fel
verminderde consumptie van vlees, kaas en boter. Hij
had geen aandacht voor suiker, tabak en benzine, die
nochtans even streng gerantsoeneerd waren.
Teicholz «Na de oorlog reisde hij door Europa, met
stevige vooroordelen tegen vet in zijn bagage. In Napels zag hij hoe de rijken zich tegoed deden aan vette
vleesgerechten en meer hartaanvallen kregen dan arbeiders. Een bevestiging van zijn gelijk, ook al aten die
hogere klassen ook rijkelijk zoete desserts en deden ze
suiker in de koffie, een luxeproduct indertijd.»
Keys’ plumbing theory was bevattelijk: vet- en cholesterolrijk eten verhoogt de cholesterolwaarden in het
bloed, waardoor de aderen verstopt raken en een hartaanval onafwendbaar is. En de theorie was bovendien
hoopvol: als we gewoon zo weinig mogelijk vet eten,
leven we lang en gelukkig.
Cammu: ‘Mensen waren euforisch: ‘We hébben hem, de
schuldige.’’
Keys’ ideeën vonden weerklank, andere hypothesen
verdwenen naar de achtergrond. Vooral verzadigd vet
kreeg het zwaar te verduren: dat zijn de vetten die in
voedsel van dierlijke oorsprong te vinden zijn, zoals boter, kaas en spek. Onverzadigde vetten in noten, vis en
olijfolie konden wel op krediet rekenen.
Teicholz «Keys trok met zijn vrouw Margaret de wereld
rond, op zoek naar data die zijn theorie ondersteunden.
Hij trok naar Italië, Griekenland en Joegoslavië, schreef
op wat mensen aten, verzamelde stalen en checkte die
gegevens met de statistieken over hartziekten.»
Keys vond wat hij zocht: hoe meer vet, hoe meer hartziekten. Teicholz: ‘Dat veldonderzoek zou veel later uitmonden in de befaamde zevenlandenstudie.’
Cammu «Die studie heeft het denken over vet en gezondheid decennialang beheerst, ook al weten we nu
dat het – op zijn zachtst uitgedrukt– zwakke wetenschap was.

‘EET WEER ZOALS JE GROOTOUDERS DAT
DEDEN.
GOOI DE ONTBIJTGRANEN BUITEN EN
EET SPEK MET EIEREN ALS ONTBIJT’
Veel erger is dat hij in Kreta een week voedselstalen
verzamelde tijdens de vastenperiode. Om dan te con-
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Dossier
oliën & vetten

cluderen dat de Kretenzers bijna geen vlees
aten, alleen olijfolie gebruikten en blaakten
van gezondheid. Zo ontstond het beeld van
het kranige oudje dat zijn grond stond te
schoffelen: de blauwdruk van het mediterrane dieet dat nu al decennialang wordt gepromoot.»
Keys zwaaide met zijn data uit Kreta, maar
zweeg over Corfu, een ander Grieks eiland
in de Middellandse Zee, waar mensen minder verzadigd vet aten dan op Kreta, maar
vaker stierven aan hartziekten. Het werd
een systeem: Keys moffelde de data die zijn
theorie tegenspraken weg. Cammu: ‘Japan
verdween plots uit de statistieken. Frankrijk
– waar mensen flinke hoeveelheden brie en
boter eten, maar weinig hartaanvallen krijgen – óók.’
Het statistische verband dat Keys gevonden
had, was in feite flinterdun. Cammu: ‘Intussen weten we uit grote studies dat er géén
verband bestaat tussen de consumptie van
verzadigde vetten en hartziekten. Ze zijn
neutraal.’ Zo belanden we bij de studie die
twee weken geleden werd gepubliceerd in
The British Medical Journal, een herevaluatie van een beruchte klinische studie. Negenduizend mannen en vrouwen uit zes
psychiatrische ziekenhuizen werden toen
vierenhalf jaar gevolgd. De eerste groep
werd op een vetrijk dieet gezet, de andere
groep kreeg margarine in plaats van boter,
sojakaas in plaats van gewone kaas en sojaburgers in plaats van hamburgers.
Teicholz «De studie dateert van 1973, maar
de resultaten zijn pas zestien jaar later vrijgegeven, omdat ze Keys’ theorie niet bevestigden. Nu zijn de cijfers herberekend, met bijkomende data. Wat blijkt: minder verzadigd
vet eten verlaagt de kans op hartaanvallen
níét. Zo zijn stapels bewijsmateriaal systematisch onder de mat geveegd.
Sommige wetenschappers beweren nu dat
verzadigde vetten gunstige gezondheidseffecten hebben, en in het slechtste geval
maakt het geen verschil: dan kan het toch
geen kwaad dat we ze van het menu hebben geschrapt?
Teicholz «Toch wel, want mensen zijn in
plaats daarvan niet méér groenten en fruit
gaan eten.»
Cammu «1 gram vet is goed voor 9 calorieën.
Wie minder vet eet, krijgt honger. De mensen verzadigen dat hongergevoel nu met
suikers. Die omslag is een historische vergissing.»
Christophe Matthys, bio-ingenieur en verbonden aan het Competentie Centrum Klinische Voeding van het UZ Leuven, bevestigt
dat: ‘Mensen zijn niet minder, maar méér
calorieën gaan eten, en ze beseffen het niet.’
Christophe Matthys «Mensen eten rijstwafels als tussendoortje en spelen een heel pak
binnen ‘omdat er toch geen vet in zit, dus het
kan geen kwaad’. Helemaal verkeerd dus.

‘GEEN ENKEL VOEDINGSMIDDEL
IS PER DEFINITIE ONGEZOND. ER
IS MAAR ÉÉN REGEL: EET MET
MATE, EN VARIEER OP
WEEKBASIS’
Matthys «Eind jaren 90 kantelt de consensus
over verzadigde vetten door een nieuwe lading studies. De bewijslast à decharge stapelde zich op.’
Cammu «Op een paar enkelingen na, zijn
we het er nu over eens: verzadigde vetten of
12
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niet, het maakt niet veel uit. Het enige waar
we echt van af moeten, zijn de transvetten.»
Transvetten zijn veelal plantaardige oliën die
via een chemisch proces verhard zijn. Ze zijn
vooral te vinden in koekjes en kant-en-klare
maaltijden. Door de extreme focus op plantaardige oliën en het taboe op boter steeg
de consumptie van transvetten ironisch genoeg explosief.
Cammu «Transvetten zijn ontstaan uit gemakzucht: plantaardige oliën zijn anders
moeilijker te bewaren, en niet handig in
de keuken, de horeca of de voedingsindustrie. Ze zijn goedkoop, en daarom springt
de industrie er kwistig mee om. Het goede
nieuws is dat de VS tegen 2018 transvetvrij
moet zijn.»
Matthys «In alle eerlijkheid: Europa staat op
dat vlak veel verder dan de VS. Ik ben geen
advocaat van de industrie, maar hier hebben
de grote producenten al inspanningen gedaan. Bijvoorbeeld bij de grote producenten
als Unilever en Vandemoortele zijn de concentraties laag.»

VERMAGEREN MET VET
1980 is het jaar nul van de lightindustrie: vanaf dan worden verzadigde vetten ingeruild
voor geraffineerde suikers zoals kristalsuiker
en rietsuiker: industrieel bewerkte suikers
die ontdaan zijn van vitaminen, mineralen
of vezels. Wie de grafieken over obesitas en
diabetes erbij neemt, ziet dat de curves net
dán een steile knik omhoog vertonen. Ook
wij gingen in navolging van de Amerikanen
meer koolhydraten eten.
Is er een rechtstreeks verband?
Teicholz «Goede vraag: we weten het niet.
We mogen niet in dezelfde val trappen als
Keys en zijn volgelingen. Je weet niet wat
obesitas veroorzaakt: de calorieën die je
meer eet, of het feit dat je ze uit suikers haalt.
We weten wél zeker dat het niet aan vet ligt:
we zijn net dikker geworden sinds we geen
vet meer eten. Volgens mij omdat vet uniek
verzadigend is.»
Negen jaar lang heeft Teicholz aan haar

boek gewerkt. Ze begon ermee toen ze restaurantcriticus werd en beroepshalve van
een semivegetarische levensstijl switchte
naar een vorstelijk dieet van roomsauzen,
geklaarde boter en foie gras. Tot haar eigen
grote verbazing verdikte ze niet.
Teicholz «Integendeel: ik speelde de overtollige kilo’s kwijt die ik al even meesleepte.»
Er zijn wel meer wetenschappers die volhouden dat het niet vet is dat dik maakt, maar
suiker. Het vet in boter is een andere molecule dan het vet in onze buik.
Matthys «Het energiemetabolisme is geweldig complex, net als de grote verscheidenheid aan vetzuren, maar grosso modo wordt
elke calorie die je in je mond stopt en die je
niet verbruikt door te bewegen, opgeslagen. In het buikvet, bijvoorbeeld. Er is wel
een belangrijke maar: van vlees krijg je snel
een vol gevoel, doordat het vet en eiwitten
bevat die veel verzadigender zijn dan suiker. Wij raden onze obesitaspatiënten soms
aan om ’s morgens een eitje te bakken. Ik ga
niet pleiten voor een dagelijks Engels ontbijt
van spek, eieren en baked beans, vooral omdat ik het niet lust, maar bij zo’n eten heb je
bulkvorming in de dikke darm: bonen bevatten veel vezels, waardoor je hersenen niet te

snel gaan denken dat je weer honger hebt.»
Cammu «Er zijn aanwijzingen dat je minder
dik wordt als je suiker vervangt door vet,
zonder dat je méér calorieën gaat eten.
Ik probeer samen te vatten. Verzadigde vetten zijn niet zo slecht als we een halve eeuw
lang dachten. Transvetten blijven te mijden.
Enkelvoudige suikers veroorzaken obesitas
en diabetes, complexe suikers – dus zetmeel
– misschien, maar misschien ook niet. Raak
er maar eens aan uit als gewone consument.
Teicholz «Mijn advies is zo simpel als maar
kan zijn, en wetenschappelijk onderbouwd:
don’t fear fat, zelfs niet als het verzadigd is.
Eet weer zoals je grootouders dat deden.
Gooi de ontbijtgranen buiten, eet spek met
eieren als ontbijt.»
Matthys «Ik ga uit van het principe dat geen
enkel voedingsmiddel per definitie ongezond is. Er is maar één regel: eet met mate,
en varieer op weekbasis. Betekent dat dat
je géén frieten mag eten? Nee. Eet ze, maar
niet elke dag. Eet spek, desnoods in boter
gebakken, en geniet ervan, maar besef dat
de specifieke combinatie van boter en spek
naar meer doet smaken.»
Als verzadigde vetten mogen, is dat dan een
goede reden om het paleodieet te volgen,
gebaseerd op wat oermensen vermoedelijk
aten?
Cammu «Dat bestaat voor 80 procent uit
vlees: om mee te lachen. Pas op, we zijn er
een slimme soort door geworden, want
door dat eiwitrijke dieet zijn onze hersenen
enorm gegroeid, maar mannen werden tijdens het paleolithicum geen 35 jaar: te jong
om darmkanker te krijgen. Het is simpel: verval nooit in extremiteiten.»
We worden nu bijvoorbeeld ook aangespoord om ad libitum noten te eten, omdat
uit experimenten met ratten blijkt dat ze gezond zijn. Wie twee keer nadenkt, weet ook
dat noten veel calorieën bevatten, en dat je
dus geen halve kilo moet binnenspelen. Erg
moeilijk is het allemaal niet: overdrijf gewoon niet.»
Ik gooi tot slot de Nederlandse schijf van vijf
op tafel, de tegenhanger van onze voedingsdriehoek. In de allernieuwste versie – amper
enkele weken oud – krijgt de speklap nog altijd het label ‘verboden’. In veel universitaire
ziekenhuizen geldt nog altijd het adagium
dat verzadigd vet slecht is.
Teicholz «Conservatisme speelt ook een rol.
We hebben het over drieënhalve generatie
wetenschappers die een carrière hebben
opgebouwd rond het idee dat vet slecht is.»
Matthys «Het is moeilijk om dan te zeggen:
‘Ik had ongelijk.’»

(Bron: Humo)

NEWS
Makkelijk ramen wassen

Met grote raampartijen breng je uiteraard
veel natuurlijk licht in huis en heb je een
licht en warm interieur, maar … ze reinigen
vraagt heel wat tijd. En de zon die schijnt op
ramen die niet helemaal goed zijn schoongemaakt, dat is pas frustrerend! Met de Window Vac presenteert Kärcher een apparaat
voor het elimineren van vuil en strepen op
gladde oppervlakken. De WV 5 werkt langer dan de voorgaande reeksen en beschikt
over handige details waarmee grote oppervlakken snel en zonder strepen gereinigd
worden.
Met een verbeterde batterij heeft dit compacte toestel een autonomie van 35 minuten. Gemiddeld goed voor 105 m², wat overeenstemt met zo’n 35 ramen. En dat is niet
alles: de WV 5 is uitgerust met een verwijderbare batterij. Van zodra de energie zakt,
kan het reinigen verdergezet worden met

een vervangbatterij - verkrijgbaar als accessoire. Het is dus niet
langer nodig het werk te onderbreken om de batterij op te laden.
Dankzij de 3 LED-lichtjes ziet de gebruiker op ieder moment de
laadstatus van de batterij.
Streepvrij schoon tot tegen de rand Wanneer men over de ramen
gaat met een aftrekker, blijven vaak lelijke strepen achter tegen
de siliconenrand. Ook hiervoor heeft de WV 5 een oplossing: een
afstandsregelaar zorgt ervoor dat het rubber van de WV5 niet
plooit tegen de rand van het venster. Het volstaat aan het wieltje
te draaien om de afstand af te stellen in functie van het raam. Hierdoor kan elk venster tot tegen de rand perfect schoongemaakt
worden. De rubberen handgreep biedt extra comfort en ligt aangenaam en veilig in de hand, zelfs bij langer gebruik.
Aangepaste toebehoren De Window Vac WV 5 Premium wordt
standaard geleverd met een brede én een smalle zuigmond, een
sproeifles met microvezeldoek en reinigingsmiddel. De microvezeldoek kan met een klittenband worden vastgehecht aan de
sproeifles. De doek kan op twee breedtes worden ingesteld en is
dus ook geschikt voor smalle ramen. Toebehoren die optioneel
kunnen worden bijgekocht: een microvezeldoek voor buitenshuis inclusief schraper, een extern laadstation, een extra batterij
en een verlengsteel. (CB)




Sauzen Pauwels variëteit aan vinaigrettes

Sauzen Pauwels heeft meer dan 100 jaar ervaring in de productie van sauzen en zoekt telkens een oplossing tussen traditie en
innovatie.
Naast sauzen lanceerde men onlangs
een nieuw gamma vinaigrettes in een
handige 2 liter verpakking:
• De bieslook vinaigrette is een vinaigrette die fris en pittig is tegelijkertijd.
Het is een frisse, licht zurige vinaigrette met een kruidige bieslook touch.
• De yoghurt vinaigrette is zacht van
smaak met een lichtzoete toets met
yoghurtsmaak.
• De mosterdvinaigrette rondt het
assortiment mooi af. De graantjes in
de saus zorgen voor extra textuur, wat
interessant is bij salades met kip.
• Daarnaast is er een zeer lekkere
klassieke mosselsaus. Deze heeft een
pittige, ietwat zurige smaak met typerend mosselextract (CB)











Weber Genesis II
Een nieuwe gasbarbecue voor
2017

EENVOUD.
SMAAK.
KWALITEIT.
STABILITEIT.
DUURZAAM.
TRADITIE.












Zeg niet zomaar rund- of

Weber brengt in 2017 een gloednieuwe
reeks op de markt, de Genesis II! Als vernieuwende marktleider heeft Weber-Stephen
een nieuwe barbecuelijn ontwikkeld die
voldoet aan de nieuwste technische vereisten met als lijfspreuk ‘Weber for Life’ waarmee het perfect past in de levensstijl van de
barbecueliefhebber.
Genesis II brengt een revolutie tot stand
in de wereld van het barbecueën op gas.
Dankzij het nieuwe ‘GS4 High Performance Grilling System’ zijn de meest veelzijdige modellen van de reeks voorzien van de
nieuwste technologische ontwikkelingen.
Dit toestel voldoet aan de wensen van elke
consument: van het aansteken van de barbecue met gascontrole tot het reinigen. De
nieuwe reeks zal verkocht worden in twee
versies en in verschillende modellen, gaande van twee tot zes branders.
Weber dealers zullen een model voor elk
type barbecueliefhebber hebben - alleenstaand of getrouwd met kinderen, amateur
tijdens vrije tijd in de stad of professional
met grote tuin. (CB)

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.
7 generaties, 200 jaar lang.
. 100 % natuurlijk product
. Geraffineerd ossenvet
. Duurzaam in gebruik
. Stabiele bakstof
. Zonder artificiële bewaar-,





kleur- en smaakstoffen









. Geen gehydrogeneerde of chemisch
geraffineerde vetten
. Beschikbaar in:
4 x 2,5 kg
5 kg



10 kg





12,5 kg
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Mijn frituur is mijn zevende kind

Cathy Van Laethem (52) is
een West-Vlaamse uit Menen die de liefde volgde en
in Oost-Vlaanderen terecht
kwam. In 2004 startte ze in
Baardegem (deelgemeente
van Aalst) een frituur: ’t Dorp.
Cathy heeft zes kinderen. De
oudste is 33. De tweelingmeisjes zijn er 14. “En mijn
frituur is mijn zevende kind,”
lacht Cathy. En lachen doet ze
heel vaak. Ze heeft een aanstekelijk goed humeur want
ze werkt graag in haar frituur.
“Als kind al droomde ik ervan
ooit een frituur te beginnen.
En voilà ik beleef die droom nu
al bijna 13 jaar. Toch heeft het
geen haar gescheeld of er was een einde
gekomen aan die droom. Drie jaar geleden
moest Cathy – tijdens de Faubourgkermis –
gereanimeerd worden. “De drie maanden
dat ik niet kon komen werken, waren een
hel. Ik doe dit gewoon heel graag. Ik kan mij
geen leven zonder frituur voorstellen!”

Baardegem
Hoe komt een jonge textielarbeidster uit
Menen in contact met een knappe, jonge
man uit Teralfene? “Aan zee, wij waren aan
zee toen de vonk oversprong”. Cathy volgde
haar echtgenoot naar de grensstreek tussen Brabant en Oost-Vlaanderen. “Ik was 14
toen ik in de textielfabriek ging werken. En
dat was werken. Ze stonden met een chronometer achter ons en de arbeidsdruk was
zeer groot. Voor mijn kinderen ben ik blij
dat ze tot 18 naar school moeten gaan”. Ook
als gehuwde vrouw bleef Cathy in de textielsector werken. Tot zij haar grote droom
kon realiseren. Ze kochten samen een huis
waar een tijdje een frituur had gehuisd. Alles werd grondig gerenoveerd en frituur ’t
Dorp opende zijn deuren op de hoek van
Baardegem-Dorp en de Margrietstraat. Die

laatste
verwijst naar de patrones van de parochie
Baardegem. De frituur van Cathy ligt in
de schaduw van de prachtige romaanse
Sint-Margarethakerk, in de volksmond de
Margrietkerk. Die stamt uit de 13de eeuw
en werd gebouwd in laat-romaanse stijl.
Cathy krijgt geregeld fietsers of wandelaars
over de vloer. Die lopen of fietsen langs een
van de paden in de Faluintjesstreek (Baardegem, Meldert, Moorsel, Herdersem), de
groene long van Aalst. Baardegem is ook
de geboorte- en begraafplaats van Frans
Vonck, één van de leiders van de Brabantse Omwenteling (1789-1790). Een gedenkplaat aan de kerkmuur herinnert de wandelaars en fietsers aan deze voorvechter van
democratie.

Luc Alloo
Op donderdag 16 maart stond de telefoon van Cathy roodgloeiend. “Heb je ’t
gezien?” was de vraag die iedereen stelde.
Tot haar grote verbazing zag Cathy in het
VTM-programma ‘Alloo in de buitenlandse
gevangenis’ plots een T-shirt met reclame
voor ‘Frituur ’t Dorp’ verschijnen in de gevangenis van Kananga (Congo). Cathy erkende meteen de T-shirts die ze sponsort

voor de voetbalploeg
van Baardegem. Maar
hoe het T-shirt in Afrika terecht kwam, snapt
ze nog steeds niet.
Maar ze vindt het best.
“Mooie reclame voor
mijn troetelkind,” lacht
Cathy. “Bovendien ben
ik echt sociaal voelend.
Een tijdje geleden wou
ik een kerstmaal sponsoren voor mensen die
het minder breed hebben maar de wet op
de privacy stak daar
een stokje voor. De
stad Aalst kon en mocht mij geen adressen geven om die mensen uit te nodigen.”

Gereanimeerd
Baardegem kent twee feestelijke periodes:
de jaarlijkse Pikkeling van de Faluintjesstreek in juli en de Faubourgkermis in augustus. Dan trekken de Faubourggroepen
(te vergelijken met carnavalgroepen) door
het centrum van Baardegem. ‘Faubourg’
betekent ‘buitenwijk’ en verwijst naar de
ligging van Baardegem buiten het centrum van Aalst. De Faubourgkermis is elk
jaar opnieuw een hele belevenis maar drie
jaar geleden ging het voor Cathy bijna dramatisch fout. Net voor zij haar frituur zou
openen “ging het licht bij mij uit”. Gelukkig
was er een vriendin aanwezig die Cathy
kon reanimeren. De hulpdiensten waren
zeer snel ter plaatse en brachten Cathy, nadat haar toestand gestabiliseerd was, naar
het ziekenhuis. Uiteraard was iedereen erg
geschrokken, Cathy niet in het minst. Drie
maanden lang mocht ze niet aan de slag. “Ik
was zo blij als een kind toen ik terug achter
mijn vuren stond. Hartproblemen zitten bij
ons jammer genoeg in de genen. Gelukkig
hebben mijn kinderen en echtgenoot zich
in die periode dubbel geplooid om de frituur open te houden.”

Vers is vers
“We serveren vers stoofvlees, verse balletjes in tomatensaus, verse brochettes,
verse spaghettisaus en meer. Voor mij zijn
kwaliteit én properheid van het allergrootste belang. En dat proper slaat niet alleen
op de netheid van de zaak in het algemeen
maar in het bijzonder op het vet waarin
onze frietjes gebakken worden. Als je het
vet proper houdt door het tijdig te verversen, dan krijg je nooit klachten over frietjes
‘die op de maag zouden blijven liggen’. En
je moet de klanten met de glimlach bedienen”. Dat kan voor Cathy geen probleem
zijn want er ligt altijd een glimlach op haar
gelaat. Dat merken zeker de trouwe klanten
die wekelijks, en sommigen zelfs dagelijks,
14
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naar ’t Dorp afzakken. “De meesten van hen
ken ik ook bij naam, zeker de kindjes. Want
ik hou van kindjes”.

Ina
Net op dat moment komt Cathy’s kleindochter eraan. Ina is één jaar, is graag bij oma Cathy en lust nu al haar lekkere frietjes. Terwijl
zij - veilig voor die vreemde fotograaf - op
oma’s arm zit, knabbelt ze vrolijk aan een
frietje. Haar oogjes verraden dat het lekker
is. Speciale wensen heeft Ina nog niet. Sommige klanten hebben die wel. Naast de curryworst of boulette speciaal of de viandelle
krijgt Cathy ook mensen over de vloer die
haar om ‘nen oorlog’ verzoeken: frietjes met
stoverij, balletjes, rauwe ajuin, pili pili saus
en augurken. “De samenstelling kan variëren maar zorgt soms voor gefronste wenkbrauwen. Maar uiteraard krijgt de klant wat
hij vraagt. Soms krijgen we iemand over de
vloer die écht veeleisend is. Zo vroeg een
man me ooit naar een boulette ‘in schijfjes
van een halve cm’. Dat stond zo op het papiertje met zijn bestelling”.

’t Zal niet mankeren
Heeft een hard werkende vrouw met zes
kinderen ook nog tijd voor een hobby?
“Toch wel, één keer per maand pik ik een
vriendin op in Baasrode en rijden we samen
naar Antwerpen om er bingo te spelen. Dat
is leuk en ontspannend. Bingo is er echt niet
alleen voor oude mensen. Ik zie er ook heel
wat jonge mensen”.
“Mijn grote droom? Ik zou de zaak graag
uitbreiden. Maar dat zal niet meteen gebeuren. We hebben de ruimte wel maar
mijn broer – die alleenstaand is – woont
naast de frituur en hij is mij heel dierbaar.
Als ik moet kiezen tussen een grotere zaak
en mijn broer is mijn keuze snel gemaakt.
Maar ik zou mijn frituur ook voor geen geld
ter wereld willen missen. Ik heb ooit als eens
een aanbod gekregen om de frituur te verkopen maar ik denk er nog niet aan. Ah ja, ik
heb nog een droom: een koksdiploma halen. Ik hou van koken, niet alleen van frietjes bakken. Toch is er naast de keuken en de
frituur nog een leven: ik hou van paarden,
heb er twee en krijg daar veel liefde van.
Eén van onze dochters doet aan jumping”.
Dan is het tijd om het rolluik op te halen. De
eerste klanten staan te wachten en schuiven de frituur binnen. Cathy schiet aan het
werk en de eerste goudgele frietjes krijgen
het gezelschap van een flinke portie balletjes in tomatensaus. “Laat het u smaken,”
zegt Cathy nog en krijgt prompt als antwoord: “het zal niet mankeren”, wat zoveel
betekent als “reken maar van wel”. (JPV)
Frituur ’t Dorp,
Baardegem-Dorp 33, 9310 Aalst

NEWS
THE POTATO BAR
COMBINEERT CAFÉ MET
ALTERNATIEVE FRITUUR

“Blij dat we vóór
Sergio Herman
geopend zijn”

voor stuk typisch Belgische gerechten. Hoewel
topchef Sergio Herman vorige week een gelijkaardig concept opende in Antwerpen, haalden Ramses en Kevin de mosterd niet bij hem.
“Zo’n concept van frietjes met originele sauzen
bestaat al veel langer in Canada, waar het erg
aanslaat. Wij hebben het warme water niet uitgevonden, maar voor Brugge is het wel uniek.”

Bruggelingen én toeristen
Dat het concept aanslaat, is de voorbije weken
gebleken. Op Facebook wordt de pagina van
The Potato Bar heel vaak aangevinkt. “We mikken op een mooie mix van Bruggelingen en
toeristen. Omdat we zo centraal gelegen zijn,
vinden beide doelgroepen makkelijk de weg
naar hier.” (RV)

Ontwikkelen van webshop
geeft recht op fiscale aftrek
van 13 procent
De ontwikkeling van een webshop is een
digitale investering. Dat is belangrijk omdat
dergelijke investeringen recht geven op een
extra aftrek van 13,5 procent in plaats van de
8 procent voor gewone investeringen.
Bedoeld worden investeringen in digitale
betalings- en facturatiesystemen en in de
beveiliging van informatie-en communicatietechnologie.
Wie komt in aanmerking?
Voor de digitale investeringen komen natuurlijke personen en kleine vennootschap-

pen in aanmerking. Dit houdt in dat niet
meer dan één van de volgende criteria overschreden mag worden:
• Jaargemiddeld personeelsbestand: 50
werknemers
• Jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
• balanstotaal: 4,5 miljoen euro
De procedure
De formaliteiten die ingevuld moeten worden, zijn verschillend per categorie. Na het
invullen zult u 13,5 procent van uw belastbare winst kunnen aftrekken voor belastingen.
Eenmanszaken en natuurlijke personen dienen het formulier 276U ingevuld, gedateerd
en ondertekend mee te sturen met hun
personenbelasting. Kleine ondernemingen
moeten het vak 275U in Biztax invullen. (RV)

WE LOVE TO SHARE GOOD TASTE WITH YOU

Kevin Desopper en Ramses Van Waes
tonen hun frieten met garnalen, zelfgemaakte mayonaise en minitomaatjes. - Benny Proot
De nieuwste horecarevelatie in Brugge
is ongetwijfeld ‘The Potato Bar’ in de
Sint-Amandsstraat. Sinds ze midden
januari geopend zijn, spreekt de alternatieve frituur zowel Bruggelingen
als toeristen aan. Frietjes met speciale
sausjes en toppings zijn in, zeker sinds
ook topchef Sergio Herman zijn Frites
Atelier heeft. “We zijn blij dat we voor
hem zijn geopend”, zeggen Ramses Van
Waes en Kevin Desopper.
The Potato Bar opende midden januari
de deuren in de Sint-Amandsstraat, al
staat de gevel nog altijd in de steigers
en willen de uitbaters ook binnen nog
één en ander op punt zetten. De zaak
komt de leemte, die de Chicken-Inn
had gelaten, opvullen. “We hebben
samen al heel wat horeca-ervaring opgedaan”, zeggen vrienden en uitbaters
Ramses van Waes (40) en Kevin Desopper (38). “We leerden elkaar achttien
jaar geleden kennen in de Fishbone in
Zeebrugge. Later werkten we samen in
de Irish Pub in Oostende en nadien ook
in Brugge. Omdat we allebei Bruggelingen zijn, droomden we van een eigen
zaak hier. Ons concept groeide in ons
hoofd en toen dit pand vrijkwam, is alles heel snel gegaan.”

Originele toppings
The Potato Bar is een combinatie van
een café en een frituur. “Hoe vaak valt
het niet voor dat je zin hebt in een
frietje als je een paar pintjes hebt gedronken? Hier is dat mogelijk”, zeggen de ondernemers, die hun plannen persoonlijk kwamen ontvouwen
bij de eigenaar van het gebouw.
“Die reageerde meteen enthousiast.”

UITGEBREID
ASSORTIMENT
Lekkere sauzen
Verrassende
hamburgerbroodjes

Een gewone frituur kan je The Potato
Bar niet noemen. Op de kaart staan
originele toppings, zoals Old Bruges
met Oud Bruggekaas, spek en mosterdcress of truffelmayonnaise met
rodebietscheuten en tahooncresset.
Wie het nog origineler wil, bestelt een
gevulde kroket met stoofvlees, vol-auvent of balletjes met tomatensaus: stuk

Kwalitatieve vetten
voor een verfijnd
resultaat

www.vandemoortelefoodservice.be •

/vandemoorteleprofessional
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aardappelspecial
Belgische aardappelverwerking sluit
recordjaar 2016 af en investeert verder in
de toekomst
2016 werd voor de Belgische aardappelverwerking een absoluut recordjaar, aldus de conclusie van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking.
Het feit dat deze groeisector binnen de Belgische voedingsindustrie met 4,4 miljoen ton (+
11% t.o.v. de 3,97 miljoen ton in 2015) opnieuw een recordvolume verwerkte aardappelen
optekende is niet nieuw, maar nog nooit was de stijging zo sterk t.o.v. het vorige kalenderjaar.
De grootste stijging werd genoteerd in de productie van diepgevroren friet (1,68 miljoen
ton, + 14,3% t.o.v. 2015), maar ook de productie van gekoelde friet (234.700 ton, + 3,5 %)
en andere producten (chips, pureeproducten, vlokken, … 468.513 ton, + 1,7%) kenden een
toename.
De stijging in diepvriesfriet is geen verrassing, immers de Belgische aardappelverwerking
exporteert 80% van haar totale productie, waarvan een steeds groter deel naar derde landen
over de ganse wereld.
Bovendien noteerde deze sector met een omzet van € 1,55 miljard in 2016 ook een tewerkstelling van 4.115 werknemers, wat ook een opmerkelijke toename is t.o.v. 2015, met 3.537
werknemers.
Dat de aardappelsector gelooft in zijn toekomst wordt geïllustreerd door het hoogste investeringscijfer sinds de start van de jaarlijkse waarnemingen in 1995 : niet minder dan € 310
miljoen (+ 85% t.o.v. het vorige recordjaar 2015) werd in 2016 geïnvesteerd in kwantitatieve
en kwalitatieve innovaties binnen deze sector, waarvan het grootste deel familiebedrijven
zijn.

Duurzame groei
De Belgische aardappelsector startte in 2014 een project ‘duurzame groei’, waarbij in overleg
met de ganse keten en i.s.m. meerdere Belgische onderzoeksinstellingen diverse innovaties
werden gestart met het oog op een duurzame productie van aardappelen en aardappelproducten. Recent nog werd met ‘watchITgrow’ een tool gelanceerd die telers en afnemers via
samenwerking moet assisteren de aardappelproductie op een duurzame wijze te verhogen.
Samen met de FOD volksgezondheid en het FAVV werd ingezet op diverse projecten om
schadelijke organismen voor de aardappelteelt te voorkomen en desgevallend te bestrijden.
Intussen wordt intensief verder gewerkt aan andere projecten als Bintje Plus en Reskia, die
een reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als doel hebben.

Bedreigingen
Maar deze groeisector kent ook bedreigingen.
‘Small country, great food’ is de slogan van de Food.be campagne, die de export van Belgische voedingsproducten wil stimuleren.
Protectionistische reflexen over de ganse wereld dreigen echter roet in het eten te gooien. Zo
werd de Belgische (en Europese) aardappelketen geconfronteerd met onterechte anti-dumpingmaatregelen uitgevaardigd door de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse overheid. Nochtans
had de Europese Commissie – bevoegd in deze materie – aangetoond dat de procedure vol
hiaten bleek te zitten. Maar blijkbaar beschikt de Commissie over onvoldoende mandaat en
middelen om in deze WTO-procedures adequaat tussen te komen.
Het lijkt dan ook een prioriteit voor de Belgische (en Europese) aardappelketen om als sector
ernstig genomen te worden door de bevoegde departementen van de Europese Commissie
om zijn belangen sterker verdedigd te zien worden.
Het is immers een feit dat de aardappelteelt steeds meer en meer evolueert van een ‘bijteelt’
naar een ‘hoofdteelt’ voor een groot deel van de Europese akkerbouwers.
Recente cijfers i.v.m. de toeleveringssector aan de land- en tuinbouw tonen ook aan bedrijven actief in de aardappelketen geëvolueerd zijn tot de meest toonaangevende spelers in
deze sector. Belgapom blijft daarom ook inzetten op een verdere duurzame groei in het belang van de ganse aardappelketen, waarbij ook de wereldwijde kansen tot promotie van de
aardappelteelt in nieuwe groeilanden moet onder ogen genomen worden.

Promotie voor ‘Belgian fries’ in Zuid-Oost-Azië
Enkele jaren terug werd door Belgapom de figuur James Bint (with a license to fry) gelanceerd als dé ambassadeur van de “Belgian fries”. Hij zal de Belgische frietcultuur, waarvan
de ‘frietkotcultuur’ – die erkend werd tot immaterieel erfgoed door de Nederlandse en
Franstalige gemeenschappen – deel uitmaakt, wereldwijd uitdragen.
Zo start VLAM binnenkort met een promotiecampagne in Vietnam, Maleisië, Indonesië,
Thailand en de Filippijnen om de ‘Belgian fries’ ook daar op de kaart te zetten. In deze
landen kent men vooral de Noord-Amerikaanse ‘French Fries’ van de fast food ketens. Via
deze campagne wil men de steeds groter wordende middenklasse ook het genieten met
de “original Belgian fries from the heart of Europe” leren ervaren. Deze campagne, met
een budget van 3 miljoen Euro gespreid over drie jaar, wordt gesteund door de Europese
Commissie en APAQ-W, en zal samenwerken met 5 Belgische fabrikanten van aardappelproducten. (Bron : Belgapom)

VAN FRIETKOT, OF FRIETBARAK NAAR DE FRITUUR
De oudste vermelding van “frieten en friteries” zijn terug te vinden op de kermis, waar
naast het bezoek aan de vele attracties de hongerige bezoekers moesten gevoed worden.
In eerste instanties waren dat peperkoeken en wafels, beignets en als laatste frieten.
Het succes van de frieten op de kermissen leidde er toe dat mensen ook buiten de kermisperiode een winstgevende bezigheid zagen in het aanbieden van “frieten” en snel
verschenen de eerste frietkoten of “frietbarakken” op strategische plaatsen, in de nabijheid van het station of in de buurt van de kerk, meestal plaatsen waar veel volk passeerde.
De eerste frietverkopers in het begin van de 20e eeuw kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Ze bestonden uit een “stoof” gestookt met hout of kolen, later met gas, met daarop
een grote pot met vetstof waarin de frieten werden gebakken.
De eerste “frituren” waren slechts primitief ineengetimmerde “barakken”, geïmproviseerde bouwsels vaak opgetrokken met recuperatiemateriaal. Gewoon een beschutting tegen
de wind en de regen. Het dak bestond uit golfplaten (soms eternit golfplaten) met een
opening voor de schouw waarlangs de dampen weden afgevoerd. Voor de klanten werd
meestal nog een afdak of een soort luifel voorzien.
De frieten werden geserveerd in een boterpapier dat handig tot een “tipzak” werd gerold
en verder omwikkeld met krantenpapier als isolatiemateriaal, want de frieten werden in
de onmiddellijke buurt opgegeten. Uiteraard werden de frieten met de vingers gegeten.
Van vorkjes was hoegenaamd geen sprake.
Frieten waren een echte vorm van “streetfood” .
En om de frieten was het te doen. Het aanbod aan nevenproducten was eerder schaars en
beperkt tot mosterd, mayonaise, pickles, een hardgekookt ei en zure haring.
Na de tweede wereldoorlog verbeterde de toestand, de bouwvallige onderkomens werden vervangen door chalets, een omgebouwde tram of caravan en later door echte
marktwagens
gebouwd door koetswerkbedrijven en zelfs aangepaste en lucratieve units in kunststof.
Ook de binneninrichting onderging grondige wijzigingen. Er kwamen echte bakwanden
die uitgerust werden met thermostaten, directe afzuiging van de dampen en nog meer
technische
vindingen. Om de klant ter wille te zijn vergrootte eveneens het aanbod aan nevenproducten als snacks en sauzen.
De frietkoten maken deel uit van het Belgische landschap maar hebben last van overreglementeringen zowel om hygiënische reglementeringen maar vooral lokale besturen die
vele van deze instellingen storend vonden zelfs al maakten ze deel uit van de omgeving.
Nieuwe vergunningen zijn uiterst zeldzaam. Een omzendbrief van het Vlaamse Gewest
uit 2004 bevatte zelfs een aanbeveling geen nieuwe frituren meer toe te laten langs de
gewestwegen.
Ondanks ze verhuisd zijn naar binnenfrituren, doch blijft de eigenheid van onze frituur
behouden :
Een aangename plaats waar frieten worden gebakken.
Elke frituur heeft zijn eigenheid qua inrichting maar ook qua contact met de friturist, die
kan beschouwd worden als een vakman. Er worden niet enkel frieten geserveerd maar
er is ook een groot aanbod aan snacks en sausen, waarbij zelfs heel specifieke sausen en
bereidingen, vaak op basis van regionale producten worden aangeboden. Bovendien
wordt hier de gelegenheid geboden in een rustige omgeving te genieten van je frieten.
In de frituur is bovendien iedereen welkom zonder onderscheid van rang of stand.
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Verras uw klanten met deze unieke producten,
speciaal gemaakt in België.
Proef het ambacht in uw frituur.
Wij laten uw klanten graag genieten!
Contacteer ons voor uw promotiemateriaal.
+32 572 801 77 / cscbelux@aviko.nl
Surprenez vos clients avec ces produits uniques
produites spécialement pour vous en Belgique.
Goutez l’artisanat dans votre
Nous aimons faire plaisir a vos clients!
Contactez-nous pour votre materiel promotionnel.
+32 572 801 77 / cscbelux@aviko.nl

Veggie rger
Burger aux léBu
gumes

Rösti Bites

Artisanale garnaalkroket
Croquettes aux crevette artisanales

Artisanale kaaskroket
Croquettes de from
age artisanale

Mozzarella Fingers

www.aviko.be
Aviko B.V. T. +32 572 801 774 csbenelux@aviko.nl

Altijd meer / Toujours plus !

aardappelspecial
Helft van Vlamingen kent Week van de Friet

Om het resultaat goed te kunnen inschatten, deed VLAM na afloop van de Week van de Friet
naar jaarlijkse gewoonte een onderzoek bij 400 Vlamingen tussen 15 en 65 jaar. Hierbij werd
gepolst naar de bekendheid, appreciatie en impact van de campagne en naar de algemene
houding van de Vlaming tegenover frietjes en de frituur. We delen graag met jullie de belangrijkste bevindingen.

De Vlaming en zijn frietjes van de frituur
90% van de Vlamingen eet minstens 1 keer per maand friet. 46% doet dit zelfs wekelijks. Als er
frietjes gegeten worden, dan komen die in 31% van de gevallen van de frituur. Diepvriesfrieten
thuis hebben een aandeel van 23% en zelfgesneden frieten thuis zijn goed voor 20%.

Bron: iVox in opdracht van VLAM (december 2016)
42% van de Vlamingen gaat minstens 1 keer per maand naar de frituur. Hiermee scoort de frituur
aanzienlijk beter dan gelijkaardige eetgelegenheden zoals hamburgerrestaurants (6% minstens
maandelijks) en pita- en kebabzaken (11% minstens maandelijks). Jongere mannen zijn de ferventste frituurbezoekers.

Bron: iVox in opdracht van VLAM (december 2016)
Naast het feit dat de frituur onlosmakelijk samenhangt met onze cultuur en het als het ware in
onze genen gebakken zit, appreciëren we de frituur omwille van zijn nabijheid, smaak, vriendelijke bediening, goede openingsuren, snelheid en ruime assortiment. Anderzijds vindt de Vlaming
wel dat er minder interessante promoties in de frituur zijn en qua prijs en gezelligheid van de frituren zijn de meningen verdeeld. In vergelijking met 2007 gingen de frituren er vooral op vooruit
op het vlak van hygiëne en de prijs-kwaliteitsverhouding. De Vlaming is ook relatief trouw aan
zijn stamfrituur: 70% verklaart dat ze bijna altijd naar dezelfde frituur gaan.

Hoe scoorde de Week van de Friet?
De Week van de Friet is ook in 2016 niet onopgemerkt voorbij gegaan. In de eerste plaats gaat
het om de term “Week van de Friet” zelf. Door reeds 17 jaar lang campagne te voeren rond die
Week, is het een begrip geworden in Vlaanderen. Jaarlijks schommelt de bekendheid van deze
term tussen de 45% en 65%. In 2016 kwamen we uit op 48%. Daarnaast herkende 23% het radiospotje en 11% het online filmpje. Alles samen, hebben we met de campagne van 2016 61% van
de Vlamingen bereikt.
Bij diegenen die de campagne herkenden, haalde het filmpje een appreciatiescore van 7,5 op
10 en de radiospot van 7,3 op 10. Hiermee zitten we een stukje boven het gemiddelde van 7 op
10. De campagne wordt geapprecieerd omdat men het goed vindt dat een typisch Belgisch product/traditie, onze nationale trots, gedurende een week in de kijker gezet wordt. Ook op gebied
van de herkenbaarheid van het ‘frietjes na vakantie’-gevoel en de grappige insteek scoorde de
campagne goed.
Bij 57% van diegenen die de campagne herkenden, gaf de campagne zin in frietjes van de frituur
en bij 38% had ze een positieve invloed op de mening over frietjes van de frituur. De campagne
scoorde beter bij 15- tot 29-jarigen dan bij 50- tot 65-jarigen en bij de frequente frituurbezoekers.
Uiteindelijk ging 37% van de Vlamingen tijdens de Week van de Friet naar de frituur.

Aardappelen best wel hip
Aardappelen passen in elke keuken en aardappelen bereiden kan ook hip, snel en modern zijn.
Met deze boodschap voert VLAM campagne voor een van de basisbestanddelen van
onze Vlaamse keuken naar een eerder jong publiek. Die voelen zich immers wat afgeschrikt om vaak aardappelen te eten. Klassieke grootmoedersschotels, banale bereidingen, het schillen van aardappelen en een lange bereidingsduur zijn factoren die
hen ervan weerhouden voor deze klassieke knol te kiezen.
Maar met aardappelen kan je alle kanten uit: zowel eenvoudig of ietsje tijdrovender
klassiek als snel, eigentijds en buitenlands getint. De aardappel heeft op zijn concurrenten zoals rijst en pasta voor dat hij veel rijker is aan vezels en veel vitamine C bevat.
De boodschap dringt door bij de Vlaamse jongvolwassenen en jonge gezinnen. Verbruiksonderzoek brengt aan het licht dat het aardappelverbruik bij de <40-jarigen al
enkele jaren stabiel blijft (Bron: GfK Belgium).
De Vlaming blijft bovendien gehecht aan koolhydraten als maaltijdbegeleider, met als
koploper aardappelen, maar verder ook brood, rijst en pasta.
Verder zien we dat de Vlaming vooral Belgische aardappelen koopt, al hoeven dat niet
per se Bintje, Charlotte of Nicola te zijn. Andere variëteiten maakten vorig jaar al 54%
van het gekochte volume uit. (VV)

Vlaamse aardappelboeren willen
fastfoodfrieten uit Aziatische markt
duwen
De Vlaamse aardappelsector trekt met een frietkot naar Azië om de mensen er
warm te maken voor de “échte, Belgische friet”. Nu ¬verorberen ze in landen
als Vietnam, Thailand en Indonesië – een gigantische afzetmarkt – nog vooral
smalle fastfoodfrietjes. “Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat ze onze originele
¬Belgische frieten lekkerder gaan vinden”, aldus Romain Cools van Belgapom.
De Belgische aardappelsector heeft een recordjaar achter de rug. Niettemin
lonken ze naar een nieuwe, énorme afzetmarkt: Zuidoost-Azië. Er komt na de
zomer een grootse campagne in landen als Vietnam, Thailand, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen, met als doel de “originele, Belgische friet” te promoten,
zo geraakte gisteren bekend.
“Het gaat om een ¬regio waar enorm veel mensen wonen, veel jonge mensen ook die vaak buitenshuis eten en waar de interesse in westerse voeding
de jongste jaren enorm is toegenomen”, legt Romain Cools van sectorfederatie ¬Belgapom uit. Gevolg is dat fastfoodketens als McDonald’s en Kentucky
Fried Chicken er in korte tijd gigantische populair zijn geworden, “net als hun
typische smalle, lange frietjes.” En daar willen de Belgische aardappeltelers
een stokje voor steken, “want het origineel is uiteraard altijd beter”.
Vandaar een campagne waarbij Vlaanderen via het Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zowel de bevolking als de plaatselijke horeca van die Aziatische landen gaat warmmaken voor de “échte, authentieke friet” in plaats van de “smakeloze Amerikaanse variant, bekend onder de
naam french fries”, zo stelt Cools. Daarvoor trekt het VLAM onder meer met
een echt Belgisch frietkot naar tal van Aziatische voedingsbeurzen.
Veel uitleg nodig
Niettemin wordt een hele uitdaging om de bevolking van die Aziatische landen overstag te doen gaan, geven zowel ¬Romain Cools als Bernard Lefèvre
van de frituristenbond Navefri toe. “Als ik in mijn frituur in Antwerpen buitenlanders over de vloer kreeg, was dat altijd een hele ervaring. Veel buitenlanders kennen enkel die lange, smalle frietjes die je bij een hamburger krijgt.
Dat ik ze een kartonnen bakje met veel dikkere, kortere frietjes gaf, deed hen
al raar opkijken.”
“En er was vaak ook wat wrevel of zenuwachtigheid over het feit dat wij de
frietjes op bestelling bakken, waardoor ze even moeten wachten. Zij zijn gewend dat de frietjes warm en gereed liggen te wachten, klaar om opgeschept
te worden. Ik gaf daarom altijd wat uitleg aan toeristen. En met succes: vaak
gaven ze toe dat Belgische frietjes veel lekkerder waren dan de frietjes die zij
gewend waren.”
De Belgische aardappelsector was vorig jaar goed voor het absolute recordvolume van 4,4 miljoen ton verwerkte aardappelen. Als het Aziatische avontuur lukt, moeten daar in de toekomst enkele honderdduizenden tonnen extra bijkomen.( bron : Het Nieuwsblad )
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NEWS
8 op de 10 kmo’s zonder personeel:
steeds meer kmo's willen bewust
klein blijven

Vrouwelijke zelfstandigen later op pensioen
dan hun mannelijke evenknieën

Steeds meer kmo’s hebben geen
werknemers in dienst. Tot die vaststelling komt men na een analyse op
basis van cijfers van de FOD Economie.
Tussen 2008 en 2015 nam het aantal
kmo’s zonder personeel immers toe
met 19 procent, terwijl het totaal aantal kmo’s met werknemers in dienst
tijdens diezelfde periode slechts met
1,3 procent steeg. “Steeds meer kmo’s
willen bewust klein blijven, niet groeien en geen personeel aannemen”.Dat
heeft te maken met de nog steeds
hoge loonkost in ons land, de administratieve rompslomp die bij personeelsbeleid komt kijken en de vele
verworven rechten waarover werknemers beschikken, maar ook het afvoeren van de proefperiode zet een rem
op aanwervingen.”

Vrouwelijke zelfstandigen gingen
in 2016 gemiddeld op pensioen op
de leeftijd van 64,65 jaar. Mannelijke zelfstandigen waren gemiddeld
jonger toen ze met pensioen gingen, namelijk 63,84 jaar in 2016.

opzeg van minstens 30
weken hebben. Ook de afschaffing van de proefperiode als gevolg van het eenheidsstatuut speelt niet in
de kaart van eerste of extra
aanwervingen. Vanuit de
zelfstandigen en de kmo’s
is er echt een grote vraag
naar het herinvoeren van
de proefperiode. (RV)

Onlogisch is die latere pensioenleeftijd voor vrouwelijke zelfstandigen niet. “Heel wat vrouwen die nu
met pensioen gaan, hebben hun

carrière gedurende een tijd stopgezet om voor hun gezin te zorgen en komen daardoor niet aan
de vereiste loopbaanjaren om met
pensioen te gaan”.
Ook andere factoren spelen een rol:
zo zijn vrouwelijke zelfstandigen
voornamelijk actief in fysiek minder zware sectoren en verdienen
ze gemiddeld ruim de helft minder
dan mannelijke zelfstandigen. (RV)

Eind 2015 waren er 863.165 kmo’s in
ons land actief met minder dan 50
werknemers. Het gaat om 99,3 procent van alle ondernemingen in ons
land. 8 op de 10 van de kmo’s hebben
geen enkele werknemer in dienst, zo
blijkt uit cijfers van de FOD Economie.
In totaal gaat het om 687.511 kmo’s
die zich in deze situatie bevinden. In
vergelijking met 2008, toen er 576.172
kmo’s zonder werknemer actief waren,
gaat het om een fikse toename met
19,3 procent. Tijdens diezelfde periode ging het aantal kmo’s met werknemers in dienst er immers slechts met
1,3 procent op vooruit.
Hoewel het totaal aantal kmo’s met
tussen de 0 en 50 werknemers tussen
2008 en 2015 toegenomen is met 15,1
procent (meer bepaald van 749.541 in
2008 naar 863.165 in 2015), is die toename haast uitsluitend te wijten aan
de toename van het aantal kmo’s zonder personeel. Die evolutie is voor een
stuk te verklaren door de economische crisis: van 2008 tot en met 2013
waren het immers onvervalste crisisjaren en werd er sowieso minder aangeworven. Anderzijds merkt men ook
op dat kmo’s tegenwoordig bewust
klein willen blijven en dat groei bij een
omvangrijk deel absoluut geen must
meer is. Bovendien neemt zeker bij de
vrije beroepen de associatievorming
gevoelig toe, waardoor pakweg advocaten of huisartsen samen een praktijk
opstarten en iedereen een deel van de
taken op zich neemt, waardoor extern
personeel op zich niet meer nodig is.
Ondanks inspanningen om de loonkost te verlagen, blijft die toch nog
steeds te hoog, wat ook een rem zet
op mogelijke aanwervingen. Net zoals de administratieve rompslomp die
komt kijken bij het hele personeelsbeleid, van aanwerving tot ontslag.
De vele verworven rechten waarover
werknemers beschikken, schrikken
ondernemers eveneens af.
Voor de vuist weg: de maand arbeidsongeschiktheid die volledig voor rekening is van de werkgever, de nog
steeds lange opzegtermijnen en navenante verbrekingsvergoedingen,
zeker wanneer iemand al een tijd in
dienst is, of de verplichte outplacementprocedures voor werknemers
van 45 en ouder of voor zij die een

VANDERHAEGEN-EECKHAUT BVBA
D O R P S S T R A AT 3 . 9 6 6 7 H O R E B E K E . O O S T - V L A A N D E R E N . B E L G I Ë
T + 3 2 5 5 4 5 5 2 6 6 . F + 3 2 5 5 4 5 6 1 3 2 . I N F O @ VA N D E R H A E G E N P O TAT O E S . B E
W W W. VA N D E R H A E G E N P O TAT O E S . B E

Snackblad

19

Ik zat thuis en wilde werken, liefst in een eigen zaak

Karolien Schürmann (28) en Kristof De Saeger (31) openden vorige maand hun eigen
frituur in de Broekkantstraat in Baasrode (Dendermonde). Lang hebben ze niet
moeten zoeken naar een naam voor hun
nieuwe zaak: Frituur Den Broekkant. Den
Broekant – de naam roept visioenen op van
een schaars geklede Willeke Van Amelrooy
in Teleurgang van de Waterhoek – is een
wijk van Baasrode die in een wijde meander van de Schelde ligt. Tussen de Broekkant en de Schelde ligt enkel natuurgebied
met grachten en plassen. Maar de wijk zelf
is een warm nest voor de buurtbewoners.
“Het is ongelooflijk hoe nagenoeg iedereen
nog iedereen groet. Toen we aan het werk
waren om onze frituur volledig te renoveren, kwamen ze spontaan een praatje slaan
en vroegen of ze even naar binnen mochten loeren om de vordering van de werken
gade te slaan,” zegt Karolien met zichtbaar
genoegen.

Werken
Kristof (31) is een man ‘met poten aan zijn
lijf’. Zijn moeder hield jarenlang het cafetaria
van de sporthal van het naburige Lebbeke
open. Overdag werkt Kristof als installateur
(o.m. van drukkleppen), monteur en lasser.
Hij is vaak aan de slag in de haven van Antwerpen. Tot voor kort had hij in Peizegem
(Merchtem), waar ze nu nog wonen, een
winkel met radiogestuurde auto’s, boten,
vliegtuigen en drones. Als groot liefhebber
van dat ‘speelgoed’ vond hij dat hij te ver
moest rijden om een goede winkel te vinden. Hij opende dan maar zelf zijn RC winkel Sagishop. Die heeft hij inmiddels stop
gezet omdat én een dagjob én een winkel
én een frituur niet meer te combineren waren. Op 10 november van vorig jaar stelde
hij zijn RC winkel te koop, de volgende dag
was hij verkocht. Op 30 november kochten
hij en Karolien Frituur ’t Patatje in Baasrode.

Tevreden

Zoiets heet: er geen gras
over laten groeien!
Ook Karolien houdt van werken. Met haar
broer en zus nam ze de vleeshandel van
hun ouders over. Samen runden ze Koelarient in de Broekstraat in Opwijk. Dat was
hard werken met veel stress. Drie zwangerschappen zijn misgegaan. Karolien besloot
dan maar om uit Koelarient te stappen.
Dat was in september 2015. Een maand
of zes-zeven later werd Lars geboren. Inmiddels is hij goede maatjes met Noa, de
10-jarige dochter van Kristof uit een vorige
relatie. Nadat zij uit Koelarient was gestapt,
werkte Karolien niet meer. Maar daar werd
ze bloednerveus van. Ze ging dan aan de
slag in een warenhuis maar stond een week
later weer thuis.
Ze wou iets doen op zelfstandige basis. Na
de geboorte van Lars werd de knoop doorgehakt: een frituur. Op 8 augustus van vorig
jaar werden ze eigenaar van het pand dat ze
met eigen handen en eigen middelen ombouwden: nieuwe ramen en deuren, nieuwe toiletten, nieuwe vloer, nieuwe toog,
nieuwe frigo’s, … een hele investering.

Eddy Cooremans
Eens de verbouwingen afgerond moest
er geleerd worden hoe je de beste frietjes
bakt. Daar hadden Karolien en Kristof een
prima leermeester voor: Eddy Cooremans.
Hij woont ook in Peizegem en is een ‘meester frietenbakker’. Eddy was o.m. frietenbakker met dienst in het Belgisch paviljoen
op de wereldtentoonstelling van Milaan
in 2015. Eddy had vroeger zelf een frituur
in Humbeek en kocht zijn sateetjes bij …
Koelarient in Opwijk. Eddy leerde Karolien
en Kristof de knepen van het vak. Er werd
een paar keer proefgebakken, de familie
deed dienst als voorproever en dan waren
ze klaar voor de grote dag van de opening.
“Ik was dood nerveus en mijn handen trilden toen ik de deur voor de eerste klanten
opende. De eerste klant was een man die
we regelmatig in onze RC Sagishop in Peizegem over de vloer kregen. Hij was helemaal
vanuit Londerzeel naar Baasrode gekomen
om onze eerste frietjes te eten. Dat was een
leuke verrassing en erg aardig van die man”.

Frietchinees
In het wat afgeleefde pand dat ze beiden snel
tot een moderne en propere zaak verbouwden, huisde vroeger frituur ’t Patatje. Toen
de uitbater zijn zaak overliet, kwamen er een
frietchinees. Een paar maanden later stond
het pand weer leeg. “We moesten de zaak
dus van nul af aan weer opbouwen”.
Ondertussen zien Karolien en Kristof hoe
klanten die een paar weken geleden voor het
eerst over de vloer kwamen, nu vaste bezoekers van ‘Den Broekkant’ zijn geworden. En ze
kijken niet meer onbegrijpend op als iemand
om ‘bollekesajuin’ (zilveruitjes) vraagt. Ook
hebben ze geleerd dat men in Oost-Vlaanderen graag een lekkere paardenworst eet. Over
de grens met de provincie Brabant vind je die
nauwelijks in frituren. En ook de ‘mega curryworst’ van De Romeo’s is erg populair. Naast
een ruime waaier aan snacks vind je in Den
Broekkant ook lekkere Bicky Burgers, spaghetti en gekoelde drankjes.
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Ondanks het vele werk – Kristof staat ’s morgens heel vroeg op en gaat ’s avonds pas
na het sluiten van de frituur naar bed – zijn
Karolien en Kristof best tevreden met het
succes van hun frituur. “Ons zoontje is een
gezonde slaper en geeft ons gelukkig ’s
morgens wat rust om te bekomen van de
inspanningen. Maar ik voel me perfect gelukkig met wat wij nu doen. En de appreciatie die vele klanten laten blijken steekt ons
een riem onder het hart. Ik moet toegeven
dat ik best wat schrik had van onze sprong
in het onbekende maar Kristof is echt een
durver. Ik ben meer een cijferaar en een pietje precies. Perfect is meestal nog niet goed
genoeg voor mij,” zegt Karolien. Kristof is de
frietenbakker met dienst, zelf zorgt ze dat
de klanten alles hapklaar of netjes verpakt
in handen krijgen. Tevreden zijn ze ook met
de ondersteuning van de Firma Bosteels
(sauzen en snacks) die hen met veel goede
raad en allerlei materiële zaken bijstond.
Ook de reclame van de maand maart, waarbij je een gratis curryworst kreeg bij elke bestelling van 10 euro, was een succes. “Onze
klanten eten vooral wat ze graag eten. Ze
genieten van hun leven en draaien niet elke
euro tweemaal om,” zegt Kristof, “en ik kan ze
geen ongelijk geven. Genieten van het leven
gaat voor een flink stuk door de maag. En als
dat met frietjes van onze frituur is, dan vind
ik dat nog leuker. Daar doen we het voor:
klanten die tevreden zijn met de kwaliteit en
de service die wij hen bieden. Meer moet dat
niet zijn”.

Dromen?
Het blijft een klassieke vraag maar misschien eentje die bij starters als Kristof en
Karolien wat voorbarig is: hebben jullie
nog één of andere droom? Kristof hoeft
niet lang na te denken: “Ik wil mijn job als
monteur-installateur zeker nog een tijdje
blijven aanhouden maar als het mogelijk
is, dan kies ik toch voor een leven als friturist. Ik droom zelfs van een mobiele frituur
waarmee ik naar evenementen en feesten
kan trekken. Dat zou super zijn. Maar eerst
toch nog even wachten en kijken hoe Den
Broekkant het doet”.
“En eigenlijk hebben we nog een droom,”
fluistert Karolien ons vertrouwelijk in het
oor: “Wij willen graag nog een baby. Dat zal
niet makkelijk te combineren zijn met een
frituur maar moeilijk gaat ook. Dat hebben
we al meermaals ondervonden én bewezen”. Kristof laat een flinke portie frietjes in
het borrelend vet glijden en knipoogt veelbetekend. Dààr zal hij de goede raad van
Eddie Cooremans niet voor nodig hebben.
(JPV)
Frituur Den Broekkant
Broekkantstraat 130, 9200 Baasrode

NEWS
De Romeo’s hebben hun eigen frituursnack voorgesteld. De Romeo’s Frikandel XXL is een stuk
vlees van maar liefst 35 centimeter
Vanaf dinsdag 14 februari, Valentijn
dus, startte vleesproducent Vanreusel officieel met de verdeling van
meer dan 300.000 worsten, verspreid
over maar liefst 4.000 Vlaamse fritu-

Sinds september besteden
buitenlanders in ons land weer
meer dan een jaar eerder

ren. Wie zijn geliefde dus op een etentje wilde
trakteren, kon meteen in de frituur terecht.
De Romeo’s Frikandel XXL werd in Het Friethuis
in Roosdaal door de drie zangers zelf voorgesteld, in het bijzijn van verschillende BV’s.
Gunther, Chris en Davy zijn zelf heel tevreden
met het resultaat. “Dit is werkelijk de grootste
worst die je in de frituren kan vinden, en daar
willen we géén statement mee maken”, zegt
Gunther lachend.
Vlaamse ambiance
“Het uitbrengen van onze eigen frikandel was
een ideetje van de platenmaatschappij om

onze nieuwe plaat extra te promoten. Op die
plaats garanderen we heel wat Vlaamse ambiance. En er is niets beter voor de Vlaamse ambiance dan een goeie frituur”, zegt Chris.
Het trio is zelf alvast fan van De Romero’s Frikandel XXL. “Het smaakt wat pittiger dan een
gewone curryworst”, zegt Gunther. “Wanneer
we na een van onze shows een frietje gaan
steken, bestellen we zelf ook altijd onze frikandel”, zegt Davy lachend.
Wie de Frikandel XXL van De Romeo’s wil proeven, kan nu in de Vlaamse frituren terecht. De
worst zal niet in de winkelrekken verschijnen.
(RV)

Nieuw totaalconcept exclusief voor de horeca

De terreuraanslagen van 22 maart
2016 hebben zes maanden lang
buitenlandse reizigers afgeschrikt om
een bezoek te brengen aan België.
Buitenlandse toeristen en zakenlui
spendeerden van maart tot augustus
2016 349 miljoen euro minder in ons
land dan het jaar voordien, blijkt uit
cijfers van de Nationale Bank. Maar
sinds september besteden buitenlandse toeristen en professionele
reizigers in België meer dan voor de
aanslagen in Zaventem, Brussel en
Parijs. De laatste vier maanden van
vorig jaar gaven ze 191 miljoen euro
meer uit dan in dezelfde periode van
2015. Over heel 2016 daalden de uitgaven van buitenlandse bezoekers
met 102 miljoen naar 10,7 miljard
euro. Die lichte terugval verbergt grote verschillen per land en per soort
reiziger. Britse en Nederlandse toeristen en Britse zakenlui spendeerden
veel minder, terwijl Franse en Luxemburgse toeristen en Nederlandse zakenlui meer uitgaven. Toeristen geven samen ruim driemaal zoveel uit
als professionele reizigers.
Kredietkaarten en overnachtingen
De Nationale Bank raamt de uitgaven
van buitenlanders in België op basis
van cijfers van kredietkaartmaatschappijen en gegevens van de overnachtingen. Cashuitgaven zitten niet
in de statistieken. De cijfers per land
zijn gekoppeld aan de gebruikte kredietkaart. Een Franse zakenman die
geld uitgeeft met de kaart van zijn
Amerikaanse werkgever zit dus in de
Amerikaanse cijfers.
Ook andere cijfers suggereren dat
de negatieve impact van de aanslagen op de economische activiteit
uitdooft. ‘De conjunctuurindicator
van de horeca toont aan dat op het
einde van de zomer het ergste leed
geleden was’, zegt Edward Roosens,
de hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie VBO. De horeca zelf
is voorzichtiger. Volgens de sectorfederatie Horeca Vlaanderen stijgt de
omzet van de hotels pas sinds begin
2017. ‘De verbetering is bemoedigend, maar wij zien eerder een druk
op de hotelprijzen’, merkt Rodolphe
Van Weyenbergh van de Brussels Hotels Association op. De macro-economische impact van de aanslagen was
volgens de meeste studies beperkt.
Het Federaal Planbureau raamt dat
de aanslagen in Zaventem en Brussel
de economische groei in 2016 met
0,1 procentpunt hebben gedrukt.

(bron : de tijd)
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NEWS
VANREUSEL INTRODUCEERT
NIEUW SNACKCONCEPT
VOOR DE HORECA:

Vanreusel introduceert een volledig nieuw totaalconcept voor de horeca. De horeca is meer dan ooit
op zoek naar kansen waarmee men zich kan onderscheiden en Vanreusel biedt haar nu een snackconcept waarmee nieuwe klanten kunnen worden
aangetrokken. Het concept van de Mad ROOSTERS
bestaat uit een design bucket gevuld met ultra
krokante kippenstripes en keuze uit 3 bijpassende
sauzen. De sauzen waaruit men kan kiezen zijn de
smaken BBQ, Hot en de speciaal ontwikkelde Mad
ROOSTERS saus.

Met de Mad ROOSTERS kunnen horecaondernemers hun omzet verhogen, door consumenten
aan te spreken die eerder vaak naar snackketens
gingen. Het concept wordt ondersteund met een
mega promotiepakket met o.a. een levensgrote
totempaal van 1,90m. De Mad ROOSTERS zijn verkrijgbaar via alle horecagrossiers in de Benelux. Zoals alle producten van Vanreusel zijn ook de Mad
ROOSTERS exclusief verkrijgbaar in de horeca. (VV)

Voedselagentschap neemt Ieperse
horeca onder de loep
25 controleurs van het
Voedselagentschap
hebben de voedselveiligheid gecontroleerd in vierhonderd
Ieperse zaken en organisaties. We keken
mee over de schouder van controleur Sanne Deconinck. Frituur 't Kattekwaad, Grote Markt, Ieper. Het
is iets na 11 uur op maandagmorgen als controleur Sanne Deconinck van het Federaal Agentschap
voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) binnenvalt. Helemaal onverwacht is de controle niet.
De actie in Ieper werd aangekondigd en zelfs voorafgegaan door de nodige vormings- en informatiesessies met 240 aanwezigen. “Een keer per jaar
kiezen we een stad uit waar we iedereen uit de voedingssector die in contact met de eindconsument
komt onder de loep nemen: slagers, bakkers, detailhandels, restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven, de gevangenis en zelfs de marktkramers”,
zegt de inspecteur. Met haviksogen trekt ze door de
zaak terwijl ze haar checklist nauwgezet invult. Van
de toog naar de toiletten tot de berging. Geen enkel
hoekje wordt overgeslagen. “We gaan zeer grondig
tewerk en oordelen streng. Het is belangrijk dat de
voedselveiligheid gegarandeerd is. Altijd en overal.
Zo kijk ik of alles er netjes bijligt, en de hygiëneregels gerespecteerd worden.” “Deze frituur scoort
bijvoorbeeld heel goed”, zegt Deconinck. “Het is een
zeer gunstige controle. Op enkele opmerkingen
- kleine details - na heb ik er helemaal niks op aan
te merken. Met mijn tips kunnen de mensen verder
aan de slag. In sommige zaken moeten de inspecteurs wel een waarschuwing geven of kan zelfs een
proces-verbaal uitgeschreven worden. Gelukkig
gebeurt het niet zo vaak meer dat we vuile zaken
ontdekken of dat we op een negatief resultaat uitkomen.” Vaste medewerkers Carine Tyteca en Katie
Fauvart van frituur 't Kattekwaad zijn blij met het resultaat, maar het is geen complete verrassing voor
hen. (RV)
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Beurswijk is met Charlie’s
Chips frituur rijker
BLANKENBERGE / BRUGGE
Dominick Chow (37) ruilde het
pintjes tappen in om frieten te
bakken. Zijn eerste zaak is langs de
Blankenbergse Franchommelaan
maar in de wintermaanden viel
de motor zo goed als stil. Daarom
opende hij een tweede zaak in de Hauwerstraat te Brugge. “hulp
was welgekomen dus waarom niet mijn eigen vriendin erbij betrekken?”, zegt Chow.
Samen met Charlotte Rostron (25) wonen de twee om de hoek
van hun tweede frituur. “Ik ken de buurt niet alleen om mijn
duimpje maar voel me er bovenop nog eens fantastisch. Er waait
zowaar een nieuwe wind over de wijk.”
Dat heeft niet alleen met de lopende opnames van ‘De Dag’ te
maken maar ook met de toekomstplannen rond het plein. “Bovendien zijn de verschillende horecazaken in goede handen.
Samen met een paar zijn er wilde ideeë om een straatfeest te
organiseren om ook mensen naar de andere kant van ’t Zand
te lokken.”, zegt Dominick. Charlotte heeft wat voeling met ontwerp en design en ging daarom haar ding doen met het creëren van een huisstijl. “In onze frituur moeten mensen zich thuis
voelen. Wat we in Blankenberge van zitcomfort niet kunnen aanbieden, kunnen we hier wel. Bedoeling is ook dat we de deuren
in de kuststad enkel maar openen vanaf Pasen en zo de zomer
doorkomen. Daar zal Dominick vooral staan.”, legt ze verder uit.
“De doelstelling om in de Gault Miliau van de frituren te geraken
hebben we niet onmiddellijk. Voor ons is het vooral belangrijk
dat de klanten de weg weten te vinden. We profileren ons met
hamburgers gebakken op de plaat en alle vlees werd kwalitatief
uitvoerig geproefd voordien.” (RV)

Leuvenaar opent eerste 'lasagnerie'
van het land
Lieven De Mulder in zijn lasagnerie Löven in de Parijsstraat.
Pizzeria's te over, maar een 'lasagnerie' hadden de Leuvenaars
nog niet gezien. Meer zelfs: lasagnerie 'Löven' in de Parijsstraat
is zelfs de eerste in België. Het nieuwste horecaconcept wordt
uitgebaat door de 27-jarige Lieven De Mulder, een voormalig
accountmanager bij horecagroothandel Hanos.
"Een kennis van vroeger en ook klant van mij bij Hanos werkte
hier in La Casa Ra Toca, de bed & breakfast die hier voordien was.
Ze vertelde mij dat ze ermee wilde stoppen. Vervolgens ben ik
op zoek gegaan naar een concept dat kostentechnisch interessant was en heb ik gewoon 'gas' gegeven. Ik wilde iets dat geen
personeel nodig heeft en kwam al gauw bij een lasagnerie uit.
Ik heb eventjes gekeken of dat al bestond en hoe zoiets juist in
elkaar zat. In Parijs is er een soortgelijke lasagnebar en ook in
de Verenigde Staten is het een ingeburgerd concept. Maar in
België is het uniek", vertelt De Mulder.

Nieuwe frituur serveert
glutenvrije snacks

In Kortrijk opent dit weekend de eerste
glutenvrije frituur. In Gluti-No hoeft wie
glutenintolerantie heeft niet bang te zijn
voor besmetting. Het is het eerste concept
in de regio. Ik ben er zeker van dat er mensen van buiten Kortrijk naar hier zullen komen Nancy Jouret (48) was tot voor kort
verpleegkundige in het universitair ziekenhuis Gent. Ze heeft echter ook een diploma traiteur. Ze heeft ervaring met glutenvrij eten, want haar dochtertje van tien
heeft een glutenintolerantie. Haar passie
voor koken en het feit dat ze mensen met

Gehaktkoekje krijgt van stad als
eerste het label ‘100% made in Lier’
LIER - Een ondernemer die iets
maakt in de vorm van een schapenkop, kan hiervoor bij de
stad het label ‘100% made in
Lier’ aanvragen. Met hun schapenkopburger zijn Johan Ceulemans en Vanessa Stordeur van
Puur Frituur de eersten die dit nieuwe beeldmerk mogen gebruiken.
“Het schapenkoppenlogo en de baseline ‘Lier. Plezier op kop’
blijft ook in de toekomst exclusief voor de communicatie en
promotie van de eigen initiatieven en producten van de stad
Lier. Maar daarnaast is, om verwarring te vermijden, nu een
apart beeldmerk gecreëerd, afgeleid van het bestaande logo.
Bedoeling is dat handelaars en ondernemers dit beeldmerk
hanteren in combinatie met de slogan ‘100% made in Lier’
voor de creatie van 100 procent Lierse producten”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).
Wil je als handelaar of ondernemer een koekje of chocolaatje,
een hamburger of broodje, onderlegger of T-shirt in of met
de vorm van de schapenkop creëren, dan kan dat, mits je je
idee ter goedkeuring aan het schepencollege voorlegt. Puur
Frituur is in de Boomlaarstraat 116 is de eerste onderneming
die het label toegekend krijgt.
“Het koekje is gemaakt van varkens- en rundgehakt, op smaak
gebracht met verschillende kruiden. We verkopen twee versies. De ene burger werd door paneermeel van rode paprika
gehaald, de andere door gelepaprikapaneermeel. Het is een
typische frituursnack die we het liefst serveren met warme
ajuinsaus of met onze huisgemaakte tartaar”, zegt Vanessa
Stordeur.
Aanvragen om het label ‘100% made in Lier’ te mogen gebruiken, mailt u naar communicatie@lier.be (VV)

Waarom geen lasagneria?
"Aangezien ik een Leuvenaar ben en geen Italiaan, heb ik het 'lasagnerie' gedoopt en niet lasagneria of iets dergelijks. Vandaar ook
de naam: Löven. Dat is de fonetische wijze om Leuven te schrijven,
wat het voor buitenlandse toeristen duidelijker maakt hoe Leuven
uitgesproken dient te worden", aldus De Mulder. De lasagnes worden allemaal ter plaatse bereid, in een ruimte met plaats voor 18
gasten. Ze kunnen kiezen tussen onder meer de ultieme klassieker
lasagne Bolognaise, een gedurfde wildlasagne of een veganistische lasagne. Alle gerechten kunnen ook afgehaald worden.

B&B blijft behouden
De bed & breakfast boven de lasagnerie bleef behouden. "Met
slechts 3 kamers is het Boutique Hotel Löven één van de kleinste hotels in Europa. Hoewel men volgens de Vlaamse wetgeving
niet mag spreken van hotel, vind je hier wel alle comfort die je in
een vergelijkbaar drie- of zelfs viersterrenhotel kan vinden. Het
zijn drie kamers met elk meer dan 30m² oppervlakte", verduidelijkt De Mulder. Löven is elke dag, met uitzondering van maandag,
geopend. Op weekdagen opent het restaurant telkens om 8 uur.
In het weekend is dat 9 uur. Het sluitingsuur verschilt van dag tot
dag en kan variëren van 14, 19 en 21.30 u. De precieze openingsuren zijn terug te vinden op de website van het restaurant. (RV)

gelijkaardige problemen wil helpen, maken dat ze dit weekend frituur Gluti-No
opent in Kortrijk. Mijn dochter heeft mee
de doorslag gegeven”, zegt Nancy. “Vanuit
de ervaring die ik met haar had, zag ik de
kans om mijn passies te bundelen en met
Gluti-No te beginnen. Ik kan nu trouwens
ook anderen helpen te genieten van eten.
Je mag het probleem niet onderschatten. Ik heb vijf kinderen van wie er één
glutenvrij eet. Die heeft een apart bestek,
een aparte broodrooster en noem maar
op.” De frituur in de Stasegemsestraat 6 in
Kortrijk is er straks dan ook voor iedereen
die geconfronteerd wordt met glutenintolerantie. “Het is geen evidentie om samen
gezellig uit eten te gaan als er iemand van
het gezelschap glutenintolerant is.
Als mijn dochter hier ongestoord kan eten,
kunnen anderen dat ook probleemloos.
Frieten zijn altijd glutenvrij, maar we bakken die ook nog in allergenenvrije olie. Als
je diezelfde olie gebruikt voor een frikandel bijvoorbeeld, heb je meteen kruisbe-

smetting. Wij doen dat dus niet en hebben trouwens glutenvrije snacks die onze
dochter al geproefd heeft. Het komt er gewoon op aan besmetting te vermijden. Je
kan je het plezier niet indenken om eens
samen te kunnen tafelen. Hier in Kortrijk
zal dat kunnen en ik verheug me op al die
blije gezichten.” Glutenvrij inkopen is niet
simpel. Warenhuizen hebben een assortiment. Wie iets anders wil, moet naar glutenvrije markten zoals in Sint-Niklaas of
Antwerpen.
Gluti-No is dan ook een shop met een
ruime keuze aan glutenvrije producten
en een informatiepunt voor mensen met
coeliakie. Nancy Jouret: “De problemen
zijn ons bekend en in Gluti-No bieden we
graag een antwoord op de vragen van
onze klanten. Ik wil er echter aan toevoegen dat gewone frietjeseters ook welkom
zijn. Zaterdag en zondag verwennen we
iedereen met een bakje friet. Ik ben er zeker van dat er mensen van buiten Kortrijk
naar hier zullen komen.” (VV)

Friteuses
Frituurinrichting

moderne technologie en
bewezen betrouwbarheid

Kwaliteit heeft een naam

03 887 33 41
service 7/7

Antwerpsesteenweg 55
2630 AARTSELAAR
(A12) Antwerpen - Boom

info@nys-machinery.be www.nys-machinery.be
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FOOD & MATERIEL
LIÈGE I LUIK
HALLES DES FOIRES

24 - 25 - 26 SEPT. 2017
SALON PROFESSIONNEL DES PRODUITS CULINAIRES ET ÉQUIPEMENTS
VAKBEURS ROND GASTRONOMISCHE PRODUCTEN EN PROFESSIONEEL MATERIAAL

3 JOURS DE RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS
DU SECTEUR.
QUI SONT LES EXPOSANTS?

Les fabricants, producteurs, distributeurs de
> produits du terroir, produits originaux, produits gastronomiques, produits exotiques, produits de fête ...
> produits certifiés, produits labellisés, produits bio, produits
fermiers...
> produits à base de pommes de terre

EN 2016
UNE PROGRESSION DE 25,5% POUR
LA DEUXIÈME ÉDITION DU SALON.
HORECA SHOW 2016 a acceuilli
> 78 exposants
> 9820 visiteurs professionnels
de tous les secteurs de l’Horeca
et de l’alimentation, venant de
Wallonie, Flandre, Limbourg, Pays-Bas.

PARTICIPER ? PRIX ET FORMULES?

> produits à base de blé

BOISSONS ALCOOLISÉES ET NON ALCOOLISÉES
Cafés, Thés, Eaux, Softs, Bières, Vins, Champagnes

Plusieurs formules sont proposées.
Emplacement nu - stand équipé

Glaces, Chocolats, Produits sucrés

IN 2016
EEN GROEI VAN 25,5 % VOOR
DE TWEEDE EDITIE VAN DE BEURS.
HORECA SHOW 2016 verwelkomde
> 78 exposanten
> 9820 professionele bezoekers
uit de horeca en de voedingssector,
uit Wallonië, Vlaanderen, Limburg en
Nederland.

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

DEELNEMEN? PRIJZEN EN FORMULES?

Alcools, Jus de fruit

CONSISTANT

Viandes, Volailles, Produits de la mer

DESSERTS

Matériel de cuisine, Fours à pain - Fours à pizzas, Comptoirs
frigos, Réfrigération, Chambres froides, Machines et matériel

d’atelier,

Aménagement

d’atelier,

Installation

Er zijn verschillende formules mogelijk.
Naakte standplaats of uitgeruste stand.

3 ONTMOETINGSDAGEN TUSSEN VAKLUI
UIT DE SECTOR.
WIE ZIJN DE EXPOSANTEN ?

Fabrikanten, producenten en verdelers van
> streekproducten, originele producten, gastronomische producten, exotische producten, feestproducten...
> gecertificeerde producten, gelabelde producten, biologische producten, landbouwproducten...
> producten op basis van aardappel
> producten op basis van graan

ALCOHOLISCHE EN NON-ALCOHOLISCHE DRANKEN

Koffie, Thee, Water, Frisdrank, Bier, Wijn, Champagne, Sterke
drank , Fruitsap

VOOR- EN HOOFDGERECHTEN

Vlees, Gevogelte, Vis en zeevruchten

DESSERTS

IJs, Chocolade, Zoetigheden

PROFESSIONELE APPARATUUR
Keukenapparatuur,

Brood- / pizza-ovens,

Werkbladen en

koelkasten, Koeling, Koelcellen, Machines en materiaal voor
atelier, Atelierinrichting,

Verlichtingsinstallaties, Transport,

d’éclairage, Transports, Décorations & art de table, Textiles,

Plus d’information / Meer info

Decoratie & tafelkunst, Textiel, Food trucks ,Winkelmateriaal,

Food Trucks, Matériel pour le magasin, Sols et murs, Cais-

Personne à contacter /Contactpersoon

Vloeren en muren , Kassa’s en betaalsystemen, Hardware - soft-

se et systèmes de paiement, Hardware - software, Vêtements

ware , Beroepskleding, Inrichting en meubilair.

professionnels, Mobilier.

SERVICE

Blanchisserie,

Hugo SCHRYERS
Hygiène,

Textiles,

Cadeaux

d’entreprise,

Cadeaux d’affaires, Société d’intérim, personnel extra, institutionnels, formation, presse, Organisme de formation.

T. +32 496 648 921
hugo@horecashow.be

SERVICE

Wasserij, Hygiëne, Textiel, Bedrijfsgeschenken, Relatiegeschenken, Interimkantoor, extra personeel , Instellingen, opleiding,
pers, Opleidingsorganisatie

Organisation : Fairpak SPRL - Chaussée de Mons 439 - 7810 Maffle - T. +32 (0)68 45 45 45 - info@horecashow.be - www.horecashow.be

Belg houdt van z’n broodje

Unilever werkt mee aan ontwikkeling plantaardige biefstuk

Belgen eten graag belegde broodjes, liefst vers bereid. Panos is de populairste keten, maar liever nog
koopt de Belg bij de zelfstandige broodjeszaak.
Ter plekke belegd

Wageningen Universiteit gaat samen met tien bedrijven, waaronder Unilever, de komende vier jaar werken aan de verdere
ontwikkeling van een nieuwe vleesvervanger. De techniek zelf
bestaat al een tijdje.

De populairste lunch of snack voor de Belgische consument? Dat is nog steeds een belegd broodje, blijkt
uit het grote snackonderzoek van Food in Mind en
iVox. En dan liefst eentje dat ter plaatse, voor de ogen
van de klant, bereid wordt. Liefst 77% heeft een duidelijke voorkeur voor ter plekke belegde broodjes. Ze
worden als verser ervaren dan voorverpakte of voorbereide broodjes.
Het aanbod aan broodjeszaken is groot. Bij de ketens
is Panos veruit de bekendste aanbieder, op afstand
gevolgd door Délifrance en Le Pain Quotidien. Panos
krijgt bovendien in ongeveer de helft van de gevallen
de voorkeur op de andere ketens.
Maar vaker dan naar een keten, gaat de consument
naar de lokale zelfstandige. Dat blijft dus leverancier
nummer één voor belegde broodjes. De belangrijkste redenen waarom consumenten een welbepaalde
broodjeszaak verkiezen: de goede kwaliteit, het feit
dat de broodjes er vers worden bereid, de ruime keuze en de goede bereikbaarheid.

Echt duurzaam alternatief

Het voorbeeld van Exki
Eén van de partners van het grote snackonderzoek
van Food In Mind en iVox is Exki, een succesvolle keten die inzet op gezondheid en smaak in een gezellige omgeving. Enkele merkbeloften van Exki: “minder
vet, minder suiker, meer smaak” en “plantaardig van
eigen bodem”.
Hospitality is een bijkomende troef. Een goed voorbeeld is de vestiging van Exki aan de Naamse Poort te
Brussel waar je vanaf 7u30 ‘s morgens al van een lekkere kop fairtrade koffie kan genieten in een huiselijke sfeer. Je kan er je krant lezen en de eerste afspraak
plannen, weg van alle drukte. (RV)

Het was de Wageningen Universiteit zelf die twee jaar gelden
de nieuwe techniek ontwikkelde om plantaardige biefstuk te
maken. Met de steun van de multinationals wil het die techniek nu verfijnen, zodat de producten binnen enkele jaren ook
effectief op de markt kunnen komen.
"We hebben vorig jaar echt een omslag gezien bij grote bedrijven. Tot voor kort zeiden ze: we weten het nog niet, we
moeten het nog zien gebeuren of het wat wordt met vleesvervangers. Nu zeggen ze: dit is de toekomst, we moeten hierin
stappen. Dat heeft geresulteerd in dit project”, zegt projectleider en hoogleraar Atze Jan van der Goot aan de NOS.
Voor Unilever betekent het alvast een volgende stap binnen
zijn strategie rond duurzaamheid, die de voorbije weken binnen het bedrijf wel onder druk is komen te staan. "We verwachten een plantaardig alternatief voor vlees dat echt duurzaam
is, met een lekkere smaak en een goede voedingswaarde", verklaart een woordvoerder.

Meer structuren en goedkoper
Het verschil met andere vleesvervangers op de markt, is vooral de structuur. "De vleesvervangers die nu op de markt zijn,
lijken of op kippenvlees of het zijn gehakt-achtige producten.
Met onze technologie is het mogelijk om andere structuren te
gaan maken zoals varkensvlees of de plantaardige biefstuk."
Dat moet ervoor zorgen dat ook niet-vegetariërs meer interesse krijgen in het product. Daarnaast is de nieuwe techniek veel

OLA lanceert
Belgische Raket
25e verjaardag van 1e
Belgische astronaut in de
ruimte

Vrijdag 24 maart was het exact 25 jaar
geleden dat de eerste Belgische ruimtevaarder naar de ruimte ging. OLA wil
deze bijzondere gebeurtenis vieren en
lanceert daarom een speciale Belgische
uitvoering van het bekende raketijsje.
Binnenkort kan iedereen volop genieten
van deze tricolore OLA Raket.

De Raket viert zijn verjaardag
De Raket is niet meer weg te denken
als nostalgische dorstlesser tijdens hete

goedkoper, omdat ze met relatief goedkope en kleine machines kan worden uitgevoerd.
"Het idee is om machines, ongeveer ter grootte van een gehaktmolen, bijvoorbeeld neer te zetten bij slagers. Dan kan hij
zelf zijn vleesvervanger maken", zegt hoogleraar Van der Goot.
"De biologische slager in Wageningen bijvoorbeeld krijgt nu al
vragen van klanten naar vleesvervangers. Consumenten vinden het dus nu al heel logisch om vleesvervangers bij slagers
te kopen."
Momenteel is het marktaandeel van vleesvervangers slechts
2 procent, maar volgens de hoogleraar kan dat een pak hoger,
dankzij deze techniek. “Misschien wel uiteindelijk tot de helft
van de markt."

Gekweekte hamburger
Nederland is al een tijdje een voorloper in de zoektocht naar
duurzame alternatieven voor de hoge vleesconsumptie. Zo
ontwikkelde de Maastrichtse professor Mark Post enkele jaren
geleden ook al een hamburger die in een labo werd gekweekt.
(VV)

zomers. Dit waterijsje uit de sixties viert
inmiddels zijn 55ste verjaardag en is met
zijn frambozen-, sinaasappel- en ananassmaak nog steeds de favoriet van
groot en klein.

Een speciale Raket voor een
speciale Belg
De 25e verjaardag van de 1e Belgische
astronaut in de ruimte wou OLA niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het merk
is immers altijd al gepassioneerd geweest door ruimtevaart. In 1962 – toen
de ruimtevaart nog in haar kinderschoenen stond – lanceerde OLA de ondertussen wereldberoemde Raket.
Daarom zal het felgesmaakte waterijsje
binnenkort verkrijgbaar zijn in de kleuren van de Belgische vlag: zwart (cola),
geel (ananas) en rood (framboos). Een

lekkere en speciale uitvoering van de
Raket!
Deze unieke combinatie van smaken en
kleuren was niet eenvoudig te creëren.
Maar met veel passie heeft OLA de perfecte methode bedacht. Zo is de Raket
nu het enige Belgische ijsje dat met een
aangepast recept hulde brengt aan een
groots moment uit de Belgische ruimtevaartgeschiedenis. (RV)
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ALLES VOOR DE FRITURIST
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

AIGREMONT N.V.
(Margarinefabriek)

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

ANDA NV

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

ARTIFRIT BVBA

(specialist vers gesnede friet)

Kwakenbeekstraat 21
1755 Gooik
T: 02/532.55.44 - GSM: 0475/97.62.28

AVIKO B.V.

(Aardappelproducten)
Postbus 8 7220 AA Steenderen Nederland
T: 0031/575.458218
F: 0031/575.458380 - www.aviko.be

AVENO NV
(oils & fats)

Rostockweg 15 - Quat 312
2030Antwerp
T +32 3 544 18 17 - F +32 3 544 18 19
www.aveno.be - www.delizio.eu

IZICO Belgium N.V.
(Snackproducten)
Goolderheideweg 23
3950 Bocholt
T: +32 89 460 302
F: +32 89 460 301

HOFKIP BVBA

Nys Machinery Equipment

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

ntwerpsesteenweg 55
Vaartstraat 176 - 2520 Oelegem
el
tel 03 475 04 75Fax +32(0)3 887 33 57

info@nys-machinery.be www.nys-machinery.be

HOVICON INTERNATIONAL B.V

BEST FRIT
Moerbroek 26
2770 Herenthout
T: 014/22.67.66

BOSTEELS BVBA

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

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

FREE FOODS N.V

(De specialist in frituurartikelen
Beversesteenweg 572
8800 Roeselare
T: 051/21.15.02
F: 051/24.33.53

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

VANDAEL HORECA NV

Dispensers uit ROESTVRIJ STAAL en
KUNSTSTOF
P.O.Box 40-2140 AA Vijfhuizen Nederland
T: 0031-235581988
F: 0031-235583606
Sales@hovicon.com
www.hovicon.com

FRYING EQUIPMENT BELGIUM

N’Fryers E u r o p e

AGENCE TOURNAI - FRANCE
Rue du v ieux comt é, 5 7 7 5 0 0 TO U R N AI
Tél/Fax + 3 2 ( 0) 69 5 6 2 4 0 4 Gs m + 3 2 (0 )491 3 6 3 3 9 1

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

VANDEMOORTELE
JOFA VERPAKKINGEN

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

Pauwels NV
Vaartstraat 176
2520 Oelegem

www.facebook.com/pauwels-sauces
www.pauwels-sauces.com
catering@pauwels-sauces.com

Alles voor de friturist
Ottergemsesteenweg
Zuid 806
9000 Gent
www.vandemoortelefoodservice.be

PERFECTA FRITUURAPPARATUUR BVBA
Scholteshofstraat 3, 3530 Helchteren
T: 011/57.16.57 en F: 011/45.23.93
info@perfecta-friteuses.be
www.perfecta-friteuses.be

K & F DE PAUW

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

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

KIREMKO CATERING
EQUIPMENT BELGIUM

(Alle frituurinstallaties)
Drieskouter 1- 8375 Tiegem
T: 056/66.76.53 - F: 056/66.54.96
info@kiremko.be - www.kiremko.be

QUATRA BVBA (Atravet - Olio - Biorecup)

LA WILLIAM NV

produceren, leveren, ophalen en verwerken van frituuroliën en vetten

(Sauzen)
Blauwenhoek 41
1840 Londerzeel
T: 052/30.96.70 - F: 052/30.99.51

Mosten 17 - 9160 Lokeren
T:09/336.13.36 F: 09/336.13.37

www.lawilliamprofessional.be - info@lawilliam.be

www.quatra.be - www.oliobox.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

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

VALORFRIT

ROYAAN

MAKADY BVBA

Dé verwenner in warme snacks

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

Aalterbaan 203
T: 050/71.43.91
info@safhoreca.be

(Frieten, aardappelspecialiteiten, pizza, ...)
Nijverheidsstraat 2
2280 Grobbendonk
T: 014/50.82.11
F: 014/50.03.01

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

NOYEZ HORECA BVBA
(Frituurproducten)

Menesteenweg 232
8940 Wervik
T: 056/31.14.54

Diepgevroren vleessnacks
exclusief voor de horeca.
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

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

MANNA

MESSIAEN

VANREUSEL

VAN ZON HORECA

(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

MC CAIN FROZEN FOOD DIV.

Lutosa NV • T (056) 622 780
Moerbosstraat 50 • 8793 Sint-Eloois-Vijve
www.lutosa.com • vanelo@lutosa.com

9900 Maldegem
F: 050/71.68.96
info@safrecyclage.be

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

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

VADA frituurvetten en oliën

(Antwerpse vetcentrale)
Fabriekstraat 2
9470 Denderleeuw
T: 03/664.64.31 - F: 03/665.35.23
www.avc-vada.com - info@avc-vada.com

VARIOFOOD NV

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

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

VELD BELUX
commerciële koel- & vriestechniek
professionele koel- & vriesapparatuur
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

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

GOOD ‘n FOOD (MASSAFRIT n.v.)

(Grossier)
Generaal De Wittelaan 12
2600 Mechelen
T: 015/29.02.55
F: 015/29.02.56 - aanwezig op facebook

PARTNERS
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NAVEFRI - Algemene info

Wenst u ook partner te worden van Navefri?
Contacteer ons voor meer info via www.navefri-unafri.be

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

ALLES VOOR DE FRITURIST
PARTNERS in de kijker
PERFECTA FRITUURAPPARATUUR BVBA
Scholteshofstraat 3, 3530 Helchteren
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

Dagelijk Bestuur Navefri

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

Bernard Lefèvre

Nationaal voorzitter
Schillekensberg 21 - 3460 Bekkevoort
info@navefri-unafri.be
T. 0494 51 04 89

Pol Vanden Bussche

AIGREMONT N.V.

Onder voorzitter

(Margarinefabriek)

Hans De Meyer

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

Bestuurder

Eddy Cooremans
Bestuurder

ROYAAN

Dé verwenner in warme snacks

Sectorcommissie Frituur Horeca Vlaanderen:

Geert De Bisschop

ALLES VOOR DE FRITURIST

Horeca Vlaanderen
Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel
tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11
info@horeca.be - navefri@horeca.be - www.horecavlaanderen.be
Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie
over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs.
Provincie Antwerpen: Claire Baetens, tel. 0474/88 00 02
Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32
Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61
Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

Voorzitter
Jan Van Ruusbroeckstraat 3
1760 Roosdaal
geert.db@horeca.be
T. 0497 76 17 22

Vanaf 2016 zullen Navefri en Horeca Vlaanderen nauwer gaan samenwerken
en wordt het lidmaatschap geïntegreerd bij Horeca Vlaanderen. Deze
samenwerking zorgt voor een uitgebreidere knowhow, een grotere
representativiteit en een betere dienstverlening. De belangenverdediging
wordt ondergebracht in de sectorcommissie “frituren” bij Horeca Vlaanderen.
Navefri zal zich nog volop bezig houden met de promotie van het ambacht en
onze frietcultuur. Als lid kan u genieten van de uitgebreide dienstverlening en
ledenvoordelen van Horeca Vlaanderen.

word nu lid!
En geniet van talvan voordelen
➜ Gratis eerstelijns juridisch advies
➜ Volledige toegang tot de website en
alle officiële documenten
➜ Correcte informatie via nieuws
brieven, Flashes en Horeca Echo
➜ Jaarlijks tien procent korting op
Sabam (max 43.93 euro)
➜ Jaarlijks 50 euro korting bij HANOS,
METRO én ISPC
➜ Jaarlijks 60 euro korting bij Horeca
Totaal
➜ Tien procent korting bij sociaal
bureau ADMB
➜ Voordeeltarief tanken bij Q8
➜ Voordeeltarief ontvangen
elektronische maaltijdcheques bij
Sodexo, Edenred en Monizze.
➜ Gratis HACCP gids
➜ Gratis agenda
➜ Voor alle ledenvoordelen zie
www.horecavlaanderen.be
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PARTNERS

Kennis is macht
Elke horecaondernemer wordt
voortdurend geconfronteerd met nieuwe
reglementen, meer administratie,
bijkomende lasten. Degelijke en
correcte informatie, kort op de bal,
is dan ook van groot belang. Horeca
Vlaanderen maakt er een punt van de
leden tijdig en duidelijk te informeren
over wat er reilt en zeilt in de sector.
aantal is meer macht
En dat is niet het enige. De Federatie
verdedigt uw belangen door dik en dun.
En hiervoor hebben we u nodig. Hoe
sterker de beroepsvereniging, hoe meer
middelen, hoe meer macht en hoe meer
redenen de politiek en de overheid
hebben om naar ons te luisteren en
onze eisen in te willigen.

De lidmaatschapsbijdrage wordt
berekend aan de hand van uw tewerk
stelling. Om onze nieuwe leden-frituristen te verwelkomen bedraagt het
eerste jaar lidmaatschap 100 euro.
JaarliJKselidmaatschapsbiJdrage*:
Geen personeel: € 100
1 tot 4 werknemers: € 160
5 tot 9 werknemers: € 220
10 tot 19 werknemers: € 300
20 tot 49 werknemers: € 400
50 of meer werknemers: € 1.200
* 100% fiscaal aftrekbaar

Bent u momenteel nog niet aangesloten
bij Horeca Vlaanderen?*
Schrijf dan vandaag nog uw
lidmaatschapsbijdrage over op
rekeningnummer BE78 7350 1047
6186 en schrijf in de mededeling uw
emailadres.Wij zullen dan snel contact
met u nemen.
* Krijgt u wel maandelijks de
Horeca Vlaanderen Krant maar niet
de Horeca Echo?
Dan bent u nog geen lid van
Horeca Vlaanderen.

nog geen lid van uw beroepsvereniging?
sluit u dan vandaag nog aan bij
horeca Vlaanderen!
partners:
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PROFESSIONELE
FRITURISTEN WERKEN
MET GRENADA GOLD
FRITUUROLIE!
• 100% Plantaardig • Extra lange levensduur • Extra krokant bakresultaat • Verantwoord Frituren

gbaar
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Ook ter blikken
li
in 20

Voordelen verpakking:
• Minder afvalvolume • Minder opslag • Lichter werken
• Maatschappelijk Verantwoord

Prins Hendrikkade 1 8801 JK Franeker Postbus 518 8800 AM Franeker Nederland
Tel. +31 (0)517 39 41 41 Fax +31 (0)517 39 71 78 www.levo.nl info@levo.nl

