
120115
Wie producten met uitgezeefd 
meel laat staan en volkoren 
neemt, reduceert zijn sterfte-
kans met acht procent, alleszins 
volgens vorsers van Harvard.

140115
Bakkers mogen niet te kwis-
tig omspringen met bloem. De 
inspectie waarschuwt warme 
bakkers voor zware allergie. 
Bakkersastma kost het Fonds 
voor Beroepsziekten elk jaar 4 
miljoen euro.

140115
Buikchirurge Kristel De Vogela-
re voert jaarlijks 350 maagver-
kleiningen uit en komt nu met 
een origineel kookboek ‘Lekker 
eten na maagverkleining’. De 
klassieke keuken is immers niet 
goed voor verkleinde magen. 

140115
Sinds kort op de afrekening 
van de Gentse studentenres-
taurants: “vettaks op frieten en 
kroketten: 0,30 euro”. Wie vet 
eet, betaalt extra.

150115
Hendrick Dierendonck, de ster-
slager die het ‘West-Vlaams 
rood rund’ weer op de kaart 
gezet heeft, opent in Koksijde 
zijn eerste nicherestaurant, dat 
hij Carcasse doopt. Foodies ne-
men zijn zaak, die uiteraard vol-
ledig aan vlees gewijd is, meteen 
onder vuur.

170115
Fabrikanten van zogenaamd 
plakvlees moeten van Europa 
expliciet vermelden op de ver-
pakking dat hun product uit 
aan elkaar gelijmde vleesrestjes 
bestaat. De lagere prijs is een 
van de belangrijkste bestaans-
redenen van plakvlees. Volgens 
Test-Aankoop is plakvlees net 
iets vatbaarder voor bacteriën.

170115
Een actie tegen een voordelige 
prijs in de Carrefour maakt dat 
in de boekentoptien categorie 
‘non-fictie – vrije tijd’ de eerste 
5 plaatsen worden bezet door 
Jeroen Meus’ boekenreeks ‘Da-
gelijkse kost’. De boeken wor-
den aangeboden tegen 5 euro.

JANUARI actua
Luc Tack, CEO van de 
weefmachinebouwer 
Picanol, wordt verkozen 
tot manager van het jaar. 
Twee gewapende mannen 
bestormen de redactie van 
Charlie Hebdo in Parijs en 
vermoorden er 12 mensen. 
Bij een antiterreuractie in 
Verviers worden 2 jihadis-
ten doodgeschoten. Kunst-
schilder Luc Tuymans 
wordt veroordeeld wegens 
plagiaat. 
 

010115
Innocenti vzw, de non-profit-
organisatie die vecht tegen de 
honger in de vierde wereld, 
trapt haar eindejaarsactie af 
in de spiegeltent op de Gro-
te Markt in Vilvoorde. Tot 17 
januari serveert de vzw 4000 
nieuwjaarsdiners in 15 Vlaamse 
centrumsteden en Brussel.

030115
Corné Port-Royal, een merk uit 
de stal van Neuhaus, is op de 
vingers getikt door de rechtbank 
van koophandel. Neuhaus kocht 
Corné Port-Royal over en wil de 
uitbater nu liefst zien vertrekken. 
De nv moet echter de Brussel-
se boetiek van André Vanparijs 
blijven leveren. Anders riskeert 
ze een dwangsom van 250.000 
euro “par manquement”. Een 
paar winkels liggen er tussen 
Neuhaus en Corné Port-Royal 
in de Koninginnegalerij.

060115. HelloFresh

080115. 

060115
De stad Brussel weigert nieuwe 
panden te bestemmen voor ho-
recaconcepten. Schepen Marion 
Lemesre (MR) wil daarmee de 
commerciële mix herstellen die 
in het gedrang kwam door een 
overaanbod aan cafés en snack-
bars.

060115
Filip De Pauw, de ex-kok van 
o.a. Hertog Jan, die in het 
nieuws kwam met een culinair 
eetkraam op het Theaterplein 
in Antwerpen, begint nu toch 
met een restaurant: Les Jours is 
gevestigd in de Lange Gasthuis-
straat in Antwerpen. Filip is toch 
van plan op zaterdag te blijven 
koken voor zijn marktpubliek.

060115
HelloFresh is in andere landen 
al een groot succes, maar is 
nieuw in België. De webshop 
levert wekelijks na de kantoor-
uren een box met daarin lek-
kere, gezonde recepten én de 
bijbehorende ingrediënten. Een 
complete maaltijd is er van-
af 4,45 euro per persoon per 
maaltijd. www.hellofresh.be

080115
Een wereldwijd voedseltekort 
nadert in sneltempo. Dat voor-
spellen de Wereldbank en de 
VN. Tegen 2050 zal de wereld-
bevolking groeien van 7 naar 9 
miljard mensen. Er zijn voldoen-
de slimme mensen met ideeën 
om het probleem op te lossen 
maar er zal geld nodig zijn. ‘Mo-
ney managers’ zullen hun han-
den moeten vuilmaken.

120115
Remedie tegen de invoering 
van de witte kassa: verander 
uw personeelsbestand, hou uw 
deur minder vaak open of ver-
hoog uw prijzen. Weinig restau-
rateurs durven echter aan de 
prijzen morrelen. Volgens de be-
cijfering van professor Houben 
(UHasselt) zal de witte kassa 
68.000 jobs kosten. We evolue-
ren naar restaurants waar klan-
ten die wat later komen eten, 
een spaghetti uit de microgolf 
zullen krijgen, aldus Houben.
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