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16›03›2016

16›03›2016
De stad Brugge roept haar inwoners op om dertig dagen
geen druppel alcohol aan te
raken. Dry January bestond al
in het Verenigd Koninkrijk, en
soortgelijke periodes ook in Nederland en de Scandinavische
landen.

16›03›2016
Het Italiaanse Campari betaalt
684 miljoen euro voor de overname van het Franse Grand
Marnier. In Europa doet Grand
Marnier het niet goed, maar het
scoort in de VS.

Angelique Verniest, laatstejaarsleerlinge van Hotel- en
Toerismeschool Spermalie in
Brugge, behaalt goud in de
prestigieuze
koffiewedstrijd
Belgian Junior Coffee Ambassador. Elk jaar organiseert de
BJCA de wedstrijd ‘Belgian
Junior Coffee Ambassador’ in
samenwerking met Rombouts
Koffie. Tijdens deze wedstrijd
wordt de behendigheid van
laatstejaars van hotelscholen
(zowel van Vlaanderen als Wallonië) getest aan het espressotoestel.

17›03›2016
De prijs van de grijze noordzeegarnaal bereikt recordhoogtes
wegens het krappe aanbod.
Ook zalm is duurder dan ooit
door massale vissterfte. Die is
te wijten aan een luizen- en algenplaag.

22›03›2016
Zaventem en Brussel worden
opgeschrikt door terroristische
aanslagen waarbij 35 mensen
het leven laten en tal van gewonden vallen. Nog een hele
tijd zal de toeristische- en horecasector kreunen onder de gevolgen van deze brutale gebeurtenissen. Zowel de federale als
de Brusselse en Vlaamse regering komen de sector tegemoet
met steunmaatregelen.

22›03›2016
Michelin komt uit met een gids
met louter vrouwelijke chefs.
Het initiatief komt van Veuve
Cliquot.

23›03›2016
Sinds het begin van 2016 heeft
supermarktketen Carrefour in
ons land een kwart meer vegetarische gerechten verkocht. De
stijging doet zich voornamelijk
voor in het noorden van België,
en vooral in de grotere steden
en studentenregio’s. Eind 2015
meldde Delhaize ook al dat het
almaar meer vegetarische producten verkoopt.

17›03›2016
24

1617

Brouwerij Palm zet meer in op
speciaalbieren als Cornet.

26›03›2016
Brouwerij Palm maakt na jaren opnieuw winst. Terwijl het
hoofdbier Palm nog altijd achteruitgaat, zet de brouwer meer
in op speciaalbieren als Cornet.

30›03›2016
Horecagroothandel Metro experimenteert met serres in de
winkel in Duitsland. Kruiden en
bladgroenten worden er in een
serre gekweekt en de klanten
kunnen ze zelf plukken.

30›03›2016
De Vlaamse regering stelt haar
horecaplan voor. Daarmee wil
het de Vlaamse culinaire identiteit ondersteunen via acties als
Jong Keukengeweld, Flanders
Food Faculty. Verder wil ze een
betere ondersteuning bieden
voor starters, horecawerknemers en werkgevers, met een
wettelijk kader voor flexi-jobs,
extra overuren, …

26›03›2016
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