Op zoek naar veganistische adressen in de Kempen

Aardig plantaardig
Omnivoor of carnivoor, vegetariër, pescotariër, pollotariër of flexitariër, flexanist
of veganist? In welk vakje past uw eetpatroon? Aan hokjesdenken doen we niet bij
CittA, behalve als het op voedselvoorkeuren aankomt. En als het klopt dat het veganisme de wereld gaat veroveren, trekken wij de Kempen in. Op zoek naar bewijzen.
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De veganbeweging is aan een flinke opmars bezig.
Wereldwijd kiezen steeds meer mensen ervoor om
dierlijke producten door plantaardige alternatieven te vervangen. Voedingsblog Chef’s Pencil rangschikte begin februari twintig Europese landen op
basis van Google-zoekopdrachten die met veganisme te maken hadden. Hoe hoger de score, hoe
groter de interesse voor veganisme in dat land.
Groot-Brittannië voert de lijst aan, België staat op
de zestiende plaats met een populariteitsscore van
dertig procent. In de top 30 van steden waar je vegan kan eten, spotten we geen Belgische namen.
Maar wat niet is, kan nog komen. En als het regent
over het Kanaal, druppelt het ook bij ons. Want veganisme blijkt geen modegril, het is een blijver.
Een veganistische levenswijze wordt steeds toegankelijker en eenvoudiger. Tegelijkertijd weten
ook steeds meer mensen wat veganisme inhoudt.
Of het veganisme al is overgewaaid naar de Kempense horeca? “Als dat nog niet zo is, dan gaat het
komen”, meent Frédérique Haumont (35) stellig.
“De veganistische beweging is nogal luidruchtig,
ze laat zich overal horen. Wij maken al vijf jaar ijs,
ook veganistisch. Niet dat we daar destijds mee
uitpakten, integendeel. Want dan keken de mensen raar op en dat vegan etiketje was een reden
om het zeker niet te kopen. Maar anderhalf jaar
geleden keerde het tij. Toen dook het veganisme
ineens op in Hasselt. Van de ene op de andere dag
was het er. Sindsdien schieten daar de vegan
adressen als paddenstoelen uit de grond.”

Kleinschalig en artisanaal
Frédérique en haar zus Gaël (38) baten in Hasselt
Kokozi uit, een artisanale ijs- en cupcakebar met
een uitgebreid veganistisch assortiment. Ze bakken uitsluitend op bestelling. Op woensdag en zaterdag zakken de zussen af naar de Kempen. Om
hun afhaalpunten in Turnhout en Beerse te bevoorraden en om familie te bezoeken. “Wij zijn
opgegroeid in Turnhout”, vertelt Frédérique.
“Gaël ging in de horeca aan de slag, ik vertrok na
mijn studies naar Italië. Om ijs te leren maken aan
de Carpigiani Gelato University van Bologna. Ik
ben er een aantal maanden gebleven om zelf mijn
ijsrecepten te leren schrijven.”
“We koken allebei heel graag”, zegt Gaël. “Als kind
al. Koken en bakken heeft er altijd ingezeten bij
ons.”
In oktober 2013 openden de zussen in Hasselt een
ijssalon met cupcakes, gebak en quiches. “Dat het
iets met ijs zou worden, lag voor de hand na Italië”, meent Frédérique. “En Gaël wilde graag meehelpen. Zo zijn we er samen ingerold. Waarom we
in Hasselt een shop geopend hebben? Een deel
van onze familie woont er. Wij kennen de stad. En
toevallig kwam daar een interessant pand vrij. Bovendien is het een gezellige plek met sympathieke
mensen. Dus waarom niet? We zijn er ook gaan
wonen. Maar we kregen toch een beetje heimwee
naar de Kempen. Sinds oktober vorig jaar komen
we een paar dagen per week naar Turnhout en
Beerse om bestellingen te leveren.
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Een pikzwart
horentje met
pandaijs,
aardbei
frambozen
sorbet en hete
chocolade
truffel.

“We proberen
originele smaken en
unieke combinaties
te verwerken in onze
producten. Maar ze
blijven wel toegan
kelijk”, zeggen
Fréderique en Gaël
Haumont van
Kokozi.

En we denken erover om in de Kempen iets op te
starten. Alleen zijn we er nog niet uit wat we dan
met Hasselt moeten doen. Het is niet onze bedoeling om een keten uit te bouwen. We werken niet
met personeel, we doen alles met ons tweeën. Zo
kunnen we de kwaliteit van onze producten goed
in het oog houden. Het artisanale vinden we heel
belangrijk, dus houden we het bewust kleinschalig.”
Frédérique werkt in de Kokozi-keuken. Alles wat
met recepten schrijven, uitwerken en uittesten van
nieuwe producten te maken heeft, is voor haar.
Zus Gaël is verantwoordelijk voor de planning en
doet de bestellingen. “En ik help proeven”, pikt die
lachend in. “Ook heel belangrijk.”

Eten op maat
Gaandeweg merkten de zussen dat er meer vraag was
naar veganistische opties. “De tijdsgeest is
aan het veranderen.
Mensen staan meer
stil bij wat ze eten
en waar hun voedsel vandaan komt”,
klinkt het. “Vegans
zijn bekommerd om
het milieu en alles wat
met dierenwelzijn te
maken heeft. Daarnaast zijn er meer
mensen die rekening
moeten houden met allergieën en voedselintoleranties. De horeca is
geëvolueerd naar eten op
maat en wij zijn gevolgd. We
hebben niet alleen onze producten aangepast, we werken
nu alleen nog op bestelling.

“De tijdsgeest is aan
het veranderen.
Mensen staan meer
stil bij wat ze eten en
waar hun voedsel
vandaan komt”
Frédérique Haumont,
zaakvoerster Kokozi
Ons vegan assortiment is daardoor grondig uitgebreid. We zijn ons echt gaan verdiepen in de mogelijkheden van de veganistische keuken zodat we
onze klanten nog meer en vooral lekker vegan ijs,
cupcakes en gebak kunnen aanbieden.”
Of ze zelf veganisten zijn? “Wij zijn omnivoren”,
lacht Frédérique. “Wij eten alles. En dat vind ik
een voordeel. Want ik maak alleen dingen die lekker zijn. En toevallig zitten daar ook vegan producten tussen.”
“We laten al ons ijs en gebak eerst voorproeven
door familie en vrienden”, vertelt Gaël. “Als zij het
lekker vinden, komt het in ons assortiment.”
“En als ik een vegan recept volgde, zeg ik dat vooraf niet”, komt Frédérique tussen. “Ik vraag gewoon
of ze het lekker vinden. Als iemand durft op te
merken ‘Is dit vegan?’, dan weet ik genoeg. Dan
moet ik opnieuw beginnen.”
Wie vegan kookt, gebruikt alleen plantaardige ingrediënten. Dierlijke producten zoals boter, melk
of eieren, zijn uit den boze. “Wij vervangen eieren
door aquafaba, kikkererwtenvocht. En in onze
cakes verwerken we sowieso al geen boter. We kiezen altijd voor olie. Verder zit er ook bloem en suiker in. En een smaakmaker zoals amandelen, kokos of vegan chocolade.
Mensen vragen ons wel eens of een vegan taart

hetzelfde smaakt als klassiek gebak. Neen, dus.
Maar dat hoeft niet, vind ik. Ze zijn wél allebei
lekker. Zet onze vegan taarten maar gewoon op
tafel, zonder uitleg. Wedden dat iedereen ervan
geniet?”
De chocolade naked cake met rode vruchten, de
carrot cake met pecannoten en de chocomousse
naked cake doen ons alvast watertanden. “Ik heb
wel wat moeten zoeken om de gebakrecepten op
punt te stellen”, geeft Frédérique toe. “De smaak
zat meteen goed, maar de structuur was veel te
vast. Stapsgewijs heb ik uitgedokterd hoe ik luchtig vegan gebak kan creëren.”
En dan komt er nog een vegan ijsje met drie bollen
tevoorschijn. Een pikzwart horentje met panda-ijs,
aardbei-frambozensorbet en hete chocoladetruffel. “Het panda-ijs staat al een tijdje op de vegan
kaart van Kokozi. We maken het met kokosmelk
en verkoolde kokosschil. Dat zorgt voor een leuk
zwart-witeffect. We proberen originele smaken en
unieke combinaties te verwerken in onze producten. Maar ze blijven wel toegankelijk, we gaan
geen rare dingen doen omdat we per se speciaal
willen zijn.”

Klant is koning
Als het op eetgelegenheden aankomt, zijn we in de
Kempen flink verwend. Omnivoren (alleseters)
hebben er keuze te over. Carnivoren (vleeseters),
pescotariërs (eten geen vlees of kip maar wel vis)
en pollotariërs (eten geen vlees of vis maar wel
kip) vinden hier zelfs een restaurant dat exclusief
bij hun voedselvoorkeur past. En lezen we zo goed
als overal geen vegetarische gerechten op de
kaart? Hier en daar spotten we zelfs vegan opties.
En aardige koks die à la minute hun schotels aanpassen aan de vegetariër of veganist die zijn voeten onder tafel schuift. Of chefs die, als je het van
tevoren signaleert, een heel vegetarisch of veganistisch menu voor je samenstellen. Zelfs op gastronomisch niveau.
“Klant is koning”, knikken Peter Swiers (58) en
echtgenote Esmeralda Present (53), zaakvoerders
van brasserie Zuiderhuis in Noorderwijk (Herentals). “Dus hebben wij voor onze klanten vijf kaarten: een menu met vegetarische opties, een kinderkaart, een dessertmenu, een drankkaart en een
vegan kaart. We passen de kaarten maandelijks
aan zodat ook onze trouwe klanten geregeld verrast worden.”
De veganistische kaart bevat vier voor- en hoofd-

“Achter veganisme
gaat een hele wereld
schuil van nieuwe
producten en
mogelijkheden”
Peter Swiers

Een verlovings
taart van Kokozi
met vanille,
witte chocolade
en rode vruch
ten.
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De chocolade
naked cake met
rode vruchten.

Peter Swiers
(58) en echtge
note Esmeralda
Present (53) van
het Zuiderpers
huis in Noorder
wijk hebben ook
een vegan kaart.
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In de Thaise
rode curry
verwerkt de
chef een kokos
currysaus.

A

“Ik denk dat de sector
gaat evolueren naar
‘het is goed voor
mijn lichaam én
het is lekker’”

Chef Peter schotelt
ons in geen tijd
drie veganistische
gerechten voor.

Peter Swiers,
zaakvoerder Zuiderhuis
Gebakken
herfstgroenten
met granola.

gerechten en vier desserts. En dat wordt blijkbaar
geapprecieerd. Swiers kreeg onlangs een bedankkaartje van een gast. Die was lid van een veganistische vereniging en had kaartjes op zak om
horeca-uitbaters met een vegan-friendly menu
aan te moedigen. “Ik heb het gevoel dat een deel
van de horeca in de toekomst zal opschuiven naar
een veganistische basis”, vertelt Peter. “Vertrekkend vanuit gerechten in een bepaalde stijl die je
naar eigen smaak kan aanvullen met extra’s. Bijvoorbeeld een Thaise curry gecombineerd met kip
of vis. Nu doen we het net omgekeerd. We denken
eerst aan vlees of vis en kijken dan wat erbij past.
En de focus ligt vooral op ‘het moet lekker zijn’. Ik
denk dat de sector gaat evolueren naar ‘het is goed
voor mijn lichaam én het is lekker’.”
Swiers bespreekt met zijn chefs welke gerechten
er op het vegan menu komen. “Zij weten goed hoe

de veganistische vork aan de steel zit. Het is een
manier van koken waar je je echt in moet verdiepen”, vindt hij. “Veel uitproberen en testen. Omdat achter veganisme een hele wereld schuilgaat
van nieuwe producten en mogelijkheden. En de
verhoudingen van de voedingsstoffen in de gerechten moeten ook kloppen.”

Basis
Dat de keuken van het Zuiderhuis voorbereid is op
de komst van veganisten, mogen we proefondervindelijk vaststellen. Chef Peter verrast ons met
drie veganistische gerechten. Hij schotelt ons eerst
in olijfolie gebakken champignons met look, verse
kruiden en quinoa voor. Dan bereidt hij een Thaise
rode curry en gebakken herfstgroenten met granola.
“De basis van een aantal van onze bereidingen is

sowieso altijd vegan”, verduidelijkt Swiers. “In de
huisgemaakte granola zit bijvoorbeeld geen honing maar agavesiroop. Voor onze tomatensoep
werken we met een vegetarische bouillon. En de
kokoscurrysaus zonder room staat ook altijd
stand-by. Trouwens, voor de meeste vegan gerechten hoef je echt niet veel speciale zaken in huis te
halen.”
Of dat laatste klopt, komen we volgende maand te
weten. In april organiseren BE Vegan, de Belgische veganismevereniging, en de Gentse vzw EVA
(Ethisch Vegetarisch Alternatief, red.) opnieuw een
Try Vegan-campagne. Het opzet? Mensen inspireren om plantaardig te eten en vaker voor vegan te
kiezen. Benieuwd naar meer, melden we ons aan.
Meteen na onze inschrijving vinden we dit bericht
in onze mailbox: “Leuk dat je ervoor gekozen hebt
om meer plantaardig te eten. In april laten we je
een maand lang kennismaken met de verrassende
veelzijdigheid van de vegan keuken en geven we je
tips om op een eenvoudige manier je maaltijden
duurzamer en gezonder te maken zonder in te
boeten aan smaak en culinair genot.” Aangezien
wij thuis in de potten roeren, nemen onze huisgenoten nillens willens deel aan het experiment. Bij
deze zijn ze hiervan officieel in kennis gesteld. W

“De basis van een aantal van onze bereidingen is
sowieso altijd vegan”, verduidelijkt Swiers. “In de
huisgemaakte granola zit bijvoorbeeld geen honing
maar agavesiroop.

www.kokozi.be
www.zuiderhuis.com
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