LEKKER

Frédéric en Maaike maken

DIPSAUSJE MET
KRAB EN EI

LEK ME

Frédéric Glorieux (34) is zaakvoerder van Rollie’s, het scharreleierenbedrijf aan de Candeléstraat in Rollegem dat al aan
de derde generatie toe is. Hij runt het bedrijf samen met
zijn vrouw Maaike Vandendriessche (29). Ze kweken ook
aardappelen, bieten, tarwe en maïs. Hun kinderen Joëlle (6)
en Richard (3) komen graag bij de kippetjes die zo’n twee
jaar op het bedrijf blijven. Bij Rollie’s werken ze op een
duurzame manier. “We geven de kippen plantaardig voer en
wekken onze elektriciteit in de stallen op met zonnepanelen.”
“Eieren mogen tot tien dagen na de leg ‘vers’ genoemd
worden”, stelt Frédéric. “Extra verse eieren worden ten
laatste vier dagen na de leg verpakt. Bij Rollie’s zijn de
eieren ‘kakelvers’, want na 24 uur liggen ze al in de rekken
van buurtwinkels, bakkers, traiteurs, slagers en warenhuizen. De eieren zijn te verkrijgen in de provincies West- en
Oost-Vlaanderen. Bij Rollie’s zelf kan je ook verse eieren en
aardappelen uit de automaat halen. (EDB)

LIPTJE

HET LEKKERSTE
UIT ONZE
EIGEN PROVINCIE

RECEPT
GF

West-Vlaanderen is een
paradijs voor lekkerbekken.
Hier wordt niet alleen op
hoog niveau gekookt,
maar worden ook in elk dorp
en elke stad de meest
heerlijke producten geteeld,
gekweekt en gemaakt.
Wekelijks verklapt zo’n
streekproductenmaker hier
zijn favoriete recept.

voor een potje dipsaus

INGREDIËNTEN
200 gram surimi
2 Rollie’s eieren
mayonaise
zout en peper
currypoeder
bieslook, munt of pijpajuin

WERKWIJZE

GF

Snipper de surimi in een kom.
Kook de eieren hard.
Voeg de mayonaise en de hardgekookte eieren toe aan
de surimi. Plet en meng alles met een vork.
Voeg een klein beetje zout toe en kruid stevig af met
currypoeder en peper.
Werk af met fijngesneden bieslook, munt of pijpajuin.
Serveer met Nacho Chips Naturel.

Flandrien Super 8

BROUWERIJ HAACHT

BIERTIP

In het machtige vacuüm tussen Vlaanderens Mooiste en de Helleklassieker móéten we gewoon een koersbiertje onder de loep houden. Een van de nieuwste
telgen in het genre is de Flandrien Super 8 van Brouwerij Haacht. Pas in november vorig jaar gelanceerd, en nog diezelfde maand kaapte het blonde gerstenat
al een zilveren medaille weg op de prestigieuze Brussels Beer Challenge. Onder
de ‘motorkap’ gaat een fruitig biertje met een alcoholvolume van 6,4 procent
schuil. De neus verraadt al meteen de kruidige toets van de Flandrien, wat de
eerste slok alleen maar bevestigt. De beloofde vanilletoets konden wij zelf
slechts vaag ontwaren, maar de dominante zoetigheid en lange nasmaak maakten veel goed. Wat ons betreft het ideale biertje om zondag een West-Vlaming
als eerste de velodroom van Roubaix te zien oprijden!
www.haacht.com

Wat is een lekkere maaltijd
zonder dito drank?
Wijnkenner Gido Van
Imschoot en bierfanaat
Philippe Verhaest geven
beurtelings een tip.
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