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Koken met
kruiden én
gevoel
DOOR CAROLA PETERS

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - “Kijk, dit is borage.
Prachtige paarse bloemetjes, die het heel goed doen
in een lekker gerecht en
die ook nog eens heerlijk
smaken. En dit zijn de witte
bloemen van de Chinese
broccoli; weer heel anders
dan de Hollandse variant:
die bloeit geel. Koken met
zelfgekweekte groentes en
kruiden is creatief, leuk en
lekker!”
Aan het woord is Jos Grootscholten. Samen met Sharon Tettero
opende hij op 14 juli restaurant
Perceel in ‘t Oude Raadhuys aan
de Dorpsstraat. De jonge ondernemers zijn zowel zakelijk
als privé partners, en ze hebben
beiden al tien jaar ervaring in de
horeca. “We hebben allebei bij
gerenommeerde restaurants in
binnen- en buitenland gewerkt,
onder andere bij Noma in Kopenhagen, het beste restaurant
ter wereld”, vertelt Sharon trots.

Expositie ‘Tussen
IJssel en Rotte’
CAPELLE - Het einde van
5 landschappen nadert. Vier
keer sinds mensenheugenis is het landschap in dit
deel van Nederland helemaal veranderd. De huidige
expositie in het gemaal Jan
Anne Beijerinck geeft daarover tekst en uitleg. Velen bezochten die expositie en namen zich voor nog een keer
terug te komen. Velen ook
namen zich voor er naar toe
te gaan, maar deden dat nog
niet. Nu kan dat nog, maar
14 augustus is onherroepelijk de laatste dag. De expositie ‘Tussen IJssel en Rotte
- 5 landschappen op 1 plek’,
is te zien in het Historisch
museum Beijerinckgemaal,
Bermweg 13, Capelle; elke
zaterdag van 13.00 uur tot
16.00 uur. Toegang gratis.

Gevraagd!
Jos Grootscholten werkt
met kruiden als dille, borage, melisse, Chinese kers
etc. Kweekt u zelf kruiden of
groentes, als hobby bijvoorbeeld? En is uw ‘productie’
groter dan u zelf kunt opeten? Jos wil graag dat u in
dat geval dan contact met
hem opneemt. U kunt hem
bereiken op tel. 010 227 1922
of via info@restaurantperceel.nl. U vindt Perceel aan
de Dorpsstraat 3.

KLIK & WIN
Jos en Sharon zijn gek op verse, zelfgekweekte groentes en kruiden.

“Die ervaring kunnen we nu
goed toepassen in ons eigen
restaurant, waar we hoge kwaliteit willen leveren in een informele sfeer en voor een aantrekkelijke prijs. Ik houd me bezig
met de bediening en de wijnen,
en de hele inrichting hebben
we samen bedacht!”

Intensief
Jos is de kok van Perceel. Hij

heeft inmiddels een bakje uit
de keuken gehaald, dat gevuld
is met kleurige bloemetjes en
takjes. “Allemaal kruiden die
ik in onze eigen tuin gekweekt
heb”, zegt hij.
“In een voormalig druivenkasje heb ik artisjokken, broccoli, bietjes, diverse tomaten,
en in een ander deel van de tuin
staan groentes als sla en pastinaken. Ik vind het zo mooi om

al die producten te zien groeien.
Neem nu een artisjok: als je die
in de winkel koopt, realiseer je
je niet hoeveel tijd en werk nodig is om zo’n groente te laten
groeien tot een heerlijk, eetbaar
product.
Bijzondere kruiden voegen iets
wezenlijks toe aan een gerecht.
Ik heb zo’n 30 verschillende
kruiden en groentes, en dat
werk is heel arbeidsintensief.
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Eigenlijk kost het nu te veel tijd,
met de start van Perceel. Als kok
maak je veel uren.
Daarom wil ik in de toekomst
alleen nog de producten kweken die ik in het restaurant gebruik. Ik zou het leuk vinden als
mensen die het leuk vinden om
zelf kruiden te kweken, met mij
contact opnemen. Misschien
kunnen we dan gaan samenwerken!”

Knus Enzo stelt
een waardebon
van 25 euro beschikbaar,
kijk snel op
ijsselenlekstreek.
nl en win!

Nu e 500,00 korting op een van de topschermen uit onze collectie
(wij mogen van de leverancier niet met de merknaam adverteren i.v.m. te lage prijs)

Dit scherm is een absolute topper
Een zeer compact cassette scherm
Met een strak gelijnde voorlijst en bovenkap

Roomwit
Bruin structuur
Wit
Antraciet struc.

Koop nu een absolute topper

Alu look

Voor de prijs van een
gemiddeld scherm

Grijs structuur

e 1999,00 voor e 1499,00
+ trendpakket twv. e 300,00
prijsvoorbeeld van 500 x 250

GRATIS
Voor de dolle dwaze rolluik actie
Kijk op www.wullems.com

iedere maat leverbaar

Keuze uit:
-6 kleuren frame
-Doek uit trendcolletie
-Incl. motor + afstandbediening

Gratis trendpakket
Twv. e 300,00

(do-t/m zat.)

