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De vette bek doet grensoverschrijdend onderzoek 
naar street food. Gaat langs snackbar en snackwagen 
om de kwaliteit van het gebodene te onderzoeken. 
Meestal zijn de daar verkochte snacks uit de fabriek. 
Maar er is een kentering. De rollende keuken is in 
opkomst. Met een of twee specialiteiten timmeren 
jonge Food Fools aan de weg naar de maag van 
menig liefhebber.

Bij het noemen van Schiedam 
denkt men niet als eerste aan eten. 
Eerder aan drinken. Toch woont de 
Choripàn-man in Zwart Nazareth, zoals 
Schiedam in de negentiende eeuw 
genoemd werd. Hij noemt zich Rotter-
dammer, wat hij van geboorte ook wel 
zal zijn, en de ingrediënten voor zijn 
Argentijnse worstjes haalt hij uit Groot-
Rotterdam. Wat maakt de Choripàn-
man een trekker op de Rotterdamse 
Oogstmarkt? Zijn altijd goede humeur? 
Zijn passie voor hetgeen hij maakt en 
verkoopt? Zijn verhalen? Of zijn al even 
vrolijke partner die de bediening 
verzorgd? Het helpt allemaal mee, want 
we houden van verhalen. Maar waar het 
bij de Choripàn-man om draait zijn 
toch de worstjes.

Van hoge kwaliteit, biologisch en 
met pit. We proefden de choripán 
authéntico, een chorizo-worstje van 
rund en varken, en een bloedworstje. 
Dat op een knapperig stokbroodje met 
chimichurri - een peterseliesaus. Lekker. 
Een andere hotdog! - AvdE

Te vinden op de Rotterdamse OogstMarkt 
- eerste zaterdag van de maand – en de 
Streekmarkt in Utrecht en tijdens de 
manifestatie Rollende Keukens.

Sommigen willen er nog niet dood 
aangetroffen worden. In een wijk achter 
het spoor. Waar ook in Nederland: 
achter het spoor staat in een kwade reuk. 
Maar misschien komt daar een kentering 
in. 's Hertogenbosch heeft zijn Paleis-
kwartier – een succes. Zutphen probeert 
de truc ook en creëert de Noorderhaven. 
Er staan nog maar een paar huizen-
blokken, maar dat is geen beletsel voor 
biologisch bakker De Driekant om zich 
daar als pionier te vestigen. Men rekent 
waarschijnlijk op de aanloop van reizi-
gers, medewerkers van omliggende 
bedrijven en de studenten aan het ROC. 
We zijn vlak voor de officiële opening 
gaan kijken en proeven. De Driekant 
gaat in kroketten. Daar willen we bij zijn. 

We proefden ze alle drie: met rund-
vlees, met risotto en zalm, met tofu. We 
hopen dat er voor de opening nog wordt 
gefinetuned, zoals de counterkok het 
noemde. De rundvleeskroket was nog te 
korrelig en glansde nog niet genoeg. 
Mocht ook wat hoger op smaak. Over de 
zalmrisotto kunnen we kort zijn: uithui-
len en opnieuw beginnen. Het best 
smaakte de tofukroket. Maar van één 
ding zou krokettenliefhebber Johannes 
van Dam gaan dansen in zijn urn: de 
korst is fantastisch. - AvdE

Driekant Brood & Koffie, Lijmerij 23, 
7202 AZ Zutphen

Choripàn, Argentijnse grill Driekant Brood & Koffie
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Deventer heeft iets met blik. De oorsprong 
van de liefde voor deze vorm van emballage 
begint in 1919. Aan de Molenstraat. De 
heren Thomassen en Drijver beginnen daar 
hun blikemballagefabriek. De fabriek 
groeide uit tot een van de grootste werk-
gevers van Deventer en omgeving.

Het bedrijf heeft fabrieken in verschillende 
Nederlandse steden, waaronder Dordrecht, 
Krommenie en Oss. In 1965 ontstaat 
Thomassen Drijver-Verblifa door een fusie 
met de Amsterdamse blikdrukkerij 
Verblifa .

De vraag naar blik groeit mee met de 
groeiende vraag naar conserven.  Er 
ontstaat een personeelstekort. Om aan de 
groeiende vraag te kunnen voldoen is 

Thomassen Drijver-Verblifa een van de 
eerste Nederlandse bedrijven die gast-
arbeiders naar Nederland laat overkomen. 

In 1970 komt het bedrijf in Amerikaanse 
handen. Het wordt onderdeel van de 
Continental Can Company. In de jaren 
daarop wisselt Thomassen Drijver-Verblifa 
nog verschillende malen van eigenaar. 

De naam Thomassen Drijver-Verblifa is 
inmiddels verdwenen. Maar niet de fabriek, 
die tegenwoordig Ardagh heet. 

Deventer heeft zijn liefde voor blik 
behouden. Dat zit gewoon in de genen. 

Bron: wikipedia
Foto: uit particulier bezit
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Yes We Can!
Tekst en beeld: Arie van der Ent 

8 9

In volksbuurten zat op bijna iedere 
straathoek een winkel van een kleine 
neringdoende. De kruidenier die een 
kilo suiker nog zelf in de zak schepte, 
maar wel al was aan-gesloten bij De 
Spar. Een waterstoker, die met een klein 
assortiment onder de duiven van de 
kruidenier probeerde te schieten. Melk 
haalde je nog in een pannetje bij de 
melkboer die iedere dag met paard en 
wagen langskwam. Met hetzelfde 
pannetje haalde je een pond blikspinazie 
bij de groenteboer op de andere hoek. 
Goedkoop gemaksvoedsel dat hij uit een 
– dacht ik – groot blik van tien kilo 
schepte.

Leidse bedrijven
Net na de Tweede Wereldoorlog kon je 
er groot mee worden: spinazie uit blik, 
harde eieren en een kruimig aard-
appeltje met jus, overgehouden van het 
vlees van zondag. Veel van de blik-
conserven waren afkomstig van Leidse 
bedrijven. Van N.V. v/h L.E. Nieuwen-
huizen (opgericht in 1866) met de 
merken Sleutels en Ooievaar of van 
Tieleman & Dros met Merk Molen. 
Tieleman & Dros was eerst als zeep-
zieder actief, maar aangestoken door het 

succes van mevrouw Nieuwenhuizen 
begon het bedrijf in 1877 met blik-
conserven. De vraag naar blikgroenten 
neemt na de oorlog snel af. In 1955 legt 
Tieleman & Dros het loodje.

Geconserveerde tomaten
Toch zijn blikconserven nooit uit het 
schap verdwenen, maar het assortiment 
werd smaller. Groenteconserven zoals 
Brussels lof of komkommersla zullen we 
niet meer in blik vinden. Wel erwtjes, 
appelmoes 'van goudrenetten'. Sardines, 
zalm, tonijn of krab uit blik kunnen – 
afhankelijk van de kwaliteit en merk – 
een ware delicatesse zijn. En het gebruik 
van geconserveerde tomaten is gemeen-
goed. In de winter kun je met een blik of 
pot tomaten uit Italië toch de zomer op 
je bord proeven.

Geen conserveermiddelen
Toch kan in het algemeen gezegd wor-
den dat er op blikconserven nogal wordt 
neergekeken. 'Er zit niks meer in', hoor 
je menig huisvrouw zeggen. Dat is ech-

De gebroeders Van Woerkom hadden nog maar net de 
zelfbedieningswinkel geïntroduceerd. Plastic zakjes 
waren nog niet uitgevonden. Van one-stop-shopping 
hadden we nog nooit gehoord. Die tijd. 
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Affiche Sleutels conserven (Geheugen van Nederland)

dat is meestal een verslechtering. De 
groenten die u kookt hebben in de 
distributieketen een hoop van hun 
natuurlijke vitaminen verloren.

Yes we can! De slogan die Obama het 
Witte Huis inhielp, gaat Die gaat ook op 
voor 'canned food'. Want blikvoedsel 
'mag'. Ook van voedselgoeroe Michael 
Pollan. Hij is een voorstander van 'echt 
eten', zelf bereid en gegeten in 
gezinsverband. Maar als er even geen 
tijd is, is diepvries of blik een uitkomst 
en het doet nauwelijks af aan de 
voedingswaarde.

illustratie mcGee: Tony Millionaire.

ter een fabel. Fabrikanten van 
conserven zorgen ervoor, zo lezen we 
op Wikipedia, om zo goedkoop moge-
lijk te produceren, dat ze alle processen 
met minimale middelen kunnen toe-
passen. Ze verwarmen zo kort mogelijk 
en ze voegen zo min mogelijk zout toe, 
daar zijn tabellen voor. 
Conserveermiddelen zijn niet nodig, in 
tegenstelling tot andere methodes, want 
de inhoud van een blik is geheel geïso-
leerd van de omgeving en wordt in de 
regel in één keer geconsumeerd. Boven-
dien mogen er volgens de waren-wet bij 
conserven ook geen conserveermid-
delen worden gebruikt. Dus over de 
voedingswaarde valt niet te twisten.

Consumentenbond
Er is dus niets mis met voedsel uit blik. 
De Consumentenbond onderzocht in 
2010 negen van de populairste soorten 
groente uit de diepvries en uit blik en 
pot. De groenten werden geanalyseerd 
op de tien belangrijkste voedingsstoffen: 
de belangrijkste vitaminen en mineralen 
en het gehalte aan voedingsvezels. De 
resultaten waren opmerkelijk: de 
gehaltes vitaminen en mineralen doen 
nauwelijks onder voor verse groenten. 
De belangrijkste reden is dat groenten 
vaak al binnen enkele uren na de oogst 
verwerkt worden. De groente die u bij 
de supermarkt of zelfs bij de biologische 
winkel inslaat kan soms dagen en in 
sommige gevallen weken onderweg zijn. 
Zodra een plant wordt geplukt zet zich 
de verandering, schrijft 
voedseldeskundige Harold McGee, en 

Affiche Sleutels conserven (Geheugen van Nederland)

 
 Lees ook Harold mcGee - On Cans

Lucky Peach #6
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europe.org. De website is duidelijk 
gestuurd door het bedrijfsleven en geeft 
een lijst met 20 mythen rond BPA.
Mythe of niet, met name tomaten uit 
blik staan bij de onderzoekers in een 
slecht daglicht. Het zuur van de 
tomaten zou een deel van de coating 
oplossen, met alle gevolgen van dien. 
Frederick Vom Saal, endicrinoloog bij 
de Universiteit van Missouri onderzoekt 
Bisphenol-A. 'Je kunt 50 mcg BPA per 
liter uit een tomatenblikje halen en die 
hoeveelheid zal invloed hebben op 
mensen, vooral op kinderen', zegt Vom 
Saal. 'Ik zou dus van tomaten in blik 
afblijven.' Het alternatief is even simpel 
als doeltreffend: koop tomaten in glas.

Bronnen: www.wikipedia.nl, www.bisphenol-
a-europe.org. en www.hollebeek.nl
illustratie mcGee: Tony Millionaire.
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BPA
Waar wel over te twisten valt is het 
gebruik van de plastic laag aan de 
binnenzijde van het blik bij – vooral – 
zure producten, zoals de veel gebruikte 
tomaat. Het gaat hier om een twee-
componentenlak waarin Bisphenol A 
(BPA) wordt gebruikt. Van deze stof is 
al lang bekend dat het schade kan 
veroorzaken. Onderzoeken geven aan 
dat BPA mogelijk een van de oorzaken 
is van onvruchtbaarheid, diabetes, hart- 
en vaatziekte, noem maar op. Sceptici 
zeggen wel dat de conclusies van de 
studies vooral afhankelijk zijn van wie 
de financier van het onderzoek is. Van 
eenduidigheid is dus geen sprake. Wel 
van grote belangen. De belangen lijken 
zo groot dat er een speciale website voor 
Europa is met informatie over 
Bisphenol-A - http://www.bisphenol-a-
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Mergpijp is ook een waanzinnig voorgerecht: bij de 
godfather van de ‘nose to tail’ koks, Fergus Hender-
son, staat het als enige gerecht vast op de kaart van 
zijn Londense St. John’s restaurant (drie stukken, met 
zeezout, toast en peterseliesalade). Ook het Brusselse 
restaurant Viva M’Boma serveert mergpijpen als 
voorgerecht, maar dan over de lengte gezaagd (een-
maal natuur, eenmaal besmeerd met grove mosterd 
en eenmaal besmeerd met olijventapenade, allemaal 
prima ideeën).

Voor deze Food Fools kozen we echter de variant van 
Matthias van der Nagel van restaurant Speijkervet in 
Amsterdam-West, die het merg mengt met langous-
tinevlees en dan terug stopt in het bot en in de oven 
roostert. Een combinatie zo goddelijk dat het als een 
evolutionaire misser mag worden beschouwd dat 
niet alle dieren langoustine in hun botten hebben. 

Just make friends with your butcher and start cook-
ing the bones!  



Er zijn voedselbanken die samen met 
hun cliënten een moestuinproject 
hebben opgezet, zoals bijvoorbeeld in 
Emmen, Zwolle, Doetinchem, Gronin-
gen en Friesland. Het overschot aan 
fruit en groente dat geoogst wordt, 
wordt ingemaakt en kan zo het hele jaar 
door gegeten worden. Er hoeft dus niets 
van de oogst te worden weggegooid. 
Ook scholen besteden aandacht aan 
voedselverspilling en conserverings-
methoden; en een toenemend aantal 
kook- en vriendenclubjes weckt.

Beukenblad
Conserveren heeft een lange 
geschiedenis. Van oudsher is de mens 
een jager-verzamelaar en een omnivoor. 
Om barre winters door te komen moest 
hij z’n voedsel verduurzamen. Dat 
gebeurde aanvankelijk door het te dro-
gen in zon en wind. Later raakte ook het 
roken boven vuur in zwang en weer la-
ter het roken in de schoorsteen boven 
de haard. Door het afschrapen van zout-

kristallen van rotsen wist men voedsel 
op smaak te brengen en te conserveren. 
Knollen werden – afgedekt met beu-
kenblad – onder het zand gestopt, zodat 
muizen er niet bij konden. Voedsel dat 
bewaard moest blijven, werd in grote 
bladeren gewikkeld. Men ontdekte dat 
vooral het blad van groot hoefblad een 
conserverende werking had.

Het conserveren van boter
Aan het einde van de Middeleeuwen 
werd de veehouderij een belangrijke 
bron van inkomsten en hielden de 
veehouders gemiddeld vier tot zes 
koeien. De meesten konden daar niet 
van leven en hadden een tweede beroep 
als dagloner, visser of turfsteker. De tot 
boter en kaas verwerkte melk was in de 
eerste plaats voor eigen consumptie 
bedoeld. Wat overbleef zorgde voor 
extra inkomsten. De eerste verse 
grasboter werd in mei gekarnd en direct 
verpakt in het blad van groot hoefblad. 
Deze verpakte meiboter werd op 

Van schop tot bord, eten uit je voorraadkast

Heel Holland weckt
Vroeger weckten huisvrouwen noodgedwongen. Ze moesten het 
voedsel langer houdbaar maken. Vandaag de dag zijn het de 
liefhebbers die wecken. Een belangrijke reden om voedsel te 
wecken is het tegengaan van verspilling. Het zijn dezelfde mensen 
waarbij! duurzaamheid hoog in het vaandel staat en graag 
biologisch willen eten. Er is hier zeker sprake van een trend. Een 
andere trend is de groei van de voedselbanken: het aantal mensen 
dat aanklopt bij de voedselbanken is groter dan ooit.
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markten te koop aangeboden. Als op het 
verzoek van klanten het groot hoefblad 
werd opengeslagen, zagen ze een licht 
geelgroen door het groothoefbladsap 
gekleurde meiboter. 

Konfijten, inleggen, drogen
Het karnen van boter was een van de 
belangrijkste taken van de vrouw. Het 
produceren van een goede boter, kon je 
als vrouw status verwerven en geld 
verdienen. De boter werd verkocht 
zodat er geld kwam om grondstoffen te 
kopen waar men zelf niet over beschikte 
zoals suiker en zout. In oude kook-
schriften en -boeken zijn veel pagina’s 
gewijd aan het konfijten en inleggen, 
drogen en bewaren. Vooral in gegoede 
kringen was het konfijten een geliefde 
en feestelijke aangelegenheid. Men 
ontdekte hoe potten luchtdicht afge-
sloten konden worden door ze af te 
dekken met in brandewijn gedrenkt 
papier en daarna een sterkere papier-
soort. Een touwtje rond de pot gedraaid 
zorgde voor de perfecte afdichting.

Een goed gevulde kelder
Rond 1900 werd van de huisvrouw 
verwacht dat ze verstandig, zuinig en 
vooral zorgvuldig haar huishouden 
draaiende wist te houden. Dit gebeurde 
met veel inzicht in het gewone dage-
lijkse leven, kennis, overgedragen van 
moeder op dochter. Het werk was zwaar 
en naast haar gezin, behoorde ook het 
beheren van de provisieruimten waar 
ingelegde groenten, fruit en confituren 
voor de wintermaanden bewaard 
werden. Een goed gevulde kelder of 
provisiekast bepaalde of je wel of niet 
goed door  de winter kon komen.  Was 

conserveren vroeger bittere noodzaak, 
dan is het nu uitsluitend om de smaak – 
de smaak van ‘eigen gemaakt’ is fan-
tastisch. Dan is er de ook de emotie: 
vaak heb je de groenten, het fruit zelf 
opgekweekt, je hebt alles zelf in je 
handen gehad.
 
Drie tot acht maanden
In het voorjaar snakte men  naar de 
eerste verse producten. Men trok er 
massaal op uit om in het veld de eieren 
te rapen. Zo werden er in de jaren dertig 
wel 35 soorten eieren gegeten. Even een 
greep uit het assortiment: kippen-, 
spreeuwen- en  kievitseieren, eieren van 
buizerds en mussen, eenden- en duiven-
eieren en het ei van de gans. Eieren 
werden vroeger ingelegd in kalk of 
kalkwater, zo bleven de eieren wel 3 tot 
8 maanden houdbaar. Dat was nodig 
voor de beschuit- en broodbakkers. 
Toen hadden de kippen nog tijd om 

Immaterieel Erfgoed

Wecken staat als Nationaal 
Immaterieel Erfgoed op de UNESCO 

erfgoedlijst. De Nederlandse lijst 
wordt sinds 2012 samengesteld door 

het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 

Utrecht.

broeds te zijn. Tot zover een greep uit de 
rijke geschiedenis van het conserveren in 
de huiselijke omgeving. Het conserveren 
van producten in blik is altijd een 
fabrieksaangelegenheid geweest.

Lang is er onvoldoende aandacht 
besteed aan de plattelandskeuken en 
bijbehorende het immaterieel erfgoed 
van het conserveren - het Weck-erfgoed. 
Jarenlang behoorden de alledaagse 
gebruiken in de plattelandskeuken niet 
tot de culinaire hoogstandjes. En ook in 
de plattelandskeuken raakt het 
conserveren in onbruik. Het gevolg is 
het teloorgaan van kennis en kunde. 
Wanneer er nu niets wordt vastgelegd, 
weet de volgende generatie geen 
oorspronkelijke namen meer bij het 
onvergetelijke en vaak handgemaakte 
keukengerei en gaan conserverings-
technieken verloren. Vooral de ver-
borgen verhalen achter keukengerei 
moeten gekoesterd worden. Door de 
oude en handgemaakte keuken-
materialen te rubriceren en in beeld te 
brengen, voorkomen we voorkomen dat 
ze bij de volgende generatie in vergetel-
heid raken. Daarvoor zorgt De Lands-
keuken en de Academie Culinaire 
historie in Roden met het centrum voor  
het Wecken Inmaken en Bewaren van 
voedsel en voedingsmiddelen.

Bij de foto’s: Uit de collectie van de Academie 
Culinaire Historie.
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Wecken…het nieuwe inmaken

beleef het
De Landskeuken en Academie Culinaire Historie in Roden brengen een volledig 

nieuw Weck-conservenconcept. Voor de promotie ervan is een centrum voor het 
Wecken Inmaken en Bewaren van voedsel en voedings-middelen opgericht. Op 

dezelfde locatie is tevens een museum dat een beeld geeft van de historie van het 
conserveren en wecken van voedsel zowel in blik als glas sinds 1540. Een 

permanente expositie ‘Het bewaren waard’ is te zien in de zomermaanden tijdens 

openingsuren.

Bezoek het museum tijdens de

 2de  Nationale Weckmarkt 
23 augustus 2015

Er is nog plaats voor deelname aan de Weckmarkt.

Openingstijden: 13:00 tot 17:00 uur
Mensingheweg 3, Roden

of bezoek het Openluchtmuseum Arnhem
tijdens de de Beleef Landleven Dagen

Nationale Weckdagen
11, 12 en 13 september 2015

met de wedstrijd WECK-SIERKUNST
o.l.v. een deskundige jury

Openingstijden: dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur
Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem

Voor meer informatie: info@carolina-verhoeven.nl 

Sixpack
Peter Zwaan

De beelden van Peter Zwaan komen voort uit een fascinatie voor ‘maakbaarheid’ en de 
menselijke drang om alles in de wereld om ons heen - inclusief onszelf - aan onze wensen 

aan te passen. Terugkerende thema’s zijn de relatie tussen mens en dier en het contrast 
tussen het natuurlijke en het door de mens gemaakte. Grenzen tussen mensen, dieren en 
dingen vervagen: vissen worden objecten met menselijke trekjes, voorwerpen gaan een 

eigen leven leiden.
Doordat ze met grote precisie gemaakt zijn, zien deze vervreemdende wezens en objecten 
er toch vanzelfsprekend uit. Een intensief proces van boetseren, mallen maken, afvormen 

en schilderen. Om de juiste stofuitdrukking te bereiken gebruikt hij verschillende 
materialen. Kunststoffen als acryl, polyester, polyurethaan en siliconenrubber, maar 

bijvoorbeeld ook mensenhaar en onderdelen van apparaten. 

 jaar :  2011  - afmeting: 15x28x11,5 cm - materiaal: siliconenrubber, metaal, mensenhaar
www.peterzwaan.nl
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Olijfolie in ruimtecapsule

Tomorrow Machine heeft voor die visie 
alvast drie verpakkingen gemaakt voor 
drie ver-schillende producten: olijfolie, 
basmatirijst en een frambozensmoo-
thie. De olijfolie komt in de vorm van 
een soort ruimtecapsule, die je kunt 

Maak kennis met de 
v o e d s e l v e r p a k k i n g
v a n  d e  t o e k o m s t

Door Joost Mollen

Waarom is het zo normaal dat een melkpak er jaren over doet om te 
ontbinden,  ter wijl  de melk die er in zit  al  na een week zuur wordt? Dat 
is wat Tomorrow Machine,  een designstudio uit  Stockholm, zich 
af vroeg.  Het antwoord kwam met hun nieuwe serie This Too Shall  Pass,  
waarin ze eetbare verpakkingen maakten die net zolang houdbaar zijn 
als de producten die er in zitten.  Het zorgt voor een ultieme symbiose 
tussen product en verpakking,  die altijd samen aan hun eind komen. 

openbreken als een ei. Het omhulsel is 
gemaakt van gekarameliseerde suiker 
en een waxlaag. Zodra de verpakking 
wordt geopend breekt de waxlaag die 
om de suiker heen zit, waardoor de 
verpakking oplost in water. 
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Piramidevormige rijst verpakking

De piramidevormige rijstverpakking is 
gemaakt van afbreekbare bijenwas. Het 
is een stevige verpakking, die toch zo 
dun is dat je het net als een sinaasappel 
kan pellen. Binnenin schuilt een portie 

basmatirijst. Je kunt de bijenwas niet 
eten, maar het is biologisch afbreekbaar 
en zal daarom geen sporen achterlaten 
als je het weggooit. 

Frambozen smoothie

Omdat suikers natuurlijk oplossen in 
water, moest Tomorrow Machine voor 
hun frambozensmoothie op zoek naar 
een andere soort verpakking. Het werd 
een gel van water en agar, een bind-

middel van zeewier. De drankjes 
moeten, net zoals de gel, gekoeld 
blijven. Op kamertemperatuur blijft er 
na een maand namelijk weinig over van 
de drinkverpakking, zoals je op deze 
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pagina onderaan kunt zien. De gel zelf 
vermengt niet op de vloeistof die er in 
zit, dus je frambozensmoothie smaakt 
gelukkig niet opeens naar zeewier. 

Stapels af val
De verpakkingen zien er prachtig en 
enorm futuristisch uit. Ik zie nu al voor 
me dat mijn kleinkinderen stiekem een 
flesje bier van zeewiergel in de vorm van 
een piramide (bieramide?) pakken als 
hun ouders niet thuis zijn. Het werk zet 
daarnaast ook onze huidige consumptie-
cultuur in de spotlight. Het laat ons 
nadenken over de enorme stapels afval 
die productverpakkingen veroorzaken. 
De gemiddelde Nederlander produceert 
ongeveer 518 kilo aan huishoudelijk 
afval per jaar, waarvan twintig procent 
plastic en karton is. Dat is zeker hon-
derd kilo afval per jaar per persoon, 
grotendeels afkomstig van verpak-
kingen. Als dat allemaal wegvalt, dankzij 
de verpakkingen zoals die van Tomor-
row Machine, ben je toch zeker 1,7 
miljard kilo afval (100 kilo afval x 17 

miljoen mensen) per jaar lichter. En dat 
is veel.  

Symbioseverpakkingen
Daarnaast zal er met deze symbiose-
verpakkingen ook een stuk minder 
voedsel-verspilling zijn. Als je je melk 
niet op tijd opdrinkt valt de verpakking 
uit elkaar en zit je hele koelkast onder 
de zure melk. Dan kun je het dus maar 
beter op tijd opdrinken. 

Bol van wodka
Dit zijn natuurlijk nog maar drie proto-
typen, maar de mogelijkheden zijn groot. 
Denk bijvoorbeeld aan een bol van wodka 
met een schil van lime, die met elkaar 
vermengen zodra je het openbreekt in een 
glas. Of gerechten die je met verpakking 
en al in de pan gooit en daar mixt tot een 
heerlijke maaltijd. Ook het statiegeld zou 
verdwijnen, omdat je je bierflesjes en 
Fanta-flessen gewoon in de sloot kunt 
gooien, omdat ze daar oplossen. Of dat je 
de verpakking van je pasta kunt gebruiken 
als kunstmest voor je plantjes. 

In de toekomst is er geen ruimte voor 
verspilling en vergeetachtigheid. En dat is 
maar goed ook. Kijk meer voor geweldige 
geweldigheden op de website van 
Tomorrow Machine. 

Bron:  thecreatorsproject.vice.com/nl/
blog/
Foto’s met toestemming van Tomorrow 
Machine. 
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Op het bot 
Van de graat

Food Fools-thema over alles waar botten en graten
aan te pas komen.

 Een diner waarbij alle ingrediënten uit blik komen, doet niet iedereen direct 
watertanden. Waarom eigenlijk niet?  Kloppen onze huidige denkbeelden over 
blikvoedsel nog wel?  Dat blikvoedsel bestaat uit groenten die niet mooi van kleur 
meer zijn en slap van textuur is allang niet meer het geval. Tegenwoordig zijn alle 
processen, nodig  voor het conserveren van voedingsmiddelen in blik, geoptima-
liseerd. Niet alleen is gekeken naar efficiency, maar bovenal naar smaak, voedings-
waarde en voedselveiligheid. Een vraag die overblijft is: biedt het assortiment van 
voedingsmiddelen uit blik ook diversiteit genoeg om een compleet diner mee te 
koken. Wij denken van wel! En gaan dat ook doen…. 

Wat u kunt verwachten. Een driegangen-walking-diner, waarbij alle ingrediënten uit 
blik komen. We beginnen met een kleine parade aan voorgerechtjes opgediend op de 
Food Fools-Proefplank. Daarna is er een voortreffelijk hoofdgerecht en een dessert. 
Allemaal mooie, smaakvolle, en kleurrijke gerechten die je bij het zien al doen 
watertanden. En zoals u van ons gewend bent starten we met een cocktail.

Food Fools-chef van dienst: René Staartjes, chef-kok van restaurant Intens van hotel 
Thermen Bussloo. René is opgeleid aan de Cas Spijkers Academie en heeft jarenlang 
gewerkt in toprestaurants. Sinds 2013 is hij werkzaam als chef-kok van restaurant 
Intens.

Locatie: Deventer. Wij zijn nog in onderhandeling over een passende locatie.

Datum: 18 juni 2015

Tijd: 19:00 – 22:00 uur.

Prijs € 49,50 all-in

Reserveren: mail info@foodfools.nl

Het ‘Alles-uit-Blik-diner’ wordt mogelijk gemaakt door Food Fools in samenwerking met Ardagh.
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De geuren die de een-
voudige doorzonwoning 
in een van Rotterdams 
volkswijken doortrokken 
als de bouillon een paar 
uur had staan trekken! Ik 
ruik ze met enige moeite 
nog. Het allerspannendste 
moment (toegegeven, op 

zondagen gebeurde in 
een gemiddeld gerefor-
meerd gezin zoals dat van 
ons nooit zoveel) was, als 
de botten uit de bouillon 
werden gevist. Die koel-
den dan even af, waarna 
het gevecht uitbrak tus-
sen mijn broer en mij wie 

de merg uit de merg-
pijpjes, op smaak 
gebracht met enkele 
druppels bremzoute 
maggi, met hulp van een 
theelepeltje mocht op-
slurpen. Meestal won 
mijn broer, maar die was 
dan ook zes jaar ouder. 

Als ik 'm weer eens 
tegenkom dan zal ik…

Terzake. Er is inmid-
dels in menig food-blad 
over geschreven, maar 
het lijkt erop, dat van 
botten getrokken bouil-
lon de eerstvolgende 
wereldwijde foodtrend is, 
als opvolger (hoop ik 
althans vurig) van al die 
groene sapjes, het vogel-
zaad et cetera, dat als 
zogenaamde superfood 
het hippe deel der mens-
heid nu wel lang genoeg 
verveeld heeft.

Take-away-raam
Zoals zo vaak met food-
trends, is ook deze in 
Amerika begonnen en 
wel in New York. Daar 
opende chef Marco 
Canora eind vorig jaar 
een take-away-raam bij 
zijn restaurant aan 1st 
Avenue, noemde het 
Brodo (dat is Italiaans 
voor bouillon), verkocht 
er van botten getrokken 
bouillon en werd een in-
stant celebrity. Binnen 
enkele weken stonden er 
lange rijen voor z’n 
raampje en kreeg hij uit–
gebreide coverage in de 
media.

In die media vertelt 
Canora onder meer, dat 
hij de botten die hij voor 

zijn bouillon gebruikt 
eerst even aanbruint en ze 
dan ‘24 uur of langer’ laat 
trekken. Op de site van 
Brodo (brodonyc.com) 
kun je het menu vinden: 
drie soorten broth (zoiets 
als op smaak gebrachte 
bouillon), waarvan de 
duurste de gingered beef 
broth (‘made with New 
York state 100 % grass-fed 
beef bones’) is, die 7 dollar 
voor een medium cup van 
350 cc kost, of 17 dollar 
voor een liter koude 
bouillon om thuis op te 

warmen. Wie wil kan 
daar, à raison van 75 
dollarcent per portie, ook 
nog onder andere gem-
bersap, chili-olie, geraspte 
geelwortel of merg (yes!) 
aan toevoegen.

Paleodieet
Zo eenvoudig kan dus het 
begin van een hype zijn. 
Want een hype is het. 
Overal in Amerika en 
daarbuiten wordt 
inmiddels bottenbouillon 
aangeboden, niet alleen in 
winkels en pop-up restau-

Bottenbouillon
 i s  h e l e m a a l  h i p

Bouillon die is getrokken van botten. Mijn allereerste associaties gaan uit naar! 
zondagmiddagen in de late jaren ’50, vroege jaren ’60. Die verliepen bij ons 
thuis volgens een vaste routine. Kerkgang, uiteraard, vanaf 5 uur, maar in de 
uren  daaraan  voorafgaand  werd  bouillon  van  mergpijpjes  en  non-descript 
rundvlees gemaakt, en van die bouillon werd dan weer soep gekookt.

door Henk Dam
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rantjes, maar ook online – 
zoek bijvoorbeeld maar 
eens op sites zoals 
grasslandbeef.com of  
whiteoakpastures.com.
 Wat mee lijkt te spelen 
bij het tot snelle bloei 
komen van deze trend is, 
dat  het heel goed past 
binnen het paleodieet. 
Voor wie dat even gemist 
heeft: aanhangers van het 
paleodieet zeggen, dat je 
terug moet gaan naar het 
menu van onze voorou-
ders, omdat ons lichaam 
daarop is ingesteld. En 
dus: veel vlees, vis, groen-
ten, fruit, noten, geen gra-
nen, bonen, peulvruch-
ten, suiker, liever geen 
melk en natuurlijk al 
helemaal geen processed 
foods als pizza margharita 
of cola light, want dat 
kenden de holbewoners 
tenslotte ook niet.

Uitermate gezond
Maar van botten getrok-
ken bouillon past er wel 
bij. Het is zelfs een hoek-
steen van het paleodieet, 
en het is ook helemaal 
geen rare gedachte om te 
veronderstellen dat al heel 
vroeg in de geschiedenis 
van de mensheid werd 
ontdekt dat je mammoet-
botten en dergelijke in 
water kon koken, en dat 
dan lekker was. Volgens 
de moderne paleo’s is 

bottenbouillon uitermate 
gezond, omdat door het 
lange trekken allerlei 
mineralen, aminozuren, 
collageen en andere ge-
zonde stoffen vrijko-
men, waarbij een beetje 
meekokende appelazijn of 
andere zure stof als kata-
lysator geldt. Zo zou het 
helpen bij jicht, de spijs-
vertering, zwakke zenu-
wen, botverlies en goed 
zijn voor huid, haar en 
nagels. Die gezondheids-
claims zijn, volgens des-
kundigen, doorgaans 
overdreven tot apert on-
juist – bewezen is alleen 
dat bottenbouillon als 
ontstekingsremmer kan 
werken. Kippensoep 
werkt bij griep bijvoor-
beeld omdat het ontste-
kingen in de luchtwegen 
tegengaat. Maar dat 
neemt allemaal niet weg, 
dat de, door de aanhan-
gers van het paleodieet 
mede in gang gebrachte, 
trend een mooie is want 
bottenbouillon is natuur-
lijk vele malen lekkerder 
dan het vocht dat je krijgt 
als je kokend water bij 
bouillonblokjes of potten 
ingedikte bouillon giet.

Oude waarde
Het is, in een tijd waarin 
het retrodenken over eten 
tot zelfs de supermarkten 
begint door te dringen 

(nooit gedacht dat ik nog 
eens de dag zou meema-
ken dat er bij Albert Heijn 
palmkool wordt ver-
kocht), bovendien een 
aantrekkelijke gedachte 
dat de oude waarde van 
het bouillontrekken is 
herontdekt. Op z’n minst 
leidt dat terug tot het 
jaren ’50-’60-gevoel dat de 
ouderen onder ons alle-
maal zullen herkennen, 
maar natuurlijk is bouil-
lontrekken van beenderen 
nog veel ouder. Hoe oud? 
In de 12de eeuw schreef 
de Joodse geleerde Mai-
monides al over kippen-
soep en de gezondheids-
effecten daarvan (‘Joodse 
penicilline’). In het oudste 
kookboek dat ik thuis 
heb, ‘Domestic Cookery’ 
uit 1828, worden verschil-
lende soorten bouillon 
beschreven, waarbij men 
niet bepaald kinderachtig 
was: hele kalfskoppen ko-
men er soms aan te pas of 
koeienhielen. Daarbij 
geldt steeds deze goed 
navoelbare vuistregel: 
“Long boiling is necessary 
to give the full flavour of 
the ingredients; therefore 
time should be allowed for 
soups and gravies; and they 
are best if made the day 
before they are wanted.”

Ook in oude Neder-
landse kookboeken wordt 

de lof van bottenbouillon 
bezongen. In ‘Betje de 
goedkope keukenmeid’ 
bijvoor-beeld, dat in 1850 
op de markt werd ge-
bracht. Daarin lezen we 
onder meer dit recept: 
“Men laat het vleesch van 
een ossenschenkel afsnij-
den en fijn hakken. Nadat 
de beenderen goed ge-
kneusd zijn, kookt men 
het daags te voren 3 uren 
met water en zout uit, en 
giet het nat door ene zeef; 
dit willende gebruiken, 
neemt men het vet er af, 
zet het nu verkregen nat 
op, en doet er bij rijst en 
zooveel soort van groente, 
als men verkiest. Van het 
gehakte vleesch maakt 
men balletjes, doet die 
met een stukje foelie er in, 
wanneer de groente 
kookt, en laat het zoo nog 

twee uren koken.”

Sappenspecialist
Waarmee we terug zijn in 
eigen land, wat weer tot 
de vraag leidt of de Ame-
rikaanse hype van botten-
bouillon nou hier ook al 
een beetje te zien is. Ja 
hoor, in ieder geval in de 
meest trendy foodstad 
van ons land, Rotterdam 
dus. Daar vinden we in 
Rotterdams nieuwste 
trots, de Markthal, sap-
penspecialist Sajoer van 
Gaby Kuhuparuw en 
Harm Marsman. Zij ver-
kopen behalve allerhan-
de sappen ook botten-
bouillon, die 3,50 euro per 
papieren beker kost. In 
die bouillon gaan vele 
kilo’s runderbotten en 
dito pezen. Die worden 
samen met wortel, prei, 

uien en selderij bij 100 
graden in de oven ge-
kookt. En niet even, maar 
tenminste 24 uur.
Je krijgt 'm uitgeserveerd 
met allerhande weetjes er 
gratis bij. Harm: “Er zit 
geen korreltje zout in. 
Maar dat zult u niet mis-
sen omdat er zoveel 
smaak in zit”. En Gaby: 
“Enorm gezond. Goed 
tegen cellulitis en nog veel 
meer”. Hoe dan ook, in 
het bekertje dampt een 
krachtige, geurige bouil-
lon, prima om even warm 
te worden. Geen overbo-
dige luxe want op het mo-
ment dat ik deze regels tik 
– Pasen – is ook in Rot-
terdam de lente nog altijd 
niet echt begonnen…
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ken bouillon past er wel 
bij. Het is zelfs een hoek-
steen van het paleodieet, 
en het is ook helemaal 
geen rare gedachte om te 
veronderstellen dat al heel 
vroeg in de geschiedenis 
van de mensheid werd 
ontdekt dat je mammoet-
botten en dergelijke in 
water kon koken, en dat 
dan lekker was. Volgens 
de moderne paleo’s is 

bottenbouillon uitermate 
gezond, omdat door het 
lange trekken allerlei 
mineralen, aminozuren, 
collageen en andere ge-
zonde stoffen vrijko-
men, waarbij een beetje 
meekokende appelazijn of 
andere zure stof als kata-
lysator geldt. Zo zou het 
helpen bij jicht, de spijs-
vertering, zwakke zenu-
wen, botverlies en goed 
zijn voor huid, haar en 
nagels. Die gezondheids-
claims zijn, volgens des-
kundigen, doorgaans 
overdreven tot apert on-
juist – bewezen is alleen 
dat bottenbouillon als 
ontstekingsremmer kan 
werken. Kippensoep 
werkt bij griep bijvoor-
beeld omdat het ontste-
kingen in de luchtwegen 
tegengaat. Maar dat 
neemt allemaal niet weg, 
dat de, door de aanhan-
gers van het paleodieet 
mede in gang gebrachte, 
trend een mooie is want 
bottenbouillon is natuur-
lijk vele malen lekkerder 
dan het vocht dat je krijgt 
als je kokend water bij 
bouillonblokjes of potten 
ingedikte bouillon giet.

Oude waarde
Het is, in een tijd waarin 
het retrodenken over eten 
tot zelfs de supermarkten 
begint door te dringen 

(nooit gedacht dat ik nog 
eens de dag zou meema-
ken dat er bij Albert Heijn 
palmkool wordt ver-
kocht), bovendien een 
aantrekkelijke gedachte 
dat de oude waarde van 
het bouillontrekken is 
herontdekt. Op z’n minst 
leidt dat terug tot het 
jaren ’50-’60-gevoel dat de 
ouderen onder ons alle-
maal zullen herkennen, 
maar natuurlijk is bouil-
lontrekken van beenderen 
nog veel ouder. Hoe oud? 
In de 12de eeuw schreef 
de Joodse geleerde Mai-
monides al over kippen-
soep en de gezondheids-
effecten daarvan (‘Joodse 
penicilline’). In het oudste 
kookboek dat ik thuis 
heb, ‘Domestic Cookery’ 
uit 1828, worden verschil-
lende soorten bouillon 
beschreven, waarbij men 
niet bepaald kinderachtig 
was: hele kalfskoppen ko-
men er soms aan te pas of 
koeienhielen. Daarbij 
geldt steeds deze goed 
navoelbare vuistregel: 
“Long boiling is necessary 
to give the full flavour of 
the ingredients; therefore 
time should be allowed for 
soups and gravies; and they 
are best if made the day 
before they are wanted.”

Ook in oude Neder-
landse kookboeken wordt 

de lof van bottenbouillon 
bezongen. In ‘Betje de 
goedkope keukenmeid’ 
bijvoor-beeld, dat in 1850 
op de markt werd ge-
bracht. Daarin lezen we 
onder meer dit recept: 
“Men laat het vleesch van 
een ossenschenkel afsnij-
den en fijn hakken. Nadat 
de beenderen goed ge-
kneusd zijn, kookt men 
het daags te voren 3 uren 
met water en zout uit, en 
giet het nat door ene zeef; 
dit willende gebruiken, 
neemt men het vet er af, 
zet het nu verkregen nat 
op, en doet er bij rijst en 
zooveel soort van groente, 
als men verkiest. Van het 
gehakte vleesch maakt 
men balletjes, doet die 
met een stukje foelie er in, 
wanneer de groente 
kookt, en laat het zoo nog 

twee uren koken.”

Sappenspecialist
Waarmee we terug zijn in 
eigen land, wat weer tot 
de vraag leidt of de Ame-
rikaanse hype van botten-
bouillon nou hier ook al 
een beetje te zien is. Ja 
hoor, in ieder geval in de 
meest trendy foodstad 
van ons land, Rotterdam 
dus. Daar vinden we in 
Rotterdams nieuwste 
trots, de Markthal, sap-
penspecialist Sajoer van 
Gaby Kuhuparuw en 
Harm Marsman. Zij ver-
kopen behalve allerhan-
de sappen ook botten-
bouillon, die 3,50 euro per 
papieren beker kost. In 
die bouillon gaan vele 
kilo’s runderbotten en 
dito pezen. Die worden 
samen met wortel, prei, 

uien en selderij bij 100 
graden in de oven ge-
kookt. En niet even, maar 
tenminste 24 uur.
Je krijgt 'm uitgeserveerd 
met allerhande weetjes er 
gratis bij. Harm: “Er zit 
geen korreltje zout in. 
Maar dat zult u niet mis-
sen omdat er zoveel 
smaak in zit”. En Gaby: 
“Enorm gezond. Goed 
tegen cellulitis en nog veel 
meer”. Hoe dan ook, in 
het bekertje dampt een 
krachtige, geurige bouil-
lon, prima om even warm 
te worden. Geen overbo-
dige luxe want op het mo-
ment dat ik deze regels tik 
– Pasen – is ook in Rot-
terdam de lente nog altijd 
niet echt begonnen…
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Smaakverschillen
Wat dacht je van de smaakverschillen bij platvis. 
De smaak van schol, schar, tong, tongschar, griet, 
tarbot of witje wel eens geproefd? Zet eens twee 
visjes naast elkaar op tafel, zo neutraal mogelijk be-
reid om de echte smaak van de vis, van de terroir te 
proeven. Ja, er zijn verschillen en smaken verschil-
len ook. Welke vindt jij het lekkerst? Dat is bij Slow 
Food Amsterdam getest tijdens de schol-scharproe-
verij. Het werd een gelijke strijd tussen de schol en 
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Van de graat, weg met de filet!

Door Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke Snoek ‘Tijd om van de graat te eten, 
glibberend in je handen te houden 
en in grote pannen te bakken.’
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Smaakverschillen
Wat dacht je van de smaakverschillen bij platvis. 
De smaak van schol, schar, tong, tongschar, griet, 
tarbot of witje wel eens geproefd? Zet eens twee 
visjes naast elkaar op tafel, zo neutraal mogelijk be-
reid om de echte smaak van de vis, van de terroir te 
proeven. Ja, er zijn verschillen en smaken verschil-
len ook. Welke vindt jij het lekkerst? Dat is bij Slow 
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verij. Het werd een gelijke strijd tussen de schol en 
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Van de graat, weg met de filet!

Door Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke SnoekDoor Mieke Snoek ‘Tijd om van de graat te eten, 
glibberend in je handen te houden 
en in grote pannen te bakken.’
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de schar, toch een goede score voor de onbekende de schar, toch een goede score voor de onbekende 
schar die bij de helft van de 29 deelnemers in de  van de 29 deelnemers in de 
smaak viel. De vis werd in zijn geheel geserveerd, smaak viel. De vis werd in zijn geheel geserveerd, 
aan tafel van de graat gegeten, samen met je tafelaan tafel van de graat gegeten, samen met je tafel-
genoot. Het is maar een ideetje voor een visdineetje genoot. Het is maar een ideetje voor een visdineetje 
zonder filetje.
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Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar Koop je een kant en klaar filetje dan zijn er nog letje dan zijn er nog letje dan zijn er nog 
maar weinig kenmerken voorhanden om de versmaar weinig kenmerken voorhanden om de versmaar weinig kenmerken voorhanden om de versmaar weinig kenmerken voorhanden om de versmaar weinig kenmerken voorhanden om de vers-
heid van de vis te beoordelen. Toch kan je daar ook heid van de vis te beoordelen. Toch kan je daar ook heid van de vis te beoordelen. Toch kan je daar ook heid van de vis te beoordelen. Toch kan je daar ook 
nog aan zien hoe vers de vis is aan de snijranden en nog aan zien hoe vers de vis is aan de snijranden en nog aan zien hoe vers de vis is aan de snijranden en nog aan zien hoe vers de vis is aan de snijranden en nog aan zien hoe vers de vis is aan de snijranden en 
de veerkracht van de de veerkracht van de filet. Bij het kopen van de hele let. Bij het kopen van de hele 
vis is het makkelijker om zelf te oordelen hoe vers vis is het makkelijker om zelf te oordelen hoe vers vis is het makkelijker om zelf te oordelen hoe vers 
de vis is.

Hele vis kopen biedt voordelen. Je kan de vis beter Hele vis kopen biedt voordelen. Je kan de vis beter Hele vis kopen biedt voordelen. Je kan de vis beter 
vers houden dan een vers houden dan een vers houden dan een filet, je betaalt veel minder, je 
ziet wat je eet, je kan samen gezellig smullen van ziet wat je eet, je kan samen gezellig smullen van 
één vis. Van de graat, weg met de één vis. Van de graat, weg met de filet!

Tips bij het kopen 
van verse vis
• slijmlaag op de vis, die wordt troebel als de vis 

langer ligt of zelfs helemaal droog zonder slijm;
• de ogen kijken je aan met een glans, al kunnen ze 

ook troebel worden als ze onderin de bak in het 
lekwater van het ijs hebben gelegen. Dus dit is een 
moeilijk te oordelen kenmerk;

• rode kieuwen, ze worden roze als ze langer liggen 
en kleuren donker rood bruin in de loop van tijd;

• ruikt naar de zee, verse vis ruikt niet, een 
ammoniaklucht is natuurlijk niet goed, die ligt 
te lang;

• stevig vlees, veerkrachtig bij het indrukken. 
Blijft de duimdruk erin staan dan is de vis niet 
meer vers.

34 35



Tips bij het kopen 
van verse vis
• slijmlaag op de vis, die wordt troebel als de vis 

langer ligt of zelfs helemaal droog zonder slijm;
• de ogen kijken je aan met een glans, al kunnen ze 

ook troebel worden als ze onderin de bak in het 
lekwater van het ijs hebben gelegen. Dus dit is een 
moeilijk te oordelen kenmerk;

• rode kieuwen, ze worden roze als ze langer liggen 
en kleuren donker rood bruin in de loop van tijd;

• ruikt naar de zee, verse vis ruikt niet, een 
ammoniaklucht is natuurlijk niet goed, die ligt 
te lang;

• stevig vlees, veerkrachtig bij het indrukken. 
Blijft de duimdruk erin staan dan is de vis niet 
meer vers.

34 35 35



Een vieze, glibberige substantie vinden ze het. Veel Nederlanders huiveren bij de gedach-
te aan het eten van jelly. Bovendien is het gemaakt van slachtafval: ‘hoe kun je zoiets nou 
eten?’. Ik ben echter opgegroeid met dit wonderlijk wiebelende toetje. Als kind ervoer ik 
hoe verrukkelijk zacht en langzaam de gelei meegaf als ik stiekem mijn vinger erin stak. 
Later in mijn leven heb ik dusdanig veel en grote jellies gemaakt dat ik niet alleen mijn 
handen en hoofd er vol in kon steken maar me er ook van top tot teen kon rondwentelen. 
De wellustige gelei bevredigt meerdere zintuigen.

Lang hoefde ik niet na te den-
ken toen beeldend kunstenaar 
Else van der Burgt me jaren te-
rug vroeg mee te doen aan een 
culinair lint; een zevenhonderd-
vijftig meter lange tafel door het 
Amsterdamse bos waarin koks 
en kunstenaars de maaltijd zo 
vervreemdend en confronterend 
mogelijk zouden vormgeven. 
Else en ik namen het nagerecht 
onder onze hoede. Moe van de 
toen al in de eetwereld misbruik-
te bijvoeglijke naamwoorden als 
ambachtelijk, authentiek, puur 
en natuurlijk wilden we ons toe-
tje een chemische en kunstma-
tige uitstraling geven terwijl het 
paradoxaal uit zuivere ingredi-
enten als alcohol, zelfgetrokken 
smaakextracten van laurier, ka-
mille, roos en hibiscus bestond. 
Het bindmiddel was uiteraard, u 
raadt het al, gelatine. Jellies!

Negenennegentig liter
Weken was ik in de weer met 
het maken van buitengewone 
smaken. Aftreksels van groen-
ten, bloemen, kruiden en fruit 
vormden de basis van de trilpud-
dingen. Uiteindelijk maakten 
we meer dan 100 liter jelly. Else 
bouwde een installatie waarin de 
jellies in schalen hingen die, voor 
een extra spectaculair effect, van 
onderen hel werden belicht. Ver-
wachtingsvol wachtten we onze 
bezoekers af. We hadden echter 
geen rekening gehouden met de 
Europese voetbalkampioenschap 
dat die avond plaatsvond. Ne-!"#$%&'()*+!

,-(./&!,)&0&(

12/3)$24)&!5##'!6&(24)$& derland werd door Rusland met 
3-1 in de pan gehakt. Wij bleven 
zitten met negenennegentig liter 
jelly. Met blote handen mikten 

Tekst: Fiona Ivanov. Foto’s: Thomas Lenden.

Gelatine
Gelatine is een transparant en 
smaakloos eiwit dat vocht tot een 
vaste stof kan geleren. Het is een 
restproduct, afkomstig uit het 
collageen van het slachtafval van 
dieren. In voedingswaren wordt 
het veel gebruikt als bind- of 
verdikkingsmiddel in snoep en 
nagerechten.

‘Jellies zijn niet alleen fijn om te eten, 
ermee gooien is een onvergetelijke ervaring.’
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we na afloop het gladde goed-
je baldadig in het nabij gelegen 
water. Plakkerig bleven we over. 
Jellies zijn niet alleen fijn om te 
eten, ermee gooien is een onver-
getelijke ervaring.

Cocktailjellies
Een jelly is abstract eten; het 
is uiteindelijk slechts een dra-

ger van smaak, geur en kleur 
die willekeurig welke vorm kan 
aannemen, geen textuur heeft 
en transparant is, zolang je er 
tenminste geen zuivel in ver-

werkt. Ondanks de schamele op-
komst tijdens onze eerste jellybar 
hadden Else en ik geen genoeg 
gekregen van jelly. We zagen 
voldoende mogelijkheden om 
verder te experimenteren met het 
materiaal. De viscositeit van jelly 
werd onderwerp. Else timmer-
de, schuurde en verfde in haar 
atelier een apparaat waarmee we 
jellies op muziek konden laten 
trillen, schudden en dansen. Ik 
ontwierp in-het-donker-lichtge-
vende cocktailjellies in de vorm 
van borsten die, naar gelang het 
tempo, traag of onthutsend mee-
wuifden. Verbluft ontdekten we 

de schoonheid van een smeltende 
jelly. De band Pororoca compo-
neerde het nummer Temazepam 
waarop de jellies uit hun dak gin-
gen. Daarna durfden, misschien 
dankzij of ondanks het uitzon-
derlijk hoge gehalte aan alcohol, 
slechts weinigen de cocktailjelly 
tot zich te nemen.

Vele experimenten en installaties 
zijn we inmiddels verder. Hon-
derden en honderden liters jellies 
heb ik gemaakt. Middels scha-

Beladen en beschimpt additief wordt superingrediënt
Waar foodsters vroeger hun neus voor gelatine ophaalden is gelatine tegenwoordig 
hip, gelatine is hot! Google bone broth en internet explodeert. Een dikke gelati-
neuze zelfgetrokken bouillon van beenderen is de nieuwste gezondheidshype en 
gelatine is het nieuwe superfood. Je haar gaat glanzen, je huid verjongt, je spieren 
worden soepel en je nagels worden messcherpe klauwen. Yeah right. Dus daar heb 
ik dat alles aan te danken.

In-het-donker-lichtgevende cocktailjellies

‘We zagen voldoende mogelijkheden om 
verder te experimenteren met het materiaal. 
De viscositeit van jelly werd onderwerp.’

de en schande heb ik de invloed 
van zuur, zoet, zout, alcohol, be-
paalde enzymen, tijd en tempe-
ratuur leren kennen. Uitgezocht 
24-karaats gouden jellies heb ik 
gemaakt, jelly van de allerduur-
ste, allerdecadentst mogelijke 
pure balsamico, jellies van ab-
sinth, engelwortel, bloemen van 
de sechzuanpeper, kokum of 
zwartmoeskervel. Jellies met af-
gehakte varkenspoten, insecten 
en vissenkoppen. Jelly heb ik niet 
alleen gegeten, maar ik heb het 

Als extra spectaculair effect werden de jellies van onderen hel belicht

E-nummer
Gelatine werd vroeger als additief be-
schouwd en als E-nummer 441 op het 
etiket vermeld. Tegenwoordig moet 
het als ingrediënt in de lijst worden 
opgesomt. Het kan ook als colloïdaal 
proteine worden omschreven.

veelvuldig door mijn vingers ge-
knepen, ik heb erin gelegen, me 
er wellustig in rondgewenteld en 
er volop mee gesmeten. Onlangs 
ontving ik post van Else waarin 
ze aankondigt haar atelier te wil-
len ontruimen: wat te doen met 
alle installaties voor jelly? Zou 
ik een subsituut kunnen vinden 
voor de jellies?

‘Middels schade en schande heb ik de invloed 
van zuur, zoet, zout, alcohol, bepaalde 
enzymen, tijd en temperatuur leren kennen.’
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“In vergankelijke werken die net zo goed luchtig als 
dramatisch, verstild, confronterend of hilarisch kunnen zijn, 
zoek ik de essentie van het leven in de nabijheid van de dood. 
Met installaties, beelden en performances maak ik het publiek 

vaak letterlijk medeplichtig aan de naakte waarheid.
De levensgrote Barbie was in mijn eerdere werk een perfect 
vehikel voor het spelen met rolpatronen, vrouwbeelden en 

identiteiten. Als symbool voor onrealistische verwachtingen had 
ze haar functie misschien wel lang genoeg vervuld toen ik het 
idee kreeg voor de BBQ (lees: Barbiecue). Een marshmallow 
Barbie wordt aan het spit geregen en boven een open vuur 

geroosterd in een performance die refereert aan een oerversie 
van de communie. Leuk en lekker, zeker, maar associaties met 
marteling en kannibalisme maken de beleving bijzonder ambigue. 
Uiteindelijk is BBQ ook een zoenoffer voor het geweld in de 

wereld.”

www.mariannepeijnenburg.nl

Barbiecue
Marianne Peijenburg
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http://www.mariannepeijnenburg.nl/
http://vankoptotkont.nl
https://www.facebook.com/vankoptotkont
https://twitter.com/vankoptotkont
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Merg is machtig als volvette roomboter, 
maar diep en rijk van smaak als het een-
maal geroosterd of gestoofd is. De Italia-
nen beschouwen het als de slagroom op het 
toetje van hun osso buco, en een in de oven 
bereid stukje mergpijp wordt standaard 
meegeleverd bij een côte de boeuf in res-
taurants die nog weten hoe het hoort, 
zoals Bordewijk in Amsterdam en La Paix 
in Brussel.

Mergpijp is ook een waanzinnig voorgerecht: bij de 
godfather van de ‘nose to tail’ koks, Fergus Henderson, 
staat het als enige gerecht vast op de kaart van zijn Lon-
dense St. John’s restaurant (drie stukken, met zeezout, 
toast en peterseliesalade). Ook het Brusselse restaurant 
Viva M’Boma serveert mergpijpen als voorgerecht, maar 
dan over de lengte gezaagd (eenmaal natuur, eenmaal 
besmeerd met grove mosterd en eenmaal besmeerd met 
olijventapenade, allemaal prima ideeën).

Voor deze Food Fools kozen we echter de variant van 
Matthias van der Nagel van restaurant Speijkervet in 
Amsterdam-West, die het merg mengt met langoustine-
vlees en dan terug stopt in het bot en in de oven roostert. 
Een combinatie zo goddelijk dat het als een evolutio-
naire misser mag worden beschouwd dat niet alle dieren 
langoustine in hun botten hebben. 

Just make friends with your butcher and start cooking 
the bones!  

langoustine door
merg en been
tekst + recept | Bart van Ratingen
fotoí s + vormgeving | Manuela Tjarkina Vermeeren

42 43



Merg is machtig als volvette roomboter, 
maar diep en rijk van smaak als het een-
maal geroosterd of gestoofd is. De Italia-
nen beschouwen het als de slagroom op het 
toetje van hun osso buco, en een in de oven 
bereid stukje mergpijp wordt standaard 
meegeleverd bij een côte de boeuf in res-
taurants die nog weten hoe het hoort, 
zoals Bordewijk in Amsterdam en La Paix 
in Brussel.

Mergpijp is ook een waanzinnig voorgerecht: bij de 
godfather van de ‘nose to tail’ koks, Fergus Henderson, 
staat het als enige gerecht vast op de kaart van zijn Lon-
dense St. John’s restaurant (drie stukken, met zeezout, 
toast en peterseliesalade). Ook het Brusselse restaurant 
Viva M’Boma serveert mergpijpen als voorgerecht, maar 
dan over de lengte gezaagd (eenmaal natuur, eenmaal 
besmeerd met grove mosterd en eenmaal besmeerd met 
olijventapenade, allemaal prima ideeën).

Voor deze Food Fools kozen we echter de variant van 
Matthias van der Nagel van restaurant Speijkervet in 
Amsterdam-West, die het merg mengt met langoustine-
vlees en dan terug stopt in het bot en in de oven roostert. 
Een combinatie zo goddelijk dat het als een evolutio-
naire misser mag worden beschouwd dat niet alle dieren 
langoustine in hun botten hebben. 

Just make friends with your butcher and start cooking 
the bones!  

42 43 43



Ingrediënten voor 2 personen
• twee kalfsmergpijpen, over de lengte
   gezaagd ca. 15 tot 20 cm (vraag je slager)
• 10 langoustines
• 1 eetlepel paneermeel
• 1 eetlepel gehakte platte peterselie
• peper en zout

Stap 1
Zet de botten 5 tot 10 minuten in een oven van 180 graden tot het merg 
zacht is, maar nog niet compleet gesmolten.

Stap 2
Maak intussen de langoustines schoon. Kop, staartpantser, darmkanaal 
verwijderen.

Stap 3
Doe de langoustines met de peterselie, paneermeel en de warme merg in 
de foodprocessor en draai met een snuf peper en zout tot een homogene 
massa.

Stap 4
Vul de botten met de langoustineboter.

Stap 5
Bak in ongeveer 10 minuten af in een op 180 graden voorverwarmde 
oven.

Stap 6
Serveer heet met citroen, gehakte bielook, fris aangemaakt kropsla en 
geroosterd brood.

klik hier voor een stap-voor-stap beeldverslag
of kijk op storehouse.co/stories/97gnq-langoustine-door-merg-en-been la
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Het bestuur van Slow Food 
IJsselvallei heeft die 
boodschap begrepen en zal 
zich actief inzetten voor het 
vergroten van de 
voedseldiversiteit. Dat 
gebeurt op verschillende 
manieren. Belangrijkste 
speerpunt daarbij is 
samenwerking. Om dat 
gestalte te geven zijn er 
banden aangeknoopt met de 
onlangs opgerichte afdeling 
van Youth Food Movement 
(YFM) IJsselvallei, de stich-
ting GoedGeboerd! en Food 
Fools. U moet het zo zien: 
Slow Food staat voor het 
gedachtegoed, YFM voor 
eductie binnen de eigen 
groep en aanstekelijke acties 
gericht op jongeren, 
GoedGeboerd! en Food 
Fools zijn welkom binnen 
onze gelederen als 
organisatoren van (culinaire) 
eductieprogramma's en 
evenementen. 

IJsselGoed!
Wat betekent dit in de 
praktijk? GoedGeboerd! heeft 
inmiddels in 2014 vier 
streekmarkten in Zutphen 
georganiseerd en een 
succesvolle kookcursus met 
twintig deelnemers. Boven-
dien wordt er gewerkt aan 
een streekmerk voor de 

IJsselvallei – IJsselGoed! De 
kroket tijdens de SFFFD-
lunch is een eerste product 
uit de IJsselGoed!-keuken. In 
2015 wordt het aantal 
markten in Zutphen 
uitgebreid en trekt 
GoedGeboerd! ook naar 
Brummen, Deventer en 
Diepenveen. Deze markten 
moeten de consument in 
contact brengen met 
producten en producenten 
uit de eigen regio - de eerste 
stap naar Food Diversity.

Beginnerscursus
Het bestuur van 
GoedGeboerd! berichtte 
onlangs dat er in september 
weer een kookcusus begint. 
Waarschijnlijk wordt de 
cursus gebaseerd op de 
ideeën van Pollan, Bittman 
en McGee herhaald. Mogelijk 
wordt het pakket uitgebreid 
met een echte 
beginnerscursus gebaseerd 
op de ideeën van Tim Ferris. 
Food Fools is een apart 
verhaal. GoedGeboerd! heeft 
deze club opgericht met het 
idee culinair IJsselvallei – 
producenten, consumenten, 
chefs – samen te brengen op 
bijzondere plekken om te 
genieten van een bijzonder 
diner. Altijd met een cocktail 
vooraf en altijd in een 

informele sfeer. Naast 
genieten, staat de 
ontmoeting centraal. Zie het 
als een vorm van 
kruisbestuiving om het 
culinaire klimaat in onze 
regio naar een hoger plan te 
brengen.

Informatiestand
Slow Food zal op de markten 
van GoedGeboerd! aanwezig 
zijn met een informatiestand. 
Aan de inrichting daarvan 
wordt hard gewerkt. 
Daarnaast zal Slow Food 
IJsselvallei vasthouden aan 
haar eigen programma met 
Open Tafels, workshops en 
het Terra Madre Diner in 
december. Dit om de band 
tussen de leden onderling in 
stand te houden en waar 
mogelijk te versterken.

Food Fools e-Zine
Dat u dit artikel in het eerste 
nummer van het Food Fools 
e-Zine vindt is een eerste 
stap in onze samenwerking 
met Food Fools. Food Fools 
organiseert een keer in de 
zes weken een event met een 
thema. In ieder kwartaal-
nummer van dit digitale e-
Zine worden twee thema’s 
van het nodige commentaar 
voorzien. Door liefhebbers 
van allerlei pluimage. Slow 

breng smaak in de IJsselvallei
Een frisse wind
Slow Food superactief in 2015
Slow Food Nederland wil meer actie in de tent. Men heeft daarbij een duidelijke missie: het 
verbreden van de Food Diversity. Dat is de missie en boodschap ineen. Nederlanders moeten 
weer meer zelf gaan koken. Nederlanders moeten zelf beslissen wat er op hun bord komt en dit 
niet voor hen laten beslissen door de voedselindustrie. Daarmee worden tal van doelen 
gerealiseerd. Allereerst blijven we er gezond bij. Door het kopen van verse producten uit de eigen 
regio ondersteunen we kleine producenten en verstevigen daarmee de lokale economie. 
Bovendien versterken we de biodversiteit en roepen het land weer tot leven.

Rinie Assen, voorzitter Slow Food IJsselvallei

Food IJsselvallei verleent 
haar medewerking aan het e-
Zine met telkens een artikel 
over de vorderingen. Voor de 
acties, workshops en andere 
bijeenkomsten blijft u 
gewoon de Nieuwsbrief Extra 
en aparte uitnodigingen 
ontvangen. De reguliere 
nieuwsbrief is hiermee 
komen te vervallen.

Tot slot een oproep. Om alle 
ideeën die we op dit 
moment hebben om onze 
nieuwe missie te realiseren, 
hebben we mensen nodig. 
Wanneer u daadwerkelijk wilt 
participeren, laat ons dat 
dan weten. Stuur een mail 
aan ijsselvallei@slowfood.nl.
We nemen dan contact met 
u op om met u te bespre-
ken hoe wij uw kennis en 
kunde kunnen inzetten voor 
de verschillende projecten.

Hiernaast de flyer die de acties van 

Slow Food IJsselvallei moet onder-

steunen.

advertorial
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Iedereen wil alleen nog filets van iets eten. En kluiven is al helemaal uit den boze. Wij 
zijn hard op weg om onze verbinding met de natuur te verliezen. Het idee dat vlees 
afkomstig is van dieren lijkt voor steeds meer mensen ondragelijk te worden. Daarom 
verdringen we het. We willen alleen nog maar steriel verpakte vleeslellen van onbe-
kende herkomst zien. Terwijl het bakken en braden van vlees en vis op botten en 
graten een veel rijkere smaak geeft. Het zou juist goed zijn te blijven beseffen dat vlees 
afkomstig is van een dier dat geleefd heeft. Pas dan kunnen we ons ook hard maken 
voor een waardig bestaan van onze dieren. Het zijn immers geen productiemiddelen 
voor onbestemde vleeslellen. Als Food Fools doen we niet kinderachtig en zien onder 
ogen dat het vlees wat wij eten, ooit heeft geleefd. Dat je zo’n dier hebt kunnen aaien 
of vasthouden. We moeten met respect met onze dieren omgaan. Respect betonen 
betekent ook ervan genieten.

Food Fools organiseert daarom een diner waarbij zowel vlees als vis op het bot of de 
graat gegaard is. Het gaat om het begrijpen van herkomst en oprecht genieten van de 
rijke smaak van vlees en vis.

Wat u kunt verwachten. Een driegangen-walking-diner, waarbij alle vlees op het bot 
en alle vis op de graat gegaard is. We beginnen met een kleine parade aan voor-
gerechtjes opgediend op de Food Fools-Proefplank. Daarna is er een voortreffelijk 
hoofdgerecht en een dessert. Allemaal mooie, smaakvolle, en kleurrijke gerechten die 
je bij het zien al doen watertanden. En zoals u van ons gewend bent starten we met 
een cocktail.

Food-Fools-chefs van dienst: Bart van Ratingen (Van Kop Tot Kont) en Remco 
Ehlebracht.

Locatie: Paviljoen Vogeleiland, Stationsstraat 2, 7411 HA Deventer

Datum: 18 juli 2015

Tijd: 19:00 – 22:00 uur.

Prijs: € 49,50 all-in

Reserveren: mail info@foodfools.nl

Het ‘On-The-Bone-diner’ wordt mogelijk gemaakt door Food Fools in samenwerking met Paviljoen Vogeleiland Deventer.
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Hoofdredactie: Manuela Tjarkina 
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Arie van der Ent.

Eindredactie: Rinie Assen.

Basisontwerp: Frederik Helfrich en 
Hans Roenhorst.

Food Fools e-Zine verschijnt alleen 
digitaal en wordt automatisch 
toegezonden aan leden van Slow 
Food IJsselvallei, Youth Food 
Movement IJsselvallei en leden van 
het genootschap Van Kop Tot Kont. 
Daarnaast wordt Food Fools e-Zine 
internationaal verspreid via Issuu. 

Aanmelden voor een abonnement 
via www.foodfools.nl

Advertenties: Food Fools e-Zine 
neemt in overleg advertenties op. 
Advertentiemanager: Arie van der 
Ent.
e-mail: arietext@mac.com
telefoon: 0575 572504

Food Fools e-Zine komt tot stand 
zonder budget, subsidie of crowd 
funding. Alle onkosten zijn voor 
rekening van de medewerkers. Met 
jouw financiële bijdrage kunnen we 
een deel van de kosten 
opvangen. Support Food Fools en 
het e-Zine. Doneer via 
www.foodfools.nl (Paypal).

Stay hungry. Stay foolish.

Rinie Assen is redacteur van wetenschappelijke uitgaven, maar met een passie voor 
voedsel en wijnen. In zijn vrije tijd naast bezig zijn met tekst ook zeer actief in de 
keuken en het ontdekken van smaakcombinaties. Organiseert kooksessies, 
wijncursussen en -proeverijen.

Henk Dam is sinds vele tientallen jaren in de journalistiek werkzaam,  en heeft 
minstens even lang een warme belangstelling voor alles dat met eten en drinken te 
maken heeft. Momenteel werkt hij ondermeer als hoofdredacteur van Slow Food 
Magazine.

Arie van der Ent is secretaris van Slow Food IJsselvallei en de stichting 
GoedGeboerd! Was werkzaam in de marketing en communicatie. Heeft aan de wieg 
van het genootschap Van Kop Tot Kont, Food Fools en dit e-Zine gestaan. Favoriete 
drankje sinds 1976: GT.

Frederik Helfrich bNO studeerde grafische vormgeving aan de Academie van 
Beeldende Kunsten Rotterdam. Na bij een aantal reclamebureaus in Rotterdam en 
Apeldoorn gewerkt te hebben, is hij sinds 1978 zelfstandig grafisch ontwerper in 
Deventer. (www.helfrichontwerp.nl)

Fiona Ivanov is food scout, food writer en food stylist en geïnteresseerd in 'de schoon-
heid van ons dagelijks voedsel'. Haar favoriete kook-schrijvers zijn onder andere 
Alain Passard, Jane Grigson en Philip Mechanicus. (http://beingajellybar.blogspot.nl/)

Joost Mollen is blogger. Zijn artikelen zijn te lezen bij The Creators-project en 
Motherboard.

Bart van Ratingen is professioneel tekstschrijver (public-i-writers.nl) en ambitieus 
hobbykok met een missie. Samen met zijn partner Manuela Vermeeren richtte hij 
begin 2011 het genootschap Van Kop Tot Kont op: als je dan toch dode dieren eet, eet 
dan ook alles wat zij te bieden hebben (www.vankoptotkont.nl). Als zelfbenoemd 
'gastrosophe' is hij steeds op zoek naar de ultieme definitie van culinair geluk.

Hans Roenhorst is in 1987 begonnen als grafisch vormgever bij Joint Venture, het 
reclamebureau van Arie van der Ent (zie boven). Heeft sindsdien bij diverse 
reclamebureaus gewerkt. Is sinds 2008 eigenaar van H2R Vormgeving en sinds 2012 
creatief directeur / mede-eigenaar van H2R+ creatieve communicatie Deventer. 
(nl.linkedin.com/in/hansroenhorst)

Mieke Snoek schrijft en vertelt het verhaal over vis vanuit haar bedrijf 'met Snoek in 
Zee', zodat je weet wat je eet en inzicht in de visserij krijgt. Ze zit in de Slow Food Ark 
van de Smaak en is een van de stuwende krachten achter het Slow Fish-netwerk.

Carolina Verhoeven is de drijvende kracht achter Academie Culinaire Historie, 
Culinair Historisch Museum, Weckmuseum en De Landskeuken, alle te Appelscha. 
Zij zet zich in voor het behoud van allerlei conserveringstechnieken. Door haar inzet 
kwam het wecken als Nationaal Immaterieel Erfgoed op de UNESCO erfgoedlijst. 
www.carolina-verhoeven.nl E info@carolina-verhoeven.nl

Manuela Tjarkina Vermeeren studeerde autonome vormgeving, werkte als grafisch 
ontwerper en maakte al ver voor de beruchte internetbubble als interaction and visual 
designer het internet begrijpelijker én aantrekkelijker. Daarnaast is zij actief als food 
photographer en story teller voor het culinair platform food pelgrims [a taste for 
food], dat zij samen met haar partner Bart van Ratingen heeft opgezet (https://
www.storehouse.co/profiles/96dwo).
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Voeding in blik heeft geen conserveringsmiddelen
nodig. Een blik kan ongekoeld voor lange tijd
bewaard blijven, is sterk en ondoordringbaar, oneindig
recyclebaar en is ook nog eens de meest gerecyclede
verpakking in Nederland (93%). Het perfecte voorbeeld
voor een circulaire economie!

Blik natuurlijk adv.indd   2-3 05-06-15   14:29
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3 GANG ENKEUZEMENE 37,- 
4k,
t-'ESTAURANT

Bloemenk eg 38 7383 RN Voorst (Gelderland) I T +31 (0)55 368 26 18 I www.restaur

Ontbijten, lunchen en dineren in restaurant Intens (in Hotel Thermen Bussloo) is zorgeloos en heerlijk genieten in een sfeervolleomgeving, met een prachtig uitzicht over het meer van Bussloo. Op de menukaart prijken vele mooie gerechten die zijn samen-gesteld met passie voor pure smaken en waarbij de beste ingredienten, biologisch en veelal uit de streek, de basis vormen. Voorwie even wil ontsnappen aan de hectiek van de stad en in alle rust in een prachtige omgeving op niveau wil genieten, is restaurantIntens een ideale plek, voor zowel overdag als 's avonds.
Reserveer direct via: 

.erVoir,

Culinairgenieten bijrestaurantIntens

Gismaaeuitideeboer
Dit jaar GoedGeboerd!-streekmarktenin Deventer, Brummen en Zutphen

?lk

A .....d.,,Brummen op de derde zaterdag van de,44E maand van 09:00 tot 15:00, op het Marktplein.-losonor-;- (20-06,18-07,15-08,19-09)

kale, d r2015.
Voor demaandenj ni, juli, dugustus en seprember.

Deventerq de twee4e zaterdag van demaand van 09:30 tot 16:30, in het Havenkwartier.Met uitzondering van de *and augustus; danver uizen we eenmalig naar de derde zaterdagvan de maand. (13-06,11-07,15-08,12-09)

Zutphen op de laatste zondag van de maandvan 12:00 tot 18:00, op de Zaadmarkt. Met ultzon-dering van de maanden augustus en september;dan verhuizen we naar de (28-06, 26-07, 30-08, 27-09) *

Kom op Prod.
Voor de GoedGeboerd!-streekmarkten zoekenwe kleinschalige pro-ducenten, die de stapnaar de verkoop vanhun eigengemaaktewaar nog niet hebbengemaakt. Hen biedenwij de mogelipcheiddee' te nemen aan eenvan onze markten. JUsproefl
Voor meer informatieneem contact met onso
info@goed-geboerd.n1

Stichting www.goed-geboerd.n1



3 GANG ENKEUZEMENE 37,- 
4k,
t-'ESTAURANT

Bloemenk eg 38 7383 RN Voorst (Gelderland) I T +31 (0)55 368 26 18 I www.restaur

Ontbijten, lunchen en dineren in restaurant Intens (in Hotel Thermen Bussloo) is zorgeloos en heerlijk genieten in een sfeervolleomgeving, met een prachtig uitzicht over het meer van Bussloo. Op de menukaart prijken vele mooie gerechten die zijn samen-gesteld met passie voor pure smaken en waarbij de beste ingredienten, biologisch en veelal uit de streek, de basis vormen. Voorwie even wil ontsnappen aan de hectiek van de stad en in alle rust in een prachtige omgeving op niveau wil genieten, is restaurantIntens een ideale plek, voor zowel overdag als 's avonds.
Reserveer direct via: 

.erVoir,

Culinairgenieten bijrestaurantIntens

Gismaaeuitideeboer
Dit jaar GoedGeboerd!-streekmarktenin Deventer, Brummen en Zutphen

?lk

A .....d.,,Brummen op de derde zaterdag van de,44E maand van 09:00 tot 15:00, op het Marktplein.-losonor-;- (20-06,18-07,15-08,19-09)

kale, d r2015.
Voor demaandenj ni, juli, dugustus en seprember.

Deventerq de twee4e zaterdag van demaand van 09:30 tot 16:30, in het Havenkwartier.Met uitzondering van de *and augustus; danver uizen we eenmalig naar de derde zaterdagvan de maand. (13-06,11-07,15-08,12-09)

Zutphen op de laatste zondag van de maandvan 12:00 tot 18:00, op de Zaadmarkt. Met ultzon-dering van de maanden augustus en september;dan verhuizen we naar de (28-06, 26-07, 30-08, 27-09) *

Kom op Prod.
Voor de GoedGeboerd!-streekmarkten zoekenwe kleinschalige pro-ducenten, die de stapnaar de verkoop vanhun eigengemaaktewaar nog niet hebbengemaakt. Hen biedenwij de mogelipcheiddee' te nemen aan eenvan onze markten. JUsproefl
Voor meer informatieneem contact met onso
info@goed-geboerd.n1

Stichting www.goed-geboerd.n1



Submit

http://www.foodfools.nl
http://www.foodfools.nl

	button naar storehouse: 


