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tips en tricks 
voor de Horeca

Coronastilte

Lichtpuntjes
De van oudsher vertrouwde 
afhaalfunctie biedt in deze tijden 
voor menig frituurspeciaalzaken nog 
enigszins houvast. Sterker nog, het 
kan zelfs kansen bieden. Dat neemt 
niet weg dat ook in deze branche werk 
aan de winkel is om zich staande 
te houden zolang de coronacrisis 
voortduurt.

platemate.com

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

met platemate 
loopt alles op 

rolletjes
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Peter Gast,
 chef-kok Graphite Amsterdam: 

“Als de sluiting ook in juni nog geldt, 
word ik nerveus.”

#STAYSTRONGHORECA

Horecakeukens zijn door toedoen van 
het Coronavirus geheel of gedeeltelijk 
gesloten. Dat zorgt voor problemen, 
maar ook voor enkele kansen. Je zou 
in deze stille tijd kunnen nadenken 
over het plegen van groot onderhoud 
of het uitvoeren van dieptereiniging. 
Lees ook de tips voor het correct 
afsluiten van de apparatuur.
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Voorwoord

Het onzekerheidsvirus

 Over corona wordt elke seconde van 
de dag geschreven en gesproken 
en het is duidelijk dat de Horeca als 
branche op dit moment het hardst 
wordt geraakt. Ook ik heb het in de 
eerste periode onderschat, maar 
na zelf 5 weken met mijn gezin 
ziek geweest te zijn, besef ik pas 
hoezeer. Ja, de ziekte an-sich viel 
echt tegen, maar gelukkig zijn we er 
nu redelijk bovenop. De echte pijn 
zit hem voor mij dan ook niet in het 
fysieke, maar het mentale. Na elke 
hoestbui blijken de vragen toch weer 
op te doemen: Hoe lang? Hoe veel? 
Wat als? Wie gaat? Wat te doen? Als 
ondernemer zet je die niet zomaar 
op plek 2. Dit onzekerheidsvirus 
grijpt net zo hard om zich heen als 
verkoudheidsklachten in een volle 
zaak. Uit ervaring kan ik zeggen, 
probeer te slapen. Na mijn eerste 2 
goede nachten zag ik alles een stuk 
helderder en konden we starten met 
het nemen van de juiste beslissingen, 
hoe hard sommige ook.

#sleepwellhoreca
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Real-Est Dranken Pimento Nederland  
www.real-est-dranken.nl • www.pimentodrink.nl • info@real-est-dranken.nl

Pimento 
de spannende 

alcoholvrije 
smaaksensatie

KRONAN Rum 
Likeur

 (Swedish Punch)
sinds 1900 

“FvL Audio installeert en verhuurt 
professioneel geluid, licht en beeld”
FvL Audio is dé specialist op het gebied van verkoop en verhuur van audiovisuele apparatuur en verlichting. 

Wij staan voor kwalitatieve producten, betrouwbare service, duurzaamheid en een flexibele dienstverlening.

Wij kunnen u adviseren, ondersteunen, producten leveren en het geheel 
voor u installeren. FvL Audio heeft passie voor het vak en wij handelen naar 
de vragen en mogelijkheden van onze klanten. Door middel van maatwerk 
en proactief handelen zijn wij altijd in staat om onze klanten te helpen bij 
de vraagstukken die zij hebben. Ons doel is om altijd een totaaloplossing 
aan onze klanten te bieden die alle verwachtingen overstijgt. Volgens onze 
visie is de basis voor een langdurige relatie een goede, open en heldere 
communicatie. Vanuit die visie zijn wij in staat om voor iedere situatie, voor 
ieder budget de ideale audiovisuele oplossing creëren.

Wij helpen u graag met het maken uw audiovisuele plan of uw verlichting 
door ons zusterbedrijf De Lichtgroothandel. 
Voor elk soort evenement, zakelijke bijeenkomst, conferentie, vergadering 
of ruimte heeft FvL Audio een uitgebreid assortiment aan geluids-, 

Voor elk soort evenement heeft FvL Audio 
een uitgebreid assortiment aan geluids-, 
beeld- en lichtapparatuur beschikbaar. 

beeld- en lichtapparatuur beschikbaar. Wij adviseren, installeren, ondersteunen, 
onderhouden en repareren. 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? 
Neem gerust contact met ons op. 

Blijf in business...
 
geef een online 
cadeaukaart uit
De afgelopen weken is de horeca in Nederland onverwacht 
gesloten. Omzetten zijn vervallen, maar kosten lopen door. 
Consumenten zijn wel geneigd lokale ondernemingen 
te steunen, onder meer door het aanschaffen van 
cadeaukaarten. GivaCard heeft een eenvoudige tool voor het 
uitgeven van cadeaukaarten en biedt dit tijdelijk gratis aan.

Geef je eigen cadeaukaart uit: 
eenvoudig en snel
GivaCard ontwikkelde PUSH, een online widget voor cadeaukaarten. 
Patrick Vegt: “PUSH is een button op je website waarvan je als 
ondernemer zelf de look-and-feel bepaalt. Klikt iemand op de button, 
dan opent een kleine shop. Zo kun je zonder volledige webshop 
je eigen cadeaukaarten verkopen. Klanten schaffen jouw digitale 
cadeaukaart in enkele simpele stappen aan en GivaCard regelt de 
verzending en betaling van de cadeaukaart. Zo zorg je dat er toch geld 
binnenkomt.”

GivaCard steunt ondernemers: 
PUSH tijdelijk gratis
GivaCard steunt ondernemers in deze moeilijke periode en biedt PUSH 
tijdelijk gratis aan. Hoe dat werkt? “Binnen een dag hebben we een 
speciale actiesite ontwikkeld met ons reclamebureau Pencilpoint: 
www.hartvoorondernemers.nl. Hierop kunnen ondernemers zich 
eenvoudig aanmelden. Wij leveren de verkoopwidget, het ontwerp van 
de cadeaukaart, de verkoop en de uitbetaling van je cadeaukaarten. 
Helemaal gratis!”

Cadeaukaarten altijd een goed idee!
Niet alleen in deze periode is het aanbieden van een eigen cadeaukaart 
interessant. “Mag je zaak weer open, dan kunnen we er uiteraard 
voor zorgen dat je ook fysieke kaarten kunt verkopen, want je eigen 
cadeaukaart uitgeven is altijd een goed idee. We hebben gemerkt dat 
85% van de klanten gemiddeld 4 keer meer uitgeeft dan de waarde van de 
cadeaubon die ze hebben gekregen. Onze systemen werken bovendien 
met de apparatuur die je al hebt staan. Zo simpel is het.”

Kijk voor het uitgeven van een persoonlijke 
cadeaukaart op www.hartvoorondernemers.nl 

of op www.Givacard.nl.

info@fvlaudio.nl • www.fvlaudio.nl
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Kijken naar wat je 
wel kunt…

Horeca en Corona. Wat een waardeloze combinatie. 
In de aanloop naar het seizoen toe, hebben ik op alle 
horecabeurzen zeker duizenden horeca ondernemers 
gesproken. Misschien hebben we zelfs jou gesproken? En 
was je vol passie op zoek naar manieren om je bedrijf nog 
verder te verbeteren. Nieuwe menukaart, nieuwe ideeën, 
meer streetfood, betere nachos, nieuw kassasysteem of 
zelfs een nieuwe vestiging. Volle bak investeren, want we 
zijn ondernemers, toch?

Toen kwam de dreun die Corona heet. 

Geen omzet, kosten die doorlopen, de NOW regeling die 
toch tegenvalt, de onzekerheid wanneer de horeca weer 
open mag. En als je al een buffer had opgebouwd in de 
afgelopen jaren, dan zag je die als sneeuw voor de zon 
verdwijnen. Want als ik 1 ding over geld heb geleerd in de 
afgelopen weken: Een financiële buffer komt te voet maar 
gaat te paard….

En hoewel onze premier Mark Rutte het natuurlijk over 
de gehele lijn helemaal niet slecht doet, had hij wel meer 
duidelijkheid moeten geven naar de horeca ondernemers. 
Ik hoop dat, als je deze column leest, Mark dit inmiddels 
heeft herstelt en er dus al meer duidelijkheid is. Maar tot 
nu toe, laat de regering ons in 100% onzekerheid. En die 
onzekerheid vreet aan iedereen. 
Toch moeten we onszelf als ondernemers niet verliezen in 
deze onduidelijkheid en frustratie. Tenminste, niet de hele 
dag. Soms word je er ook gek van, de boksbal bij ons op 
kantoor slijt ook harder dan normaal…  Ik geloof, dat we 
het grootste deel van onze tijd moeten richten op die paar 
onderdelen waar we nog wel controle over hebben. Kijken 
naar wat je wel kunt… En wat dat dan precies is, verschilt 
echt per ondernemer…

Een van onze favoriete klanten zit op het strand van het 
toeristische Platja d’Aro in Spanje. Hoewel het echt top 
ondernemers zijn, hebben ze een moeilijke beslissing 
gemaakt. Ze hebben besloten om dit jaar niet meer open 
te gaan, want in Spanje is de hele situatie nog een tandje 
erger dan bij ons. En het zomerseizoen is in Spanje 
gewoon afgelopen, zonder dat het ooit echt begonnen is. 
Deze ondernemers kijken naar wat ze wel kunnen, en dat 
doen ze zo goed mogelijk. In hun geval: kosten beheersen, 
onderhandelen met alle externe partijen en de zaak 
winterklaar maken. Verschrikkelijk toch! 

En wat kan jij? Waar heb je nog wel controle over? Kun je 
bezorgen? Of kun je afhalen? 

Veel restaurants doen het, van grote steden tot in de 
kleinste dorpjes, van luxe restaurants tot eetcafés…. 
Zo blijven ze in contact met hun team en hun gasten 
en dekken ze nog een stukje van hun vaste kosten… Bij 
sommige zaken kan dit gewoon niet en dan lijkt de situatie 
net zo uitzichtloos als die van onze vrienden in Spanje. 
Maar het is niet uitzichtloos. Onze regering communiceert 
op dit punt gewoon niet duidelijk! De Nederlandse horeca 
gaat vroeger of laat namelijk weer open. En of we het er 
nou mee eens zijn of niet, waarschijnlijk is dat een tijdje 
volgens de anderhalve meter theorie. Dus focus je, tussen 
het bezorgen en afhalen door, vol op de best lopende 
anderhalf meter zaak ooit! Veel tips en tricks van andere 
horeca ondernemers die hier nu mee bezig zijn, delen we 
in een interview verder op in dit magazine. Wil je meer 
aanvullende informatie hierover? We horen het graag!

Bart Mentink
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Peter Gast en zijn team zaten naar eigen zeggen begin dit 

jaar in een ‘geweldige flow’ met Graphite. Gasten waren enthousiast over 

dit ‘on-gastronomisch vrije’ restaurant concept en ze werden begin dit jaar 

beloond met een Michelinster. Tot zondag 15 maart. Het kabinet besloot toen 

dat onder meer de horeca per direct dicht moest tot in ieder geval 28 april. 

Ook voor Peter Gast kwam dit als een donderslag bij heldere hemel. 

Lees verder op pagina 9
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“ Ieder gerechtje is 
spannend. Het moet een 
beetje prikkelen, zo blijft 
het voor mij als kok ook 
uitdagend.”

Peter en zijn vrouw Jacqueline voelen zich als 
een vis in het water in Amsterdam nadat ze twee 
jaar geleden het behoudende Schultenhues in 
Zutphen  verruilden voor het ‘on-gastronomisch 
vrije’ Graphite in Amsterdam. Een vernieuwend 
en gedurfd concept. “Zestien jaar lang hebben we 
onze ziel en zaligheid gelegd in ‘t Schultenhues. 
We waren jong toen we begonnen, op mijn 
24ste kregen we onze eerste Michelinster. 
Topgastronomie is trendgevoelig. En als je jong 
bent, ben je geneigd om je te laten meeslepen in 
de wereld erom heen. Daar leer je van. Wij waren 
toe aan iets nieuws, iets totaal anders dan ’t 
Schultenhues.”

Veel energie
Van de stadse dynamiek, het bruisende leven 
krijgt het horecastel enorm veel energie.  En dat 
vertaalt zich ook naar de sfeer van Graphite. Peter: 
“Verwacht geen gangenmenu met als afsluiting 
koffie of thee. Nee, ieder gerechtje is spannend. 
Het moet een beetje prikkelen, zo blijft het voor 
mij als kok ook uitdagend. Daarbij komt dat een 
dergelijk on-gastronomisch vrije locatie goed bij 
ons past. Ik krijg ontzettend veel energie van dit 
concept. Het is zo verre van traditioneel.”

Geen gerechten aan huis
Voor nu moet Peter zijn energie zien te behouden. 
Want terwijl ze net helemaal opgaan in hun flow, 
valt het kabinetsbesluit om de horeca vanwege 
corona dicht te doen. “We hadden alles voor 
elkaar,” vertelt Peter. Sinds de horeca verplicht 
gesloten is, zitten Peter en Jacqueline thuis in 
Zutphen. Hun restaurant Graphite is dicht en ook 
het personeel zit thuis. “We hoorden natuurlijk al 
berichten uit het buitenland. We wisten dat ook 
Nederland niet aan dit virus zou ontkomen. Je 
hoopt op iets anders, maar je moet ook niet naïef 
zijn.” Waar menig horecaondernemer zich stort 
op thuisbezorgen en afhaalmaaltijden, besluit 
Peter om dit juist niet te doen. “We hebben ons 
geprofileerd als een mysterieus concept. Een 
zaak waar je uit eten gaat om iets te vieren, waar 
je iets bijzonders wilt ervaren. Dat kunnen we 
niet overbrengen door de gerechten aan huis te 
bezorgen.” 

Lees verder op pagina 11

Familiebedrijf met passie voor wild en gevogelte
Passie, trots en vakmanschap vormen de basis van familiebedrijf Pieter van Meel.  Als specialist in wild en gevogelte willen zij 

alleen het beste vlees voor hun klanten. Met recht mogen zij zich meesterpoelier noemen.

Bij Pieter van Meel werken wildexperts en poeliers. Mensen 
met stuk voor stuk liefde en aandacht voor hun vak én voor 
de dieren. “Wij leveren eerlijke en pure producten,” vertelt 
Thomas van Meel. Samen met zijn broers Wijnand en Maurits 
leidt hij het familiebedrijf waar hun vader Pieter ruim veertig 
jaar geleden mee begonnen is. Pieter van Meel zelf is helaas 
in 2012 overleden. “Onze vader heeft zijn passie voor zijn vak 
doorgegeven aan ons en wij zetten het bedrijf voort zoals hij 
dat in gedachten had.  Dat betekent dat kwaliteit en herkomst 
van ons vlees uitermate belangrijk is. Het gevogelte kopen we 
rechtstreeks bij de slachterijen waar boeren een eerlijke prijs 
krijgen. Voor het wild werken wij samen met terreinbeheerders 
en hun jachtopzieners. Vervolgens verwerken wij het zelf. ” Het 
wild komt voor het merendeel uit Nederland en wordt geprezen 
omdat het vlees is dat nog ‘echt’ is. Er komt geen enkel medicijn 
of fokprogramma aan te pas. “Het wild in Nederland heeft een 
unieke smaak en hoge kwaliteit door de wijze van jacht. In 
Nederland jagen we ze niet op, daardoor zit er geen stress in het 
dier en dat proef je terug in het vlees.”

Nieuwe markten
Het wild en gevogelte is geliefd bij menig topkok. Belangrijk 
voor deze groep is dat Pieter van Meel beschikt een EG-erkend 
wildbewerkingsinrichting is. Naast de levering aan horeca, levert 
het familiebedrijf aan bedrijven die maaltijdboxen verzorgen. 
En particulieren kunnen online pakketten bestellen. “Zo’n 
zes jaar geleden zijn we nieuwe markten gaan ontdekken. 
De maaltijdboxen en online pakketten zien we nu tijdens de 
coronacrisis enorm toenemen. We verwachten dat het volume 
ook blijvend hoger zal zijn dan voor de coronacrisis.” 

Zomerse gerechten
Wie denkt dat het eten van wild voorbehouden is aan 
het najaar of de kerstdis, heeft het mis. Het zomerwild 
verdient volgens Thomas zeker meer aandacht. “Bij 
zomerwild  moet je denken aan houtduif, wild zwijn en 
ree die in de zomermaanden geschoten worden. Dit 
wild is lichter van smaak. Houtduif past bijvoorbeeld 
uitstekend in een salade, wild zwijn is heerlijk op de 
barbecue. Wij zijn nu volop bezig om dit meer onder 
de aandacht te brengen.”

“Het gevogelte kopen we rechtstreeks bij de 
slachterijen waar boeren een eerlijke prijs krijgen.”
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Nerveus
Een dapper en tegelijk moeilijk besluit. Want, 
hoe lang kun je het redden zonder inkomsten? 
“Je gaat direct rekenen. We zijn een jonge zaak 
en nog groeiende in het aantal vaste klanten. 
Veel buffer hebben we niet. De financiële 
regelingen zijn mooi, maar daar redden we 
het niet mee. Hoe eerder we open mogen, hoe 
beter. Dat geldt voor iedere horecaondernemer. 
Als we ook in juni dicht moeten blijven, word ik 
nerveus.” Zijn mensen zitten thuis, klussen of 
andere tijdelijke werkzaamheden zijn er niet. Ze 
waren net open en de hele inrichting is nog zo 
goed als nieuw. 

Coronaproof
Peter en zijn team kijken reikhalzend uit naar 
het moment dat ze weer de deuren mogen 
open. Daar bereiden ze zich nu zo goed en 
kwaad als het gaat op voor. Eén geluk hebben 
ze: ze zijn al helemaal klaar voor de anderhalve-
meter-economie en dus coronaproof. “ Ons 
voordeel is dat Graphite kleinschalig van opzet 
is. We hebben negen tafels met veel ruimte 
tussen de tafels. Dus de anderhalve meter is 
bij ons geen probleem. Fijn, want ik zou er niet 
aan moeten denken om tafels te scheiden met 
plexiglas tussenschotten. Dat verpest totaal 
de sfeer.  Ook onze koks werken al vanaf hun 
eigen kookeiland, dus ook daar hoeven we 
geen aparte maatregelen voor te nemen. Het 
enige is de bediening. Dat zal zich in de praktijk 
moeten uitwijzen hoe we dat het beste kunnen 
doen. We kijken uit naar het moment dat we 
weer ons ding mogen doen.”
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“We hebben negen tafels 
met veel ruimte tussen de 
tafels. Dus de anderhalve 
meter is bij ons geen 
probleem.”

Real-Est Dranken
Real-Est Dranken is gevestigd in Amersfoort en levert een breed assortiment aan dranken B2B aan Groothandel, 

Horeca, Slijterijen, Retail, Supermarkten en via de webshop aan klanten die in het bezit zijn van een KVK-nummer.

Real-Est Dranken Pimento Nederland  

Assortiment
Ons assortiment is klein maar breed en bijzonder 
te noemen, voor ons staat kwaliteit van het product 
boven marketing. Producten die bedoeld zijn voor 
speciaalzaken of Horeca, die de klant iets speciaals 
willen aanbieden en af durven te wijken van de geijkte 
merken.

Pimento, de spannende alcoholvrije 
smaaksensatie
Pimento is een verfrissende bruisende drink 
gemaakt met gember, tonic, chilipeper en natuurlijke 
ingrediënten. Het bevat weinig suiker, het is pittig en 
vol van smaak. Pimento zorgt voor een enorme kick 
en smaakt als alcohol, maar is het niet. Een echt pittig 
gember drank aangevuld met natuurlijke ingrediënten 
zoals grapefruit, limoen, ginseng en oregano.

KRONAN Rum Liqueur 
(Swedish Punch)
Het recept van KRONAN bestaat al vanaf 1733 
en is een blend van geselecteerde dubbel pot-
stilled Rum uit Oost en West-Indië. Van het eiland 
Java Indonesië (Bataafse Arak) en uit Caribische 
eilanden Jamaica en Guyana.
De gist uit de rode rijst Javaanse rijst zorgt voor 
een compleet afwijkende manier van fermenteren, 
samen met de manier van rijpingen opslag in 
open teak vaten. Dit geeft een unieke smaak en 
geurtablet.
De balans tussen de intrigerende rum uit Port 
Mourants, Guyana ’s Greenwood stills, zeer 
aromatisch en complex, en de Jamaicaanse rum, 
zacht en uitnodigend, blenden het tot het unieke 
karakter van KRONAN Rum Likeur (Swedish Punch)
KRONAN Rum Likeur (Swedish Punch) wordt 
al sinds begin 1900 gebruikt voor klassieke en 
moderne cocktails.

Voor al onze andere producten of informatie, kun u ons mailen of terecht op onze website/webshop.www.real-est-dranken.nl • www.pimentodrink.nl • info@real-est-dranken.nl



13h o r e c a m a g a z i n e . n l    •    a p r i l  2 0 2 0

Receptuur voor 4 personen

200 g lamsvang
 Kleurzout (Verstegen)
24 st kokkels
60 g  prei
20 ml  Picudo, Olijfolie (Valderrama)
20 st radijs plakjes, witpunt
32 g azijn crème
80 ml sap van gepofte knolselderij
 Cornicabra olijfolie (Valderrama) 
 Picudo olijfolie (Valderrama)

Prei 
 prei 
 Shushi azijn
 zeezout (Verstegen)

Knolselderij Sap
1 st knolselderij
 Sushi azijn (Otafuko Junkome Su)
 peper en zeezout (Verstegen)

Schelpkoekjes 

Azijn Crème
60 g  yoghurt
60 g eiwit
200 g zonnebloemolie
40 g natuur azijn
 zeezout naar smaak (Verstegen)

Cressen
 Salty Fingers (knapperig, licht bitter,  
 ziltig) 
 Oyster Leaves (smaak: oester, ziltig)
 Borage Cress (smaak: komkommer,  
 oester, zilt)  
 Garden Cress (smaak: mosterd,   
 pittig, radijs) 

Kokkels
24 st kokkels
½  sjalot, gesnipperd
    witte wijn

Mayonaise

Bereidingswijze

Lamsvang
- Leg de huidkant van de vang naar onder en trek het vlies van de vang.
- Snijd het kraakbeen van de vang af, en zout beide kanten met het kleurzout.
- Vacumeer de vang plat in een vacuumzak.
- Gaar deze in de oven of in een Röner voor 4 uur op 85°C.
- Laat afkoelen.

Sap van knolselderij
- Verwarm de oven voor op 165°C.
- Pak de knolselderij met aluminiumfolie goed in.
- Pof de knolselderij in de oven voor 1uur en 15 minuten tot net aan gaar.
- Pak de knolselderij uit, schil deze en snijd in kleine blokjes.
- Maak dan met een slow juicer sap van de knolselderij.
- Kook het sap op en vries dit in een gastronorm bak in.
- Laat het sap uit de vriezer op een passeerdoek ontdooien om een helder sap te krijgen.
- Kook na het passeren de bouillon weer op en maak het op smaak met de sushi azijn, zeezout en peper.

Prei
- Maak de prei schoon en was deze.
- Snijd de prei in stukken van ±10 cm.
- Snijd de stukken in de lengte doormidden en snijd er linten uit, ongeveer 3mm dik.
- Zet een steelpan op het vuur met een klein bodempje water met wat zout 
- Doe de preilinten, zodra het water kookt in de pan.
- Blijf de prei door de pan bewegen zodat het een gelijkmatige garing krijgt.
- Ga hiermee door totdat het water is verdampt. 
- Check de prei of deze goed gaar is.
- Voeg, indien nodig, nog een beetje water bij om verder te garen.
- Laat de prei vervolgens  in de koelkast afkoelen.
- Breng op het moment van uitserveren de prei op smaak met de sushi azijn.

Schelpkoekjes

Mayonaise

Azijn Crème
- Doe de yoghurt, eiwit, zonnebloem olie en natuurazijn in een maatbeker en maak met de staafmixer een 

emulsie, breng op smaak met zout.

Kokkels 
- Doe de sjalot en een klein scheutje witte wijn in een steel pan.
- Kook het op, voeg de kokkels toe en doe de deksel erop.
- Kook het geheel 1 keer op en schud goed om.
- Kook het daarna nog een 2de keer op en schep de kokkels uit de pan.
- Maak de kokkels schoon door de sluitspieren en het zakje eraf te halen.

Bord opmaken
- bak 10-15 minuten voor het uitserveren de vang in de Cornicabra olijfolie op de huidzijde, totdat deze mooi 

krokant en goed bruin is.
- Snijd de Oyster Leaves op maat. 
- Maak een bedje van prei in het midden van een diep bord. 
- Snijd de vang in kleine stukken en dresseer samen met de kokkeltjes op de prei.
- Verdeel met een spuitzakje de mayonaise in puntjes over het gerechtje. 
- Leg de schelp koekjes er bovenop. 
- Steek de cressen tussen en over het gerecht.
- Schenk ruim wat van de bouillon van knolselderij naast het gerecht.
- Druppel tenslotte wat Picudo olijfolie in de bouillon.

Voor nadere informatie: 
www.receptenvantopchefs.nl
www.receptenvantopchefs.be 

Voor hoofdgerecht zie pagina 15

Voorgerecht van Jef Schuur, 
restaurant Bij Jef op Texel.

Voorgerecht
Waddenzeekokkels met vang van het 
Texels lam, prei en sap van gepofte knolselderij

Niet alleen in inkt...
           maar ook online
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Bereidingswijze

- de Steenbolk in een bakje leggen en net onderzetten met zeewater 
- laten staan voor minimaal 30 minuten.
- in de tussentijd de olie in een bak doen en verwarmen tot 65°C
- als de steenbolk 30 minuten heeft gepekeld, uit het zeewater halen en goed droog maken.
- confijt de steenbolk dan in de olie voor ± 6-8 minuten en brandt de huidkant nog even kort met de gasbrander voor 

dat het je gaat uitserveren.

Groene kruiden vinaigrette
- de peterselie en de Picudo olijfolie in een thermoblender 6 minuten op de Varoma stand laten draaien, en daarna op 

een fijne zeef uit laten hangen en af laten koelen.
- de rode ui super fijn snipperen, de sushi azijn opkoken en heet op de rode ui gieten tot deze net aan onder staat.
- de 10 g peterselie en bieslook superfijn snijden en dan alles met elkaar mengen.
- daarna door fijne zeef wrijven.

Zoet zure bloemkool
- natuurazijn, water, zout en mosterdzaad opkoken en aflaten koelen.
- in de tussentijd van de bloemkool kleine roosjes maken, en met de zoetzuur in een vacumeer zak doen.
- dan vacumeren en stomen in de oven voor ± 8-10 minuten

Pommes soufflé
- de aardappels op stand 3 dun op de snijmachine snijden.
- de helft van de plakjes uitleggen op de werkbank 
- dun met het aardappelzetmeel inkwasten.
- de andere plakjes over de uitgelegde plakjes heen leggen.
- alle lucht, wat er tussen zit er tussen uit wrijven. 
- uitsteken met een steker van 5 cm en goed aan slaan. 
- daarna gelijk frituren op 150-160°C
- de olie over de pommes soufflé arroseren.
- nadat beide kanten zijn uitgebruisd uit de frituur halen.
- uit laten lekken op papier en na zouten

Crème fraîche
- crème fraîche opslaan, totdat het dik is.
- op smaak brengen met zout, peper en bieslook. 
- in een spuitzak doen en koud houden tot gebruik

Peterselie wortelcrème
1 kg  peterselie wortel
14 g  zout (Verstegen)

- peterselie wortels schillen en gelijkmatig in kleine stukjes snijden.
- vacumeren met het zout en stomen in de oven voor ± 30 minuten.
- daarna warm glad draaien in de thermoblender.
- vul een spuitzakje.

Bord opmaken
- Spuit drie toefjes van peterselie wortelcrème verdeeld in een driehoek op het bord. 
- Schep wat zoetzure bloemkool in het midden hiervan.
- Plaats de pommes souflé op de toefjes wortelcrème.
- Spuit op iedere pomme een puntje opgeslagen crème fraîche.
- Dresseer hier weer bovenop de kaviaar.
- Haal de steenbolk uit de olijfolie en laat goed uitlekken.
- Brand met een brander het velletje tot mooi licht bruin.
- Leg haaks over elkaar de filets van steenwolk over elkaar op de bloemkool.
- Schuim de vissaus op en drapeer deze over en om het gerecht.
- Druppel de vinaigrette op het schuim van de vissaus.
- Maak af met de Borage Cress, de BlinQ Cress en de Sea Fennel.

Voor nadere informatie:  
www.valderrama.nl                        
www.valderrama.be    

Receptuur voor 4 personen

4 st  pomme Souffle
4 eetl  groene Kruiden Vinaigrette
16 g Perle Imperial kaviaar
20 g crème fraîche
80 g peterselie wortel crème

Steenbolk
240 g steenbolk
 Picudo olie van Valderrama
 zeewater 

Groene kruiden vinaigrette:
500 ml Picudo
2 bossen peterselie
½ st rode ui
 Sushi azijn
10 g peterselie
10 g bieslook

Zoet Zure Bloemkool

40 g  bloemkool
100 g natuurazijn
11 g water
2 g zout
½  theelepel mosterd zaad

Pommes souflé
 kruimige aardappels
 aardappelzetmeel

Crème Fraîche
 crème fraîche
 bieslook
 peper
 zout

Cressen (Koppert Cress):

- BlinQ Cress (smaak: fris, ziltig, zout)
- Sea Fennel (smaak: aromatisch)
- Borage Cress  (smaak: komkommer,   
  oester, zilt) 

Hoofdgerecht
Steenbolk met crème van peterseliewortel, 
kruiden vinaigrette en Perle Imperial kaviaar.
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Horecakeukens zijn door toedoen van het Coronavirus geheel of gedeeltelijk 

gesloten. Dat zorgt voor problemen, maar ook voor enkele kansen. Je zou in deze 

stille tijd kunnen nadenken over het plegen van groot onderhoud of het uitvoeren 

van dieptereiniging. Lees ook de tips voor het correct afsluiten van de apparatuur.

Coronastilte in keukens biedt ruimte 
voor groot onderhoud en dieptereiniging

Zondag 14 maart, 17.30 uur. 

De regering kondigt een noodmaatregel af. De horeca moet binnen een 
half uur dicht, stuur je gasten naar huis! In ieder geval tot 6 april.  Een 
onwezenlijke situatie die indruist tegen het door de horeca gehuldigde 
gastvrijheidsprincipe. Gasten wegsturen, terwijl het gezellig druk is, zoals 
op veel plaatsen die zondagnamiddag het geval was, wie doet dat? Iedere 
horecaondernemer doet dat, want het moet. Maar je went er niet aan. 
Direct daarna komen de vragen. Wat kun je nog? En wat moet je allemaal 
regelen als je de keuken ineens sluit? Grootkeukenleveranciers krijgen 
van hun klanten deze en andere vraagstukken op zich afgevuurd.

Voorraden aanbieden
Eerst de keuken waar nu een serene rust heerst. Uiteraard moet je al 
heel snel voor de voorraden een bestemming zoeken. De Voedselbank 
is een optie… En misschien zijn er collega-ondernemers in de buurt die 
doorgaan met bezorgen en afhalen en daarom jouw voorraad deels 
kunnen overnemen

Vaatwasmachine droogmaken
Ook de vaatwasmachine verdient aandacht. Als de watertank gedeeltelijk 
gevuld blijft ontstaat ook daar verontreiniging. Bacteriën, zoals 
salmonella, kunnen het gevolg zijn. Dat kun je er echt niet bij hebben. 
Probeer de machine dus bacterievrij af te sluiten. En vraag je leverancier 
om advies.

Etenover.nl
Sinds 19 maart is www.etenover.nl live gegaan. 
Leveranciers aan de horeca kunnen via dit platform hun 
onverkochte voorraden aanbieden aan consumenten. 
Dit noodplatform is een initiatief van leveranciers, 
producenten en communicatiebureau Shoot My Food.

Koeling reinigen
De apparatuur verdient ook in stille tijden aandacht. 
Zomaar de boel loskoppelen en er vervolgens 
wekenlang niet naar omkijken, leidt tot problemen. 
De koelingen en de vriezers zullen na het afsluiten 
grondig gereinigd en geventileerd moeten worden, 
adviseert Peter Oostra, algemeen directeur van Bakker 
Vakkeuken. “Voorkom vocht, want je zit niet te wachten 
op ongebreidelde bacteriegroei, verontreiniging en nare 
luchtjes die na verloop van tijd de kop op steken.”
Reinig de condensors, loop de rubbers na, zorg voor 
voldoende ventilatie. Probeer de periode van inactiviteit 
zo voordelig mogelijk door te komen. Voorkom 
verspilling van energie door de koel- en vriesapparatuur 
uit te schakelen, want ook al bevatten ze geen 
producten, ze gebruiken stroom als je ze aan laat staan.

Lees verder op pagina19

“We hoeven er niet omheen te draaien. De impact 
van het coronavirus raakt ons allemaal,” stelt Eric 
Harsta. “Hoe lang deze crisis gaat duren, daar hebben 
we geen grip op. Wel hebben we invloed op hoe we 
er mee omgaan: met z’n allen. Want juist in deze tijd 
moeten we samen optrekken en creatief zijn. Waar 
mogelijk willen wij de horeca dan ook een helpende 
hand bieden,” stelt een strijdvaardige Harsta.

“Vanaf het begin van de coronacrisis zijn we onze 
klanten gaan informeren. Over het afsluiten van 
apparatuur bijvoorbeeld, dit verdient de nodige 
aandacht. Met onze checklist gaan ondernemers 
zelf aan de slag. Ook kunnen ondernemers altijd een 
beroep doen op onze servicedienst. Als ze er niet uit 
komen of voor het uitvoeren van onderhoud en NEN-
keuringen bijvoorbeeld.”

Niet elk apparaat kan zonder technische kennis 
zelf worden afgesloten: “Denk bijvoorbeeld aan een 
ijsblokjesmachine,” legt Harsta uit. “Die moet voor een 
groot deel gedemonteerd worden. Als dit niet op de 
juiste manier gebeurt, dan kan de machine ernstige 
schade oplopen of levert het na het opstarten vervuild 
ijs.”

Beleid aangescherpt
De servicedienst van Hakvoort Professional draait 
op volle kracht om klanten te helpen. Ook zijn de 
zes vestigingen met gepaste maatregelen gewoon 
geopend. “We volgen strikt de aanwijzingen van 
het RIVM en hebben ons beleid aangescherpt. De 
gezondheid van onze klanten en medewerkers 
zal altijd onze hoogste prioriteit hebben. Ook op 
afstand kunnen we gelukkig veel voor onze klanten 
betekenen.”

“Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid momenteel 
verder reikt dan de keuken. Daarom informeren wij 
onze klanten ook over de mogelijkheden van afhaal en 

bezorging, zetten we alle maatregelen voor de horeca 
overzichtelijk op een rij en maakten we een checklist 
voor het afsluiten en onderhouden van apparatuur. 
Er is momenteel een stortvloed aan informatie voor 
de horeca beschikbaar. Onze marketingafdeling 
filtert deze informatie en zet dit om naar leesbare en 
doelgerichte artikelen. Die publiceren zij op ons blog 
en worden verspreid via onze nieuwsbrieven. Al deze 
informatie is voor iedereen op onze website hakpro.nl 
te lezen.”

Vraag blijft stijgen
“Als marktleider in de horeca en grootkeukens 
vinden wij het onze plicht om nu klaar te staan voor 
ondernemers in de horeca. Onze rvs-fabriek draait 
nog altijd op volle kracht om maatwerk projecten te 
realiseren en ons magazijn is goed gevuld. Voor zover 
we nu kunnen overzien hebben we de komende tijd 
nog genoeg voorraad om onze klanten te bedienen. 

De projecten lopen nog volgens planning en via onze 
webshop zien we de vraag naar warmhoudapparatuur 
en thermoboxen stijgen. Dit toont aan dat de 
horeca niet stil zit en de winnaarsmentaliteit van 
de ondernemers naar boven komt. Ze laten hun 
creativiteit maximaal zien. Waar mogelijk helpen 
wij daarbij,” besluit Eric Harsta van Hakvoort 
Professional.

Bedrijven in de horeca en haar leveranciers staan in deze coronatijd voor een 

uitdaging. Wij zien juist nu strijdlustige en creatieve ondernemers die een stap extra 

willen doen. Zo ook bij horeca apparatuur en grootkeuken leverancier Hakvoort 

Professional. Zij staan met hun expertise de horeca bij en kijken daarbij verder 

dan de keuken. We zijn benieuwd wat Hakvoort in deze tijd voor de horeca kan 

betekenen en spraken met Commercieel Manager Eric Harsta.

Tel. 0527 635 635 • info@hakpro.nl • www.hakpro.nl

Hakvoort Professional neemt 
verantwoordelijkheid in coronatijd
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Putjes drooghouden
Daarnaast moet je voorkomen dat de afvoerpuitjes droogvallen. 
Gebeurt dat wel dan gaat de keuken onherroepelijk stinken. Zorg 
ervoor dat er water in het putje blijft staan en dat er regelmatig 
doorstroming plaatsvindt.

Tijd voor onderhoud!
Natuurlijk leent de stille periode zich voor het uitvoeren van 
onderhoud of voor kleine verbouwingen in de keuken of het 
restaurant. Je hoeft daarvoor geen gasten te hinderen en je hebt 
tijd om een en ander te begeleiden dan wel zelf gedeeltelijk uit 
te voeren. De praktijk leert evenwel dat ondernemers die deze 
werkzaamheden niet hebben gepland, er nu ook niet zo snel aan 
beginnen, omdat ze in deze onzekere tijden nog even de hand op 
de knip houden.
Het ligt anders bij onderhoudswerkzaamheden die al gepland 
stonden. Omdat er sprake is van een onderhoudscontract 
bijvoorbeeld. Deze werkzaamheden kun je met voorrang laten 
uitvoeren, zo adviseren keukenleveranciers, omdat er nu tijd voor 
is.

Bezoek het pand regelmatig
Een horecabedrijf dat tijdelijk niet meer in werking is, kan een 
toevluchtsoord worden van bacteriën en ongedierte. Die kun 
je beter op afstand houden. Dat betekent uiteraard dat er geen 
voedselresten in de keuken mogen achter blijven. Geen kruimel. 
En vocht in de apparatuur is ook uit den boze. Daarom is het 
raadzaam om het pand regelmatig te blijven bezoeken, zodat je 
kunt ingrijpen als er toch verontreiniging optreedt omdat je iets 
over het hoofd hebt gezien.

Dieptereiniging
Het is in tijden van inactiviteit raadzaam om extra aandacht 
te besteden aan het grondig reinigen van de professionele 
keuken, ook wel dieptereiniging genoemd. Alle apparatuur 

Lees verder op pagina19

Metos leeft mee met de ondernemers in de huidige coronacrisis, want 
deze uitzonderlijk situatie brengt voor de horeca grote uitdagingen 
met zich mee. Stilstand van de apparatuur kan (vroegtijdige) schade 
veroorzaken en de apparatuur is hier niet op gebouwd. Preventief 
onderhoud, groot onderhoud of het uitvoeren van dieptereiniging is dan 
ook het overwegen waard om de schade of stilstand te voorkomen.

 Om te bepalen waar u en uw apparatuur behoefte aan heeft hebben 
wij een speciale helpdesk geopend om op alle vragen, die per klant 
specifiek zijn, antwoord te geven. Voor deze ongekende situatie liggen 
tenslotte geen kant-en-klare handleidingen op de plank. Daarom biedt 
een persoonlijk gesprek en advies de enige juiste antwoorden waar u 
echt iets aan heeft. Onze helpdesk wordt bemand door zowel technici, 
backofficemedewerkers als servicemonteurs. Mochten wij niet in staat 
zijn om u op afstand te ondersteunen, dan is het mogelijk om uw locatie 
te bezoeken. Dit kan nu tegen een gereduceerd tarief aangezien wij 
begrijpen dat er nu op de kosten gelet moet worden. 
 

Metos helpdesk • Ma t/m vr van 08.00 t/m 17.00 uur
Tel. 088 024 23 75   • E-mail: metos.helpdesk@metos.nl. • Voor meer informatie:  www.metos.nl/nieuws

Voorkom schade of 
stilstand, wij helpen 
u met preventief 
onderhoud

en alles wat met levensmiddelen in aanraking komt, wordt hierdoor 
gereinigd. Vuilophoping vindt vaak plaats op moeilijk bereikbare plekken. 
Aandachtspunten zijn daarom binnenzijden van apparatuur en plekken of 
wanden achter apparatuur die moeilijk bereikbaar zijn. Let daarbij ook op 
de kitranden rondom deze apparatuur, deze zijn door uitzetting en krimp 
gevoelig voor vuil. Ook afzuigsystemen dienen grondig gereinigd te worden 
met uitzondering van de filters die wekelijks gereinigd worden.
Een methode van dieptereiniging is als volgt. De keuken wordt stapsgewijs 
ingeneveld met een speciaal reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel hecht 
zich aan de oppervlakte en begint een reinigende werking. Hardnekkig vuil 
in apparatuur zoals: ovens, bakplaten, magnetrons, steamers, friteuses, 
fornuizen koel- en vriesvakken wordt met de hand verwijderd. Ook op 
moeilijk bereikbare plaatsen wordt handmatig gewerkt. Onder lage druk 
wordt het reinigingsmiddel weer verwijderd. “Daarna is alles volledig vetvrij 
en hygiënisch schoon”, zegt Roland Moesman, salesmanager bij Bouter 
Grootkeukens. “Dit komt ten goede aan de levensduur, de bedrijfszekerheid 
en de hygiëne van de apparatuur dan wel de werkbanken.” Uw 
keukenleverancier kan u vertellen welke bedrijven dit in uw geval het beste 
kunnen doen.

Keuken in de zorg
De keukens in de zorg waar maaltijden voor patiënten en cliënten worden 
bereid, zijn in tegenstelling tot de bezoekersrestaurants, niet gesloten. 
Maar het bezoek aan verpleeghuizen is eerst aan banden gelegd en 
vervolgens verboden om de kwetsbare bewoners te beschermen. Maar 
monteurs die keukenapparatuur repareren of onderhouden, worden wel 

“Coronastilte in de keukens biedt ruimte voor 
groot onderhoud en dieptereiniging.”

“Een horecabedrijf dat tijdelijk 
niet meer in werking is, kan een 
toevluchtsoord worden van bacteriën 
en ongedierte.”
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Voorkom schade aan uw luchtbehandelingssysteem. Juist nu!

Van Zutphen Grootkeuken Service 
plaatst keukens met garantie.
Uw keuken is niet zomaar een verzameling apparaten en voldoende opbergruimte. De keuze voor de 

apparatuur wordt zorgvuldig gemaakt. De indeling wordt afgestemd op het gebruik en uw manier van 

werken. Logisch dat u zo’n keuken alleen toevertrouwt aan een professional. Naar de installatie van de 

apparatuur wilt u immers geen omkijken hebben

Als u een gebruikte keuken heeft aangeschaft kunnen we u 
zelfs helpen met het demonteren, controleren en opnieuw 
installeren van de apparatuur. Vanzelfsprekend heeft u geen 
omkijken naar de montage en geniet u de uitzonderlijke Van 
Zutphen Grootkeuken Service voor het onderhoud. Op als 
onze werkzaamheden krijgt u twee maanden garantie.

Een onafhankelijke gesprekspartner die de technische 
mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder merk en ieder 
product voor u op een rij zet. U krijgt dan een helder beeld van 
wat past in uw budget, voor de ruimte die u heeft en voor de 
manier waarop u wilt werken. Dat wordt wel heel makkelijk 
kiezen!

“Laat Van Zutphen Grootkeuken Service u van dienst zijn 
bij aanschaf, montage én onderhoud van alle apparatuur.”

Onze service- en onderhouds-
monteurs helpen u het hoofd koel 
te houden.

U kunt ons dag en nacht bereiken. Ook in het 
weekend. We streven er zelfs naar de storing 
of het defect, binnen 24 uur te verhelpen. 
Dankzij ons uitgebreide onderdelenmagazijn –
het grootste in Nederland– kunnen we vrijwel 
ieder onderdeel direct uit vooraad leveren. 
Voor u een geruststellen gedachte!

Als uw koel/vriessysteem niet naar behoren 
functioneert, komt de kwaliteit van etenswaren 
in het geding. Helemaal uit te sluiten is 
een storing natuurlijk niet, maar met een 
verstandige aanschaf en regelmatig deskundig 
onderhoud zijn gelukkig veel problemen te 
voorkomen.

Industriële toepassingen stoppen niet om 
17:00 uur. Van Zutphen Service ook niet! Uit 
ervaring weten wij dat problemen zich altijd 
voordoen tijdens topdrukte en ongepaste 
tijden. Juist ook dan zijn de monteurs van Van 
Zutphen Service óók bereikbaar.

“Voor onze onafhankelijke 
servicemonteurs heeft 
geen enkel systeem nog 
geheimen. U kunt daarom 
ook de installatie en het 
onderhoud volledig aan 
ons overlaten.”

Van Zutphen Koelvries Service kan u behulpzaam 
zijn bij het selecteren en aanschaffen van het koel/
vriessysteem dat het beste voldoet aan uw wensen 
en eisen.

Het zijn barre tijden. De hele maatschappij wordt beïnvloed door het 

coronavirus. De Horeca is gesloten. De inkomsten zijn weggevallen. 

Logisch dat er niet wordt stil gestaan bij de onderhoudstoestand van 

het luchtbehandelingssysteem. En toch zou men dat nu juist wel 

moeten doen om straks een enorme kostenpost te voorkomen.

Het lijkt tegenstrijdig. Waarom zou je aan onderhoud van je luchtbehandelings-
installatie doen? Het wordt immers niet gebruikt. Maar het feit dat het niet gebruikt 
wordt, maakt onderhoud extra noodzakelijk. De in het systeem aanwezige vervuiling 
krijgt nu namelijk alle gelegenheid om te verharden en vast te koeken. Bacteriën 
en andere schadelijke micro-organismen krijgen daardoor de ideale biotoop 
aangeboden waardoor zij zich enorm kunnen vermeerderen. Het gevolg is een bizar 
ongezonde situatie. Als straks uw bedrijf weer opgestart wordt, zult u in eerste 
instantie hiermee moeten afrekenen. De datum van de heropening schuift hierdoor 
op. En dat wilt u niet.

Ook als er filters aanwezig zijn, gaat de vervuiling zorgen voor een explosieve 
groei van bacteriën en micro-organismen. Bovendien zorgt de verharding van het 
vuil ervoor dat de filters niet meer goed functioneren. De filterende werking wordt 
aanzienlijk minder terwijl de luchtweerstand enorm kan toenemen. Dit kan er zelfs 
toe leiden dat de werking van uw luchtbehandelingssysteem dusdanig onvoldoende 
is, dat er een onwerkbare situatie ontstaat. 

Ondernemen is vooruitzien. U wilt niet op de dag van de heropening geconfronteerd 
worden met het feit dat u niet kunt starten omdat u dan een onderhoudsmonteur 
nodig heeft. Het vervelende is dat u waarschijnlijk een van de velen bent die om een 
monteur zit te springen. Veel horeca-ondernemingen gaan straks namelijk weer 
gelijktijdig open. En laten we eerlijk zijn, zoveel onderhoudsmonteurs is Nederland 
echt niet rijk. Wilt u dus vertraging voor blijven, maak dan nu alvast een afspraak 
voor het onderhoud aan uw systeem.

Er is overigens ook een ander aspect waar u rekening mee moet houden. Stel dat 
u nu het onderhoud verwaarloost, en bij de heropening van uw bedrijf ontstaan er 
problemen waardoor u gebruik moet maken van uw verzekering. Het eerste wat 
uw verzekeraar u vraagt is om aan te tonen dat u uw luchtbehandelingssysteem 
voldoende heeft onderhouden. Als u dat niet kunt, zijn de problemen – zeker nadat 
uw bedrijf al zo lang gesloten is geweest – niet meer te overzien.

Kortom, wilt u verzekerd zijn van een goed onderhouden systeem, maak dan nu een 
afspraak met de onderhoudsdienst van Nu-Air via telefoon 036-5320710.

toegelaten. De monteurs zullen zich volgens de richtlijnen van 
het RIVM aan een protocol moeten houden. Dat betekent onder 
andere: geregeld en grondig handen wassen, afstand bewaren 
en bij twijfel aan de eigen gezondheid de klus aan een ander 
overlaten.

Onderhoud aan het pand
Een periode waarin weinig gebeurt leent zich voor het verrichten 
van onderhoud. Maar dat geldt niet alleen voor de apparatuur 
in en om de keuken, ook het pand kan onderhanden worden 
genomen. Pandeigenaren zijn soms bereid om mee te denken 
met de ondernemers die bij hen huren. Ze kunnen iets doen 
in tijden van nood. Daarbij kun je denken aan uitstel van 
huurbetaling of onderhoud aan het gebouw. Schilderen of een 
renovatie van de voorgevel bijvoorbeeld. Het kost de ondernemer 
geen geld en het moet toch een keer gebeuren.

Bezorgen of afhalen
Het bezorgen en het afhalen van eten is niet verboden. Een 
groeiende groep ondernemers besluit dit te gaan doen. Zelfs 
enkele sterrenrestaurants bezorgen maaltijden. Uiteraard 
moeten ondernemers zich bij afhalen of bezorgen aan de 
Coronaprotocollen houden. Daarnaast zijn de gebruikelijke 
voorschriften ten aanzien van de voedselveiligheid van kracht. Klik 
hier voor de informatie van het Voedingscentrum.

Monteurs moeten gezond zijn!
De keukenleverancier verklaart dus dat haar monteurs gezond zijn 
en geen gevaar vormen voor de kwetsbare doelgroep van de zorg. 
Aan de andere kant zal ook de zorgorganisatie ervoor moeten 
waken dat de bezoekende monteur niet besmet raakt door een 
cliënt of een medewerker. Als er gevaar dreigt dan moet dat 
gemeld worden zodat de monteur wellicht op een ander tijdstip de 
klus kan klaren.

Op dit onafhankelijk kennisplatform vinden ondernemers en 
keukenprofessionals een overzicht van alle essentiële apparatuur 
voor het inrichten van een professionele keuken. Van horeca tot 

bedrijfskantine, van retail tot restaurant. Daarnaast vinden bezoekers 
een overzicht van de belangrijkste trends van de keukenwereld en 

handvaten om te voldoen aan de actuele wetgeving op het gebied van 
onder andere hygiëne, onderhoud, duurzaamheid en energie.

Kijk op www.grootkeuken.nl

www.grootkeuken.nl 
Op dit onafhankelijk kennisplatform vinden ondernemers en 
keukenprofessionals een overzicht van alle essentiële apparatuur voor het 
inrichten van een professionele keuken. Van horeca tot bedrijfskantine, 
van retail tot restaurant. Daarnaast vinden bezoekers een overzicht van de 
belangrijkste trends van de keukenwereld en handvaten om te voldoen aan 
de actuele wetgeving op het gebied van onder andere hygiëne, onderhoud, 
duurzaamheid en energie.
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The Experts in Pest Control

Het is een turbulente periode waar we ons in bevinden. Die vraagt 

om extra maatregelen voor de gezondheid. Een gezonde omgeving, 

ook in de horeca, is nu voor iedereen belangrijker dan ooit. Een 

professionele desinfectie biedt uitkomst. Met een professionele 

desinfectiebehandeling zorgt u ervoor dat potentieel schadelijke 

bacteriën en/of virussen op een veilige discrete en wettelijk 

conforme manier worden aangepakt. 

Tijdens de desinfectie wordt een desinfectiemiddel met behulp van een vernevelaar 
aangebracht  op oppervlakken en muren van de te behandelen ruimten. Rentokil 
Pest Control biedt een professionele desinfectiebehandeling. Het desinfectiemiddel 
dat zij gebruiken is voedselveilig, niet corrosief, niet vlekkend en veilig te 
gebruiken op ondergronden. Het middel is tevens geschikt om het Coronavirus te 
bestrijden. Naast het gebruik van de vernevelaar worden ook de veelvoorkomende 
aanraakpunten handmatig gereinigd. Na afloop van de desinfectiebehandeling 
worden alle gebruikte materialen op een veilige en wettelijke manier afgevoerd. U 
heeft daar verder geen omkijken meer naar. 

De servicemedewerkers van Rentokil zijn getraind om een professionele desinfectie 
bij u op locatie uit te voeren. De desinfectiedienst is geschikt voor  restaurants, 
lunchrooms, hotels en bioscopen maar ook scholen, sportlocaties, kantines van 
sportclubs of bedrijven. Desinfectie is ook uitermate geschikt om te laten uitvoeren, 
terwijl uw bedrijf gesloten is door de maatregelen rondom het Coronavirus. Na een 
desinfectiebehandeling weet u dat u er alles aan gedaan heeft om uw medewerkers 
en klanten na de intelligente lockdown weer veilig te kunnen ontvangen.

Rentokil is wereldleider op het gebied van ongediertebestrijding- en preventie 
en infectiebeheersing waarbij voortdurend de chemicaliën en methoden worden 
geanalyseerd die worden gebruikt om een uitbraak van een besmettelijke ziekte te 
helpen voorkomen. Hun desinfectiebehandeling draagt bij aan de bescherming van 
uw medewerkers en klanten tegen bacteriële- en virale infecties en u zorgt voor een 
veilige en gezonde omgeving. Vraag naar de desinfectie mogelijkheden op 
+31 (0)800 58 64 667 of info@rentokil.nl

“Het desinfectiemiddel 
dat zij gebruiken is 
voedselveilig, niet 
corrosief, niet vlekkend 
en veilig te gebruiken op 
ondergronden.”

Coronavirus
Geen versoepeling horeca tot medio mei
KHN: Het einde van de coronacrisis is voorlopig nog niet in zicht. De meeste coronamaatregelen die aanvankelijk 

tot en met 28 april zouden gelden, worden verlengd tot en met 19 mei 2020. Dit maakte het kabinet op 21 april 

bekend tijdens de persconferentie na het crisisoverleg dat dinsdag plaatsvond. De verlenging van deze maatregelen 

betekent dat de eet- en drinkgelegenheden voorlopig dicht blijven, behalve voor afhalen en bezorgen. Hotels 

mogen open zijn voor de eigen hotelgasten.

Omdat de volksgezondheid op nummer 1 staat, 
begrijpt KHN het kabinetsbesluit om de maatregelen 
op eet- en drinkgelegenheden nu nog niet te verlichten 
of op te heffen. Maar de overheidsmaatregelen, die 
al gelden sinds 15 maart, hakken er enorm in bij de 
horeca en dit besluit is dan ook enorm teleurstellend. 
Horecaondernemers snakken naar verlichting van 
de maatregelen en wij denken dat Nederland ook 
snakt naar ontspanning die de horeca kan bieden. 
KHN heeft een concreet protocol gepresenteerd 
aan het Ministerie van Economische Zaken, 
zodat met inachtneming van social distancing, 
horecaondernemers goed invulling kunnen geven 
aan de 1,5 meter economie in de horeca. KHN is in 
afwachting van een reactie vanuit het ministerie op 
het concept-protocol om dit snel en op tijd voor 19 
mei te kunnen uitrollen.

Enorme tegenvaller
Het besluit komt niet onverwacht, maar is toch een 
enorme tegenvaller. Desalniettemin gaan we keihard 
door met de voorbereiding voor de dag waarop er 
een versoepeling van maatregelen voor de horeca 
komt. Zodra dit aan de orde is, willen we daar op een 
verantwoordelijke manier meteen op in kunnen spelen.

Geen evenementen tot 1 september
Voor vergunning- en meldingsplichtige evenementen 
betekent deze beslissing dat dergelijke evenementen 
tot 1 september verboden blijven. Een begrijpelijk 
besluit maar wel een grote teleurstelling voor alle 
betrokken partijen. Wel biedt deze beslissing in ieder 
geval eindelijk meer duidelijkheid, zodat de sector hier 
qua voorbereidingen ook op kan inspelen.

Belang van extra maatregelen 
wordt steeds groter
Door de verlenging van de maatregelen, wordt 
de noodzaak van extra steunmaatregelen op het 
bestaande noodpakket nog groter net als de KHN-
verbeterpunten voor de huidige steunmaatregelen. 
Het huidige noodpakket vanuit de overheid helpt op 
verschillende onderdelen, maar dekt bij lange na niet 
alle doorlopende kosten bij een opgelegde sluiting 
zonder omzet. Naast de actieve lobby die KHN 
voert voor cruciale verbeterpunten m.b.t. de NOW-
regeling en de reparatie van de Wet arbeidsmarkt in 
balans (Wab), is KHN van mening dat er zo spoedig 
mogelijk aanvullende steunmaatregelen moeten 
worden genomen. Er is een noodpakket deel II nodig, 

misschien zelfs specifiek voor de horeca omdat daar 
het overgrote deel van de bedrijven sinds 15 maart tot 
en met in ieder geval 19 mei 2020 gesloten is. 

Uit recent onderzoek van KHN onder haar leden, blijkt 
dat 10% van de respondenten aangeeft nu al geen 
buffers te hebben. Een kwart zegt het nog maximaal 
een maand uit te kunnen houden en een derde denkt 
het nog maximaal twee tot drie maanden uit te kunnen 
zingen. De nood onder horecaondernemers is groot, 
snel handelen door de overheid is gewenst.

“Uit recent onderzoek van 
KHN onder haar leden, 
blijkt dat 10% van de 
respondenten aangeeft nu al 
geen buffers te hebben.”

Gepubliceerd op: 21 april 2020
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De van oudsher vertrouwde afhaalfunctie biedt in deze tijden 

voor menig frituurspeciaalzaken nog enigszins houvast. Sterker 

nog, het kan zelfs kansen bieden. Dat neemt niet weg dat ook in 

deze branche werk aan de winkel is om zich staande te houden 

zolang de coronacrisis voortduurt.

Lichtpuntjes aan de  horizon voor cafetaria’s
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“We horen verschillende geluiden van onze leden,” vertelt Frans van Rooij, directeur 
vakvereniging ProFri. “De ene frituurspeciaalzaak heeft echt moeite om nu het hoofd 
boven water te houden, een ander laat zowaar een kleine plus zien. Er zijn zoveel 
factoren die bepalend zijn, denk aan locatie maar ook aan de inrichting van een zaak. 
Zijn er veel zitplekken of ligt de focus vooral op het afhalen? Als vakvereniging is het 
belangrijk dat wij samen een geluid laten horen en samen de schouders er onder 
zetten. Daarbij moeten we vooral kijken naar wat wél kan en het positief benaderen.”

Voorstel anderhalve-meter-economie
Direct na de horeca-lockdown is ProFri in actie gekomen. Om haar leden en andere 
frituurspeciaalzaken op de hoogte te houden heeft zij een speciale webpagina in 
het leven geroepen, corona.profri.nl. Hierop staan onder veel gestelde vragen, de 
laatste updates en praktijktips over onder meer gedoseerde toelating van klanten in 
de zaak en financiële scenario’s. “Samen oefenen we achter de schermen druk uit op 

Frans van Rooij:
“De ene frituurspeciaalzaak 
heeft echt moeite om nu het 
hoofd boven water te houden, 
een ander laat zowaar een 
kleine plus zien.”

Lees verder op  pagina 30
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DE AARDAPPELSPECIALIST

www.johnvanderkroon.nl • info@johnvanderkroon.nl

Zelf frites bakken is weer helemaal hot. Wij leveren het jaar 
rond kwalitatief uitstekende frites-aardappels. Wij zorgen voor 
optimale bewaarcondities van onze aardappelen. Hierdoor zijn 

onze aardappelen het gehele seizoen optimaal.

de overheid voor bijvoorbeeld adequate steunmaatregelen. Ook 
hebben we samen met brancheclubs VCHO (Chinees-Aziatische 
horeca) en het Ambachtelijk IJscentrum een voorstelprotocol 
voor de anderhalve-meter-economie opgesteld en ingediend bij 
het ministerie. Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) sluit nu aan 
bij deze samenwerking. Het protocol dat is ingediend betreft een 
voorstel met richtlijnen voor restaurants en andere horecabedrijven 
met zitgelegenheid, zoals bij sommige cafetaria’s en ijssalons We 
hadden dit graag samen gedaan met Koninklijke Horeca Nederland. 
Helaas hielden zij de boot af. Een gemiste kans wat ons betreft.” 
In dit voorstel wordt naast de gebruikelijke maatregelen als 
handschoenen, mondkapjes en afscheidingen met transparante 
schermen gesproken over het invoeren van een temperatuurmeting 
bij klanten en het begeleiden naar een tafel door een medewerker 
wanneer de klant kiest voor consumptie ter plaatse. 

Modelcafetaria
De vraag die bij veel frituurspeciaalzaken leeft, is ‘hoe richten wij 
onze zaak in op de anderhalve-meter-economie’?  Hiervoor richt 
ProFri samen met een cafetariaformule een modelcafetaria in dat 
voldoet aan de nieuwe realiteit. Aan alles wordt gedacht in deze 
proefopstelling. “We doen dit uiteraard om horecazaken die naast 
een afhaal- en bezorgfunctie ook een zitgedeelte hebben, een 
voorbeeld te geven. Anderzijds willen we de media informeren. Van 
deze proefopstelling laten we video’s maken die onze leden kunnen 
bekijken.”

Online sparren
Nu fysiek samenkomen niet mogelijk is, biedt internet een uitkomst. 
Zo gaat binnenkort de ProFri-community live waar leden online 
met maximaal tien of twaalf collega’s hun ervaringen en ideeën 
uit kunnen wisselen. Deze komen in de plaats van de regionale 

ledenbijeenkomsten. Voor de jaarvergadering onderzoekt ProFri de 
mogelijkheden om dit via een livestream te gaan doen. 

Juist kansen voor cafetaria’s
Uitgerekend voor de cafetaria’s en andere frituurspeciaalzaken 
liggen er wellicht kansen in de toekomstige anderhalve-meter-
economie.  “Ze hebben van oudsher een afhaalfunctie. In veel 
huishoudens is het wekelijkse frietje met kroket en andere 
gefrituurde lekkernijen een traditie. Dat stemt ons hoopvol omdat 
ons bedrijfstype relatief eenvoudig is aan te passen aan de nieuwe 
vereisten. De meeste cafetaria’s hebben bijvoorbeeld al een 
toonbank waardoor je automatisch ruimte creëert. Het vormt in 
combinatie met een doorzichtig scherm een prima buffer tussen 
het personeel en de gasten. Daarnaast blijft afhalen onverminderd 
populair. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat dit versterkt 
wordt nu we gedwongen thuis moeten blijven. Mensen hebben 
toch behoefte aan sociaal contact, afhalen wordt dan een uitje. 
Ook zijn cafetaria’s over het algemeen ruim en licht ingericht. 
Dit kan bijdragen aan een veilig gevoel bij klanten.” Wat volgens 
Van Rooij bovendien een belangrijk voordeel is, is dat cafetaria’s 
vaak gevestigd zijn in een buurt en niet in een druk stadscentrum. 
“Mensen mijden plekken waar veel mensen samenkomen. Een hapje 
eten halen bij je om de hoek waar het rustiger is en je de mensen 
kent, voelt prettiger.”

“Nu fysiek samenkomen niet mogelijk is, 
biedt internet een uitkomst.”

Ga voor meer informatie en concepten naar 
www.njoy-softijs.nl

FABRIEK VAN GROOTKEUKENAPPARATUUR
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Hot2Home is uitkomst voor thuisbezorging 
Buiten de deur eten kunnen we door de coronacrisis nog niet. Maaltijden afhalen of thuis bezorgen kan daarentegen wel. En 

dus schakelt menig horecaondernemer noodgedwongen over op deze markt om nog enig inkomsten te hebben. Het Hot2Home 

concept van Lamb Weston sluit daar perfect bij aan.

“De coronacrisis blijkt een katalysator voor de 
thuisbezorging,” vertelt Bart Oostwouder, Country 
Marketeer Benelux & Scandinavië bij Lamb Weston. 
“Ook als het moment daar is dat ons leven weer 
‘normaal’ zal zijn, zal het aantal thuisbezorgde 
maaltijden hoger blijven dan voor de coronacrisis. Een 
deel van de restaurants in het hogere segment ontdekt 
nu namelijk de mogelijkheden van thuisbezorging en 
zal dit deels voortzetten nadat de deuren weer open 
mogen.”

Verschil
Een groot verschil met het ‘pre-coronatijdperk’ 
volgens Oostwouder is echter wel dat kwaliteit een 
belangrijkere rol gaat spelen. Kwaliteit in de maaltijden 
zelf, maar ook wat betreft verpakking, manier van 
serveren en het bezorgen.  “Ons Hot2Home concept 
sluit daar perfect op aan. Twee jaar geleden is 
dit concept voor afhaal en thuisbezorging al door 
ons geïntroduceerd; nu bewijst het haar kracht. De 
aardappelproducten hebben een speciaal zetmeel 
laagje. Dit laagje is uniek en speciaal ontwikkeld 
om de friet langer warm en knapperig te houden 
vergeleken met andere friet. In combinatie met de 
uniek ontwikkelde Hot2Home cup die het vocht 
afvoert, blijven de frietjes warm en knapperig tot wel 
20 minuten. Uitermate geschikt dus voor afhalen en 
thuisbezorging.” 

Eén product, veel variaties
Hot2Home is echter niet alleen voor de bezorgmarkt 
geschikt. Juist ook in de restaurants zelf is het perfect 
inzetbaar. “Niet alleen de gasten moeten anderhalve 
meter afstand houden, ook de keukenbrigade zal 
zich moeten aanpassen. En dat vraagt creativiteit 
van de chef-kok. Hot2Home friet is in de basis een 
gewoon frietje zonder kruiden. Hierdoor leent het 
zich uitstekend om te variëren met toppings en dus 

voor meer variatie op de menukaart. Je geeft het net 
zo makkelijk een Italiaanse twist door een topping 
van Parmezaan en rozemarijn als een stevige twist 
met bacon en kaassaus. De knapperige friet dit 
prima aan.” Horecaondernemers kunnen Hot2Home 
eenvoudig online bestellen. De friet is verkrijgbaar 
bij de groothandel en online via de webshop van 
Thuisbezorgd.nl. De cups zijn te bestellen via de 
webshop www.hot2home.nl. 

Sympathieke acties
Ondanks dit mooie thuisbezorgconcept eten we 
per saldo met z’n allen minder friet dan voorheen. 
“De momenten bij uitstek voor een frietje, denk aan 
evenementen en feestjes, zijn er nu niet. Daar kunnen 
we momenteel niet van genieten. De aardappelboeren 
zitten daardoor nu met een overschot aan 
aardappelen. Om daar aandacht voor te vragen steunt 
ons bedrijf de actie van benefrietjes.nl.” Dit initiatief 
is door de brancheorganisatie Akkerbouw in het leven 
geroepen om grootschalige voedselverspilling tegen 
te gaan en het acute overschot te verminderen. Niet 
alleen worden mensen opgeroepen om vaker een 
frietje te eten, ook worden in april de medewerkers in 
de zorg en andere vitale sectoren getrakteerd op een 
portie Benefriet. 

Volle vaart
Ondertussen zitten ze bij Lamb Weston niet stil en 
gaat de doorontwikkeling van Hot2Home in volle vaart 
verder. “In het begin van dit artikel gaf ik al aan dat 
de kwaliteit belangrijker gaat worden. Door nog meer 
mogelijkheden te bieden in de productdiversiteit, de 
verpakking en de manier van serveren kunnen we nog 
beter inspelen op de behoefte van onze klanten in 
zowel de restaurants als bij afhaal en thuisbezorging.” 

“Twee jaar geleden is dit concept voor afhaal en 
thuisbezorging al door ons geïntroduceerd; 
nu bewijst het haar kracht.”

Gemak dient de Chef

Jan Smink professioneel chef endourser Bebo Culinaire.

Jan Smink professioneel top chef 

die kookt met producten waar hij als 

boerenzoon mee is opgegroeid zorgt 

voor culinaire Friese gastronomische 

ervaringen. Bebo dat al sinds 1931 

margarine producten produceert 

in Friesland voor de foodservice 

professional, komt nu met een culinaire 

oplossing voor overheerlijk 

bakken & braden!

• Nieuwe receptuur met volle 
botersmaak in een ergonomische fles 

• Met één hand te gebruiken
• Geen onhandige verzegellip 
• Lekvrije dop

Bebo Culinaire is te gebruiken als 
geclarifieerde boter en bevat 100% vet, 
hierdoor is het dé basis voor smaakvol 
bakken en braden.

Beter met 
BEBO

Benodigdheden: 
* Spaghetti

* Lente groentes
* Zalmmoot 

* Citroen
* Peterselie

* 50 ML Bebo Culinaire
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De voordelen van Filta

Sinds 2013 is FiltaBenelux de franchisegever 
van Filta Environmental voor de Benelux. Filta is ’s werelds grootste 
frituurmanagement service voor het filteren van frituurolie. Wij zijn een 
mobiele, milieuvriendelijke service voor het op microbasis filteren van 
frituurolie en het professioneel schoonmaken van de frituren. Met deze service 
besparen onze klanten tijd, geld en wordt ook de voedselkwaliteit verbeterd.

Compleet frituurmanagement
Regelmatig bezoek leidt tot verlenging van de levensduur van frituurolie 
tot wel 100%. Met een speciaal ontwikkeld microfilteringssysteem wordt 
de olie bij baktemperaturen uit de frituurbakken gehaald. Voedselresten en 
onzuiverheden, zoals voor de gezondheid schadelijke koolstofresten worden 
eruit gefilterd. De olie wordt na een grondig vacuüm schoonmaak van de 
friteuse weer overgebracht naar de friteuse, zodat deze weer gebruiksklaar is.

Hewigo bv is verheugd te kunnen melden dat ook wij partner zijn van Profri.
Al meer dan 50 jaar bouwen wij hoogwaardige frituurbakwanden, van klein tot groot.
 

Eenvoudig voor bijvoorbeeld in een verkoopwagen tot aan uitgebreid met alles erop en eraan. Zelfs ovens 
welke op afstand zijn te monitoren en in te stellen indien wenselijk.
Ook een app voor uw (android) telefoon wordt bijgeleverd. U heeft hiermee een compleet overzicht over uw 
oven en uw verbruiken. Deze verbruiken, gas of elektrisch, zijn ongelofelijk laag omdat onze ovens behoren 
tot het top segment wat rendement aangaat.

Reeds meerdere generaties Heijerman hebben Hewigo tot het niveau gebracht waarop we nu zitten. En trots 
zijn wij dat we als enige bakwandenbouwer in Nederland nog  steeds kunnen zeggen dat we een  zelfstandig 
familie bedrijf hebben.

Samen met onze medewerkers willen wij frituurbakwanden produceren en installeren waarmee u, tegen 
minimale kosten, uw klanten op een goede manier kunt bedienen. Natuurlijk hebben wij voor de storingen, 
die gelukkig zeldzaam voorkomen, een team van mensen om u snel en adequaat te helpen.

Informeer vrijblijvend of kijk op internet  • www.hewigo.com • 0543 512 423

FABRIEK VAN GROOTKEUKENAPPARATUUR

NEFS Aardappelen 
Nefs aardappelen is opgericht in 1964 met 
het telen en verhandelen van Aardappelen 
aan grootkeukens en cafetaria’s. zo is het 
bedrijf in 1988 gestart met het schillen en 
snijden van Aardappelproducten zoals verse 
frites,bonken,tafelaardappelen.
De veelzijdigheid van het product,kwaliteit en 
service ,geven ons bedrijf een naambekendheid 
die inmiddels uitgestrekter reikt dan de 
grenzen omgeven door de beroemde 
brabantse wal. Wij richten ons voornamelijk op 
Cafetaria’s,grootkeukens,groentenwinkels en 
Verdere horecaondernemers .
 

Verse Friet 
Zeg je Verse friet ,dan zeg Je Agria of Bintje 
. De aardappelrassen die er qua smaak met 
kop en schouder bovenuit springen .
Wij zeggen ook wel: 
De Beste Aardappel voor de Lekkerste Friet!

Dagelijks leveren we vers gesneden friet 
in verschillende snijmaten van 10 t/m 13 
millimeter.
In verpakkingen van vijf en tien kilogram.
Zo kunt u zelf bepalen wat het beste bij u 
onderneming past .

Het wordt steeds duidelijker dat de maatregelen, 
om het corona virus in te dammen, langer zullen 
voortduren dan vooraf gedacht. Het kabinet vraagt 
dan ook aan het bedrijfsleven om mee te denken hoe 
de traditionele horeca weer open kan, zonder dat we 
anderen of onszelf in gevaar brengen.
Voor ons als kassaleverancier is er een cruciale rol 
weggelegd om dit mogelijk te maken. Wij werken dan 
ook op volle toeren om te zorgen dat de horeca, met 
de nodige aanpassingen, snel weer open kan gaan:
Zo maken wij het mogelijk voor onze klanten om 
eenvoudig producten online te verkopen, zonder dat 
hier enorme kosten aan verbonden zijn. Deze tool kan 
zelfs nu al ingezet worden.
Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van andere 
handige functionaliteiten om jouw horecazaak verder 
te helpen.

Bijvoorbeeld een tool die ervoor gaat zorgen dat jullie 
gasten direct vanaf hun tafel kunnen bestellen en 
afrekenen, zodat het aantal contactmomenten met het 
personeel geminimaliseerd wordt.
Daarnaast zorgt het kassasysteem er voor dat er 
gerouleerd zal worden onder het aantal afhaalpunten. 
Deze maatregel is noodzakelijk om knelpunten in het 
afhaal proces te voorkomen en spreiding van klanten 
te handhaven.
Op deze manier zorgen we er samen voor dat de 
horeca snel weer veilig open kan, zonder dat u uw 
zorgen hoeft te maken over uw gasten of personeel. 
Samen komen we sterker uit deze crisis en samen 
maken we de horeca nog geliefder dan hij al was.

Spont wenst alle snackbars en afhaalgelegenheden 
veel succes de komende periode.

Zo veel meer dan alleen een iPad kassa

www.spont.cash

De lekkerste verse frites
Zelf frites bakken is weer helemaal hot. Wij leveren het jaar 
rond kwalitatief uitstekende frites-aardappels. Wij zorgen voor 
optimale bewaarcondities van onze aardappelen. Hierdoor zijn 
onze aardappelen het gehele seizoen van uitstekende kwaliteit.

Advies
In samenwerking met Vlaams Friteshuis Van Gogh uit 
Amersfoort kunnen wij je begeleiden naar het openen van een 
mooie verse frites-zaak.

www.johnvanderkroon.nl • info@johnvanderkroon.nl
DE AARDAPPELSPECIALIST

Scoren met softijs van Njoy
In deze lastige tijd is iedereen op zoek naar 
innovatieve ideeen om toch zoveel mogelijk omzet 
te draaien en het hoofd boven water te houden. We 
zien dat er steeds meer cafetaria`s en ijssalons open 
gaan. De eerste weken moest iedereen erg wennen 
aan alle regeltjes en zoeken naar diverse oplossingen 
om toch open te kunnen gaan. We zien nu dat de 
laatste weken, ook door het mooie weer steeds 
meer zaken op een verantwoorde manier open gaan. 
Ook de klanten zijn er steeds meer aan gewend om 
volgens de regeltjes toch steeds meer buiten de deur 
te komen.
Juist omdat de terrasjes en restaurants nog gesloten 
zijn zoekt men toch naar een andere versnapering en 
komt men al snel op een heerlijk ijsje uit. We merken 
dat dit een echte traktatie is geworden mede door 
het mooie weer. We spreken nu veel ondernemers die 

afgelopen weken open zijn gegaan en nu veel meer 
ijs verkopen dan normaal rond deze tijd. Zeker nu kun 
je je ook goed onderscheiden en meer uit de ijsomzet 
halen dan in een normale tijd. De klanten willen 
nu best voor een speciaal en lekker ijsje wat meer 
betalen dan het normale oubliehoorntje. Met Njoy 
softijs spelen we hier ook zeker op in en via diverse 
sociaal media kanalen plaatsen we steeds erg leuke 
thema ijsjes die alle klanten weer kunnen gebruiken 
voor hun eigen media. Op koningsdag hadden we 
bijvoorbeeld diverse leuke oranje sundaes die veel 
klanten hebben gebruikt. 

Dit jaar zijn we ook de markt op gekomen met een 
100% biologisch sundea bekertje in 3 maten, een 
mooie uitstraling en erg hygienisch in deze corona 
tijd. We merken namelijk dat veel klanten nu het ijsje 

in een bekertje willen ipv een hoorntje. Daarnaast 
hebben we bij Njoy veel leuke kinderijsjes zoals de 
Shooter, Funniezz en disney kinderbekers en het 
ouderwetse gompie bekertje met kauwgombal. Dit 
zijn allemaal leuke ijsjes die toch wat meer kassa 
aanslag brengen dan het normale kinderijsje. Tevens 
komen kinderen hier graag voor terug.

Wij van Njoy softijs wensen iedereen een goede 
gezondheid toe en positieve energie om de komende 
tijd weer langzamerhand te kunnen gaan bouwen aan 
een normalere maatschappij waarin we weer op een 
leuke manier kunnen gaan ondernemen.

VergeerToys.nl

Uw vertrouwde leverancier van de leukste 
kinderartikelen
VergeerToys is dé importeur & leverancier 
van speelgoed, menuboxen, 3D, IJs- en Slush 
Puppy bekers specifiek voor de horeca. 
De kracht van VergeerToys zit hem in de 
persoonlijke aandacht, service richting de 
klant, een goede prijs-kwaliteitsverhouding en 
het in de gaten houden van trends. 

Bekijk op onze website het uitgebreide 
assortiment van menuboxen, bekers en heel 
veel leuk speelgoed. Direct uit voorraad 
leverbaar! Neem bijvoorbeeld onze interactieve 

menuboxen. Een unieke ervaring van onze 
vertrouwde kwaliteit menuboxen waarvan de 
print door middel van een gratis App op een 
mobiel of tablet tot leven komt. Alleen bij ons 
verkrijgbaar dus dit mag u niet missen! 
Houd onze website in de gaten of word 
abonnee van onze gratis nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van onze producten.

www.vergeertoys.nl
info@vergeertoys.nl

Vanaf 1 april produceren De Kuiper, Florigo en Hegro hun 

bakwanden onder één dak en daarmee geven ze uitvoering 

aan de slogan ‘Synergy made valueable’ die de Ducate 

Group, waar ze trots onderdeel van zijn, hanteert.

Elk van de merken heeft een eigen productielijn in de moderne fabriek 
aan de Glazenmakersweg. Dit zorgt ervoor dat ze elk hun eigen 
identiteit behouden. Hun bestaansrecht ontlenen de merken aan die 
identiteit en dankzij een zorgvuldig samengesteld assortiment vullen 
ze elkaar in de markt aan.
De samenwerking tussen de merken is vooral te zien in de organisatie. 
Waar mogelijk worden werkzaamheden samengevoegd, zoals bij 
inkoop, administratie en service. Maar waar nodig blijven de merken 
gescheiden, zoals in de productie maar ook in engineering. 
Hegro heeft op de Horecava een compleet nieuwe productlijn 
gepresenteerd, de ‘Revolution’. Een serie van ruim dertig modellen, 
naar keuze gasgestookt of elektrisch, met alleen een vetfilterinstallatie 
als optie. De kracht van deze Revolution is standaardisatie, waardoor 

er snel en tegen een scherpe prijs geproduceerd kan worden.
De Kuiper richt zich vooral op België en Nederland en is van 
oudsher sterk in standalone units en visbakovens, maar ook voor 
complexe frituurovens met bijvoorbeeld een transfersysteem staat 
De Kuiper klaar. De Kuiper is ook in de innovator in de groep. Nieuwe 
technieken worden bij De Kuiper toegepast en vinden daarna hun 
weg naar de andere merken.
Recent heeft De Kuiper een volautomatisch 
vetfiltersysteem ontwikkeld. Op dit moment 
wordt onderzoek gedaan naar alternatieve 
verwarmingstechnieken, die passen bij de 
energietransitie.

Florigo opereert internationaal en is onder meer 
sterk vertegenwoordigd in de Engelse en Ierse 
Fish and Chips markt, waar bakwanden veel 
vaker dan in Nederland in een toonbank- of 
eilandopstelling worden gebouwd, maar ook in 
Nederland en België is het merk een begrip. 
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Bij NieuweStroom schoppen we graag een beetje tegen de status 

quo. Maken we de klant gelijkwaardiger. Onze oprichters werden 

door de markt echt voor gek verklaard dat we onze klanten volledige 

vrijheid bieden. 

En dat we de werkelijke en transparante marktprijzen aan ze doorgeven in plaats 
van vaste prijzen met een onduidelijke prijsopbouw. Onze klanten ervaren het 
inmiddels als nieuwe standaard en dat is mooi. 

We stellen ons graag uitgebreider voor, maar de horecabranche staat volledig op 
z’n kop nu. Daarom meer over hoe we je door deze tijd heen helpen:

Met de tijdelijke sluiting of beperkte opening van je zaak is je energieverbruik lager. 
Bij NieuweStroom heb je dan ook direct minder kosten. Dat komt doordat we je 
werkelijke verbruik maandelijks met je verrekenen. Een standaard voordeel van ons 
concept, maar nu extra waardevol. 

We koppelen je werkelijke verbruik rechtstreeks aan de controleerbare 
spotmarktprijzen met een kleine vaste opslag per kWh/m³. 
We weten je exacte verbruik en kunnen het dus meteen 
factureren. 

De spotmarkt was afgelopen 7 jaar gemiddeld 
trouwens 10-21% goedkoper dan de lange 
termijnbeurs, de basis van vaste prijzen. Je hebt 
daardoor in de kern al een groot prijsvoordeel. Niet 
alleen periodiek, maar doorlopend. 

Mail ons op info@nieuwestroom.nl, 
dan maken we meteen tijd voor verdere uitleg. 

De nieuwe standaard

Tip 1: DEUR DICHT OF NIET?
Het is begrijpelijk dat veel bedrijven tot het uiterste 
blijven proberen om omzet te draaien; dat kan 
feitelijk alleen nog met maaltijdbezorging en 
afhaalbestellingen.
Elke ondernemer dient zichzelf af te vragen of het in 
zijn zaak mogelijk is en blijft om de werkzaamheden 
doorgang te laten vinden binnen de voorwaarden van 
het RIVM. Blijft het mogelijk met minimaal contact en 
anderhalve meter afstand tot elkaar en jouw klanten? 
Zo niet, dan moet je je als ondernemer afvragen of je 
open blijven écht verantwoord vindt.
Immers: je bent en blijft als ondernemer 
verantwoordelijk voor een gezonde en veilige 
werkplek voor je medewerkers (en jezelf natuurlijk). 
Bovendien kán je verdiencapaciteit in de toekomst 
worden aangetast als jij of jouw medewerkers 
onverhoopt ziek worden.
Kijk jezelf dus goed aan in de spiegel bij elke 
beslissing die je neemt en vraag je af: is wat ik nu doe 
de extra risico’s echt waard?

Tip 2: CHECK MEDEWERKERS
Check medewerkers voordat ze aan hun dienst 
beginnen. Hoesten ze niet, hebben ze geen verhoging, 
zijn ze niet ziek?
Stel gerichte vragen over hun sociale contacten 
buiten het werk om (vraag ook nadrukkelijk of ze die 
willen beperken tot hun huiselijke kring). Bij twijfel: 
laat de medewerker niet beginnen aan zijn/haar 
dienst, maar stuur haar/hem naar huis.
Immers: elk risico moet je zoveel mogelijk uitsluiten.

Tip 3: VASTE FUNCTIES EN 
WERKPLEKKEN
In veel frituurspeciaalzaken kun je maar op één 
manier achter de toonbank komen. Het is raadzaam 
ervoor te zorgen dat je van twee kanten de bakwand 
kunt bereiken.

Zo voorkomen je dat medewerkers elkaar in de kleine 
ruimte voortdurend moeten passeren. Zorg dat elke 
medewerker tijdens zijn dienst zoveel mogelijk een 
vaste eigen werkplek heeft, zowel aan de bakwand als 
aan de toonbank.

Reinig nadat een dienst erop zit de knoppen, 
handvaten (frietmandjes), gereedschappen 
en bijvoorbeeld de kassa voordat een andere 
medewerker de dienst overneemt.
Zorg ook bij bezorging voor minimaal contact. Dit 
betekent: laat de bestelling door een minimaal aantal 
handen gaan en houd afstand tot de klant aan wie de 
bezorgbestelling overhandigd wordt. Belangrijk is nog 
even dit: onderzoeken hebben aangetoond dat het 
virus op gladde oppervlakken (plastic tasjes, bakjes 

Coronavirus: 
Praktijk Tips voor Frituurspeciaalzaken

van polystyreen) nog lang kan overleven. Op karton en 
papier houdt het virus een stuk minder lang stand.
Zorg dus dat je verpakkingen en omverpakkingen 
zo minimaal mogelijk aanraakt: niet op allerlei 
verschillende plekken, maar zoveel mogelijk op 
één plek. Niet met de volle hand, maar tussen twee 
vingers.

Tip 4: KUCHSCHOTTEN EN 
MONDKAPJES
Neem maatregelen om het risico in te dammen van 
besmetting door/van medewerkers en door/van 
klanten.
• Plaats kuchschotten van plexiglas bij de kassa.
• Plaats indien dit mogelijk is kuchschotten tussen de 

werkstations aan de bakwand.
• Overweeg of je medewerkers mondkapjes laat 

dragen; ze zijn vooral bedoeld om anderen niet te 
besmetten.

• Zie erop toe dat medewerkers regelmatig hun 
handen wassen; gedurende minimaal 20 seconden.

• Laat de verpakkingen en gereedschappen niet door 
meerdere handen gaan.

• Vertel al je medewerkers dat ze zich terug moeten 
trekken (bijvoorbeeld achter de zaak) als ze voelen 
aankomen dat ze moeten niesen.

• Zorg voor voldoende zeep en 
ontsmettingsmiddelen. Draag iedereen op na elk 
toiletbezoek ontsmettende doekjes te gebruiken 
voor onder meer de deurklinken.

• Het spreekt vanzelf dat de toiletten niet voor 
bezoekers toegankelijk zijn. Denk goed na of je 
klanten met extreem hoge nood (mensen met 
bijvoorbeeld darm- of blaasproblemen) de toegang 
weigert of toestaat; bedenk van tevoren in elk geval 
hoe je hier mee omgaat, zodat je altijd een antwoord 
hebt.

• Handschoentjes voor een optimale hygiëne? Dat 
kan, maar ze hebben alleen zin als ze regelmatig 
gewisseld worden.

• Wijs medewerkers erop als ze vaak aan hun neus, 
mond, ogen, haar of gezicht zitten. Dit is, indien de 
handen besmet zijn, de manier waarop corona kán 
worden overgebracht. Tip: als je iets in de handen 
hebt, verdwijnt de impuls om aan je gezicht te 
zitten.

• Nu meer dan ooit: het belang van gezonde 
medewerkers gaat vóór het belang van de klant. 
Steun dus jouw personeel maximaal als er 
bijvoorbeeld conflicten ontstaan over het afstand 
houden tot elkaar.

Tip 5: GEDOSEERDE TOELATING
Schroom niet om klanten er actief toe aan te zetten 
voldoende afstand tot elkaar in acht te nemen.
Spreek mensen aan die samen naar jouw bedrijf 
komen: dit is nadrukkelijk niet in lijn met de laatste 
regels van de overheid. Mensen dienen zoveel 
mogelijk alléén hun bestellingen af te halen en niet 
voor de gezelligheid hun hele gezin of vriendengroep 
mee te nemen.

Is er nog altijd sprake van een afhaalpiek?
Laat dan klanten gedoseerd toe, zodat je voorkomt dat 
ze binnen te dicht bij elkaar staan. Als je een terras 
hebt, gebruik dit dan als wachtruimte buiten. Zorg dat 
het terrasmeubilair ver genoeg uit elkaar staat, zodat 
wachtende klanten anderhalve meter afstand tot 
elkaar kunnen houden.

Er zijn voorbeelden van cafetaria’s die een 
bestelrouting met een aparte in- en uitgang hebben, 
afgezet met veiligheidslinten. Buiten wachten de 

klanten tot hun naam wordt omgeroepen. Dan mogen 
ze weer naar binnen om via dezelfde routing de 
bestelling af te halen. Veel bedrijven plakten tape 
op de winkelvloer om klantenvakken te creëren of 
wachtlijnen aan te geven bij de toonbank.

Tip 6: FINANCIËLE SCENARIO’S
Raadzaam is het als ondernemer financiële scenario’s 
te maken voor jouw zaak voor de komende weken 
en maanden. Zo zie je in één oogopslag voor welke 
problemen je kúnt komen te staan en wanneer dit 
gebeurt.

Bekijk ook goed welke bestellingen je voor de 
komende weken hebt gedaan en welke verplichtingen 
je bent aangegaan en bekijk of die nog van toepassing 
zijn.

Afhankelijk van de uitkomst van jouw financiële 
scenario’s, is het wellicht raadzaam proactief contact 
op te nemen met jouw adviseur, bank, financier of de 
Belastingdienst om regelingen te treffen.

Verder: als je in een gehuurd pand zit, ga dan het 
gesprek aan met jouw huurbaas. Probeer elkaar 
tegemoet te komen. Heineken introduceerde 
een huurverlaging van een halve maand voor 
ondernemers die gevestigd zijn in panden van de 
brouwer.

Tip 7: RUIMTE OP 
REKENINGCOURANT
Banken (en enkele andere kredietverstrekkers) 
zijn soepeler met het verstrekken van extra 
kredietruimte. Als jouw bedrijf de potentie heeft 
om na de crisis voldoende verdiencapaciteit te 
genereren, is de volgende overbrugging misschien te 
overwegen. Vraag extra kredietruimte aan op jouw 
rekeningcourant. Dat geeft het veilige gevoel dat je 
over financiële ruimte beschikt. Heb je de extra ruimte 
niet nodig, dan draai je de verruiming van het krediet 
na de coronacrisis weer terug.

Tip 8: ZIJN ER ANDERE 
ALTERNATIEVEN?
Je hebt er natuurlijk al lang over nagedacht: welke 
alternatieven zijn er verder nog om de verkoop voort 
te zetten? Of kan ik nu dingen in gang zetten die mij 
een voorsprong geven als de coronavirus voorbij 
is? We doen enkele suggesties en noemen enkele 
voorbeelden.
• Neem de infrastructuur in eigen hand. Zorg dat jouw 

klanten voortaan rechtstreeks bij jouw bestellen, 
ook online. Dit doe je door een eigen infrastructuur 
van internet en apps te scheppen en met flyers 
en promotie bestelloyaliteit te kweken in jouw 
verzorgingsgebied.

• Introduceer een crisisassortiment van 
kernproducten en hardlopers die een goed 
rendement hebben en waarvan de bereiding niet te 
bewerkelijk is. Zo kun je snel en doelmatig werken 
met een minimum aan handelingen en arbeidsuren.

• Is autoservice mogelijk bij jouw bedrijf? 
Restaurantketen Loetje introduceerde bij enkele 
vestigingen een eigen Biefstuk Drive.

• Is verkoop vanuit een frietkraam of foodtruck 
iets voor jou? Zeker als je over veel eigen grond 
beschikt, kan dit een oplossing bieden. Je hebt 
minder medewerkers nodig; wel lopen natuurlijk de 
vaste lasten van jouw vaste bedrijfspand gewoon 
door.

Lees verder op pagina 39
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‘Royal Smilde is de perfecte basis 
voor onze ambachtelijke snacks’ 

Cafetaria XL De Oude Gracht in Eindhoven is één van 
de weinige familiebedrijven in deze tak van sport. 
In 1964 begonnen de ouders van huidig eigenaar 
Harold van Ballegooijen, met het cafetaria. Harold is 
de tweede generatie en de derde generatie staat al 
in de startblokken. Het familiebedrijf staat bekend 
om haar ambachtelijke producten. Harold:  “Een deel 
van onze producten maken we zelf op ambachtelijke 
wijze. Dat gaat voornamelijk om onze snacks. Een 
aantal van deze huisgemaakte producten zijn door de 
keurmeesters van het Nederlands Frituurcentrum met 
goud bekroond, dat betreft de huisgemaakte nasibal, 
bamibal en gehaktbal.” Naast de huisgemaakte 
snacks, staan pizza, menuschotels, burgers en 
diverse kipgerechten op de menukaart. 

Geen omkijken naar
Cafetaria XL beschikt over het Goed Gefrituurd 
Keurmerk dat staat voor vakmanschap, veiligheid 
en hygiëne en verantwoordelijkheid. “De basis voor 
goede frites en snacks is de olie. Wij gebruiken 
hiervoor al jaren naar volle tevredenheid de frituurolie 
van Royal Smilde Natura. De kwaliteit is heel goed. 
Wij hebben hier twee verpakkingen van 220 liter 
staan. Om de twee weken wordt de nieuwe olie 
geleverd en de oude olie opgehaald. Daar hebben we 
geen omkijken naar, bovendien scheelt het enorm aan 
opslagruimte. Voor de hoeveelheid die wij gebruiken 
zou ik anders ruimte moeten maken voor wel bijna 
zestig kleinere dozen. Het scheelt natuurlijk ook veel 
verpakkingsmaterieel. Voor de afgewerkte frituurolie 

ontvangen wij bovendien een eerlijke vergoeding. Ook 
in deze tijden komt Royal Smilde Natura keurig haar 
afspraken na. Ze zijn goed bereikbaar en de service 
blijft onverminderd goed. Dat is ons heel wat waard.”

Bezorgdienst blijkt redding
Alle gerechten die op de menukaart staan kunnen 
online besteld worden. Daarbij kan de klant kiezen om 
de bestelling af te halen of te laten bezorgen. “Drie 
jaar geleden zijn wij gestart met de bezorgservice en 
het online bestellen. Dat is tijdens de coronacrisis 
ons geluk. We hebben nu twintig procent minder 
omzet, maar daarmee kunnen we onze kosten nog 
altijd dekken. Buiten het pand hebben we een speciaal 
afhaalpunt gemaakt zodat de bestellingen veilig en 
snel opgehaald kunnen worden. Uiteraard denken ook 
wij hard na hoe we straks verder moeten. Anderhalve 
meter afstand wordt een lastig verhaal. Nu hebben we 
85 zitplaatsen, dan zouden er dan 10 worden. Dat is 
niet meer kostendekkend. En dat geldt niet alleen voor 
ons.” 

“Naast de huisgemaakte 
snacks, staan pizza, 
menuschotels, burgers en 
diverse kipgerechten op de 
menukaart.”

Extra aandacht voor rendement 
In de horeca gaat het om gastvrijheid, de persoonlijke kant. 
De zakelijke kant van de horeca draait om omzet en rendement. 
Gastvrijheid dat zit in je. Maar wanneer ineens je omzet daalt is het 
extra belangrijk om strak op je rendement te zitten. 

Wie kan rekenen, rekent op…
restaurant management software
Calculaties zijn stap 1 naar meer 
rendement. Want om te weten waar je kunt 
besparen, moet je goed inzicht hebben in 
wat er gebeurt met je gerechten. Dat begint 
met: is je inkoopprijs in verhouding met 
je verkoopprijs? Vervolgens kijk je naar 
je ingrediënten. Waar komen de meeste 

kosten vandaan en hoe kan je daar slim mee omgaan. En als je echt goed bezig 
bent, dan hou je dit continue in de gaten. Ingrediëntprijzen veranderen en als jij 
niet op de hoogte bent, lever je al snel in op je rendement. Rekenen, verbeteren 
en bijhouden. Dat is wat de software voor jou doet. Zo zie jij je omzet optimaal 
vertaald naar rendement.

Horeca software – noodzaak voor de moderne horeca
Tegenwoordig moet je wel aan de slag met kostprijsberekening. Twan Hakvoort 
van ’t Voorhuys in Emmeloord zweert bij Horeko. “Als horecaondernemer moet 
je wel calculeren en berekenen. Anders besta je over 10 jaar niet meer.” Horeko 
Kitchen Manager brengt ook structuur in de organisatie. Doordat de recepten 
centraal opgeslagen zijn, genieten de gasten van constante kwaliteit, ongeacht 
wie het gerecht maakte. De besparingen en de verbetering van rendement zijn 
consistent. 

“We hebben nu 4 jaar op rij de marge vergroot met zo’n 1,2%.” 

Het hele verhaal van Twan lees je natuurlijk op www.horeko.com. 

Onze specialisten zitten klaar om tijdens een online meeting Horeko te laten zien. 
Maak direct een afspraak in hun agenda en ze laten zien wat het systeem voor jou 
kan betekenen. 

Bel ons voor een gratis demo

Adres:
Spaceshuttle 60
3824 ML  Amersfoort

Contact:
info@horeko.com
+31 88 711 97 11
www.horeko.com

• Digitaal receptuurbeheer
• Kostprijsberekening
• Marge bewaking 
• Menu engineering
• HACCP registratie

Haal het beste uit jouw zaak. 
Verbeter je rendement met 
Horeko Kitchen Manager

Get organised. Go

Tip 9: BRAINSTORMEN EN 
LUISTEREN
Blijf creatief denken, blijf brainstormen. Luister 
goed naar eventuele suggesties van jouw 
medewerkers. Vaak zie je dat in crises als deze er veel 
vindingrijkheid naar boven komt. Er komen ideeën en 
initiatieven tot ontwikkeling, waarmee je direct of in de 
toekomst jouw voordeel kunt doen.

Blijf dus tijd inruimen om met elkaar van gedachten te 
wisselen. Houd bij dit overleg in kleine kring maximaal 
afstand tot elkaar of beter: plan een regulier overleg 
via één van de vele beschikbare vergaderapps, zoals 
Zoom, Microsoft Teams, Duo en andere.
Dan nog even dit: door jouw eigen stress en spanning 
als ondernemer, vergeet je misschien dat jouw 
(jeugdige) medewerkers ook stress en spanning 
kunnen ervaren. Jongeren doen vaak stoer, maar dat 
is niet zelden maar schijn.

Vraag of ze het spannend vinden en of ze goed 
slapen. Voor hen geldt hetzelfde als voor bijvoorbeeld 
vakkenvullers in supermarkten; ze lopen gewoon extra 
risico. Het lucht op als medewerkers merken dat je dit 
beseft en waardeert.

Tip 10: BURGEMEESTER BESLIST
Hoewel er sprake is van landelijke beleid, krijgen de 
burgemeesters en zogenaamde veiligheidsregio’s 
meer te zeggen over lokale maatregelen.
Zowel gemeentelijke handhavers, bijzondere 
opsporingsambtenaren (boa’s) als burgemeesters 
kunnen aanvullende maatregelen opleggen als 
zij vinden dat de regels (zoals afstand, verbod 
samenscholingen) niet voldoende in acht worden 
genomen.

In het uiterste geval kan een sommering 
volgen om het bedrijf te sluiten of kunnen hoge 
boetes van ettelijke duizenden euro’s worden 
opgelegd.
Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen 
waar groepsvorming totaal verboden is. Verder 
kunnen burgemeesters via noodverordeningen 
andere maatregelen nemen die zij noodzakelijk 
achten.
Tot op heden zijn nog weinig tot geen 
voorbeelden bekend van burgemeesters en/
of veiligheidsregio’s die jegens frituurbedrijven 
eigen aanvullende maatregelen hebben 
genomen.
Ook zij dit nog gezegd: oorspronkelijk waren 
samenkomsten boven de 100 personen 
verboden. Nu zijn alle samenkomsten 
verboden.

Tip 11: STEUN, KREDIETEN, 
RECHTEN
Er zijn verschillende steunmaatregelen afgekondigd. Als 
je er een beroep op wilt doen, bekijk dan goed wat de 
voorwaarden zijn. Dat is belangrijk, want anders krijg je 
achteraf misschien ooit de rekening gepresenteerd.

Voorbeeld: Vraag je arbeidstijdverkorting aan voor je 
medewerkers, dan kun je ze niet alsnog ontslaan. Doe 
je dit toch, dan moet je later de geschonken loonsom 
(maximaal 90 procent) mét een boete terugbetalen. Dit 
geldt niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook voor 
de flexwerkers.
Meer informatie over de steunmaatregelen én rechten van 
medewerkers die je moet kennen, vind je hier: 
corona.profri.nl/faq/

Veel wijsheid, sterkte en gezondheid!
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“Deze nieuwe manier van snel uitbetalen 
zal meteen de geldstroom van duizenden 
restaurants op gang brengen.”

Deliveroo introduceert nieuwe service 
voor restauranteigenaren  
Met de service kunnen horeca-ondernemers hun geld binnen één dag ontvangen

 Deliveroo betaalt vanaf vandaag haar restaurants dagelijks. Op deze manier kunnen restaurants het geld dat ze 

verdiend hebben via de leveringen van maaltijden al binnen één dag op hun rekening krijgen. Door middel van 

dagelijkse betalingen biedt Deliveroo extra ondersteuning aan lokale restaurants die het moeilijk hebben sinds 

de verplichte sluiting op 15 maart 2020. De service is voor elk restaurant op het platform beschikbaar voor de 

komende drie maanden; daarna wordt beoordeeld of deze wordt verlengd.

De service geeft restaurants de 
mogelijkheid om de volgende dag al 
gebruik te maken van de inkomsten die 
ze via het platform verdiend hebben. 
Dit kunnen ze inzetten om de kosten te 
dekken die gewoon door blijven lopen, 
voor bijvoorbeeld personeel, huur of 
materiaal. Nooit eerder is deze vorm 
van inkomsten en een snelle uitbetaling 
ervan zo belangrijk geweest voor 

restaurants, omdat ze naast bezorging 
en afhalen geen verdere inkomsten 
vergaren. Op deze manier kunnen ze 
het hoofd boven water houden in de 
periode dat  de restaurants gesloten 
moeten blijven van de overheid.  

Aanmeldingen
Sinds de sluiting in Nederland 
hebben veel restaurants zich 
aangemeld bij maaltijdplatforms 
om via maaltijdbezorging toch nog 
een bron van inkomsten te hebben. 
Bij Deliveroo zijn dit al meer dan 
700 restaurantaanmeldingen. Veel 
bestaande partners moesten ineens 
overschakelen naar het alleen leveren 
van maaltijden. Deze nieuwe manier 
van uitbetaling kan hen financieel 
helpen in deze tijd. 
Naast deze nieuwe service, heeft 
Deliveroo verscheidene andere 

stappen ondernomen om de horeca te 
ondersteunen, waaronder: 
Contactloze levering verplicht gemaakt 
voor elke bestelling.
Expert-advies en begeleiding 
beschikbaar gesteld voor bestaande 
restaurants om het restaurant in te 
zetten voor ‘delivery-only’-service.
Inzetten van extra teams die 
klaarstaan voor restaurants die willen 
overschakelen naar bezorging.
Mede-initiatiefnemer branchebrede 
campagne ‘Samen uit, samen thuis’ 
waarbij mensen worden opgeroepen 
om te blijven bestellen en af te halen, 

om op die manier de horeca te 
ondersteunen. 
Stijn Verstijnen, General manager van 
Deliveroo Nederland: ‘Bij Deliveroo doen 
we er alles aan om onze partners te 
ondersteunen tijdens deze moeilijke 
periode. Wij zijn er voor restaurants 
en ondersteunen hen bij het doorgaan 
met leveren van hun gerechten aan 
families thuis. Deze nieuwe manier 
van snel uitbetalen zal meteen de 
geldstroom van duizenden restaurants 
op gang brengen en kan zo een steentje 
bijdragen het voortbestaan van het 
restaurant in deze onzekere tijden.’

Fiets, werk, bezorg 
en geniet
De Falcon Delivery e-bike is gemaakt om te werken. De fiets kan 

tegen een stootje en je ziet al aan het ontwerp dat deze voor 

intensief gebruik gemaakt is. 

De fiets kan het aan. 
Jij ook?

Als je fietsend je werk doet, heb je een fiets nodig die jouw 

stijl aankan. De Falcon Delivery e-bike is sterk, licht en 

comfortabel. Zeker weten dat deze fiets jou overal brengt!

www.bikes4business.nl • info@bikes4business.nl

De fietsen van 
Bikes4Business worden 

door ons vakkundig 
personeel zelf 
opgeleverd!

In plaats van een ketting is de Falcon 
Delivery uitgerust met een belt drive*. 
Hierdoor kan worden bespaart op 
onderhoud, doordat de ketting niet 
gespannen hoeft te worden. Deze 
tandriem kan ook zwaarder werk aan 
dan een normale fietsketting. 
Het stijve frame is voorzien van 
een extra dwarsbuis voor de nodige 
stevigheid, wat weer zorgt voor een 
comfortabel en veilig gebruik. 

Superdegelijk
In plaats van een stuurveer (die snel 
afbreekt) is een stuurbegrenzer in het 
balhoofd geplaatst. Verder is de fiets 
voorzien van stevige spatborden en 
spatbordbeugels, een comfortabel 
zadel, heavy duty pedalen met 

antislip, high level antilek binnen- en 
buitenbanden, schijfremmen op basis 
van remkabels (ten opzichte van 
olieleidingen zorgt dit voor minder 
onderhoud). Daarnaast is de fiets 
voorzien van een stevige tas, die om 
doorzakken te voorkomen voorzien is 
van een speciale bodemplaat. 

Kortom de Falcon Delivery is dé 
bezorgfiets. Hij is verkrijgbaar in 
een 13Ah en 16Ah uitvoering voor 
een actieradius die het beste bij 
uw situatie past. De fietsen van 
Bikes4Business worden door ons 
vakkundig personeel zelf opgeleverd 
en indien nodig naar wens aangepast. 
U kunt zich focussen op het 
bezorgen, wij zorgen dat u de fiets 
heeft die het werk aan kan.

“U kunt zich focussen op het 
bezorgen, wij zorgen dat u de fiets 
heeft die het werk aan kan.”
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Tips and tricks  voor de Horeca

Gericht doelgroepen benaderen? Maak gebruik van data

Veel horecaondernemers sturen op cijfers zoals marges en personeelskosten. Het aantal dat ook data inzet, neemt 
toe. “Juist nu, in Coronatijd, kun je daarmee nieuwe afzetmarkten aanboren”, stelt Paul Willems van Honeyspot 
Location Matching. “De horeca moet zich nu oriënteren op andere manieren waarop ze geld kan verdienen.” 

“Horeca onderschat het nut van data. Er is een grote groep ondernemers die stuurt op onderbuikgevoel en daar aardig 
succesvol in is. Data kunnen dat gevoel nuanceren of bevestigen. Stel dat je een nieuw pand wilt kopen, dan wil je toch 
zeker weten dat jouw doelgroep daar in de buurt woont?” 

‘Vakmanschap blijft essentieel’
Paul gebruikt openbare gegevens van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel en 
Rijkswaterstaat. “We werken voor restaurantformules en voor horeca-adviseurs. Wij leveren de data en de analyse, maar 
geven geen advies.” Door verschillende data over elkaar heen te leggen, levert hij handige inzichten over bijvoorbeeld 
gezinssamenstelling en leeftijd. “Als je weet wie er in jouw buurt wonen, dan weet je op wie je je kunt richten met 
bijvoorbeeld tijdelijke bezorging. Weet je iets over het inkomensniveau van jouw doelgroep dan kun je daarop je 
aanbod en dus prijs aanpassen.” Maar alleen data kunnen een horecazaak toch niet succesvol maken? “Inderdaad, 
vakmanschap en ervaring blijven essentieel.”

 TIPS
• Zoek in je omgeving naar doelgroepen die je nooit binnenkrijgt, bedenk een specifieke actie en breng hen hiervan op de hoogte. 

Dit kan nu met bezorg- en afhaalacties, maar ook straks als je zaak weer open mag. 
• Gebruik doelgroepprofielen om nieuwe medewerkers snel te laten anticiperen op de specifieke wensen van een student of gezin 

en zorg daarmee voor een hogere omzet per tafel.

De 1,5 meter-economie

Tips en tricks voor horeca

Hoe implementeer je de 1,5 meter-economie in jouw restaurant of café? Bart Mentink, mede-eigenaar van LA Streetfood, neemt de branche 
in een praktische beschouwing mee langs de mogelijke oplossingen. HorecaMagazine presenteert een korte samenvatting.

Het volledige document kun je vinden op: 
 www.la-streetfood.com/nieuws 

LA Streetfood importeert onder andere hamburgers, hotdogs en sauzen uit Amerika, Mexico, Ierland en Engeland. 

‘Wekelijks spreken we vanuit LA Streetfood honderden horecaondernemers, 
hun tips en ervaringen deel ik graag.’
• Door fysieke afbakeningen te plaatsen, kun je meer tafels kwijt dan als 

je ze op 1,5 meter afstand van elkaar zet. Door plastic tafelschermen te 
decoreren met bijvoorbeeld planten, vallen ze niet teveel op. 

• Vraag je gemeente om dit jaar geen precariorechten berekenen over de 
terrassen. Ook zou het de branche helpen als gemeenten tijdelijk grotere 
terrassen toe zou staan. 

• Vergroot je capaciteit met ruimere openingstijden. 
• Bespreek met gasten een duidelijke start- en eindtijd. De meeste gasten 

hebben hier vast begrip voor.
• Behoud de afhaal- of bezorgactiviteiten die je de afgelopen weken opgezet 

hebt.

• De keuken: ook hier moeten medewerkers die geen huishouden delen, 
1,5 meter afstand houden. Dat kan door koks een eigen werkstation 
te geven waar ze op basis van een kleine menukaart met eenvoudige 
gerechten, zoveel mogelijk kunnen produceren.

• Gerechten kun je uitserveren op bijvoorbeeld een rijdende trolley. 
• Laat gasten bestellen via een app, Ipad of whatsapp (heb je meteen 

een telefoonnummer om het betaalverzoek naartoe te sturen) of laat 
gasten hun bestelling aankruisen op een geplastificeerde menukaart 
of bierviltje. 

• De bar: voer de besteleenheden op, serveer pitchers bier een fris en 
flessen wijn. Hiermee beperk je het aantal loopbewegingen in je zaak. 

Van pubquiz tot social media

Actueel blijven bij gast én medewerker

‘Houd contact met je gasten en medewerkers zodat ze terugkeren als je zaak weer open mag’, is één van de zinvolle 
adviezen die Marinus van Dorst van Horecaadviesbureau.nl de branche waarvoor hij al jaren werkt, nu meegeeft. 

Het bedrijf waarvan hij mede-eigenaar is levert financieel en organisatorisch advies, coaching en makelaardij-diensten voor 
horecaondernemers door heel Nederland. ‘De compensatie vanuit de regering voor de horeca is niet voldoende, een deel van 
de bedrijven zal helaas failliet gaan. Dat zijn de bedrijven met een te geringe financiële buffer. Een deel is gestart met afhalen 
en bezorgen, niet altijd met succes. Ook zien we dat veel ondernemers nu groot onderhoud doen, er wordt geschuurd en 
geschilderd. Dat is goed, maar wij adviseren om ook met de binnenkant van je aan de slag te gaan.’  

Kun je voor hen iets verbeteren? 
‘Neem de inkoop eens goed onder de loep en kijk hoe je ervoor stond voor Corona als een bom insloeg. Was je tevreden, 
waren je prijzen marktconform, je marges in orde? Is de menukaart flexibel genoeg? Kijk ook naar je zichtbaarheid en social 
media. Met ludieke acties zoals een online pubquiz kun je actueel blijven bij jouw gast. En wil je het grondig aanpakken, 
investeer dan in online zichtbaarheid en zorg dat je in beeld komt als iemand googelt op ‘restaurant’ in combinatie met de 
naam van jouw vestigingsplaats. Tot slot: luister naar je personeel, is dat tevreden, kun je voor hen iets verbeteren? Zowel bij 
gasten als medewerkers moet je actueel blijven, want anders komen ze niet meer terug.’ 

De gratis inkoopcheck van Horecaadviesbureau.nl maakt inzichtelijk of je scherper kunt inkopen: 
www.horecaadviesbureau.nl/wp-content/uploads/2019/07/intake-inkoop-juli-2019.pdf  

Data-gedreven horeca

Minder verspilling, meer upselling

‘Negentig procent van de horecabedrijven die jaarlijks tien procent of meer omzetgroei realiseren, werkt data-gedreven’, stellen 
Alexandra Fulea en Jasper de Vries, eigenaren van YourBI. ‘Als jouw zaak straks weer open mag, kun je met inzichten in het 
bestedingspatroon van gasten je omzet vergroten.’  

YourBI levert horecasoftware die verkoop-, arbeids- en inkoopdata koppelt en analyseert. ‘De ondernemer kan bijvoorbeeld zien 
waarom de omzet op een bepaalde dag lager ligt dan zijn target. En of dit komt door een lager aantal gasten of doordat gasten 
minder uitgeven aan bijvoorbeeld drank. En of dat ligt aan een personeelstekort of een gebrek aan aansturing.’  
 

‘Bespaar niet op personeelskosten’
Het systeem kan ook op basis van een gastprofiel aangeven dat er ruimte is om de gemiddelde marge per gast met drie euro te 
verhogen. ‘Een voorbeeld: op zondag komen er altijd gezinnen lunchen. Ze bestellen per persoon drie drankjes, een hoofdgerecht en 
een dessert. Het systeem zet op basis van gastprofielen upsell-lijstjes klaar voor bedieningsmedewerkers. En medewerkers kunnen 
inzetten op verkoop van desserts met een hoge marge.’
Bezuinigen op uren is volgens Jasper en Alexandra een slecht idee. ‘De besparing op personeelskosten valt in het niet bij de extra 
omzet die je kunt behalen door data slim in te zetten.’ Maar wat kunnen horecaondernemers zelf doen met data? ‘Zet kleine stapjes, 
pak bijvoorbeeld eerst verspilling aan. Ga niet alles tellen; monitor de tien duurste ingrediënten, dat kan gewoon in Excell. Op 
jaarbasis kun je door verspilling terug te dringen je brutowinstmarge met meerdere procenten verhogen.’ 
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mobiel: +31(0)6 24 28 3257 • email: leroy@offgrid.agency • online: offgrid.agency • phone: +31(0)20 78 57 001

Marketing-uitdaging in crisistijd, 
denk OFF the GRID. 

Het creëren van zichtbaarheid 
voor uw bedrijf is nu relevanter 
dan ooit. 

Omdat iedereen zich op dit moment online 
bevindt kan het lastig zijn om uit te blinken. 
OFFGRID agency uit Amsterdam kan daar 
in helpen. Met meer dan 10 jaar ervaring 
in de creatieve marketing (Benelux) staat 
het bedrijf vooraan op het gebied van (web)
design, social media, (online)communicatie. 
Is uw website niet up-to-date voor online 
bestellen? Staat uw social media op een laag 
pitje of heeft u hulp nodig bij het uitsturen 
van een persbericht. Neem dan contact op 
met leroy@offgrid.agency.
 
* Uiteraard hanteren wij in tijden van crisis 
een extra scherpe prijs *
 

Inspiratie voor bezorging aan huis

Dero Foods - www.derofoods.nl - info@derofoods.nl – tel. 0183-500373

De maatregelen rondom het coronavirus 

hebben een enorme impact op de 

horecamarkt zoals we die kennen. De 

situatie vraagt al weken om veel creativiteit. 

Door de sluiting voor gasten zagen sommige 

locaties zich genoodzaakt alle activiteiten 

stil te leggen. Andere ondernemers konden 

hun klanten blijven bedienen door in te 

zetten op bezorgen en afhalen. 

En we zijn er nog niet, de maatregelen zijn inmiddels 
weer verlengd en wanneer de horeca weer op mag 
starten, zal dit zeer waarschijnlijk onder strikte 
voorwaarden zijn. 

Ook onder deze nieuwe omstandigheden heeft Dero 
Foods verschillende producten in het assortiment 
waarmee jullie klanten kunnen blijven verwennen. 
Wat denk je van een heerlijke zoete verleiding bij 
een coffee-to-go? Bijvoorbeeld met een van onze 
Danish pastries, zoals de heerlijke Maple Pecan Plait. 
Dit knapperige koffiebroodje met ahornsiroop en 
pecannoten blijft extra lang krokant. Of een van onze 
geweldige brownies voor onderweg of thuis, zoals 
de VEGAN Orange Brownie. Een smeuïge brownie, 
vol van smaak en ook nog eens vegan, lactosevrij en 
glutenvrij. Pure verwennerij! 
Ook zou je High Tea boxen samen kunnen stellen 
voor thuisgebruik. Met onze scones en verschillende 

zoete en hartige hapjes stel je eenvoudig een 
complete High Tea samen. De scones zijn 
extra lekker wanneer ze geserveerd worden 
met jam en clotted cream of room. Daarnaast 

zijn er de mini cakes, mini Danish pastry en 
onze heerlijke brownies, die ook eenvoudig in 

kleine stukjes gesneden kunnen worden. Allemaal 
verkrijgbaar in verschillende smaken. Voor de 
invulling van het hartige gedeelte van de High Tea 
zijn onze mini quiches en mini bagels bijzonder 
geschikt. Bij de mini bagels kun je eindeloos 
variëren met verschillende soorten beleg. 

Daarnaast is ons hartige assortiment onlangs 
uitgebreid met kleine hartige pastry kroontjes. Zo 
is er een mini Ham & Kaas kroontje en een mini 
VEGAN Kerrie kroontje. 
Natuurlijk hebben we nog meer producten die ook 
nu goed te gebruiken zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
de Somun, het Turks geïnspireerde pitabroodje, 
als bijzonder lunchbroodje om af te halen. Ons 
smaakvolle Ham & Kaas broodje als hartige snack 
on-the-go. De knapperige mini Danish pastry bij 
het roomservice-ontbijt. Of een van onze heerlijke 
cheesecakes als dessert in het menu dat je thuis 
bezorgt. 
Heb je nieuwe ideeën en mis je daarvoor 
bepaalde producten? Wil je meer weten over ons 
assortiment? Of heb je advies over producten 
nodig? 

Neem contact met ons op, we helpen je graag!
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Hoe raar kunnen dingen lopen.. Daar waar we in de maanden 
voor 15 maart 2020 nog een enorm tekort aan personeel in 
de horeca hadden zitten er nu in april  400.000 mensen in 
spanning voor het behoud van hun baan. Een onbekende 
virus zet de Horeca buitenspel. Aanpassingen worden 
bedacht, noodplannen geschreven. Iedereen gaat bezorgen 
of men kan ook afhalen. Bezorgen of afhalen van maaltijden 
of maaltijd componenten (waar veel Horeca ondernemers 
nooit aan hebben gedacht) zijn misschien de escapes om 
te kunnen overleven. En misschien zal deze keuze ook wel 
blijvend zijn. De markt van bezorgen/take away is ontzettend 
geroeid. De aanmeldingen om gebruik te maken van de 
bezorg services rijzen de pan uit. Sommige ondernemers 
zien hun omzet bezorgen “verzesvoudigen”daar waar in 
andere tijden bezorgen een “bijzaak”was!  Komt er een nieuw 
model Horeca? Ik denk van wel. Het is natuurlijk een mooie 
oplossing om je favoriete restaurant bij je thuis te laten 
komen, en dan een warme maaltijd of een samengestelde 
maaltijd in je eigen sfeer op je eigen fornuis in je eigen 
kamer op je eigen servies te mogen eten. Je ziet dat ook 
in deze periode het eet moment met het gezin specialer is 
geworden. We zijn ook meer werk “ontstrest”doordat we 
natuurlijk beperkt worden in de mobiliteit naar en van het 
werk en ook de werkzaamheden zijn aangepast. Wat doe 
je dan om een crisis te kunnen compenseren. De tijd die 
je samen doorbrengt zo aangenaam mogelijk te maken. 
Restaurants komen thuis, je eet wanneer je er “tijd”en 
“zin”voor hebt. Je kan op instagram chefs volgen die de 
instructies van de bestelde maaltijd hebben gefilmd, stap 
voor stap. Socialmedia is ook echt Socialmedia geworden 
waarvoor deze bedoeld is. Kennis delen op een nieuwe 
manier. Contact blijven houden met collega’s vrienden en 
familie.  Dit zal niet veranderen en straks als de Horeca 
weer open mag zal ook de takeaway/ bezorging een groter 
aandeel gaan krijgen in het komende Horeca beeld.

Zij die al aan bezorging deden zijn goed voorbereid, zij die 
willen gaan bezorgen moeten zich goed voorbereiden. Het is 
#omdenken . Instructie denken en uitvoeren. Jip en Janneke 
vertalingen maken en stappenplan uitwerken, een kijkje in 
de keuken maar dan thuis. Anders werken, precies werken 
en de overweging maken op welke manier je de kwaliteit het 
beste kan waarborgen. Gaan we het verwarmen of gaan we 
het de gasten zelf laten bereiden. Wat is je beste gevoel en 
hoe breng ik dat het beste over. De quote van Darwin zal wel 
eens gelijk gaan krijgen:” Het zijn niet de sterkste soort die 
overleven en ook niet de meest intelligente. Het soort dat het 
beste reageert op aanpassen” Deze quote hoor ik veel op 
mijn werk. Mocht je twijfelen om te gaan bezorgen.. dan kan 
je denken : “ik heb het nog nooit gedaan maar denk wel dat 
ik het kan” een bekende spreuk van Astrid Lindgren die ze 
veel gebruikte in de boeken van  de jeugdheld Pipi Langkous. 
Misschien kan zij deze vraag bij jullie wegnemen.

Veel sterkte de komende tijd  houd moed en kracht.

          @stephannijst

          Stephan Nijst

          @StephanNijst

          Stephan Nijst

GASTVRIJHEID, BELEVING 
EN KWALITEIT 
Gastvrij Rotterdam is dé horecavakbeurs voor ambitieuze 

horecaprofessionals en heeft zich tijdens vorige edities bewezen 

als hoogstaand gastronomisch platform voor de horecabranche. 

Het toonaangevende gastronomische platform voor de professionele 
horeca biedt bezoekers een overzichtelijk beeld van de laatste trends en 
ontwikkelingen in de sector en biedt daarnaast een compleet aanbod van 
food en non-food producten en diensten. Beursbezoekers kunnen genieten 
van ruim 500 exposanten, diverse workshops, demonstraties, masterclasses, 
wedstrijden en proeverijen met sterrenchefs, meesterkoks, Masters of Wine 
en topgastronomen.

Gastvrij Rotterdam richt zich op ambitieuze horecaprofessionals uit het 
midden- en hoogsegment. Van harte welkom op Gastvrij Rotterdam zijn: 
chefs, souschefs, maîtres d'hôtel, sommeliers, bartenders, barista's, eigenaars 
en managers van restaurants, brasseries, hotel-restaurants, catering- en 
traiteurbedrijven, lunchrooms en daarnaast managers en inkopers uit de zorg- 
en recreatiesector.
 
Bent u een horecaprofessional met liefde voor het vak en passie voor uw 
gasten? Dan mag u op dit gastvrije evenement niet ontbreken! De achtste 
editie vindt plaats van 21 t/m 23 september 2020 in Rotterdam Ahoy. Zorg dat 
u het niet mist! 
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Ook SelektMeat Products presenteert graag haar Professionele 
merken Fortuna carpaccio en Frisian’s best Pulled Meat tijdens 
Gastvrij Rotterdam 2020

Gastvrij Rotterdam profileert zich graag 

al is dé horecavakbeurs voor ambitieuze 

horecaprofessionals.  Als producent van de 

toonaangevende Horeca merken Fortuna 

Carpaccio en Frisians Best Pulled Meat, 

horen wij daar bij te zijn. De komende editie 

zal zeker ook in het teken staan van even 

achterom kijken. 

Hoe bijzonder is 2020 wel niet geweest?  Is het 
ooit eerder voorgekomen dat vanwege een door 
de overheid gestelde maatregel de deuren van de 
Horeca gesloten moesten blijven? Dat we als Horeca 
en Horeca leveranciers al onze creativiteit hebben 
moeten benutten om voorraden opgegeten te laten 
worden in plaats van te laten verworden tot afval?! 
Herinneren zullen we het ons altijd. 
Het is half september als de 2020 editie van Gastvrij 
Rotterdam gehouden wordt, dan mogen we toch 

SelektMeat Products BV wil zich tijdens Gastvrij 
Rotterdam graag presenteren met haar beide merken, 
Fortuna Carpaccio en Frisian’s Best. Met deze merken 
richten we ons op de ambitieuze horeca professional 
bij wie kwaliteit voorop staat. Fortuna Carpaccio 
is ondertussen een begrip in Nederland, België en 
Duitsland. Fortuna Carpaccio  maakt carpaccio 
varianten van vlees, gevogelte, vis, wild, vegetarisch 
en Vegan. Onze carpaccio ’s zijn basisproducten 
aldus Arend Nijland, wij maken een product waar 
de professional zijn eigen draai aan geven kan. Je 
kunt dit het best als volgt omschrijven;  wij doen het 
tijdrovende werk, het werk wat eigenlijk niet leuk is,  je 
krijgt er koude handen van en ook een snijmachine die 
weer schoon gemaakt moet worden. Bij ons haal je 
de gesneden carpaccio uit de verpakking en dan heb 
je vlees, puur dun gesneden vlees. En de wow factor, 

Wat is dan Frisian’s Best Pulled Meat? Om deze vraag 
te beantwoorden het volgende;
Frisian’s Best Pulled Meat producten zijn langzaam 
gegaarde vleesproducten. Garen  op een lage 
temperatuur,  wij gebruiken hiervoor enkel de 
delen die goed gemarmerd  zijn, dus voldoende vet 
bevatten. Dankzij die lage temperatuur blijft het vlees 
supermals, alle smaakbepalende sappen  blijven 
in het vlees waardoor je een product krijgt met een 
fantastische volle smaak. Een product waarmee je de 
mooiste stoofgerechten kunt maken, van een Boeuf 
Bourguignonne tot een Indonesische Rendang, maar 
ook de oer-Hollandse Hachee of Hongaarse Goulash 
of Limburgs stoofvlees, je hoeft slechts de saus te 
maken en het vlees toe te voegen. 

Pulled Pork is bijvoorbeeld heel geschikt om een 
stoofschotel  van te maken maar ook een Rillette, 
Ganzenvet laten smelten, uitjes en knoflook konfijten 
om vervolgens het vlees toe te voegen. Als u het 
geheel heeft geroerd en af laat koelen is uw Rillette 
van kip of varken al klaar  

Kortom wij leveren Basisproducten voor uw keuken en 
laten dat graag zien. 
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de opmaak, het toevoegen van ingrediënten om jou 
creativiteit er in te leggen, jou smaak te bepalen. Met 
andere woorden, je plaatst de handtekening van jou 
keuken op dat voorgerecht . En, zo vertelt hij verder,  
is de carpaccio op deze manier goed te calculeren, 
je weet exact wat een portie je kost, weggooien hoeft 
niet, het product is diepgevroren en redelijk snel 
ontdooit. Eigenlijk is die carpaccio zelfs duurzaam. 

Onze kracht is ons zeer uitgebreide assortiment, het 
woord Carpaccio  is  veranderd van in dunne plakjes 
gesneden rundvlees, naar in dunne plakjes gesneden 
……….., je kunt op deze manier overal carpaccio van 
maken. De markt heeft het bedacht en wij zijn daar 
gretig op in gesprongen. Van vis en schaaldieren kun 
je prachtige Carpaccio’s maken, neem onze coquille 
st. Jaques of Gamba carpaccio,  dun gesneden 
plakjes vis smelten op je tong. Kwaliteit, dat willen we 
leveren. 

verwachten dat we wel weer bezoekers binnen onze 
deuren hebben mogen ontvangen? Mensen weer 
mogen laten voelen waar we als Horeca voor staan, 
namelijk gastvrijheid bieden, gasten verwennen en 
laten genieten van lekker eten. 




