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Zeeuws-Vlaanderen
Groupon startte onlangs haar 
samenwerking met Michelinster-
restaurant ’t Vlasbloemeken in 
Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen. 
Dit is de 23e samenwerking voor 
Groupon met een Nederlandse 
sterrenzaak. Tot op heden waren 
er al 22 samenwerkingen met 
restaurants met 1 ster en één met 
2 sterren. De actie betreft een 
7-gangendiner van de chef. 

Wist je dat?
Wit en geel voedsel, zoals look, 
bloemkool, venkel en verschil-
lende uisoorten hebben een 
groen pigment dat de kleur 
aangeeft in de groenten. Dit 
pigment bevat allyl sulfides. En 
deze bestanddelen staan er om 
bekend de groei van kankercel-
len tegen te gaan en het choles-
terol, het hart en de bloedvaten 
te onderhouden.

Vianen
Zet maar vast in je agenda: op 3 
november aanstaande is het – op 
dat moment – juist verbouwde 
filiaal van de Makro in Vianen 
decor van prachtige demonstra-
ties, masterclasses, proeverijen 
en informatiebijeenkomsten. 
En dat alles is helemaal gratis 
voor bezoekers. Makro is op dit 
moment druk met de verbouwing 
bezig en op 3 november beleef je 
er deze inspirerende dag. Wat wil 
je nog meer?

Doggybag
Tachtig procent van de Neder-
landers die uit eten gaan, neemt 
nooit overgebleven voedsel 
mee uit het restaurant naar 
huis. Schaamte (52 procent) en 
onbekendheid (55 procent) met 
de doggybag spelen een grote 
rol. Terwijl ruim driekwart wél 
een hekel heeft aan voedsel-
verspilling, zo blijkt uit onder-
zoek van Natuur & Milieu. Om 
restauranthouders te helpen in 
het terugdringen van voed-
selverspilling, start Natuur & 
Milieu, gesteund door de Rabo-
bank, een doggybagcampagne: 
50 duizend doggybags zijn vanaf 
26 augustus gratis beschikbaar 
voor restaurants.

N a hun huwelijksreis weten 
Jan-Cees en Paula Garvelink 
het zeker: wij willen een eigen 

zaak. Op het Grote Kerkhof in De-
venter, aan de voet van de Lebuïnes-
kerk in Deventer opent het koppel in 
een middeleeuws pand bar-bistro De 
Rode Kater. Sfeer, Franse bistro-
gerechten en een bewuste keuken 
typeren de Deventer onderneming. 
Jan-Cees werkt als chef in de keuken 
op de bovenverdieping, Paula be-
stiert als gastvrouw samen met haar 
team de bistro en het terras.

Tekst - Christel Tuin

Horecafamilie versus vakantie-
baantje
Paula komt uit een echt horecagezin, 
terwijl Jan-Cees op het werk verliefd 
wordt door een vakantiebaantje. Jan-
Cees: “Het leukste aan het werken 
in de horeca vind ik het omgaan en 
het werken met mensen. Daarom 
heb ik de hotelschool gevolgd en de 
koksopleiding bij Smink Culinair in 
Nieuw-Leusden.” Paula: “Het leuke 
aan werken in de horeca is dat gasten 
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Je weet alles over de bereiding van vlees, maar weet niet altijd precies 

waar het vandaan komt? Dan ben je niet de enige. Geen zorgen, want de 

vleesposter biedt uitkomst. Hang hem op, bestudeer hem goed en bin-

nenkort kun je iedereen alles vertellen over de herkomst van je creatie. 
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Met dank aan

1 Kop en runderwang

 head and cheek meat

2 Hals of nek

 chuck

3 Onderrib

 chuck rib steak

4 Pianostuk

 chuck short rib

5 Dikke rib

 ribeye

6 Fijne rib

 ribeye

7 Dunne lende (entrecote)

 striploin

8 Runderhaas (ossenhaas)

 tenderloin

9 Koetsierstuk

 gluta medius

10 Dikke en zijlende

 heart of rump

11 Staartstuk

 coulotte

12 Staart (ossenstaart)

 tail (oxtail)

13 Bovenbil

 topside

14 Achtermuis

 eyeround

15 Platte bil

 silverside

16 Spierstuk

	 thick	flan
k	/	knuck

le

17 Vang (gehakt - ham)

	 flank

18 Vinkenlap

	 flank	stea
k

19 Bavette

	 sirloin	fla
p

20 Longhaas

 thick skirt

21 Omloop

 thin skirt

22 Klap- of champrib

	 top	rib	/	n
aval	shor

t	rib

23 Bloemstuk

 shoulder clod

24 Sucadestuk

 top blade

25 Schoudermuis

 chuck tender

26 Puntborst en klapstuk

	 brisket	po
int	and	fla

t	ribs

27 Driehoekstuk (steak tartare)

 shoulder blade

28 Jodenhaas

 teres major

29 Dikke borst

 brisket

30 Voorschenkel (bouillon vlees)

 foreshank

31 Voet (bouillon vlees)

 foot

32 Naborst

 naval short rib

33 Dunne borst

	 flank

34 Liesstuk

 tritip

35 Achterschenkel (ossobuco)

 hindshank

36 Peeseind

 silverside heel meat
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Nieuws Nieuw restaurant Den Haag 
viert opening met Groupon-deal
Onlangs opende het nieuwe restaurant Full Moon Express haar 
deuren in het Haagsche China Town. Een nieuw concept van de 
horecafamilie Kwok dat gevestigd is tegenover de Full Moon aan 
de Gedempte Burgwal. Full Moon is met zijn authentieke en verse 
Aziatische gerechten al 30 jaar een begrip in Den Haag. Met het 
nieuwe Full Moon Express richten de ondernemers zich op con-
sumenten die snel en betaalbaar van een verse Aziatische maaltijd 
willen genieten. Klanten bestellen hun wok-, grill-,noodle- of Tep-
panyakigerecht aan de balie en zien daarna live hoe het gerecht 
wordt bereid door de Chinese koks. Om klanten bekend te maken 
met het nieuwe concept van Full Moon Express, bood het restau-
rant om de opening te vieren een deal aan op Groupon. Met een 
Groupon-voucher konden klanten kiezen uit de 21 gerechten die 
bij het restau-
rant op de kaart 
staan voor 9,95 
euro voor twee 
personen of 19 
euro voor vier 
personen.  De 
deal bleek een 
succes, want hij 
is maar liefst 
600 (!) keer 
gekocht. 

Bistro klinkt gezelliger 
dan restaurant

Franse ambiance 
in Deventer

DE VAKKRANT 
VOOR RESTAURANTS

altijd vrolijk zijn en zin hebben in 
een gezellige avond. Ook spreekt het 
me erg aan dat je met je team samen 
aan één doel werkt.” Vanaf haar 14e 
springt Paula al bij in het familiebe-
drijf dat bestond uit een partycentrum 
en een bowlingbaan. “Ik heb eerst 
een opleiding bedrijfsadministratie 
gevolgd, maar na de eerste stage wist 
ik al: dit wordt niets. Vervolgens heb ik 
een jaar bij restaurant De Brugwach-
ter in Apeldoorn gewerkt en cursussen 
gevolgd bij het ROC.”

Franse inspiratie
Het interieur van De Rode Kater 
ademt een Franse sfeer uit en dit 
geldt ook voor de gerechten. Jan-Cees: 
“Ik vind de Frans-klassieke keuken de 
mooiste keuken. Je kan er het meest 
mee spelen.” De naam De Rode Kater 
is overigens niet geïnspireerd door het 
beroemde Parijse theatercafé Le Chat 
Noir, maar door de twee rode katers 
van Jan-Cees en Paula. “Toen we op 
zoek waren naar een naam voor onze 
bistro, gingen onze katten steeds op 
het papier zitten. 

“Als gasten in onze 
bistro WiFi willen, dan 
moeten ze ons liken op 

Facebook”

nieuw



Tekst – Christel Tuin

Handhelds zijn niet gastvrij
Als kassasysteem gebruikt Seubers 
Vectron, handhelds voor het perso-
neel wil hij niet in De Gaffel. “Ik wil 
dat de bestellingen gewoon onthou-
den worden, ik vind het bij een tafel 
staan met een blocnote of een hand-
held niet gastvrij. Bovendien weten 
we bij vaste gasten vaak wel wat ze 
willen en is het opschrijven van de 
bestelling dus niet nodig.” Seubers 
begrijpt dat grotere ondernemingen 
wel gebruikmaken van handhelds. 
“Ik snap dat als je een grote zaak 
hebt, handhelds heel handig kunnen 
zijn, vooral om de controle te kun-
nen houden, maar voor mij is het niet 
nodig.” Ook Terry’s personeel neemt 
de bestellingen uit het hoofd op. Ver-
volgens plaatsen ze de bestelling in het 
kassasysteem van Bork. Net als Seu-
bers is de Rotterdamse ondernemer 
geen fan van handhelds.  “Handhelds 
vind ik heel onpersoonlijk en ik vind 
het bij gastvrijheid horen dat bestellin-
gen onthouden worden.” 

Bestel maar, bestel maar, bestel 
maar
Voor het bestellen bij de groothandel 
gebruikt Seubers het bestelsysteem 
van Hanos, Hanos Online.  Priem 
bestelt via de inONe Bestelbox bij 
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Voorwoord

Communiceren 
moet je 
durven

‘Storytelling’. Een woord dat 
steeds vaker opduikt in de 
horeca. In veel gevallen kan 

het verhaal achter (of over) het res-
taurant de gast een unieke ervaring 
geven. En een sterkere binding met 
je restaurant opleveren bovendien. 
Communiceren moet je durven: 
juist restaurateurs hebben een mooi 
verhaal; je start niet zomaar een 
restaurant. Daar zit een verhaal vol 
passie achter, terwijl restaurateurs 
daarentegen nog te vaak alleen maar 
praten over eten. Vergeet niet dat 
gasten jouw verhaal willen horen. 
Sterker nog: vertel eens wat meer 
over de achtergrond van je restau-
rant op de menukaart en bedenk een 
centraal thema. Dat is sterk. 

Je kunt een centraal thema beden-
ken en tot in de perfectie doorvoe-
ren. Stel je voor dat je een restaurant 
hebt met een Amerikaanse kaart. 
Werkelijk alles in je zaak voelt en 
ruikt Amerikaans. Of je nu kiest voor 
een ‘diner’ of een ‘western stijl’. Ook 
je personeel kleedt zich in stijl en je 
spreekt de gasten aan met ‘howdy’. 
Natuurlijk zet je een gumbo en een 
overheerlijke jambalaya op de kaart. 
Gerechten die Nederlanders nog niet 
zo kennen. De gast kan tot slot nog 
een ‘home made barbeque sauce’ 
meenemen voor thuis. Klinkt als een 
simpel en enigszins ‘plat’ voorbeeld, 
maar het zou me niet verbazen als 
een dergelijke tent iedere avond 
stampvol zit. 

Waarom is storytelling zo belang-
rijk? Laten we eens kijken naar 
Coca Cola. In de jaren ’50 werd nog 
gewoon reclame gemaakt voor het 
product an sich. ‘Koop Coca Cola, 
want dat is de beste cola’, zo zou de 
slogan kunnen luiden. Tegenwoordig 
zit je voor de buis in een 2 minuten 
durende emotionele achtbaan, zon-
der te weten welk merk hier achter 
zit. Tot slot zie je ineens de merk-
naam. Een merknaam die schijnbaar 
los staat van het ontroerende filmpje 
dat je daarvoor hebt gezien. Slim: het 
koppelen van gevoel en emotie aan 
een merk. 

Dát is de kracht van storytelling. 
Koppel emotie aan de beleving van 
je gast. Met alleen een goede keuken 
red je het niet: je zaak moet een 
verhaal hebben, emotie overbrengen 
en je personeel moet durven com-
municeren. 

Thijs Jacobs – hoofdredacteur a.i.

VARIA

Staand eten
Veel Portugezen in de stad 
gebruiken hun ontbijt - pequeno- 
almoço - buiten de deur, staande 
in een pastelaria of café, op weg 
naar hun werk. Ze eten twee keer 
per dag een warme maaltijd, het 
almoço tussen 12 en 14 uur en 
het jantar tussen 19 en 22 uur. 

Venlo
Sterrenrestaurant Valuas in Venlo 
heeft een nieuw menuconcept 
geïntroduceerd: het Valuasmenu, 
een flexibel menu van drie tot ne-
gen gangen, waarvan de gerech-
ten afzonderlijk te bestellen zijn 
voor 15 euro per gerecht. Met 
het Valuasmenu kan de gast zelf 
zijn menu samenstellen, van een 
driegangenlunch tot een avond-
vullend diner. Met dit menu 
speelt Valuas in op de veranderde 
gastbehoefte. 

Wist je dat?
Koffie stamt af van de naam 
quahweh, wat sterkte of macht 
betekent. Heb je je ooit afge-
vraagd waar het woord cappuc-
cino vandaan komt? De kof-
fievariant is vernoemd naar de 
monnik van de religieuze orde 
van kapucijners. Door hun bruine 
klederdracht met ‘witte’ haren 
hebben zij dezelfde kleuren als 
de cappuccino.

Utrecht
Onlangs is Pinchobar De 
Zwarte Vosch aan de Oude-
gracht 48 in Utrecht geopend. 
De Zwarte Vosch is een bar 
waarbij je, net als in Noord-
Spanje, vanuit de vitrine op 
de bar pincho’s kunt uitkiezen 
die je direct meekrijgt. Een 
pincho is een luxe hapje met 
een prikkertje erin. Pincho is 
afgeleid van het Spaanse woord 
‘picar’ wat prikken betekent. 
Je ‘prikt’ dus letterlijk samen 
van de gerechtjes. Daarnaast 
staan er op de kaart ‘raciones’ 
dat zijn kleine gerechtjes om 
te delen. In Spanje is het alom 
bekende motto ‘samen eten’, zo 
ook bij De Zwarte Vosch. De 
Zwarte Vosch heeft een vol-
ledig Spaanse keukenbrigade en 
werkt nauw samen met diverse 
authentiek Spaanse importeurs 
voor de pinchos en de raciones, 
de wijnen, de cava’s en de ver-
schillende Spaanse bieren die 
geschonken worden. Alles is dus 
seizoensgebonden, puur, eerlijk 
en authentiek Spaans. 

Tijd voor vernieuwing!
Panescofood.com heeft een nieuw 
assortiment. Veel nieuwe zuurde-
sem-, spelt- en vezelrijke broden 
zijn beschikbaar, maar ook met 

ciaal boekje en placemat ontwik-
keld voor de jongste eters. Zowel 
het boekje als de placemat geven 
op een speelse manier tips en voor-
lichting over voeding en bieden 
spelletjes en een quiz voor je kleine 
gasten. Je logo en restaurantinfor-
matie kunnen aan het boekje en de 
placemat toegevoegd worden.
De Plezierkaart, 
www.deplezierkaart.nl

IT in de horeca:  
van afrekenen tot IENS

PRODUCT-
NIEUWS

Street food
Onlangs had ik een congres in Chicago en heb ik met 
verbazing en jaloezie gekeken naar de verscheidenheid 
in aanbod van allerlei ‘food trucks’ of zoals wij zouden 
zeggen ‘rollende keukens’. Het aanbod was zeer gevari-
eerd, Lobster on board was bijvoorbeeld een erg leuke 
met een uitstekende kreeftsandwich. Er is zelfs een 
foodtruck gespecialiseerd in thee, de Bee & Tea. 

Een kort overzicht van het aanbod: Haute Sausage, 
Tamale Spaceship, Cupcakes for Courage, Flirty Cup-
cakes, de Vegetarian Express. Er zijn zelfs apps waarmee 
je kan zien welk foodtruck waar staat en wat hun speci-
aliteit is (voor de iPhone: roaming hunger). Daarnaast 
hebben ze een twitteraccount en worden ze gevolgd op 
Facebook. De burgemeester van Chicago heeft een spe-
ciale wet gemaakt om het aanbieden van voedsel vanuit 
een auto mogelijk te maken. Een vergunning voor twee 
jaar kost 1700 dollar. In Nederland zien we dit alleen op 
festivals en feesten, 
voor een rollende 
keuken op straat 
is een ventvergun-
ning nodig  en dat 
kost meestal 5 tot 
30 jaar. Het is mij 
volstrekt onduide-
lijk wat de reden is 
voor deze achter-
lijke regelgeving. Maar na het succesvolle Weekend van 
de Rollende keukens in Amsterdam schijnt de lokale 
overheid iets losser te zijn geworden en lijkt het erop 
dat de (absurde) regelgeving wordt versoepeld. Ik denk 
dat het een zegen voor culinair Nederland zou zijn als 
de rollende keukens ruim baan kregen. 

Wat mij nog altijd het meest verbaast, is de angst van de 
reguliere horeca. De rollende keukens zouden oneer-
lijke concurrentie geven. Ik stel me dan voor dat  een 
gezelschap bij Jonnie Boer wil gaan eten, een rollende 
keuken met Argentijnse empanada’s op de hoek ziet 
staan en ter plekke besluit om toch maar op straat te 
gaan eten. Het moet niet gekker worden. Ik denk dat de 

reguliere horeca hier 
met volle overgave in 
moet stappen, laten 
we maar tiental-
len rollende ‘Jonnie 
Boers’ en andere 
chefs hebben. Dat is 
een ontzettende ver-
betering ten opzichte 
van de zak friet en de 
frikandel. 

COLUMN

Jouw zaak 
in het 
nieuws?
Stuur je nieuws naar 
redactie@uitgeverijps.nl en wie 
weet staat jouw  nieuws de 
volgende keer op deze positie!

maar het gaat ook om de publiciteit 
en het eens op een andere manier 
benaderen van je gasten.” Ook restau-
rant Allure van Terry is op Facebook 
te vinden. “Facebook is een goede 
manier om gasten te verleiden. Dit doe 
je door bijvoorbeeld een foto van een 
nieuw gerecht op je Facebookpagina 
te plaatsen.” Seubers vindt dat aanwe-
zig zijn op social media tegenwoordig 
een must is. “Als je als bedrijf niet op 
social media actief bent, mis je toch 
een deel van je bereik. Zo had ik laatst 
gasten die via Twitter wisten dat we 
een aspergelunch hadden. Deze gasten 
had ik anders hoogstwaarschijnlijk 
niet in mijn restaurant gehad.”

Gasten reserveren en 
beoordelen…
Op de site van restaurant de Gaffel 
kunnen mensen via Couverts.nl 
reserveren. Seubers: “Ik ben daar 
zeer positief over. Het werkt prima 
en je krijgt via de site van Couverts 

verschillende leveranciers. Ook 
maakt hij gebruik van Hanos Online 
en de Rotterdamse groothandel 
Zegro. Terry: “Ik kijk in de keuken 
en schrijf op een briefje wat ik 
nodig heb, vervolgens bestel ik dat 
eenvoudig via mijn iPad.” Ook de 
ouderwetse fax gebruikt hij nog om 
te bestellen bij met name inOne. 
“Het is vaak sneller en werkt prima.” 
Een apart voorraadsysteem gebruikt 
Priem, net als Seubers, niet. 

Website = visitekaartje
De eigen website vindt Roderik 
belangrijk. “Veel mensen kijken op de 
website. Ik ben nu ook bezig om de 
site responsive te maken. Dit houdt in 
dat de site goed leesbaar is en werkt 
op smartphones en tablets. Bovendien 
wil ik op de vernieuwde site nog meer 
foto’s laten zien. Ik wil met name in-
spelen op de verschillende seizoenen.” 
Ook Terry benadrukt het belang van 
een website: “Je online zichtbaarheid 
is steeds belangrijker. Ik wil vooral 
mooie foto’s van het restaurant en 
het eten online laten zien.” Versturen 
de twee ondernemers nieuwsbrieven 
naar hun vaste gasten? Roderik: “Ik 
stuur ongeveer 4 tot 5 keer per jaar 
een nieuwsbrief en dat doe ik al vanaf 
2003. Ik heb ongeveer 800 adressen in 

mijn bestand. In de mail staan vooral 
het nieuwe seizoen, het menu en de 
laatste gebeurtenissen centraal. Gasten 
kunnen zich voor de nieuwsbrief 
inschrijven via de site. Ook krijgen 
ze bij de rekening een invulkaartje 
om zich in te schrijven.”  Terry: “Wij 
versturen nog geen nieuwsbrieven, 
maar willen dit wel graag oppakken. 
We hebben al een bestand met adres-
sen waarnaar we kunnen mailen, want 
deze gegevens krijgen we via reser-
veringssite Seatme.nl, waar we mee 
samenwerken.”  

Social media is een must
Seubers is met zijn restaurant ook ac-
tief op Facebook , Twitter en LinkedIn, 
waarbij vooral de eerste twee de mees-
te aandacht krijgen. “Via Facebook 
doen we speciale acties, zoals afgelo-
pen zomer de WK-actie waarbij ik bij 
gasten thuis drie Nederlandse hapjes 
en drie hapjes van de tegenstander be-
zorgde. Ik heb er weinig mee verdiend, 

ook een stukje PR.” Gasten van 
Terry’s restaurant Allure kunnen 
reserveren via Seatme.nl. “Ik maak 
hier al gebruik van sinds ik de zaak 
heb en ben er heel erg tevreden 
over.”  Seubers betaalt Couverts.
nl  50 euro per maand voor de 
reserveringsdienst, Terry betaalt 
aan Seatme.nl  1 euro per couvert 
als mensen via Seatme.nl reser-
veren.  Over beoordelingssites als 
Iens.nl en Eet.nu zijn de beide 
heren ten slotte positief.  Roderik: 
“Ik vind het leuk om te lezen hoe 
mensen reageren en neem ook de 
punten mee waarop gasten kritiek 
hebben.” Terry beaamt dit. “Zo zag 
ik op Iens.nl dat veel gasten ons 
restaurant moeilijk konden vinden. 
Daarom hebben we nu op de site 
een uitgebreide routebeschrijving 
geplaatst. Zo zie je hoe je via een 
beoordelingssite juist die zaken 
leest waar je anders misschien 
nooit iemand over zou horen.”

IT speelt een steeds grotere rol in onze branche. Denk aan afrekensy-
stemen,  bestellingen bij groothandels en it-toepassingen als je web-
site, social media en reserverings- en beoordelingssites. Ik sprak met 

Roderik  Seubers, chef-kok en eigenaar van restaurant De Gaffel uit Valthe 
en Terry Priem, chef de cuisine van het Rotterdamse restaurant Allure over 
de rol van IT in hun onderneming.

Terry Priem

Roderik Seubers 

Rollende 
keukens zouden 

een zegen zijn voor 
culinair Nederland

Pieter Punter

OP&P Product 
Research BV
info@opp.nl

1-persoons cheesecakes en ver-
schillende soorten croissants kan 
kennisgemaakt worden. Geïnteres-
seerd? Vraag dan de brochure aan 
via 072 5670080 of stuur een email 
naar info@panescofood.nl. De cata-
logus is ook online te bekijken. 
Panesco, www.panescofood.com

Voor de jongste gasten
De Plezierkaart heeft voor alle 
restaurants van Nederland een spe-
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Hygiënerapportages openbaar: vloek of zegen?

Hoe keurt de NVWA de keuken? Een karig ontvangst
ZO HEURT HET 5
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Hertenvlees uit 
Nieuw-Zeeland

Wild Veluwe

Een natuurlijk premiumprodukt
Damherten, roodherten en Noord-
Amerikaanse herten (Wapiti) worden al 
40 jaar op de eilanden in de Stille Oce-
aan gedomesticeerd en op uitgestrekte 
houderijen gefokt.

Het vlees heeft een milde, constante 
hoge kwaliteit, die ten eerste wordt 
gegarandeerd omdat de dieren niet wor-
den gejaagd en de mannetjes in de tes-
tosteronrijke bronstijd met rust worden 
gelaten. Ten tweede worden de dieren 
pas vanaf één tot twee jaar, wanneer ze 
hun ideale gewicht van 55 kilo hebben 
bereikt en het bindweefsel nog jong en 
elastisch is, geslacht. Na de slachting 

wordt Nieuw-Zeelands hertenvlees 
direct vacuüm verpakt en gekoeld.

Het gezonde alternatief
Consumenten verwachten van een ei-
gentijdse voeding een ideale verbinding 
tussen genot en gezondheid. Herten-
vlees uit Nieuw-Zeeland voldoet aan 
deze hoge eisen. Het bevat rijkelijk ijzer 
en maar weinig calorieën, vet of choles-
terol. Daarnaast biedt het premium vlees 
een betrouwbare kwaliteit en voedsel-
veiligheid. Het vlees het wordt onder 
internationale hygiënevoorschriften 
verwerkt en alle verwerkingsbedrijven 
zijn 9002-ISO gecertificeerd en worden 
om de twee maanden gecontroleerd.

Ondanks de toenemende wegenaanleg, 
stadsuitbreiding en huizenbouw leven 
er in ons land veel dieren in het wild. 
Dit is onder andere te danken aan de 
flora- en faunawet, waarin de taken en 
verantwoordelijkheden van zo’n 26.500 
jagers zijn vastgelegd. De jagers streven 
naar een wildstand die enerzijds geen 
bedreiging vormt voor onder meer land- 
en bosbouw en openbare veiligheid, en 
anderzijds de dieren een optimaal leven 

verschaft. Bij het jagen wordt uitgegaan 
van het principe ‘duurzaam gebruik’ uit 
de natuur. Het afschot wordt dus niet 
bepaald door de vraag naar wild.

Al het binnenkomende wild wordt 
gekeurd en na het villen komt een 
dierenarts van het nVWA een keuring 
doen. Deze stempelt het wild af en 
daarna wordt het verder opgedeeld in 
technische delen.

Bij Makro vindt u al het wild van de wereld. Van de Veluwe tot Nieuw-Zeeland. Er is het hele jaar door verse aanvoer 
van verschillende seizoens producten. Er is ook altijd volop diepgevroren wild en gevogelte.

Het is elke dag wildseizoen bij Makro!

Nieuw in ons 
assortiment. 
Overheerlijke 
patés!
 

Wildpaté met vijgen
Ambachtelijke paté van diverse 
soorten wild.

Parelhoenpaté Mediterranée
Ambachtelijke gevogeltepaté met 
stukjes parelhoen, gedroogde to-
maatjes, groene en zwarte olijven.

Reebokpaté met pruimen
Paté van ree met een kern van 
pruimen

Wilde eendenpaté
Ambachtelijke bereide paté met 
wilde eendenvlees en Madeira.

Het belang van hygiëne in de restaurantkeuken mag niet onderschat wor-
den. Allereerst moet de gezondheid van je gasten gewaarborgd blijven, 
maar ook de inspectieresultaten van de NVWA zullen op korte termijn 

geopenbaard worden. Een vloek of een zegen?

tegengaan van microbacteriële groei, 
maar ook voor het behoud van tex-
tuur, smaak en voedingswaarde. Er is 
uiteraard speciale terugkoelappara-
tuur verkrijgbaar voor professionele 
keukens. 

Temperatuurbeheersing
Producten en gerechten dienen 
regelmatig te worden gecontroleerd 
met behulp van een speciale thermo-
meter. Ook visuele beoordeling op 
gaarheid kan toegepast worden. Let 
wel: niet iedere temperatuurmeting 
hoeft te worden geregistreerd. Mocht 
de koeling of vriezer niet voldoen 
aan de eisen, dan moet men zelf de 
temperatuur van de producten me-
ten. Dit moet dan wel geregistreerd 
worden. Het is dus raadzaam om 
goede apparatuur in huis te hebben. 

Ontvangen van goederen
 •  7 °C of kouder: gekoelde ingredi-

enten, producten en dranken
•  4 °C of kouder: pluimvee (kip, 

kalkoen)
•  -15 °C of kouder: diepgevro-

ren ingrediënten, producten en 
consumptie-ijs

Let op: als op de verpakking een an-
dere temperatuur staat aangegeven 
dan de hierboven vermelde tempera-
tuur, dan moet de instructie op de 
verpakking worden gevolgd.

Opwarmen en warm houden
•  Opwarmen van gerechten moet 

binnen 1 uur tot 60 °C of warmer 
(KRITISCH PROCES!)

•  Opwarmen van gerechten gedu-
rende langer dan 1 uur moet tot 75 
°C of warmer (KRITISCH PRO-
CES!). Doe dit zo snel mogelijk en 
zonder onderbreking

•  Bewaar warme gerechten en pro-
ducten bij 60 °C of warmer (warm 
houden op buffet, tijdens bezor-
ging of bewaring in keuken)

•  Bewaar gekoelde gerechten en 
producten bij een producttempe-
ratuur van 7 °C of kouder (tijdens 
presenteren en serveren en tijdens 
bezorging)

Kruisbesmetting
Kruisbesmetting treedt op wanneer 
je een besmet product bereidt of 
bewaart en de bacteriën van dat pro-
duct op een ander product brengt. 
Dat gebeurt als je het besmette 
product tegen het andere product 
aanlegt, maar het kan ook indirect 
gebeuren, via de handen, het keu-
kenmateriaal, het aanrecht, de koel-
kast enzovoort. Houd dus rekening 
met kruisbesmetting bij het gebruik 
van snijplanken (gebruik verschil-
lende planken met verschillende 
kleuren), maar ook bij bewaren in de 
koelkast. Wanneer er vloeistof van 
onbereid vlees op een tomaat drup-
pelt in de koelkast, dan kan er ook 
hier sprake zijn van kruisbesmetting. 
De gehele keten moet dus in orde 
zijn.

De bouwkundige staat
Het wordt weleens vergeten, maar 
ook de bouwkundige staat van de 
keuken kan van invloed zijn op het 
inspectieresultaat van de NVWA. 
Loslatend pleisterwerk kan in de 
soep vallen, kitranden zijn niet goed 
meer, zodat er schimmels ontstaan 
en ga zo maar door. Loop de keuken 
eens na en bedenk een actieplan. 

Beter nu dan te laat.

Ongediertewering
Last but not least. Een pro-
bleem dat vaak bestaat, maar 

dat niet aan de grote klok wordt 
gehangen. Pijnlijk als er een muis 

door je restaurant rent, maar waar 
gekookt wordt, bestaat altijd de 
kans op ongedierte. Alle etensresten 
dienen altijd tijdig buiten de keuken 
geplaatst te worden, de keuken moet 
goed schoongemaakt zijn en alle 
gaten en kieren in muren en vloeren 
moeten dicht zijn. Kakkerlakken 
hebben bijvoorbeeld de neiging zich 
in gaatjes en kieren te verstoppen. 
Een muis of kakkerlak gezien? Wees 
er dan snel bij en schakel een pro-
fessionele ongediertebestrijder in. 
De diertjes vermenigvuldigen zich 
namelijk razendsnel en zijn lastig 
te bestrijden. Ook een vliegenlamp 
is aan te raden bij incidentele of 
seizoensgebonden signalering van 
vliegend ongedierte. Houd deze wel 
goed schoon, want ook deze beestjes 
mogen niet in de saus belanden. 

Tekst – Thijs Jacobs

De NVWA is geen IENS, Zoover of 
Dinnersite. Het blijft dus de vraag 
of je gasten ooit de website of app 
van de NVWA zullen bezoeken om 
de stand van hygiëne in je keuken 
te controleren voordat ze een hapje 
komen eten. Toch een ontwikkeling 
om rekening mee te houden. Steeds 
meer ervaringen en feiten worden 
immers geopenbaard: van recensies 
van gasten tot openingstijden en nu 
dan ook de inspectieresultaten van 
de NVWA. Maar waar letten zij op? 
Hoe krijgt je zaak een goed resul-
taat?

Bij nadere bestudering van de 
‘Horeca Inspectiekaart’ van de 
NVWA zien we drie criteria 
waarop getoetst wordt: 

• Juiste omgang met voedsel
• Hygiëne
• Ongediertewering

Elk van deze zaken kan als goed of 
als slecht gewaardeerd worden. Meer 
informatie krijgt de consument niet 
bij bezoek aan de website of in de 
app. Bovendien is de website on-
overzichtelijk en lijkt de kans klein 
dat de consument deze zal bezoeken. 
Natuurlijk biedt de NVWA ook een 
app, maar hoeveel consumenten zul-
len deze gebruiken? Toch wil je geen 
slechte vermelding hebben, niet-
waar? Aan de slag dus. We nemen de 
drie punten onder de loep.

Juiste omgang met voedsel
•  Temperatuurbeheersing (worden 

- bederfelijke - levensmiddelen op 
de juiste temperatuur bewaard, 
gepresenteerd en verkocht?) 

•  Opslag en bewaren (worden 
levensmiddelen bij de juiste 
temperatuur bewaard en zijn deze 
voorzien van datumsticker of 
houdbaarheidsdatum?)

•  Bereiden en terugkoelen (worden 
producten voldoende verhit en 
wordt het terugkoelproces vol-
doende beheerst?)

•  Presentatie en verkoop (zijn de 
producten voldoende verwarmd of 
gekoeld, zijn houdbaarheidstermij-
nen van bederfelijke levensmid-
delen niet verstreken en worden 
bederfelijke levensmiddelen niet 
te lang ongekoeld gepresenteerd?)

•  Inkopen en ontvangen van goede-
ren (wordt er gelet op houdbaar-
heid, temperatuur?) 

•  Kruisbesmetting (zijn er voldoen-
de schone snijplanken en messen, 
worden producten goed geschei-
den in de koeling bewaard, handen 
makkelijk tussentijds te wassen?)

Hygiëne
•  Zijn keukens, magazijnen, koelcel-

len en andere bedrijfsruimten en 
apparatuur schoon?

•  Bouwkundige staat (zijn vloeren 
en wanden intact?) 

Ongediertewering
Ongediertewering en -bestrijding 
(wordt er voldoende ondernomen 
om overlast door kakkerlakken, 
muizen of andere plaagdieren tegen 
te gaan?) 

Nu we deze punten helder hebben, 
lichten we er een paar uit:

Terugkoelen
Iets waar je in je keuken vaak mee 
van doen hebt. Om correct terug 
te koelen, dient de temperatuur 
binnen 90 minuten teruggebracht 
te worden van 70 naar 3 graden 
Celsius. Niet alleen van 
belang voor het 

Niet iedere temperatuur-
meting hoeft te worden 

geregistreerd

Pijnlijk als er 
een muis door 

je zaak rent

Met veel bombarie opende het 
nieuwe ‘place to be’-restau-
rant haar deuren. Het was me 

gelukt een tafeltje te reserveren. Ik 
was erg benieuwd, want de locatie 
was geweldig en de inrichting stijlvol, 
trendy en verrassend. Het publiek 
idem dito. Het eten was top met 
een uitstekende prijs-kwaliteitver-
houding en het personeel aardig en 
hardwerkend. Toch heeft het bijna 
een jaar geduurd voordat ik daar 

Waarom? Het was erg onpersoonlijk. 
Bij binnenkomst zag ik een char-

mante dame die de deur opendeed, 
maar me niet echt aankeek tijdens 
de begroeting. Vervolgens de ‘good 
looking’ jongeman die me mijn 
naam vroeg met de woorden: ‘wat 
was je naam?’, 
waarop hij mij 
de rug toekeerde. 
Mijn jas werd niet 
aangenomen en 
er ontstond een 
verhitte discussie naast me tussen 
twee gastvrouwen over een dubbele 
reservering. De begeleiding naar 
de tafel van de ober die, in te rap 

tempo, ons vooruit ging en al wegliep 
voordat wij zaten.  Helaas was deze 
eerste indruk niet meer goed te 
maken met het overheerlijke eten 
in de sfeervolle setting. De toon was 

gezet. Zo jammer 
en tegelijkertijd zo 
onnodig.

Nu kun je denken 
dat ik als ‘etiquet-

tedame’ wellicht extra kritisch ben. 
Natuurlijk vallen mij dingen snel 
op, maar een gevoel van onpersoon-
lijkheid en gebrek aan een warm 
welkom voelt iedereen. Daar hoef je 
geen professional voor te zijn.

Puntjes op de i
Het zijn de kleine dingen, de per-
soonlijke touch, de puntjes op de 
bekende i, die het verschil maken 
tussen prima en bijzonder en die een 
charmante dame of heer in een ware 
gastvrouw of gastheer omtoveren. 
Met een kleine investering kun je 
grote stappen maken.             

Anne-Marie van Leggelo
www.etiquettebureau.com

Enkele etiquettetips op een rijtje voor een warm 
welkom van een (onbekende) gast in je restaurant:
•  Kijk iemand in de ogen met een oprechte (glim)lach 
•  Niet ( te snel) tutoyeren 
•  Let op de juiste woordkeuze
•  Spreek je gast aan met  ‘mevrouw/mijnheer’ en achternaam
•  Zorg voor een juiste lichaamshouding
•  Geef een correcte handdruk
•  Neem een jas aan of verwijs vriendelijk naar de garderobe
•   Als gastheer loop je in een rustig tempo voor de gast uit naar de 

tafel

Helaas was deze eerste 
indruk niet meer goed te 

maken
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Mede mogelijk gemaakt door:

1 Kop en runderwang
 head and cheek meat
2 Hals of nek
 chuck
3 Onderrib
 chuck rib steak
4 Pianostuk
 chuck short rib
5 Dikke rib
 ribeye
6 Fijne rib
 ribeye
7 Dunne lende (entrecote)
 striploin
8 Runderhaas (ossenhaas)
 tenderloin
9 Koetsierstuk
 gluta medius
10 Dikke en zijlende
 heart of rump
11 Staartstuk
 coulotte
12 Staart (ossenstaart)
 tail (oxtail)

13 Bovenbil
 topside
14 Achtermuis
 eyeround
15 Platte bil
 silverside
16 Spierstuk
	 thick	flank	/	knuckle
17 Vang (gehakt - ham)
	 flank
18 Vinkenlap
	 flank	steak
19 Bavette
	 sirloin	flap
20 Longhaas
 thick skirt
21 Omloop
 thin skirt
22 Klap- of champrib
	 top	rib	/	naval	short	rib
23 Bloemstuk
 shoulder clod
24 Sucadestuk
 top blade

25 Schoudermuis
 chuck tender
26 Puntborst en klapstuk
	 brisket	point	and	flat	ribs
27 Driehoekstuk (steak tartare)
 shoulder blade
28 Jodenhaas
 teres major
29 Dikke borst
 brisket
30 Voorschenkel (bouillon vlees)
 foreshank
31 Voet (bouillon vlees)
 foot
32 Naborst
 naval short rib
33 Dunne borst
	 flank
34 Liesstuk
 tritip
35 Achterschenkel (ossobuco)
 hindshank
36 Peeseind
 silverside heel meat

Je weet alles over de bereiding van vlees, maar weet niet altijd precies 
waar het vandaan komt? Dan ben je niet de enige. Geen zorgen, want  
de vleesposter biedt uitkomst. Hang hem op, bestudeer hem goed en  
binnenkort kun je iedereen alles vertellen over de herkomst van je creatie.
Download de vleesposter gratis op www.derestaurantkrant.nl 

Fauteuil StarFauteuil Moon

Uw terras is het visitekaartje van 
uw zaak. Een éénmalige kans 

om een eerste indruk achter te 
laten. Door middel van ons ruime 
assortiment en vele jaren ervaring 

weten wij een terras te creëren 
naar uw wens en budget. Laat 
u adviseren door een van onze 

verkoopadviseurs.

Bezoek onze website:
www.de-arend.com

Waardenburg - Amsterdam - Antwerpen - Aruba - Arnemuiden - Breda - Curacao - Eindhoven - Rotterdam

Loungeset Star

Joost zwart Barkruk Lissabon

Snow

Tatami



jaren gasten 
veel hogere 
eisen stellen 
aan koffie.” 
Waar De Rode 
Kater verder 
goed mee 
‘scoort’, zijn de 
steeds wisse-
lende biertjes. 
Paula: “Er 
komen hier 
regelmatig 
gasten die zien 
dat er weer 
een nieuwe 
biersoort is en 

die ze dan graag willen proeven.”

Elke dag een kijkje op Iens
Elke dag kijkt Jan-Cees naar de laatste 
beoordelingen op Iens. “We krijgen 
een melding wanneer er een nieuwe 
beoordeling is geplaatst en die wil 
ik dan ook zo snel mogelijk lezen. 

Gelukkig zijn het tot nu toe vrijwel 
alleen positieve commentaren. Dit 
heeft volgens het koppel te maken met 
het feit dat ze altijd 
zelf in hun zaak 
aanwezig zijn.  Al-
leen als in noodge-
vallen beiden niet 
aanwezig kunnen 
zijn, neemt Paula’s vader het over. “We 
vinden het heel belangrijk om altijd 
aanwezig te zijn, op deze manier houd 
je de kwaliteit hoog en constant.”

Social hotspot en reserveren
Behalve een website, is De Rode 
Kater terug te vinden op Facebook. 
Likes krijgen ze onder meer binnen 
via de zogenaamde ‘social hotspot’. 
Paula: “Als gasten in onze bistro WiFi 
willen, dan moeten ze ons liken op 
Facebook.” Op Facebook plaatst de 
gastvrouw vooral foto’s. “Je merkt 
dat ludieke posts en foto’s van 
nieuwe gerechten het beste wer-

ken. “ Behalve de eigen site, maken 
Jan-Cees en Paula gebruik van de 
reserveringssite Eet.nu. Paula: “Een 

reservering via 
deze site kost ons 
2 euro per keer, 
maar op deze 
manier bezoeken 
wel veel toeristen 

onze zaak die anders misschien een 
andere eetgelegenheid in Deventer 
zouden bezoeken.”

Toekomst
In november bestaat De Rode Kater 
twee jaar en Jan-Cees en Paula 
zijn erg blij dat ze de stap naar een 
eigen zaak genomen hebben. In 
de toekomst willen ze bouwen aan 
het gastenbestand, gasten tevreden 
houden en nog meer naam maken in 
Deventer. “Het bevalt heel erg goed, 
we genieten elke dag en vinden het 
erg leuk om te doen. We zouden niet 
meer anders willen”, besluit het stel. 

belangrijk dat de bediening vrolijk 
en spontaan is en de gasten welkom 
heet. Ook vind ik het belangrijk dat 
ze gerechten netjes uitserveren en 
dat bezoekers zich welkom voelen. 
Het personeel moet zich dus aan de 
etiquette houden, maar dat mag wel 
met een persoonlijk tintje.”

Trends in Deventer
Volgens Jan-Cees is Deventer niet 
heel erg trendgevoelig. “Je merkt dat 
hier trends later tot bloei komen dan 
bijvoorbeeld in de Randstad. Wel 
spelen we met succes in op trends als 
de demigerechten en koffie van hoge 
kwaliteit. Je merkt dat de laatste 
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REGIONIEUWS, 
WEETJES EN 
CIJFERS

Handige tip
Varkensvlees heeft er baat bij om 
enige tijd voor bereiding uit de 
koelkast gehaald te worden. Zo 
vermijd je dat het schrikt in de 
hete pan en zich gaat ‘opspannen’. 

Bovendien moet je koud vlees 
veel langer verhitten om het tot 
in de kern te garen. Hoe langer 
de verhitting, hoe meer sappen 
uit het vlees verdwijnen, met 
een droger resultaat als gevolg. 
Schroei varkensvlees  aan alle 
kanten even dicht op een heet 
vuur. Daarna laat je het zacht-
jes verder bakken. Varkensvlees 
laat je het liefst niet te lang 
bakken. 

Rotterdam
Sterrenchef François Geurds 
en topchef Herman den Blijker 
zijn aanwezig tijdens Gastvrij 
Rotterdam op 22 en 23 septem-
ber aanstaande. Voor Geurds, 
meesterchef van 2-sterren res-
taurant FG in Rotterdam, wordt 
het de eerste keer dat hij in de 
spotlights staat van Gastvrij 
Rotterdam. François Geurds 
staat vooral bekend om zijn 

vooruitstrevende benadering 
van gastronomie en de beleving 
van ingrediënten en smaken. 
Ook chef-kok en eigenaar van 
restaurant Las Palmas Herman 
den Blijker zal acte de présence 
geven op het kookpodium van 
Gastvrij Rotterdam.

Wist je dat?
De hoogste prijs die ooit 
betaald is voor een blauw-

vintonijn, bedraagt 396.000 
US dollar. Het beest woog 754 
pond, en daarmee betaalde 
de nieuwe eigenaar dus 525 
dollar per pond. Dit bedrag 
werd in 2011 in Tokio neerge-
teld. Tachtig procent van de 
gevangen blauwvistonijn wordt 
gebruikt voor sushi. Wist je dat 
het woord ‘sushi’ niet verwijst 
naar vis, maar naar rijst? Weer 
wat geleerd. 

Amsterdam
Taiko by Schilo, is het langver-
wachte nieuwe Aziatisch geïn-
spireerd restaurant van chef-kok 
Schilo van Coevorden in het 
Amsterdamse Conservatorium 
Hotel. Het restaurant opende op 
9 september haar deuren. Het 
restaurant ontleent zijn naam 
aan de eeuwenoude traditionele 
Japanse Taiko drums, bekend 
om haar mystieke ritme. De 

diepe lage klanken van een live 
Taiko drummer, in combinatie 
met Schilo’s verfijnde en delicate 
Aziatische smaakbeleving, zor-
gen avond aan avond voor een 
harmonieus samenspel.

Antwerpen
The Jane, het Antwerpse res-
taurant van sterrenchef Sergio 
Herman, is ten prooi gevallen 
aan vandalen. Het terras van het 

etablissement werd behoorlijk 
beschadigd. De vandalen sloop-
ten een tafeltje, braken een ruit 
en vernielden enkele bloempot-
ten. The Jane is een nieuw project 
van de Nederlandse chef Sergio 
Herman. Na het succes van Oud-
Sluis besloot de beroemde kok 
om een nieuw concept op poten 
te zetten in Antwerpen. The Jane 
werd geopend in maart 2014. 
Het restaurant is gehuisvest in ’t 

Groen Kwartier, in de voorma-
lige kapel van het oude militaire 
domein in Berchem. 

Etiquette
Vaak wenst men elkaar een 
smakelijk eten bij het begin van de 
maaltijd. Volgens de etiquette is dit 
echter niet gepast. Beter is het om 
zwijgend te beginnen met eten. Als 
je je tafelgenoten een smakelijk 
eten wenst, dan laat je eigenlijk 

blijken dat de maaltijd ook niet 
smakelijk zou kunnen zijn. Zeker 
bij een gastvrouw komt dat niet 
goed over. Je drukt dan eigenlijk je 
twijfel uit over de kwaliteit van de 
maaltijd, terwijl je ervan moet uit-
gaan dat je gastheer en gastvrouw 
hun gasten een voortreffelijk 
menu voorschotelen. Wat je zwarte 
brigade dan wél moet zeggen 
bij het uitserveren is bij ons nog 
onduidelijk… 

We besloten toen om te kiezen voor 
De Rode Kater, omdat de naam de 
huiselijkheid en gezelligheid die we 
willen in onze bistro, weerspiegelt. 
De twee kiezen bewust voor de 
naam bistro in plaats van restaurant 
of eetcafé. Paula: “We zitten echt tus-
sen het restaurant en het eetcafé in. 
Een restaurant staat voor mij vaak 
voor ‘stijf’, terwijl we qua keuken 
meer bieden dan een eetcafé waarbij 
je vaak de saté en de hamburger 
vindt. Bovendien straalt het woord 
bistro voor ons betaalbaarheid en 
gezelligheid uit.”

Demigerechten
De Rode Kater biedt plaats aan 140 
gasten. Binnen kunnen 60 personen 
plaatsnemen, zo’n 80 gasten kun-
nen op het terras genieten van een 
hapje of drankje. De meeste omzet 
wordt gehaald uit het eten, zo’n 70 
procent. De drankverkoop beslaat 
30 procent van de omzet. Paula: “We 
richten ons op het middensegment 
en bieden daarom geen hoofdge-
recht aan boven de 20 euro.” Het 
meest opvallend op de dinerkaart 
zijn de zogenaamde ‘demigerechten’. 
Paula: “In de Randstad zag ik het op 
een menukaart staan en ik vond het 
erg goed bij onze bistro passen. We 
willen het met de demigerechten, dit 
zijn kleinere porties van een voor- of 
hoofdgerecht, voor iedereen toegan-
kelijk maken om te genieten van een 
volledig driegangenmenu. Bovendien 
zorgen we er op deze manier voor 
dat minder eten weggegooid wordt.” 
De demigerechten slaan aan bij de 
gasten van de Deventer bistro en 
zijn één van de succesnummers op 
de kaart. Andere gerechten die de 
gasten goed waarderen zijn de vege-
tarische strudel, een hartige variant 
op de bekende apfelstrudel,  de La-
kenvelder biefstuk en de lamssteak. 

Duurzaam en uit de regio
Jan-Cees en Paula bestellen hun 
ingrediënten bij Horesca Lieferink 
en de drank bij de eveneens in 

Vervolg van de voorpagina

“We bieden geen 
hoofdgerecht aan 
boven de 20 euro”

En nu even privé
Voor welke ondernemer heb je veel respect? Paula: “Nel Koot, 
eigenaresse van restaurant De Brugwachter in Apeldoorn.”
In wat voor auto rijden jullie? “Een Peugeot 206 uit 1991. Het is 
het perfecte vervoermiddel voor bierfusten.”
Wat is jullie levensmotto? “Geniet! Voor je het weet, is er weer 
een dag voorbij.”
Wat is jullie tip voor starters? “Bezuinig niet door B-apparaten 
aan te schaffen.  Binnen anderhalf jaar heb je vaak al proble-
men met deze ‘goedkope’ investering.”
Met wie zouden jullie een dagje willen ruilen? “Met Paula’s 
ouders. Lekker een dagje met pensioen.”

“Na de eerste stage van 
mijn opleiding bedrijfs-
administratie wist ik: 

dit wordt niets”

Horeca Inspectiekaart
Zowel Jan-Cees als Paula heeft al kennisgemaakt met de horeca 
inspectiekaart van de NVWA waarbij consumenten kunnen zien 
hoe de Nederlandse lunchrooms beoordeeld zijn.  De NVWA 
beoordeelt op drie onderdelen: omgang met voedsel, hygiëne en 
ongediertebestrijding. Jan-Cees: “De omgang met voedsel doen 
we via de HACCP controlelijsten en ook de schoonmaak doen 
we via deze lijsten.” Voor het bestrijden van ongedierte schakelen 
Jan-Cees en Paula elk kwartaal Rentokil in. Paula: “Ik ben er van 
overtuigd dat als de NVWA ook restaurants op de inspectiekaart 
gaat plaatsen, we in de veilige, groene zone zitten. We houden de 
drie inspectieonderdelen namelijk goed in de gaten.” 

Deventer gevestigde drankengroot-
handel EYkelenkamp. Het vlees 
halen de twee bij Van Ommeren 
Vlees uit Zutphen. Paula: “We kiezen 
bewust voor duurzaam vlees uit de 
omgeving. Bovendien vinden we het 
belangrijk dat de dieren een goed en 
waardig leven hebben gehad. Zo mo-
gen de kalfjes zoveel bij hun moeder 
drinken als ze willen.”

Gezellig team
In de Rode Kater werkt Jan-Cees sa-
men met zelfstandig kok Gerben en 
twee afwashulpen. Paula wordt ‘aan 
de voorkant’ bijgestaan door drie 
parttimers. Alleen kok Gerben heeft 
een contract, de parttimers werken 
op basis van een nul-uren contract. 
Paula: “Op deze manier kunnen 
we flexibel parttimers inzetten en 
dekken we onszelf in bij eventuele 
ziekte.” De gastvrouw heeft een 
duidelijke visie op waar haar perso-
neel aan moet voldoen. “Ik vind het 

“We vinden het heel be-
langrijk om altijd aanwezig 

te zijn in de zaak”



Een culinair genie

JE GOED RECHT

SYMBOOL VAN LEVENSVREUGDE: 
RIJSTEBRIJ
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I n mijn praktijk kom ik wel eens 
een werkgever tegen, waarbij ik 
denk:  ‘had nét even wat eerder 

aan de bel getrokken…’.  Wat bedoel 
ik daar nu mee?

Iedere omgeving heeft spelregels 
nodig om het een en ander soepel 
te laten functioneren. Denk aan 
het wegverkeer, of bijvoorbeeld 
de sportvelden die elk weekeinde 
worden bevolkt. Zonder goede 
afspraken ontstaat een onwerkbare 
situatie.

Let op de arbeidovereenkomst
Ook op de werkvloer zijn afspraken 
onoverkomelijk. Het begint met een 
goede arbeidsovereenkomst. Denk 
dan bijvoorbeeld aan correcte proef-
tijd, juiste opzegtermijn, deugdelijk  
boetebeding en een houdbaar stu-
diekostenbeding. Onduidelijkheden 
of fouten in de arbeidsovereenkomst 
komen voor rekening en risico van 
de werkgever, waarmee je het jezelf 

onnodig moeilijk kan maken.

Personeelshandboek
Naast een goede arbeidsovereen-
komst, is een personeelshandboek 
en/of bedrijfsreglement de manier 
om diverse zaken binnen de onder-
neming te reguleren. Als werkgever 
kan je hierin van alles neerleg-
gen;  denk aan een kassa-protocol, 
veiligheidsinstructie(s)/kleding, een 
internet – en social media protocol, 
de te bewandelen weg bij ziekte/
verlof/vakantie en uiteraard een 
sanctiebeleid bij strijdig handelen.

Zet alles goed op papier
De kosten van het opstellen van 
een goede arbeidsovereenkomst 
(al dan niet in combinatie met een 
personeelshandboek/bedrijfsregle-
ment) staan niet in verhouding tot 
de kosten die gepaard gaan met  een 
juridisch geschil, waarbij waarschijn-
lijk ook het salaris van de betref-
fende werknemer over die periode 

Is voorkomen nou echt 
beter dan genezen?

Tekst -  Christel Tuin

R ijstebrij is een zoet nagerecht op basis van rijst, melk en suiker.  Al op 
de schilderijen van Pieter Brueghel de Oude uit de 16e eeuw is het des-
sert een symbool van levensvreugde.

Rijstepap staat in het Nederlands symbool voor (lekkere) overvloed. Zo 
smult het kind in het bekende kinderliedje ‘Poesje mauw’ van rijstebrij en 
ook in de kinderlijke voorstelling van de hemel vindt men rijstebrij terug 
in de uitdrukking ‘elke dag rijstpap met gouden lepeltjes eten.’ Rijstpap is 
overigens hetzelfde als rijstebrij, alleen is het een dunnere variant. Serveer in 
je restaurant eens een moderne versie van rijstebrij door frisse vruchten toe 
te voegen als citroen(schilletjes), sinaasappelpartjes, abrikozen en eventueel 
rozijnen of kaneel. 

Hippe rijstebrij
Een mooi voorbeeld van het gebruik van rijstebrij in een hedendaagse setting 
is de rijstebrij met advocaat, gedroogde abrikoos en citrusmelange van restau-
rant Bridges in Amsterdam. Executive chef Joris Bijdendijk vertelt over zijn 
creatie dat hij het interessant vindt om oude gerechten weer hip te maken. 
Heb jij ook een (oud)-Hollands gerecht in een nieuw jasje gestoken? Laat het 
ons weten via redactie@uitgeverijps.nl.  

met onze eigen Koningin Wilhelmina 
als naamgeefster,  zijn van zijn hand. 
Escoffier kon de Royals blijkbaar 
erg waarderen, want zijn crêpe 
Suzette vernoemde hij naar Suzette, 
de vrouw die de Prins van Wales, Ed-
ward VII, bij een diner vergezelde.

Tournedos Rossini
De signature dish die we in deze 
‘history of the chefs’ uitlichten, is 
de Tournedos Rossini. Wederom 
een gerecht dat is vernoemd naar 
een beroemdheid, in dit geval de 
Italiaanse componist Rossini. De 
Tournedos Rossini is haasbiefstuk op 
een in jus gedrenkte crouton met in 
boter gebakken ganzenleverpaté en 
enkele plakken truffel, besprenkeld 
met madeira. 

Fotobronnen:
Foto Auguste Escoffier:
 http://www.pasqualinonet.com.ar/
Con%20historia%20cont.htm
Foto Tournedos Rossini: 
http://www.pasqualinonet.com.ar/
Con%20historia%20cont.htm

Tekst -  Christel Tuin

A uguste Escoffier.  Zonder deze Franse chef-kok zou de restaurantkeu-
ken van tegenwoordig er heel anders hebben uitgezien.  Wie kent im-
mers niet de door Escoffier bedachte Pêche Melba, Poire belle Hélène 

en de crêpe Suzette? De Fransman was bovendien een pionier in het hervor-
men van grote restaurantkeukens.

Georges Auguste Escoffier werd op 
28 oktober 1846 geboren in Villeneu-
ve-Loubet en was chef-kok in Parijs 
en in diverse luxueuze hotels in Eu-
ropa, in het bijzonder in Londen. De 
Fransman is vooral beroemd door zijn 
boek ‘Le Guide culinaire’. Dit boek 
heeft de oude Franse klassieke kook-
stijl (la cuisine classique) hervormd. 
In zijn boek zet hij de oude pompeuze 
kookkunst opzij en introduceert Es-
coffier specialiteiten uit andere landen. 
Daarmee was hij de grondlegger van 
de Franse kookkunst.  De zelf ook zeer 
befaamde Franse kok Bocuse heeft de 
stijl van Escoffier verder ontwikkeld.  
Escoffier stierf op 12 februari 1935 in 
Monte Carlo.

Brigade de cuisine
Escoffier maakte van koken een 
gerespecteerd beroep door georga-
niseerde discipline in zijn restaurant-
keukens te organiseren. Dit keuken-
management is  overgenomen door 
chefs en restaurants van over de hele 
wereld. Gregor von Görög, kok van 
de Britse koninklijke familie, was 

onder meer een groot  fan van de 
organisatie zoals die door Escoffier 
is neergezet. Zijn ‘Brigade de cuisine’ 
is een hiërarchisch systeem dat 
vandaag de dag nog steeds gebruikt 
wordt. In zijn gestructureerde bri-
gade zijn alle verantwoordelijkheden 
verdeeld onder verschillende koks 
die elk hun eigen taken hebben.  Zo 
is de chef de cuisine verantwoorde-
lijk voor het algemeen managen van 
de keuken, maakt de saucier onder 
meer sauzen en warme voorgerech-
ten en is de patissier verantwoorde-
lijk voor het dessert. 

Beroemde recepten
Escoffier bracht de culinaire wereld 
niet één ‘signature dish’, maar meer-
dere. Zo was hij hoogstwaarschijnlijk 
groot fan van de Australische zan-
geres Nellie Melba, want zowel de 
Pêche Melba als de Melba toast zijn 
ontwikkeld door de Franse chef-kok. 
Escoffier vernoemde veel van zijn 
gerechten, want ook de Poire belle 
Hélène, genoemd naar de opera La 
belle Hélène en Fraises Wilhelmine, 

Saus van jus de veau 
en zwarte knofl ook

Ingrediënten
jus de veau
10 kg kalfsbouten
2 kg tomaatblokjes
100 g Bresc Knofl ookteentjes
10 l water
1/2 bos tijm
1/2 bos rozemarijn
1 fl es rode wijn
5 grote uien
2 preien 
2 winterwortels
1 bleekselderij
200 g tomatenpuree

Bereiding 
jus de veau
De botten pinceren met de 
tomatenpuree en wups. De botten 
afblussen met de rode wijn en in 
een grote pan doen. Water erop 
gieten en tomaat en kruiden erbij. 
Het geheel aan de kook brengen 
en afschuimen. Op laag vuur de 
jus laten trekken gedurende twee 
dagen. Zeven en tot de helft laten 
reduceren.
 

Ingrediënten 
saus
2 dl jus de veau
50 ml madeira
20 g Bresc Black garlic puree
30 g boterklontjes
10 g appelstroop

Bereiding 
saus
Wijn inkoken met stroop en zwarte 
knofl ookpuree  tot een stroperige 
massa.
Jus de veau erop gieten en 
monteren met boter.

Voor meer inspiratie zie www.bresc.nl

Remco Wols 
(Chef-kok Eetcafé Jansen & Jansen)

Puur & Eerlijk, 
Verrassend & Veelzijdig 

Jus de veau, de basisjus van iedere keuken!

Dagenlang pruttelen, maakt de smaak 
fantastisch. Je kunt er zoveel mooie produc-
ten en gerechten mee maken. De zwarte 
knofl ook geeft een extra touch aan de saus. 
De smaak van roasting en een klein bittertje, 
die de smaak van de jus de veau ophaalt.

Precies goed om de jus van top naar 
excellent te maken.

Advertentie Bresc_DRK0214.indd   1 10-06-14   16:32

zal moeten worden voldaan. Het 
achteraf aanpassen van een arbeids-
overeenkomst (eenzijdig wijzigen) 
is overigens niet zo eenvoudig als 
het wellicht lijkt. Zorg daarom dat 
afspraken van meet af aan goed op 
papier staan.

Is voorkomen nou beter dan ge-
nezen? De praktijk leert dat een 
bedrijfsreglement in combinatie met 
een goede arbeidsovereenkomst veel 
problemen voorkomt. Als werkge-
ver val je altijd terug op de – tussen 
partijen gemaakte/overeengekomen 

afspraken – waaraan de werknemer 
zich in redelijkheid moet houden. 

Mocht onverhoopt toch een conflict 
lijken te ontstaan, trek snel aan de 
bel en begin met deugdelijke dossier-
opbouw. Mocht (onverhoopt) toch 
een kantonrechter een oordeel moe-
ten vellen, dan kom je als werkgever 
meer dan goed beslagen ten ijs.

Wil je meer informatie? Neem vrij-
blijvend contact op met Maarten van 
Opijnen, advocaat en oprichter 
van Zon advocaten. 
E: maarten@zonadvocaten.nl

Maarten van Opijnen, advocaat

Foto door Adriaan van Looy, wbpstars.com.
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FOCUS: HERFSTBIER12

D e herfst laat zich weer zien. 
Sterker nog: nog nooit vertoon-
den de bomen al zo vroeg in het 

jaar de herfstkleuren als in 2014. Voor 
velen een prikkel om maar weer eens 
een lekker herfstbiertje te bestellen. 
Is er nog wat nieuws onder de zon, 
ehmm, vallende bladeren?

Tekst – Thijs Jacobs

Voor velen is de herfst de beste pe-
riode om bier te drinken. Gerechten 
worden aangepast aan het jaarge-
tijde en speciaalbieren krijgen steeds 
meer aandacht als ingrediënt of als 
begeleiding. Het is een misvatting 
dat herfstbier zoet en donker moet 
zijn. Uiteraard: de herfstbok is dat 
wél, maar het is slechts één van de 
vele aanraders voor de herfst.

Pompoenbier
Als je je gasten een biertje wil 
verkopen, moet je het product goed 
kennen. Henri Reuchlin is coördi-
nator bij Stichting Bieropleidingen 
Nederland (StiBON) en weet als 
geen ander wat er leeft in de markt. 

“Wanneer men denkt aan een herfst-
bier, dan wordt er al snel gedacht aan 
bokbier. Bokbier is natuurlijk ‘by 
far’ het bestverkochte herfstbier in 
Nederland en past bij onze tradi-
tie. Je denkt toch al gauw aan een 
steviger bier, dat voller van smaak is 
en rijpe tonen heeft, wanneer je een 
herfstbier moet benoemen. Wat ik 

als trend zie? Vorig jaar verschenen 
er ‘pumpkin ales’ op de Nederlandse 
markt, overgewaaid uit de Verenigde 
Staten. Daar kennen ze onze traditie 
niet en hebben ze zelf het gebruik 
om rond Halloween pompoenbier te 
brouwen. Daarnaast zijn bokbieren 
met een ‘twist’ in opkomst: denk 
daarbij aan de toevoeging van zuid-
vruchten of het gebruik van rook-
mout. Ook dadels zijn een toevoe-
ging die je steeds vaker tegenkomt.” 

Mashing Pumpkins
Pompoenbier dus. Wanneer je zoekt 
naar een echt lekkere pumpkin ale, 
kom je al gauw terecht bij Jopen Bier 
uit Haarlem. Lydian Zoetman vertelt 
ons meer over de de herfstbieren van 
deze interessante brouwerij. “Onze 
Imperial Pumpkin Ale heet ‘Mashing 
Pumpkins’: dat is een directe verwij-
zing naar de rockband The Smashing 
Pumpkins en naar de term ‘mashing’. 
Om eerlijk te zijn: 95 procent van de 
voorraad is al gereserveerd voor slij-
ters; 5 procent gaat naar de horeca. 
Onze bestsellers voor de horeca zijn 
de, toch meer traditionele, Jopen 
4-Granen Bok en de dubbelbok. 
Overigens is de 4-Granen Bok het 
enige 4-granen bokbier ter wereld. 
Naast de traditionele Haarlemse 
combinatie van haver, tarwe en gerst 
is een vierde historisch brouwgraan, 
rogge, toegevoegd.”

Pompoenbiertje 
op de kaart?

Al 60 jaar
meesterschap in

Bourgondische
gastvrijheid

WWW.BBBMAASTRICHT.NL

6 t/m 8 okt

DE REGISTRATIE IS GEOPEND!

HIGHLIGHTS JUBILEUMEDITIE:
 

~ Ruim 250 deelnemers
~ Speciale jubileumacties

~ Zeer voordelig reizen met de NS
~ Compleet aanbod voor de horeca

~ Omvangrijk en inspirerend randprogramma
~ Bruisend avondprogramma in sfeervol Maastricht

~ Tegelijkertijd met gastronomievakbeurs Folie Culinaire

BBB_RESTAURANT_276x300mm_af.pdf   1   29-08-14   11:42

Over pumpkin ale
Het bier wordt gebrouwen met pompoenvlees en veel kruiden, die 
normaal ook gecombineerd worden met pompoengerechten. In de 
VS worden in aanloop naar Halloween traditioneel veel pompoen-
bieren gebrouwen. Het hogere alcoholpercentage zorgt voor een 
krachtige smaak en het effect van de chili en de rookmout is intens. 
Het productieproces is normaal gesproken vrij intensief en de 
pompoen wordt door sommige brouwers geroosterd voor een nog 
intensere smaak. Je komt overigens aparte namen tegen wanneer 
je op zoek gaat naar pumpkin ales. Wat dacht je van de ‘Dogfish 
Head Punkin Ale’?

Bokbier is ‘by far’ het 
bestverkochte herfstbier 

in Nederland

De Jopenkerk in HaarlemHenri Reuchlin



Antwoorden
1. Zoet.
2. Witlof. 
3. Kousenband.
4. Blanc de noirs
5. Blancheren

Kennistest
1. Welke smaak proef je met de voorkant van de tong? 
2. Hoe wordt Brussels lof meestal genoemd?
3. Welke peul wordt bij roti vaak vervangen door de lijkende 

maar goedkopere sperzieboon?
4. Hoe wordt witte wijn gemaakt van blauwe druiven ge-

noemd?
5. Bij welke kooktechniek wordt het voedsel kort gekookt en 

daarna in koud water gelegd zodat het kookproces wordt 
onderbroken?

AGENDA

RESTAURANTWERELD IN BEELD

Op maandag 6 oktober vindt de 
derde editie van de Groninger Hore-
cabeurs plaats in de Groningse Mar-
tinikerk. De beurs staat in het teken 
van diversiteit en innovatie: Onder 
het credo ‘proeven, proberen en le-
ren’ laten verschillende standhouders 
de bezoeker kennis maken met de 
nieuwste producten en diensten voor 
de horeca. 

Programma
Bezoekers van de beurs zullen zich 
niet snel vervelen: Naast de suc-
cesvolle biertapwedstrijd vinden nu 
ook de Noord Nederlandse Barista 
kampioenschappen plaats tijdens 
de beurs. Wie liever zelf aan de slag 
gaat, kan gratis meedoen aan een ba-
rista workshop onder leiding van een 
SCAE Autorised Barista Trainer & 
Certifier. Nieuw op deze derde editie 
zijn de Noord Nederlandse Cocktail 
wedstrijden en de wedstrijd Klaar Af 
Kook.

Scan de QR-code voor
meer informatie:

Meer vakbeurzen bezoeken?
Check de agenda op 
www.derestaurantkrant.nl!

Street 
food op 
IJsland
Pop-up concepten en street food zijn 
helemaal in. Op IJsland zie je ook 
interessante concepten opduiken op 
plaatsen waar je die niet verwacht. 
Lunchroom ging op bezoek. Wat te 
denken van Dirty Burger & Ribs? 
Dit is een zaak bij een benzinesta-
tion die opgezet is door de IJslandse 
topchef Agnar Sverrisson, bekend 
van Texture Restaurant in Londen. 
Op de dag van opening zagen we 
een enorme rij voor de deur staan. 
Allemaal mensen die wilden weten 
of de sterrenchef het burgerconcept 
naar een hoger plan kan tillen. Of de 
Lobster Hut in Reykjavik: een hutje 
waar je kreeftensoep, kreeftensalade 
en andere kreeftengerechten kunt 
bestellen. Deze twee concepten 
hebben een essentiële gemeenschap-
pelijke factor: succes door focus en 
vernieuwing. 

Droge en schone glazen
Hobart lanceert de Premax glazen-
wasmachine met ingebouwde droger. 
Hierdoor garandeert het bedrijf schit-
terend schone en direct droge glazen. 
De machine verbruikt 1,9 liter water en 
is daarmee de zuinigste in zijn klasse. 
Verder is er een optie tot een osmose 
installatie waardoor poleren verleden 
tijd is. 
Hobart, www.hobartnederland.nl
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GESPOT…VACATURE VAN DE MAAND

MENSEN

Smartwatch
Zo’n vijf jaar geleden werd je nog uitgelachen als je 
voorspelde dat in 2014 de moderne mens op zijn horloge 
zijn e-mail zou checken. In de praktijk blijkt de opkomst 
van ‘wearables’ in een stroomversnelling te zijn geraakt. 
De LG G Watch is de eerste smartwatch met het bestu-
ringssysteem Android Wear. Het systeem denkt met je 
mee: sta je bij een bushalte? Dan kijk je op je G Watch en 
zie je automatisch de bustijden verschijnen. Krijg je een 
e-mail binnen? Dan hoeft de smartphone niet meer uit 
de broekzak gepulkt te worden, want de G Watch laat je 
het bericht zien op het haarscherpe beeldscherm. Deze 
wearable kan bovendien ‘gepimpt’ worden met verschil-
lende horlogebanden, waardoor het horloge een persoon-
lijk karakter krijgt en voor water is het beestje ook al niet 
bang. Een mooi stuk techniek.  

Dat wordt stickeren
Vanaf december 2014 moeten on-
verpakte producten in restaurants 
voorzien worden van allergenenin-
formatie. Allergenen Consultancy 
lanceert hiervoor een iconenstic-

kerset met voor elk van de 
veertien wettelijke allerge-
nen een eigen symbool. De 
restauranteigenaar kan kiezen 
tussen 750 allergenenstic-
kers op een rol, waarbij je de 
betreffende allergenen kunt 
aanvinken of een stickervel 
met 96 transparante stickers 
met de iconen. 
Allergenen Consultancy, 
www.allergenenconsultancy.nl

PRODUCT-
NIEUWS

Als horecaondernemer ontvangt u zonder investering:

De speciale ECOtap kraan

Het speciale ECOtap fi lter

Eigen ‘gepersonifi ceerde’ fl essen

Flessenlabels en boekenleggers

Deur- of raamsticker

ECOtap is een geregistreerde merknaam van Hydro-Sano BV

Serveer  uw eigen 
tafelwater

*  Dankzij een uniek procedé maakt ECOtap van kraanwater veilig en lekker tafelwater.
Het ECOtap concept is ook beschikbaar met koeling en als bruisend water, vraag naar de voorwaarden.

ZONDER
INVESTERING!

Serveer  uw eigen 
Wilt u meer weten?

bel 06 2369 22 77

of kijk op

ecotap-horeca.nl

ECOtap is het economische en

ecologische verantwoorde alternatief voor (fl essen) mineraal water.

ECOlogisch
In een tijd waarin duurzaam ondernemen een 
terugkerend onderwerp van gesprek is, kunnen 
zowel gastheer als gast zich vinden in een con-
cept als ECOtap*. Tafelwater, geserveerd in een 
ECOtap karaf is niet alleen veilig en lekker, maar 
ook duurzaam en daarmee de meest verant-
woorde dorstlesser van dit moment.

ECOnomisch
Geen discussies meer over wel of niet gratis 
kraanwater is een aanwinst voor u, uw gasten 
en uw personeel. Een vergoeding rekenen voor 
ECOtap tafelwater wordt volledig geaccepteerd 
door uw gasten. Omdat er geen investering en 
geen inkoop tegenoverstaat is ECOtap aan-
trekkelijk voor elke horecaonderneming.

ADrest.krantECOtap2.indd   1 09-12-13   16:39

EXECUTIVE SOUS-CHEF
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre is op zoek naar 

een dynamische, ervaren, creatieve en servicegerichte 
‘Executive Sous-Chef’, die passie heeft voor koken en 

beschikt over sterke communicatieve en leidinggevende 
eigenschappen. Iets voor jou? 

Bekijk de gehele vacature op www.derestaurantkrant.nl. 

VARIA
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Chefkok Joris Bijdendijk van  
restaurant Bridges is door museum 
Hermitage in Amsterdam gevraagd om 
een speciaal tsarenmenu samen te stel-
len, als aanloop naar de tentoonstelling 
Dining with the Tsars, waar de bezoe-
ker een kijkje krijgt in het exclusieve 
leven en de eetcultuur uit de Russische 
tsarentijd. Op het menu staan gerech-
ten als beekforel gebakken op brioche 
met knolselderij, oester, amandel en 
saus van wilde groene kruiden, tot aan 
aardbeienyoghurt crémeux met me-
ringue, verse amandelen en consommé 
van verveine met viooltjes.

Jouw vacature of nieuws hier de volgende keer?

Stuur dan een e-mail naar redactie@uitgeverijps.nl

Groninger Horecabeurs
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REGIONIEUWS, 
WEETJES EN 
CIJFERS

Horizontaal  1 deel v.e. week  5 oorlogsschip  10 wildebeest  
11 azijn  13 landbouwwerktuig  14 legerplaats  18 per 
adres  19 Chinees gerecht  20 deel v.h. been  22 landgoed  
24 visgerei  26 schildpad  28 land in Afrika  29 dik  31 
bewijsstuk  32 interest  34 pl. in Frankrijk  36 draagbare 
telefoon  37 vreemde munt  38 persoonlijk  41 bouwval  44 
voorspoed  45 huidziekte  48 ontkenning  50 welpenleidster  
52 zwaardwalvis  53 troep  54 hoofddeksel  56 hoogte  57 
rubidium  59 gevoel  60 heden  61 smelting  63 plan  65 
neerslag  66 dringend.

Verticaal  1 nauw  2 tegenover  3 gewicht  4 wachthuisje  6 
vuurverschijnsel  7 zeer begaafd  8 anno domini  9 wenk  10 
spook  12 afgesloten stand  15 Noorse godheid  16 Spaans 
eiland  17 bouwland  19 deel v.e.vinger  21 waardering  23 
insect  24 selenium  25 pers. vnw.  27 wandversiering  29 
zweep  30 gewichtsaftrek  33 snelle trein  35 mannelijk 
dier  38 teer  39 waanbeeld  40 sierdek  42 traagheid  43 
plechtige gelofte  44 warmtebron  46 en omstreken  47 
rooms-katholiek  49 uniform  51 onheilsgodin  53 mand  55 
sip  56 roofdier  58 woud  60 keurig  62 niet even  64 dyne.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met de corresponderende nummers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64

65 66

© www.puzzelpro.nl

39 12 10 57 4 34 29

44 1 32 5 65 49 53 16 21 41

45 66 59 23
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50 51 52 53
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39 12 10 57 4 34 29

44 1 32 5 65 49 53 16 21 41

45 66 59 23

Wist je dat?
Aziaten zien groenten, vlees en 
vis als bijgerechten bij de rijst. 
Rijst is kostbaar en wordt met 
veel eerbied behandeld. Wist je 
dat er zelfs een Aziatische groet 
is die luidt: ‘heeft u al rijst gege-
ten?’. Deze groet heeft dezelfde 
inhoud als de uitgestoken hand 
of een ‘goedemorgen’ in de wes-
terse wereld.

Alcohol is goed 
voor je
Oudere mensen die regelmatig 
alcohol drinken zijn fitter en 
hebben minder moeite met be-
wegen. Dat blijkt uit een nieuw 
Brits onderzoek. Mensen van 
middelbare leeftijd of ouder die 
helemaal nooit alcohol drinken 
hebben daarentegen een minder 
goede conditie, waardoor al-
ledaagse dingen als wandelen en 
aankleden moeilijker worden. 
Dat blijkt uit een onderzoek naar 
de drinkgewoontes en conditie 
van dertigduizend mensen tussen 
de 45 en 69 jaar oud door onder-
zoekers van University College 
London.

Roelofarendsveen
Voormalig restaurant De Drie 
Eenen wordt genoemd als 
nieuwe locatie voor een Chinees 
restaurant. Steeds hardnekkiger 
wordende geruchten geven aan 
dat restaurant De Drie Eenen, 
dat in augustus zijn deuren sloot, 
wordt omgebouwd naar een 
Chinees Wok-restaurant.
Een Chinese investeerder zou 
zijn oog hebben laten vallen op 
de locatie en al in september, 
vlak voor de Veense kermis, zijn 
deuren willen openen. Een naam 
voor het restaurant zou er ook 
al zijn, namelijk ‘De Drie Peking 
Eenden’.

Tapas
Ongekend populair zijn ze, de 
Spaanse tapas. De tapas zijn niet 
alleen een vast onderdeel van de 
Spaanse keuken geworden; ook 
in Nederland schieten de tapas-
zaken als paddenstoelen uit de 
grond. Maar waar komen de tapas 
nu vandaan?Er wordt gezegd dat 
de Spaanse koning Alfonso X ‘El 
Sabio’ bepaalde dat bij de wijn 
altijd iets te eten moest worden 
geserveerd. Dit was om te voorko-
men dat de wijn te snel naar het 
hoofd zou stijgen. Toen plaatste 
men de tapas op de rand van de 
kan of het glas dat men geserveerd 
kreeg. Zodoende bedekte men 
(tapada) het glas. En dit verklaart 
dan weer de oorsprong van het 
woord tapas.

Wist je dat?
De allergrootste friet ooit ge-
produceerd staat op naam van 
Stephan Tyvaert uit Gent, België. 
De  bewuste friet was 9,794 me-
ter lang en 2 bij 2 cm dik. De friet 
was gemaakt van aardappelpuree 
en het duurde 4 uur om deze te 
bakken. 
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Wybrig Koopmans van Spaans 
restaurant De Reis in Hoorn
(Terschelling)
Dit is de winnaar van de prijspuz-
zel uit De RestaurantKrant van 
juni en dus van de docking stati-
on. Doe ook mee met de prijspuz-
zel en wie weet win jij zo’n mooie 
prijs. Veel succes met puzzelen, 
en voor de winnaar: nog heel veel 
plezier met de prijs gewenst!
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Succes met puzzelen!
De oplossing van de vorige puzzel was:
Geen zomer zonder cocktail
Iedereen die heeft meegedaan, hartelijk dank! 
Succes met de nieuwe puzzel!

Mail de oplossing naar puzzel@uitgeverijps.nl, 
of stuur je antwoord naar De RestaurantKrant, 
Leijenseweg 111 F, 3721 BC Bilthoven. 

Vergeet niet bij je inzending de bedrijfsnaam 
of het bedrijf waar je werkt te vermelden.
De inzendtermijn eindigt op 17 november 
2014. De winnaar krijgt telefonisch bericht. 
Over de uitslag kan niet worden gecorres-
pondeerd.

Los de puzzel op en…

Win een digitale camera


