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1. Horeca Expo: voorstelling 

 

WHERE PASSIONATE PROFESSIONALS MEET 

De 33ste editie van dé vakbeurs voor de horeca, grootkeukens en eetwinkels belooft opnieuw hét trefpunt 

voor de hospitality sector te worden. Na de corona-editie van 2021 hebben de A-merken duidelijk de weg 

naar de beurs terug gevonden en vullen meer dan 500 exposanten de hallen van Flanders Expo.  

 

UITGEBREIDER AANBOD 

De digitalisering zet zich verder door en nieuwe technologieën volgen elkaar in sneltempo op. In de hallen 

1 & 3 vindt u een brede waaier aan digitale oplossingen.  

Ook sustainability is een belangrijk en wederkerend thema. Er wordt een uitgebreid aanbod van 

producten en diensten gepresenteerd die zorgen voor een duurzame(re) aanpak.  

Het segment Coffee, Tea & Sweets blijft ook in 2022 een vaste waarde, mét een extra Coffee & Tea 

Experience Corner by Viva Sara in hal 2. 

Naast het totaalaanbod binnen alle segmenten, is er naar goede gewoonte een gericht aanbod voor de 

grootkeukensector verspreid over de verschillende hallen. Tijdens de grootkeukenstudiedag wordt o.a. 

toegelicht hoe er bespaard kan worden door afval om te zetten naar energie.  
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 Zones 
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 Praktische informatie

 

Data en openingsuren 

20 t.e.m. 24 november 2022. 

Open van 10u30 tot 18u, behalve op donderdag. 

Op donderdag open van 10u30 tot 17u. 

 

Locatie 

Flanders Expo 

Maaltekouter 1, B – 9051 Gent 

 

Volg ons 

www.horecaexpo.be 

www.linkedin.com/showcase/horeca-expo  

www.instagram.com/horecaexpo_gent  

www.twitter.com/horecaexpo 

https://www.facebook.com/HorecaExpo  

www.instagram.com/chefsplace_xpo/ 

 

 

 Bereikbaarheid & parking 

 

Met het openbaar vervoer 

Wegens de drukte raden wij ten zeerste aan met het openbaar vervoer te komen. 

Neem de trein tot Station Gent Sint-Pieters. Van daaruit rijden er bussen tot aan Horeca Expo. 

 

Met de wagen 

Komt u toch met de wagen, dan kan u gebruik maken van volgende betalende parkings: 

Parkings B & C op The Loop van Flanders Expo. 

Opgelet: moeizaam verkeer. 

 

 

 

http://www.horecaexpo.be/
http://www.linkedin.com/showcase/horeca-expo
http://www.instagram.com/horecaexpo_gent
http://www.twitter.com/horecaexpo
https://www.facebook.com/HorecaExpo
http://www.instagram.com/chefsplace_xpo/
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2.  Chef’s Place  

 

Where chefs & sommeliers meet! 

 

Dit jaarlijkse netwerkmoment is hét 

trefpunt voor chefs en sommeliers om 

elkaar te ontmoeten en van ideeën te 

wisselen.  

U vindt in deze unieke belevingszone 

een select aantal exposanten met een 

topaanbod van delicatessen, dranken, 

tableware en decoratie waarbij alles 

rond de essentie van het product 

draait. De lokale footprint, de korte 

keten en het prikkelen van alle 

zintuigen spelen hierbij een grote rol.  

 

 

De Masterclasses bieden dan weer de gelegenheid om van dichtbij de nieuwste trends en technieken van 

chefs te volgen, met de nodige aandacht voor de harmonie tussen gerecht en dranken. 

Chef’s Place is enkel toegankelijk op uitnodiging door de organisatie en de aanwezige exposanten. 

 

OPENINGSDAGEN 

Chef’s Place is 4 dagen open: 

   

20 t.e.m. 23 november 2022. 

Telkens van 10u30 tot 18u. 
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2.1 Chef’s Table by Verilin 

Verilin combineert al meer dan 60 jaar familietraditie, vakmanschap, innovatie en authenticiteit. Door 

voortdurend te zoeken naar nieuwe creatieve uitdagingen, zijn ze uitgegroeid tot één van 's werelds meest 

toonaangevende producenten van luxe linnenoplossingen. 

Ze geloven er sterk in dat elk prachtig project het resultaat is van een intense samenwerking tussen diverse 

partijen. En het is die VERBINDING die hen inspireerde voor het kunstproject CHEF’S TABLE.  

Verilin overhandigde 4 gerenommeerde chefs een wit doek waarop zij hun creativiteit kunnen botvieren. 

Voor de één komt de verbinding met de natuur tot uiting, terwijl voor een ander de interactie met 

kunstenaars dan weer centraal staat. Maar telkens met dezelfde constante: de doeken zullen duidelijk de 

identiteit van de chef dragen: 

• Peter Goossens – Hof van Cleve  

• Seppe Nobels – Instroom  

• Matthieu Beudaert – Table d’Amis 

• Vilhjalmur Sigurdarson – Souvenir 

Het project geeft ook de talenten van morgen de gelegenheid zich van hun creatiefste kant te laten zien. 

De leerlingen gastronomie en drankenkennis van Hotelschool Ter Duinen zullen hun interpretatie van 

verbinding op doek uitwerken. De visie van de chefs en sommeliers van de toekomst dus.  

De afgewerkte doeken zullen op Chef’s Place te bewonderen zijn en worden daarna geveild ten voordele 

van Het Ventiel, een vrijwilligersorganisatie waar men zich inzet voor mensen met jongdementie.  

 

 

2.2 Serax at Chef’s Place 

 

Samen met de Brits-Israëlische chef-kok Yotam Ottolenghi maakte 

Serax de FEAST-collectie. Een expressieve collectie met een van de 

meest leuke momenten in gedachten: samen tafelen. 

De verschillende grootte van de borden, de opvallende kleuren en 

de verschillende patronen zorgen allemaal voor een unieke ervaring 

voor het oog. Het gevoel van tafels die simpel maar tegelijk luxueus, 

en zelfs excentriek, zijn.  

Het is een verhaal van de spanning tussen het aardse en het 

verhevene, tussen passie en verfijning, traditie en vernieuwing. 

Uitgesproken tegenstellingen die in een dynamische harmonie hand 

in hand gaan. U kan deze collectie ontdekken tijdens de zintuiglijke 

wandeling doorheen Chef’s Place.  
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En dat niet alleen… Serax zorgt ook voor een inspirerende tafelsetting. Van perfect geschapen 

geometrische vormen over eclectische stijlcombinaties tot natuurlijke vormen in al hun perfecte 

imperfectie. Elke collectie tafelgerei van Serax is uniek qua kleur, look, ontwerp en materiaal, maar één 

ding hebben ze gemeen. Ze zijn op traditionele wijze gemaakt met passie, steeds met de bedoeling de 

culinaire ervaring van je gasten naar het hoogst mogelijke niveau te tillen.  

 

2.3 Boer Olivier at Chef’s Place 

 

“boer olivier” staat voor 100% (h)eerlijke producten. 

Alhoewel hij geen klassieke landbouwopleiding gevolgd heeft, zit het boeren 

hem in het bloed. Hij heeft niet alleen veel van zijn vader geleerd, maar is ook 

zelf op zoek gegaan naar hoe hij op een verantwoorde, duurzame manier kon 

boeren. We verliezen steeds meer contact met de natuur en hij wil er net terug 

naar toe. Ervoor zorgen dat de band tussen de consument en boer weer 

nauwer wordt. 

Op zijn boerderij wordt alles gedaan met respect voor het dier, de natuur en de klanten. De dieren kunnen 

weer van het leven genieten. Ze leven in optimale omstandigheden en worden met eerbied behandeld en 

verzorgd. De natuur krijgt er haar zegje, en daar wordt iedereen beter van. Een kort overzicht van de 

boerderijproducten: 

 

Salers natuurrund, bijzonder (ge)wild.  

Een uniek ras afkomstig uit de Auvergne dat zich dagelijks uitleeft op de natuurweide. Met hun imposante 

hoorns en hun krullende vacht stralen ze een innemende kracht uit. En dat vertaalt zich in een evenzeer 

intense en krachtige smaak. Dit is vlees voor de echte liefhebber. De culinaire top. 

 

Het Belgisch Witblauw, rasecht en puur genieten 

Je ziet ze al van ver staan, de bonkige krachtbeesten. Prachtig gespierd en toch ongelooflijk elegant. Op de 

boerderij zijn ze elke dag voor hen in de weer zodat ze zonder stress kunnen opgroeien. Het is de garantie 

dat men op een gezonde manier van het lekkerste stukje vlees kan genieten. 

 

De bloementuin 

Broer Matthieu, tuin- en landschapsarchitect, vond het tijd om wat meer kleur in de boerderij te brengen. 

Hij maakte een ontwerp voor een prachtige bloementuin die niet alleen functioneel is, maar ook mee zorgt 

voor de biodiversiteit op de boerderij. Ze kweken er verschillende soorten prachtige bloemen! Mama 

Sabine zorgt ervoor dat de tuin heel veel liefde en zorg krijgt waardoor de tuin er altijd stralend bij ligt en 

een warme gezelligheid uitstraalt. 
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Kippen in beweging 

De eieren komen rechtstreeks van het veld uit de mobiele kippenstal. De kippen leven volledig vrij en 

scharrelen naast het kippenvoer, allerlei insecten, kruiden en grassen bij elkaar. Dat is hun geheim voor 

smaakvolle, natuurlijke en gezonde eitjes. 

 

(H)eerlijke pasta 

Elk goed gerecht begint met kwalitatieve ingrediënten, daar is boer Olivier rotsvast van overtuigd. Daarom 

zijn ze gestart met het maken van hun eigen artisanale gedroogde pasta, gemaakt met hun (h)eerlijke 

eitjes. Die pasta maken ze zoals ze het ook in Italië doen: enkel met verse eieren en goeie tarwe- of 

speltbloem. 

 

Eindelijk terug Belgische bloem 

Samen met twee collega boeren is Olivier een samenwerking Lokaal brood aangegaan met de Hogeschool 

Gent. Deze populatie baktarwe werd in augustus geoogst. Samen met de tarwe van boer Peter en Marc 

werd ze gemalen door Molens Nova en kregen ze een bloemmengsel genaamd Zuver. Een tiental bakkers 

zijn ermee aan de slag gegaan om er een (h)eerlijk broodje mee te bakken. Een kortere keten is hier niet 

mogelijk, van boer naar molenaar, (bakker) en tenslotte naar de consument. 

 

Pompoenen, een (h)eerlijk lokaal product 

Met de jaren zijn ze één van de populairste groenten van het najaar geworden. De Orange Summer 

pompoenen van eigen kweek zijn een soort die opvalt door de feloranje kleur én door de (h)eerlijke smaak. 
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Op Chef’s Place laat Boer Olivier de bezoekers niet enkel kennis maken met zijn assortiment, maar ook 

met de producten van een aantal lokale partners die zijn visie delen. 

 

Dries Delanote startte ongeveer 10 jaar geleden als bioboer in bijberoep. Hij had 

al ervaring in de gangbare landbouw, maar de biosector was nieuw voor hem. 

Toch wist hij met ‘Le Monde des Mille Couleurs’ een unieke plaats in de sector 

te veroveren en is zijn brede aanbod één van zijn sterktes. Onder zijn motto ‘we 

zijn boeren, we werken in het wild, we houden van de aarde, we doen aan 

wildlandbouwen’ toont hij aan dat je met de natuur moet werken en niet 

ertegen. 

 

 

Alle gezonde voeding begint bij een gezonde bodem met veel humus. Zo 

wordt ons voedsel terug een levensmiddel. 

Marc en Bénédicte Verhofstede-Versele telen biologisch granen op hun 

biologische boerderij HUMUS in Zulte. De oogst wordt op het bedrijf 

getrieerd, opgeschoond, gepeld en al of niet gemalen om vervolgens te worden opgezakt in graan – en 

meelvorm. Het herhaaldelijk gebruiken van eigen bereide humusrijke boerderijcompost op het bedrijf 

heeft de bodemkwaliteit gevoelig verhoogd. 

Al eeuwenlang wordt quinoa geteeld op de oude en droge hoogvlakten van Bolivië en Peru. Nu wordt 

quinoa in Zulte op de biologische boerderij geteeld sinds 2015. Quinoa bevat een hoger eiwitgehalte dan 

granen, heeft een goede verhouding van alle aminozuren, heeft een hoog vezelgehalte, levert mineralen 

en vitaminen aan en is glutenvrij. 

 



13 

 

Verscholen in de polders van Diksmuide ligt het Dischhof. Wat ooit begon 

als een droom van de (groot)ouders van familie Debergh is uitgegroeid tot 

twee familiebedrijven met naam en faam: een melkveebedrijf en een 

kaasmakerij. 

Een nieuwe generatie staat nu aan het roer. Maar de waarden van toen zijn 

gebleven. Keiemse Kazen … dat is bio, rechtvaardig en puur. 

 

 

Papegaei is een blond bier met een alcoholvolume van 8%. Het bier is licht 

drinkbaar en heeft een rijk boeket van hoparoma’s. Papegaei wordt bereid 

met verse hopbellen, d.w.z. de hopbellen worden gedroogd maar zijn niet 

verwerkt tot extract of pellets en behouden dus hun natuurlijke vorm (en 

smaak!). Het beslag (mout) van Papegaei bestaat uit gerstemout, tarwemout 

en haver. 

Het is een bier van hoge gisting, met nagisting in de fles. Het is niet gefilterd 

en niet gepasteuriseerd. 

Papegaei wordt gebrouwen en gebotteld door Adam Verstraete in de installaties van brouwerij Deca te 

Woesten. 

 

 

Al meer dan 30 jaar kweken ze bij Spitsbroek witte asperges in de volle 

Zeeuws-Vlaamse grond. Boer Bastiaan heeft een brede kennis van zijn 

bodem waardoor de asperges van topkwaliteit zijn.  

De focus ligt er niet op kwantiteit maar op kwaliteit. 

 

 

 

Na een jarenlange carrière in het bedrijfsleven, besloot Kristl De Loose haar 

tweede passie te volgen: de Italiaanse keuken en de authentieke verse pasta. 

Ze verloor haar hart aan de mensen en de manier van leven in Piemonte. 

Tijdens haar vele bezoeken aan de regio, ontfutselde ze de culinaire 

geheimen bij de plaatselijke koks en schoolde ze zich om tot echte “pastaia”.  

Puur genieten en duurzaamheid. Daar draait het om bij Pasta Ti. Geen loze 

belofte maar een concreet engagement. 
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2.4   Masterclasses  

Rond het kookeiland kan u één van de vele chefs en sommeliers tijdens een Masterclass live aan het werk 

zien, waarbij ze samen rond een specifiek thema werken.  

Dit jaar zal de harmonie tussen wijn en gerecht ten volle aan bod komen op Chef’s Place. Want laat ons 

eerlijk zijn, wij Belgen houden van een goed glas wijn bij het eten. 

Onder leiding van WineWise wordt elke dag een wijnland en/of wijnregio in de kijker geplaatst. Er zal een 

“open tafel degustatie” zijn waar de bezoekers een 25-tal wijnen kunnen proeven binnen het thema van 

de dag. Zo zal Oostenrijkse wijn op zondag in de kijker staan. Maandag verdiepen ze zich in de Jerez regio. 

Dinsdag gaan ze down-under en kunnen de bezoekers tal van Australische wijnen proeven. Op woensdag 

zijn het losse thema’s waaronder Friuli, Alto Adige en ze sluiten de beurs af met een truffeldegustatie in 

harmonie met Rhône wijnen van de AOP regio Duché d’Uzès. 

 

 

Zondag 20 november  

Krab bij kas ~ Alex Verhoeven | restaurant Hert * | Gault&Millau 15/20 

Tijdens de Masterclass van chef Alex Verhoeven leert u meer over de veelzijdigheid van verse 

noordzeekrab. Een gerecht op basis van de bouillon van de krab, olie van de krab, krabbenvlees, wasabi, 

sesam en Royal Belgian Caviar. 

Alex Verhoeven is chef van Hert in Turnhout. Deze kokende ondernemer werd sinds dit jaar bekroond met 

1 Michelin ster en een score van 15/20 in de Gault&Millau gids.  

Alex Verhoeven begon zijn carrière in de keuken van Hof van Cleve. Tegenwoordig roert hij in de potten 

van Hert, het restaurant in de Turnova toren op 72 meter hoogte. Maar Alex Verhoeven is veel meer dan 

alleen Hert. Hij startte 10 jaar geleden Fleur de Sel op te Kasterlee. Na de sluiting hiervan opende hij in dat 

pand een nieuwe zaak, Seir. Gerund door zijn sous chef Thomas vander Flaas. Naast Hert en Seir, runt Alex 

nog twee zaken: Bistro Bink en De Koeiketel, beiden te Turnhout. 

Kempische puurheid & rock & roll in de keuken. De open keuken staat voor transparantie en interactie 

tussen chefs en gasten. De eerlijkheid van onze open keuken trekken we verder op bord en bereiding. Met 

liefde en toewijding fraaie gerechten klaarmaken zodat u erover kan vertellen. 

WineWise presenteert bij deze Masterclass Oostenrijkse sparkling wijnen, Klassic & Reserve wijnen en 

DAC klassiekers. 

Oostenrijk is al lang geen nieuwe speler meer op de Belgische markt. Veel Belgische topsommeliers werken 

dagelijks met Oostenrijkse wijnen omdat ze in alle wijnstijlen beschikbaar zijn en ook goed samengaan met 

tal van gastronomische gerechten.  
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Maandag 21 november 

Niet krap met de Noordzeekrab ~ Jo Grootaers | restaurant Altermezzo * | Gault&Millau 16,5/20 

Tijdens deze Masterclass zal Jo een gerecht bereiden rond verse Noordzeekrab. Begeleid met algen uit de 

Noordzee en een dashi gemaakt van algen en geroosterde krab. Als verfrissende toets verwerkt hij er ook 

citrus in samen met krokante koolrabi.  

Jo Grootaers is chef van restaurant Altermezzo in Tongeren. Met een score van 16,5/20 in Gault&Millau 

en 1 Michelin ster is Jo op jonge leeftijd al een succesvol chef.  

Jo Grootaers wist op 19-jarige leeftijd precies wat hij wilde worden: een topkok. Dus nam de talentvolle 

kok het heft in eigen hand. In plaats van te wachten op een topkok die hem onder zijn vleugels nam en 

hem de finesses van de gastronomie bijbracht, ontwikkelde hij een creatieve en toch technische kookstijl 

die in de loop der jaren prachtig tot bloei is gekomen. Op basis van zijn intuïtie maakt chef Jo Grootaers 

uiterst smakelijke out-of-the-box gerechten met duidelijke smaken. Zijn kookstijl kenmerkt zich door zijn 

persoonlijkheid en jongensachtige bravoure. Jo serveert veel meer dan verbluffende culinaire creaties: hij 

weet hoe hij mensen moet ontroeren. Zijn gastronomie is dan ook een ervaring die je niet snel zult 

vergeten. 

WineWise voorziet tijdens deze Masterclass een pairing met Sherry. Jerez, of Sherry is al lang geen drankje 

voor de grootouders meer. Deze versterkte wijnstijl uit het zuiden van Spanje bestaat in verschillende 

stijlen van droog naar mierzoet. Ze bekijken welke hapjes van NorthSeaChefs en Gaul&Millau het beste 

samengaan met de Sherry wijnen. Heb je al eens aan sherry azijn gedacht om een verfrissende toets te 

geven aan je gerecht of een cocktail? 

Ze hebben ook de eer om Mr César Saldana als spreker te ontvangen. Hij zal de finalisten aankondigen 

voor de Belgische selectie van de COPA JEREZ 2022. 

Vorig jaar won België met Sommelier Paul-Henri Cuvelier en Chef Fabian Bail van restaurant Paul de Pierre 

in Maarkedal de drie hoofdprijzen. 

Er worden 5 sherry-stijlen geproefd, in combinatie met de delicatessen van Royal Belgian Caviar. Aan u als 

bezoeker om te ontdekken welke sherry wijnstijl het beste tot z’n recht komt, uiteraard met respect voor 

de Caviar die geserveerd wordt. 
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Dinsdag 22 november 

Aan de slag met de vis van het jaar: grijze garnaal ‘chawanmushi’ ~ Glenn Verhasselt | restaurant Sir 

Kwinten * | Gault&Millau 16,5/20 

Glenn Verhasselt zal tijdens zijn masterclass een bereiding maken met de vis van het jaar: grijze garnaal. 

Onze kaviaar uit de Noordzee zal gecombineerd worden met butternut en beurre noisette.  

Glenn Verhasselt is chef in Sir Kwinten, gelegen aan de markt in Lennik. Samen met zijn team behaalde 

Glenn 1 Michelin ster en Gault&Millau quoteert hem met een mooie score van 16,5/20. 

Zuiver, puur en met de productkwaliteit voorop. Dat zijn de culinaire speerpunten van Chef Glenn 

Verhasselt. Zijn keuken brengt een selectie van de beste seizoensproducten in hun puurste vorm, met een 

hedendaagse twist. Vanuit de open keuken dirigeert de chef een jong team, gedreven door respect en 

passie. Die passie voor het culinaire heeft Glenn al van jongs af aan. Daarom koos hij voor een opleiding 

aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde en werkervaringen in toprestaurants in binnen- en buitenland. 

Glenn absorbeerde, creëerde, transformeerde en legde zo de basis voor zijn eigen kookstijl. Die stijl werd 

en wordt door de culinaire kenners gewaardeerd. 

Wat bijhorende wijnen betreft, gaat WineWise op dinsdag down-under en zetten ze  de Australische 

wijnen in de kijker. Er worden twee masterclasses aangeboden. Eén met Australische Chardonnay toppers, 

om de regionaliteit en de verschillende stijlen te tonen. En een masterclass met wijnen van “old vines”, 

waar Australië bekend om staat. Daarnaast wordt het educatieve platform Australian Wine Discovered in 

de kijker gezet. 

 

Woensdag 23 november 

Gerookte/gebrande hondshaai – gefermenteerde yacon - bierjus ~ Lien Vandeputte | restaurant Réliva 

Lien Vandeputte, lady chef en eigenaar van restaurant Réliva, kookt een persoonlijke en lichte keuken vol 

emotie en met respect voor elk ingrediënt. Haar passie voor groenten en kruiden vindt zijn oorsprong in 

haar kindertijd op de boerderijen van haar grootouders waar ze in de grond wroette. Het contact met de 

aarde en de geur van het veld maken haar gelukkig. Daarom ook werken ze in Réliva enkel samen met een 

uitgekiend netwerk van lokale bioboeren en Noordzee vis. Vanuit haar moderne keuken houdt ze contact 

met de zaal die door haar partner Cédric wordt gerund. 

Restaurant Réliva is gelegen in hartje Brugge met uitzicht op Sint-Salvators kathedraal. In Réliva kom je 

terecht in een oase van rust en warme gezelligheid die zowel de lokale bevolking als gasten van over de 

hele wereld aanspreekt. 

WineWise laat op woensdag komen twee Italiaanse regio’s aan bod komen, zijnde Friuli en Alto Adige.  Ze 

sluiten de beurs af met een truffeldegustatie in harmonie met Rhône wijnen van de AOP regio Duché 

d’Uzès. 
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Programma Masterclasses zoals bekend op 05/10/2022. 

 

zondag 20 november   

14u00 - 14u45 NorthSeaChefs present Alex Verhoeven - restaurant Hert * x WineWise   

15u15 - 16u00 Masterclass by Gault&Millau x WineWise 

  

maandag 21 november   

12u00 - 12u45 Janis Farm x Koppert Cress - Masterclass Wildpluk x WineWise 

13u15 - 14u00 Horeca Forma presents Nicolas Decloedt - restaurant Humus x Hortense 

14u30 - 15u15 NorthSeaChefs present Jo Grootaers - restaurant Altermezzo * x bartenders   

16u00 - 16u45 Masterclass sherry by WineWise x Royal Belgian Caviar 

  

dinsdag 22 november   

12u00 - 12u45 Masterclass by Gault&Millau x WineWise 

13u15 - 14u00 Masterclass by Gault&Millau x WineWise 

14u30 - 15u15 NorthSeaChefs present Glenn Verhasselt - restaurant Sir Kwinten * x WineWise   

15u45 - 16u30 Old Vignes by WineWise 

  

woensdag 23 november   

12u00 - 12u45 NorthSeaChefs present Lien Vandeputte - restaurant Réliva x WineWise  

13u15 - 14u00 Timon Michiels – Carcasse x WineWise 

14u30 - 15u15 Alice Bown x WineWise 
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2.5   Wines of Belgium 

 

De Belgische wijnbouw kent al jaren een stevige groei. Er komen steeds meer wijnbouwers bij. België telt 

er op vandaag 237. In tien jaar tijd is het aantal beplante hectares van 150 naar ca. 700.  

In recente topjaren als 2018 en 2020 vloeide er zowat twee miljoen liter nieuwe wijn uit de inox kuipen 

en de houten vaten. Ook de oogst van dit jaar dient zich veelbelovend aan – de hete zomer zorgde bij de 

meeste wijnbouwers voor een vrij mooie opbrengst van heel rijpe druiven, waar prachtige wijnen van 

kunnen worden gemaakt. 

Er zijn in de sector twee belangenorganisaties actief. Aan Vlaamse zijde werd in 2009 de VZW Belgische 

wijnbouwers opgericht met op heden meer dan 130 leden terwijl aan Waalse zijde in 2012 de Association 

des Vignerons de Wallonie ontstond. 

De voorzitters van beide organisaties vertegenwoordigen ons land in de Europese Confederatie van 

onafhankelijke wijnbouwers (CEVI).  

De VZW Belgische Wijnbouwers telt op heden meer dan 130 leden en vertegenwoordigt 85% van de 

Belgische wijnbouwers. Naast het organiseren van opleidingen en het verlenen van bijstand aan de leden, 

verdedigen ze de belangen van deze jonge sector. Ze zijn de gesprekspartner voor de diverse overheden, 

zetelen mee in de erkenningscommissie wijn en promoten via diverse kanalen en initiatieven de Belgische 

wijn. 

 

Op Chef’s Place presenteren volgende wijndomeinen zich: 

 

Wijndomein WAES 

 

Aan de oevers van de Schelde, ter hoogte van 

Zwijnaarde - bij Gent, liggen de wijngaarden van 

Wijndomein Waes. Sinds 2005 worden hier Vlaamse 

landwijnen gemaakt volgens de 3 principes van het 

domein: Traditie, Authenticiteit en Kwaliteit. 

De gouden egel, het dier dat het wijnhuis Waes 

symboliseert, komt voort uit het wapenschild van de 

Brugse familie Waes, eigenaars van het domein. Voor 

het wijndomein symboliseert de egel tevens de eenheid 

met en het respect voor de natuur. 

De passie voor kwaliteit zorgt ervoor dat de wijnen WAES WIT en WAES ROOD ieder jaar gouden medailles 

behalen op de verkiezing ‘Beste Belgische Wijn’ en op internationale wijnwedstrijden. 

Lodewijk Waes is tevens voorzitter van de Belgische Wijnbouwers en vertegenwoordigt België bij de 

‘Europese Confederatie van Onafhankelijke Wijnbouwers ‘(CEVI). 
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Wijndomein De Steinberg 

 

De Steinberg ligt in het Noord-Limburgse Bree. Het nieuwe 

wijndomein vangt zon op een oostelijke helling van de 

Steenberg. De natuurlijke breuklijn vanuit Aken geeft een 

verval van zo’n 30 meter. Dat maakt de bodemstructuur 

van Wijndomein De Steinberg erg interessant voor 

wijnbouw. 

De totale oppervlakte van de wijngaard bedraagt zo’n 3 

hectare. Door de nabijheid van de Maas is de grond 

leemrijk. Ook de hoeveelheid aan mineralen komt de 

wijnstokken ten goede. De stabiele ondergrond zorgt voor 

een ware smaaksensatie. 

 

Oud Conynsbergh 

 

Met de oprichting van Wijndomein Oud Conynsbergh gaat de 

droom van 8 vrienden uit Boechout in vervulling. Het startte 

met een ambitieus plan. Ze documenteerden zich en lieten 

zich niet ontmoedigen door tegenkantingen. De vrienden 

volgden een opleiding in de wijnbouw en creëerden een 

gloednieuw wijndomein. De eerste wijnranken werden in 

april 2014 aangeplant.  

Een team van tientallen vrijwilligers deelt dezelfde passie en 

maakt het mogelijk om de droom van een wijndomein in 

Boechout waar te maken. Zij helpen het vaste personeel en 

de leden van 'De tafel van 8'  bij het onderhoud van de wijngaarden, het plukken van de druiven, het 

organiseren van events… 

 

Wijngoed Stuyvenberg 

 

Vanaf de start maakt Wijngoed 

Stuyvenberg schuimwijnen 

volgens de ‘traditionele 

methode’ zoals in de 

Champagnestreek. De 

basiswijn hergist in de flessen 

en rust nadien nog minstens 

twee jaar ‘sur latte’.    
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In 2011 werd er een eerste hectare wijnstokken aangeplant waarvan 70% Chardonnay en 30% Pinot Noir. 

Vanaf zomer 2019 komt de wijngaard op kruissnelheid met een 800 tal kartons van 6 flessen. 

Alle wijnmakers activiteiten gebeuren 100% op het wijngoed. De druiven worden hand geplukt, geperst, 

vergist, afgevuld, hergist op de fles en na 2 jaar rijping in de kelders gekeeld ofte gedegorgeerd. En dit alles 

op een zo duurzaam mogelijke wijze.  

De drie cuvés witte mousserende wijn van het oogstjaar 2015, 2016 en 2017 werden bekroond met de 

gouden medaille op de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn’ van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers (VVS) 

in 2018, 2019 en 2020. 

 

Domein Vigna 

 

Beschermd door bossen, ligt in Wijnegem bij Antwerpen, het historisch 

domein Vigna. Op deze site, waar vroeger het water- en limonadefabriek 

‘Vigna’ stond, werden in 2004 voor het eerst wijnstokken geplant, 

waarna er een verdere uitbreiding is gebeurd in 2008. Momenteel is de 

wijngaard 8 ha groot, met in totaal 30.000 wijnranken. Elke wijn draagt 

de naam van een kleinkind en ze proberen telkens het uniek karakter 

van de variëteit te laten spreken. 

 

 

Château Bon Baron 

Toen ze bij Château Bon Baron een aantal jaren geleden het plan opvatten om de wijnbouw weer te doen 

herleven in de maasvallei van Profondeville, in het mooie Wallonië, hadden ze een vast besluit genomen. 

Van goed wilden ze naar geweldig, van smakelijk naar culinair en van aanvaardbaar naar temperamentvol 

en karakteristiek. 

Hiervoor houden ze zowel rekening met de grote diversiteit en mineraliteit van de bodems, de lokale 

klimatologische en microklimatologische gegevens, als met de persoonlijke uiteenlopende smaakstijlen. 

Ecologische principes, duurzaam materiaal en zorgvuldige omgang met natuurlijke bronnen veranderen 

steeds weer hun inzichten en verdiepen hun wijnpassie. 
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Fantasie, maar vooral ook pragmatisch denken en een vleugje romantiek vormen vaak de leidraad op zoek 

naar de perfecte wijn. 

Intussen hebben een aantal van door hen aangebouwde wijnen een zekere betekenis gekregen met de 

Appellation Controlée “Côtes de Sambre et Meuse”. 

 

Domaine du Chant d’Eole 

Het Domaine du Chant d’Eole zag het daglicht in 2010 

toen een familie gerenommeerde wijnbouwers uit 

Champagne de krachten bundelde met een belangrijke 

familie Belgische landbouwers, de familie Ewbank.  

Er werden 180.000 wijnstokken van traditionele 

druivenrassen geplant (Chardonnay (97%), Pinot noir 

(2%) en Pinot blanc (1%)) op een terrein van 18ha in 

Quévy ten zuiden van Bergen in Wallonië. Chant d’Eole 

heeft momenteel een productiecapaciteit van 150.000 

flessen per jaar. 

De Cuvée Prestige werd uitgeroepen tot de beste mousserende wijn ter wereld in 2019 in Aigle 

(Zwitserland). 

Op Horeca Expo stellen ze de éole Belgian Spritz voor, een aperitief op basis van een Belgische gin met 

kumquataroma, gedistilleerd in de Distilleerderij van Biercée. 

 

Wijndomein Hoenshof 

Prof. Dr. Ghislain Houben startte zijn wijnverhaal in het 

gehucht Hoenshoven te Borgloon. In 2002 plantte Ghislain zijn 

eerste wijnranken op gronden die in de familie zijn sinds 1907. 

Ook zijn zoon Jeroen, die opgroeide tussen de wijnvaten, is 

gebeten door de wijnmicrobe. 

Ghislain heeft een uitzonderlijke kennis van het 

vinificatieproces. Zoals zijn titel al doet vermoeden is 

bestuderen en creëren zijn passie. Dit resulteert in een divers 

gamma aan wijnen; zowel ‘klassieke’ witte en rode wijnen, als 

unieke creaties. 

In 2018 nam Jeroen de fakkel over van Ghislain en is hij de 

vaste wijnmaker van de Hoenshof-wijnen. Ook de 

hoeveelheid aan wijngaarden breidde uit: Jeroen maakt jaarlijks wijn van 32 hectare aan wijngaarden, 

onderhouden door partners met veel liefde voor het product en de focus op duurzaamheid. Zo zijn alle 

nieuwe wijngaarden biologisch gecertificeerd met het oog op het creëren van residuvrije wijnen. 
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Wijnkasteel Vandeurzen 

Gerijpt in rust en groen, op een boogscheut van het 

drukke Leuven, ligt het statige Kasteel van Linden, 

in de volksmond ook wel ‘Wit Kasteel' genoemd. 

Deze neoclassicistische parel in Linden (Lubbeek) 

heeft een rijke geschiedenis. 

De 11 hectare grote hellende flanken tegenover het 

kasteel kijken uit op het centrum van Linden. Ze zijn 

een zeldzaam stukje open ruimte in een erg 

verkavelde streek. Omdat de bodem erg geschikt is 

en de zuidelijk georiënteerde hellingen een echt 

microklimaat hebben, werden ze getransformeerd 

tot de tweede grootste wijngaard in Vlaanderen. 

De ambitie van dit prestigieus wijnproject is duidelijk: met haar gamma van nieuwe topwijnen moet 

‘Zuidflank’ Linden omtoveren tot één van de mooiste wijndorpen van Vlaanderen. 

 

3  Innovation Awards 

 

Horeca Expo bekroont de meest innovatieve producten of diensten die vernieuwend zijn binnen de sector 

of een oplossing kunnen bieden in vele horecazaken. Een professionele vakjury selecteert de winnaars 

binnen 5 categorieën: 

- Food 

- Beverages 

- Technology 

- Kitchen Equipment 

- Furniture & Decoration 

De laureaten worden op zondag 20 november tijdens de openingsreceptie op Horeca Expo bekend 

gemaakt. De winnaars worden tevens tentoongesteld in de inkomzone van hal 1. 

 

 

 



23 

 

3.1   Shortlist 

Uit de vele inschrijvingen, heeft de vakjury een shortlist van innovaties geselecteerd die in aanmerking 

komen voor een Innovation Award. 

 

CATEGORIE FOOD 

 

Ardo | Trio crispy groentefingers 

- Golden maïsfingers 

- Oranje groentefingers 

- Rode broccolifingers 

Drie kleurrijke en smaakvolle groentefingers die als perfect 

alternatief kunnen dienen voor frietjes of kroketjes, maar 

ook perfect kunnen geserveerd worden als topping op een 

salade of in een wrap.  

 

 

Food Revolution by Didess | Corn Pankos 

Het unieke aan deze panko’s is dat ze gemaakt zijn op basis 

van maïsbloem. Het voordeel is dat ze glutenvrij zijn en 

bovendien krokanter en luchtiger dan panko’s op 

tarwebasis.  

De Panko’s zijn geschikt om voedingsmiddelen te paneren 

en kunnen ook gebruikt worden als crumble. De smaak en 

kleur blijven mooi behouden na verhitten. 
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Food Revolution by Didess | Crunchy Nuts 

Het ‘Crunchy Nuts’ assortiment is een reeks innovatieve 

decorelementen voor zowel de hartige als de zoete keuken 

waarbij de chef een originele – visuele & smaaktechnische - 

toets aan elk gerecht kan geven. Als onderdeel van een zero-

waste en ambachtelijk productieproces, worden er op basis 

van kwalitatieve noten 100% natuurlijke, unieke en krokante 

structuren gecreëerd. Het assortiment bestaat uit 3 smaken, 

op basis van 1 ingrediënt: hazelnoot, pistache en amandel. 

 

 

 

Galana | Beldessert chocolade moelleux met nutriscore A 

Deze (diepvries)chocolademoelleux bevat, vergeleken met 

een klassieke moelleux een derde minder calorieën, de helft 

minder vetten, 1/25 van de suikers en 8 keer meer vezels. 

Hij draagt bijgevolg – als eerste moelleux op de markt het 

label nutriscore A. 

 

 

 

Koppert Cress | Nederlandse vanille  

Koppert Cress lanceerde begin dit jaar een exclusief 

assortiment aan Nederlandse premium kwaliteit Planifolia-

vanille; een orchideeënsoort die pas na drie jaar peulen 

geeft. Chefs en patissiers gebruiken het liefst vanille 

vanwege dé perfecte smaak. Een smaak die goed 

combineert met vele andere ingrediënten. Met het nieuwe 

assortiment van Planifolia Green, -Black en -Red ontstaan er 

talloze nieuwe mogelijkheden en het is een verrijking van 

het Koppert Cress gamma. 
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Royal Belgian Caviar | Caviar Truffel  

Een harde kaas op basis van koemelk en gedroogde 

kaviaar. Dit product wordt gebruikt als afwerking op een 

gerecht, net als truffel of parmezaanse kaas geraspt. Een 

wereldwijde primeur.  

 

 

 

 

The Flavorist Aroma’s 

The Flavorist brengt een gamma natuurlijke aroma’s op de 

markt die zowel in voeding als in drank gebruikt kan 

worden. Denk aan een verfrissende fruitsmaak in een 

panacotta, een asperge aroma in een soep, een slagroom 

met de smaak van framboos of misschien wel een limoen 

aroma in een cocktail.  

Het ruimte assortiment van meer dan 100 verschillende 

aroma’s is zowel in poeder als vloeibare vorm verkrijgbaar. 

Hierbij biedt The Flavorist ook diverse allergeenvrije, 

suikervrije en vegan opties aan.  

 

 

Upfield Professional | Vioblock 

Violife Vioblock is een 100% plantaardig alternatief voor 

boter. Een 1:1 vervanger van boter in recepten: perfect om 

mee te koken, bakken en smeren. Makkelijk smeerbaar uit 

de koelkast. Vioblock bevat geen allergenen en is palmolie 

vrij. In de gemiddelde Europese markt heeft Violife 

Vioblock 75% minder impact op het klimaat, neemt 55% 

minder land in beslag en gebruikt 80% minder water in 

vergelijking met dezelfde hoeveelheid zuivelboter. 
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Vandenbulcke Confiserie | Cabosse 

"Cabosse" is een upcycled praline, gemaakt met de pulp 

van de cacacovrucht. De pulp van de cacaovrucht geeft aan 

de praline een heel lekkere, zesty en fruitige smaak. 

De cacaovrucht bestaat voor 30 % uit cacaobonen, die 

gebruikt worden om chocolade te maken. De overige 70 % 

(de pulp) wordt normaal weggegooid. "Cabosse" wordt 

gemaakt met die overige 70 % waardoor er minder afval is 

en de boeren meer inkomen hebben voor hetzelfde werk. 

 

 

 

CATEGORIE BEVERAGES 

 

Adicar nv | Gigant Orange Amer Bière ‘Apéro Cult’ 33cl 

'Apéro Cult' is een verrassend aperitief bier geïnspireerd 

door de picon-bière tradities. Het is een eigen 

interpretatie van een artisanale, ready-to-drink 'picon 

bière'. Hiervoor hebben ze hun eigen 'picon' ontwikkeld en 

daarnaast een bier gecreëerd dat perfect past om te 

blenden. Adicar brengt op die manier als eersten een 

ready-to-drink picon bier op de markt. Zelf mengen hoeft 

dus niet meer. 

 

 

Atelier Caffè | TEN coffee 

Van de teelt op de plantage tot de levering van het 

eindproduct, Ten by bfarm zet zich elke dag in voor 

waardeherstel in de hele koffieketen. 

Hun partners/boeren zenden de koffie naar de branderij 

in Toscane, waar ze kleinschalig en alleen op verzoek 

worden gebrand. TEN ontwikkelt een zeer hoge 

kwalitatieve 10 gram verse heerlijke koffie servings, onder een wereldwijd patent en 100% ecologisch. 

Verse koffie tussen flinterdun eco papier, verse smaken uit verschillende koffieplantages in de wereld. 
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Geen aluminium of plastiek. TEN maakt deel uit van het "coffee socially responsible" ondernemen. De 

bijhorende machines besparen maar liefst 70% in energie en onderhoud. 

 

 

Brouwerij La Trappe | La Trappe – Trappist Nillis 0,0% 

Het eerste alcoholvrije trappistenbier in de wereld: een 

samenspel tussen traditie & innovatie. Enerzijds het 

resultaat van het brouwen volgens authentieke receptuur 

en het gebruik van duurzame energiebronnen en 

grondstoffen. Anderzijds een antwoord op de stijgende 

vraag naar alcoholvrije bieren, zonder concessies te doen 

aan de kenmerkende kwaliteit van La Trappe. De naam is 

afgeleid van het Latijnse Nihil (niets) en Nullus (geen enkel). 

Daarmee doet La Trappe Nillis ook in naam recht aan wat 

het is: 0,0% alcohol, 100% La Trappe. 

 

 

Cnudde nv | Upfoam 

De nieuwe UPFOAM is de ideale oplossing om met slechts 

een paar druppels een romig, dicht en langdurig schuim te 

creëren voor de bereiding van dranken en cocktails. Het is 

eenvoudig en snel te gebruiken en houdt – in tegenstelling 

tot eiwit – geen enkel risico in. met één flesje UPFOAM (100 

ml) kunt u meer dan 500 drankjes maken. 

 

 

 

Gutts Drinks | Gutts Non Alcoholic Premium Drinks 

Gutss is hét alternatief om te genieten van een heerlijke 

appetizer zonder in te boeten aan smaak, maar toch met de 

typische ‘Alcoholbite’. Het is niet alleen goed van smaak, 

maar ook laag in calorieën, veganistisch en glutenvrij. Deze 

alcoholvrije spirit werd dan ook in het leven geroepen met 

een healthy lifestyle in het achterhoofd. Zo kan iedereen 

genieten van een lekker aperitiefmoment, ook in geval van 

intoleranties. Het gamma omvat 4 varianten: Gutss Botanical Dry, Gutss Italian Bitter sweet, Gutss Cuban 

Spiced & Gutss Botanical Sweet. 
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Pascual Spirit | Sang de Pascual 

Sang De Pascual is een veelzijdige, karaktervolle spirit op basis 

van bloedsinaasappel en kruiden (26% alc.). U kan het zowel 

puur als digestief drinken, als een aperitief in combinatie met 

uw favoriete mixer. Hun 3 klassiekers worden geserveerd met 

tonic, gemberbier of prosecco. Sang De Pascual is een Belgisch 

product die ambachtelijk geproduceerd wordt met 

biologische bloedsinaasappels die ze rechtstreeks aankopen 

uit Valencia bij een gerenommeerde citrus teler. 

 

 

 

 

CATEGORIE TECHNOLOGY 

 

EasyOrder 

Belgische start-up die f&b ondernemers voorziet van een 

eigen website en mobiele app met high-end personalisatie en 

uitermate goed klantenbeheer, resulterend in een duurzame 

online business. Online bestellen wordt gecombineerd met 

direct marketing, een geïntegreerd loyaliteitssysteem en een 

reserveringstool en dit in alle mogelijke kanalen: web, app, 

QR-code aan tafel bestellen en kiosken.  Op deze manier 

kunnen f&b ondernemers nieuwe klanten aantrekken (met 

kortingen en speciale acties) en vaste klanten belonen en 

behouden (digitale klantenkaart). 

 

 

Pudu Robotics | Pudu serveer- en ontvangstrobot 

De Pudu-robot is een intelligente robot die ingezet kunnen worden in restaurants, 

hotels, kantoorgebouwen, supermarkten, ziekenhuizen, … Pudu-robots kunnen 

gasten begroeten, leiden, navigeren, maaltijden bezorgen, communiceren met 

klanten, borden recyclen en instore-marketing. Elke Pudu-robot heeft verschillende 

kenmerken. Het kan de klantenservice verbeteren, obers in staat stellen klanten beter 

te bedienen, de werklast van obers verminderen en het klantenverkeer en de omzet 

vergroten. 
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one2three – Growzer | 360° horeca management platform 

one2three is een digitaal horecaplatform voor elk type zaak, 

met een waaier aan configureerbare oplossingen: van QR-

codes aan tafel tot faciliteiten voor afhaal en leveringen, maar 

ook bestelzuilen en digitale schermen die real-time informatie 

kunnen weergeven, tot een uitgebreid reservatieplatform. 

Growzer is een management platform dat toelaat om 

makkelijk de foodcost te berekenen, aan menu 

engineering/voorraadbeheer te doen en online bestellingen 

te plaatsen bij de leveranciers. Na maanden ontwikkeling is 

het nu voor het eerst dat de integratie tussen beide platformen echt doorgetrokken wordt. Het platform 

is "geïntegreerd" (de oplossingen werken samen), "modulair" (de klant kiest de meest geschikte tools) en 

"open" (koppelingen naar verschillende kassasystemen, loyalty platformen, ...). 

 

Pentair Water – Van Riel Grootkeukens | Oxidice 

De kwaliteit van de ijsblokken is een gevoelige materie. Niet 

enkel de kwaliteit van het inkomende water, ook de 

omgeving is een belangrijke risicofactor. Gisten, schimmels, 

bacteriën die in de lucht hangen evenals "vuile handen die 

het ijs uitscheppen" kunnen het ijs en het gehele toestel 

besmetten. Een regelmatig intensief onderhoud met 

chemicaliën is nodig. Oxidice zal deze problematiek 

vereenvoudigd beheren en past zich retoractief aan voor 

meerdere formaten ijsblokken apparatuur.  

 

 

CATEGORIE KITCHEN EQUIPMENT 

 

Essity Netherlands | Tork Heavy-Duty reiningsdoek 

De Tork Heavy-Duty reinigingsdoek, 99% biobased, is 

gemaakt van 99% plantaardige vezels en duurzaam 

geproduceerd. Daarnaast onafhankelijk gecertificeerd als 

OK Biobased door TÜV Oostenrijk. De reinigingsdoeken 

helpen horecabedrijven bij het verminderen van de 

klimaatimpact en tegelijkertijd te profiteren van verbeterde 
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prestaties op het gebied van absorptie, levensduur, pluizen en consumptie van reinigingsmiddelen. 

Bovendien zijn de Tork reinigingsdoeken intergevouwen voor eenvoudiger gebruik en vel-per-vel dosering. 

Dit zorgt ervoor dat gebruikers alleen pakken wat ze gebruiken, waardoor afval en kruisbesmetting worden 

beperkt. 

 

MEIKO Belgium | MEIKO flessenwassysteem 

Ook in de horeca verschuift de trend van wegwerp naar 

herbruikbaar. Daarom worden steeds vaker glazen flessen en 

karaffen gebruikt voor het serveren van dranken. Het 

flessenwassysteem van MEIKO maakt het mogelijk dit op 

hygiënische en verantwoorde wijze te doen. Het systeem 

bestaat uit een speciale korf en adapter, waarmee een 

(bestaande) MEIKO glazenspoelmachine eenvoudig en snel 

omgebouwd kan worden tot een flessenwasmachine. De 

machine reinigt vervolgens per wascyclus 16 flessen in een 

mum van tijd hygiënisch schoon.  

 

 

Sofinor | Easytemp 

Easytemp warmhoudplaten met PLASMA technologie 

houden voedsel warm zonder het te beschadigen, in alle 

soorten recipiënten (roestvrij staal, gietijzeren 

braadpan, schalen, karton...). De plasmabehandeling, 

waarbij een perfect homogene nanometrische laag 

metaal op een glasplaat wordt aangebracht, is een 

belangrijke en unieke innovatie wat betreft de kwaliteit 

van de warmte-isolatie. De voedingseigenschappen van 

het voedsel blijven dus volledig behouden. Een revolutie 

in vergelijking met alle andere oplossingen op de markt. 
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CATEGORIE FURNITURE & DECORATION 

 

Ayano Direct | Digitale glasbedrukking 

Glasbedrukking tot in full colour dankzij de nieuwe techniek van digitaal 

printen. Bedrijven die hun glaswerk laten bedrukken, doen dit meestal via 

zeefdruk of transfer tot in max 12 kleuren. Daarna gaan de glazen in de 

oven om de inkt te laten uitharden.  

Dankzij de nieuwste techniek van digitaal printen kan een foto tot in full 

colour op een glas gedrukt worden. Een magic coating vooraf zorgt ervoor 

dat de inkt op het glas blijft. Het niet gebruiken van grote ovens, spaart een 

groot deel energie uit. 

 

 

Cnudde nv | Bamboepulp ring 

De bamboepulp is gemaakt van een natuurlijk product 

dat 20x sneller groeit en kweekt dan het hout, wat dus 

een ecologische oplossing is. Het resultaat van het 

bakken is geweldig, zelfs aan hoge temperaturen wordt 

de pulp niet gekleurd of verbrand. Het oogt niet alleen 

heel mooi, het is ook ontzettend veel tijd besparend. De 

bamboepulp ringen om in af te bakken bestaan in heel 

diverse maten, van Ø 4 cm tot Ø 30 cm, met enkel 

bakpapier erin of met bakpapier en bodem. Een taart fonceren, bakken, verkopen en ontvormen kan nu 

in één keer in deze handige bakringen. 

 

Duni Benelux | Duni Bio Dunisoft servet 

Bio Dunisoft servetten en bestekzakjes, verkrijgbaar in 

20 effen kleuren zijn de eerste volledig biologisch 

afbreekbare servetten op de markt geproduceerd met 

een binder van citroenschillen en maïs. Ze worden 

fossielvrij geproduceerd, zijn hernieuwbaar en na 

gebruik eenvoudig te recyclen. Zo wordt duurzaam 

tafelen met respect voor de natuur wel heel erg 

eenvoudig. 
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Level-2 | Tapasplank 

Level-2 is niet alleen het tweede leven van het 

slagerskoppel Lieven en Emmy, maar ook dat van hun 

producten. Uit de schouderbladen van rund en varken, 

vervaardigen ze serveerplanken. Elke plank is 

afzonderlijk met liefde schoongemaakt, gebakken en 

geschaafd tot een effen draagvlak. Na afloop wordt de 

plank verzadigd en behandeld met een natuurlijke 

waslaag, die ervoor zorgt dat er zowel koude als  warme 

gerechten op geserveerd kunnen worden. Na gebruik 

te reinigen met lauwwarm water en zeep. Bij veelvuldig gebruik best maandelijks te verzadigen met hun 

100% natuurlijke Level 2 WAX. Deze heeft een antibacteriële werking, zorgt voor een optimaal onderhoud 

en stoot water en vuil af.  

 

Slots | Kanvazz Orchidee 

Kanvazz Orchidee is Uniek voor de hotelsector door zijn technische 

eigenschappen: krasvast, UV bestendig, volledig naadloos aan te 

brengen, geluiddempend, brandvertragend, makkelijk te plaatsen 

en de mogelijkheid tot personaliseren volgens uw wensen. Kanvazz 

Orchidee maakt deel uit van de Rainforrest collectie van het 

kamerhoog wandbehang. 

 

 

 

 

Flexfurn | Wings 

Hoge en lage frames uit licht aluminium met een trendy houten look 

die zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden. Dankzij het 

universele verbindingsstuk kunnen de frames zonder enig gebruik 

van handgereedschap gemakkelijk bevestigd worden aan een 

tafelblad. Zo kan iedereen met de minste moeite en in een 

handomdraai de switch maken van een hoge naar een lage en van 

een grotere naar een kleinere tafel afhankelijk van de gewenste 

setting van dat moment. 
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3.2    Visitor’s Choice 

Ook de Horeca Expo bezoeker krijgt deze editie inspraak! Via www.horecaexpo.be kan het vakpubliek haar 

stem uitbrengen op één van de genomineerden. De genomineerde met het hoogste aantal stemmen 

ontvangt de Visitor’s Choice.  

 

 

4 The Future is Green 
 

4.1 Horeca Expo zet in op duurzaamheid 

Duurzaamheid wordt als een rode draad doorgetrokken in alle aspecten van de organisatie van Horeca 

Expo. 

 

Green Spotlight 

Verder in dit persdossier zetten we enkele exposanten in de kijker die graag de aandacht vestigen op de 

acties die zij lanceerden in het kader van duurzaam ondernemen. Via het digitale grondplan op de beurs 

kan u de desbetreffende standen makkelijk terugvinden. 

 

Catering 

Voor de cateringpunten in de hallen 3 & 4 slaan we de handen in elkaar met Toerisme- & Hotelschool 

Spermalie en Hotelschool Gent. Geheel in lijn met hun visie, kiezen ze hier voor lokale producten met 

een verhaal achter ieder ingrediënt. 

 

No Food Waste 

Ook de “no food waste” gedachte behoort tot de kernwaarden van Horeca Expo. Zo kunnen bezoekers én 

exposanten op de beurs onmiddellijk in contact treden met Too Good To Go om samen tegen de 

voedselverspilling te strijden. Daarnaast worden de voedseloverschotten van de exposanten op het einde 

van de beurs door vrijwilligers van Kiwanis opgehaald om aan Poverello te schenken. 

 

Randprogramma 

Duurzaamheid en ecologie vormen ook het centrale thema binnen de vele randactiviteiten op de 

beursvloer. Tijdens de grootkeukenstudiedag ontdekt u o.a. hoe u kan besparen door uw afval te laten 

omzetten naar energie. 

http://www.horecaexpo.be/
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4.2 Exposanten in de Green Spotlight 

Na een rondvraag van Horeca Expo bij de exposanten naar hun visie rond sustainability, deelden ze 

enthousiast welke acties zij ondernemen. We lichten graag een aantal mooie duurzame projecten verder 

toe. 

 

4.2.1  Alken-Maes 

Bij Cristal kijken ze waar ‘t groener, duurzamer of simpelweg beter kan. Net zoals Cristal niet is gebrouwen 

op 1 dag, is ook sociaal verantwoord ondernemen geen sprint, maar een marathon. Hun engagement om 

zo lokaal mogelijk te brouwen staat centraal in hun campagne. De inspanningen rond hernieuwbare 

energie hebben ervoor gezorgd dat hun voetafdruk al significant gedaald is.  

’t Beste van Belgische bodem gaat hand in hand met een nauwere samenwerking, betere traceerbaarheid 

en minder transport. Da’s beter voor de planeet, beter voor onze Belgische boeren en beter voor de 

kwaliteit van Cristal pils. Hoe doen ze dit? 

- Sinds 2021 zoveel mogelijk lokaal hoppen. Zo komt die vers toe in de brouwerij en blijven de 

aroma’s optimaal behouden. Lokaal loont want sinds het najaar van 2021 draagt Cristal als enige 

Belgische pils het officiële ‘Belgische hop’ logo. 

- Een samenwerking sinds 2022 met 49 Belgische graanboeren – goed voor ongeveer 300 hectare 

lokaal graan. Het is hun ambitie om tegen begin 2023 1/3e van alle Cristal pils met Belgische gerst 

te brouwen, en tegen 2026 hopen we zelfs naar 1/2de te gaan. 

-  Investeren in de landbouw van morgen. 

~ Samenwerking met Natuurpunt om de biodiversiteit rond de graanvelden te verrijken met 

groene boorden. 

~ Ze slaan de handen in elkaar met VLAIO in een onderzoeksproject naar de beste 

hopvariëteiten voor Belgische teelt. 

~ Samen met Vives Hogeschool onderzoeken ze hoe draf (restproduct bij het brouwen), dat 

rijk is aan vezels en proteïne, in te zetten in de voedingsindustrie.  

 

4.2.2  Ardo 

Ardo wil in alle domeinen uitblinken wat duurzaamheid betreft. Hernieuwbare energie, waterverbruik, 

transport, voedselverspilling, verpakking, … 

Bij elke stap van het volledige proces denken ze grondig na over de impact op het milieu en over de 

kwaliteit en de veiligheid van hun producten. Zo hebben ze een indrukwekkend irrigatieproject in Ardooie 

opgezet, streven ze naar een duurzame landbouw met minimale impact en maximale opbrengst en 

hebben ze een waterbassin van de Ardo site in Geer een installatie drijvende zonnepanelen aangebracht. 

De 1ha drijvende fotovoltaïsche panelen zijn een unicum in België en hebben in 2018 maar liefst 

1.000MWh (Megawatt uur) geproduceerd. Dit komt overeen met het elektrische verbruik van 300 
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gezinnen (het equivalent van het aantal families van de werknemers van Geer)! Op die manier verhoogt 

Ardo Geer haar zelfgewonnen hernieuwbare energie tot 30%. 

 

4.2.3  Atelier Caffè  

Het TEN concept is ontwikkeld en uniek in de wereld om bij te dragen naar de horeca van de toekomst 

met low impact op milieu en omgeving. Van teelt tot levering wordt er rekening gehouden met het 

waardeherstel in de hele koffieketen. Er wordt gestreefd naar topkwaliteit van koffie tas per tas, waarbij 

de boeren naar voor worden gebracht. Via een ‘coffee socially responsible certification programme’ 

krijgen de lokale koffieboeren verdere ondersteuning 

Een tweede doel is om de horecaondernemer bewuster maken van wat koffie echt is, en daar ook nog 

eens voordelen aan koppelen speciaal daarvoor ontwikkelende koffiesystemen. (Zeer lage 

onderhoudskosten, energiebesparing, personeelsbesparing, … ). 

 

4.2.4  Ava 

Met het oog op de toekomst en een re-use cultuur verkoopt Ava verschillende herbruikbare potjes met 

deksel in verschillende formaten. Ze mikken hiermee op de no-waste trend waarbij klanten hun eigen 

potjes meenemen voor alledaagse aankopen bij de bakker en de slager. 

De producten zijn geschikt voor de vaatwasser, microgolfoven en diepvries. Ze zijn handig stapelbaar en 

nestbaar en sluiten beter af dus houden langer vers dan een wegwerpverpakking.  

 

4.2.5  Ayano 

Bij AYANO begint duurzaamheid bij het product. Al eeuwenlang is glas de meest duurzame 

verpakkingsoptie. Gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten; zand, soda en kalksteen en is keer op 

keer 100% oneindig recyclebaar. In Europa bevat glas tegenwoordig al gemiddeld 65% gerecycled glas na 

consumptie, plastic slechts 6%. Naast deze feiten biedt glas ook enorme gezondheidsvoordelen, waardoor 

je eten en drinken veilig, puur en vers blijft. Absoluut niet-poreus en ondoordringbaar, geen chemische 

interactie.  

Hergebruik van verpakkingen wordt aanbevolen om de doelstellingen van de circulaire economie te 

bereiken (EC, 2015; Europees Parlement, 2017), maar voor voedselverpakkingen is hergebruik 

commercieel alleen mogelijk voor hervulbare en reinigbare containers. Bij AYANO omarmen ze de liefde 

voor glas, de meest duurzame verpakking ter wereld. Elke dag ontwerpen en maken ze iconisch, op maat 

gemaakt en duurzaam glaswerk en glasverpakkingen voor 's werelds toonaangevende voedings- en 

drankenbedrijven.  
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4.2.6  Baeten Vinopolis 

Al 35 jaar is Baeten Vinopolis toonaangevend in wijn in vaten. Wijn in vaten is een product dat heel 

ecologisch werkt en de snelheid aan de bar verhoogd. In 2019 investeerden ze in 2600 extra vaten en in 

2022 in 3000 extra om aan de groei van deze duurzame opslagmanier te voldoen. Eén vat vervangt in zijn 

levenscyclus enkele duizenden flessen. 

Daarnaast heeft Baeten Vinopolis ook een kant en klare Spritz op basis van Apérol, recht uit het vat en 

ready to serve. Weer veel minder afval en makkelijk werken met een vaste kwaliteit. De gebruikte flessen 

in deze productie worden 100% gerecycleerd.  

 

4.2.7  Baptiste Wines 

De missie van Baptiste Wines is een milieuvriendelijk, verantwoordelijk, betrokken bedrijf te zijn en 

hiermee duurzame wijnbouw en een redelijke manier van consumeren te promoten. Dit proberen ze 

onder andere door volgende acties waar te maken:  

- Een assortiment van 100% biologische en/of biodynamische wijn. 
- Producenten-partners die zich inzetten voor biodiversiteit en de planeet (lichtgewicht flessen, 

kurk uit verantwoord beheerde bossen, ecologische etikettering van papier met lijm, opleiding en 
eerlijke behandeling van hun werknemers). 

- Een minimale ecologische voetafdruk: gerecyclede verpakkingen en verantwoorde logistiek - 
deelname aan de lokale economie, ook als de wijnen niet Belgisch zijn.  

- 1% van de omzet wordt jaarlijks gedoneerd aan Natagora & Natuurpunt om de natuurlijke 
schoonheid van ons België te behouden. 
 
 

4.2.8  Belgian Cutting 

Om de hoge elektriciteitskosten uit te schakelen en zo ook aan een groenere samenleving mee te werken, 

heeft BELGIANCUTTING I-RON snijmachines een nieuwe kleine snijmachine ontwikkeld die zonder 

elektriciteit werkt. 

Je snijdt er brood – kaas - groenten en vaste vleessoorten mee, door met je hand aan de hendel te draaien. 

Net zoals bij onze grootmoeders en grootvaders! 

Enkele voordelen: 

- Geen charcuterie meer weggooien 
- Je snijdt af wat je op dat moment nodig hebt 
- Goedkoper als je zelf snijdt 
- Alles smaakt beter vers afgesneden 
- Schelletjes van 0 -2.2 cm 
- Makkelijk te plaatsen in elke keuken en op elk aanrecht. Slechts 30 cm groot. 
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4.2.9  Bidfood 

Bij Bidfood is duurzaamheid geen loos woord. Een verantwoordelijk bedrijf worden is een puur vrijwillige 

aanpak en daar werken ze dagelijks aan, zowel door middel van inhoudelijke acties zoals het sensibiliseren 

van hun werknemers over het rationeel gebruik van energie of selectief sorteren als door meer 

substantiële projecten. 

De duurzaamheidsstrategie van de groep is gebaseerd op 4 essentiële pijlers:  

- Sociale prestaties 

- Duurzame diensten en producten 

- Het milieu 

- Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 

4.2.10  Bio Pack 

Bio Pack is al sinds 1992 toegespitst op milieuvriendelijke verpakkingen. Ze bieden duurzame 

alternatieven en advies aan voor milieu-onvriendelijke verpakkingen en disposables en zijn specialist in 

blauw-groen verpakken: economisch verantwoord streven naar ecologisch verpakken. Enerzijds omvat 

het gamma producten die uitsluitend gemaakt zijn van plantaardige grondstoffen en bovendien 100% 

composteerbaar zijn. Anderzijds biedt Bio Pack ook herbruikbare producten aan via zusterbedrijf Cup 

Concept, zoals herbruikbare bekers, cateringmateriaal en draagtassen. Met hun ervaring en grondige 

kennis van de verschillende materialen willen ze horeca en caterinbedrijven helpen in het omschakelen 

naar gerecycleerde, recycleerbare en composteerbare verpakkingen.  

 

4.2.11  Brasserie des Légendes 

De slogan "De la terre au verre…" vangt zijn volledige betekenis van Brasserie des Légendes. Het kweken 

van eigen gerst met een laag energieverbruik, een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie en thermische 

panelen die groene energie produceren. Om daarmee dan bieren te brouwen met hoge gisting in de 

puurste traditie, waarbij veel belang wordt gehecht aan de natuur, lokale wortels en respect voor de mens. 

Van aanbod tot productie, inclusief marketing.  

 

4.2.12  Brasserie Dubuisson 

Brasserie Dubuisson streeft naar een groene brouwerij. Door in te spelen op waterverbruik- en zuivering, 

recycling van mout als veevoeder en afvalvermindering in het brouwproces te optimaliseren proberen 

ze deze doelen te halen. Hun zonnepanelen dekken 10% van de energiebehoeften en de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie produceert tevens ook biogas. Hun kantoren en het kasteel verwarmen ze 

met warmteterugwinning van de kooktank. 
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4.2.13  Brasserie Mélusine 

Brasserie Mélusine heeft een scala aan biologische bieren met 6 verschillende recepten. Hun flesjes 

bestaan uit gerecycleerd glas en ze hebben zichzelf uitgerust met een stikstofgenerator om geen CO2 

meer in de atmosfeer te brengen en zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De verbruikte granen 

worden door lokale boeren teruggewonnen voor veevoer en de verbruikte granen van de biologische 

barnsteen worden verzameld door de bakkerij van de stad die met biologisch verbruikte granen brood 

maakt.  

 

4.2.14  Brasserie St.-Feuillien 

Brasserie St.-Feuillien, bekend van hun signature bier ‘Grand Cru’, heeft een industrieel masterplan 

uitgewerkt dat betrekking heeft op de internalisering van het filteren, het op flessen trekken en de 

hergisting van bieren op fles. Ook zal het Masterplan hun ecologische voetafdruk en hun CO2 uitstoot 

verminderen. Dit dankzij het transport met tankwagens, waterzuivering door een evolutief station en de 

optimalisering van het gebruik van regenwater door de installatie van diverse wachtbekkens. Om 40% van 

hun energiebehoeften te dekken gebruiken ze de dakoppervlakken voor de productie van zonne-energie. 

En ten slotte zullen er elektrische laadpalen geïnstalleerd worden voor hun vloot van elektrische 

voertuigen.  

 

4.2.15  Cideris 

Cideris importeert en verdeelt artisanale en biologische ciders, fruitwijnen en calvados uit verschillende 

Europese landen. Alle producten zijn 100% natuurlijk. Daarenboven heeft cider een vrij lage 

watervoetafdruk qua productieproces en werken ze enkel met natuurlijke fermentatie, niets uit 

concentraat. De firma gebruikt geen plastic maar verpakt alle dranken in glazen flessen en kartonnen 

dozen.  

 

4.2.16  Cnudde 

Een taart fonceren, bakken, verkopen en ontvormen kan nu in één keer in een handige bamboepulp 

bakring. De bamboepulp is gemaakt van een natuurlijk product dat 20x sneller groeit en kweekt dan hout, 

wat dus een ecologische oplossing is. Het resultaat van het bakken is geweldig, zelfs aan hoge 

temperaturen wordt de pulp niet gekleurd of verbrand. Het oogt niet alleen heel mooi, het is ook 

ontzettend veel tijd besparend. 

 

4.2.17  Cuisin’Easy – d’Arta 

D’Arta gelooft sterk in landurige partnerships op basis van wederzijds vertrouwen, respect en 

transparantie. Bij de verwerking van erwten in de Britse fabriek zetten ze hun afval om in duurzame 
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energie en zorgen ze voor een beter en groener product met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk 

en met het grootste respect voor de natuur. 

In 2019 verdubbelde d'Arta zijn zonnecapaciteit in België en sinds kort exploiteert het bedrijf Aspiravi een 

windturbine op de Belgische site waarbij d'Arta alle ter plaatse opgewekte energie verbruikt zonder het 

algemene net te belasten.  Dankzij de combinatie van beide middelen kan d'Arta minstens 24% van zijn 

gebruikte energie halen uit groene energie in België. Verder werken ze met minder of dunner plastic voor 

hun kant-en klare maaltijden en voorzien ze ook altijd een veggie of vegan alternatief.  

 

4.2.18  D-Drinks 

Een wereldwijd platform voor natuurlijke dranken & snackmerken. Dat toonaangevend is in de trend voor 

‘beter-for-you’-merken en gedreven door een duurzame impact. D-Drinks is gericht op de bewuste en 

actieve consument.  Verder gaat 1% van elk verkocht product gaat naar het herstellen van biodiversiteit 

via het SUGi project. 

 

4.2.19  Deldiche 

DELDICHE heeft voor het 4de jaar op rij het certificaat van CO2 NEUTRAL© bedrijf gehaald. 

De laatste jaren is het door de Covid-19 pandemie en de wereldwijde gevolgen van de Oekraïne crisis niet 

altijd gemakkelijk geweest om het klimaat de nodige aandacht te geven, maar ook in deze tijden is het 

milieu voor DELDICHE een belangrijke stakeholder.  

DELDICHE gaat voluit voor voedselveiligheid en duurzaamheid. Dit kunnen ze enkel op de lange termijn 

blijven doen indien er aandacht is voor het milieu en klimaat. Zo bestaat het grootste gedeelte van de 

verpakkingen uit minstens 90% gerecycleerd plastic en is sinds 2018 de CO2 uitstoot in absolute cijfers 

met meer dan 10% gereduceerd.  

Daarenboven ondersteunen ze een duurzaam ontwikkelings- en ontbossingsproject in Kenya. 

Het CO2 Neutral© label (gevalideerd door Vinçotte) garandeert dat bedrijven die dit label ontvangen 

actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. In tegenstelling tot 

“greenwashing” kan dit label alleen verkregen worden dankzij serieuze klimaatinspanningen. 

Ook in de volgende jaren zullen ze verdere stappen ondernemen in het verlagen van hun CO2-uitstoot. Zo 

blijft DELDICHE ook in de toekomst een duurzame partner voor Mediterrane delicatessen. 

 

4.2.20  Didess 

Het gamma aan innovatieve decor-elementen is een onderdeel van een zero-waste en ambachtelijk 

productieproces. Op basis van het restproduct van noten (na het persen van olie) maken ze deze unieke 

krokante structuren. Dit assortiment is een eerste resultaat uit het ontwikkelingsproject tussen Migino, 

Ranabo en Didess, genaamd MiRaDi. 
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MiRaDi wil mensen meer noten laten eten. Noten zitten namelijk vol kwalitatieve eiwitten en goede 

vetten. Ze passen perfect in een evenwichtig eetpatroon voor jong en oud. Bovendien kan de teelt van 

noten in Vlaanderen wel een duwtje in de rug gebruiken. Door lokale boslandbouw te stimuleren, 

verhogen ze de biodiversiteit op het veld en verminderen ze de uitstoot van transport. En dat komt mens 

en planeet enkel ten goede. 

MiRaDi zet in op ‘Zero-Waste’. Geen enkele noot mag verloren gaan. Via een integraal kwaliteitssysteem 

tussen de bedrijven wordt elke noot doorgestuurd naar de ideale toepassing. Hierbij krijgen ze 

wetenschappelijke ondersteuning van VIVES. Door in te zetten op zero-waste, co-creatie én samenwerking 

probeert het partnerschap MiRaDi de volledige kringloop tussen noot en consument te sluiten. 

 

4.2.21  Dorst 

DORST is opgericht met als enige doel om cocktails van hoge kwaliteit toegankelijker te maken voor horeca 

en evenementen. Dit door cocktails te pre-batchen in vaten, zodat het achter de bar écht vooruit kan 

gaan. Je cocktails perfect geserveerd, klaar om te drinken, van de tap. Het denkwerk, dat gebeurt met top 

bartenders en chefs in het atelier van DORST, zodat het handwerk bij jou sneller kan. Ze werken enkel met 

goede spirits en natuurlijke sappen, want kwaliteit, dat proef je. Cocktails tappen is bovendien beter voor 

‘t milieu. Het afval aan flesverpakkingen wordt tot 20 keer verminderd, en je hoeft aan het einde van de 

dag minder overtollige ingrediënten weg te gooien. Bovendien is elk vat dat ze gebruiken 100% 

recycleerbaar en verwerkbaar tot een nieuw vat, volgens het principe van de ‘circulaire economie’. DORST 

gelooft dat duurzamere verpakkingen de standaard worden in de hospitality sector, en zijn er trots op hier 

elke dag aan bij te kunnen dragen. 

 

4.2.22  Duni 

Bio Dunisoft servetten en bestekzakjes, verkrijgbaar in 20 effen kleuren zijn de eerste volledig biologisch 

afbreekbare servetten op de markt geproduceerd met een binder van citroenschillen en maïs. Ze worden 

fossielvrij geproduceerd, zijn hernieuwbaar en na gebruik eenvoudig te recyclen. Zo wordt duurzaam 

tafelen met respect voor de natuur wel heel erg eenvoudig. Een must voor iedere milieubewuste horeca-

ondernemer en een nieuwe mijlpaal van Duni om tegen 2030 volledig CO2 neutraal te zijn. 

 

4.2.23  Duroc d’Olives 

Duroc d’Olives is een kwaliteitslabel dat voldoet aan de strengste milieueisen waarbij ze zorgen voor een 

ammoniakemissiearme huisvesting voor de dieren. Het principe is eenvoudig: wie vlees van topkwaliteit 

wil, moet in de eerste plaats zijn dieren goed verzorgen en behandelen. Daarom hechten ze veel belang 

aan een goede huisvesting, gezonde voeding, rustige behandelingen, diervriendelijk transport en een 

behoedzaam slachtproces. Zes concrete maatregelen maken dit engagement waar.   

- Vrijloophokken. 

- Hygiënischer werken en minder antibiotica door geconditioneerde huisvesting. 
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- Gebruik van glas en doorzichtige dakplaten voor natuurlijk daglicht. 

- De dieren beschikken voortdurend over vers voer en drinkwater. 

- In de stallen is speelgoed of “verrijkingsmateriaal” is. Zo krijgen de varkens prikkels en afleiding, 

waardoor ze zich niet vervelen of elkaar irriteren. 

- Het transport van de slachtrijpe dieren gebeurt rustig, met respect voor de dieren. Ze vervoeren 

de biggen enkel met geklimatiseerde wagens: in de winter verwarmd, in de zomer gekoeld. Duroc 

d’Olives is een lokaal product; dat houdt hun transportafstanden ook beperkt. 

 

 

4.2.24  Essity - Tork 

De Tork Heavy-Duty reinigingsdoek 99% biobased, is gemaakt van 99% plantaardige vezels en duurzaam 

geproduceerd. Daarnaast onafhankelijk gecertificeerd als OK Biobased door TÜV Oostenrijk. De 

reinigingsdoeken helpen horecabedrijven bij het verminderen van de klimaatimpact en tegelijkertijd te 

profiteren van verbeterde prestaties op het gebied van absorptie, levensduur, pluizen en consumptie van 

reinigingsmiddelen. Bovendien zijn de Tork reinigingsdoeken intergevouwen voor eenvoudiger gebruik en 

vel-per-vel dosering. Dit zorgt ervoor dat gebruikers alleen pakken wat ze gebruiken, waardoor afval en 

kruisbesmetting worden beperkt. De combinatie van een gecertificeerd, duurzaam product dat niet alleen 

gemaakt is van duurzame vezels, maar ook verbruik en afval vermindert.  

 

4.2.25  Filliers Distillery 

De natuur heeft altijd een centrale rol gespeeld in het bestaan van deze stokerij. De vijfde generatie 

meesterstokers zijn sterk afhankelijk van natuurlijke grondstoffen, het water uit eigen grondputten of het 

hout van de vaten. Voor Filliers Distillery is het dus niet alleen belangrijk maar ook hun plicht om de natuur 

intact te houden. 

Producten & diensten afkomstig van Filliers worden jaarlijks meermaals onderworpen aan grondige en 

strenge kwaliteitscontroles door het IFS Global Market. Dit betekent dat elk product voldoet aan de 

standaarden die door deze organisatie worden opgelegd. Alsook is Filliers Distillery een van de weinige 

Belgische bio gecertificeerde stokerijen waardoor het producten zoals bio moutwijn kan produceren.  

 

4.2.26  Fritz-Kola 

Sinds de oprichting van Fritz-kola zijn en blijven ze volledig toegewijd aan het idee om niet alleen de 

drankjes, maar ook ons milieu beter te maken. Er zijn veel goede redenen voor glas:  

- De flessen kunnen binnen de zeven jaar dat ze worden gebruikt tot 50 keer worden bijgevuld. de 

afgeleefde glazen flessen worden vervolgens omgesmolten en opnieuw gegoten. Glazen flessen 

worden weer glazen flessen.  

- Bij glas ontsnapt noch kooldioxide noch zuurstof uit de lucht.  
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- Bovendien blijven de dranken in de glazen fles altijd geur- en smaakloos.  

- Momenteel worden hun dranken gebotteld in vijf fabrieken verspreid over Duitsland. Hiervoor 

werken ze samen met contractbottelaars, die anders vooral mineraalwater bottelen. 

- Voor hun maten 0,33 en 0,5 liter gebruiken ze poolflessen: deze worden door verschillende 

fabrikanten gebruikt en kunnen dus naar alle bottelaars gebracht worden. Zo is het herbruikbare 

systeem niet alleen ecologisch verantwoord, maar zorgt het ook voor werkgelegenheid in de regio. 

 

4.2.27  Galana 

Bewust omgaan met energie, water en grondstoffen zijn een evidentie geworden, ook bij een KMO als 
Galana. Voor hen is het vanzelfsprekend dat ze duurzaam en sociaal verantwoordelijk handelen én met 
groot respect voor het milieu. Dit duurzaam ondernemen steunt op de pijlers van het reduce, reuse, 
recycle, refuse en responsable acting principe. 

Zo brengen ze maatschappij, ecologie en economie samen in een balans die zorgt voor een duurzame 
toekomst en produceren ze producten van topkwaliteit waar mensen over de hele wereld van kunnen 
genieten. 
 
 

4.2.28  Groupe GM 

De hervulbare en traceerbare milieuvriendelijke dispenser. Een schone, veilige, snelle en gemakkelijke 
oplossing met verminderde impact op het milieu.  
Het Ecofill-systeem is uitgevonden door Groupe GM om tegemoet te komen aan de behoeften van de luxe 
hotelindustrie die op zoek was naar de beste milieuvriendelijke toiletartikelen. 
In vergelijking met alle andere oplossingen kan men beweren dat de Ecofill de laagste plastic print op de 
markt heeft. De Ecofill is al goedgekeurd door Four Seasons, Mandarin Oriential en Accor en is de nieuwe 
generatie cosmeticadispenser. 
 

 

4.2.29  Hillux Hillewaert 

Hillux Hillewaert brengt een toestel op de Belgische horecamarkt waarmee in eerste instantie de 
energietransitie aanzienlijk versnelt kan worden, het milieu wat ons zo lief is een stap vooruit kan helpen 
en een aanzienlijke besparing kan realiseren op de energiekost. 
Door een aantal innoverende technieken op gebied van software en reactorwerking slagen ze erin om uit 
1 kilogram keuken-of voedselafval aanzienlijke hoeveelheden groen gas op te wekken wat rechtstreeks en 
lokaal terug in de installatie gebruikt kan worden. De opbrengsten variëren van wat het toestel krijgt 
aangeboden, dit kan oplopen tot 800 à 900 liter per kilogram, maar gemiddeld kan men tussen de 400 en 
550 liter opbrengst rekenen. 
Het spreekt vanzelf dat we het milieu hiermee een plezier doen, het gas is CO² neutraal en de cirkel is zeer 
kort. Het product dat ze aanbieden heeft mogelijk een paar weken of maanden tevoren nog op het land 
gestaan. 
Eveneens wekt het lokaal energie op waarmee de energietransitie geholpen wordt en realiseren ze zo een 
grote financiële besparing voor de gebruiker. 
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4.2.30  Java 

Koffie telen, verwerken, transporteren en branden kost energie. Hierbij komt CO2 vrij. Via reductie of 
compensatie van emissies in de koffieketen, brengt Java hun uitstoot terug tot nul. Zo realiseren ze een 
impact op het milieu én steunen ze concrete klimaatprojecten bij koffieboeren in het Zuiden. Vanaf 
september 2016 worden alle JAVA-Koffies klimaatneutraal geproduceerd. Dat betekent dat de 
klimaateffecten in de koffieketen tot nul zijn teruggebracht van de koffieplantage in het land van 
oorsprong tot het transport naar het winkelpunt. Daarvoor wordt een vier stappenplan doorlopen. Eerst 
berekenen van de CO2-waarden, vervolgens deze gaan verminderen, waarna de resterende CO2-waarden 
gecompenseerd en gecommuniceerd worden. 
 
 

4.2.31 Karma Karma 

Karma Karma startte in 2016 met havercups, naar Angelsaksisch voorbeeld: een biohaver mix in een 
papierenbeker.  Een antwoord  op het gebrek aan gezonde snacks on-the-go. Karma Karma  koos niet  voor  
de  gebruikelijke plastic bekers met  wikkel, maar voor een papieren cup met composteerbare coating 
afgesloten met composteerbare folie. Uitgespoeld kunnen deze  cups bij  het papierafval, of met restjes in 
de machinale compost. Op deze laatste methode zetten steeds meer foodservice klanten in. Het  product  
bewaart twaalf maanden na productie, wat dan weer helpt om voedselverspilling tegen te gaan. 
Bovendien verwerken ze enkel bio ingrediënten: bio landbouw is vrij van pesticiden en chemische  
meststoffen, en dus veel duurzamer dan conventionele producten. Verder gebruiken ze bewust géén 
dierlijke ingrediënten zoals honing, was of melkpoeders. 
 
 

4.2.32  Karts Projects 

My Organic Infusion is ontwikkeld door een Frans familiebedrijf,  gevestigd in Corrèze, Zuidwest-Frankrijk. 
Een moeder en haar twee zonen zijn met volle overtuiging begonnen rond een éénvoudig  en  revolutionair  
project:  het beste van de natuur bieden aan de  maatschappij van vandaag. Met hun ecologische  aanpak  
overtuigen ze al tientallen jaren de mensen en slaan op die manier een brug tussen mens en plant met 
“My Organic Infusion M.O.I”. Ook milieubewustzijn is een vereiste van “My Organic Infusion M.O.I”. De 
degustatiekoffer en de doosjes zijn in karton en recycleerbaar. Zowel de inhoud als de verpakking van 
het theezakje is 100% composteerbaar. 
 
 

4.2.33  Kulero 

Plastic voor eenmalig gebruik is een no go! Kulero biedt duurzame en zelfs eetbare producten aan voor 
eenmalig gebruik. Het meest trots zijn ze op hun eetbaar bestek! Dit bestaat in verschillende vormen, 
kleuren en smaken. Na gebruik kun je ervan genieten als lekker tussendoortje zonder dat er afval ontstaat. 
Naast lepels hebben ze ook eetbare vorken, rietjes, kopjes en ander servies. Hun rietjes zijn er ook in 
eetbare vorm of composteerbaar met bamboevezels.  
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4.2.34  La Trappe 

Als vooruitstrevende trappistenbrouwerij staat duurzaamheid bij La Trappe hoog in het rijtje. Ze doen dan 
ook ontzettend veel om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan mens en milieu.  
 
De monniken ontwikkelden de ‘biomakerij’ samen met Waterschap de Dommel om waterverspilling tegen 
te gaan. Het is de eerste Nederlandse biologische zuiveringsinstallatie die op basis van tropische planten 
en micro-organismen afvalwater zuivert en elke druppel hergebruikt. Het afvalwater van de abdij, de 
bierbrouwerij, het proeflokaal, de kaasmakerij, de jammakerij en de chocolaterie wordt verzameld in een 
zuiveringsinstallatie die verbonden is met een subtropische serre. De planten die hierin groeien, hebben 
een breed vertakte en tot 3,5 meter diepe wortelstructuur. In dit wortelstelsel leven zo’n 3000 soorten 
micro-organismen (bacteriën, schimmels, archaea, protozoa, metazoa) die ‘de strijd’ aangaan met de 
‘schadelijke bacteriën’ uit het afvalwater. Het zijn dus niet de planten en ook niet de plantenwortels die 
het water zuiveren, maar de micro-organismen die op de wortels zitten. 
Het gezuiverde water wordt direct hergebruikt om verdroging van de gronden rondom de abdij tegen te 
gaan. Op termijn zal dit water ook worden aangewend als spoelwater voor de flessen in de brouwerij. Het 
slib dat overblijft wordt uitgereden als bemesting op het land. Dit maakt het watergebruik volledig 
circulair. Naast de biomakerij en de waterzuivering heeft La Trappe ook een biologische groentekas en zijn 
de daken van de brouwerij en abdij (+ een grasveld) voor een groot deel bedekt met zonnepanelen.  
 

4.2.35  Lindemans 

In het najaar opent de familie Lindemans een tweede productiesite in Ruisbroek, Lindemans Satellite 
Brewery genaamd. Met dit investeringsproject willen de neven Dirk en Geert Lindemans de toekomstige 
groei ondersteunen en het familiebedrijf de derde eeuw inleiden. In de nieuwe brouwerijsite aan het 
Kanaal Brussel-Charleroi zal geen lambiek worden gemaakt. De lambiekproductie blijft dus in Vlezenbeek. 
In Ruisbroek zullen enkel bieren van hoge gisting worden gebrouwen. Als eindproduct zullen blends 
gemaakt worden van deze hoge gistingsbieren met lambiek. Bij het ontwerp van de brouwinstallatie 
werden verschillende technologieën op het vlak van energierecuperatie in het concept geïntegreerd. De 
waterdamp, die vrijkomt tijdens het koken, wordt in twee stappen gecondenseerd en de warmte wordt 
opgeslagen in een EST (energy storage tank). Die warmte kan op haar beurt gebruikt worden om wort van 
een volgend brouwsel voor te verwarmen. Het laatste water dat gebruikt wordt bij het spoelen van de 
draf, wordt gerecupereerd in het beslag van het volgende brouwsel. Het gebouw wordt (gedeeltelijk) 
verwarmd met de restwarmte van de gassen van de stoomketel. Daarnaast wordt de warmte van de koel- 
en persluchtcompressoren ook gebruikt voor het aanmaken van warm water en gebouwverwarming. Het 
afvalwater wordt gezuiverd in een speciaal daartoe aangelegde waterzuiveringsinstallatie. 
 

4.2.36  Meiko 

MEIKO staat garant voor een duurzame verwerking van voedselresten. Ze introduceerden een nieuwe lijn 
die tot 35kg etensresten in één keer kan verwerken. De opslagtank kan door dezelfde vrachtwagen 
geledigd worden als de vetafscheider, wat voor minder transportmomenten en overlast zorgt.   
 
Bij MEIKO vinden ze dat duurzaamheid een taak is voor de gehele samenleving, dus ook voor 
hen als bedrijf. Hun duurzaamheidsstrategie is gestoeld op drie pijlers:  
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- Product: bij de ontwikkeling van hun machines richten ze zich in het bijzonder op energie-
efficiëntie, herbruikbaarheid en behoud van natuurlijke bronnen. 

- Productie: ze werken in de fabriek in Offenburg (Duitsland) alleen nog met groene stroom uit 
hernieuwbare bronnen. 

- Participatie: medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen een verhoogde 
reiskostenvergoeding. Daarnaast is er het project “Plezierpedaal in plaats van gaspedaal“. En hoe 
denken ze bij MEIKO over zakenreizen? Heel simpel: “chat in plaats van jet“. 

 

4.2.37  Multiwagon 

Multiwagon heeft twee volledige elektrische producten in het assortiment; de Food Bike en de Etuk. Al 
hun producten zijn aangesloten op elektriciteit. Ze letten er op om zo weinig mogelijk afval te creëren 
tijdens hun dagelijkse processen. Zo slaan ze geen onnodige voorraden op, werken ze met herbruikbare 
bekers op kantoor en proberen ze zo veel mogelijk online te werken en zo weinig mogelijk af te printen.   
 
 

4.2.38  Nespresso 

Een tweede leven voor de capsule! Nespresso wil zorg dragen voor de maatschappij, het klimaat en 
circulariteit met dezelfde toewijding en passie die ze in elk kopje Nespresso-koffie steken. 
Als erkenning hiervoor, en na een streng kwalificatieproces, kunnen ze bescheiden en trots aankondigen 
dat Nespresso is gecertificeerd als een B Corp. Verder zijn ze ook op weg naar “netto-nul” (voor 2050) 
waarbij de certificatie als koolstofneutraal door Carbon Trust (in 2022) een belangrijke mijlpaal in de 
duurzaamheidsambitie is. Het Nespresso systeem voor precisieconsumptie gebruikt de juiste hoeveelheid 
koffie (zonder verspilling), water en energie, om één kopje duurzame koffie te maken. 
En elke aluminiumcapsule die door Nespresso wordt verzameld, wordt gerecycleerd, en het koffiedik 
gecomposteerd. 
 

 

4.2.39  Nona 

Bij NONA hergebruiken ze flessen om er bijvoorbeeld een waterfles, een zeepdispenser, een 
kaarsenhouder of een vaas voor droogbloemen van te maken. Daarnaast produceren zij ook alles lokaal, 
zowel de drank als de flessen.  
 
 

4.2.40  Remo-Frit 

Duurzaamheid hoort bij het verwerken van een natuurlijk product. Met de aardappel als grondstof, is 
duurzaam ondernemen bij Remo dan ook een prioriteit. Ze focussen op 4 rubrieken 

- Duurzame grondstoffen inkopen 
- Focus op efficiënt en milieubewust produceren 
- Verpakkingsproces 
- Transport & logistiek 
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4.2.41  Rombouts 

Koffie Rombouts is bekend voor zijn iconische Koffie Filter, gelanceerd tijdens de Wereldtentoonstelling in 
Brussel in 1958. Dankzij deze Belgische uitvinding heeft Rombouts een immens succes gekend. 
Dit was het eerste voorgedoseerd koffiesysteem ter wereld.  
 
Bewust van de impact op het milieu heeft de vierde generatie van Rombouts na 8 jaar onderzoek en 
ontwikkeling een thuis composteerbare versie gecreëerd. Het grootste voordeel van dit project is de 
vermindering van een aanzienlijk volume van plastiek op jaarbasis (145t!). Een heel belangrijk punt is dat 
de kwaliteit van de koffie ongewijzigd is. De consument kan steeds op een heel eenvoudige manier van 
een lekker kopje koffie van Rombouts genieten. 
 
 

4.2.42  Royal Belgian Caviar 

De kaviaar van Royal Belgian Caviar verdient het om in de kijker gezet te worden.  
De steuren worden gekweekt in een RAS kwekerij (Recirculating Aquaculture System). Dit betekent dat er 
op geen enkele manier wilde biotopen, zoals rivieren, meren en zeeën beïnvloed worden. Het water wordt 
gefilterd aan de hand van biofilters, wat ook als bewijs dient dat er geen antibiotica gebruikt worden 
omdat deze zo'n filter kapot maken. De hele vis wordt gebruikt: naast kaviaar wordt er bouillon gemaakt 
van de koppen, de filets worden gerookt of voor andere gastronomische bereidingen gebruikt, de resten 
van de ovaria zijn het enige waar diervoeders van gemaakt worden (namelijk: catviar) maar tegenwoordig 
ook Garum (Romeinse vissaus), voor gastronomische bereidingen. 
 
 

4.2.43  Royal Smilde Bakery 

Royal Smilde Bakery stelde onlangs een nieuw duurzaamheidsbeleid op omdat ze mee willen evolueren 

naar de wereld van morgen. Hun visie luidt ‘van winst naar ketenwaarde’ en bestaat uit 4 pijlers 

- Een circulaire economie die geen broeikasgassen uitstoot in 2050. 
- Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit. 
- Een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. 
- Het versnellen van de overgang naar duurzame en slimme mobiliteit. 
- Sustainable workforce.  

 

 

4.2.44  Salud 

Het Spaanse woord ‘Salud’ refereert naar het productassortiment en heeft veel gemeen met de Latijns-
Amerikaanse ‘way of life’. De onderliggende betekenis is ‘wij wensen u een goede gezondheid toe’ en is 
onderdeel van de missie van Salud Foodgroup Europe om naast het duurzaam en milieuvriendelijk 
vervaardigen van gezonde producten, ook het gezondheidsbewustzijn te stimuleren bij hun werknemers, 
klanten en consumenten. Salud Foodgroup Europe kiest ervoor om samen te werken met een 
coöperatieve organisatie bestaande uit een samenwerkingsverband van 300 boeren. Dit geeft boeren een 
sterkere onderhandelingspositie en maakt ze minder kwetsbaar voor corruptie en uitbuiting. Door deze 
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samenwerking werken ruim 17.000 medewerkers in de keten onder mondiale maatschappelijke 
standaardvoorwaarden, zoals SMETA. Salud heeft enkele zeer duidelijke waarden. Nultolerantie op 
kinderarbeid, focus op degelijke en gelijke lonen en ze streven naar minstens 25% vrouwen in 
managementrollen. De planeet is uiteraard ook heel belangrijk in hun waarden. Ze willen hun emissies 
verminderen met 25% tegen 2025 en focussen op klimaatverandering, water- en voedselverlies. 
 
 

4.2.45  Sier Disposables 

Sier Disposables is gespecialiseerd in duurzame decoratieve disposables voor de horeca en grootverbruik. 
Het uitgebreide en complete assortiment milieuvriendelijke producten omvat rietjes, tonicstampers, 
prikkers, bestek, bootjes, schalen, kommetjes en borden. De producten zijn gemaakt van hernieuwbare 
materialen zoals FSC® hout, bamboe, bagasse, FSC® papier, palm, kokosnoot en riet. 
  
Door de uitstekende kwaliteit, het uitgebreide assortiment, frisse verpakkingen en hoge servicegraad 
onderscheiden zij zich in de markt. Daarnaast zijn ze constant op zoek naar verrassende, eigentijdse en 
milieuvriendelijke producten om het assortiment mee aan te vullen. 
 
 

4.2.46  Sofinor 

De meubels van Sofinor zijn meer dan een eenvoudige tool voor afvalbeheer, maar blijken een echt middel 
te zijn om de consument bewust te maken van het beperken van voedselverspilling. Met hun nieuwste 
ontwerp voor afvalscheiding met ingebouwde weging. Leuk en leerzaam voor jongeren, het stelt 
horecaprofessionals ook in staat om op afstand het beheer van afvalsortering te regelen en het 
weggegooide gewicht terug te winnen per service, per week, per jaar... Handig voor het optimaliseren van 
de samenstelling van menu's, helpt de Sofinor sorteerkast ook professionals om te voldoen aan normen 
op het gebied van sorteren en afvalbeheer in de collectieve catering. 
 

4.2.47  Sysco 

Sysco is zich bewust van de ecologische, sociale en economische impact van zijn activiteiten. In dat licht 
moedigen ze een kwaliteitscatering aan met respect voor vrouwen en mannen, voor hun gezondheid en 
voor hun omgeving. Hun aanpak is gebaseerd op 3 pijlers: 
 
Medewerkers 

- bestrijding van verspilling, steun en voedselhulp 
- de competenties van hun medewerkers 
- diversiteit en inclusie  
- de gezondheid en veiligheid van de medewerkers 
- gezonde voeding en clean label 

 
Producten 

- een duurzamer assortiment  
- dierenwelzijn 
- verantwoorde bevoorrading in samenwerking met partners WWF, Beter voor iedereen, SFP 
- valorisatie van lokale producten 
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- mensenrechten  
 

De planeet 
- een ambitieus beleid voor een lagere uitstoot 
- beperking van verpakkingen  
- afvalbeheer 
- duurzame goede productiekanalen 
- verantwoorde catering  

 
 

4.2.48  Unilever Food Solutions 

Bij Unilever Food Solutions geloven ze dat duurzaam leven de enige manier is om te groeien op lange 
termijn. Zo ontwikkelen ze nieuwe manieren van werken die zorgen voor groei van zowel het bedrijf als 
van lokale gemeenschappen. Om een duurzame toekomst mogelijk te maken is verandering op grote 
schaal nodig. Daarom zijn er partnerships met overheden, maatschappelijke organisaties en anderen in de 
bedrijfstak, als voorbeeld van de verandering die ze willen zien. Samen met chefs willen ze bij Unilever 
Food Solutions de gasten goede kwaliteit bieden. Ze helpen chef-koks wereldwijd met het bereiden van 
smakelijke, voedzame maaltijden, zodat hun klanten blijven terugkomen. Duurzaamheid is daar een 
belangrijk onderdeel van. Unilever denkt dan ook graag mee met chef-koks over de menukaart, 
bereidingswijze en organisatie van de keuken. Zodat ze samen de smaakmakers van een duurzame 
toekomst kunnen zijn. Door gezonder te eten, meer voedselveiligheid, minder afval en duurzame 
landbouw probeert Unilever Food Solutions een actieve bijdrage te leveren aan mens en milieu. Ook 
projecten zoals De Vegetarische Slager en Het drogen van groenten genieten hun steun.  
 
 

4.2.49  Upfield Professional 

De missie van Upfield is om plantaardige alternatieven voor boter, kaas en room mainstream te maken. 

Geschikt voor iedereen, veggie, vegan en 100% allergeenvrij, én veel duurzamer dan de dierlijke room, 

kaas of boter. Op alle producten hebben ze een Quantis onderzoek uitgevoerd en zo ook de klimaatimpact 

van elk gerecht berekend,  hoeveel minder CO2 uitstoot en landgebruik de producten hebben. Voor 

klanten (industrieel, catering, care of chains), berekent Upfield de klimaat impact op hun recepten op 

vraag. 

 

4.2.50  Vandenbulcke Confiserie 

"Cabosse" is een upcycled praline, gemaakt met de pulp van de cacacovrucht. De pulp van de cacaovrucht 

geeft aan de praline een heel lekkere, zesty en fruitige smaak.  

De cacaovrucht bestaat voor 30 % uit cacaobonen, die gebruikt worden om chocolade te maken. De 

overige 70 % (de pulp) wordt normaal weggegooid. "Cabosse" wordt gemaakt met die overige 70 % 

waardoor er minder afval is en de boeren meer inkomen hebben voor hetzelfde werk. Daarbovenop 

wordt Cabosse verkocht in een plastic free doos waar een recycled paper tray gebruikt wordt in plaats van 

een plastic tray.  
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4.2.51  Verstegen 

Om bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering is Verstegen gestart met een CO2-

compensatie project in samenwerking met CO2 Operate B.V. Verstegen zet vrachtwagens in met euro-5 

of -6 motoren. Daarnaast is op het hoofdkantoor in Rotterdam LED verlichting met 

aanwezigheidssensoren, warmte terugwininstallaties en is Verstegen op weg naar een papierloze 

werkomgeving. De verbruikte elektriciteit is afkomstig van Nederlandse wind en de zon. Zo heeft 

Verstegen een eigen windmolen en is één dak bedekt met 876 zonnepanelen. Bij de opwekking van groene 

stroom komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij, daarom zijn dit duurzame oplossingen. 

Trots zijn ze vooral op hun unieke en duurzame samenwerking met lokale boeren in de landen van de 

oorsprong. Door het gebruik van hoogstaande technologische oplossingen en een optimale 

kwaliteitscontrole toe te passen, kunnen ze de keten van boer tot consument eerlijk, transparant en 

duurzaam houden. Verstegen neemt haar verantwoordelijkheid om de kruiden- en specerijenmarkt te 

verduurzamen. De keten van boer tot consument moet transparant, eerlijk en duurzaam zijn voor mens, 

milieu en maatschappij. Daarom zoeken ze continu naar manieren waarop ze een positieve invloed kunnen 

uitoefenen op de wereld. Hiervoor maken ze gebruik van de UN Sustainable Development Goals, ook wel 

SDG’s. 

 

4.2.52  Vital 

De manieren waarop Vital duurza(a)m(er) probeert te werken: 

- Drastisch reduceren van drinkwaterverbruik 
- Verlaging van gasverbruik 
- Het gebruik van LED-verlichting in de fabriek en kantoren. 
- Vernieuwde airconditioning  
- Elektrische voertuigen 
- Uitgaand transport wordt beperkt tot tweemaal per week 
- Fotovoltaïsche panelen 
- Laadpalen voor elektrische/hybride voertuigen 
- Biologische, Fairtrade en plantaardige producten 
- Lokale grondstoffen en verpakkingen 

 

 

4.2.53  Winterhalter 

Schoongespoelde herbruikbare kunststof bekers. Binnen twee minuten. Zo droog dat ze kunnen worden 

gestapeld om ruimte te besparen. Ook bij het wassen van herbruikbare kunststof bekers maakt 

Winterhalter gebruik van een uniforme systeemoplossing: machine-instellingen, korf en 

reinigingsmiddelen zijn exact afgestemd op het wassen en het drogen van kunststof. Want alleen met deze 

combinatie kunnen de problemen bij het wassen van herbruikbare kunststof bekers professioneel worden 

opgelost. 
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5 Start-ups 

Horeca Expo is dé springplank voor beloftevolle starters. In hal 4 verzamelen we een mooi aanbod aan 

nieuwkomers in de markt die hun innovatieve producten voor het eerst voorstellen. 

 

U vindt er onder andere: 

 

Baptiste Wines 

Dit gloednieuwe wijnbedrijf besloot om enkel met 

kleine en middelgrote biologische wijnproducenten te 

werken. Voor hen is “biologisch” niet zomaar een etiket 

op een fles. Ze zetten zich in voor het behoud en 

respect voor het milieu in een globale aanpak.  

Geen chemicaliën in de wijngaarden, meer biodiversiteit, rationeel gebruik van natuurlijke en 

mechanische hulpbronnen, respect en opleiding voor hun arbeiders, en nog veel meer. 

Ook Baptiste Wines wou een stap verder gaan in een duurzame strategie en besloot om 1% van de omzet 

aan Natagora en Natuurpunt te doneren. Twee natuurverenigingen met ervaring en expertise in 

natuurbescherming in België.  

 

Kulero 

Kulero biedt duurzame en zelfs eetbare producten voor eenmalig 

gebruik. Er zijn eetbare lepels in verschillende vormen, kleuren 

en smaken maar ook eetbare vorken, rietjes, kopjes en servies. 

Na gebruik van de gerechten kan men de producten als lekker 

tussendoortje nuttigen. Goed voor het milieu! In hun assortiment 

zitten ook alle duurzame (composteerbare) eenmalig gebruik 

varianten.  
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Le Petit Chasseur 

Traditie, vakmanschap, kwaliteit en eerbied voor het dier: dat 

zijn de waarden van Le Petit Chasseur. Patrijs, fazant, wilde 

eend, haas, bosduif, noem maar op. Hun kleinwild is 

voornamelijk afkomstig uit België, deels ook uit Noord-Frankrijk 

en Engeland. 

 

Op korte tijd bouwde Le Petit Chasseur een solide netwerk uit. Hun leveranciers zijn stuk voor stuk 

gerespecteerde jagers en het kleinwild wordt zorgvuldig, vakkundig en respectvol behandeld. En da’s meer 

dan een garantie. Het is een kwaliteitslabel. Je hoeft geen fijnproever te zijn om het verschil te merken. 

Smaakvol, mals en puur natuur. As it should be. 

 

Level-2 

Level-2 is een verhaal van volharding, passie en een tweede 

leven. Het is een verhaal van nieuwe kansen, voor hen als 

makers - die in een vorig leven een slagerskoppel waren - en 

voor hun producten. Tapasplanken vervaardigd uit de 

schouderbladen van runderen en varkens. Elke plank 

afzonderlijk is handgeschaafd, wordt voorzien van een 

artistieke toets en met een duurzame wax behandeld. Tijdens 

het hele productieproces wordt enkel gewerkt met 100% 

natuurlijke producten en -procedés. Een circulair en origineel 

design als blikvanger voor jouw tafel! 

 

 

Stampit 

Stampit is de baanbrekende digitale stampelkaart 

app waarmee u bij uw favoriete lokale 

handelszaken stempels kan verzamelen en 

kortingsbonnen kan verzilveren 

 Ontdek nieuwe handelszaken en restaurants via 

de Stampit app met de functie "Winkels in de 

buurt", consulteer de openingstijden en bekijk de kortingsbonnen die ze momenteel aanbieden. Je kunt 
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zelfs een beoordeling achterlaten over je ervaring bij deze zaak! Het doel van Stampit is om de lokale 

handel te versterken en loyale klanten te belonen.  

Hiermee kunnen klanten al hun favoriete klantenkaarten allemaal op één plek hebben, hun smartphone!  

Geen stempelkaarten meer die ruimte innemen in uw portemonnee of verzamelde coupons gaan nog 

verloren: bewaar uw beloningen op het apparaat dat u overal bij u draagt.   

 

 

The Flavorist Aroma’s 

The Flavorist brengt een gamma natuurlijke aroma’s op de markt 

die zowel in voeding als in drank gebruikt kunnen worden. Denk 

hierbij aan een verfrissende fruitsmaak in een panacotta, een 

asperge aroma in een soep, een slagroom met de smaak van 

framboos of misschien wel een limoen aroma in een cocktail.  

Het ruimte assortiment van meer dan 100 verschillende aroma’s 

is zowel in poeder als vloeibare vorm verkrijgbaar. Hierbij biedt 

The Flavorist ook diverse allergeenvrije, suikervrije en vegan 

opties aan.  

 

 

The Happy Healthy Kids 

Een leuke gezonde drank voor actieve kinderen die dan ook nog eens 

superlekker smaakt!  

Zonder suiker, zonder calorieën, zonder bewaarmiddelen én met extra 

vitaminen B5, B12 en C die hen helpen in hun groei en ondersteunen in 

hun immuniteitssysteem. Als ouder hoef je je dus geen zorgen te maken 

dat ze ongezonde drankjes drinken! Ready for their everyday 

adventures! 

WaWaah Water werd volledig ontwikkeld door kinderen uit de doelgroep. Zij kozen de smaken, het design 

en de monsterkarakters.  
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Youpea 

Go4Plant produceert en distribueert onder het merk Youpea plantaardige 

alternatieven voor vlees uit lokale eiwiterwten. Smaak en kwaliteit zijn 

waarden in het hart van Youpea. Hun producten hebben een nutriscore A 

en bevatten geen gluten, soja, kokosolie of palmolie. Het bedrijf verdeelt 

momenteel 3 producten op de Belgische markt en werkt continu aan 

onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten om aan de vraag van 

de consument te voldoen. Hun assortiment bestaat momenteel uit Hagie 

(gehakt), Burgie (hamburger) en Nuggie (nuggets). Binnenkort komt er 

een merguez om het gamma uit te breiden. 

 

 

6 Viva Sara Coffee & Tea Experience Corner 

Beleef uw ‘private session’ met koffie- en theemasters Peter en Bart 

Deprez in de Viva Sara Coffee and Tea Experience Corner.   

Al jaren pionieren Peter en Bart Deprez met de mogelijkheden van 

koffie en thee. 

Sinds Peter Belgiës eerste baristakampioen werd en Bart 

doorgroeide tot bestuurslid van de World Coffee Association, zien ze 

het als hun missie om horeca-uitbaters duidelijk te maken dat er 

meer is dan enkel die klassieke espresso, lungo of Earl Grey. 

Toen ze jaren terug hun eigen horecazaken oprichtten en pleitten 

voor meer creativiteit op de koffiekaart of voor het respectvol 

opdienen van kwaliteitsthee, werden ze op argwaan onthaald. 

“Allemaal goed en wel, maar dat is toch niet organiseerbaar?”. 

De praktijk gaf critici ongelijk: er valt zoveel meer te halen uit je 

koffie- en theekaart. 

Laat u inspireren door hun lokaal vakmanschap met internationale focus, leer handige tips and tricks over 

hoe het ook in jouw zaak anders kan en ga naar huis met originele recepten voor koffie- en 

theebereidingen. 

 

De Viva Sara Coffee & Tea Experience Corner is powered by BRITA. Dé specialist in waterfilters voor 

koffie  met een vol aroma. Als je nagaat dat een kop koffie grotendeels uit water bestaat, dan weet je 

ook dat water voor een groot deel de smaak mee bepaalt. Waterfilters reduceren kalk in het water en 

verminderen geur- en smaakverstorende substanties. Het resultaat: het water smaakt frisser en geeft uw 

koffie een boost.  
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7 Competition & Demonstration Kitchen 

 

Achteraan hal 8 voelt u ongetwijfeld de spanning hangen. De Competition & Demonstration Kitchen is het 

epicentrum voor een aantal belangrijke culinaire wedstrijden en demo’s. Deze ruimte is de volledige 

beursperiode voor alle publiek toegankelijk.  

 

Programma zoals bekend op 5/10/22. 

 

zondag 20 november   

10u30 - 18u00 Eerste Kok van België - Prijs Prosper Montagné 

  

maandag 21 november   

10u30 - 12u30 Jong Talent Trophée Auguste Escoffier Benelux 

14u00 - 18u00 Viskok van het Jaar 2023 

  

dinsdag 22 november   

10u30 - 14u00 Wedstrijd Grootkeuken 

14u30 - 18u00 Graham's Port & Pairing Cup  

  

woensdag 23 november   

10u30 - 15u00 Trophy Pierre Wynants 

15u30 - 18u00 Kookslag - Battle met Streekproducten 

  

donderdag 24 november 

10u30 - 15u00 Champagne Championship Belgium 2022 
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7.1 Eerste Kok van België - Prijs Prosper Montagné 

 

Al zeven decennia is de wedstrijd ‘Eerste 

Kok van België’, die jaarlijks door Club 

Prosper Montagné wordt georganiseerd, 

een vaste waarde in ons culinair 

landschap. Wie de palmareslijst erop 

naslaat, ontdekt tal van iconische namen, 

topvertegenwoordigers van de Belgische 

gastronomie en aanstormend culinair 

talent”, zei voorzitter Robert Van 

Landeghem. “Het doet ons veel plezier 

dat collega Viky Geunes, chef van het 

Zilte***, het ambassadeurschap van deze 

jubileumeditie heeft aanvaard.  

 

De finalisten zullen drie gerechten moeten klaarmaken. Als voorgerecht een Noordzeevissoep met 

bijvangst. De kandidaten hebben de keuze uit acht ingrediënten: rode poon, wijting, pladijs, griet, wulken, 

kokkels, grijze garnalen en noordzeekrab. Volgens het wedstrijdreglement moet men daar minimum vier 

van gebruiken. Bovendien moet één van de ingrediënten op de klassieke Escoffier-manier als quenelle 

worden bereid. Hertenrug met grondwitloof wordt het hoofdgerecht. Tot slot worden er ook drie, apart 

geserveerde minidesserten verwacht, waarvan één met chocolade, die samen een harmonisch geheel 

vormen.” 

 

  zondag 20 november, 10u30 – 18u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Club Prosper Montagné  

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 
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7.2 Jong Talent Trophée Auguste Escoffier Benelux 

Deze prestigieuze kookwedstrijd wordt 

georganiseerd door de gastronomische 

vereniging “Les Disciples Escoffier Benelux”, met 

als juryvoorzitter Peter Goossens, voorzitter 

Nederlandstalige leesjury Ferdy Debecker, 

voorzitter Franstalige leesjury Jean-Baptiste 

Thomaes, secretaris-generaal Piet Lecot, het 

bestuur, de Benelux-leden en hun voorzitter 

Daniël Lassaut.  

Thema voor de wedstrijd van dit jaar is paling met 

calamares in één van de twee bereidingen. 

 

De winnaar van deze wedstrijd wordt begeleid en mag in 2023 deelnemen aan de internationale finale 

“Jeunes Talents Escoffier”.  

 

  maandag 21 november, 10u30 – 12u30 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Les Disciples Escoffier Benelux 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

7.3 Viskok van het Jaar 2023 

Vlam gaat op zoek naar het lekkerste gerecht met de vis van 

het jaar – de grijze garnaal – gecombineerd met 

traditionele streekproducten.  

De winnaar wordt toegevoegd aan het rijtje topchefs die de 

wedstrijd de voorbije jaren wonnen. Recente winnaars 

waren onder andere Piet Vande Casteele van Duchateau 

Catering, Jan Audenaert van D’Oude Pastorie, Michael 

Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas, Stijn de Vreese 

van restaurant Benoit & Bernard Dewitte, Sam Van Houcke 

van restaurant Onder de Toren, Rob Stevens van D’Oude 

Pastorie, Jonathan Olivier van De Jonkman, Ivan Menten 

van Lèche Plat en Dean Masschelein van Boury. 
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De winnaar van de Viskok van het Jaar ontvangt niet enkel een prachtige trofee – ontworpen door 

kunstenaar Marc Vanhecke – maar mag ook toetreden tot het team van de NorthSeaChefs.  

 

Deze topchefs promoten Noordzeevis, met speciale aandacht voor de minder bekende en daardoor vaak 

onbeminde vissoorten. 

 

  maandag 21 november, 14u00 – 18u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Vlam 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

7.4 Wedstrijd Grootkeuken VVG 

Naar goede gewoonte organiseert de Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks opnieuw haar 

tweejaarlijkse wedstrijd tijdens Horeca Expo. Deze wedstrijd richt zich naar alle Belgische koks die 

tewerkgesteld zijn in een Belgische grootkeuken.  

Als opdracht moeten de 5 deelnemers een eigen creatie van een feestmenu voor een 

gemeenschapskeuken voorzien van 3 gangen met enkele opgelegde voorwaarden: 

• Vegetarisch voorgerecht (koud of warm)  

• Warm hoofdgerecht met als basis waterzooi 

• Nagerecht op basis van flensjes 

De grondstoffenkostprijs van het totale menu mag 10 euro bedragen. De samenstelling en de 

bereidingswijze moet beantwoorden aan de vereisten van een gezond en evenwichtig voedingspatroon. 

Met het organiseren van deze wedstrijd, heeft V.V.G. een aantal doelstellingen voor ogen: 

• Het creëren van nieuwe en originele feestgerechten. 

• Het stimuleren van nieuwe en alternatieve bereidingsprocédés. 

• De aandacht vestigen op de kwaliteit, de hygiëne en de voedselveiligheid in grootkeukens. 

• De nodige contacten leggen op de beurs binnen de sector. 

• België als culinaire draaischijf van Europa verder dynamiseren. 

• Het opwaarderen van de cateringsector en het promoten van het beroep van grootkeukenkok. 

 

  dinsdag 22 november, 10u30 – 14u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Vlaamse Vereniging van Grootkeukenkoks 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 
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7.5 Graham’s Port & Pairing Cup – “We will rock port” 

'My name is port, Graham's port.' 

Voor de tweede editie van de Graham's Port & Pairing Cup voor Belgische Hotelscholen varen we het 

kanaal over. The Symington Family, de familie die portohuis Graham's beheert, brengt hierbij hulde aan 

hun Britse roots. De wedstrijd is bovendien een eerbetoon aan de recent overleden Queen Elizabeth II. 

Graham's, officiële hofleverancier, is Hare Majesteit dank verschuldigd omdat zij een groot port-kenner 

was en Vintage Port serveerde bij alle staatsbanketten in Buckingham Palace.  

De traditie om met een glaasje Graham's port te klinken, inspireert ook de beloftevolle studenten. Het 

jonge talent van de het zesde en zevende jaar strijdt op dinsdagnamiddag om de titel van beste Graham's 

Port Pairing. Per school werkt een student Sommelier samen met een student Keuken of Bakkerij om hun 

ultieme pairing aan een vakkundige jury te presenteren.   

Raise your glasses together with Graham's! They will rock this! 

 

  dinsdag 22 november, 14u30 – 18u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Alicebown 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

7.6 Trophy Pierre Wynants 

Twee Nederlandstaligen en drie Franstaligen kruisen op 23 november de pollepels en dingen er mee 

naar de Trophy Pierre Wynants 2022. Zij werden na lezing van hun ingezonden recepten geselecteerd 

door een jury van Mastercooks: Jo Nelissen, coach van het Belgian Culinary Team, Freddy Vandecasserie, 

Daniel Molmans, Alain Deluc, Frank Fol, Cédric Poncelet en Pierre Wynants himself. 

Voor de Trophy moeten de kandidaten met Belgische producten werken. Voor het voorgerecht is het 

basisingrediënt knolselder dat gecombineerd moet worden met seizoensproducten uit de Mystery Box 

die MABRU (de Brusselse vroegmarkt) zal samenstellen. In het glas komt daarbij de Ruffus Brut Sauvage. 

Het hoofdgerecht draait rond de Vis van het Jaar, grijze garnalen, die de kandidaten ongepeld geleverd 

krijgen. Daar hoort een Kasteelbiertje bij, vrij te kiezen: Blond, Tripel, Rouge, Xtra of Donker. Er moet 

afgesloten worden met een dessert op basis van Callebautchocolade en Rombauts Espresso Royal. 

De winnaar van de wedstrijd ontvangt een gouden medaille en een replica van de trophee. Hij/zij mag 

ook België vertegenwoordigen op de Europese Chef Challenge en - indien daar geselecteerd - naar de 

Global Chef Challenge. 
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  woensdag 23 november, 10u30 – 15u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Mastercooks 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

7.7 Kookslag – Battle met Streekproducten 

Streekproduct.be en de Sector Streekproducten binnen VLAM waagt zich aan een eerste kookwedstrijd 

op Horeca Expo. In overleg met Horeca Vlaanderen werd gekozen voor een korte, snelle formule voor 

jonge chefs. De chef en een vergezellende commis mogen max. 30 jaar zijn op het moment van de 

wedstrijd en moeten professioneel actief zijn in de horeca of catering. Bij de inschrijving werd aan de 

kandidaten gevraagd om een herfstmenu voor te stellen, zonder recepten, met 4 gangen en drank. De 5 

finalisten werden gekozen door VLAM en Horeca Vlaanderen.  

Kookslag is geïnspireerd op “Ready Steady Cook”, een lang lopend BBC kookprogramma. De finalisten 

ontvangen bij de start een mystery kookpakket met 3 streekproducten en een hoofdingrediënt (vlees of 

vis of kaas of dessert). Naast de mystery bag zijn basisproducten (zoals bloem, boter, melk, groenten, 

kruiden …) heel de wedstrijd toegankelijk. De finale zal kort en krachtig zijn: chef met commis moeten de 

klus klaren in 20 minuten. Het publiek is de uiteindelijke jury! 

 

  woensdag 23 november, 15u30 – 18u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: VLAM 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

7.8 Champagne Championship Belgium 2022: expect the unexpected! 

 

Welke student(e), 6de en 7de graad, van welke Belgische hotelschool zal de vakjury weten te overtuigen 

met zijn Champagnekennis en -passie ?  

Elke kandidaat wordt beoordeeld op theorie, maar ook op haar of zijn creatief denken als het op leuke, 

onverwachte pairings aankomt. Ook de stortytelling en het enthousiasme, kortom de stiel en stijl als 

topsommelier in spe, wordt door de professionele jury grondig beoordeeld.  

En goed nieuws voor wie dit moment niet willen missen : voor het allereerst wordt het publiek ook 

uitgenodigd om de finale te volgen. 
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  donderdag 24 november, 10u30 – 15u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Alicebown 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

8  Seminaries & Events 

Programma zoals bekend op 05/10/2022 

 

zondag 20 november     

10u00- 12u00 Starten in de horeca Horeca Vlaanderen 

15u00 - 18u00 Kapittel O'de Flander O'de Flander 

   

maandag 21 november     

10u00 - 13u00 Brussels Beer Challenge Becomev 

13u30 - 14u30 Inspiratiesessie: het horecapersoneel is op… wat nu? Horeca Forma 

   

dinsdag 22 november     

08u00 - 14u30 Nationaal Foodservice Congres Foodservice Alliance 

   

woensdag 23 november     

09u30 - 12u00 Grootkeukenstudiedag HFDV/RCMB/VGRB/VVG/VBVD 

10u00 - 12u00 Starten in de horeca Horeca Vlaanderen 

   

10u30 - 11u45 Kansen voor bio in grootkeukens en horeca 
Bioforum, Departement 
Landbouw & VLAM 
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8.1 Horeca Academie - Horeca Vlaanderen 

  

Starten in de horeca 

Laat je droom niet eindigen in een nachtmerrie 

door Filip Nicasi  

Droom je ervan om op korte of lange termijn een eigen horecazaak te starten? Of heb je de stap reeds 

gezet, maar zit je nog met een aantal vragen? Dan kunnen wij je helpen!  

Deze opleiding is niet louter gericht op theorie, maar legt ook het accent op praktische en haalbare tips. 

Zo krijg je een goed beeld van punten die cruciaal zijn bij het opstarten van een horecazaak. 

 

Een greep uit de onderwerpen: 

• De opstartformaliteiten: het vestigingsattest, de nodige vergunningen en verzekeringen. 

• De vormen van ondernemen: uitbating, overname, opstart eigen concept, gedeeld 

eigenaarschap. 

• De financieringsmogelijkheden: eigen middelen, lening bij een bankinstelling, risicokapitaal, 

participatiefonds. 

• Juiste definiëring van het concept: wie wordt mijn doelpubliek en hoe bereik ik hen? 

• De do’s-and-don’ts: de juiste look & feel, menu-engineering (aankoop-verkoopkost), juiste 

communicatiekanalen. 

• Personeelsbeleid: geen of juist veel personeel. 

• Aankoopbeleid: goede leverancierscontracten. 

 

  zondag 20 november, 10u – 12u 

woensdag 23 november 10 – 12u 

Skylounge 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via 

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca  

 

 

 

 

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca
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8.2 Kapittel O’de Flander 

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs organiseert op zondag 20 november zijn 30ste Kapittel. 

Op deze editie lauwert de Orde verschillende persoonlijkheden en horecazaken voor hun bijzondere 

verdiensten in het erkennen en promoten van O’de Flander, de Oost-Vlaamse graanjenever. 

Deze 30ste editie vindt plaats met twee jaartjes vertraging omwille van corona.  

Alle reeds eerder geïntroniseerde personen, alle deelnemers aan de cursus Jeneverkenner en de bevriende 

gastronomische confrerieën wonen dit kapittel bij. Een filmpje zal voorgesteld worden ter promotie van 

O’de Flander. Ook werden opnames bij alle leden-stokerijen gemaakt om voor elke producent een mooi 

promofilmpje aan te bieden. Dit gebeurt in plaats van de jaarlijkse Jenever-tasting. Er zal ook een 

gloednieuw receptenboekje aangeboden worden met 10 cocktails met O’de Flander jenever, makkelijk 

thuis the maken; 

Na het officiële deel van het kapittel, wordt de receptie verzorgd door de Hotelschool Gent.  

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester Distillateurs vzw bundelt de krachten van elf Oost-Vlaamse 

graanjeneverstokerijen en zet zich sinds 1990 in voor de erkenning en de promotie van de Oost-Vlaamse 

graanjenever. 

O'de Flander of de Oost-Vlaamse graanjenever is eind 2007 erkend als Europees streekproduct net zoals 

overigens de Geraardbergse Mattentaarten en de Gentse Azalea. 

 

  zondag 20 november, 15u00 – 18u00 

Flex Meet, Flex 1 + Flex 2 

Organisatie: O’de Flander 

Met inschrijving via O’de Flander 

 

 

8.3 Brussels Beer Challenge 

De prijsuitreiking van de elfde editie van de Brussels Beer Challenge.  

De Brussels Beer Challenge, de eerste professionele bierwedstrijd in 

België, werd in 2012 door Becomev (Beer Communications & Events) 

onder leiding van Luc De Raedemaeker en Thomas Costenoble opgericht 

als antwoord op de groeiende interesse in de biercultuur.  De eerste editie 

van de Brussels Beer Challenge vond in 2012 plaats in de Beursschouwburg 

te Brussel. Sindsdien veranderde het event regelmatig van locatie en 

groeide de wedstrijd uit tot één van de belangrijkste en meest prestigieuze 

wedstrijden  ter wereld. 

De winnende brouwerijen ontvangen hun oorkonden en prijzen. 
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  maandag 21 november, 10u00 – 13u00 

Flex 1 & 2 

Organisatie: Becomev SA 

Op uitnodiging.  

 

 

8.4 Inspiratiesessie: het horecapersoneel is op… wat nu? 

Het personeel in de horeca raakt op. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Want als de 

vacatures open blijven staan, komt alle druk op de schouders van het bestaand 

team terecht. Het weegt door op de duur. Omdat de personeelskrapte niet op 

1-2-3 opgelost raakt, delen we 14 praktische manieren om druk van de ketel te 

halen. 

Ben jij ook voortdurend op zoek naar helpende handen? Het grote 

personeelstekort dwingt horecawerkgevers om hun werkwijze te evalueren. Ze 

bekijken hoe ze anders kunnen werken i.p.v. steeds maar harder te werken. Ze 

zoeken manieren om creativiteit en efficiëntie hand in hand te laten gaan. Dat is ook de focus tijdens onze 

professionele bijscholingen. Onze trainers delen regelmatig tips om jobs meer betekenis te geven en 

ademruimte voor iedereen te creëren. Eén magische toverspreuk is er niet, maar de ideeën in dit artikel 

maken wel een verschil. 

We bundelen onze tips in 14 vragen die horecawerkgevers zich (zouden moeten) stellen. Alleen al door 

over die vragen na te denken, zet je stappen richting een efficiëntere werking. Bekijk wat past binnen jouw 

mogelijkheden en jouw concept. En dan: actie! 

 

  maandag 21 november, 13u30 – 14u30 

Flex 3 

Organisatie: Horeca Forma 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via Horeca Forma 
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8.5 Nationaal Foodservice Congres 

De Foodservicemarkt van de Toekomst. 

Insights & Inspiration 

De Belgische foodservicemarkt is bezig aan een ongeziene 

comeback. Na de coronamiserie scheert de omzet in de 

horeca en het gemakskanaal hoge toppen. Het jaar 2022 

lijkt af te stevenen op een record. Maar het is niet al goud 

wat blinkt. De sector blijft in woelig economisch water 

zitten. Extreme stijging van kosten en een structureel tekort 

aan personeel laten ondernemers kreunen. 

Hoe kijken we naar de horeca, catering en gemaksmarkt 

van de toekomst? Waar zitten de nieuwe groeikansen voor 

de toekomst? En hoe kunnen ondernemers, grossiers en 

producenten hier slim op inspelen? 

Het NATIONAAL FOODSERVICE CONGRES geeft 

antwoorden. Er wordt ingezoomd op actuele 

ontwikkelingen in de sector en er wordt een beeld 

geschetst van het krachtenveld waarin nieuwe winnaars 

worden gevormd! 

De 14e editie van dit topevent brengt een indrukwekkende line-up van experts, ondernemers en CEO’s 

van vooraanstaande bedrijven samen! 

Een greep uit de sprekers: 

• Geert Roete – Sayl 

• Bart Buysse – Fevia 

• Nehme Imad Darwiche – Heirloom 

• Annick Van Overstraeten – Le Pain Quotidien 

• Veronique Goossens – Belfius 

• Pieter Daems – O’Tacos 

De presentatie is in handen van Lieven Van Gils. 

 

  dinsdag 22 november, 08u00 – 14u30 

Flex XL 

Organisatie: Foodservice Alliance 

De toegangsprijs bedraagt 495 euro (excl. BTW en servicekosten). Bedrijven die lid zijn van het 

Kennisnetwerk Foodservice Alliance hebben recht op gratis tickets. Info en inschrijvingen via 

www.foodservicecongres.be.  

http://www.foodservicecongres.be/
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8.6 Grootkeukenstudiedag 

 

Europa zet in op duurzaamheid, ook in de grootkeukens.  

Wat doet u al als grootkeukenverantwoordelijke? Misschien nog niet zoveel wegens te duur, te moeilijk, 

geen idee waar te beginnen, …? 

Er valt nochtans veel te besparen met duurzaamheid. Schijnbaar kleine inspanningen kunnen grote 

resultaten opleveren. Jawel, alle kleine beetjes helpen. Meer inzicht in processen geeft steeds weer 

aanleiding tot verbeterinitiatieven en mooie stappen vooruit. Over uw inspanningen communiceren zorgt 

voor engagement en klantenbinding. Net nu in deze hectische tijden is het ideale moment voor chefs en 

managers om creativiteit en inventiviteit boven te halen. Weg met routine! Anders en beter! Voor de 

gasten, onszelf en ook voor de planeet.   

Tijdens de grootkeukenstudiedag delen AZ Zeno, Magec en Sodexo graag hun kennis en inzichten. En gaan 

ze met plezier in op al uw vragen.  

 

  woensdag 23 november, 09u30 – 12u00 

Flex Meet, 1 & 2 

Organisatie: HFDV/RCMB/VGRB/VVG/VBVD 

Verplicht op voorhand in te schrijven.  

 

8.7 Kansen voor bio in grootkeukens en horeca 

De biosector is in volle beweging. Kansen bieden zich aan in catering met bio als duurzame hefboom. 

Informeer u over de allerlaatste markttrends en maak kennis met interessante cases tijdens dit 

seminarie.  

 

  woensdag 23 november, 10u30 – 11u45 

Flex 3 

Organisatie: BioForum, Departement Landbouw en VLAM 

Publiek event, geen inschrijving vooraf noodzakelijk. 

 

 

9 Beeldmateriaal 

Highres beeldmateriaal kan gedownload worden via onderstaande link: 

https://www.horecaexpo.be/nl/pers/ 

https://www.horecaexpo.be/nl/pers/

