BIJLAGE VAN

www.spiritofwinter.nl
! Spirit of Winter Betoverende Buitenfair

Pekelharingsweg 7a | 7414 KM Deventer
T. (0570) 63 58 67 | F. (0570) 60 94 02 | M. info@brinkverhuur.nl
WWW.BRINKVERHUUR.NL

Ontdek en beleef de Cantharel
tijdens Spirit of Winter

www.ontdekdecantharel.nl

B e t o v e r e n d e B u i t e n f a i r 							

Paleis Het Loo

Stap binnen in de wereld
van Spirit of Winter

Ga lekker lunchen in een van
de vele pop-up restaurants
of doe een koffietje, gemaakt
door een heuse barista in De
Koffiebar met live-muziek.

fashionshows

Ook dit jaar zijn er weer vier
culinaire toppers in de HofKeuken. Bjorn, Anne, Tamar
en Peter geven je ‘een kijkje in
hún keuken’ en hebben de lekkerste recepten en tips voor
de feestdagen. Kijken, ruiken,
proeven en genieten tijdens
de live cooking-sessies en natuurlijk mag je ze álles vragen.
Kijk voor het programma op
spiritofwinter.nl Vergeet ook
niet te proeven van de vele
heerlijke delicatessen in de
food-stands die je tegenkomt
op de Fair.
Geniet van de Fashionshows
onder de galerij van de Koninklijke Stallen. Gecharmeerd van een outfit? Dan
kun je deze meteen na afloop
in de stand van de standhouder nog eens rustig bekijken.
Maak een praatje met Butler
Paul; over ‘hoe heurt ’t eigenlijk’ kan Butler Paul je alles
vertellen. Butler Paul, bekend
van televisie en verbonden
aan The International Butler Academy, vertelt je leuke
weetjes over tafeletiquette,
zoals tafelschikking, servet-

Tip

neem even d
e tijd om
het verhaal
achter het
product te h
oren.

Spirit of Winter is hét inspiratie-event voor de feestdagen en
winter! Bij de 160 specialisten, smaakmakers, sfeermakers en
trendsetters vind je veel bijzondere producten. Van winterse fashion tot interieurverfraaiers, van handmade en hedendaags tot
duurzaam en doordacht. Allemaal producten waar je gewoon
blij van wordt.

pop-up restaurants
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ten vouwen of wijn schenken.
Wie weet reikt hij jou met zijn
witte handschoenen een glas
champagne aan, want Butler
Paul demonstreert ook hoe je
een fles champagne sabreert,
oftewel: met een sabel ontkurkt.
Magic Spirit of Winter by
Night vindt plaats op vrijdag
en zaterdag van 16.00 tot
20.00 uur. Met de vele flonkerende lichtjes, de prachtig
uitgelichte lanen en stands én
heel veel gezelligheid onderga
je een ‘magical’ beleving van
dé warmste winterfair van

’t land. By Night-tickets zijn
goedkoper dan een dagticket
en zijn geldig op een avond
naar keuze. Ze zijn verkrijgbaar aan de kassa en met korting online.

terras in de zon

Trotse huiscateraar tijdens

Kom langs voor een warme

Luxe belegde broodjes,

kop koffie met gebak in onze

een warme kop soep

tipi tent of geniet van een

en nog veel meer lekkers..

heerlijk glas wijn tussen de
kerstbomen op het horecaplein.

Graag tot snel!

Speciale actie!

Bij inlevering van deze
bon koffie met gebak
voor

€5,-



www.boenderscatering.nl

Spirit of Winter op Paleis ’t Loo!
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Liefde en
passie voor
het vak
Wim van Eendenburg, eigenaar van Estate Events, is al meer
dan 20 jaar actief in de evenementenbranche. Begonnen in
1996 als organisator van de Home and Garden Fair op het
bekende Landgoed Beeckestijn. Inmiddels zijn hiervoor in de
plaats nieuwe en hedendaagse ‘high end’ events gekomen:
Spirit of Winter op Paleis Het Loo en KerstFair Huis Doorn in
Doorn.
De organisatie van deze events
doet Estate Events in nauwe
samenwerking met Claudia
Beaumont en haar bedrijf
Claudia Beaumont Organisatie
& Advies. Samen staan zij garant voor succesvolle events
op schitterende locaties met
Paleizen en Landgoederen als
decor.
Wim en Claudia: “Het is elke
keer weer een uitdaging om

een succesvol event neer te
zetten en zonder de ondersteuning van een groot en
hecht team van medewerkers
zou dat niet lukken. Van kassadames, hostesses, verkeersregelaars, technici tot op- en
afbouwpersoneel. De ultieme
beloning is toch wel als je tijdens het event blije standhouders en bezoekers ziet. Daar
doen we het voor!”

Koksland.nl: wij maken thuis koken leuker maar vooral lekkerder!
Dit jaar staan we wederom op de
Spirit of Winter met onze zelfgemaakte
spulletjes, allemaal onbespoten,
uit onze boomgaard. Ook voor de
huisgemaakte GlŸhwein, broodjesworst
en huisgemaakte snert kun je dit jaar
weer bij ons terecht.
Op onze website Koksland.nl vind
je wekelijks nieuwe en smaakvolle
recepten, tips, kookspulletjes en
heerlijke ingrediënten om mee te koken.
Alle recepten zijn allemaal door
ons gemaakt en getest. De recepten
zijn makkelijk, soms wat moeilijker,
maar vooral lekker vers en gezond.

Spijbelen doen we trouwens net zo
graag, want eten is voor ons echt
genieten. Je kunt onze recepten
ook regelmatig in Nieuwsblad
Stedendriehoek vinden.
Daarnaast geven we veel workshops
op het gebied van (buiten) koken,
bakken en bereiden en geven we demo’s
met de apparatuur en kookspulletjes
die we zelf gebruiken en verkopen.
Voor een kookworkshop kun je bij ons
terecht, op onze locatie in Twello, met
in principe maximaal 25 mensen. Met
goed weer kunnen we daar ook nog in

de boomgaard aan de gang gaan.
Vanaf maart 2020 openen we naast
onze studio in Twello ook een tweede
locatie in Apeldoorn, die meer ingericht
zal zijn voor kleinere groepen en
productdemonstraties. Deze editie van
de Spirit of Winter gaan we ook weer
kookdemonstraties geven in de
HofKeuken. Vorig jaar was ons thema
sous-vide en dit jaar gaan we demonstreren wat je allemaal met een
powerblender kunt doen.
Kom je gezellig weer bij ons langs?

Peter Eemsing & Christa Dreef

Loods achter Ugchelseweg 56
7339 CK in Ugchelen
cooperzwonen
cooperz wonen
Tel: 06 82191476
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Wintershoppen en
inspiratie opdoen
Bohemia is ontstaan uit de liefde die eigenaresse Dana had
voor Ibiza. Al die beeldige en kleurrijke spullen die ze daar
tegenkwam, die moest je toch ook in Nederland kunnen krijgen!? Inmiddels koopt Dana over de hele wereld haar unieke en
aparte items in. Echte ‘boho musthaves’ die soms speciaal voor
Bohemia gemaakt worden! Dana: “In mijn stand vind je ook de
beroemde tassen van World Family Ibiza. Dit bedrijf is ooit letterlijk begonnen op het strand van Ibiza door Alok en Merel en
hun familie. Nu zijn hun prachtige, unieke, handgemaakte tassen met geborduurde versierselen over de hele wereld te koop.”

MOOD company is ontstaan na een fantastische reis naar Schotland die eigenaren Edwin en Miriam maakten. Het was al gauw
hun wens de mooie kwaliteitsproducten die zij daar tegenkwamen, in Nederland op de markt te brengen. Zoals prachtige wollen plaids, Scottish Fine Soaps en kaarsen van de Isle of Skye
company of de vrolijke ontwerpen van Gillian Kyle op theedoeken, trommels en bordjes. Het motto van Edwin en Miriam is
dan ook: ‘haal een stukje Schotland in huis!’
Maaike en Gerard Kampert hebben een passie voor heerlijk
warme, winterse truien. Met hun bedrijf Windfjord presenteren
zij al meer dan vijftien jaar de mooiste collecties. Zoals Noorse
truien van 100% merino-wol in de mooiste kleurencombinaties,
zuiver wollen vesten uit Nepal én nieuw in hun collectie: het
prachtige merk Dale of Norway. De naam Windfjord is met recht
een begrip geworden! Maaike: “Wij gaan in Nepal ter plaatse
kijken om de kwaliteit en omstandigheden te controleren. Er
wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid.”

HeJud, beroemd en geroemd in Nederland voor haar prachtige,
zilveren-sieradencollectie en eigenzinnige eigen ontwerpen, is
een vertrouwd beeld op Spirit of Winter. We hebben wel een
leuk nieuwtje te melden: HeJud heeft nieuwe eigenaren en dat
zijn Astrid Punt en Tannette Bravenboer! Astrid en Tannette:
“HeJud blijft staan voor een unieke collectie van topkwaliteit,
voor betaalbare prijzen en een uitstekende klantenservice. Hebben we iets niet in jouw maat, dan bestellen we dat speciaal
voor jou. De bekende Hejud-armband van maar liefst 26 massief zilveren ringen en bijpassende ring blijven uiteraard in de
collectie!”

P L AT T E G R O N D
Met ruim 150 smaakmakers,
sfeermakers en vakmensen...

www.qualivino.be

16

Qualivinhe
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Cafe Duo

13

Zjoko kuss

Sambal
Indische
worstjes
Spekkoeken
En méér..

www.norwegianpullovers.com

Sambalshop

5

Windfjord
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de rijke

veluwsestreekproducten.nl

josiensgeurboetiek.nl
15

smaak

Josien´s Geurboetiek

Veluwse Streekproducten
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Fashionshows
(alleen in het weekend)
Rondleiding stallen (14.00 u)
Lezing Paleis Het Loo (15.00 u)
Invalidentoilet
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Informatiestand
Spirit of Winter
EHBO punt
Rookzone
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Rundvleesproducten van eigen boerderij.
Catering
www.boerderijdestegge.nl
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De Stegge
RODE EN WITTE
GLUHWIJN
OP BASIS VAN
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16

VAN EIGEN
WIJNMAKERIJ

www.wijnmakerijdebetuwe.nl
14
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Hofkeuken
kookdemo´s

Wijnmakerij De Betuwe

www.vandervalkapeldoorn.nl
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de Cantharel

WWW.VELUWSE-CADEAUSHOP.NL
3

www.bolerocosmetics.nl

www.sabinefeuerstein.nl

9

Sabine Feuerstein

Veluwse cadeaushop
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Bolero Cosmetics

www.mad4beauty.nl

www.travelinoutdoor.com
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Axxess Gear
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Mad 4 Beauty
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Grand Pasteur

!

Grand Pasteur

Luxe gemengde
toiletwagen

Euro-wagen

Wilt u Advies of een
Oﬀerte op maat voor het
zorgeloos huren van mobiel sanitair?
Luxe Toiletwagens
passend bij uw evenement en gasten.

Industrieweg 36, 1521 NE Wormerveer
T: 075 - 628 63 33 • W: www.euro-toilet.nl • E: info@euro-toilet.nl

Royal
VIP-units

Afvalcontainer nodig?
vanwerven.nl
of bel 0525 63 1111
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NR Op de deelnemerslijst
G01 De Elzentuin/ De Noest
G02 Sysas pannen
G03 Poffertjes van oma
G04 I'M Mi
G05 Traiteur de Cantharel
G06 MGO Leisure Wear
G07 Scottish Pimpernel
G08 Majesteit
G09 WoonTeVree Glas Art Galerie
G10 Wild River
G11 Veluwse-CadeauShop
G12 Seazons
G13 Verroest
G14 Bolero Cosmetics
G15 Jakob Gerhardt
G16 Merino Sox
G17 Paradijshof
G18 Hey Bisco
G19 Private Chef Bjorn
G20 Koksland.nl
G21 PePe del Sol
G22 Hofkeuken-kookdemo's
G23 K & N gemengde kruiden
G24 Grand Pasteur
G25 Woolfashion
G26 Your Style Fashion
G27	Hoentjen Creatie - Dutch
Wood Design
G28 Arrigo.nl
G29 Marano Wellness
G30 Le Jeune de Lux Mode
G31 Mad4Beauty
G32 De Linnen Loods
G33 Keetjes
G34 Evermes BV
G35 Tuinhaard.com
G36 Leger des Heils
G37 Comfort trade
G38 Van Rooijen Tuinen
G40 EHBO en toiletten
G42 Catering Boenders
L01 Mandenvlechterij de Kim
L02 BROCANTE BIJ INGIE
L03 Art Impressions
L04 OlienFant
L05 Hertenhoeve de Lavei
L06 BALTIC BASICS
L07 Veluwse Streekproducten
L08 CINDIA
L09 ReduTools
L10 La Borsa Lederwaren
L11 Bloemen Groot Jebbink
L12 Decoration 4 Style
L13 UITGEVERIJ DE PARELTUIN
L14 Nooduitgang
L15 Rinus Buijs
L16 The Citadel Company
L17 Handmade Candles
L18 Atelier Paisleys
L19 Richwoods
L20 Bohemia
L21 Lots and More
L22 BIJ MP Headwear
L23 Prince Pie
L24 Studio Sif
L25 De borrelworst
L26 PrinceWillem.com
L27 Eijkens Huiden en Vachten
L28 Sabine Feuerstein | Goudsmid
L29 d'Oude Seylmakerij
L30 WoolLove by Claudia
L31 Bij Dian
L32 Petit Sac
L33 Kletspot
L34 Travelin'
L35 Vandiencashmere
L36 Stolt!

NR Op de deelnemerslijst
L37 Choco Maniak
L38 PuQi
L39 Caffè Duo
L40 Zjoko KuZz
L41 Digusti
L42 www.vanbruggenthee.nl
L43 De Steurhoeve
L44 De Zoete Zondaar
L45 Qualyvines
L46 De Oude Tijd Servies
L47 Sierart
L48 Zimbo-Arts
L49 Art Dolls
L50 LeBe
L51 DeZeepkist.nl
L52 JACK FUDGE
L53 Trend-Sieraden
L54 CaramelZ
L55 Oef-Fashion
L56 Speelbol
L57 Akker Lederwaren
L58	Happy Drops
L59 Brouwerij De Kip
L60 Bloemenscharen
L61 The Holy Spiritus BV
L62 Wijnmakerij "DE BETUWE"
L63 Chinese groene thee
L64 KRETA FEINKOST
L65 De Stegge
L66 De Lekkernij
L68 Catering Boenders
L69 De Stegge
S01 entree/uitgang
S02	infostand Spirit of Winter
S03 Sebastiaan met de Pet
S04 Country Living by Klaas Meijer
S05 YACHTING 1923
S06 The Fudge Man
S07 Vintage Flowers & Lifestyle
S08 Le Boutique
S09 Josien's Geurboetiek
S10 oozoo ixxxi Sieraadkado
S11 Andaloussi "Sense for fashion"
S12 Cooperz Wonen
S13 Sjaalmetverhaal
S14 Queenshair Proffesional
S15 Je Lieveling
S16 Bepstyle
S17 Coco Fashion & Et Merci
S18 Hejud
S19 MOOD Company
S20 Windfjord
S21 OGGI
S22 Mimi's
S23 WEARABLE ART
S24 GIOIA
S25 MoLelo
S26 SAMBALSHOP
S27 Quimper Sieraden
S28 Wijnkoperij Reijnen
S29 GAAFHOUT
S30 Prins Hendrik Garage
S31 Invaliden toilet
S32 Siersmederij J. Westerhof
S33 La Rose Bloem & Interieur
S34 Softub
S35 BankGiro Loterij
S36 Rondleiding stallen
S37 Lezing Paleis Het Loo
S38 Toiletten heren
S39 Desireé Wijgman
S40 fashionshow ( weekend )
S41 Coffee bar
S42 Uit in Apeldoorn
S43 Toiletten dames
S44 Aanspanplaats
S45 Sakura Import
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Workshops

Eigenaresse Anfre vond het verfijnde Paisley-motief als kind
al prachtig en toen zij in 2016 haar bedrijf begon, noemde zij
dit Paisleys. Veel inspiratie voor haar bedrijf haalt zij uit haar
favoriete bestemming: India. De levendige, kleurrijke marktjes
daar met mooie stoffen en verfijnd leer. Hier vindt zij onder andere prachtige, betaalbare sjaals en tassen. In haar stand vind je
nog veel meer originele en stijlvolle fashion-accessoires in leer,
wol, zijde of buffelhoorn. Anfre: “Een grote passie van mij is het
creëren en ontwerpen van sieraden van natuurlijke materialen,
zoals leer, zoetwaterparels, steentjes, pitten, hout en schelpjes.
Zelf aan de slag? Ik geef ook workshops in mijn atelier.”

Brouwer Jos Huijgens is al sinds de jaren ’90 bezig met bier brouwen en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in zijn eigen professionele brouwerij De Kip in Ossenisse. Inmiddels is hij Nederland
aan het veroveren met zijn bier, dat verkrijgbaar is in zes smaken met klinkende namen als Kiplekker, Krielkip, Kippevel, Heilig
Haantje of Scharrelkip. Allemaal gebrouwen met de beste ingrediënten, zoals de regionale gerst van Mouterij the Swaen. Jos:
“Het mooiste van bier brouwen is dat de smaken eindeloos zijn:
de combinatie van grondstoffen, maïsproces, lagering en wijze
van bottelen, het is allemaal van invloed op de smaak. Daarom
kan ik hier eindeloos mijn fantasie en passie in kwijt. Ik vertel je
er graag alles over in mijn stand en proeven kan natuurlijk ook!”

s
Geef een
een
shop
kookwork
!
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Kookworkshops voor iedereen, vanaf 1 tot 25 personen.
Kookworkshops
voor iedereen, vanaf 1 tot 25 personen.
Samen een kookworkshop volgen staat bij ons garant voor een gezellige en smakelijke invulling van je personeelsuitje, groepsuitje of
Samen
een kookworkshop
volgen
bij onswaarop
garantjevoor
een gezellige
en smakelijke
van
personeelsuitje,
familiedag!
Elke maand hebben
we eenstaat
themaavond
kan intekenen
voor jezelf
of kom sameninvulling
koken met
eenjevriend
of vriendin.
groepsuitje
ofcompleet
familiedag!
Elke kookstudio
maand hebben
een thema avond
je kunt
intekenen
voor jezelf
samenofkoken
In onze
uitgeruste
in hartjewe
Stedendriehoek
kunnen waarop
jullie terecht
voor tal
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Wilofje kom
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met een vriendeerst
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arrangementen. Wil je kokkerellen of eerst vergaderen en daarna de keuken in?
De nieuwe kookstudio
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in Twello.
Een website,
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vanvoor
onze alle
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is dat we bij mooi weer de maaltijden
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is van
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mogelijkheden.
kunnen nuttigen, of buitenkoken, in onze tuin. Wij werken met zoveel mogelijk streekgebonden biologische producten en ingrediënten voor

onzekookstudio
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in Apeldoorn
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groepen
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kookdemonstraties.
De nieuwe
van koksland.nl
intweede
Twello.locatie
Een groot
voordeel
onze
locatie
dat we bij mooi weer
de maaltijden kunnen nuttigen, of buiten koken, in onze tuin. Wij werken met zoveel mogelijk streekgebonden
biologische producten en ingrediënten voor
onze workshops. Medio maart openen wij ook
een 6
tweede
locatie
www.dekookworkshop.nl
| info@dekookworkshop.nl
| Tnog
+31
48 27
00in 17
Apeldoorn voor kleinere groepen en kookdemonstraties.

www.dekookworkshop.nl | info@dekookworkshop.nl | T +31 6 48 27 00 17
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Culinaire
workshops
bieden voor
ieder wat wils
Spirit of Winter is nooit compleet zonder het immens populaire live-cooking in de HofKeuken.
Elke dag geven vier chefs diverse culinaire workshops, ieder met hun eigen specialisme.

Ta m a r

Bjorn

Anne

Peter

Tamar Kersemaekers heeft
een grote liefde en passie voor
gastvrijheid, gastronomie en
gezelligheid en wil dat graag
delen met zoveel mogelijk
mensen, zowel bezoekers als
vakgenoten. Tamar: “Geïnspireerd door mijn favoriete keukengereedschappen: het mes,
de garde en de sommelier ben
ik de ‘Cuisultant’. Altijd scherp
(mes), kloppend (garde) en
verdraaid (sommelier) goed!”
In de HofKeuken vertegenwoordigt Tamar ‘PePe del Sol’,
een Spaanse delicatessewinkel in ‘s-Hertogenbosch en uiteraard ook aanwezig op Spirit
of Winter. Tamar gaat de gasten van de Winterfair kennis
laten maken met de culinaire
Spaanse klassiekers.

Private Chef Bjørn verzorgt dit
jaar de workshop Meet the
Chef. “Heb je een vraag over
eten in de breedste zin van
het woord? Kom naar een van
mijn workshops, dan beantwoord ik deze graag. Daarnaast laat ik zien welke producten onmisbaar zijn in een
goede keuken en met welke
producten chefs werken. En ik
laat je zien hoe je plantaardig
eten op een makkelijke manier een onderdeel kunt laten
zijn van een gezond eetpatroon. Eten is een feestje. Eten
is verbinden, beleven en ontdekken.” Private Chef Bjørn
staat voor echte smaken en
de hoogste kwaliteit. Hij werkt
uitsluitend met verse, pure en
huisgemaakte producten uit
het seizoen en waar mogelijk
lokaal en biologisch.

Anne Grootherder is chocolatier en patissier. Ze ‘ontwerpt’
bonbons en maakt ze vervolgens met de meest moderne
technieken. Dat geldt overigens niet voor sommige ingrediënten, want die worden gewoon ‘ouderwets’ gekweekt
in eigen kruidentuin. Maar
genoeg over de techniek,
want het gaat uiteindelijk om
de smaak van deze prachtige,
ambachtelijke bonbons. En
die is echt verrukkelijk, alsof
er een engeltje over je tong
danst.

En dan is er ook nog Peter
Eemsing van Koksland.nl,
dat hij samen met zijn vrouw
Christa Dreef runt. “Met Koksland.nl maakten wij van onze
grote passie voor koken een
nieuw avontuur. Wij gaan tijdens Spirit of Winter vol inzetten op het blenden in de
keuken. Dat kan met veel verschillende ingrediënten. We
laten tijdens deze vijf plezierige dagen graag zien hoe je
om relatief eenvoudige wijze
de lekkerste sapjes, smoothies
en soepjes bereidt. Zeker soep
is ook een leuke touch richting
de kerstdagen. Maar ook met
droge ingrediënten kun je met
de blender heerlijk aan de
slag!”

De vier chefs verzorgen elke dag in toerbeurten hun workshops, dus alle belangstellende bezoekers vinden tijdens Spirit of Winter
wel een moment om zich te laven aan de culinaire specialiteiten. “We hebben er allemaal enorm veel zin in”, vertelt Eemsing.
“Naast dit alles serveer ik ook weer mijn huisgemaakte snert en staat er Glühwein voor onze gasten klaar. Iedereen is welkom, we
ontvangen u met open armen.”

TIJDELIJKE GEBRUIKSKLARE ACCOMMODATIES
VOOR EVENEMENTEN EN BEDRIJFSTOEPASSINGEN
OP ELKE MOGELIJKE LOCATIE.

!"*'
072 54 75 275 (verhuur) / 072 5 400 444 (receptie)
info.nl@losbergerdeboer.com
www.deboer.com
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Heerlijke
proeverijen

Het water loopt je in de mond bij het zien van de stand van De
Borrelworst. De (h)eerlijke authentieke worsten importeren eigenaren Dorien en Joan zelf uit de Franse Auvergne en Spaanse
Pyreneeën. Joan: “In deze gebieden heerst een microklimaat
dat perfect is voor het drogen van de worsten. De worsten worden daar nog met de hand geknoopt en met natuurdarm gemaakt.” De Franse saucissons sec zijn er met onder andere olijven, noten, knoflook, vijgen en uien. Dorien: “Kom je ook een
stukje worst proeven in onze stand? En we hebben ook nog een
heleboel andere leuke producten, zoals tapasplanken en lederen schorten.”

Cooperz Wonen is een woonwinkel die je verrast! Eigenaren
Fokko en Margit hebben een passie voor doorleefde, antieke
meubelen en bouwmaterialen. Deze vinden zij o.a. in kloosters,
oude fabriekspanden en boerderijen. Daarbij is hun collectie aangevuld met mooie en hedendaagse woonaccessoires waarmee ze
samen met de ‘spullen met karakter en een verhaal’ zoals ze deze
zelf noemen een interieur creëren waarin je je niet alleen thuis
voelt maar waar ook in geleefd mag worden!

Eigenaren Martin en Sandra zijn in 2013 gestart met De Steurhoeve. Hiervoor heeft Martin geheel zelf hun voormalige gemengd-veebedrijf omgebouwd tot een heuse duurzame steurkwekerij, voor onder andere de productie van kaviaar van de
Siberische Baeri-steur. Martin: “Wij produceren niet alleen het
‘zwarte goud’, maar verwerken de hele vis van ‘nose to tail’. Het
vlees wordt vers verwerkt of gerookt, de graat gebruikt voor
bouillon, zelfs de huid kan gelooid worden tot leer. Tijdens de
kweek gebruiken we geen antibiotica en het voer is GMO-vrij,
zodat de smaak zo puur mogelijk is. In onze producten zitten
uiteraard geen conserveermiddelen en we zijn ‘Viswijzer oké.”
Sandra: “Kaviaar is heerlijk op een Blini, maar ik laat je de kaviaar ook graag ‘van de hand’ proeven. En wil je zien hoe het productieproces in zijn werk gaat? Wij ontvangen je graag op onze
kwekerij voor een rondleiding met proeverij.”
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