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Slagerij Serry wint Geiwene Foersjet voor beste
Gentse droge worst

Pieter Serry van slagerij Serry in de Wolterslaan in de Dampoortwijk heeft de

Geiwene Foersjet 2021 voor beste 'druuge wust' in ontvangst mogen nemen.

Slagerij Serry gaf 12 andere Gentse slagerijen het nakijken met een worst verrijkt

met 'koantsjesvet', Tierenteyn-mosterd en L’Arogante-bier.
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Pieter Serry, tweede generatie zaakvoerder van slagerij Serry in de Wolterslaan, besloot om zijn

'druuge wust' nog een stukje Gentser te maken en presenteerde een creatie verrijkt met

'koantsjesvet', Tierenteyn-mosterd en het Gentse L’Arogante-bier. De smaakjury, bestaande uit

Luk De Bruyker (Pierke Pierlala), Olly Ceulenaere (Publiek), Norbert Van Speybroeck

(Landsbond der Beenhouwers) en Eddy Levis (Gentsche Sosseteit), kon die Gentse toets wel

smaken. Dat Serry een koksopleiding heeft genoten, was volgens de jury bovendien klaar en

duidelijk tijdens het proeven.

Op het eind was het de bijzondere smaak van de druuge wust van slagerij
Serry die ons als jury overtuigde. Hier werd gezocht naar een rijker, niet zo
traditioneel smaakpatroon. Geen experiment omwille van het experiment, maar
een zoeken naar verfijning.
— Luk De Bruyker, lid van de officiële smaakjury

Publiekswinnaar nog niet bepaald

Slagerij Marc en Hilde op het Gentbruggeplein in Gentbrugge behaalde de tweede plaats,

slagerij Raemdonck in de Molenstraat in Wondelgem eindigde op de derde plaats. De winnaar

van de publieksprijs is nog niet bekend. Gentenaars kunnen nog stemmen tot 1 december

via stamgent.be/geiwenefoersjet. Wie stemt, maakt kans op zijn leeftijd in aantal droge

worsten.

Met de jaarlijkse Geiwene Foersjet hebben we al de beste Gentse stoverij,
waterzooi, Pierkesplat en mastel bekroond, en dit jaar weten we wie de beste
Gentse droge worst maakt. Een leuke én lekkere manier om de creativiteit van
onze Gentse ondernemers in de kijker te zetten.
— Sofie Bracke, voorzitter PuurGent

Eerdere winnaars

Lees hier het volledige verslag van de jury

http://stamgent.be/geiwenefoersjet
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/46067-1637330742-Geiwene%20Foersjet%202021%20%20Juryverslag%20def-77859b.pdf


De Geiwene Foersjet, een organisatie van PuurGent in samenwerking met de erfgoedcel van de

Stad Gent, wordt al vijf jaar lang uitgereikt aan de maker van de beste versie van een Gents

gerecht tijdens ‘De Week van het Gents’. Vorige winnaars waren Brasserie Bridge (2017, Gentse

stoverije), De Raadkamer (2018, Gentse woaterzuije), Kantien (2019, Gentse Pierkesplat) en

Bakkerij Bernard (2020, Gentse mastel).
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