
DE INNOVATION 
AWARDS 2015
Jaarlijks worden in diverse categorieën de Innovation Awards en de Baanbrekers 
uitgereikt. Een onafhankelijke  jury bestaande uit specialisten uit de verschillende 
horecabranches, selecteerde de meest innoverende producten die werden 
voorgesteld op Horeca Expo in Gent. Hieronder geven we het resultaat van een 
grondige doorlichting. 

Ein-de-lijk kunnen we lang ge-
nieten van een gin-tonic zonder 
dat het drankje gaat verwate-
ren door het smelten van de 
ijsschilfers of ijsblokjes. Horeca 
Totaal verblijdt ons met grote 
ijsballen met een diameter van 

45 millimeter die pas na lange 
tijd beginnen te smelten. Ze 
worden gemaakt onder hoge 
druk en krijgen daardoor een 
uitzonderlijke hardheid en hel-
derheid. En het esthetische ef-
fect is evenmin gering.

“Het meeste effect krijg je met 
twee tot drie ballen in een 
groot bol glas”, adviseert Die-
ter Douterloigne, aankoper bij 

Horeca Totaal. “Het soort van 
cocktail doet er niet toe. Ma-
nuel Wouters van de bekende 
cocktailbar Sips in Antwerpen 
gebruikt ze trouwens voor al-
lerlei creaties. En omdat de bal-
len doorzichtig zijn, doen ze het 
ook mooi in gekleurde dranken. 
Ze zijn bovendien een echt Bel-
gisch product, gemaakt door 
een roomijsbedrijf in Deerlijk.”

INNOVATION AWARD 
BEVERAGES

DE GROTE IJSBALLEN 
VAN HORECA TOTAAL
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Peter Hoeks, directeur product 
management van ISPC, ontdek-
te de “colatura di alici” op een 
vakbeurs in Parma: “Het gaat om 
kleine flesjes ansjovisjus met een 
zeer geconcentreerde smaak. 
De jus wordt verkregen door 
schoongemaakte ansjovisjes in 
laagjes met zeezout op te leggen 
in vaatjes van kastanje- of eiken-

hout. Pas na anderhalf jaar wor-
den de vaatjes geopend en wordt 
de jus opgevangen en gefilterd. 
Enkele druppels op een pasta 
met venusschelpen en je krijgt 
een heerlijk resultaat. Idem in 
vinaigrettes voor zeevruchten of 
in dipsausjes. Colatura’s zijn een 
typisch streekproduct voor de 
Amalfitaanse kust tussen Napels 

en Salerno en onze bekroonde 
jus komt uit het dorpje Cetara.”
Hoewel deze artisanale parel 
teruggaat tot de Romeinse tijd, 
geeft hij ook een trend aan. In de 
zeer nabije toekomst gaan we in 
de gastronomie nog meer “nieu-
we” producten uit de zee kunnen 
ontdekken, zoals ravioli van zee-
wier of espuma’s van plankton….

In heel wat horecakeukens zal 
de baas zonder twijfel geknuf-
feld worden als hij zou investe-
ren in de PT Climate Plus: een 
vaatwasmachine van Winter-
halter die ook werkt als airco. 
“Onze doorschuifvaatwassers 
zijn standaard uitgerust met de 
recuperatie van warme dampen 
en met warmtewisseltechno-
logie, maar dit model gaat nog 
een stap verder”, vertelt Tim 
Van Assche, product & service 
manager van Eliona, de invoer-
der van Winterhalter. “Een in-
gebouwde warmtepomp gaat 
óók de warme omgevingslucht 
uit de keuken zelf halen en in-
zetten voor het opwarmen van 
water én tegelijk de afgekoelde 
lucht (18°C) weer in de keuken 
stuwen. Het systeem treedt in 
werking zodra de temperatuur 

in de omgeving 25°C bedraagt, 
óók als de vaatwasser zelf niet 
werkt. En iedereen weet hoe 
warm het in een horecakeu-
ken kan worden en zeker in de 
ruimte van de afwasser!”
Een driedubbele energiebespa-
ring en airconditioning als zéér 
welkom toemaatje. Door de 
hoge kostprijs lijkt het apparaat 
echter helaas niet weggelegd 
voor een doorsneehorecazaak. 
Tim Van Assche: “Al die techno-
logie heeft haar prijs, maar we 
werken eraan. We zijn aan het 
onderhandelen met de Vlaamse 
regering of ze niet een ener-
giepremie voor dit toestel kan 
toekennen. En laten we niet 
vergeten welk een belangrijke 
schakel de afwasser in elk res-
taurant is!”

INNOVATION AWARD FOOD

DE ARTISANALE 
ANSJOVISJUS VAN ISPC

DE INNOVATION AWARD 
EQUIPMENT

EEN VAATWASMACHINE 
EN AIRCONDITIONING 
IN ÉÉN APPARAAT VAN 
WINTERHALTER
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Laten we 
niet vergeten 
welk een 
belangrijke 
schakel de 
afwasser in elk 
restaurant is!
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238   1516 smaakmakers


