


The Art of Senses...
is to bring harmony 
to the flavors



FOOD IN 2018: WIE IS WIE? 

Wie zijn anno 2018 dé smaakmakers in de wereld van eten en drin-
ken? Dat is de vraag die wij ons ieder jaar stellen bij het samenstellen 
van de FavorFlav Food Top 100. Het belangrijkste criterium: wat heeft 
deze persoon dit jaar bijgedragen aan het verrijken van de eetcultuur 
in Nederland? 

Het resultaat is een bonte mix van chef-koks, horecavernieuwers, 
voedselproducenten, merkenbouwers, culinair journalisten, kook-
boeken- en televisiemakers, food-startups en andere professionele 
foodliefhebbers. De gemeenschappelijke deler? Iedereen draagt de 
zaak van het betere eten en drinken een warm hart toe.

100 ‘hoeders van de goede smaak’, die – volgens de redactie 
en onze lezers –  dit jaar ieder op geheel eigen wijze het verschil 
maakten en het daarom verdienen in de schijnwerpers te staan. Dit ter 
meerdere eer en glorie van goed en ontzettend lekker eten – indach-
tig het motto van FavorFlav.com. 

Veel leesplezier en happy eating! 

Redactie FavorFlav

    #FOODTOP100



Waar je vroeger een restaurant belde om te 
vragen of ze een tafel beschikbaar hebben, 
check je tegenwoordig gewoon online 
waar je terechtkunt en wanneer. Kortom: 
online reserveren is de norm en OpenTable 
verbindt al meer dan twintig jaar restaurants 
en gasten van over de hele wereld met 
elkaar. 

Internationale clientèle
OpenTable is actief in meer dan twintig 
landen, waaronder de Verenigde 
Staten, Engeland, Duitsland, Japan, 
Frankrijk, Australië en ga zo maar door. 
In Nederland is OpenTable actief in 
Amsterdam en de internationale clientèle 
van het reserveringsysteem is voor veel 
restaurateurs een welkome aanvulling op 
het bestaande gastenbestand.

Emmalou Cunningham van het 
Amsterdamse restaurant DenC koos 

buitenlandse gasten beter te bereiken: 
“Zowel toeristen als zakelijke gasten. We 
merken zelfs dat OpenTable-gasten in 
het buitenland restaurants bij vrienden 
en familie als tip meegaven. Zo hebben 
we bijvoorbeeld al heel veel Noren langs 
gehad die hier via-via komen. Een mooi 
compliment! Ook bij grote zakelijke 
evenementen merken we veel verschil sinds 
we met OpenTable werken.”

Personaliseren
Daarnaast is OpenTable meer dan alleen 
een reserveringsysteem. Het is een platform 
dat je kunt inzetten om de capaciteiten van 
je restaurant optimaal te benutten. Met 
behulp van de OpenTables management 
tool GuestCenter haal je iedere dag het 
meeste uit je tafels, ook als je iedere dag 
vol zit. GuestCenter speelt volledig in op 
jouw wensen. Je kunt er reserveringen 

Bij OpenTable weten internationale gasten jouw restaurant met één druk 

op de knop te vinden; of dat nu toeristen of zakenlui zijn. Daarnaast is 

OpenTable veel meer dan alleen een reserveringsysteem. Is dit iets voor 

jouw restaurant?

ADVERTORIAL



gasten. Om te bedanken voor de prachtige 
recensie, of juist om iets recht te zetten 
mocht er onverhoopt iets zijn misgegaan. 

Mama 
Makan, kijkt altijd naar de feedback op 
OpenTable en beantwoordt alle vragen zelf: 
“Ik doe niet aan copy paste. Ik wil direct 
praten met mensen die feedback geven, 
want zij nemen ook de tijd om feedback 
te geven. Je moet slim omgaan met de 
feedback, vooral goed kijken wat de klant 
echt bedoelt.”

managen en wachtlijsten aanmaken, maar 
je kunt bijvoorbeeld ook plekken in het 
restaurant aanwijzen waar je een andere 

een loungegedeelte. Daarnaast kan het 
inventarisatiesysteem van OpenTable 
combinaties maken van tafels die op basis 
van beschikbaarheid tegen elkaar aan 
kunnen worden geschoven. Hoef je daar 
ook niet meer over na te denken. Tot slot 
kun je voor iedere shift het tempo en de 
capaciteit aangeven. Easy does it!

Persoonlijk contact
Het succes van je restaurant valt of staat 
met de ervaring van je gasten. OpenTable 
biedt haar gebruikers de mogelijkheid een 

bericht achterlaten als je daadwerkelijk hebt 

kunnen restauranthouders via het platform 
achteraf contact opnemen met hun 

WIL JE MEER TE WETEN KOMEN OVER HET 

GEBRUIK VAN OPENTABLE? JE LEEST ER ALLES 

OVER IN HET E-BOEK EEN SUCCESVOL RES-

TAURANT: HOE DOE JE DAT? JE DOWNLOAD 

HET VIA RESTAURANT.OPENTABLE.NL.





1Jonnie & Thérèse Boer
DE LIBRIJE***

Dit jaar vierden Jonnie en Thérèse hun 25-jarig jubileum, waarbij tout culinair en bekend 
Nederland afreisde naar Zwolle om dit samen met hen te vieren. Zelfs Michelin-hoofdin-
specteur Werner Loens kwam hoogstpersoonlijk zijn felicitaties overbrengen. Een unicum! 
Maar ja, er is dan ook geen restaurant in Nederland dat al zo lang – maar liefst veertien 
jaar – drie Michelinsterren heeft.

Ook internationaal gezien behoort dit culinaire duo tot de wereldtop. Wat wij het meest 
aan hen bewonderen? Dat ze ons altijd weer opnieuw weten te verrassen. Niet alleen 
met de grensverleggende culinaire creaties van Jonnie, maar ook met diverse extensies 
van ‘het merk’ De Librije. Van de kookschool tot de wijnen van Thérèse en Astrid, nieuwe 
zaken zoals het beachrestaurant op Bonaire en het ongeëvenaarde tweejaarlijkse Chef’s 
Revolution: een bron van inspiratie voor een hele nieuwe generatie chefs.

Dankzij hun nieuwste kookboek Thuis, dat dit najaar verscheen, kunnen we nu ook zelf 
koken zoals de familie Boer dat thuis graag doet. Die Indonesische spaghetti en de fl am-
mkuchen met pesto en paling zijn to die for. Maar het allermooiste is nog: niemand in de 
wereld wordt al dit succes zó gegund als jullie. Congrats!
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2 ANDRÉ VAN DUIN
TELEVISIEPERSOONLIJKHEID EN PRESENTATOR

Met stip op nummer twee onze favoriete fonkelnieuwe foodpresentator! MAX-baas Jan Slagter 
vroeg André van Duin noodgedwongen de presentatie van Heel Holland Bakt over te nemen 
van mede-coryfee Martine Bijl. Dit bleken de kers op de taart én de slagroom op de cake 
te zijn. Binnen no-time verruilde André zijn immer grappige meneer Wijdbeens-imago voor 
niemand minder dan zichzelf en bleek hij een echte ervaringsdeskundige te zijn als het gaat om 
goed en lekker eten.

Met de presentatie van Heel Holland Bakt en de spin-off Smaakt naar meer transformeerde 
André zich van A-komiek tot A-presentator in het rijtje van Matthijs van Nieuwkerk, Linda 
de Mol en Robert ten Brink. En dus bleek André de aangewezen persoon voor De Nieuwe 
Lekkerbek: de culinaire zomerhit van 2018, die volledig in teken stond van de ultieme nieuwe 
smaaksensatie. Met Janny en Marlijn aan zijn zijde ‘genoot’ hij onder meer van een frikandel 
met chocoladesaus. Van de lasagneschijf leefde hij daadwerkelijk helemaal op. Die is door 
de vierkoppige jury – bestaande uit Alain Caron, Daan Faber, Ellen Scholtens en Robert 
Kranenborg – dan ook uitgeroepen tot terechte winnaar.

© MAX/ROLAND J. REINDERS
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3 HENK JAN BELTMAN
TONY’S CHOCOLONELY

Miljoenen verkochte chocoladerepen per jaar én meer dan vijfduizend cacaoboeren 
die, zoals het hoort, een eerlijke prijs krijgen voor hun slaafvrije cacaobonen. Er is in 
Nederland geen merk dat – ruim tien jaar na oprichting – slimme marketing en behoud van 
idealisme zo goed weet te combineren. De vrolijke repen van Tony’s vind je overal. Als ware 
evangelisten prediken zij hun missie om de cacaowereld slaafvrij te maken – en niet alleen 
in Nederland. Ook in België, Zweden, Denemarken, Duitsland en zelfs de Verenigde Staten 
worden chocolovers bekeerd tot Tony’s-fans. 

CEO Henk Jan Beltman draagt de titel Chief Chocolate Offi cer en alle medewerkers heten 
Tony’s, want bij Tony’s Chocolonely doen ze alles net even anders. Het allerbeste nieuws? 
Die chocolade is dus niet alleen helemaal verantwoord, maar ook onweerstaanbaar lekker. 
Met dank aan ‘Tony’ Eva en ‘Tony’ Fleur die ons iedere keer weer weten te verrassen met 
sensationele nieuwe smaken. Al gaat de melkchocolade met karamel en zeezout inmiddels 
ook alweer sinds jaar en dag mee in de boodschappenmand.

9



5

4
6

8

GUILLAUME DE BEER, FREEK VAN 
NOORTWIJK & JOHANNEKE VAN 
IWAARDEN
HORECAUITBATERS

YVETTE VAN BOVEN 
KOOKBOEKAUTEUR EN TELEVISIEKOK

ALAIN, DAVID & TOM CARON
CAFÉ CARON & PETIT CARON

Horecatijgers met een fi jne neus voor goed eten én de laatste trends in food. Bijna 
elk jaar lanceert dit ondernemende trio een nieuw spraakmakend concept. De laatste 
aanwinst en nummer vier in de rij? Brasserie Maris Piper in de Pijp, een van onze 
favoriete nieuwkomers dit jaar. Een zaak zoals we die graag zien waar lol, glamour 
en eten van topkwaliteit samenkomen. De steak tartaar met piment d’espelette behoort 
wat ons betreft tot de beste van de hoofdstad. Alleen al voor de gegratineerde 
oesters met hollandaisesaus, spinazie en zwarte truffel komen wij graag terug. Terwijl 
Guillaume broedde op nieuwe gerechten, zagen we Freek werken aan zijn status als 
celebrity chef. Als debuterend presentator van het vernieuwde MasterChef en als tv-
kok in Superstar Chef. En wie was toch die aantrekkelijke posterboy met dat Belgische 
bronwatertje in zijn hand?

Alleskunner Yvette van Boven zat ook dit jaar niet stil.  Dit voorjaar kwam het laatste 
seizoen uit van Koken met van Boven en in de wandelgangen hoorden we dat ze 
alweer bezig is met een nieuw programma. Haar fi jne en toegankelijke recepten staan 
regelmatig in onder meer Libelle en Delicious en alsof dat nog niet genoeg is, heeft 
ze straks ook een eigen servies- en linnenlijn. Eten van een door Yvette geïllustreerd 
bord? Dat kan straks gewoon. Haar boek XMAS werd genomineerd voor het Gouden 
Kookboek.

Dat liefde voor eten genetisch bepaald is, lijkt evident als je kijkt naar vader Alain en 
zoons David en Tom. Café Caron was meteen na opening al niet meer weg te denken 
uit de Amsterdamse horecascene. Hoe kan het ook anders? Hun tot in de puntjes 
uitgevoerde klassieke Franse keuken in huiskamersfeer is voor iedereen. Niet gek dus, 
dat de mannen eerder dit jaar Petit Caron openden: een fi jne bar waar je terechtkunt 
voor een heerlijk glas wijn met bijpassende gerechten. Daarnaast kreeg Café Caron 
begin november een Bib Gourmand en presenteert vader Alain deze week zijn 
nieuwste kookboek over Franse klassiekers: De bijbel van de Franse keuken. Nu al 
classic.  
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JANNY VAN DER HEIJDEN
TELEVISIE EN KOOKBOEKMAKER

WIL DEMANDT
RESTAURANT BORDEWIJK

HIDDE DE BRABANDER
MEESTER PATISSIER

Als we Janny tegenkomen tijdens het zappen, blijven we standaard hangen. 
Gelukkig gebeurt dat best wel vaak, want als er iemand betrokken is bij fi jne 
televisieprogramma’s dan is het wel Janny. Waar ze in het voorjaar zoetigheden 
jureerde bij Heel Holland Bakt, gaf ze ons deze zomer college over eten in De 
Nieuwe Lekkerbek. Ook was ze juryvoorzitter van Het Gouden Kookboek. Met Janny 
is het altijd gezellig en we kunnen nu al niet wachten op haar volgende glansrol. 
Gelukkig begint over een paar weken alweer het nieuwe seizoen van Heel Holland 
Bakt…

News alert deze zomer! Wil Demandt sluit zijn befaamde restaurant aan de 
Noordermarkt. Na bijna veertig jaar vond de patron-cuisinier het wel mooi geweest 
en sloot hij eind oktober de deuren. De godfather van nouveau ruig, zoals hij wel 
liefkozend wordt genoemd. Wil kookte al van kop-tot-staart lang voordat dit en 
vogue werd. Modes en trends liet hij glimlachend aan zich voorbijgaan. Talrijke 
koks zijn door hem opgeleid en uitgevlogen naar eigen restaurants. Stuk voor stuk 
getalenteerde chefs die in zijn voetsporen die onweerstaanbare klassieke keuken 
uitdragen. Leve Koning Wil! En dank voor al die mooie avonden. 

Als derde Nederlander sleepte Hidde eerder dit jaar de titel Meester Patissier in de 
wacht. Ruim twee jaar was hij bezig met alle voorbereidingen die moesten leiden 
tot dit magnum opus: van het bedenken, uitwerken en eindeloos testen van de 
receptuur tot het eindeloos repeteren van dé perfecte presentatie van zichzelf. Voor 
zijn meesterexamen creëerde hij een oude chocoladefabriek vol meesterwerken. 
Klasse, al zijn we los van deze prestaties ook nog steeds zeer onder de indruk van zijn 
fantastische nougat.
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MICHIEL VAN DER EERDE
HEADCHEF EN FOUNDER BAUT, C EN ZUID

TESS POSTHUMUS
‘S WERELDS BESTE VROUWELIJKE BARTENDER

SCHILO VAN COEVORDEN
EXECUTIVE CHEF TAIKO (CONSERVATORIUM HOTEL)

Begin dit jaar deed Michiel van der Eerde het voor maar liefst de zesde keer. In de 
prachtige Magdalenakapel in de Spaarndammerstraat opende hij opnieuw BAUT: 
het reizende restaurant dat eerder onder meer gevestigd was in de oude V&D op het 
Rokin. Deze all-time favorite van de FavorFlav-redactie is eclectischer en verrassender 
dan ooit: of je het nu hebt over het menu of over het interieur. We love BAUT!

Deze vrolijke, nuchtere Bredaase behoort tot de absolute wereldtop van mixologists. 
Met een shaker in haar koffer reist ze van rooftop bars in Bangkok naar jachten voor 
de kust van Monaco om de internationale jetset te voorzien van de lekkerste cocktails. 
Of je spot haar gewoon in de Flying Dutchmen, haar eigen bar in Amsterdam. Dit jaar 
sleepte ze voor de tweede keer de titel ‘s werelds beste vrouwelijke bartender in de 
wacht.

De chef-kok van restaurant Taiko in het Conservatorium Hotel weet altijd weer 
te verrassen met zijn op Azië geïnspireerde culinaire creaties van een ongekend 
hoog niveau. Ook in 2018 koos hij weer het Ingrediënt van het Jaar om het Chinese 
nieuwjaar mee in te luiden, met dit jaar in de hoofdrol: de sojaboon. Vind je sojabonen 
saai? Niet als Schilo ermee aan de haal gaat. Denk aan zijn nu al legendarische tofu 
foie gras met brioche en Fuij-appel.
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HISKE VERSPRILLE
CULINAIR JOURNALIST

MILJUSCHKA WITZENHAUSEN
PRESENTATOR EN KOOKBOEKAUTEUR

SERGIO HERMAN
HORECAONDERNEMER EN STERRENCHEF

Zorgde dit jaar voor een spraakmakende transfer in de culi-journalistiek. Versprille, die 
vijf jaar geleden Johannes van Dam opvolgde, verruilde deze zomer Het Parool voor 
de Volkskrant, waar zij de restaurantrubriek van Mac van Dinther overnam. Ook daar 
lezen we graag haar kritische maar immer faire reviews. ‘Wat is een 9 waard, als een 
4 niet mag?’, zo snoert ze critici de mond. En zo is het. Waar we ook veel plezier aan 
beleven: haar podcast Cheft! waarin zij in gesprek gaat met de beste Amsterdamse 
chef-koks. Gaat dat luisteren!

Liet het afgelopen jaar zien dat ze niet alleen een begenadigd televisiekok en 
presentatrice is, maar ook een begenadigd danseres. Nu haar dansavontuur voorbij 
is, ligt de focus weer volledig op het 24Kitchen-programma Grenzeloos Koken, 
waarvoor ze samen met haar lover – foodfotograaf en cameraman Philip van Ierschot 
– afreist naar Japan om voor ons de mooiste mochi, (te) gekke ijssmaken, Japanse 
cheesecakes en nog veel meer lekkers in beeld te brengen. Wij willen dit zo graag 
zien!

Vier restaurants telt het horeca-imperium van Sergio anno 2018. Na The Jane**, 
Pure C* en AIRrepublic* kwam er dit jaar Blueness bij: een coole bar in Strandhotel 
Cadzand, geheel in Sergio-stijl met barfood en Japan-georiënteerde cocktails – 
inclusief geweldige sake. Ook zijn frietimperium heeft de wind in de zeilen. Na de 
vestigingen in Nederland heeft Friet Atelier de vleugels uitgeslagen naar België met 
recente openingen in Antwerpen, Gent en Brussel. Tot slot had hij dit jaar opnieuw 
succes met zijn nieuwste kookboek Sergio’s smaakmakers.

13



17

16
18

RICHARD VAN OOSTENBRUGGE & 
THOMAS GROOT
RESTAURANT 212

RIAD FARHAT, JASON BERG & PIET 
VAN DER GRAAF
DE DRIE WIJZEN UIT OOST

LUC KUSTERS
CHEFKOK BOLENIUS*

Maanden voor de opening ging het nieuwtje al rond; het duo dat restaurant Bord 
d’eau naar de top bracht gaat iets voor zichzelf beginnen. Het werd Restaurant 212, 
gelegen aan de Amstel. En vanaf de start de hottest opening van dit jaar. Een eetbar 
rondom een open keuken met slechts 24 plekken, met eten van mondiaal topniveau. 
Wij genieten nóg na van de Noordzeekrab met XO saus van krab en zwezerik die we 
proefden bij de opening. Een Michelinster kan deze mannen dit jaar niet ontgaan.

Maxwell, Bukowski, Kuyper en De Biertuin: alles wat deze drie wijzen aanraken, 
verandert in goud. Het horecatrio begon hun imperium in Amsterdam-Oost, maar 
na een fl inke radiostilte zijn ze dit jaar weer aardig aan het uitbreiden, met name in 
andere stadsdelen. Zo namen ze de iconische horecatenten Bos en Pacifi c Parc over, 
openden ze wijnbar Superette en toveren ze samen met Brouwerij ‘t IJ het eveneens 
iconische Blauwe Theehuis in het Vondelpark om tot bierproefl okaal. Het lijkt slechts 
een kwestie van tijd voor ze ook buiten Amsterdam met goud gaan strooien.

Dit jaar wist hij met zijn restaurant Bolenius*, dat in 2017 een eerste Michelinster 
kreeg, door te dringen tot de top 15 groenterestaurants ter wereld. De vaandeldrager 
van Dutch Cuisine creëerde tussen de kantoorkolossen in het hart van de Amsterdamse 
Zuidas een groene oase met een eigen 120 vierkante meter grote moestuin. Kusters 
tekende – geheel volgens hetzelfde eat local-principe – ook voor de kaart van het dit 
jaar geopende restaurant Persijn en rooftopbar Juniper & Kin in het veelbejubelde QO 
Hotel in het Amstelkwartier.
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SHANE KLUIVERT
YOUTUBESENSATIE EN AUTEUR KOKEN MET SHANE

JOËL BROEKAERT
CULINAIR JOURNALIST

RENÉ PLUIJM
PLUIJMS EETBARE WERELD

Wie ooit de fout heeft gemaakt om onder werktijd het YouTube-kanaal (80K volgers) 
of de insta (351K volgers) van de elfjarige Shane Kluivert te openen, weet waar we het 
over hebben: deze kleine man is verslavend om naar te kijken. Zo aandoenlijk heerlijk 
koken als hij kan niemand van die leeftijd. Na het succes van zijn YouTube-video’s, 
kwam er dit jaar dan ook een heus kinderkookboek: Koken met Shane. Kip katsu of 
melanzane à la papa, anyone?

De restaurantcriticus van NRC Handelsblad at bij het nieuwe Noma in Kopenhagen en 
ging er compleet uit zijn dak. ‘Briljant’ en ‘geniaal’, zo noteerde hij extatisch. Op dat 
ene dessert na dan, een ijs en jus van braam met een kauwsnoepje van onder meer 
dennescheut. ‘Smaakt naar Roosvicee Ferro’, aldus Joël. Naast zijn noeste culinaire 
arbeid voor de krant en voor Vrij Nederland tekende hij ook de verhalen op voor het 
boek Thuis: het sympathieke thuiskookboek met recepten en persoonlijke verhalen van 
Jonnie en Thérèse Boer.

René zamelde met zijn crowdfundingactie genoeg geld in om zijn droom te 
verwezenlijken. Pluijms Eetbare Wereld: een kookstudio, proefl okaal, kookwinkel en 
productiehuis in één. Met de kookstudio speelt hij in op de groeiende belangstelling 
voor een gezonde levensstijl en de herkomst van ons voedsel. Zijn all-in-one ruimte 
brengt mensen bij elkaar en draagt kennis over – precies waar het bij eten om draait.
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FREDDY TRATLEHNER 
A.K.A. VJEZE FUR
KOOKLIEFHEBBER EN INSTAGRAMHELD

HAROLD & KARIN HAMERSMA
MENEER & MEVROUW HAMERSMA

DANNY JANSEN
TELEVISIEKOK EN KOOKBOEKAUTEUR

Van hypercreatieve lyrics naar ingewikkelde gerechten die niet onderdoen voor wat 
geserveerd wordt in een gemiddeld sterrenrestaurant. Op Instagram tovert Freddy 
Tratlehner a.k.a. Vjeze Fur het ene na het andere culinaire hoogstandje op tafel. 
Sowieso het grappigste wat we in jaren hebben gezien, niet in de laatste plaats 
omdat Vjeze het culinair vocabulaire ook voorziet van een stroperige Freddy-jus: 
bladeredeeg, petermeselie en noem maar op. En hoorden we in de wandelgangen 
nou ook nog iets over een kookboek?

Sinds jaar en dag een gouden duo. Meneer Hamersma weet alles over wijn, mevrouw 
Hamersma doet niets liever dan koken. Die krachten bundelen ze wekelijks in hun 
kookrubriek in Het Parool. Daarnaast runt mevrouw Hamersma een kookboekenwinkel 
en tipt ze sinds begin dit jaar iedere maand haar kookboeken top 5 voor The Read 
Shop. Ondertussen zond 24Kitchen het tweede seizoen uit van De Wit, Rosé & 
Roodtrip, waarin meneer Hamersma en Ronald Giphart langs wijnhuizen in Zuid-
Afrika gaan. 

Iemand die zichzelf ‘geen rock-and-roller maar een cholesteroller’ noemt, mag 
natuurlijk niet ontbreken op deze lijst. In zijn eerder dit jaar verschenen boek Vet Lekker 
brengt Danny een ode aan de Nederlandse snackcultuur. Hij duikt de geschiedenis in 
en geeft je het ultieme recept voor huisgemaakte frikandellen. If you can eat it, you can 
fry it, en Danny frituurt het allemaal.
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JORD ALTHUIZEN
BBQKONING

BETTY KOSTER
KAASCONNAISSEUR EN AUTEUR HOLLANDSE KAAS

MANON VAN ESSEN
FOUNDER MAGIONI

In 2018 bestendigde Althuizen zijn positie als dé ongekroonde barbecuekoning 
van Nederland. Voor zijn nieuwste  barbecueboek Smokey Goodness Winter, zijn 
vierde boek alweer, reisde hij af naar Lapland om verslag te doen van zijn ijskoude 
avonturen. Een boek met winterse recepten, inclusief gerechten met beren- en 
rendierenvlees en ander stoer vuurwerk voor op de  barbecue. En vers van de pers: na 
de vestiging in Antwerpen opent Jord volgend jaar in Rotterdam de tweede vestiging 
van next level barbecuerestaurant Black Smoke.

Betty Koster: de internationale en onbetwiste koningin van de kaas. En dan niet alleen 
qua kennis, want ook als affi neur weet Betty de kaas van haar leveranciers met verve 
naar een hoger niveau te tillen. Dat gaat dusdanig goed dat ze dit jaar met haar 
IJmuidense vestiging van Fromagerie l’Amuse verhuisde naar een nóg groter pand. 
Daarnaast schreef ze dit jaar ook het standaardwerk Hollandse kaas, waarin je alles 
leest over de lekkerste kazen uit ons land: van de makers en de dieren tot aan het gras 
en het landschap.

Deze voormalig app-ontwikkelaar verzamelde duizenden recepten voor 
bloemkoolpizza’s op Instagram en ging thuis aan de slag met haar versie van de 
perfectie groentebodem. Van de drieduizend pizza’s mislukte meer dan de helft, maar 
Manon ging vastberaden door. Haar groentepizza moest en zou in de schappen van 
Albert Heijn komen te liggen. En zo geschiedde: in 2016 lagen de groentebodems in 
30 AH-fi lialen, dat werden er al snel 180 en inmiddels liggen haar pizzabodems ook 
in de schappen van Jumbo, PLUS, Picnic, Coop en DekaMarkt. World domination it is.
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PEPIJN VAN DER WAA
NK BIERSOMMELIER

ONNO & CHARLOTTE KLEYN
CULINAIR HISTORICI EN JOURNALISTEN

PASCAL JALHAY
CHEFKOK

Enkele jaren geleden behoorde hij tot de eerste lichting afgestudeerde en 
gecertifi ceerde biersommeliers van Nederland. For the love of beer is zijn levensmotto. 
Deze man lééft bier. Via zijn eigen bedrijf BrewTaste organiseert hij proeverijen voor 
liefhebbers en horecaprofessionals om zijn uitputtende kennis over bier te delen 
met andere liefhebbers en geïnteresseerden. Dit jaar won hij het NK Biersommelier. 
Inmiddels draait Pepijn al warm voor het WK dat in 2019 plaatsvindt in Venetië.

Culinair veteraan Onno schrijft al ruim dertig jaar over eten en wijn, onder meer als 
volkskok in de Volkskrant. Dochter Charlotte is culinair journalist voor onder meer Het 
Parool en mag zich als een van de weinigen in Nederland Master in Food History 
noemen. Samen schreven zij Luilekkerland, een studieus naslagwerk waarin je niet 
raakt uitgelezen. Aan de hand van de verzameling kook- en receptenboeken van de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam beschrijven vader en dochter hoe Nederland 
de afgelopen vierhonderd jaar at en onze eetcultuur zich ontwikkelde. Must read!

Aan zijn avontuur met het prestigieuze restaurant Bougainville kwam dit jaar 
voortijdig een einde. Maar Pascal Jalhay, de enige chef die ooit in twee jaar tijd twee 
Michelinsterren wist te verkrijgen, is er de man niet naar om stil te blijven zitten. Hij 
vliegt de hele wereld over om de beste gerechten te ontwikkelen voor de business 
class en fi rst class van grote internationale airlines. Ook startte hij dit jaar een 
ambitieus boekproject, waarvoor hij afreisde naar zijn geliefde Indonesië: Pascal’s 
Baru Belanda, een culinaire ode aan de Indische keuken van toen en vooral van nu. 
Coming soon…
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RONALD GIPHART
SCHRIJVER ÉN KOOKENTHOUSIASTELING

HANS STEENBERGEN 
& ARJAN DE BOER
FOOD INSPIRATION

MACHIEL LAUMANS
LOCAL HARVEST

Kookt, eet én schrijft en combineert deze liefdes moeiteloos. Ook in 2018 liet Gip 
culinair gezien weer van zich horen. Als ambassadeur van de Nederland Leest-
campagne schreef hij mee aan de gratis themabundel Je Bent Wat je Eet. Ook was 
er zijn boek Smakelijk: een bundeling heerlijke verhalen die hij de afgelopen tien 
jaar schreef over zijn eetavonturen. En wat werden we weer vrolijk van het tweede 
seizoen van De Wit Rosé & Roodtrip op 24Kitchen, waarin hij samen met wijnvriend 
Hamersma op stap ging in Zuid-Afrika.

Inspirators van de professionele foodwereld. Middels hun multimediaal platform Food 
Inspiration reizen zij met hun team de globe rond om ons te informeren over de laatste 
foodtrends. Het digitale Food Inspiration Magazine kreeg een zusje in de vorm van 
een papieren kwartaaluitgave. Hoezo clickbaite? Leve longread! Dit jaar vierden zij 
de tiende editie van de Food Inspiration Days, het Lowlands-equivalent voor foodies 
met twaalf podia, tientallen talks en optredens en ruim honderd sprekers. Inspiratie 
indeed.

Machiel Laumans van Local Harvest verstaat de kunst van het betere snacken. Van 
bieterballen tot livarfrikandellen en gerookte ossenworst tot aan vegan vlammetjes. Hij 
heeft het allemaal. En zo niet, dat zorgt hij dat het er komt. In de Amsterdamse horeca 
staat Machiel niet voor niets bekend als de man van de betere borrelplank. Tijd dus 
dat deze niet te onderschatten bijdrage met veel bombarie wordt erkent.
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MARA GRIMM
CULINAIR JOURNALIST

MARCEL JUST DE LA PAISIÈRES
OUD REUCHLIN & BOELEN

DAAN FABER, IGOR SORKO 
& MAARTEN HOEKSTRA
MISTER KITCHEN

Met kroketten en champagne lanceerde zij in Eetsalon Van Dobben het 
Stadskookboek Amsterdam: een ode aan al het moois dat onze hoofdstad op 
eetgebied te bieden heeft. Met haar culinaire schrijverij voor kwaliteitsglossy’s als 
Vogue en Linda én vaste bijdragen in Het Parool en Radar, toont zij een productiedrift 
waar menig eetschrijver een puntje aan kan zuigen. Ze bedacht en schreef samen met 
Sergio ook en passant nog even het succesvolle thuiskookboek Smaakmakers, waarin 
de sterrenchef ons alles leert over het slim gebruiken van smaakmakers in de keuken.

Het is 285 jaar geleden dat Jacobus Boelen, de oprichter van Oud Reuchlin & 
Boelen, zich in het Poortersboek van Amsterdam inschreef als wijncoper. Hij was 
hiermee de eerste internationale wijnhandelaar van Nederland en grondlegger van 
het huidige bedrijf Oud Reuchlin & Boelen. Om een lang verhaal kort te maken: de 
oudste wijnimporteur van Nederland bestaat dit jaar 285 jaar en is tot op de dag 
van vandaag trendsettend als het gaat over welke wijn we met zijn allen drinken. 
Alcoholvrij, anyone? Gewaagd om je daar als vooraanstaande wijnimporteur op te 
richten. Jacobus Boelen is tevens een zelfstandig label binnen het wijnbedrijf dat zich 
richt op de topgastronomie.

Deze mannen waren vroeger vooral bekend als organisator van foodtruckfestival 
De Rollende Keukens, tegenwoordig zullen de meesten hen kennen door hun 
producten inmiddels te koop zijn bij zo’n beetje iedere Albert Heijn. Stukje voor beetje 
veranderen ze de markt van binnenuit met hun goed gevulde groentespreads en de 
nieuwste aanwinst in het schap: de V-burgers. Vegan en vegetarische burgers vol 
biologische groenten, peulvruchten, zaden, noten en paddenstoelen. Zo maken ze het 
ons een stuk makkelijker om een minder vlees te eten.
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GEERT BUREMA
EIGENAAR MERKELBACH EN SLOWFOOD ACTIVIST 

EDWIN FLORES
WILDPLUKKER

THEO VAN RENSCH 
& WILLEM HIMMELREICH
STERKLASOPLEIDING ROC AMSTERDAM

Hij werkte bij veel spraakmakende en invloedrijke restaurants in 020, waaronder 
Goudfazant en restaurant As. Inmiddels zwaait hij al tien jaar de scepter in restaurant 
Merkelbach, dat bekend staat om het gebruik van Nederlandse producten. Ook 
buiten Merkelbach is Burema actief voorvechter van het Nederlandse product en 
van slow food: hij is initiatiefnemer van de Slow Food Chefs Alliantie in Nederland en 
nauw betrokken bij Slow Food Nederland en de Youth Food Movement. 

Onze eerste echte wildplukker. Edwin plukt al jaren wilde kruiden, bloemen, bessen en 
paddenstoelen voor sterrenchefs als Joris Bijdendijk en Jonnie boer. Met Jonnie bracht 
hij er eerder dit jaar een informatief kookboek over uit: Eetbare paddestoelen, een 
leidraad om op de juiste wijze paddenstoelen te zoeken en te determineren. En nog 
belangrijker: hoe maak je daar dan vervolgens een spectaculair gerecht van?

Dé hofl everancier van toekomstige sterrenkoks. Samen bestierden zij de zogeheten 
Sterklas van het Amsterdamse ROC: de crème de la crème van leerling chef-koks 
in Nederland. Inmiddels zijn er ontzettend veel talenten door hen opgeleid, die 
bijna allemaal zonder uitzondering meedraaien in de top van de Nederlandse 
gastronomie. De beste Sterklas-leerlingen maken sinds dit jaar kans op de titel SVH 
Gezel Meesterkok: een initiatief van Gilde van Meesterkoks SVH. En tja, met zo’n 
prestigieus diploma kun je dus écht in elke topkeuken terecht.

21



41

40
42

JONAH FREUD
KOOKBOEKHANDEL & KOOKBOEKENMAKER

LYDIA VAN MAURIK
DE BOKKENBUNKER

JASMIJN BEERTHUIS
ALLERHANDE

Spin in het web én grote verbinder in kookboekenland – en niet alleen met haar eigen 
Kookboekhandel op de Haarlemmerdijk. Schrijft kookboekrecensies voor Het Parool, 
adviseert uitgevers en auteurs én maakt boeken zoals het recent verschenen De 
Elisabeth: een bewerkt naslagwerk van de beroemde huishoudschool in Culemborg. 
Jonah is bestuurslid bij de Stichting Gastronomische Bibliotheek van de UvA en wist 
dit jaar voor de Johannes van Damprijs legende Alice Waters naar Nederland te 
halen. Daarnaast is ze mede-initatiefnemer van de Kookboekenweek en jurylid bij 
Het Gouden Kookboek. Nieuws: met voormalig Bordewijk-chef Wil Demandt worden 
nieuwe uitgeefplannen gesmeed, zo zoemt het rond in culiland.

Het lijkt wel het jaar van de bok en daar mogen we blij mee zijn. Al die heerlijke 
bokjes die geen melk geven, kunnen we maar beter zelf opeten in plaats van naar het 
slachthuis sturen en het vlees vervolgens exporteren. De Bokkenbunker geeft bokjes 
uit de biologische melkgeitenhouderij een bokwaardig leven. Het vlees van die bokjes 
koop je vervolgens in een op maat gemaakt vleespakket. Van nekfi let en schenkeltjes 
voor de fanatieke thuiskok tot aan merguezworstjes en saté kambing voor haastige 
kokers.

Wat eet Nederland met de kerstdagen (en de rest van het jaar)? Grote kans dat het 
iets is uit de Allerhande, die dit jaar haar 35-jarig jubileum viert. Contentmanager 
Jasmijn Beerthuis heeft als jong culinair talent sinds dit jaar de regie over de recepten 
die in het magazine verschijnen. Ook is ze dit jaar afgestudeerd aan de Slow Food 
Youth Network Academy: een sympathieke club jonge voedselactivisten die zich 
ervoor inspant dat we ook in de toekomst lekker kunnen blijven eten.
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JOOSJE NOORDHOEK
CULINAIR EINDREDACTEUR

SAMUEL LEVIE
SMAAKBURGEMEESTER AMSTERDAM

JULIUS JASPERS
CHEFKOK EN CULINAIR ONDERNEMER

De redactionele steun en toeverlaat van menig bestsellende kookboekauteur. 
Van Dedikkevandam tot de boeken van Joris, Yvette en Samuel. Joosje houdt 
receptschrijvers scherp. Ook is zij de vaste tafelgenoot van Hiske tijdens haar 
restaurantbezoeken voor de krant; eerst bij Het Parool en nu bij de Volkskrant. 
Maar ssst… want dat mag eigenlijk niemand weten.

Hoe gaan we in 2050 met bijna tien miljard mensen de hele wereld van voedsel 
voorzien? Samuel liet het met The Food Line-up zien op Lowlands bij Brasserie 
2050. Ooit een steak tartaar van vijftig procent vlees en vijftig procent watermeloen 
gegeten? Daarnaast ontwikkelde hij in samenwerking met Joris Bijdendijk de Brandt 
& Levie Bokworst, onder meer gemaakt van geitenbok. Zijn inzet voor duurzaam 
eten maakte hem vorige maand tot de eerste Smaakburgemeester van Amsterdam. 
Daarmee is Samuel komend jaar ambassadeur van culinair Amsterdam en wij 
snappen wel waarom.

Je zou beter kunnen vragen wat deze man niét heeft gedaan: koken, catering, winkels, 
restaurants,  barbecuefestivals, televisie, hardware… Hij heeft het allemaal gedaan. 
Om nog maar niet te spreken over de vele kookboeken die hij heeft gemaakt én die in 
de maak zijn. Dit jaar kwam alweer zijn derde  barbecueboek uit en er staat nog meer 
op de planning. Zo werkt Julius momenteel aan de Stoofbijbel en in 2019 volgt ook 
nog een boek over groenten op de  barbecue. Een ding is zeker: Julius is nog lang niet 
uitgeschreven.
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GILLES VAN DER LOO
CULINAIR RECENSENT HET PAROOL

MARTEN VERDENIUS
MOMA

MAURITS & JESSICA TEPPER
BOERDERIJ EYTEMAHEERT

Hij las de rubriek al sinds zijn eerste afwasbaan, en nu schrijft ‘ie hem zelf. Gilles 
van der Loo nam in september het Proefwerk-stokje over van Hiske Versprille en is nu 
degene die de Amsterdamse horeca beproeft, beschrijft en bekeurt. Hij kiest daarbij 
niet voor de gebaande paden, maar gaat op zoek naar de verborgen parels van de 
stad. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen! 

Nee, we bedoelen niet The Museum of Modern Art in New York. We hebben het 
over het Amsterdamse MOMA, wat staat voor More Than Milk Amsterdam. Onder 
die noemer verkoopt Marten Verdenius sinds dit jaar zuivel van boeren rondom 
de hoofdstad. Van de ruim tweehonderd boeren die in een straal van circa twaalf 
kilometer rondom Amsterdam melk produceren, komt namelijk nog geen half procent 
direct terecht in de hoofdstad. Nu wel dus dankzij melkboer Marten. Kortom: de 
melkboer is terug en dat vinden we fantastisch.

Deze Groningse boeren strijden voor het behoud van de Groninger Blaarkoppen, 
of zoals zij ze zelf noemen: de polderpanda’s. Want niet alleen tijgers en panda’s 
worden met uitsterven bedreigd, zo ook de oer-Hollandse Blaarkop. Juist daarom 
strijden Maurits en Jessica ervoor deze koeien weer op de menukaart te zetten: op 
die manier kunnen ze inzetten op de groei van deze bedreigde diersoort. Duur vlees 
zeker? Dat valt reuze mee, en je haalt dit lekkere vlees gewoon rechtstreeks of online 
bij de boer. Easy peasy!
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MADINA MAMEDOVA
MAMA MADINA’S EN PATISSIER TOSCANINI

FRANK DE RUWE 
& REINIER STEURES
BUREAU NATWERK

ESTHER STAM
STUDIO MODIJEFSKY

Denk je bij glutenvrij zuurdesembrood niet meteen ‘shit ja, daar heb ik zin’? Snappen 
we helemaal, maar dat is alleen maar omdat je het glutenvrij zuurdesembrood van 
Madina nog niet hebt geproefd. Dit heerlijke brood won eerder dit jaar niet voor niks 
de eerste prijs bij de Amsterdam Food Pitch. En the best is yet to come, want in januari 
2019 opent Madina in de garage naast Toscanini een echte bakkerij. Misschien wel 
het beste nieuws van het jaar.

De mannen van Natwerk – bekend van hun werk voor FEBO – maakten ons ook 
dit jaar weer fl ink aan het lachen met hun geestige campagnes, dit keer met de 
enige echte FEBO-festivalgear. De camp-snacktasjes en T-shirts met het logo van 
de beroemdste snackbar van Nederland waren alom aanwezig op Lowlands. 
Veelgehoorde reactie op het festival: is FEBO de nieuwste sponsor? Briljante 
guerrilla-marketing anno 2018.

Wat hebben Da Portare Via, Café Piet de Gruyter, The Commons, The Roast Room, 
Visaandeschelde en Viscafé De Gouden Hoek met elkaar gemeen? De interieurs 
komen stuk voor stuk uit de koker van Esther Stam: de oprichter van Studio Modijefsky. 
De interieurgoeroe werkt ook nauw samen met de Drie Wijzen. Voor hen ontwierp 
ze Waterkant, Bar Botanique, Bar Basquiat, de Biertuin, Smokin’ Barrels, Bukowski, 
Maxwell én ze is bezig met hun nieuwste aanwinst: het Blauwe Theehuis.
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Street food is zonder twijfel de meest dynamische en 

geavanceerde food trend van dit moment. Nieuwsgierige 

consumenten zijn steeds op zoek naar nieuwe food 

avonturen – en willen gerust iets meer betalen voor 

eenvoudige maar o zo geniale gerechten!

Het SANTA MARIA STREET FOOD concept omvat 

een nieuw assortiment sauzen, rubs en kruidenmixen 

samengesteld na uitgebreid onderzoek bij mensen met een 

grote passie voor food. Onze zes nieuwe sauzen, acht rubs 

en twee spice mixen zijn allesbehalve gewoontjes en je 

kunt er eindeloos veel nieuwe gerechten mee creëren.



Neem contact op met Ronald Cappendijk,  
key account manager Foodservice, voor meer informatie. 

Email: ronald.cappendijk@paulig.com

SLIMME EN RUIMTE-

BESPARENDE VERPAKKING. 

GEEN VERSPILLING. IDEAAL 

VOOR TIJDELIJKE MENU’S.

VEEL VAN DEZE KNIJPFLESSEN 

ZIJN NU VOORZIEN VAN ONZE 

STAND-OPEN CAP JE HOEFT 

HET DEKSEL DUS NIET DICHT 

TE DOEN TUSSEN ELKE SHOT.

UNIEKE KRUIDENMIX 

VOOR HET MAKEN VAN 

SMAKELIJKE KIMCHI.

SNELLE EN GEMAKKELIJKE 

KRUIDENMIX VOOR HET 

MAKEN VAN INGEMAAKTE 

GROENTEN.

MAKKELIJK MET ÉÉN HAND  

TE GEBRUIKEN, SNEL EN 

EFFICIËNT.

KANT-EN-KLARE VERPAKKING

INSPIRED
STREeT
FoOD BY_

18 StREeT
HErOES
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ISABEL BOERDAM
DE HIPPE VEGETARIËR

ROGER BLOEM & SUSAM PANG
FOUNDERS FOODBLOGGER AWARDS

THOMAS ULJEE, PIET VAN WESTEN 
& JEROEN KLOMPE
TOMASU

In vijf jaar tijd wist Isabel Boerdam haar blog tot een van de grootste vega-platforms 
van Nederland te maken. Dit jaar lanceerde ze de Nationale week zonder Vlees en 
werd daarmee communicatietalent van 2018. Met dit initiatief – dat ze zo ongeveer 
in haar eentje uit de grond stampte – weet ze niet alleen de massa te enthousiasmeren 
voor de positieve impact van het eten van minder vlees, maar zet ze ook grote 
merken als Unox en retailers als Jumbo aan tot het uitbreiden van hun vegetarische 
assortiment.

Deze foodies struinen stad en land af voor de mooiste parels en nieuwste hotspots. 
Hem kennen we als co-founder van Cityguys, haar als foodblogger BySam. Dit jaar 
organiseerden ze voor de tweede keer de Foodblogger Awards; een prijs waarbij 
foodbloggers beoordelen welke restaurants hot and happening zijn. Vooralsnog 
beoordelen ze alleen horeca in Amsterdam, maar we kunnen niet wachten tot dit event 
zich ook in andere steden ontpopt. 

Vriendencollectief BoerBakkerBert lanceerde onder de naam Tomasu een sojasaus 
van Rotterdamse bodem. De minimaal 24 maanden gerijpte smaakmaker is gemaakt 
van in de regio Rotterdam geteelde sojabonen en granen en wordt volgens een 
eeuwenoud Japans keizerlijk brouwproces, eveneens in Rotterdam, gebrouwen. 
En man wat is die sojasaus lekker. Ook favoriet bij FavorFlav-vriend Schilo van 
Coevorden, die een met deze mannen eigen Taiko-sojasaus ontwikkelde.
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SANNE SLIJPER 
& MARTIJN DISSELDORP
TWO CHEFS BREWING & BAR ALT

JEROEN THIJSSEN
HISTORICUS EN CULINAIR JOURNALIST 

AREND KOEKOEK
PIXELFARMING

De Two Chefs lieten met Bar Alt een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. Een 
eigen fi ne-ding restaurant waar waanzinnig lekker craft beer wordt gecombineerd met 
waanzinnig lekker eten. Met meer dan honderd speciaalbieren van ’s wereld beste 
brouwers. De microbrouwers brachten ons ook hun eigen originele special editions 
zoals Space Monkey, een samenwerking met de eerste Nederlandse SF-fi lm Space 
Beers, en Adam’s Apple, een samenwerking met het Amsterdamse onderbroekenmerk 
Adam Underwear. 

Vijf jaar na zijn dood is ‘ie er dan eindelijk: de biografi e van Johannes van Dam, 
onbetwist een van de meest invloedrijke culinair journalisten van Nederland. Jeroen 
Thijssen sprak uitgebreid met vrienden, collega’s en bekenden en schetst het roerige 
leven van Van Dam. Gevreesd door de Amsterdamse horeca, soms zelfs gehaat, maar 
tot op de dag van vandaag alom gerespecteerd om zijn vakkennis.

Droom je van een moestuin maar heb je geen tijd om je groene vingers uit de mouwen 
te steken? Pacht dan een stuk grond via PixelFarming, de onderneming van Arend 
Koekoek. Jouw stuk grond is onderverdeeld in pixels en je kiest zelf wat je op iedere 
pixel wilt telen. Veldbonen, tarwe, wortels, aardappels, uien… You name it, they’ve 
got it. Een slimme robot op zonne-energie doet vervolgens de rest van het werk. Geen 
waterverspilling, optimale groei en geen bestrijdingsmiddelen. En als kers op de taart 
krijg je de oogst gewoon thuisgestuurd.
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ESMEE LANGEREIS
WIJNSCHRIJVER

JIGAL KRANT 
WINNAAR VAN HET GOUDEN KOOKBOEK 2018 

CHARLOTTE ZUM VÖRDE SIVE 
VÖRDING
EIGENAAR CHARLY’S ALL IS FAIR

Life’s too short to drink vieze wijn is haar motto. Esmee Langereis is journalist en 
columnist en schrijft over wijn in magazines als ELLE Eten, De Smaak van Italië, 
Bouillon!, Winelife en Harper’s BAZAAR. Sinds 2016 staat ze Harold Hamersma bij in 
het schrijf- en proefproces voor De Grote Hamersma en sinds 2017 deelt deze WSET-
gediplomeerde wijngek haar tips en tricks Makemewine.nl. Om Langereis wederom 
nog maar een keer te quoten: stop whining, start wining.

Hoe maak je thuis de lekkerste sabich en de knapperigste falafel? Jigal legt het je 
haarfi jn uit in zijn dit jaar verschenen kookboek TLV. Met zijn vlotte schrijfstijl en een 
fl inke dosis humor brengt hij een welverdiende ode aan Tel Aviv. Met de lekkerste 
recepten en prachtige verhalen, waardoor je je onmiddellijk waant in de stad waar 
men het leven elke dag uitbundig viert.

Bedacht dé oplossing voor wie wel meer plantaardig zou willen eten, maar de kaas 
niet wil opgeven. Met haar succesvolle food startup Charly’s All is Fair produceert 
Charlotte vegan kaas. Van ‘brie’ tot ‘parmezaan’, deze vegan kaasvrouw maakt 
allerlei soorten kaas op basis van fairtrade cashewnoten. Haar droom is om Charly’s 
de hele wereld over te brengen. Met lovende kritieken in het televisieprogramma De 
Nieuwe Lekkerbek en haar cashewkaas in de schappen van Ekoplaza is ze in ieder 
geval in Nederland is al lekker op weg. 
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RONALD HOEBEN
FOODTUBE

MARY VAN HOEK-HENDRIKS
HAS FOOD EXPERIENCE

MAROESKA METZ 
DESIGNER EN KOOKBOEKAUTEUR

Precies tien jaar geleden vatte Hoeben – samen met zijn culi-maatje Hamersma – 
het briljante plan op om foodvideo’s op internet te brengen. Eind 2018 passeerde 
het indrukwekkende archief 1200 fi lms en telde zijn YouTube-kanaal ruim 30.000 
abonnees. Niet alleen how to’s, maar ook informatieve video’s en dat allemaal zelf 
gedraaid. Welke chef stond de afgelopen tien jaar niet voor zijn camera? Verplichte 
kost voor elke foodie en chef. Hulde voor Hoeben!

Zat ooit in de peperkoek bij Peijnenburg, maar maakte de overstap naar het onderwijs 
en werd docent op de HAS. Daar ontwikkelde ze de leergang Food Innovatie & 
Design. Ook is Mary initiatiefnemer van de HAS Food Experience: het jaarlijks 
terugkerende evenement waarbij afgestudeerden hun nieuwste foodinnovaties laten 
zien en proeven. Met dat initiatief vertegenwoordigt ze Nederland dit jaar tijdens de 
Europese fi nale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) 
2018.

Kunstenaar Maroeska kennen we onder meer van haar interieurontwerpen en 
meubels, maar koken en eten spelen in haar leven een even belangrijke rol. Aan haar 
eerste kookboek, dat werd genomineerd voor Het Gouden Kookboek 2018, werkte ze 
maar liefst tien jaar. Nou, dat is eraan af te zien e te lezen. Hoe dan?! is een boek met 
ruim 120 basisrecepten, waarbij je door QR-codes te scannen video’s te zien krijgt 
over hoe je thuis de sterren van de hemel kunt koken. Hoe leuk?!
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ROBERT JAN DE BOER, YORAM 
BEMER & FEDDO TAMMINGA
BISQ SEAFOOD

HELEN ARIESSEN-SHACKLETON
TABASCO® (BICKERY FOOD GROUP)

WALDO WEIJSENFELD
WALDO CHOCOLADE & PATISSERIE

Startup BISQ Seafood brengt een smakelijke ode aan de Noordzee. Hoe? 
Vooralsnog alleen nog in de vorm van een overheerlijke Noordzee-bisque; een 
bouillon van Hollandse garnalen die zijn gevangen door eerlijke vissers. Onder meer 
te koop bij horeca-groothandels als Hanos, visgroothandel VM-vis en bij Marqt. 
Naast het ontwikkelen van lekkere visproducten, werken de mannen ook aan het 
tegengaan van voedselverspilling en het verduurzamen van het voedselsysteem. 
Kortom: lekker bezig.

Of je op een duikboot, in een spaceshuttle of gewoon in een restaurant zit: Tabasco® 
is alomtegenwoordig en dat al een hele poos, want de smaakmaker bestaat dit jaar 
150 jaar. Dat werd onder meer gevierd met een enorme party in Londen en een 
limited edition op basis van mousserende wijnazijn – de ultieme smaakmaker voor je 
bloody mary. En heb je ook de limited edition Scorpion al geproefd? Next level hitte 
in combinatie met de vertrouwde smaak van Tabasco®. Cheers, op naar de volgende 
150 jaar.

Onze grote vriend Waldo opende dit voorjaar Waldo chocolade & patisserie. In 
de kleine doch charmante winkel op de Amsterdamse Elandsgracht vind je bergen 
chocoladebrokken, mini-cheesecakes, frambozencrumbles, smeuïge scones en de 
ultieme brownies – allemaal made by Waldo. De hele FavorFlav-redactie is groot fan 
van deze getalenteerde koekenbakker, dus allemaal op naar de Elandsgracht!
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YONINA DE RUIJTER 
& STORM VOLLAERS
WEEKEND VAN DE ROLLENDE KEUKENS

GERT JAN GOMBERT
VIVERA

JUDITH EVENAAR
FOUNDER TRUFFELGAARD

Het jaarlijkse Weekend van de Rollende Keukens op het Westergasterrein is de 
moeder aller foodfestivals. De nestors van dit festival hebben dit jaar het stokje 
overgedragen aan een nieuwe generatie. De 28-jarige Yonina de Ruijter begon 
er ooit als glazenspoeler en voert er nu de directie. Dat doet ze samen met haar 
levenspartner Storm Vollaers, de zoon van Koen, die weer de oprichter en bedenker is 
van het rondreizende foodcircus Cantina Mobilé – waar het allemaal ooit mee begon. 
Hoe dan ook, nieuwe bruisende edities van dit unieke festival zijn hiermee voor de 
toekomst zeker gesteld.

Een honderd procent plantaardige vleesvervanger die echt naar vlees smaakt? Het 
leek lange tijd onmogelijk, maar de Biefstukc van Vivera komt aardig in de buurt van 
een vlezige structuur én smaak. Eerlijk is eerlijk: hij lijkt eerder op een goed bereid 
tartaartje dan op een biefstuk, maar met dit product kunnen de vega’s en vegans weer 
lekker aan hun ‘biefstukje’ met jus en witte boterhammen. Hulde!

Truffels vind je onder meer in Frankrijk, Italië en China. Dankzij Judith Evenaar zijn 
ze binnenkort ook in Nederland te vinden. En dat is op z’n zachtst gezegd een 
aardige klus. Al sinds april 2012 werkt ze aan de eerste en enige truffelkwekerij van 
Nederland: de Truffelgaard in Wageningen. De grond wordt voorbereid, hazelaars 
en eiken gepland en truffelhonden getraind. Wanneer we de eerste oogst kunnen 
verwachten? Hopelijk over een jaar of twee.
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GERARD JANSEN
FEVERTREE (VANILLA VENTURE)

BART VAN OLPHEN
FISH TALES

VERA BACHRACH 
FUTUROLOOG EN OPRICHTER ULTRA ULTRA

Een beetje gin-tonic maak je tegenwoordig – zowel in de kroeg als thuis – met Fever-
Tree. Gerard Jansen van Vanilla Venture introduceerde het Londense merk met succes 
op de Nederlandse markt. Dat is in principe nog tot daaraan toe, maar waarom Fever-
Tree bij ons op de redactie helemaal niet meer stuk kan, is door het enthousiasme 
van onze uitgever over dit merk. Met dozen tegelijk bestelt Ewart namelijk Fever-
Tree Naturally Light, wat slechts vijftien te verwaarlozen calorieën per fl esje bevat. 
En daar proef je dus niks van, dat is het mooie: deze tonic is even lekker als de 
caloriehoudende variant.

Ook in 2018 timmerde Bart hard aan de weg om eerlijke en duurzame vis de norm te maken. 
Zijn duurzame vis ligt niet alleen bij Albert Heijn in de schappen, maar is tegenwoordig ook 
verkrijgbaar in supermarkten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zijn tonijn uit blik is 
nog steeds de enige met een duurzaamheidskenmerk van Greenpeace en ook voor ansjovis 
en mosselen grijpen we steevast naar Fish Tales. Dit jaar maakte hij samen met Toine Wilke 
het kookboek Koken met zeewier en zilte groente, waarin hij handvatten geeft om een 
geweldige maaltijd met zeewier op tafel te zetten.

Ze is pas 29 lentes jong, maar Vera Bachrach wist al meerdere malen het nieuws 
te halen met haar onorthodoxe ideeën. Misschien ken je haar van het concept De 
Tostifabriek, maar dit jaar fl ikte ze het weer met de Doehetzelfkip: een kist die alles 
bevat wat je nodig hebt om thuis je eigen kippenvlees te produceren. Van ei tot kipfi let 
in negen weken. De Partij voor de Dieren vroeg de kippen ter adoptie af te staan in ruil 
voor gratis veganuggets. Tevergeefs: eind juni werden de vleeskuikens precies volgens 
plan geslacht.
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RODNEY NIKKELS & ENVER LOKE
CHOCOLATEMAKERS

OHAD MAIMAN
VISKWEKERIJ KINGFISH ZEELAND 

FENNY VAN WEES
VAN WEES DISTILLEERDERIJ

Rodney en Enver maken echte chocolade. Van boon tot reep dus, want in hun 
Amsterdamse fabriek doen ze alles zelf. Ja; ook het branden van de cacaobonen, die 
ze overigens direct inkopen bij boeren in Congo, Peru en de Dominicaanse Republiek. 
De bonen voor de favoriete reep van FavorFlavs Renée worden met een zeilschip op 
windkracht uit de Caraïben gehaald en all the way naar de Amsterdamse kade bij de 
chocoladefabriek verscheept. Fascinerend, belangrijk en bijzonder tegelijk.

De Pure Pacifi c Yellowtail van Kingfi sh Zeeland is dit jaar uitgeroepen tot dé winnaar 
van de Horecava Innovation Award (HIA). De kweekvis is een verantwoord alternatief 
voor overbeviste tonijnsoorten en voor zwaardvis. Hij wordt gekweekt op het land met 
honderd procent groene energie in gezuiverd Oosterscheldewater, wat zorgt voor een 
heerlijke vis met een stevige bite. Chapeau!

Haar boek Distilleren, de kunst van het ruiken is een van de mooiste boeken die we op 
de redactie in de kast hebben staan. Fijndistillateur Fenny van Wees schrijft dan ook 
als een raket en als ze niet in de voetsporen van haar vader was getreden, hadden we 
haar een baan aangeboden bij ons op de redactie. Daar heeft ze het helaas te druk 
voor, want in 2019 gaat de enige echte Van Wees Geneverschool van start, waarbij 
Fenny je leert genever te waarderen om wat het werkelijk is: een met liefde gemaakt 
product dat in proeverijen de gemiddelde whisky glansrijk verslaat.
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BART HOUBEN
BAKKERIJ HOUBEN

ALEXANDER BROUWER & TJITZE 
VAN DER DAM
HOTEL QO AMSTERDAM

NADIA ZEROUALI 
& SAMIRA DAHMANI 
COUSCOUSBAR

De worstenbroodjes van Bakkerij Houben zijn in Eindhoven en omstreken al 
jaren een begrip. Iedereen weet: bij Bart haal je de allerbeste. Dit jaar sloeg de 
worstenbroodbakkerij de handen ineen met vier sterrenchefs. Het resultaat? De 
Sterrenbox: een royale doos met daarin vijf worstenbroodjes, gemaakt door alleen de 
beste chefs. Van truffel tot Spaanse worst – al zit de klassieker van Houben natuurlijk 
ook gewoon in die doos, anders zou heel Eindhoven in protest komen.

In het nieuwe Hotel QO in Amsterdam draait het allemaal om luxe en duurzaamheid. 
Die duurzaamheid wordt doorgetrokken van het zelf bottelen van water in de 
hotelkamers tot aan restaurant Persijn, waar wordt gekookt met producten uit eigen 
kas. Voor de cocktails in cocktailbar Juniper & Kin, op de rooftop met prachtig uitzicht 
over de stad, worden de kruiden zelfs ieder uur vers uit de kas geplukt. 

Terwijl we struikelen over Asian inspired streetfoodrestaurants, bleef het in de horeca 
lange tijd stil op het Arabische vlak. Eind 2017 besloten Samira Dahmani en Nadia 
Zerouali dat gat te dichten en openden in Amsterdam-Oost de Couscousbar. We 
zijn nog geen jaar verder en de dames hebben al een tweede locatie geopend in 
de foodcourt van TU Delft. Daarnaast brachten ze eerder deze maand ook nog een 
prachtig kookboek uit dat bomvol fantastische couscousrecepten staat. Zo’n zin in die 
met pulled lamsvlees en geroosterde amandelen! 
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EMMA VEERHUIS
FOUNDER KITCHEN REPUBLIC ACADEMY

INGMAR VOERMAN
BEVERAGE JOURNALIST

NARESH RAMDJAS
FOODVERNIEUWER, NARESHTAURANT

Emma Veerhuis is medeoprichter van Kitchen Republic: een productiekeuken in 
Amsterdam-West waar tientallen innovatieve en succesvolle food-startups dagelijks 
hun producten bereiden. Daarnaast start Emma dit jaar met de Kitchen Republic 
Academy: een opleiding van twaalf weken waarbij toekomstige foodondernemers 
met behulp van design thinking worden klaargestoomd voor een carrière in food en 
beverage.

Freelance journalist Ingmar Voerman weet (bijna) alles over alles wat vloeibaar is. 
Daar schrijft hij onderhoudende en interessante artikelen over voor, tsja, waarvoor 
niet eigenlijk? Van horecavakblad Entree tot culinaire glossy ELLE Eten en het blog van 
Gall & Gall; Ingmar schrijft ervoor. Door zijn kennis is hij bovendien een veelgevraagd 
jurylid bij internationale bartenderwedstrijden.

Als iemand weet wat hot is in foodieland is het trendspotter, Masterchef-fi nalist én 
FavorFlav-coryfee Naresh Ramdjas wel. Deze enthousiasteling studeerde in 2014 af 
aan de Design Academy, waar hij zich specialiseerde in de link tussen food en design. 
Die combi zet hij ieder jaar door in zijn pop-up Nareshtaurant: dé hotspot van de 
Dutch Design Week. Alsof de beste man nog niet druk genoeg is, spot hij in de AH-
videoserie Appie Today ook nog de nieuwste trends op foodgebied.
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HENK-JAN KAKEBEEN
TASTE OF AMSTERDAM & RARE 

HUGO KENNIS
TELEVISIEKOK EN WORSTEN VAN BABEL

JOHAN VAN UDEN
SLAGERIJ EN EETWINKEL CHATEAUBRIAND

Het brein achter het populaire foodfestival Taste of Amsterdam, dat dit jaar alweer 
zijn tienjarig jubileum vierde. Een hele prestatie gezien het overvolle festivalaanbod 
in de hoofdstad. Maar dat is niet het enige wat Kakebeen doet. Met zijn culinaire 
evenementenorganisatie Rare houdt hij zich ook bezig met culinaire business-events 
en brand-activatie. En laten we vooral foodfestivals Butcher’s Heaven en het BBQ 
Winterfestival niet vergeten; een feest voor de carnivoren onder ons.

De immer gezellige Hugo was dit jaar wederom op zo’n beetje ieder culinair platform 
te zien. Van de 24Kitchen Food Truck Challenge tot aan 5 Uur Live en Koffi etijd. 
Verder stond hij deze zomer met de Worsten van Babel – het beruchte kooktrio dat 
hij vormt met Jasper en Marius Gottlieb – op de bühne bij theaterfestival De Parade. 
In hun voorstelling maakten de boys op een toegankelijke en vooral hilarische manier 
het vraagstuk van wel of geen vlees eten bespreekbaar. De clue? Hoe je het wendt of 
keert, kóók in ieder geval zelf! Kortom: belangrijke materie in een vrolijk jasje, daar 
houden we van.

Deze begeesterde en veelbekroonde slager is méér dan een ambachtelijke 
beenhouwer in de beste tradities. In Heemstede bestiert hij slagerij Chateaubriand, 
wat ons betreft een van de lekkerste eetwinkels van Nederland. Niet alleen vanwege 
de indrukkende dry-aged côte de boeuf die prominent in de eigen rijpingskast in de 
etalage hangt. Ook omdat Johan minimaal een keer per maand op en neer rijdt naar 
Rungis in Parijs om eigenhandig de lekkerste kazen, truffels van topkwaliteit en ander 
lekkers uit te zoeken.
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ALBERT VAN BEECK CALKOEN
FOUNDER MISTER COCKTAIL

BIG MAC
MCDONALD’S ICONISCHE HAMBURGER

MARIJKE DE LAAT & JORIS LANDA
BOUILLON BROTHERS

Gaat het over cocktails, dan weet Albert van Beeck Calkoen er sowieso raad 
mee. Sinds 2011 adviseert hij met zijn bedrijf Mister Cocktail drankmerken en 
horecaondernemers op onder meer het gebied van strategie en events. Ook 
organiseert hij de Amsterdam Cocktail Week en de populaire ginfestivals door 
het hele land. Daaronder valt ook het grootste ginfestival van Nederland hier in 
Amsterdam.

Kijk: de Big Mac is natuurlijk geen persoon, maar het is nou eenmaal een ultieme 
hamburger waar we niet omheen kunnen. Tenminste, wat ons betreft dan, want je 
bent fel tegen of een echte liefhebber. Wij horen overduidelijk bij die laatste groep; er 
bestaat geen betere remedie tegen een kater. De iconische burger viert dit jaar haar 
vijftigste verjaardag, wat betekent dat McDonald’s al een half decennium mensen 
van over de hele wereld verblijdt met het geluk dat een Big Mac heet. Ter ere van de 
legendarische burger lanceerde ze de McCoin: een speciaal betaalmiddel om je Big 
Mac mee te kopen.

Wat begon met een onschuldig gesprek aan de keukentafel, hebben Marijke de Laat 
en Joris Landa in drie jaar tijd uitgebouwd tot een succesvol bedrijf. Met Bouillon 
Brothers haalden ze de New Yorkse broth trend naar Nederland; eerst met een eigen 
tent in Amsterdam-West, nu liggen hun verse bouillons in het schap van de Appie. Kip, 
rund of miso; als basis voor je ramen, mosselen of gewoon zo uit een kop, je oma zou 
er haast jaloers van worden.
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GEERT & JOKE VAN DER KAA
DE WALNOOTHOEVEN

LINDA ROODENBURG
FOODMUSEUM EN AUTEUR FOOD IS FICTIE

FEMKE NIJLAND
KAASMAKER

Chaams Hoen, Noord-Hollands Hoen en Kraaikop. Kippenboer Geert van der Kaa 
zet zich in om zeldzame inheemse kippenrassen van weleer weer op de Hollandse 
menukaart te krijgen. Joris Bijdendijk is groot fan van hem. Geert slacht zelf, al maakt 
Den Haag dat steeds lastiger voor hem, maar Geert knokt dapper door. Al dit lekkers 
koop je in zijn boerderijwinkel in Hoeven (West-Brabant), maar voor de drukke 
Randstedelijke liefhebbers onder ons is er ook de optie om online te bestellen.

Duizendpoot Linda Roodenburg schrijft en fotografeert, maar maakt net zo goed 
tentoonstellingen en boeken. Dit jaar verscheen Food is fi ctie: een boek vol boeiende 
verhalen over voedsel en de cruciale rol die de vormgeving ervan speelt. Daarnaast 
is Linda oprichter van het virtuele FoodMuseum, waarin je kunt ronddwalen, 
tentoonstellingen kunt bezoeken en catalogi over voedsel en cultuur kunt raadplegen. 
Kortom: als het maar met eten te maken heeft én de diepte ingaat. 

Eerder dit jaar wonnen de honing-geitenkaas en XO (extra oude) kaas van Femke 
Nijland een Super Gold Cheese Award: de Oscar onder de kaasawards. De koeien 
van de familie Nijland kunnen altijd naar buiten en áls ze binnen zijn, liggen ze op 
waterbedden en ze worden gemasseerd. Niet verkeerd, doe ons ook zo’n stal. Of 
mogen we eweekend in jullie schuur komen bijtanken?
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PLASTICVRIJE WINKEL
EKOPLAZA

JONNEKE DE ZEEUW
MOONCAKE

MARIEKE GRAAT
TOO GOOD TO GO

Deze biologische supermarkt haalde dit jaar het nieuws op onder meer CNN, BBC 
en Al Jazeera met hun plasticvrije winkel in Amsterdam-West. Als dat geen invloed is, 
dan weten wij het ook niet meer. Want ja, dat aubergines en komkommers in plastic 
gewikkeld zijn is toch ook gewoon je reinste onzin? De plasticvrije winkel is inmiddels 
gesloten, maar Ekoplaza blijft onvermoeibaar strijden voor minder plastic en daarmee 
voor minder vervuiling. 

In 2016 kreeg Jonneke terecht de titel Foodblogger van het Jaar toegewezen. Niet 
gek, haar blogs en video’s over Neerlands culinaire smeltkroes laten ons keer op keer 
watertandend achter. In de loop der jaren is ze haar werk ook nog eens steeds beter 
gaan doen, dus what’s next Jonneke? Een eigen programma op televisie? Daarnaast 
kwam vorige maand haar eerste kookboek uit met de titel Mooncake - het bakboek. 
Een culinaire ode aan de Nederlandse bakcultuur anno nu: van bolo di pistacho tot 
medovik en fantacake. Alleen maar liefde.

Zonder twijfel is Too Good To Go de app van het jaar. Via deze app koop je 
bij diverse winkels en horecazaken een box vol met van die dag overgebleven 
etenswaren – tegen een très zacht prijsje welteverstaan. Van complete taarten – hartig 
of zoet – tot cold pressed juices, vegan salades en malse kippenbouten. Inmiddels is 
de app volop in werking in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en 
Tilburg en werken ze samen met HEMA. Duurzaam, goed eten en nog geldbesparend 
ook, wie wil dit nou niet?
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LOESJE TIELEMAN
LOUISE PETIT RESTAURANT

BEN BRUURS & THEA MOONEN
BOERDERIJ DEN ELSHORST

SELAHATTIN VURAL
PATATFILOSOOF

Pas 21 jaar oud en nu al een eigen restaurant dat hoge ogen gooit in de Rotterdamse 
culinaire scene. Petje af voor Loesje Tieleman. Begin september opende ze het Franse 
Louise Petit Restaurant. Denk aan huiskamersvibes, gezelligheid en klassiekers als sole 
à la meunière en boudin noir. Loesje is niet de eerste Tieleman die een zaak opent 
in Rotterdam. Zo zijn onder meer de Euromast, Hotel New York en Jamie’s Italian in 
handen van de familie. En nu is Loesje dus aan de beurt.

Bij boerderij Den Elshorst in het Brabantse Baarschot – vlakbij Hilvarenbeek – 
scharrelen de weidevarkens vrij rond in plaats van dat ze de hele dag op stal staan. 
Ben en Thea geloven in een duurzame, diervriendelijke en natuurlijke manier van 
varkens houden, wat resulteert in ontzettend smaakvol vlees. Of je nou een heel 
vleespakket wil kopen op Koopeenvarken.nl of tijdens een kinderverjaardag kleine 
biggetjes wil komen knuffelen – bij Den Elshorst kan het allemaal.

Samen met zijn vrouw bestiert patatfi losoof Selahattin de snackbar Abi Patat in de 
Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West. Selahattin – beter bekend als Abi, wat 
Turks is voor broer – zorgt tussen het frituren door voor een fi jne sfeer waarin jong en 
oud, arm en rijk zich welkom voelt en met elkaar in gesprek gaat. Als een vader waakt 
hij over de buurt. Abi kreeg in april dan ook de Amsterdamspeld voor zijn positieve 
invloed op buurt. 
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DELJA BLOM
YUZUCELLO

JENNIFER BREATON 
& REBECCA WIERING
FOUNDERS ZEEWAAR

YVONNE MODDERMAN & JEROEN 
VAN DER VORM
WIJN VAN BRET

Als enige in Nederland importeert Delja Blom Yuzucello: de Japanse equivalent van 
het Italiaanse limoncello. De verschillen? In tegenstelling tot de mierzoete limoncello is 
yuzucello friszuur met een overheerlijk bittertje in de afdronk. Ook bevat het een stuk 
minder alcohol, waardoor je het perfect de hele avond kunt drinken. Lekker nippen of 
on the rocks; wat ons betreft is yuzucello here to stay.

Jennifer en Rebecca zijn de oprichters van Zeewaar: een organisatie die werkt aan 
de totstandkoming van een parelketting aan kleinschalige zeewierboerderijen voor 
de Europese kust. De Nederlandse zeewierboerderij ligt in de Jacobahaven in de 
Oosterschelde. De dames doen er alles aan om duurzame zeewierteelt uit het water te 
tillen, want we hebben de Noordzee de afgelopen decennia fl ink leeggetrokken met 
wilde oogst. Kan best fl ink wat duurzamer dus.

Amsterdam en een wijngaard? Ofwel: kun je in Sloterdijk een wijngaard beginnen 
en wordt het dan ook nog eens goede wijn? Blijkbaar, want de Amsterdamse 
stadswijngaard Wijn van Bret doet het gewoon. Dit collectief van zeventig 
wijnliefhebbers maakt wijn en doet alles wat daarbij komt kijken samen: van tuinieren 
en snoeien tot aan het meedenken over het vinifi ceren zelf. De oogst is nét binnen en 
binnenkort kunnen we de wijn voor het eerst proeven. Wij zeggen alvast: proost op dit 
superoriginele initiatief.
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100 ANOUK SNELDERS
HEALTH FOOD WALL

Eind augustus opende in Kinkerstraat de eerste gezonde trekmuur van Nederland. 
Say what? Ja echt! De Health Food Wall om precies te zijn. In de muur vind je zes 
verschillende maaltijden: twee salades en vier grote maaltijden, allemaal vegetarisch, 
vaak ook veganistisch en ook zijn er glutenvrije opties. Initiatiefnemer en vega-chef 
Anouk Snelders bedenkt alle maaltijden zelf en laat ze eerst grondig testen door 
vrienden en familie. Prima ballotage, dachten we zo.
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1.  Jonnie & Thérèse Boer De Librije***

2. André van Duin Televisiepersoonlijkheid en presentator

3. Henk Jan Beltman Tony’s Chocolonely

4. Guillaume de Beer, Freek van Noortwijk & Johanneke van Iwaarden
 Horeca-uitbaters

5. Yvette van Boven Kookboekauteur en televisiekok

6. Alain, David & Tom Caron Café Caron en Petit Caron

7. Janny van der Heijden Televisie- en kookboekmaker

8. Wil Demandt Restaurant Bordewijk

9. Hidde de Brabander Meester Patissier

10. Michiel van der Eerde Head-chef en founder BAUT, C en ZUID

11. Tess Posthumus ‘s Werelds beste vrouwelijke bartender

12. Schilo van Coevorden Executive chef Taiko (Conservatorium Hotel)

13. Hiske Versprille Culinair journalist

14. Miljuschka Witzenhausen Presentator en kookboekauteur

15. Sergio Herman Horeca-ondernemer en sterrenchef

16. Richard van Oostenbrugge & Thomas Groot Restaurant 212

17. Riad Farhat, Jason Berg & Piet van der Graaf De drie wijzen uit Oost

18. Luc Kusters Chef-kok Bolenius*

19. Shane Kluivert YouTube-sensatie en auteur Koken met Shane

20. Joël Broekaert Culinair journalist

21. René Pluijm Pluijms Eetbare Wereld

22. Freddy Tratlehner a.k.a. Vjeze Fur Kookliefhebber en Instagram-held

23. Harold & Karin Hamersma Meneer & mevrouw Hamersma

24. Danny Jansen Televisiekok en kookboekauteur

25. Jord Althuizen BBQ-koning

26. Betty Koster Kaas-connaisseur en auteur Hollandse kaas

27. Manon van Essen Founder Magioni

FAVORFLAV FOOD TOP 100 2018
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28. Pepijn van der Waa NK Biersommelier

29. Onno & Charlotte Kleyn Culinair historici en journalisten

30. Pascal Jalhay Chef-kok

31. Ronald Giphart Schrijver én kookenthousiasteling

32. Hans Steenbergen & Arjan de Boer Food Inspiration

33. Machiel Laumans Local Harvest

34. Mara Grimm Culinair journalist

35. Marcel Just de la Paisières Oud Reuchlin & Boelen

36. Daan Faber, Igor Sorko & Maarten Hoekstra Mister Kitchen

37. Geert Burema Eigenaar Merkelbach en Slowfood-activist 

38. Edwin Flores Wildplukker

39. Theo van Rensch & Willem Himmelreich Sterklasopleiding ROC Amsterdam

40. Jonah Freud Kookboekhandel en Kookboekenmaker

41. Lydia van Maurik De Bokkenbunker

42. Jasmijn Beerthuis Allerhande

43. Joosje Noordhoek Culinair eindredacteur

44. Samuel Levie Smaakburgemeester Amsterdam

45. Julius Jaspers Chef-kok en culinair ondernemer

46. Gilles van der Loo Culinair recensent Het Parool

47. Marten Verdenius MOMA

48. Maurits & Jessica Tepper Boerderij Eytemaheert

49. Madina Mamedova Mama Madina’s en patissier Toscanini

50. Frank de Ruwe & Reinier Steures Bureau Natwerk

51. Esther Stam Studio Modijefsky

52. Isabel Boerdam De Hippe Vegetariër

53. Roger Bloem & Susam Pang Founders Foodblogger Awards

54. Thomas Uljee, Piet van Westen & Jeroen Klompe Tomasu

55. Sanne Slijper & Martijn Disseldorp Two Chefs Brewing en Bar Alt

56. Jeroen Thijssen Historicus en culinair journalist 

57. Arend Koekoek PixelFarming

58. Esmee Langereis Wijnschrijver

59. Jigal Krant Winnaar van Het Gouden Kookboek 2018

60. Charlotte Zum Vörde Sive Vörding Eigenaar Charly’s All is Fair
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61. Ronald Hoeben Foodtube

62. Mary van Hoek-Hendriks HAS Food Experience

63. Maroeska Metz Designer en kookboekauteur

64. Robert Jan de Boer, Yoram Bemer & Feddo Tamminga BISQ Seafood

65. Helen Ariessen-Shackleton Tabasco® (Bickery Food Group)

66. Waldo Weijsenfeld WALDO chocolade & patisserie

67.  Yonina de Ruijter & Storm Vollaers Weekend van de Rollende Keukens

68. Gert Jan Gombert Vivera

69. Judith Evenaar Founder Truffelgaard

70. Gerard Jansen Fever-Tree (Vanilla Venture)

71. Bart van Olphen Fish Tales
72. Vera Bachrach Futuroloog en oprichter Ultra Ultra

73. Rodney Nikkels & Enver Loke Chocolatemakers

74. Ohad Maiman Viskwekerij Kingfi sh Zeeland

75. Fenny van Wees Van Wees Distilleerderij

76. Bart Houben Bakkerij Houben

77. Alexander Brouwer & Tjitze van der Dam Hotel QO Amsterdam

78. Nadia Zerouali & Samira Dahmani Couscousbar

79. Emma Veerhuis Founder Kitchen Republic Academy

80. Ingmar Voerman Beverage journalist

81. Naresh Ramdjas Fooddesigner en Nareshtaurant

82. Henk-Jan Kakebeen Taste of Amsterdam & Rare 

83. Hugo Kennis Televisiekok en Worsten van Babel

84. Johan van Uden Slagerij en eetwinkel Chateaubriand

85. Albert van Beeck Calkoen Founder Mister Cocktail

86. Big Mac McDonald’s iconische hamburger

87. Marijke de Laat & Joris Landa Bouillon Brothers

88. Geert & Joke van der Kaa De Walnoothoeven

89. Linda Roodenburg Foodmuseum en auteur Food is fi ctie

90. Femke Nijland Kaasmaker

91. Plasticvrije winkel Ekoplaza

92. Jonneke de Zeeuw Mooncake

93. Marieke Graat Too Good To Go
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94. Loesje Tieleman Louise Petit Restaurant

95. Ben Bruurs & Thea Moonen Boerderij Den Elshorst

96. Selahattin Vural Patatfi losoof

97. Delja Blom Yuzucello

98. Jennifer Breaton & Rebecca Wiering Founders Zeewaar

99. Yvonne Modderman & Jeroen van der Vorm Wijn van Bret

100. Anouk Snelders Health Food Wall
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