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Meer bier, meer leven in 
de brouwerij
Er komen steeds meer biersoorten 
op de markt. Desondanks kiest de 
Nederlandse consument voor zijn 
of haar vertrouwde biertje. Dat is de 
belangrijkste conclusie uit het Nationaal 
Bieronderzoek. 
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Tips uit de praktijk van 
topkok Adrian Zarzo 
Chefkok Adrian Zarzo staat bekend om 
zijn verrassende smaakcomposities 
met Spaanse invloeden. Het leverde 
hem onder andere een Michelinster op. 
Wat betekent eten voor hem? En hoe 
bereik je als horecaondernemer een 
dergelijk niveau? 

In de horeca is het zaak om je te onderscheiden. Gasten willen verrast worden, iets 

bijzonders eten, iets anders dan anders. Dat is voor veel bedrijven reden om aan de 

slag te gaan met 3D food printing. Meer over de mogelijkheden en kansen  lees je in 

dit artikel. 

Geef gerechten een 
moderne twist met 3D

platemate.com

Engelenburgstraat 23, Twello
telefoon: 0031(0) 571275558
mailbox@platemate.com

met platemate 
loopt alles op 

rolletjes

Wat heeft BBB Maastricht 
2019 te bieden?
Horecavakbeurs BBB Maastricht staat 
voor de deur. Meer dan 125 verschillende 
programma elementen zoals workshops 
en masterclasses, ruim 400 exposanten 
en meer dan 15.000 horecaprofessionals 
uit Nederland, België en Duitsland 
beschouwen de beurs als een niet te 
missen zakelijk hoogtepunt. 
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Voorwoord

Dromen in groen
“Een eigen blad in de Horeca”, ik riep 
het al jaren. 
In mijn puberteit zei mijn vader na de 
HAVO direct: “Ga jij maar werken!” 
en als zoveel leeftijdsgenoten 
belandde ik in de keuken van een 
hamburgertent. Het was niet veel, 
maar het virus zat er direct in. 

Toch weer naar school en wel de 
koksopleiding. Direct zette ik hoog 
in en belandde in verschillende 
restaurants bekroond met een 
of meerdere Michelinsterren. Na 
een aantal heerlijke jaren van 
bloed, zweet en tranen toch het 
nomadenbestaan verruild voor een 
kantoorbaan en zie hier: de cirkel is 
rond.

Met HorecaMagazine willen we het 
anders doen zoals we dit al jaren 
met BouwMagazine doen. Fris, 
open en informerend. Dat zijn de 
kernwaarden met sinds kort als 
toevoeging, hoe kan het ook anders, 
écht milieubewust. Daarom ook de 
rigoureuze beslissing om te gaan 
samenwerken met een andere 
drukker, aantoonbaar de meest 
milieubewuste van Europa. Het helpt 
ons niet alleen te dromen in het 
groen, maar ook te doen.

Jarko Barten
Hoofdredacteur

1.5
De omzet van de horeca steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 1,5 procent ten opzichte van het 
vorige kwartaal, meldt het CBS. Het volume nam met 0,1 procent toe. De omzet van logiesverstrekking 
steeg met 4,3 procent en de omzet van eet- en drinkgelegenheden met 0,3 procent.

Cijfers

260
In 2018 is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid koffie die gedronken wordt 
wereldwijd. In Nederland lopen we aardig voorop met gemiddeld 2,4 koppen koffie per 
dag, per persoon, wat neerkomt op 260 liter koffie per jaar, per persoon.

1.115
Afgelopen jaar gaven Nederlanders gemiddeld € 1.115, - uit aan eten buitenshuis.
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Het subtiele verschil van het beste
Al sinds 1878 worden generaties bij familiebedrijf Blanche Dael geboeid door alles met koffie en thee te maken heeft. De fanatieke 

koffiebrander combineert smaak en 141 jaar vakmanschap met het Maastrichtse goede leven. Allemaal voor het perfecte en meest 

gewaardeerde kopje koffie. In de betere horecazaken en op kantoor. De ambachtelijke koffiebranderij en theepakkerij werkt samen 

met partners aan een gezonde koffie-omzet en een mooie totaalbeleving.

“Wij prijzen ons iedere dag gelukkig dat we 
met deze mooie producten mogen werken. De 
zoektocht naar de lekkerste koffie en thee, het 
werken in een omgeving van smaak, geur en 
ambacht en het werken aan producten waar 
mensen naar verlangen en van genieten. Dan 
komt die passie vanzelf” vertelt Jim Nuchelmans, 
teamleider Sales van Blanche Dael. 

Familiebedrijf Blanche Dael is genoemd naar de 
dochter van Guillaume Dael die 141 jaar geleden 
een zaak in koloniale waren stichtte aan de 
Wolfstraat in Maastricht. In de loop der tijd heeft 
het bedrijf zich ontwikkeld tot een fanatieke 
koffiebranderij die anno nu betrokken is in de 
hele koffieketen: van de strenge selectie van 
groene koffiebonen tot en met de latte art in de 
cappuccino bij zusterbedrijf Coffeelovers. 

In de ambachtelijke koffiebranderij van Blanche 
Dael werken vakmensen dagelijks aan de verse 
productie van koffie en wordt de thee met de hand 
verpakt. Smaak en vakmanschap gecombineerd 
met Maastrichtse flair.  

Blanche Dael werkt intensief samen met horeca 
aan een gezonde koffie-omzet en een mooi 
eindproduct. Jim Nuchelmans: “De ‘subtiele 

smaak van het beste‘ noemen we dat ook wel. 
Koffie die door zijn raffinement gasten bindt en ze 
uitnodigt om een tweede kopje koffie te drinken. 
Met dat tweede kopje maakt Blanche Dael echt het 
verschil”. 

Blanche Dael selecteert koffie uit de belangrijkste 
koffielanden rondom de evenaar. Van elk land kiest 
de Maastrichtse koffiebrander alleen het beste 
wat er op tafel komt. Op dit moment biedt Blanche 
Dael 17 single origines aan verdeeld over de gehele 
smaakschakeringen. Kwaliteitskoffie die alleen of 
in een melange gebrand worden. Van een zeer volle 
en krachtige espressokoffie tot en met een zeer 
subtiele exotische koffie.  

“Smaak is ons bestaansrecht en koffieboeren 
die topkwaliteit smaak leveren worden daarvoor 
goed beloond. Zij kunnen dan ook investeren in 
duurzaamheid en geven het voorbeeld aan anderen 
in de regio of coöperatie. Als de smaak goed is 
kiezen wij bij voorkeur koffie die bewezen duurzaam 
geteeld wordt”. 

Benieuwd naar de smaak van Blanche Dael? Neem 
dan vrijblijvend contact op met Jim Nuchelmans, 
teamleider Sales van Blanche Dael via 
office@blanchedael.nl.   

Mooie gerechten van het huis, maar dan op bestelling
Als horecagelegenheid hoef je niet al je gerechten in huis te maken. Sterker nog, gerechten die veel tijd, expertise en/of speciale 

apparatuur vereisen kun je beter voor je laten maken. Bijvoorbeeld door de chefs van Bokall in Amsterdam.

Ralph Woerde, chefkok en eigenaar van Oud-Zuid, 
en Guillaume Corneil, chefkok uit Nice, zijn het 
creatieve en culinaire duo achter Bokall. Ze hebben 
een schat aan ervaring en kennis en delen de liefde 
voor Mediterrane en Provençaalse smaken. Met een 
team van doorgewinterde koks maken zij gerechten 
die hotels, restaurants en andere horecagelegenheden 
direct kunnen inzetten. 

Bijzondere gerechten op afroep
Hun specialiteiten? Stoofgerechten, bijzondere 
sauzen en soepen en marinades. Denk aan 
boeuf bourguignon, hazenpeper, bouillabaisse en 
stoofschotel met konijn. In ieder geval gerechten die 
met veel geduld en liefde bereid moeten worden. In 
menig keuken is die liefde er wel, maar ontbreekt het 
simpelweg aan tijd om gerechten urenlang te laten 
stoven  of marineren. Of er is te weinig personeel 
voorhanden of de ruimte in de keuken is te beperkt. 
Dan zijn de recepten en producten van Bokall een 
uitkomst. Zoals een klant het mooi verwoordt: “Het 
team van doorgewinterde koks maakt signature 
recepten en producten die enkel voor ons gemaakt 
worden. Bestellingen op afroep, dus geen grote 
voorraad of productie op de restaurant locatie zodat er 
ruimte voor creativiteit en rust is.” 

Eigen signature
Bokall gebruikt enkel verse ingrediënten, zoveel 
mogelijk van lokale leveranciers en van het 
seizoen. “Wij gebruiken geen kunstmatige 
geur-, kleur- of smaakstoffen, maar maken 
alles volgens ambachtelijke en authentieke 

conserveringstechnieken,” legt Wouter Nagtegaal uit, 
accountmanager Bokall, chefkok en Bourgondiër in hart en 
nieren. “Klanten bestellen op zondag bij ons de gewenste 
producten en hoeveelheden, wij leveren uit op de donderdag. 
Wij hebben een zeer ruim eigen assortiment waaruit men 
uit kiezen. Daarnaast maken wij ook ‘custom made’ eigen 
receptuur als kreeftensoep met extra strandkrabben of 
stoofgerechten met truffel en bospaddenstoelen.”
Op Gastvrij Rotterdam kunt u persoonlijk kennismaken met het 
team van Bokall en een aantal van hun gerechten zelf proeven. 

“Het team van doorgewinterde koks maakt signature recepten 

en producten die enkel voor ons gemaakt worden.”
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Om 3D food printing hangt nog altijd een zweem van 
exclusiviteit. Cateraars als Maison van den Boer, chef-
kok Jan Smink, Meester Patissier Hidde de Brabander, 
hotels in het hogere segment en de Cas Spijkers 
Academie, zetten het in om zich te onderscheiden van 
hun collega’s. “Die exclusiviteit zal voorlopig nog wel 
blijven,” legt Nina Hoff uit, directeur van byFlow. Het 
Nederlandse bedrijf byFlow is gespecialiseerd in 3D 
printing en een expert in 3D food printing. Dit vanuit 
het geloof dat dit een nieuwe dimensie geeft aan de 
manier hoe we voedsel bereiden en ervaren. 

Moderne ambacht
3D food printing wordt ondertussen al horecabreed 
toegepast. Klanten die het toepassen, roemen met 
name het innovatieve aspect; je ambacht presenteren 
op een moderne manier. Door de food printer aan de 

gasten te tonen, zorg je voor een uniekere beleving in 
de zaak of op een evenement. “Door mee te gaan met 
de laatste trends en de show te stelen met een 3D 
food printer, kunnen zij zich onderscheiden van hun 
concurrenten.” vertelt Nina. “Bovendien kun je met 3D 
food printing eenvoudig unieke en gepersonaliseerde 
decoraties creëren. En niet te vergeten, je kunt er 
tijd mee besparen door bepaalde handelingen te 
automatiseren en die tijd te gebruiken voor het 
bedenken van nieuwe receptuur. Dat is één van 
toegevoegde waarden.”

Jan Smink en Verstegen
Het jonge bedrijf, opgericht in 2015, werkt samen 
met cateraars, hotels in het hogere segment, 
gerenommeerde kookopleidingen, multinationals en 
(internationale) chef-koks. Groot ambassadeur, zo niet 
hun grootste, is chef-kok Jan Smink. In zijn restaurant 
in Wolvega kun je genieten van een bijzondere Friese 
gastronomische ervaring. Hij experimenteert graag 
met 3D en weet zijn gasten keer op keer te verrassen. 
“Het feit dat hij zijn eigen restaurant heeft met 3D 
als propositie, is voor ons wellicht het grootste 
compliment. Vanuit de hele wereld komen mensen 
naar Wolvega om de mogelijkheden te ervaren. Jan 
komt met ingrediënten en ideeën, wij bedenken 
daar de technische 3D oplossingen voor.” byFlow 
heeft tevens een nauwe samenwerking met het 

“Door de food printer aan de gasten te tonen, 
zorg je voor een uniekere beleving in de zaak 
of op een evenement.”

Vervolg van voorpagina

Rotterdamse bedrijf Verstegen. Zij ontwikkelde samen 
met Jan Smink als eerste diverse vullingen voor 
de 3D food printer. Het betreft pasta’s die gemaakt 
zijn op basis van verschillende groenten en kruiden. 
Voorbeelden zijn kardemon, piment en knoflook, een 
puree van knolselderij en macadamia, of een frisse gel 
van citroen, agar-agar en kervel.
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In 3 stappen van creatief idee naar food print
De food printer van byFlow is vooral geliefd vanwege het open systeem. Er 
zitten geen standaard cartridges en designmallen in. Tevens hebben ze een 
online designdatabase met meer dan 100 designs die je direct kunt gebruiken. 
Ook kun je je laten inspireren door de online recepten. En sinds kort biedt 
het bedrijf een designtool aan. Nina: “Wat wij nu zien, is dat de focus niet 
meer op de food printer zelf ligt, maar verschuift naar de toepassing van 3D 
food printing. Met andere woorden: Wat kan ik ermee? Hoe krijg ik mijn idee 
uit de printer? Je eigen stijl en smaken bedenken en de printer is slechts 
uitvoerend.” De werking van de printer was voor veel klanten wel duidelijk, de 
grote uitdaging is om met hun eigen ideeën aan de slag te gaan. Dankzij de 
gebruikersvriendelijke software is dat nu een stuk eenvoudiger. Je uploadt een 
foto, logo of tekening en met behulp van de design tool ontwerp je je eigen 
gepersonaliseerde 3D model. Vervolgens verstuur je het 3D model via wifi 
naar de Focus 3D Food Printer en de printer neemt het vanaf hier over. 

Vraag naar meer
Nina ziet met name kansen in de industriële markt: “Afgelopen zomer hebben 
we de 3D Food Print Farm geïntroduceerd. We hebben een workflow bedacht 
om meerdere printers achter elkaar efficiënt te kunnen gebruiken, om de 
productie zonder extra mankracht op te schalen. Dus geen vijftig bijzondere 
gerechtjes per dag, maar bijvoorbeeld 750. Ook het verdienmodel wordt 
belangrijker. Een food printer kun je in drie jaar afschrijven à 1300 euro per 
jaar. Dat is iets meer dan 100 euro per maand. Stel dat je 20 werkbare dagen 
hebt, dan kost de printer dus 5 euro per dag. Als je iets nieuws biedt, kun 
je daar ook prima iets meer voor vragen waardoor je de food printer dus 
eenvoudig en snel terug kunt verdienen.”

Masterclasses
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van 3D food printing? byFlow staat in 
januari op de Horecava in Amsterdam. Tevens geeft zij dit najaar een aantal 
masterclasses in samenwerking met HANOS die gratis te bezoeken zijn voor 
HANOS-leden. Kijk voor informatie en toepassingen op www.3dbyflow.com.

Onderscheidend vermogen op je bord
Verstegen Spices & Sauces treedt graag buiten de gebaande paden. Naast het bekende assortiment kruiden en specerijen 

heeft zij zes bijzondere pasta’s ontwikkeld voor de 3D food printer. En meer smaken zijn in ontwikkeling.

Waarom zou je je als specialist in kruiden ook bezig 
gaan houden met 3D food printing? Het is de eerste 
vraag die we stellen aan Jeroen van der Graaf. Als 
innovatie manager bij Verstegen is hij hiervoor de 
persoon bij uitstek om hier antwoord op te geven. 
“We denken graag breder in smaken dan kruiden en 
specerijen. Met oog op de toekomst willen we blijven 
innoveren. Daarnaast speelt duurzaamheid een steeds 
prominentere rol binnen ons bedrijf. LegHumes, onze 
lijn van gefermenteerde groenten, is daar een mooi 
voorbeeld van omdat we daar onder meer reststromen 
van groenten voor gebruiken. Ook in 3D food printing 
zien wij toekomst. Dit heeft een toegevoegde waarde 
voor de horeca.”

Puur en natuurlijk
De techniek was er al, alleen de pasta’s waren lange 
tijd lastig te krijgen. Samen met byFlow en chef-kok 
Jan Smink is Verstegen aan de slag gegaan om 
mooie pasta’s te maken voor de foodprinter van 
byFlow. Authenticiteit en duurzaamheid stonden 
hierbij voorop. Dat wil zeggen; op basis van pure 
en natuurlijke basis waarbij ook reststromen van 
groenten gebruikt worden. Dit heeft geresulteerd 
in een lijn van zes pasta’s en gels waaronder de 
smaken drop met mascarpone, wortel en vadouvan en 
passievrucht met maracuja. “Drop met mascarpone 
smaakt niet alleen fantastisch bij chocolade en rood 
fruit maar ook bij wildgerechten. En de passievrucht 
is heerlijk voor Oosterse gerechten. De pasta’s zijn zo 

ontwikkeld dat je als chef-kok je eigen ingrediënt nog aan 
toe kan voegen. Hierover geven wij tips en advies omdat 
je niet zomaar alles aan de pasta toe kunt voegen. Maar 
je geeft wel je eigen twist en kun je je onderscheiden. 
Meer smaken zijn in ontwikkeling waaronder met 
seizoensgroenten.” 

Ambacht en fun
Verstegen ziet 3D food printing als ‘onderscheidend 
vermogen op je bord’. Het is vooral geen vervanging 
van het ambacht maar geeft fun en vernieuwing aan 
gerechten. “Er zijn vormen die je handmatig niet voor 
elkaar krijgt, maar wel met de 3D food printer. Hoe leuk is 
het niet als je als kok je creatieve geest de vrije loop kunt 
laten, iets kunt maken wat normaliter nauwelijks mogelijk 
is en tegelijkertijd op en top bezig bent met je vak?” 

Online bestellen
Eind 2019, begin 2020 zijn de pasta’s en gels online 
te bestellen in de Verstegen webshop. Deze vullingen 
kunnen ook een compleet pakket met de 3D focus food 
printer van byFlow besteld worden.

“Drop met mascarpone smaakt niet alleen 
fantastisch bij chocolade en rood fruit maar 
ook bij wildgerechten.”

www.verstegen.eu
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        Tips uit de praktijk van topkok 

Adrian Zarzo 
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Chefkok Adrian Zarzo staat bekend om zijn 

verrassende smaakcomposities met Spaanse 

invloeden. Het leverde hem onder andere een 

Michelinster op. Wat betekent eten voor hem? En 

hoe bereik je als horecaondernemer een dergelijk 

niveau? 

Hij is een Brabander met Spaanse roots. Bourgondisch met 
een passie voor wijn, in het bijzonder voor Sherry. Terug 
naar Valencia waar hij bijna veertig jaar geleden geboren 
werd? Nee, hij blijft in Eindhoven. En dat is maar goed ook 
want we zouden zijn zevengangen menu Zarzo Especial en 
de door hem geselecteerde bijzondere wijnen niet willen 
missen. Als kind was hij al gefascineerd door eten en koken. 
Adrian: “Mijn familie had een restaurant, ik heb het letterlijk 
met de paplepel ingegoten gekregen. Ik speelde niet met 
autootjes maar met pannetjes waar ik mijn eigen paëlla in 
maakte. Toen ik een jaar of vijftien was zag ik op televisie 
een documentaire over wijnen. Dat vond ik zo boeiend, daar 
wilde ik meer van weten.” 

Leermeesters
Het was dan ook snel duidelijk dat hij de culinaire wereld 
in zou gaan. Ervaring deed hij op bij niet de minste chef 
koks. Hij werkte onder meer bij restaurants Bosch en Duin, 
Prinses Juliana, Parkheuvel en als sommelier en souschef 
bij driesterrenrestaurant de Librije. Adrian was nog maar 
net twintig toen hij Europees Jeugdkampioen Koken werd. 
“Mijn ‘carrière’ is een samenloop van omstandigheden. 
Cees Helder (voormalig chef-kok en eigenaar Parkheuvel) 
en Jonnie Boer (chef-kok en eigenaar De Librije) zijn 
mijn leermeesters. Daar kijk ik tegen op. Maar het is ook 
belangrijk dat je open staat voor het leren, voor andere 
smaken en nieuwe technieken.”

Wanneer ben je vernieuwend?
Open staan voor nieuwe ervaringen is volgens Adrian 
belangrijk wil je als chef-kok vernieuwend zijn. Je moet je 
gasten tenslotte willen verrassen. “Vernieuwend hoeft niet 
altijd iets compleets nieuw te zijn. Ook een oude techniek 
op een andere manier inzetten, kan al verrassend werken. 
Je moet afwijken van wat doorsnee is. Door bijvoorbeeld te 
werken met een onrijpe aardbei krijg je ook frisheid, maar 
maakt het qua combinatie net even anders. Daarnaast 
maak ik met mijn leveranciers afspraken over nieuwe 
producten die op de markt komen. Dan wil ik de eerste zijn.” 
Bij Zarzo verandert de menukaart gemiddeld acht tot tien 
keer per jaar. Niet de hele menukaart wordt op dat moment 
ververst, het zijn kleine dingen die Adrian verandert. Denk 
aan combinaties wijn en spijs, een andere vis- of vleessoort, 
groenten van het seizoen, een aparte combinatie van zoet 
en zuur of dat ene nieuwe product.

“Mijn familie had een restaurant, ik heb 
het letterlijk met de paplepel ingegoten 
gekregen.”
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Verser dan vers
Adrian heeft geen geheimen. Sterker nog, hij deelt graag recepten 
en de open keuken in het restaurant is juist bedoeld om te laten zien 
waar hij mee bezig is. Het gaat volgens hem ook niet zozeer om 
specifieke producten maar vooral over de versheid en kwaliteit ervan. 
“Ik werk graag met een goede olijfolie, een mooie tonijnsoort, schelp- 
en schaaldieren en verse groenten van het seizoen. De basis moet 
kloppen. Zelf kan ik enorm genieten van een goede bouillabaisse, een 
paella en een frisse salade. Als het maar goed bereid is en van goede 
kwaliteit. In het koken kan ik mijn expressie, mijn herinneringen aan 
mijn jeugd maar ook mijn toekomstdromen kwijt.”

De smaak van wijn
Onlosmakelijke verbonden met Adrian is zijn passie voor wijnen. 
Er staan zo’n 1700 wijnen op de kaart. Hij haalt inspiratie uit het 
proeven van wijnen en experimenteert er graag mee. Vier jaar 
geleden behaalde hij met maître sommelier Randy Bouwer zilver 
op de mondiale Copa Jerez. Ook wordt Adrian verkozen tot beste 
chef en serveert hij de beste wijn en spijs combinatie. En in 2018 
wordt hij opgenomen in de ‘Caballeros de el Gran Orden del Vino’, uit 
erkentelijkheid voor zijn uitzonderlijke inzet voor Spaanse wijnen in 
Nederland. “Wijnen en spijzen hebben altijd centraal gestaan voor 
mij. Een tafel vol gamba’s, mosselen, Pata Negra en bloedworst. 
Hier en daar een fles Rioja. Deze jeugdherinneringen hebben mij 
gevormd tot wie ik ben: een genieter van eten en drinken, die deze 
passie graag overbrengt. Onze wijnen zijn het resultaat daarvan. Ik 
kan dan ook enorm genieten als ik met vrienden samen een goed 
glas wijn drink. Voor een perfecte wijn en spijs combinatie moet je 
alles proberen. Het is een samensmelting van. De ene keer is de wijn 
bepalend voor de combinatie, de andere keer het gerecht.” 

Smaken veranderen
Wat wijnen betreft heeft Adrian een zwak voor witte en rode 
Bourgogne wijn. Maar ook voor Sherry kun je hem ’s nachts wakker 
maken. “Dat is een prachtig product. Er is maar één gebied ter wereld 
waar ze dit maken. Het is de emotie en traditie die ze in Sherry 
leggen maar het is ook de charme van het gebied.” Sherry oubollig? 
Nee, daar is de chef-kok het niet mee eens. “Ons smaakpalet 
verandert. Bepaalde smaken, zoals Sherry, komen altijd weer terug.”  

Tips van de chef-kok
Open staan voor nieuwe technieken en ervaringen, nieuwe 
smaakcombinaties bedenken, fanatiek bezig zijn met je vak. Wil je in 
de horeca slagen, dan zijn deze zaken essentieel. Adrian heeft echter 
meer tips voor ondernemers die de sprong willen wagen en/of hun 
bedrijf naar een hoger niveau willen tillen. “Het is belangrijk om je 
van te voren te verdiepen in de hele horecawereld en je af te vragen 
op welke manier je er je brood mee kan verdienen. Daarnaast is het 
verstandig om goed te luisteren naar je medewerkers. Zorg ook dat 
je mensen om je heen hebt die je uitdagen en enthousiasmeren. Als 
laatste tip zou ik willen zeggen dat je vooruit moet kijken. Waar wil je 
heen en wat heb je daarvoor nodig? De eerste Michelinster was voor 
mij een dankbetoon voor wat je gedaan hebt én voor wat ik nog moet 
doen. Je moet titels en onderscheidingen ieder jaar weer verdienen. 
Het brengt je onbewust naar een hoger niveau, hoewel een tweede 
Michelinster voor mij geen doel op zich is. Ik wil iedere dag alleen het 
beste voor mijn gasten.”

“Het is de emotie en traditie die ze in 
Sherry leggen maar het is ook de charme 
van het gebied.”
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House of 
Caviar 
& Fine Food
Kaviaar is de rode draad van het topassortiment 

van House of Caviar & Fine Food. En niet 

zomaar kaviaar. Om topkwaliteit te garanderen, 

werken ze met speciaal geselecteerde en 

gerenommeerde Caviar Farms. 

Hier kunnen de steuren vrij rondzwemmen in stromend 
water afkomstig van een rivier, meer of open zee. Door 
op deze manier een zo natuurlijke leefomgeving te 
creëren voor deze vissen, is de kaviaar ook van optimale 
kwaliteit. Twee keer per jaar kan de kaviaar geoogst 
worden. Hiervoor selecteert House of Caviar & Fine Food 
samen met Iraanse kaviaarmeesters de beste steuren 
om vervolgens de eitjes te oogsten en verder tot kaviaar 
te verwerken. Naast kaviaar heeft House of Caviar & Fine 
Food ook een uitgebreid assortiment van champagnes, 
delicatessen en ‘fine food’. Deze zijn te koop in hun mooie 
Flagship Store in het Hilton Amsterdam Zuid. Daarnaast 
leveren ze al sinds 1999 aan vele gerenommeerde 
toprestaurants en groothandels.

House of Caviar & Fine Food
Flagship Store Hilton Amsterdam 
Apollolaan 138 • +31(0)20-6768090

Head Office
Westvlietweg 108 • The Hague • +31(0)70-4278210

www.houseofcaviar.nl • info@houseofcaviar.nl

“House of Caviar & Fine Food 
selecteert samen met Iraanse 
kaviaarmeesters de beste 
steuren.”
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The Best Chef lanceert Area Talks: 

een livedebat met topchefs, foodies en 
horecaprofessionals over trends in de gastronomie
Op 24 september 2019 lanceert The Best Chef de eerste editie van Area Talks. Tijdens dit innovatieve evenement treden topchefs en 

experts uit de restaurantsector met elkaar in dialoog over de hedendaagse trends in de gastronomie.

Naast de reeds aangekondigde Food Meets Science-
conferentie (op maandag 23 september) en het gala van 
The Best Chef Awards (op dinsdagavond 24 september), 
organiseert The Best Chef het discussiepanel Area Talks. 
Het gloednieuwe event vindt plaats op 24 september 2019 
van 11 tot 15 uur in de Universiteit van Barcelona.

Aan de hand van gesprekken over actuele onderwerpen 
en testimonials van chefs en experts, biedt Area Talks een 
unieke blik achter de schermen van het dagelijkse leven in 
de wereld van de gastronomie.

Cristian Gadau, creatief directeur bij The Best Chef Awards, 
licht toe: “We hebben Area Talks in het leven geroepen 
om onze community en de nieuwe generatie foodies en 
chefs dichter bij elkaar te brengen, door hen nauwer bij de 
events van The Best Chef Awards te betrekken. Discussies 
over actuele topics tonen aan dat gastronomie veel meer 
is dan het brengen van de perfecte smaak op het perfecte 
bord. Met Area Talks gaan we op zoek naar de aanpak, 
de drijfveren en de valkuilen die deze topchefs en experts 
maken tot wie ze zijn.”

Journaliste Eleonora Cozzella en chef Jonathan 
Zandbergen, die als moderator optreden, 
faciliteren interactieve discussies met de 
gastsprekers. 

•   Virgilio Martínez (Central in Lima), Pia León 
(Kjolle in Lima) en Christophe Hardiquest, 
(Bon Bon in Brussel) komen praten over de 
uitdaging om een goede work-life balance te 
creëren bij het runnen van een toprestaurant. 

•   David Muñoz, de eigentijdse, Spaanse chef 
van DiverXO, spreekt over de hedendaagse 
gastronomie en zijn avant-garde filosofie. 
Daarnaast heeft Eckart Witzigmann, de 
legendarische Oostenrijkse chef, het over de 
evolutie die de gastronomie de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt.

•   Foodies Kristian Thomsen Brask (Bon Vivat), 
Antonio Coelho (Lasarte) en Anais Cancino 
(The Wineteller) komen vertellen over hun 
passie en over food & wine in alle uithoeken 
van de wereld. Ze gaan daarbij in op de rol 
van foodies binnen de gastronomie en de 
wisselwerking tussen foodies en topchefs.

•   Thomas Buhner (chef van het voormalige La 
Vie), Henrique Sa Pessoa (chef van Alma en 
het tv-programma ‘Ingrediente Secreto’) en 
Roberto Rossi (chef van Il Silene) gaan in 
gesprek over de alternatieve professionele 
mogelijkheden, naast de job van Executive 
Chef in een restaurant.

•   Patricia Dias (Chefs Agency), Floriano 
Pellegrino (IG: florianopellegrino, 
brosuniverse, metaprogetto.fun), Luigi 
Partipilo (Bros’), Daniel Watkins (IG: 
chefdanielwatkins), Sarah De Hondt & Adriaan 
Van Looy (Supermoon, Hungry for More) en 
Gregoire Berger (IG: gregoire.ossiano): deze 
internationale sprekers van zowel PR-bureaus 
en marketing agentschappen als enkele 
topchefs, komen het belang van een goede 
communicatie in de gastronomie toelichten.

Inspirerende namen uit diverse landen en disciplines op de affiche

“We hebben Area Talks in het leven geroepen om 
onze community en de nieuwe generatie foodies en 
chefs dichter bij elkaar te brengen.”
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Honeyspot helpt horeca- en retail 
bij vinden van de juiste locaties
Honeyspot Location Matching berekent op basis van doelgroepgegevens de beste plekken 

voor horeca- en retailondernemers voor hun nieuwe vestigingen. Aan deze Sweetspot 

analyses zijn een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Bovendien zijn ze straks binnen 

72 uur beschikbaar.

Ondernemers die dichtbij hun doelgroep willen 
zitten, breiden hun formules vaak uit naar plaatsen 
die ze kennen. Daar weten ze waar ze moeten zitten 
en kunnen ze bij een bepaalde locatie snel een 
‘goed gevoel’ over de business kansen ontwikkelen. 
Ondernemers die uitbreiden naar steden die ze minder 
goed kennen en geen groot netwerk hebben, kunnen 
terecht bij Honeyspot voor objectieve informatie over 
waar hun doelgroepen wonen, werken en verblijven. 
Met deze informatie kan een ondernemer een 
makelaar een heldere opdracht geven of een aanbod 
voor een locatie snel evalueren.

Honeyspot zoekt naar de beste locatie ten opzichte 
van verschillende doelgroepen. Daarvoor combineert 
Honeyspot, op basis van de vraag van de ondernemer, 
verschillende databronnen tot een specifiek 
zoekprofiel. Honeyspot geeft resultaten in de vorm 
van kaarten en tabellen.

De dienstverlening is uitgebreid waardoor Honeyspot 
complexere analyses met meer variabelen kan 
uitvoeren.

Meer vestigingen en concurrentie

Wil een ondernemer op termijn meer vestigingen 
openen in dezelfde plaats? Honeyspot rekent 
verschillende scenario’s door waarbij er gevarieerd 
kan worden in aantal vestigingen, grootte van het 
verzorgingsgebied en eventuele concurrentie. 

Daardoor kunnen de analyses vragen beantwoorden 
zoals:

• Hoeveel vestigingen moeten er in een plaats komen 
om zo veel mogelijk markt te bedienen?

• Waar zit concurrentie en hoe is die van invloed op 
mijn vestigingslocatie?

• Met hoeveel locaties sluit de onderneming het beste 
aan op zijn doelgroepen?

• Met hoeveel bezorgkeukens op welke locaties kan 
effectief met de kortste aanrijtijden de meeste 
doelgroepen worden bereikt?

Bartjan Hendriksen, eigenaar van koffie- en tostiketen 
Toastable wil een vijfde vestiging openen in Leiden en 
deed mee aan de pilot Sweetspot: “Honeyspot biedt je 
informatie om als horeca-ondernemer snel wegwijs te 
worden in een nieuwe stad.”

Honeyspot kan Sweetspot analyses snel leveren. 
Daarbij maakt het niet uit of er één of tien scenario’s 
doorgerekend worden.

Honeyspot CEO Paul Willems: “In de huidige 
markt moeten er voor commercieel vastgoed op 
aantrekkelijke plaatsen heel snel beslissingen 
genomen kunnen worden. De meeste locaties 
worden al verkocht of verhuurd voordat ze op internet 
verschijnen. Daarom hebben we een aantal zaken 
gestandaardiseerd waardoor we nu veel sneller 
kunnen werken. Binnenkort garanderen we een 
doorlooptijd van maximaal 72 uur. Op termijn willen 

we het proces helemaal digitaliseren, zodat je op onze 
site alleen nog de benodigde gegevens hoeft in te 
vullen en je de rapportage direct in je mailbox krijgt.”

“De meeste locaties worden 
al verkocht of verhuurd 
voordat ze op internet 
verschijnen.”
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   Zintuigen op scherp tijdens 

Gastvrij Rotterdam
Van 23 tot en met 25 september staan alle zintuigen op scherp tijdens Gastvrij Rotterdam. 
Voor menig horecaondernemer en –manager is dit evenement dé plek voor inspiratie, innovatie en oriëntatie.

lees verder op pagina 23

Voor de beursorganisatie is het ieder jaar weer de 
kunst om voor Gastvrij Rotterdam een vernieuwend 
en verrassend programma samen te stellen. Nu 
het evenement bijna voor de deur staat, worden 
de laatste punten op de i gezet. Wat kun je als 
horecaondernemer en –manager verwachten van deze 
zevende editie? Managing director Robert Melaard 
probeert het in een notendop te omschrijven. Dat valt 
echter niet mee gezien het goed gevulde programma. 

“Gastvrij Rotterdam is een must see. In het voorjaar 
heb je de Horecava, in het najaar Gastvrij Rotterdam. 
Dit zijn wat ons betreft de twee momenten voor de 
horecaondernemer om zich te oriënteren op een nieuw 
seizoen. Beursbezoekers kunnen genieten van 500 
exposanten, een keur aan workshops, demonstraties, 
masterclasses, wedstrijden en proeverijen met 
sterrenchefs, meesterkoks, Masters of Wine en 
topgastronomen. We hebben een zeer veelzijdig 

programma met onder meer bewezen concepten en 
wedstrijden met internationale allure. Zo trappen we 
op maandag meteen af met de Nederlandse finale 
van de Bocuse d’Or, de meest prestigieuze culinaire 
wedstrijd ter wereld. De winnaar mag ons land in 
2020 vertegenwoordigen op de Europese Bocuse d’Or 
wedstrijd in Tallinn, Estland.”
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Nieuw
Er zijn volop ontwikkelingen in 
de horecabranche. Denk aan de 
toenemende vraag naar vegan 
producten, de opkomst van 
speciaalbieren en duurzaam 
ondernemen. Daar speelt de 
vakbeurs goed op in.  Nieuw dit jaar 
is bijvoorbeeld het Vegan Taste Lab. 
Pal naast het bekende ‘Dit smaakt 
naar meer!’ paviljoen serveert 
branchevereniging ProVeg in het Taste 
Lab veganistisch varianten van reguliere 
gerechten. Een mooie kans om het 
verschil te proeven en ideeën op te 
doen voor de eigen menukaart. Wie kan 
het snelst en beste een oester openen? 
Dat wordt bepaald tijdens de World Cup 
Oysters, vorig jaar nog op de Chinese 
Muur, nu in Rotterdam. Uiteraard kan 
er ook van alles geproefd worden, zo is 
er een Wijntheater, het Kenniscentrum 
voor Bier en het Cocktails & Beans © 
paviljoen.
 

Meet Up
“Het hele jaar door zijn wij op zoek 
naar nieuwe producten en nieuwe 
exposanten om het event dynamisch te 

Robert Melaard:
“Gastvrij Rotterdam 
is een must see.”

Lees verder op pagina 29



A ---------------------------------------------------------
Acai Benelux & Best Bowl Awards 
6.424
www.acai-benelux.eu
ad Bibendum Fine World Wines BVBA 
4.318
www.adbibendum.be
De Admiraliteit Dranken 2.109
www.admiraliteitdranken.nl
•Agropošta limonadesappen 5.407
www.agroposta.nl
Alfa Brouwerij 4.107
www.alfabier.nl
All Right Security 5.100
www.khn.nl/allrightsecurity
Alphenaer Kaas 6.516
www.alphenaer.nl
Alpenwijn / Fein-Brennerei Prinz 4.321
www.alpenwijn.nl
Altoni-Kelderman 3.204
www.altoni.be
Alto-Shaam Benelux 2.301
www.alto-shaam.nl
André Kerstens B.V. 4.323
www.andrekerstens.nl
Antica Tostatura Triestina / TeaCaldo 
4.101A
www.att-caffe.nl
Apicbase 6.603
www.apicbase.com
Apollo 2.312
www.apollofood.nl
de Appelaere BV 2.309
www.appelaere.nl
appHoreca 5.306
www.apphoreca.nl
APS Glass & Bar Supply B.V. 4.422
www.apssupply.nl
•ATMK 6.520
www.atmk.nl
Aviko B.V. 2.400
www.avikofoodservice.nl
Deelnemerslijst
d.d. 6 september en wijzigingen 
voorbehouden
Ayce 4.427
www.ayce-sorbets.com
B ---------------------------------------------------------
Baeten Vinopolis 4.413
www.baetenvinopolis.be
Bakkerij Carl Siegert BV 2.403
www.carlsiegert.com
Bakkerij Kamstra 2.004
www.bakkerijkamstra.nl
Balkhoorma 2.203
www.balxurma.az
Banketbakkerij De Maro B.V. 2.203
www.demaro.nl
Bardeal 3.312
www.bardeal.nl
•Bazqet 5.436
www.bazqet.nl
Dr. Becher 6.104
www.drbecher.com
Beef Exclusief 3.203
www.beefexclusief.nl
Best4BBQ / Meat2Eat 5.305
www.best4bbq.nl
Bidfood B.V. 2.203,3.001
www.bidfood.nl
Bier Authentiek 6.100
www.bierauthentiek.nl
Bier&cO 6.100
www.bierenco.nl
Biertraining Consultancy 6.305
www.biertraining.nl
•Bieterbal 5.417
www.bieterbal.com
Bikl pickles 4.320
www.fermfoods.nl
•Bio Futura B.V. 2.000
www.biofutura.com
•BIO-Center ZANN 5.403
www.biocenterzann.com
Bivino 6.504
www.bivino.nl
Black Garlic 6.503
www.zwarteknoflook.nl
Blackhawk Network 6.010
www.blackhawknetwork.com
•Blond Indians 5.402
www.blondindians.com
Boels Party & Events BV 6.401
www.boelsparty.com
Boerderijs 2.208
www.boerderijs.nl
•Bokall 5.400
www.bokall.com
Bolsius Professional 5.013
www.bolsius.com/professional
Bonduelle Foodservice 5.514
www.inspiredbybonduelle.com
Bonnewits Horeca 3.106
www.bonnewits.nl
Boon Lembeek 6.100
www.boon.be
•Boshuis thuis in water 5.412
www.boshuis.nl
Botanic Bites 5.526
www.botanicbites.com
Bourgondisch Lifestyle 2.403
www.bourgondischlifestyle.nl
BRAGARD 6.526
www.bragard.be
Brandit 6.425
www.brandit.app
The Branding Club 6.422
www.brandingclub.io
Braxzz BV 6.412
www.braxzz.com
Bredase Horeca Vleescentralen 2.011
www.bhvc.nl
Bresc 2.404
www.Bresc.com
BrewDog 6.100
www.brewdog.com
BridgeFund 6.005
www.bridgefund.nl
NV Brouwerij Roman 6.109
www.roman.be
Brooklyn Brewery 6.100
www.brooklynbrewery.com
Brouwerij De Feniks 6.301

www.brouwerijdefeniks.be
Brouwerij De Molen 6.100
www.brouwerijdemolen.nl
Brouwerij van Steenberge 6.100
www.vansteenberge.com
Brugge Tripel 6.100
www.palm.be
Bubbelsclub.nl 4.338
www.bubbelsclub.nl
Budvar 6.100
www.budejovickybudvar.cz
Bulwine Import 6.501
www.bulwineimport.com
BUMI Organics 5.525
www.bumiorganics.com
Bureau De Wit 2.005
www.bureaudewit.nl
Van der Burg en Bol 4.002
www.vanderburgbol.nl
Buscaglione Espresso / London 
Essence 4.004
www.buscaglione.nl
•Bussing Brood 5.419
www.bussingbrood.nl
C ---------------------------------------------------------
Callebaut 2.203
www.callebaut.nl
Canadian Wine and Beer, Coastal 
Delight Fine Food 4.340
www.coastaldelight.nl
Candles By Coco 6.007
www.candlesbycoco.nl
CasaRon BV 2.109
www.casa-ron.com
Chai Wallah Chai Latte 3.401
www.chaiwallah.eu
Chateaubriand Amsterdam 6.524
www.hetlekkerstevlees.nl
Chaupain Exclusieve Brood & 
Patisserie 3.107
www.chaupain.nl
CHEF by Nestlé Professional 4.200
www.nestleprofessional.nl
CHOQ 4.315
www.choqshop.nl
Clavis Wijnimport 5.521 - 6.518
www.claviswijnimport.nl
CNB Enterprises B.V. 2.108
www.cnboriental.nl
•Coco-Mat 5.430
www.coco-mat.nl
•Colzaco B.V. 5.440
www.brassicaolie.nl
Consorzio del Prosciutto di Parma 
6.531
www.prosciuttodiparma.com
Cool Break 3.107
www.coolbreak.nl
Cool Drinks B.V. 4.416
www.cool-drinks.nl
Cornet 6.100
www.cornetbier.be
CPP-Wines 4.310
www.cpp-wines.nl
Craft Drinks BV 4.412
www.craftdrinks.nl
Creative Products 6.007
www.creative-products.nl
Crème de la Crème 6.519
www.cremedelacreme.be
CSM Bakery Solutions 4.003
www.molco-foodservice.nl
Culinaire Saisonnier 6.214
www.saisonnier.net
Culinary Craft 4.327
www.madamepate.nl
D ---------------------------------------------------------
Dare Wines 6.512
www.darewines.nl
De Brabandere 6.100
www.brouwerijdebrabandere.be
De Buik 6.212
www.debuik.nl
De Digitale BV 3.207
www.dedigitale.com
De Kikvorsch 6.100
www.dekikvorsch.nl
•De Krekerij 4.000,6.420
www.dekrekerij.nl
de Mannen van Verhoek 4.002
www.demannenvanverhoek.nl
De Rotterdamsche 3.403
www.derotterdamsche.eu
P. de Bruijn Wijnkopers BV 4.328
www.debruijnwijnkopers.nl
Delibert 5.300
www.delibert.nl
•DeliSouth 6.502
www.delisouth.nl
Delta Horeca 3.306
www.deltahoreca.nl
Demeyere Professional 6.213
www.demeyere.be
Den Eelder 6.601
www.deneelder.nl
Dero Foods 2.014
www.derofoods.nl
Desem Enzo 6.507
www.desemenzo.nl
Didess 2.203
www.didess.com
Treasure Dim Sum Products BV 3.301
www.dimsum.nl
Diversey 5.008
www.diversey.com
Dolce World 6.211
www.dolceworld.com
Donna Italia Benelux 6.105
www.donnaitalia.nl
J. van Doorn 2.201
www.vandoornbv.nl
Drink with Eddie 4.418
www.drinkwitheddie.com
Dry Ager 5.003
www.dry-ager.nl
Duni Benelux BV 6.101
www.duni.com
Dutch Glass Design 6.007
www.dutchglassdesign.nl
E ---------------------------------------------------------
EARTH Concepts 3.208
www.earthwater.nl
Easy Cooking 2.407

www.diviande.nl
Eazis Music & Systems 5.017
www.eazis.com
•ECHTgoed 5.421
www.echtgoed.nl
•ECOtap / Hydro-Sano 5.108
www.ecotapwater.nl
De Eekhoeve 6.500
www.bijzonderenpuur.nl
Eijsink BV 2.300
www.eijsink.nl
Koninklijke ERU 2.113
www.eru.com
Euro Poultry Benelux B.V. 2.119
www.europoultry.eu
Euro Saté 2.118
www.eurosate.nl
EuroCave 6.512
www.eurocave.nl
Euro-Toques Nederland 6.601
www.euro-toque.nl
Eversys NL 3.406
www.eversys.nl
F -------------------------------------------------------
Farm Frites 6.416
www.farmfrites.com
Fine Ciders 4.317
www.ciderimport.nl
Flavoil-Benelux 6.205
www.flavoil-benelux.nl
Flevosap BV 2.115
www.flevosap.nl
Florentin 2.013
www.florentin-bio.com
FM Groep B.V. 3.402
www.fm-groep.nl
FNV Horeca 6.302
www.fnvhoreca.nl
Food Equipment Groep (FEG) 6.011
www.feg-nederland.nl
•Food Fellows 5.426
www.foodfellows.nl
Food5 2.008
www.food5.nl
Food Expert bvba - OrienBites 2.306
www.orienbites.com
Fourchette 6.530
www.fourchette.beer
Franziskaner 6.100
www.franziskaner-weissbier.de
F’real 2.203
www.freal.com
Freggies / Maduro Concepts 5.513
www.freggies.eu
Fresh Fruit Express International 
BV 2.006
www.freshfruit.express
FrieslandCampina 4.402
www.frieslandfoods.com
Friethoes 5.523
www.friethoes.nl
Frozen Foodservice Innovators 
5.018
www.ffin.nl
G -------------------------------------------------------
Gastro Venture 2.203
www.gastroventure.nl
Gastronomisch Gilde 5.005
“www.gastronomischgilde.nl”
Gebo Gelato 2.408
www.gebogelato.nl
Van Gelder Nederland 2.102
www.vangeldernederland.nl
Van Geloven 3.300
www.vangeloven.com
Gimber 4.325
www.gimber.be
GivaCard B.V. 6.108
www.givacard.nl
•Good Fish Foundation 5.424
www.goedevis.nl
Good Root Bakery 5.502
www.goodrootbakery.com
•Goodfuture fair workwear 5.431
www.goodfuture.nl
GoodLife Foods 4.006
www.goodlifefoods.com
Go-Tan BV 2.114
www.go-tanprofessional.nl
Greek Food Company B.V. 3.304
www.greekfood.nl
•Green Leisure (Group) 5.450
www.greenleisure.nl
Green Meat Products 5.519
www.greenmeatproducts.nl
Greenage 5.113
www.greenage.nl
Grensland Zuivel 2.311
www.grenslandzuivel.nl
•GRO Mushrooms BV 5.410
www.gro-together.com
Guinness 6.100
www.guinness.com
Guzmán 2.203
www.bidfoodiberia.com
GV Constructions 6.112
www.gv-constructions.com
H ---------------------------------------------
-----------
•Happy Glass 5.405
www.happyglass.com
Heineken 4.000A
www.heineken.nl
Hekos Oriental Food 2.207
www.hekos.nl
Henri BV 2.406
www.henri.nl
Hesselink Koffie 4.106
www.hesselinkkoffie.eu
Van Hessen B.V. 4.001
www.vanhessen.nl
Het Kaasatelier 4.327
www.hetkaasatelier.com
•Het Nederlands Kokspanel 5.437
www.group7.eu
Heydehoeve 2.009
www.heydehoeve.nl
HighTea.nl 6.413
www.hightea.nl
•Hima BioProducts 5.411
www.hima-bioproducts.nl
HJ Heinz bv 3.202
www.kraftheinzfoodservice.nl

Hobart Nederland 3.200
www.hobart.nl
Hofland Grootkeuken 6.207
www.hoflandgrootkeuken.nl
Hoka Den-Haag B.V. 5.010
www.hokadenhaag.nl
Holland Jersey 3.405
www.hollandjersey.com
Holtkamp Horeca 4.314
www.holtkamphoreca.nl
Hoppe Professional 2.116
www.hoppe.nl
Horeca Academie 3.302
www.horecaacademie.nl
Horeca Innovatie Groep BV 5.304
www.horecainnovatiegroep.nl
Horeca Magazine 6.009
www.horecamagazine.nl
Horeca Makelaardij Knook & Verbaas 
3.007
www.horecamakelaardij-knook-
verbaas.nl
Horeca Netwerk Meet-up Paviljoen 
6.400
www.horecanetwerk.nl
Horeca Opleidingscentrum (HOC) 
5.100
www.hoc.nl
Horeca Stichting Nederland 6.305
www.hsn.nl
Horecabier.nl B.V. 3.317
www.horecabier.nl
Horecameubilair Den Haag/ HMDH 
5.009
www.barkruk.nl
HorecaNederland.TV 3.000A
www.horecanederland.tv
Hosman Vins Schiedam 4.324
www.hosmanvins.nl
•HRBS 6.428
www.hrbs.nl
De HoutFabrique 6.112
www.dehoutfabrique.nl
I ---------------------------------------------------------
Il miogusto 6.513
www.ilmiogusto.it
Innuendo 6.003
www.horecalederwaren.nl
inONE 4.0011
www.inone.nl
‘Interfastfood’ Rotterdam BV 3.207
www.interfastfood.nl
J --------------------------------------------------------
Jacobs Douwe Egberts 2.203
www.decs.nl
•JetDrinks B.V. 4.405
www.jetdrinks.nl
Jever 6.100
www.jever.de
•Join the Pipe City Water 5.443
www.join-the-pipe.org
Jopen BV 6.100
www.jopenbier.nl
Jordy’s Keuken 2.203
www.foodyard.nl/sessions/jordys-
keuken
Juice Concepts Benelux B.V. 2.411
www.zumex-nederland.nl
Juice Solutions International B.V. 
3.305
www.juicesolutions.nl
K --------------------------------------------------------
Kassanet Pieterse 6.008
www.pieterse.nl
•Van Kempen Fruitsappen 5.422
www.vankempenfruitsappen.nl
Kenniscentrum voor Bier 6.100
www.kenniscentrumvoorbier.nl
Kerel 6.100
www.vbdck.be
A.G. Kessler & Zn. v.o.f. 6.523
www.kessler.nl
Ketel 1 / Nolet Distillery 4.417
www.ketel1.nl
KHN Telecom 5.100
www.khntelecom.nl
KHN Verzekeringen 5.100
www.khnverzekeringen.nl
Kitchen Create 2.203
www.kitchencreate.nl
KITCHEN.BLUE BV / Groentegoed 
2.203
www.kitchen.blue
•Klein & Kok 5.414
www.kleinenkok.nl
•KleinePorties 6.415
www.KleinePorties.nl
Medientechnik Keuk 4.104
www.medientechnik-keuk.de
Kolibrie Horeca Payrolling 5.100
www.kolibrie.nl
Kompaan 5.007
www.kompaanbier.nl
De Koning Vlees 2.206
www.dekoningvlees.nl
Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN) 5.100
www.khn.nl
Van Koolen 5.504
www.koolen1981.nl
Koppert Cress 2.304
www.koppertcress.com
•KOSA Bamboo 5.014
www.kosa-bamboo.nl
Kraan Vleesservice 3.203
www.kraan-vlees.nl
KUSzzz 3.009
www.kuszzz.com
L --------------------------------------------------------
La Trappe 6.100
www.latrappetrappist.com
La Tua Pasta 2.203
www.latuapasta.com
Lavazza - Nederland 4.103
www.lavazza.com
LC Company 6.210
www.lccompany.be
Le Fort 6.100
www.omervanderghinste.be
Le Petit Chef - 3D tafelprojectie 
3.000
www.lepetitchef.com
•Lebo Kaas B.V. 5.401

www.lebokaas.nl
Van Leersum Dranken B.V. 4.002
www.vanleersumdranken.nl
Lefebvre 6.100
www.brasserielefebvre.be
Lekker Fris 6.414
www.lekker-fris.nl
•Lemar BV 5.516
www.lemarbv.com
•LEVO Produktenmaatschappij B.V. 
3.210
www.levo.nl
Leza 6.008
www.leza.nl
Liebherr 4.330
www.koelen.nl
Lijfering Drankengroothandel 2.109
www.lijferingdrankengroothandel.nl
Lindenfood 4.337
www.lindenfoodgroep.com
•Lindenhoff B.V. 2.105
www.lindenhoffvoorprofessionals.nl
Lisimo / Bieze 2.302
www.biezefoodservice.nl
Livar BV 2.403
www.livar.nl
Lonka Professional 5.012
www.lonka.nl
Looye Kwekers 4.101
www.looye.com
Lowlander 6.100
www.lowlander-beer.com
LUH Lekkers Uit Hongarije 4.304
www.lekkersuithongarije.nl
M -------------------------------------------------------
Madame Cocos 4.008
www.madamecocos.nl
•Made Blue Water 5.441
www.water.madeblue.org
Magners 6.100
www.magners.com
MAIN Energie BV 3.005
www.mainenergie.nl
Makro Nederland 4.100
www.makro.nl
Manhattan Coffee Roasters 4.419
www.manhattancoffeeroasters.com
MARAblu 6.510
www.B2Bmarablu.com
Marie-Stella-Maris 4.329
www.marie-stella-maris.com
Market Food Group BV 3.206
www.marketfoodgroup.nl
Marvin’s Horecaplanken 6.423
www.marvins-horecaplanken.nl
Maxxium Nederland B.V. / Villa 
Massa 4.410
www.villamassa.nl
•MAZA 5.404
www.maza.nl
Meatstreet 2.104
www.meatstreet.nl
Meet Jack 5.509
www.meetjack.nl
MEIKO Nederland BV 5.114
www.meiko.nl
Mercato Italiano 4.102
www.mercato-italiano.nl
Mesa Coatings BV 3.310
www.mesa-coatings.eu
HotRes B.V. / Mibrasa 2.205
www.hotres.nl
Miele Nederland 5.101
www.miele.nl/professional
MILE 6 5.407
www.earthwater.nl
Misset Horeca 2.402
www.missethoreca.nl
Mobility Centre Holland 3.311
www.mobilitycentreholland.nl
Mocca d’Or 3.208
www.moccador.com
Moving Mountains Foods 5.512
www.janzandbergen.nl
MplusKASSA 6.008
www.mpluskassa.nl
N -------------------------------------------------------
Natureko B.V. 6.201
www.natureko.nl
Nedflex Payrolling & Uitzenden 
3.006, 5.100
www.nedflex.nl
Nektar Natura 2.308
www.nektarnatura.com
Neleman Organic Wine 4.339
www.neleman.org
Nespresso Nederland BV 4.201
www.nespresso.com
Neven Food / Maître Cuisine 2.302
www.biezefoodservice.nl
Next to Food B.V. 3.209
www.ntf.nl
NextFoods 5.521
www.nextfoods.eu
Nice To Meat B.V. 2.202
www.nicetomeat.nl
•Nina Bakery 5.420
www.ninabakery.eu
•NIQ Supplies - innovative disposables 
6.421
www.niqsupplies.com
NJOJ Dutch Design BV 6.102
www.njoj.nl
Noordman Wijnimport 4.322
www.noordmanwijn.nl
•Le Nouveau Chef 6.507
www.lenouveauchef.com
O -------------------------------------------------------
Odenwald Organic Bakery 2.208
www.organicbakery.nl
Oedipus 6.100
www.oedipus.com
•Wilde Wad Oesters 5.434
www.wadoesters.nl
Offff 6.427
www.offff.studio
Office Centre 5.100
www.khn.nl/officecentre
OFYR NL 6.007
www.ofyr.nl
O’Hara’s 6.100
www.carlowbrewing.com
Old Dutch Distillers 4.331

Upfield Professional 5.522
www.upfield.com
Upta 2.401
www.upta.nl
Urthel 6.100
www.urthel.com
V -----------------------------------------
V&S Foodsolutions 2.112
www.foodspecialist.nl
Valderrama Olijf Olie Grand 
Cru 2.305
www.valderrama.nl
Val-Dieu 6.100
www.abbaye-du-val-dieu.be
Van den Biggelaar koffie en 
thee 5.115
www.biggelaarkoffie.nl
Vandemoortele Nederland B.V. 
2.203, 3.314
www.vandemoortele.com
Distilleerderij H. Van Toor 4.425
www.vantoor1883.com
Vanilla Venture 2.202 2.203
www.vanillaventure.nl
Vanka Kawat 5.501
www.vanka-kawat.nl
VeDoSign BV 5.203
www.vedosign.com
Vegan XL 5.507
www.veganxl.nl
Veldt’s Pannenkoeken 5.018
www.veldtspannenkoeken.nl
La Venezia 3.205
www.lavenezia.nl
Vers Select BV & FrietFabriek 
2.310
www.versselect.nl
•Verse Boerderij Friet 5.416
www.verseboerderijfriet.nl
Verstegen Spices & Sauces 
BV 3.402
www.verstegen.eu
VersTrade 3.102
www.verstrade.nl
Verwiel & Wijngaard 
Personeelsprojecten BV 4.000A
www.venw.com
Vet & Lazy Brouwerij 4.000
www.lazy.vet
VHC Kreko Groep 
3.003,3.004,3.107
www.kreko.nl
Vien0 6.419
www.vien0.nl
Vinites 4.319
www.vinites.com
Vis- en Vleeshandel G&B 2.109
www.vishandelgb.nl
•Vito Frituuroliefilter 3.315
www.vitofilters.nl
Vlaamsch Broodhuys 2.202
www.vlaamschbroodhuys.nl
Voorne Gas 6.202
www.voornegas.nl
Vrienden van het Sophia 5.438
www.vriendensophia.nl/
lichtjesactie/

W ---------------------------------------------
W&G Groep 2.203
www.wggroep.nl
Weihenstephan 6.100
www.weihenstephaner.de
Westmalle 6.100
www.trappistwestmalle.be
Wijntheater ® 4.300
www.wijntheater.nl
Van Wijngaarden B.V. 3.307
www.vanwijngaardenbv.com
Wildhandel Treuren 2.403
www.treuren.nl
Wilthagen B.V. 5.518
www.wilthagen.nl
Winterhalter Nederland BV 
3.201
www.winterhalter.nl
WMF Nederland B.V. 3.308
www.wmf-koffiemachines.nl
Woertman Nederland BV 5.015
www.woertman.nl
Wonderful BV 4.401
www.wonderfuldrinks.nl
WOT! Promotions 6.000
www.wotpromotions.nl
WTOL Academy BV 6.305
www.wtol-academy.nl
Wüsthof GmbH 6.527
www.wuesthof.com
Y ------------------------------------------
Yama Food 2.405
www.yama.nl
Z ------------------------------------------
#zokanhetook 5.530
www.zokanhetook.nu
Zagt Vlees 3.404
www.zagtvlees.amsterdam
De Zeeuw’s vlees en vleeswaren 
bv 5.301
www.rundvlees.nl
Zegro Centrum Rotterdam 
B.V. 3.402
www.zegro.nl
Cooperatie ZekerZeeuws® 
2.001
www.zekerzeeuws.nl
•Zzinga 5.433
www.zzinga.com

Vervul uw ruimte wensen met 
flexibele scheidingswanden.

Becker levert scheidingswanden in een kwaliteit die in alle opzichten aan 
de hoogste eisen voldoet. Met Becker nederland heeft u een ervaren, 
betrouwbare partner die uw ruimte wensen flexibel vervult.

Vouwwanden.com

www.olddutchdistillers.com
Oliehoorn B.V. 2.107
www.Oliehoorn.nl
Olijck Seafood 6.410
www.olijckzeegroenten.nl
•Olijfbedrijf 4.311
www.olijfbedrijf.nl
Oma Bobs Snacks 5.002
www.omabobs.nl
Omer 6.100
www.omervanderghinste.be
Omer Vander Ghinste 6.004
www.omervanderghinste.be
Only Cannoli 4.303
www.onlycannoli.eu
Opleidingsplein SVH 6.305
www.svh.nl
Oranka Juice Solutions 2.110
www.oranka.nl
Wijnhuis Oranje 4.307
www.oranje.com
Oronero 2.203
Otelli 2.307
www.otelli.nl
Oud Reuchlin & Boelen 4.316
www.orbwijn.nl
Wijnhandel van Ouwerkerk 4.336
www.wijnhandelvanouwerkerk.nl
Ovino B.V. 6.505
www.ovino.nl
P ------------------------------------------------------
Paardekooper Verpakkingen 6.107
www.paardekooper.nl
Pain De Mer 2.001
www.speltbakkers.nl
Palm 6.100
www.palm.be
Palms and More B.V. 6.432
www.palmsandmore.nl
Panesco 5.201
www.panescofood.com
Pasqualini 3.303
www.cucina.nl
Pavelinni 3.407
www.pavelinni.com
PB Sound BV 4.007
www.pbsound.nl
Peka Kroef B.V. 2.103
www.pekakroef.com
Persoonality Payroll 3.008
www.persoonality.nl
Wijnkoperij La Persistance 4.302
www.lapersistance.nl
PH Frost 2.010
www.phfrost.nl
Picabia Opleidingen 6.305
www.picabia.nl
Pig me 4.327
www.pigme.nl
Place Add BV 2.313
www.place-add.nl
Plant Based Cheese 5.509
www.plantbasedcheese.org
Wijnkoperij Platenburg 4.301
www.wijnkoperijplatenburg.nl
Pocketmenu 2.007
www.pocketmenu.nl
Pom-Pie 2.203
www.pom-pie.nl
POSsystems 6.001
www.possystems.nl
Prestige Fruit 4.313
www.prestigefruit.nl
Het Proefstation Wijnimport 6.517
www.proefstation.com
ProVeg Kenniscentrum 5.524
www.proveg.com
Pub Horeca 3.200
www.pubhoreca.nl
Publica Menucards 5.019
www.publica.nl
Punto Italia B.V. 3.103
www.puntoitalia.nl
Purezza Premium Water 4.305
www.purezza-water.nl
•Purple Pride 5.517
www.purplepride.nl
Q ------------------------------------------------------
Q-Culinair 4.002
www.q-culinair.nl
Qook! 5.000
www.qook.kitchen
Quik’s Potato Products 2.204
www.quiks.nl
R ------------------------------------------------------
Rational Nederland 
Grootkeukentechniek B.V. 3.101
www.rational.nl
Real-Est 4.426
www.real-est-dranken.nl
Remeon Beveiliging 3.002
www.remeon.nl
Remia C.V. 5.001
www.remiafoodservice.nl
Reypenaer 6.509
www.reypenaer.nl
Right Spirits 4.408
www.rightspirits.com
Robot-Coupe SNC 2.117
www.robot-coupe.com
Rodenbach 6.100
www.cheers.rodenbach.be
Rose & Vanilla 4.327
www.roseandvanilla.nl
De Rotterdamsche Oude 4.333
www.derotterdamscheoude.nl
Rougié 6.214
www.rougie.com
Royal Smilde Foods 2.303
www.royalsmilde.nl
Rrebel Products Group 6.511
www.rrebel.eu
RuhrGold Pils BV 2.109
www.ruhrgold.com
Rungis B.V. 2.403
www.rungis.nl
S ------------------------------------------------------
SALOMON FoodWorld GmbH 4.105
www.salomon-foodworld.com
Salud Foodgroup Europe BV 2.203
www.saludfoodgroup.eu
&Samhoud Food 6.426
www.samhoudfood.com

Sanders Wijnkopers 6.010
www.sanderswijnkopers.nl
Sandor Wine Import 6.506
www.sandorwineimport.nl
Sanicus Nederland 3.010
www.sanicus.nl
•Santas Koffie 5.418 - 3.208
www.santaskoffie.nl
Satelliet Meubelen BV 2.200
www.satelliet.net
Scanpan 5.402
www.scanpan.eu
Schaap Holland BV 6.205
www.schaapholland.com
Schmidt Zeevis Rotterdam BV 
2.101
www.schmidtzeevis.nl
Schoondergang Van Zwanenburg 
2.100
www.svz.nl
•Schulp Vruchtensappen BV 5.413
www.schulp.nl
Scraegg 2.203
www.scraegg.com
SelektMeat Products 5.011
www.selektmeat.nl
Sharp Sharp 5.527
www.sharpsharp.nl
Slagersgin 6.007
www.slagersgin.nl
Slow Escargots 4.327
www.slowescargots.nl
Smit’s Uien B.V. 2.015
www.smitsuien.nl
Sola B.V. 3.318
www.sola-cutlery.com
Spectank 6.110
www.spectank.nl
Springbay Drinks 4.414
www.barsupport.nl
St. Christoffel 6.100
www.christoffelbieren.com
St.Bernardus 6.100
www.sintbernardus.be
Stadsbrouwerij de Maastrichter 
Maltezer 6.100
www.stadsbrouwerij-
demaastrichtermaltezer.nl
•Stadsjochies 5.425
www.stadsjochies.nl
Star Grill Foods 2.118
www.stargrillfoods.com
Steenbrugge 6.100
www.palm.be
Stichting Horeca Onderwijs 6.305
www.sho-horeca.nl
Stichting Platform Dranken 6.111
www.stichtingplatformdranken.nl
STN Kassasystemen 6.008
www.stnkassa.nl
Stone Brewing 6.100
www.stonebrewing.com
•Straw by Straw 5.435
www.strawbystraw.com
VandeStreek Bier BV 6.206
www.vandestreekbier.nl
Sunset Projects BV 5.303
www.sunsetprojects.nl
SUNT food B.V. 6.417
www.suntfood.com
SVH (Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca) 6.304
www.svh.nl
SVH Opleidingsplein 6.305
Swishfund 3.309
www.swishfund.nl
T ---------------------------------------------
----------
•Table Duck 5.439
www.tableduck.com
Tafel Concept Nederland 6.103
www.tafelconcept.nl
Tamis & VinoVia Wijnen 4.306
www.tamiswijnenvinovia.nl
Tamnan Thai Herbs & Tea 6.411
www.tamnantea.com
Tante Fanny Gastro 5.529
www.tantefanny.nl
Tapkoel B.V. 6.002
www.tapkoel.nl
Taurus Kassasystemen 5.017
www.tauruskassasystemen.nl
•Texelse Bierbrouwerij BV 5.415
www.texels.nl
the Dutch Weedburger 5.511
www.dutchweedburger.com
The Tapas Factory B.V. 2.012 
- 2.203
www.tapasfactory.nl
•TLANT Farm Bakery & Kitchen 
5.202
www.tlant.nl
Tonit Afrekensystemen B.V. 5.116
www.tonit.nl
Too Good To Go 6.525
www.toogoodtogo.nl
Top Bakkers BV 2.111
www.topbakkers.nl
Topking Fingerfood 2.410
www.topking.nl
The Tosti Club Foodservice 6.418
www.thetosticlub.nl
TOVARI B.V. 5.200
www.tovari.nl
Traiteur de Paris 2.409
www.traiteurdeparis.nl
TUUCI 3.400
www.tuuci.com
Tzar Caviar House 5.503
www.tzarcaviar.com
U ----------------------------------------------------
Uiltje Brewing Company 6.100
www.uiltjecraftbeer.com
Uitgeverij Boekhout / AGF.nl 5.408
www.agf.nl
Uitgeverij PS 6.208
www.uitgeverijps.nl
Uitgeverij Vizier 6.204
www.horecavizier.nl
Unilever Nederland B.V. 5.107
www.unilever.nl
Unox Netherlands B.V. 3.104
www.unox.com

Deelnemerslijst
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Voordelen inductie kooktafel
• Energiezuinig• Veilig • De snelste manier van koken • Eenvoudig te reinigen

Er zijn veel voordelen met koken op inductie t.o.v. gas, het is veiliger, 
gemakkelijker te reinigen, minder warmte afgifte en natuurlijk is het sneller. 
De snelheid van Inductie kan zelfs kostenbesparend zijn.

Kenmerken: Vermogen: 4x 5 kW • Aansluitwaarde: 400V • Afmetingen: 700x700x850/900 mm

Bonnewits Horeca
010-5116769

Bonnewits.nl

Inductie kooktafel
Koken op inductie wordt steeds populairder, 
sla nu uw slag met deze schitterende inductie kooktafel!
Deze solide inductie kooktafel is voorzien van 4 krachtige inductie zones met elk 5 kW aan vermogen.



26 h o r e c a m a g a z i n e . n l    •    s e p t e m b e r  2 0 1 9

Leermeesterdag tijdens Gastvrij Rotterdam zet 
eerste stap richting ‘Leermeester Plus’ opleiding
De rol van leermeesters in de horeca omvat steeds meer, aangezien vak, leerlingen en maatschappij continu veranderen. Daarom 

organiseert Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) samen met FNV Horeca dinsdag 24 september voor het derde jaar op rij de 

Leermeesterdag tijdens horecabeurs Gastvrij Rotterdam. Het event staat volop in het teken van ondersteuning, vervolgopleidingen en 

trainingen voor horeca-leermeesters.

Up-to-date blijven
Karlijn Kneepkens, Coördinator Onderwijs & Opleiding 
FNV Horeca: “Leermeesters zijn ontzettend belangrijk 
voor de horeca. Met passie en vakmanschap brengen 
zij het horecavak over op volgende generaties. Dat 
levert een grote bijdrage aan gemotiveerde en goed 
opgeleide vakmensen. Dat is de basis voor een sterke 
en gezonde horeca.” Ook wordt volgens SVH en FNV 
Horeca opleiden en leren op de werkvloer steeds 
belangrijker om medewerkers binnen de branche te 
binden en te behouden. Dat leidt tot een verbreding 
van de rollen en taken van de leermeesters. Ricardo 
Eshuis, directeur SVH: “Denk aan het inwerken van 
nieuwe medewerkers, het trainen van bepaalde 

expertises en het begeleiden van herintreders of 
mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op de Leermeesterdag zetten we een eerste stap 
voor de zogenaamde ‘Leermeester Plus’ opleiding, die 
samen met de aanwezige leermeesters en opleiders 
neergezet gaat worden en in het vroege voorjaar van 
2020 van start moet gaan. Op deze manier kunnen we 
leermeesters nog beter in staat stellen om die bredere 
rol goed in te vullen.”

Programma
Chef-kok en kookdocent Mounir Toub, bekend van 
onder andere 24Kitchen en Omroep MAX, verzorgt 
de opening van de Leermeesterdag en vertelt hoe hij 
tijdens zijn kooklessen op school de jongste generatie 
horecamensen coacht en begeleidt. Daarnaast geven 
SVH erkende opleiders HSN, Picabia Opleidingen en 
SHO inspirerende workshops over time management, 
generatie Z en coachen & begeleiden. Ook wordt 
er aan de hand van actuele stellingen over thema’s 
rondom het leermeesterschap gediscussieerd. Aan 
het eind van de dag ontvangen alle deelnemers een 
certificaat van deelname.

“Opleiden en leren op de werkvloer wordt steeds 
belangrijker om medewerkers binnen de branche 
te binden en te behouden.”

Op een rij
• Voor wie: leermeesters in de horeca
• Datum: dinsdag 24 september 2019
• Tijd: 10:00 tot 14:00 uur
• Inclusief lunch, toegangskaart 

Gastvrij Rotterdam en afsluitende 
borrel

• Locatie: Rotterdam Ahoy
• Kosten: 15 euro per persoon
• Meer info & aanmelden:
 bit.ly/Leermeesterdag

Parkheuvel experience pop-up 
op Gastvrij Rotterdam 2019
Dit jaar is tweesterren chef Erik van Loo aanwezig met ‘Parkheuvel Experience’ als pop-up restaurant 

op Gastvrij Rotterdam. In Parkheuvel Experience kunnen bezoekers van horecavakbeurs Gastvrij 

Rotterdam genieten van signature gerechten en een goed glas wijn.
 

Eerste tweesterren chef op Gastvrij Rotterdam 
met een pop-up restaurant
Voor het vierde jaar op rij biedt Gastvrij Rotterdam met een pop-
up restaurant bezoekers en exposanten de mogelijkheid om op de 
beursvloer van Gastvrij Rotterdam te genieten van een smakelijk gerecht 
met een goed glas wijn. Dit jaar zal voor het eerst het pop-up restaurant 
gerund worden door een tweesterrenchef.
 
Robert Melaard, Managing Director Gastvrij Rotterdam: “Het is 
fantastisch dat één van onze Rotterdamse topchefs, Erik van Loo, met 
Parkheuvel Experience naar Gastvrij Rotterdam komt. Zo bieden we 
bezoekers en exposanten van Gastvrij Rotterdam ook dit jaar weer iets 
bijzonders & culinairs.”
 

Erik van Loo is de eigenaar van Restaurant 
Parkheuvel. Parkheuvel is gelegen in Het 
Park, aan de Maas en dichtbij de Euromast 
in Rotterdam. Het restaurant heeft twee 
Michelin sterren en is Gault&Millau 17+ lid. 
De 17+ Club bestaat uit restaurants die in 
de Gault&Millau gids 2019, 
17 punten of hoger hebben gescoord. 
Zij vertegenwoordigen het beste wat 
Nederland op gastronomisch gebied in huis 
heeft.
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Wij zorgen voor uw vaat
Wij zijn Winterhalter, de vaatwasspecialist. 
Al drie generaties lang een familiebedrijf. 
Onze naam staat voor professionele 
oplossingen op het gebied van professionele 
vaatwasprocessen. Voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Klanten wereldwijd 
erkennen ons als een betrouwbare partner.
Wat kunnen wij voor u doen?

SCHOON VAATWERK. 
SYSTEMATISCH.
Hoge kwaliteitsstandaard. Dat verbindt ons 
met onze klanten. Wij willen meer leveren 
dan een vaatwasmachine. Onze klanten 
komen naar ons omdat ze op zoek zijn naar 

een professionele oplossing passend bij hun 
behoeften. Betrouwbaar en efficiënt. Geen 
enkel ander product kan dit leveren. Alleen 
een totaalsysteem dat een vaatwasmachine, 
waterbehandeling, reinigingsmiddelen en 
toebehoren combineert, is hiertoe in staat. En 
dit alles komt natuurlijk met goed advies, een 
duidelijke planning en uitmuntende service. 
Deelt u deze mening?

Wij verwelkomen u graag op standnummer 
3.201 tijdens Gastvrij Rotterdam 2019. Wij 
presenteren u met trots ons Masterpiece: de 
nieuwe voorlader vaatwassystemen uit de 
UC-serie.

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.
Professionele vaatwassystemen

Muntstraat 22 • 4903 PA Oosterhout • 085-203 00 35
info@winterhalter.nl • www.winterhalter.nl

Als importeur laten wij u graag kennismaken 
met ambachtelijk gebrande koffie uit Noord-Italië.
Ontmoet ons daarom voor een koffiemoment met een 
authentieke Italiaanse espresso of cappuccino van 
het exclusieve familiemerk Pasqualini. 
U vindt onze barista’s en piaggio op standnummer 
3.303.

Standnummer 
3.303

Cucina B.V. • info@cucina.nl • www.cucina.nl
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houden en een compleet aanbod te bieden 
van food en non-food. Zo hebben we een 
speciaal Horeca Meet Up paviljoen waar we 
start-ups en scale-ups een podium geven 
om zich te presenteren. Hier zitten echt 
leuke en vernieuwende bedrijven tussen.”

Volop netwerken in de stad
Gastvrij Rotterdam is zeker ook de plek 
om te netwerken. Dat kan uiteraard op de 
beursvloer zelf. Er zijn echter ook twee 
after parties, zowel op de maandag als 
dinsdag. “We betrekken de stad Rotterdam 
bij het event met het Gastvrij Rotterdam 
Network Event @ Rotterdam Foodsquare 
in het Witte de Withkwartier op dinsdag 
24 september. Vorig jaar hebben we dit 
voor het eerst gedaan en dat sloeg meteen 
enorm aan. Leuk is dat exposanten dit jaar 
een horecazaak kunnen adopteren om daar 
hun relaties mee naar toe te nemen en zich 
extra te presenteren. Op maandag 
23 september kan het netwerken 
voortgezet worden in de Foodhallen.” 
Gastvrij Rotterdam vindt plaats van 23 tot 
en met 25 september in Ahoy Rotterdam. 
Meer informatie en het volledige 
programma staat op 
www.gastvrij-rotterdam.nl.

“Leuk is dat exposanten dit jaar een 
horecazaak kunnen adopteren om daar hun 
relaties mee naar toe te nemen.”

Over de brouwerij:
Het verhaal van Brouwerij Roman is uniek, de oudste familie brouwerij van 
België: 14 generaties – vader op zoon – perfectioneren sinds 1545 de kunst 
van het brouwen. Gepassioneerde brouwmeesters, met zorg geselecteerde 
grondstoffen en bijna 500 jaar liefde voor bier resulteren in een reeks 
authentieke, smaakvolle bieren.
 

Over Adriaen Brouwer:
Adriaen Brouwer werd in 1605 in Oudenaarde geboren. Deze schilder 
en levensgenieter kende een bewogen leven, waarin zijn vrije zeden, zijn 
avontuurlijk karakter en zijn belangstelling voor de zelfkant van het leven 
centraal stonden… e  n daarin kon bier natuurlijk niet ontbreken.
De Adriaen Brouwer Tripel en de Adriaen Brouwer Oaked zijn beide biobieren. 
Dat wil zeggen dat alle ingrediënten die gebruikt worden om het bier te brouwen 
op biologische wijze geteeld worden. En dat is een primeur voor de brouwerij 
die bestaat sinds 1545! Hiermee speelt de brouwerij in op de nood naar een 
gezondere en ecologisch verantwoorde manier van bier drinken.
 

Adriaen Brouwer:
Over de Adriaen Brouwer Tripel: 
Geur/aroma’s: Fruit (o.a. verse appels en citrus), kruiden (o.a. koriander, 
sinaasappel zeste), esters en een lichte hoptoets.
Smaak: Volmondig, vrij krachtig, kruidige accenten (wederom koriander, bittere 
sinaasappel zeste), subtiele afdronk met een hopbittertje.

Over de Adriaen Brouwer Oaked:
Geur/aroma’s: Heel complex, krachtige neus van mout, karamel, gedroogde 
vruchten, hout en een lichte zweem van alcohol. Indrukwekkend.
Smaak: Volmondig, heel krachtig, complex, wederom zweem van alcohol, mout, 
hinten van karamel en hout, vrij zachte afdronk met een alcoholbittertje.

Brouwerij Roman NV • Hauwaart 105, 9700 OUDENAARDE • Tel: +32 55 45 54 01

Vervolg van pagina 23

“Het verhaal van Brouwerij Roman is uniek, 
de oudste familie brouwerij van België.”
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Met liefde bereid door oma 
Oma Bobs bitterballen en croquetten worden met 
liefde bereid. Dat zit zo. De geschiedenis van Oma 
Bobs begint in de naoorlogse jaren. De oma van 
de huidige eigenaar, oma Bob, maakte in die tijd 
de lekkerste garnalencroquetjes van Amsterdam. 
Haar kleinzoon kwam er graag op zondag. Want dan 
maakte ze haar befaamde croquetjes. Ze maakte 
de bouillon en de roux met verse ingrediënten: wat 
kruiden en een bouillon van groente. De verse garnalen 
haalde ze bij de visboer om de hoek, die ze op zijn 
beurt iedere ochtend vers uit Zandvoort kreeg. Verser 
kon dus niet. Speciaal voor oma Bob haalde hij altijd 
wat meer. Want zij was vaste klant. Als de roux, met 
de inmiddels gekookte en fijngesneden garnaaltjes, 
klaar was en afgekoeld, ging ze de croquetjes rollen in 
eiwit en paneermeel. Haar kleinzoon keek ademloos 
toe. De potkachel stond lekker hoog. De gezellige 
warmte vulde de kleine keuken. Oma Bob maakte een 
ruime hoeveelheid croquetjes. Genoeg voor familie 
en vrienden en natuurlijk voor haar kleinzoon, Jurgen. 
Jurgen (Ottenhoff) maakt inmiddels al jaren zelf 
deze garnalencroquetjes naar recept van zijn oma 
en tal van andere soorten bitterballen, croquetten en 
mini croquetten. Zo kan iedereen de liefde voor het 
ambacht ook anno nu proeven.

Het assortiment: vleesproducten, 
vleesvrije producten en speciale 
snacks
Oma Bobs heeft een breed assortiment bitterballen 
en croquetten. Het assortiment bitterballen bestaat 
uit de bekende rundvlees bitterballen en de, inmiddels 
net zo bekende, draadjesvlees bitterballen en luxe 
kalfsvlees bitterballen. Daarnaast biedt Oma Bobs 
bitterballen met De Prael bitterblond bier, pekingeend, 
kip en artisanale kaas bitterballen. De ‘gewone’ 
croquetten van Oma Bobs zijn er met rundvlees, 

kalfsvlees, kip en kipsaté, draadjesvlees, groente, 
kaas/rucola en natuurlijk de garnalen croquette. Het 
assortiment mini croquetten bestaat uit meer dan 15 
smaken, waaronder rendang, kreeft, bospaddestoel 
en geitenkaas. Naast snacks met vlees heeft Oma 
Bobs kleine Bites (mini bitterballetjes) en een mooi 
assortiment vleesvrije producten. Deze vleesvrije 
producten kenmerken zich door de fantastische 
smaak. Daarmee wordt een rondje bitterballen 
uitdelen ook voor vegetariërs en veganisten mogelijk. 
Alle vleesvrije producten van Oma Bobs hebben het 
keurmerk van de Europese Vegetarische Unie. Het 
V-Label is een internationaal erkend geregistreerd 
symbool voor de labeling van vegan en vegetarische 
producten en diensten.

Wat maakt Oma Bobs bitterballen 
en croquetten uniek?
Oma Bobs maakt eigen producten, op ambachtelijke 
wijze. Alle recepten van de bitterballen en croquetten 
worden door eigen chef-koks ontwikkeld. Iedereen 
binnen Oma Bobs denkt en werkt mee aan de 
creatie van de beste en lekkerste producten. Omdat 
smaken verschillen wordt veel aandacht besteed aan 
verfijning van de smaak. Dat wordt gedaan met eigen 
smaaktesters. Pas als iedereen de smaak perfect 
vindt, mag het product de markt op. Daarnaast kiest 
Oma Bobs voor respect voor onze leefomgeving. Alle 
ingrediënten zoals groenten, kruiden, bloem, boter, vis 
en vlees worden zoveel mogelijk vrij van kunstmatige 
toevoegingen gebruikt. Daarnaast betrekt Oma Bobs 
haar producten het liefst van lokale leveranciers. Oma 
Bobs is uitsluitend in de horeca verkrijgbaar.

“Het assortiment bitterballen 
bestaat uit de bekende 
rundvlees bitterballen en 
draadjesvlees bitterballen.”

Oma Bobs Snacks: 
ambachtelijke bitterballen 
en croquetten met liefde bereid
Oma Bobs Snacks is een jong bedrijf met één passie: de lekkerste bitterballen en croquetten van 

Nederland maken. Dat doen ze op ambachtelijke wijze. Oma Bobs producten zijn veelgevraagd 

in de horeca: juist omdat de smaken zo mooi zijn. Wie Oma Bobs heeft geproefd, wil geen andere 

bitterbal of croquette meer. Je proeft letterlijk de liefde waarmee ze zijn gemaakt.
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“Agropošta wordt onder meer 
geserveerd in horecagelegenheden 
maar is ook heel geschikt voor 
thuisgebruik.”

Deze siropen 
geven drankjes een 
bijzondere twist
De limonadesiropen van Agropošta zorgen voor een 

smaakexplosie in je mond. De natuurlijke siropen 

hebben een verfijnde, subtiele smaak en bieden een 

unieke manier van serveren.

Zodra de wilde salie gaat bloeien, gaat de Kroatische familie 
Svaic op pad om op het juiste moment de bloemetjes te plukken. 
Als de bloemen vol aroma en smaak zijn, dat is hét moment. 
Volgens traditioneel oma’s recept wordt hier met de hand en 
dus geheel ambachtelijk mooie limonadesiroop van gemaakt. 
Zo gaat het ook met de munt, lavendel, vlierbloesem, citroenen, 
frambozen en aardbei. Alles wordt met de hand geplukt en 
met veel liefde en aandacht behandeld. Het resultaat is een 
assortiment van zeven smaken limonadesiropen met de naam 
Agropošta, wat letterlijk ‘post uit de natuur’ betekent. 

Nieuw: 250 ml blikjes
“De siropen zijn gemaakt volgens de traditionele manier, zonder 
kunstmatige toevoegingen en met zo min mogelijk suiker,” 
vertelt Karin Gefken. “Het assortiment bestaat uit single serve 
sachets van 32 ml en 500 ml flessen. Daarnaast zijn er ready 
to drink 250 ml flesjes met aangelengde limonade, deze zijn 
koolzuurvrij. Vanaf 2020 komen daar ook 250 ml blikjes bij. Op 
Gastvrij Rotterdam presenteren wij de looks van deze nieuwe 
lijn. De blikjes zijn gevuld met aangelengde limonade, licht 
koolzuurhoudend en straks verkrijgbaar in vier smaken: citroen, 
framboos, vlierbloesem en munt.”

Verrassende twist
Agropošta wordt onder meer geserveerd in horecagelegenheden 
maar is ook heel geschikt voor thuisgebruik. Voor de horeca 
is het een leuk alternatief voor bijvoorbeeld frisdrank en 
alcoholische dranken. Je kunt een bestaand drankje ook een 
bijzondere twist geven door er siroop aan toe te voegen. “Denk 
bijvoorbeeld aan prosecco of gin & tonic met lavendelsiroop 
of een mocktail van koude rooibos thee met aardbeiensiroop, 
basilicum en limoensap. Heel verfrissend en net even anders. 
Daarmee zijn de limonadensiropen ook een mooi alternatief voor 
als men wel een lekker drankje wil, maar dan een keer zonder 
geen alcohol.” 

Op Gastvrij Rotterdam kun je zelf de smaak beleven van de 
Agropošta producten. Kom langs bij stand 5407!
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Stevig, duurzaam en hygiënisch: finest
Uniek in Nederland zijn de Finest snij- en serveerplanken van ATMK. Deze planken zijn gemaakt van dunne laagjes gerecycled 

papier. Doordat de vele lagen papier stevig met hars op elkaar geperst worden, ontstaat er een robuuste, solide en slijtvaste plank. 

Een duurzaam en onwrikbaar product dat héél lang meegaat.

Misschien wel het allergrootste voordeel voor 
horecaondernemers: de Finest snijplanken en 
serveerplanken kunnen in de vaatwasser! Dit in 
tegenstelling tot houten planken; een hygiënische en 
handige oplossing voor zowel in de keuken als op tafel. 
De Finest-planken kunnen een temperatuur tot wel 
176°C verdragen, zijn bestendig tegen messen en de 
waterdichte houtvezels maken een levenslange garantie 
mogelijk. Uiteraard is het product uitgebreid getest 
én gecertificeerd door NSF (het National Sanitation 
Foundation). Niet voor niets zijn de van papier gemaakte 
planken in de Verenigde Staten al een groot succes.

Maak uw finest snij- of 
serveerplank uniek!
Net zoals de ATMK houten planken zijn Finest-
producten ideaal om op te snijden en voor het 
uitserveren van diverse gerechten. Doordat er 
gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen 
hebben alle planken een warme uitstraling, of 
u nu kiest voor zwart, licht- of donkerbruin. Ook 
zijn deze van papier gemaakte planken volledig 
te personaliseren met sapgoten en logo’s, 
afbeeldingen en teksten. Zo maakt u van uw snij- 
of serveerplank een onderdeel van uw interieur.

Uw eigen Finest private label
Met de introductie van onze Finest-lijn hebben we een 
uniek product met heel veel positieve eigenschappen 
uit de VS naar Nederland gehaald. Daar zijn we trots 
op! Toch hoeven wij niet overal onze eigen stempel op 
te drukken. Wilt u een eigen private label ontwikkelen 
met dit product? Dan gaan we graag met u aan tafel. 
Voor grote en kleine aantallen kunnen we op maat 
gemaakte ontwerpen realiseren die onder uw eigen 
naam gebruikt en/of verkocht kunnen worden. 

Wees welkom! WWW.ATMK.NL

Kleijweg 24
2635 BR Den Hoorn (Midden Delfland)
Tel. 06 40 248 112
www.atmk.nl

NIEUW! 
Fano introduceert Pure Piepers

De nieuwe generatie aardappelsalades met verrassende recepturen, waarbij 
de pure ingrediënten goed zichtbaar zijn. Heerlijke aardappelsalades voor bij 
het buffet, BBQ of als aanvulling op de maaltijd. 

De nieuwe aardappelsalade

Kijk voor meer inspiratie op 

www.fano.nl
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Crafter
Wanneer de ambacht de passie wordt.

Moderne krachtpatser voor de koks in de keuken.

CRAFTER doet zijn naam alle eer aan. Het zijn echte werkmessen 
voor koks die graag iets stevigs in de hand hebben en ervan houden 
om bij de bereiding met de handen te werken. De CRAFTER-messen 
brengen ook hulde aan WÜSTHOF’s traditie van messenmakerij die 
al meer dan tweehonderd jaar teruggaat. De serie bestaat uit een 
groentemes, een worstmes, vlees- en kookmessen, een Santokumes 
en een broodmes. De Crafter-serie wordt tevens aangevuld met een 
vierdelige steakmessenset. 
Crafter is een messenserie die elke taak bij de voorbereiding en 
bereiding de baas is. De messen zijn uit natuurlijke materialen 
vervaardigd. De heften zijn uit solide gerookte eik gemaakt, dat 
maakt ze waterafstotend en geeft de messen een uniek karakter. 
Door hun ergonomische vorm liggen ze goed in de hand. De 
handbescherming aan het einde van het heft is zo gevormd dat het 
mes altijd veilig vast te houden is. De robuuste handgreepdelen 
zijn met traditionele messing-klinknagels aan elkaar gekoppeld en 
verlenen de serie hun authentieke karakter.

SNIJDEN
Robuuste werkmessen voor stevige taken.

Onmiskenbare eigenschappen.
Een volle of halve krop verbindt het lemmet met het heft. Deze 
beschermt de vingers en maakt het snijden dankzij een goed 
evenwicht flexibeler en nauwkeuriger. Het slanke kropontwerp 
verlaagt het gewicht van het mes en zorgt ervoor dat er met 
minder inspanning gewerkt kan worden. De lemmeten van de 
messen zijn uit koolstofrijk edelstaal gesmeden. Dit robuuste staal 
staat garant voor een lange houdbaarheid en nauwkeurig snijden. 
De doorlopende angel als verlengstuk van het lemmet geeft het 
mes betrouwbare stabiliteit en zorgt als tegengewicht voor een 
goed evenwicht.

“Crafter is een messenserie die elke taak bij 
de voorbereiding en bereiding de baas is.”

Enkele jaren geleden werd de “artisanale” beweging nog als een modeverschijnsel beschouwd, maar nu is ze 

een vast bestanddeel geworden in de stedelijke cultuur. Craftbeer, barbershops en ambacht – de nieuwe man 

heeft oog voor traditionele waarden. Met Crafter biedt WÜSTHOF een messenserie die zo veelzijdig is als de 

interesses van de moderne man. Klassiek design, robuuste materialen, aangename haptiek en veilig gebruik 

worden hier allemaal met elkaar verbonden.





Milieu.
Bewust.
Ondernemen.
Bertens Media kiest voor milieubewust drukken met Rodi 
Rotatiedruk om de eigen milieudoelstellingen te kunnen 
realiseren.
In februari 2005 is de officiële oplevering geweest van 
de revolutionaire KBA Cortina waterloze pers bij Rodi 
Rotatiedruk.
Met deze pers heeft Rodi Rotatiedruk een grote stap gezet 
naar milieubewust ondernemen. 
Door deze investering worden duidelijke milieu- en 
kwaliteitsvoordelen behaald. Voordelen als minder 
papierafval, scherpere afdruk, geen chemisch afval en 
afname van wasmiddel.

1.000.000 liter
Water wordt bespaard doordat er geen water wordt 
gebruikt bij het drukproces. Geen watergebruik voor 
drukproces.

75%
van al het papier wat we gebruiken is 100% gerecycled 
papier. Voor elke boom die gekapt wordt, worden er 2 terug 
geplant.

280.000 exemplaren per uur
Rodi Rotatiedruk kan 4 kranten tegelijkertijd drukken
met een totale output van 280.000 exemplaren per uur.

60% Reductie chemisch afval
Minder ontwikkelvloeistof nodig voor het ontwikkelen van 
de drukplaat.

1000 liter
Olie per jaar wordt bespaard door de waterloze drukpers.

500.000 kg minder papierafval
De pers is sneller op kleur. Vandaar is er minder inschiet 
wat tot minder papierafval lijdt.

100%
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 100% groene 
stroom.

ISO 14001
Sinds 13 januari 2012 is Rodi Rotatiedruk
ISO 14001 gecertificeerd,

Rodimedia.nl
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“Ik durf wel te zeggen dat je er als 
horeca niet aan ontkomt om goed 
bieradvies te geven,” zegt Cees- 
Jan Adema, directeur Nederlandse 
Brouwers, stellig. Gooit hij hiermee 
de knuppel in het hoenderhok of valt 
dat mee? “De consument krijgt steeds 
meer belangstelling voor bier. Daarbij 
drinkt hij niet zomaar het eerste beste 
biertje of pilsje, maar kiest bewust voor 
een bepaald merk, biersoort en ook 
het alcoholpercentage speelt steeds 
vaker een rol. Er is dan ook steeds meer 
aandacht voor het speciaalbier. De 
horeca speelt een enorm belangrijke rol 
om de toenemende belangstelling. Dit 
is hét moment om te experimenteren 
en de gasten te verrassen met een 
bijzonder biertje.” 

Meer bier, 
meer leven in de brouwerij
Er komen steeds meer biersoorten op de markt. Desondanks kiest de Nederlandse consument voor zijn of haar vertrouwde 

biertje. Dat is de belangrijkste conclusie uit het Nationaal Bieronderzoek. Voor de branche een teken om nog meer aandacht te 

besteden aan het verhaal achter het product.

Pilsland
De brouwerijen van speciaalbieren 
is de toegenomen belangstelling 
uiteraard niet ontgaan. Hun kracht 
is juist het brouwen van bijzondere 
speciaalbieren. Althans, zo zien ze 
het bij Brouwerij ’t IJ en de Texelse 
Bierbrouwerij. “Eén van onze krachten 
is dat we onderscheidende bieren 
brouwen, die wel toegankelijk zijn voor 
een breed publiek,” vertelt Tim Hendriks 
van Brouwerij ‘t IJ. “Het zijn bekende 
bierstijlen, maar wel net anders. Wat 
ons betreft is er de laatste jaren veel 
te weinig aandacht voor speciaalbier 
geweest. Nederland is heel lang een 
echt pilsland geweest, terwijl er zo’n 
diversiteit aan smaken bestaat. In alle 

landen om ons heen bestaat er een 
echte biertraditie, met verschillende 
stijlen en smaken. Ik denk dat 
Nederland daarin een inhaalslag heeft 
gemaakt.” Bij de Texelse Bierbrouwerij 
geven ze hun bieren graag een Texelse 
twist mee. Pim Degen, general sales 

“Eén van onze krachten is dat we 
onderscheidende bieren brouwen, die wel 
toegankelijk zijn voor een breed publiek.”
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manager; “Al ons speciaalbier wordt gebrouwen in 
onze brouwerij op Texel. We gebruiken hiervoor zoveel 
mogelijk ingrediënten van het eiland Texel zoals de 
tarwe en het graan. Onze kracht is verder dat we 
met enorm veel trots en passie de bieren brouwen. 
Dit resulteert in een assortiment van heerlijke, 
toegankelijke en doordrinkbare speciaalbieren met 
een Texelse twist.”

Bewust biertje
De laatste jaren is het aantal Nederlandse 
bierbrouwers flink toegenomen. Waren er in 2012 nog 
165 brouwerijen, inmiddels zijn dat er al ruim 400. De 
brouwerijen variëren van internationale brouwers tot 
lokale brouwerijen en van eeuwenoude brouwerijen 
tot nieuwe craft brouwers. Het aantal biersoorten 
neemt logischerwijze ook toe. Dat maakt het voor de 
consument niet altijd makkelijker om een keuze te 
maken. Jan Adema: “We zien dat de bekende merken 
houvast bieden. Vanuit die zekerheid gaat men op 
zoek naar nieuwe ervaringen. De consument kiest 
daarentegen wel bewuster. Men kiest bijvoorbeeld 
vaker voor alcoholvrij bier of voor speciaalbier met 
minder alcohol. Datzelfde geldt voor lokaal gebrouwen 
bier.” 

Onbekend is onbemind?
Dat de consument steeds vaker de vraag krijgt welk 
bier hij of zij wil drinken, onderstreept het belang 
van goed bieradvies. Volgens Adema is het geven 
van goed bieradvies een belangrijke factor om de 
consument te verleiden eens wat anders te kiezen 
van zijn vertrouwde bier. De vraag is: Hoe doe 
je dat? “Het verhaal achter een biersoort is heel 
belangrijk, dat moeten we veel meer uitdragen. Mooi 
voorbeeld is pils. De kwaliteit van pils in Nederland 
bijzonder hoog. Wat veel mensen niet weten, is dat 
pils het moeilijkste biersoort is om te brouwen. 
Daar komt echt vakmanschap bij kijken. Als je dat 
verhaal vertelt, ga je pils anders bekijken, het proeft 
dan ook anders. Dat geldt voor de vele mooie, 
soms ook lokaal gebrouwen, speciaalbieren. Als 
branche investeren wij in diverse middelen zoals 
de app Bierbutler. Daarbij helpen we mensen bij het 
kiezen van een biersoort bij een bepaald gerecht 
want ook voor de bier en spijscombinatie zie je een 
groeiende belangstelling. Inmiddels kiest één op de 
drie bierdrinkers een passend bier bij een gerecht. 
Bovendien is bier een prachtig Nederlands product. 
85 procent van wat hier gebrouwen wordt, wordt ook 
in ons land genuttigd.”  

“Het verhaal achter een biersoort is heel 
belangrijk, dat moeten we veel meer uitdragen.”
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Wel of geen verhaal?
De toename van het aantal bierbrouwerijen vormt 
enerzijds een kans, anderzijds een uitdaging. 
Het aanbod van biersoorten groeit harder dan 
de consument kan bijbenen, of beter gezegd, 
kan bijdrinken. Jan Adema: “De kwaliteit en het 
verhaal waarmee een brouwer zich positioneert 
wordt hierdoor des te belangrijker.”  Bij de Texeler 
Bierbrouwerij besteden ze al jaren aandacht aan 
het verhaal.  “Wij vertellen al twintig jaar het verhaal 
achter onze bieren. We zijn er namelijk ontzettend 
trots op dat we al zo lang als onafhankelijke brouwerij 
mooie bieren brouwen met tarwe en graan van het 
eiland, gerijpt in alle rust tot het helemaal op dronk is.” 
Brouwerij ’t IJ wil echter een kanttekening plaatsen. 
“Op gepaste momenten is het goed om het verhaal 
achter een bier aan te bieden wanneer mensen ervoor 
open staan. Als mensen lekker aan het eten zijn in 
een restaurant bijvoorbeeld, kan een toelichting op 
wat ze gaan eten en drinken veel toevoegen. Het moet 
echter geen doel op zich worden. Ik denk dat heel veel 
mensen bier drinken ter ontspanning. Mensen zijn 
met iets anders bezig, en in het moment speelt lekker 
bier dan een hele mooie bijrol. Ik denk dat hier een 
belangrijke focus van bier moet liggen.” 

Meer bier, meer kansen
Dat beide brouwerijen steeds meer geduchte 
concurrentie krijgen, is volgens hen niet meer dan 
logisch. Het biedt ook mooie uitdagingen: hoe meer 
bier, hoe meer leven in de brouwerij. Louis: “Volgens 
ons werkt dit hetzelfde als in de horeca: verschillende 
horecazaken op een plein trekken een breder publiek. 
Mensen komen daarheen omdat er iets te doen is. 
Als er maar één horecazaak zit, heeft die het lastiger. 

Met bier net zo. Mensen wordt geprikkeld, daardoor 
is er een breder publiek dat geïnteresseerd is in 
speciaalbier. En daar liggen kansen.” Die aandacht 
moet echter wel gedeeld worden, ook achter de tap. 
Pim Degen: “Wij merken in de horeca dat het beperkte 
aantal kranen en de beperkte koelruimte moet worden 
verdeeld onder meerdere partijen. Tegelijkertijd zien 
we dat horecaondernemers steeds vaker kiezen 
voor goede service, kwaliteit, betrouwbaarheid en 
een goede doorloopsnelheid en daarom graag met 
brouwerijen als de onze werken.”

Steengoed bier
Hoe houd je je als ‘kleine’ brouwerij staande in een 
drukkere markt? Wat zijn de gouden regels in bierland?  
“De eerste en belangrijkste regel is dat kwaliteit altijd 
voorop staat, “aldus Tim Hendriks. “Het bier moet 

“Bij de Texelse Brouwerij draait het naast 
kwaliteit ook om innovatie.”

goed zijn, en dat is iets waar we bij ’t IJ continu 
mee bezig zijn. Sinds de oprichting in 1985 hebben 
we een assortiment opgebouwd met steengoede, 
onderscheidende bieren. Heel verschillend qua 
stijl, maar allemaal herkenbare en doordrinkbare 
bieren waarvan mensen graag een tweede drinken. 
Daarnaast brouwen we meerdere keren per jaar een 
speciale editie, met extremere smaken om mensen 
eens uit te dagen.” Bij de Texelse Brouwerij draait 
het naast kwaliteit ook om innovatie. Eind oktober 
lanceren zij een nieuw blond bier. Pim Degen vertelt: 
“De bieren moeten aansluiten op de smaakwensen 
van de consument. Ons nieuwe blond bier heeft 
een interessante Texelse twist. In combinatie met 
een goed verhaal, eerlijke prijzen en betrouwbare 
service behoud je hiermee bestaansrecht als kleine 
brouwerij.”



Magische rookeffecten en ijskoude drankjes
 

Steel de show 
met koolzuurgas! 

Wil je meer beleving creëren voor je gasten? Blaas simpelweg koolzuurgas in een 

glas en met een opzienbarend rookeffect bevriest het waar je bijstaat. 

Sneeuwwit en ijskoud wordt het glas en jij als bartender steelt de show!

Met koolzuurgas kun je in de horeca hoge ogen gooien. 
Het gas is er niet alleen om bubbels in champagne te 
maken en de koelkast op temperatuur te houden. Er is 
veel meer mogelijk. Verras je gasten op een gekoelde 
mix met ijsblokjes in een bevroren glas. Het zal de 
gemoederen verhitten en de kwaliteit van het drankje 
verhogen. 

Voorne Gas levert als enige in het land koolzuurgas in 
veilige cilinders aan de professionele horeca. Daarnaast 
ben je bij Voorne Gas ook van harte welkom voor 
propaangas in flessen met het veilige easy click-on 
systeem. Geen geschroef meer, geen lekkages. Wel 
altijd een warme uitstraling op het terras en heel veel 
barbecueplezier. 

Voorne Gas is hét vaste adres voor de professionele 
horeca. Propaangas voor barbecue en heaters. 
Koolzuurgas voor ijskoude glazen met rookeffect. 
Snelle service! 

Voor meer informatie kun je bellen naar 0181 325 911 
kijken op www.voornegas.nl of een email sturen naar 
bestel@voornegas.nl
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Nationaal Bieronderzoek 2019: 
Trend bier bij het eten zet door

Nederlandse bierdrinker kiest voor vertrouwd merk en 
biersoort, ondanks interesse in nieuwe biersoorten

De Nederlandse consument staat open voor 
het groeiende aantal nieuwe biersoorten dat 
verkrijgbaar is in de horeca en supermarkt. 
Maar als men dan kiest, zijn een bekende 
smaak en een al eerder gedronken merk 
doorslaggevend. De bierdrinker zoekt vanuit 
die zekerheid naar nieuwe ervaringen. 
Dit en meer blijkt uit het vandaag 
gepubliceerde Nationaal Bieronderzoek van 
de Nederlandse Brouwers dat onder 1.059 
bierdrinkende Nederlanders is gehouden. 
Het onderzoek naar biertrends laat tevens 
een toename in consumptie van bieren met 
minder alcohol zien. Het combineren van 
een passend bier met een gerecht neemt 
toe aan populariteit.

Bij de keuze voor een bier vinden 7 op de 10 
bierconsumenten smaak het belangrijkst. 
Gevolgd door een bier dat men kent (40%), 
het soort bier (37%), de prijs (35%) en het 
merk (33%). Het feit dat het bieraanbod 
steeds verder toeneemt, schrikt de 
bierdrinker niet af. Daarbij is wel duidelijk 

een verschil te zien tussen de verschillende 
doelgroepen. De bierdrinker tussen 18-49 
jaar vindt het leuker om te experimenteren 
dan de oudere vanaf 65 jaar.

Laagalcoholische bieren populair
Een pilsje pakken blijft favoriet.

“Laagalcoholische bieren 
populair. Een pilsje pakken 
blijft favoriet.”
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Wat heeft BBB Maastricht 2019 te bieden?
Horecavakbeurs BBB Maastricht staat voor de deur. Meer dan 125 verschillende programma elementen zoals workshops en 

masterclasses, ruim 400 exposanten en meer dan 15.000 horecaprofessionals uit Nederland, België en Duitsland beschouwen de beurs 

als een niet te missen zakelijk hoogtepunt. MECC Maastricht vernieuwt volop en dat geldt ook voor de BBB en Folie Culinaire. Bovendien 

viert BBB Maastricht dit jaar haar 65 jarig bestaan. Wat is er te beleven deze jubileumeditie? 

Nieuw innovatieplein
Een aantal namen op dit innovatieplein: Too Good 
To Go. Een ‘makelaar in etensresten’ die voor een 
nieuwe bestemming zorgt voor restanten van 
ontbijtbuffet, keuken en meer, tegen een vergoeding 
voor de restauranthouder. Zero foodwaste biedt een 
app die scant wat er dagelijks in de afvalemmers 
verdwijnt en geeft aan waar porties aangepast dienen 
te worden. Cakeprint levert eetbare menukaarten. 
Je leest het goed. Zo smakelijk was een menukaart 
nog niet eerder. Yellowstone laat in meer dan 100 
videotrainingen experts de kneepjes van de horeca 
zien. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de 
innovaties tijdens BBB 2019.

Strijd om titel Culinair Talent van 
Limburg
Beursmanager Erik Stroink: ,,Acht jonge Limburgse 
talenten tot 22 jaar, afgevaardigd door evenveel 
toprestaurants, gaan strijden om de titel ‘Culinair 
Talent van Limburg’. Zij nemen het in Chefs battle 
tegen elkaar op dinsdag 8 oktober op het kookplein 
van BBB Maastricht. Dat belooft een mooi gevecht te 
worden’’.

Folie Culinaire 2019
Boordevol culinaire inspiratie met kook- en 
productpresentaties voor en door internationale 
sterren chefs. Bijzondere ingrediënten, exclusieve 
wijnen en champagnes en de laatste trends op het 
gebied van Food, Non Food, Education & Innovation. 
Invloedrijke chefs met bijzondere verhalen en de Wine 
Tasting Area zijn de smaakmakers van Folie 2019.

Chefs met bijzondere verhalen – 
Masterclasses Saisonnier
Geen Folie Culinaire zonder invloedrijke chefs met 
bijzondere verhalen. Zij verzorgen masterclasses in de 
keuken van Culinaire Saisonnier. Onder hen bekende 
namen als Dmitry Bogachev (Mr Bo Sint-Petersburg), 
Grischa Herbig, (La Société* Keulen) en Julien Allano 

en Cédric Perret (Le Clair de la Plume* Grignan, Zuid-
Frankrijk).

Wine Tasting Area
Lars Daniëls, Magister Vini en redacteur van 
wijnmagazine Perswijn, is de perfecte host voor deze 
area. Dagelijks verzorgt hij een aantal presentaties en 
proeverijen. Beursmanager Erik Stroink: ,,Lars deelt 
zijn diepgaande wijnkennis op een heel toegankelijke 
manier. Wij gunnen onze bezoekers bijzondere nieuwe 
smaken, de kennis van Lars, maar zeker ook zijn 
enthousiasme.”  Over bijzondere smaken gesproken: 
BBB Maastricht heeft een primeur te pakken met de 
komst van een prijswinnend Jordaans wijnhuis.

Om een tipje van de sluier op te lichten over de Wine 
Tasting Area. Dit komt er o.a. aan bod: Waar komen 
wijnaroma’s vandaan? Een sessie Limburgse wijnen. 
De smaak van de plek, oftewel raad het ‘terroir’. En het 
antwoord op de vraag ‘Hoe natuurlijk is wijn?’.

,,Het programma van BBB Maastricht en Folie 
Culinaire staat als een huis én wordt zelfs uitgebreid 
richting oktober. Het is een gegeven dat BBB 
Maastricht het grootste aantal speciaal bieren 
presenteert van alle Nederlandse hore¬cabeurzen. 
Alleen daarom al een bezoek meer dan waard”, aldus 
Stroink.

BBB Maastricht 2019 vindt plaats op 7, 8 en 9 oktober 
in MECC Maastricht.

BBB MAASTRICHT | More Horeca 
Success
Food. Drinks. Non Food. Ontmoeten. Expertise 
delen. Business doen. Proeverijen. Masterclasses. 
Workshops. Innovaties. Beleving. Culinaire 
prestaties (showcases/demonstraties) van 
internationale (sterren) chefs. Voor ondernemers 
en leveranciers. 2019 is hét jaar van de 65e editie. 
Daarom extra bijzonder. Voor iedereen. Met Folie 
Culinaire als exclusief neusje van de zalm. En 
Trendsetter platform Folie à Deux als nieuwkomer. 
Inspiratie voor More Horeca Success.

7, 8 & 9 oktober | 11:00 – 18:00 uur
www.bbbmaastricht.nl
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De tijd van de theezakjes is voorbij. Horeca kiezen massaal voor het serveren van hoge kwaliteit losse 

thee, waar gasten voor terugkomen. Klantbeleving staat voorop bij het serveren van losse thee in 

de horeca. Want wat is er heerlijker dan wanneer een klant groene thee met citroen besteld, zij ook 

werkelijk citroenschijfjes terugvinden in de thee. Theeleverancier Fleur de Café is de eerste die het 

gebruik van losse thee in de horeca tot een succes heeft gemaakt. 

Groothandel voor Horeca
Wanneer je ook kiest voor het serveren  
van losse thee dan onderscheid je je 
van de concurrent. Met de losse thee 
van Fleur de Café kies je bovendien 
voor de hoogste kwaliteit. Dat ruik, 
proef en zie je direct! Fleur de Café 
melangeert namelijk zelf haar losse 
thee. Daardoor zijn de lijnen kort en 
kan er soms zelfs op verzoek een 
nieuwe theesoort gemengd worden. 
In het assortiment vind je meer dan 
120 soorten thee, keuze genoeg dus. 
Alle soorten zijn verkrijgbaar in 100 
gram, 250 gram en 1 kilo verpakking. 
Afhankelijk van de omloopsnelheid zit 
je dus nooit met te grote hoeveelheden 
opgescheept.

Startpakket
Met het handige startpakket dat 
speciaal voor horeca is samengesteld 
kan direct gestart worden met het 
serveren van losse thee. Het pakket 
bevat 12 soorten losse thee, waarbij 
je zelf de smaken kunt kiezen. Zelfs 
een compleet biologisch assortiment 
is daarbij mogelijk. Naast thee vind 
je in het pakket rvs zeefjes met tips, 
doseerlepels, blikjes en theekaarten. 
Daarnaast ontvang je van Fleur de 

Café verkoopondersteuning in de 
vorm van thee-evenementen en 
reclamemateriaal.

100% natuurlijke ijsthee
Nog een extra voordeel. Met de losse 
thee kun je namelijk ook heel goed 
ijsthee maken. Het serveren van 
verse ijsthee is nog nooit zo makkelijk 
geweest. Met het kant en klare 
ijsthee startpakket van Fleur de Café 
maak je binnen 2 minuten een verse 
ijsthee. Leuk om te maken, heerlijk 
van smaak en een belevenis voor je 
gasten. Door het gebruik van 100% 
natuurlijke ingrediënten en 90% minder 
suiker, serveer je bovendien een zeer 
verantwoord drankje.

Koffie
Bij Fleur de Café is naast thee ook bijna 
alles mogelijk op het gebied van horeca 
koffie. In de koffiebranderij van Fleur 
de Café worden dagelijks koffiebonen 
vers gebrand. Ook in koffie is er veel 
mogelijk van bio tot fair trade van 
specialty coffee tot private label. Bij 
afname van koffie is gratis leenservies 
mogelijk en ontvang je ook korting op 
onderhoud aan je espressomachine. 

Espressomachine 
Fleur de Café biedt de beste prijs/
kwaliteitsverhouding op horeca 
espressomachines. Heb je een 
nieuwe koffiemachine nodig dan 
is installatie en afstelling bij de 
prijs inbegrepen. Bovendien zorgen 
wij voor een handige barista en 

onderhoudstraining. Zodat je 
optimaal gebruik kunt maken van 
je espressomachine. Daarnaast 
kunnen wij met onze eigen 
technische dienst het periodiek 
onderhoud uit handen nemen, om 
je zo volledig te ontzorgen op het 
gebied van koffie en thee.

F L E U R D E C A F E . N L

Hospitality tot in detail
Een buffet en verkoopschap behoren net zo goed tot de corporate identity als een mooie 

entree en warm welkom. Dat wil in praktijk nog wel eens vergeten worden. Terwijl de 

oplossing zo eenvoudig en professioneel is. 

Een mooi hotel of restaurant met een prachtig gedekt 
buffet met de heerlijkste gerechten. Ziet u het voor 
zich? Alleen, en daar komt het, de gerechtenkaartjes 
en buffetdisplays zien er enigszins smoezelig uit. 
Of ze net zijn gevouwen en nog even snel in de 
houdertjes zijn geplakt. “Het komt in praktijk nog 
steeds voor,” vertelt Dimitri Kiks van MAXIM, bureau 
voor signing en functional communication. Samen 
met zijn twee zoons Maxim en Calvin voorziet hij 
hotels, buffetrestaurants en cateraars van stijlvolle 
en representatieve buffetsigning. “Het doet zo’n 
afbreuk aan de uitstraling van de locatie, terwijl het zo 
eenvoudig anders kan.”

Even simpel als snel
Die eenvoud is meteen ook de kracht van het MAXIM 
hospitality concept. Fraai vormgegeven kaartjes met 
bijbehorende displays en houders, in de huisstijl van 
de horecagelegenheid, makkelijk afneembaar dus 
altijd schoon én eenvoudig zelf te maken door het 
eigen personeel. “Het is een heel goed systeem voor 
productaanduiding. Een heel werkbaar systeem ook, 
omdat de buffetcards magnetisch zijn en daarmee 
eenvoudig te verwisselen. Ook kun je met software 
de kaartjes zelf ontwerpen en printen. Zijn er snel 
extra kaartjes nodig of missen er een aantal, dan 
zijn deze in een paar minuten bijgemaakt. En niet 
geheel onbelangrijk in het kader van duurzaamheid, 

de kaarten kunnen worden hergebruikt.” Het concept 
omvat tevens bewaarmappen waarin de buffetcards 
overzichtelijk per productgroep gerangschikt kunnen 
worden en zogenaamde stapelkratten waarin de 
houders opgeborgen kunnen worden. 

Niet de minste klanten
Een groot aantal hotels heeft dit concept inmiddels 
omarmd. Tot de klantenkring behoren onder meer 
hotels als het Okura, het Amstel Hotel, het Kurhaus, 
een groot deel van de Van de Valk hotel en de 
restaurants van La Place. Daarnaast hebben de heren 
hun vleugels over de grenzen uitgeslagen en vind 
je hun producten ook in hotels in Aruba, Spanje en 
Dubai. “Wat onze klanten waarderen is niet alleen de 
praktische kant van het hospitality concept, maar dat 
je heel mooi de global corporate huisstijl door kunt 
voeren op lokaal niveau. Puur omdat het eenvoudig in 
gebruik en toepassing is.”

“De eenvoud is meteen ook 
de kracht van het MAXIM 
hospitality concept.”
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Wine tasting met Lars Daniëls
Lars Daniëls is ook bekend als redacteur bij wijnmagazine Perswijn. 
Door zijn aanwezigheid op BBB Maastricht wordt zijn diepgaande 
wijnkennis toegankelijk voor een breed professioneel horeca 
publiek. In de Wine Tasting area geeft Lars dagelijks presentaties 
en wijnproeverijen met als primeur op de Nederlandse markt: een 
prijswinnend Jordaans wijnhuis. “Goede wijn is niet alleen mateloos 
lekker, maar ook oneindig fascinerend. Er is niets zo leuk als het 
overbrengen van die fascinatie en mijn enthousiasme voor wijn. Ik 
geef op Folie Culinaire, het exclusieve onderdeel van BBB Maastricht, 
o.a. sessies over wijnaroma’s, de smaak van de plek en natuurlijkheid 
van wijn”, aldus Lars Daniëls.

Birthe van Meegeren in Gault&Millau 
Theater
Birthe van Meegeren is Weinakademiker aan de Oostenrijkse 
wijnuniversiteit en Bordeaux Wine Educator. Zij is opgeleid tot 
het hoogste niveau van de internationale Wine & Spirit Education 
Trust (WSET). In het Gault&Millau Theater wordt aan de Folie 
Culinaire bezoeker tegen betaling een drie-gangen lunch en amuse 
geserveerd, bereid door Limburgse sterren chefs Robin van de Bunt 
(De Leuf), Servais Tielman (Beluga loves you), Gilbert von Berg 
(Château Neercanne), Edwin Soumang (Restaurant ONE), Hans 
Kinkarts (Restaurant Atelier) en Jan Marees (Restaurant Marrees). 
Birthe zorgt voor de bijpassende wijnen bij de lunchgerechten in het 
Gault&Millau Theater, geleverd door aanwezige exposanten. “Het 
Gault&Millau Theater biedt Folie Culinaire bezoekers een geweldige 

De komst van Lars Daniëls en Birthe van Meegeren naar Folie Culinaire, 7, 8 & 9 oktober in MECC Maastricht, 

betekent kennisoverdracht van wijnen en bijzondere smaken op hét hoogste niveau. Folie Culinaire is het 

exclusieve onderdeel binnen horecabeurs BBB Maastricht voor het hogere gastronomische segment. Magister 

Vini Lars Daniëls is gastheer in de Wine Tasting Area. Birthe van Meegeren is één van de drie officiële Bordeaux 

opleiders in Nederland en Wijnvrouw van het jaar 2019. Zij verzorgt de wijnen in het Gault&Millau Theater, waar 

afwisselend een drie-gangen lunch geserveerd wordt, bereid door Limburgse sterrenchefs waaronder Robin van 

de Bunt van restaurant De Leuf. 

Wijnexperts Lars Daniëls en Birthe van Meegeren 
op BBB Maastricht

kans om gerechten van top chefs te proeven en 
tegelijkertijd meer te weten te komen over de beste 
wijn- en spijscombinaties. Aan de hand van vijf 
eenvoudige stappen licht ik de basisprincipes van het 
combineren van wijnen met gerechten toe”, vertelt 
Birthe van Meegeren.

BBB MAASTRICHT | More Horeca Success. BBB 
Maastricht gaat voor ‘More Horeca Success’ voor 
horecaondernemingen– en toeleveranciers en zet 
zich in om het succes van horecaondernemers te 
vergroten. BBB biedt een platform waar vakgenoten 
elkaar ontmoeten, van elkaar kunnen leren en zaken 
kunnen doen. Folie Culinaire is het exclusieve 
onderdeel van de horecavakbeurs. Dit jaar bestaat 
BBB Maastricht 65 jaar en zal plaatsvinden op 7, 8 & 9 
oktober in MECC Maastricht. www.bbbmaastricht.nl

“Goede wijn is niet alleen mateloos lekker, 
maar ook oneindig fascinerend.”
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SoFine
SoFine Foods is een producent van lekkere en plantaardige producten met veel aandacht voor duurzaamheid en milieu. Ooit 

begonnen in de jaren zestig met het maken van tofu, inmiddels is onze passie voor soja en onze ervaring met deze veelzijdige 

superboon alleen maar gegroeid. Peulvruchten en groenten vormen de basis voor onze gezonde en vooral lekkere producten. 

Reeds tientallen jaren vind je onze 
producten in supermarkten in 
binnen- én buitenland. 

Nu presenteren wij ons ook aan 
de wereld van Foodservice met 
“SoFine for Chefs” convenience 
diepvriesproducten, 100% 
plantaardig, vegetarisch én 
vegan. 3 uitzonderlijke burgers 
en 2 verassende borrelgarnituren, 
éxclusief ontwikkeld voor 
Foodservice. 

Perfect te gebruiken voor de kleine 
kaart, lunch én diner, maar zeker 
ook geschikt als alternatief hapje 
bij borrels, meetings, congressen, 
symposiums, festivals, etc.

SoFine for Chefs staat voor:
 

Lekker en gezond:
-  Producten die uitstekend voldoen aan de wensen en eisen van het 

Voedingscentrum
-  Grondstoffen welke van nature reeds volop eiwitten bevatten, zoals bv. soja 
-  Minimaal gebruik van zout en suiker in onze recepturen
-  Passend bij diverse voedingspatronen (veganist, vegetariër, flexitariër en 

uiteraard ook halal)
 

Duurzaam:
-  Géén gebruik van plastic in onze verpakkingen
-  Géén gebruik van palmolie
-  Lage milieubelasting bij productie van plantaardige producten, laag water- en 

energiegebruik evenals minder broeikasgas-uitstoot
-  Gebruik van kleine verpakkingen met als gevolg weinig voorraad en opslag en 

derhalve minimale derving en waste. 
-  Wij verwerken alleen maar biologische non GMO sojabonen en zijn hiervoor 

SKAL gecertificeerd. 
   SKAL Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare 

betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland

Regionaal:
- Onze producten worden in 

Zuid-Nederland geproduceerd 
en genereren hierdoor weinig 
foodmiles

SoFine for Chefs, nu verkrijgbaar 
via diverse nationale en regionale 
groothandels.
Voor meer informatie of een 
gratis proefpakket, kijk op www.
sofineforchefs.com 

100% plantaardig, 
200% lekker!

NIEUW! 
Hummus that will make you smile
Hummus en happiness, dat maakt 
Humminess. Heerlijke hummus in 
zeven vernieuwende smaken, waarvan 
je op ieder moment van de dag kunt 
genieten. De range bestaat uit drie 
traditionele smaken, twee varianten met 
groente en twee zoete fruitsmaken. 
Humminess is gezond en helemaal 
van nu. Humminess gebruik je als 
spread op een broodje voor de lunch, 
als vervanger van zoet broodbeleg of 
als dip bij een borrelplank. Bijzonder 
lekker, bijzonder makkelijk. Daar wordt  
iedereen vrolijk van.

Spread Happiness!

Kijk voor meer informatie op
www.humminess.com
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Lekkere inspiratie voor elk moment. 
De nieuwe generatie aardappelsalades met verrassende recepturen, waarbij de pure ingrediënten goed 

zichtbaar zijn. Heerlijk vullende aardappelsalades voor bij het buffet, BBQ of als aanvulling op de maaltijd.

Pittige vegan en glutenvrije aardappelsalade 
voor op het buffet of bij de BBQ

Benodigdheden:
•  Fano Pure Piepers Groene Paprika & Linzen
•  Baby Romaine sla
•  Gegrilde groene asperges
•  Verse groene kruiden 

Bereiding & Serveertips:
•  Schep de Fano Pure Piepers salade in een grote schaal en garneer met lekker knapperige Romaine sla en de 

gegrilde groene asperges. Strooi als laatste wat verse groene kruiden over de salade.

Heerlijke glutenvrije aanvulling op de maaltijd

Benodigdheden:
•  Fano Pure Piepers Oude Kaas & Tomaat
•  Gegrilde kipfilet
•  Gemengde veldsla salade
•  Gekleurde cherry tomaten

Bereiding & Serveertips:
•  Gril de kipfilet en serveer deze samen met Fano Pure Piepers en een groene salade. Garneer met gekleurde 

cherry tomaten voor een extra zomerse uitstraling.
•  Ook lekker met gegrilde rundersteak.
•  Een vegetarisch of vegan gerecht maak je eenvoudig met een gepocheerd ei of groenteburger.

Biefstuk met rijkgevulde krielsalade
Benodigdheden:
•  Fano Pure Piepers Kidneybonen & Zongedroogde tomaat
•  Biefstuk
•  Granaatappelpitjes
•  Verse groene kruiden
 
Bereiding & Serveertips:
•  Gril de biefstuk en serveer deze samen met Fano Pure Piepers en fijngesneden komkommer. Garneer met 

granaatappelpitjes en fijngesneden verse groene kruiden.
•  Toch liever een complete warme maaltijd serveren? Fano Pure Piepers kunnen prima worden verwarmd. 
•  Toch liever vegetarisch? Vervang de biefstuk door een groenteburger.

De nieuwe aardappelsalade



De nieuwe aardappelsalade



h o r e c a m a g a z i n e . n l    •    s e p t e m b e r  2 0 1 9


