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Wim Ballieu en Michaël Vrijmoed inspireren
jonge chefs om plantaardig te koken

In de stedelijke Hotelschool Gent staat respect voor lokale en eerlijk

geproduceerde producten voorop. De school stapt dus graag mee in het project

Andermaal. Dit schooljaar krijgen de leerlingen van de Hotelschool vijf

workshops over vegetarisch en veganistisch koken. Wim Ballieu en Michaël

Vrijmoed, peters van het project, geven de eerste workshop.

De komende twee schooljaren organiseren BOS+ en EVA onder de naam Andermaal in twaalf

hotelscholen een reeks workshops over plantaardige voeding. Tijdens de workshops ontdekken

leerlingen hoe plantaardige gerechten deel uitmaken van een duurzame keuken. Ze leren ook

zelf recepten bedenken en bereiden. De beste recepten worden gebundeld in een kookboek voor

 alle Vlaamse hotelscholen en bibliotheken.
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Bekende peters

Chef Wim Ballieu, bekend van restaurantketen Balls & Glory, wordt een van de gezichten van

Andermaal. Opvallend, aangezien Ballieu bij het grote publiek vooral gekend is voor zijn

vleesgerechten. EVA-medewerker Ulrike Verdonck: “Wim is het perfecte boegbeeld. Hij is erg

bewust met voeding bezig en eet meerdere dagen per week vegetarisch. Een pleidooi voor meer

vegetarische gerechten is net krachtiger als het van een vleeseter komt.”

De tweede peter van het project is sterrenchef Michaël Vrijmoed. Zijn restaurant Vrijmoed werd

dit jaar nog uitgeroepen tot het op één na beste groenterestaurant ter wereld. “Vegetarisch eten

zit in de lift”, zegt hij. “In mijn restaurant kunnen mensen kiezen: vlees en vis, of vegetarisch.

Soms kiest twintig procent voor het laatste. Negen op de tien onder hen zijn meestal géén

vegetariër.”

Hotelschool Gent neemt voortouw

In Hotelschool Gent, gastheer voor de kookdemonstratie en de lancering, leren leerlingen ook

om ethisch en vegetarisch te koken. Er is ruime aandacht voor vleesvervangers en plantaardige

gerechten. Tijdens diverse uitstappen bezoeken leerlingen ook plaatselijke producenten, gaande

van een aspergehoeve tot een fruitteler. Zoals in alle scholen van de Stad Gent, is ook in

Hotelschool Gent donderdag veggiedag en eten de leerlingen op school vegetarisch.

'Hotelschool Gent is top, dat bewijzen alle prijzen die ze blijven binnenhalen.
En door hun deelname aan dit soort van projecten bewijzen ze dat ze mee
evolueren met hun tijd en dus aan de top blijven.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs  

Vlamingen verwachten vegetarisch alternatief

Een veggie en vegan aanbod op restaurant wordt steeds belangrijker: 74 procent van de

Vlamingen vindt dat er in ieder restaurant een vegetarische optie moet zijn, bijna één op de

twee wil ook een vegan optie. De interesse bij hotelscholen om rond vegetarische of

plantaardige voeding te werken is dan ook groot. Dat bewijzen de inschrijvingen voor

Andermaal. Na twee weken waren de twaalf plaatsen al volzet en werd er gestart met een

wachtlijst. Iets meer dan een derde van alle Vlaamse hotelscholen neemt deel aan Andermaal.

Het kookboek verschijnt in 2021.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Contact

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail               

sofie.redele@stad.gent               

Luc De Wispelaer, directeur Hotelschool Gent, tel. 09 269 86 00

Thibaut Joris, projectmedewerker BOS+, gsm 0477 57 37 82, e-mail

thibaut.joris@bosplus.be            

Ulrike Verdonck, projectmedewerker EVA, gsm 0497 78 59 95, e-mail ulrike@evavzw.be

                       

Bevoegd

BOS+ is een milieu-ngo met een hart voor bossen. 

zet zich in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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