
In alle steden duiken ze
tegenwoordig op. Om ter
hipst, en met gerechten
uitdehelewereld.Enwat
steeds meer gebeurt:
foodtruck-bijeenkom-
sten. Dit weekend is er al
een foodtruckfestival in
Gent, en vanaf dan kan je
zowat elk weekend
ergens in Vlaanderen
terechtvoor zo’n culinair
festival :FoodFarmFiesta
inDeinzeenGent, of Bar-
rio Cantina in Oostende,
Antwerpen en Brugge.
De reeks groeit nog. Op
zulke festivals komen
tientallen trucks samen:
eten en drinken zijn het
belangrijkste, muziek
komt op de tweede
plaats.

181 leden
«Vorig jaar zijn we voor-
zichtig begonnen met
tweefestivals», klinkthet
bij Barrio Cantina. «In
Antwerpen hadden we
20.000 bezoekers op één
weekend. Elke dag krij-
genwemailsentelefoon-
tjes van mensen die zich
methunfoodtruckbijons
willen aansluiten.»Want

er komen er constant bij.
«Wij hebben nu al 181
aangesloten leden», zegt
de Belgische Foodtruck-
vereniging.
Volgens de organisatie
zijn de helft eenmans-
zaken.«Zenemenminder
risicodaniemanddieeen
restaurantstart.Deinves-
tering is lager, en er zijn
geen vaste kosten zoals
dehuur vaneenpand. En
vooral: veel vandiemen-
sen hebben geen perso-
neelskosten.»
Het jongste voorbeeld:
Hanne en Jaro, de win-
naarsvandevorigeeditie
van ‘Mijn Restaurant’. Ze
twijfelden lang over een
restaurant, maar het
wordt een foodtruck.
De nieuwste sector
in horeca-land
zou nu al een
omzet van
30 miljoen
euro
draaien.
Deze
drie
‘truck-
chauffeurs’ hebben
alvast geen spijt van hun
keuze.
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Het wordt de
zomer van de

‘foodtrucks’: niet
de klassieke

mobiele frituren en
hamburgerkramen
maar hippe busjes
en caravans waar
lekkere, verse —

én vaak gezonde —
snacks worden

klaargemaakt.Van
oesters over ba-

gels tot enchiladas
en muffins.

• JAN CLAEYS •

Vergeet de frituur, het
wordt de zomer van de

Ontbijten in stijl met
Nutella-sushi

«Hetontbijt isdebelangrijkstemaaltijd»,
zegt sterrenchef Roger Van Damme.
«Maar ik begrijp dat mensen het over-
slaan. Het is wat saai.» Nespresso vroeg
hemommet collega’s het ontbijt op te til-
len. «Ik heb sushi gemaakt met Nutella:
boterham smeren, oprollen en in sesam-
zaads draaien.» VanDamme, Filip Claeys,
DavidMartin en Jean-Philippe Darcis ser-
veren binnenkort eenmalig ontbijtmenu’s.
Meer info:www.nespresso.com. (JCD)

In heel Vlaanderen culinaire festivals met hippe busjes en verse snacks

Het voorbije jaar hebben Bel-
gischebedrijveneenrecordaan-
tal aan kroketten, puree en
chips verwerkt. De productie in
2014 was goed voor 3,8 miljoen
ton aan aardappelproducten.
Met 1,6miljoen tonblijven friet-
jesdegrootstecategorie.Tochwil
sectorfederatie Belgapom ons
land nog meer in de verf zetten
als aardappelproducent. Daarin
spelen frietjes de hoofdrol. De

boodschapvandecampagneisduidelijk:
de friet is van ons. «Het gaat er niet om
waar de friet het levenslicht zag, wel
waardeechtefrietcultuureenfeitwerd»,
klinkt het bij Belgapom. «Niemand kan
eromheen dat dit het geval is in België.»
Aan bewijzen geen gebrek: ons land telt
meerdan5.000frietkotenenVlaanderen
erkentde ‘frietkotcultuur’ als immateri-
eel cultureel erfgoed. De Franstalige en
Duitstalige gemeenschap ondernemen
stappen indezelfde richting.

‘French fries’ zouden dus ‘Belgian fries’
moeten heten. Daar zijn alle Belgen van
overtuigd, nu de rest van dewereld nog.
En daar zal James Bint (foto links) voor
zorgen. Dat is een cartoonfiguur die de
friet inEuropazalpromoten.Zijnreisbe-
gint op 1 mei in Milaan. Daarna volgen
Amsterdam, Parijs en Zürich. In Londen
sloegdeproefalvastaan,maartochfron-
sten heel wat Britten de wenkbrauwen
bijhetfiguurtje. InhetEngelsedialectbe-
tekentbintje ‘meisje vanplezier’. (HBR)

French fries? Nee, de friet is van ons

Monba Taco’s • Gilles Monbaillu • 32

«In Mexico het licht gezien»

Kasserol Belgische kost • Vincent Verbeeck • 32

«Geen zin om in een kelder te zitten»
«Ik doe dit samenmet mijn
broer. Ik ben kok van oplei-
ding, maar ik had geen zin
omhele dagen in een kelder
bezigtezijn. Ikwilbuitenzijn
en mensen ontmoeten, dus
is een foodtruck ideaal. Wij
serverenonzeklantenaller-

lei gerechten, maar er is
altijd een Belgische touch
aan. We hebben stoverij,
maar ook een burger met
Belgischwitloof. Allesmoet
verszijn,daarmakenweeen
erezaak van. Onze aard-
appelen kweken we sinds

kort zelf. Je ontdekt altijd
nieuwe plekken en nieuwe
mensen, maar een food-
truck heeft nog meer voor-
delen.Omdatweeenmobiel
restaurant zijn, moeten we
maar 6 procent BTW aan-
rekenen.»

Mechelen dient
bezwaarschrift
in tegen Uplace

De stad Mechelen dient een
klacht in tegen de komst van
Uplace,hetgigantischeshop-
pingcomplex annex bele-
vingscentrum dat in Mache-
lenmoetverrijzen.
Burgemeester Bart Somers
(Open Vld) is formeel: «We
zijn ervan overtuigd dat
Uplace een negatieve impact
heeftopMechelen.Datzullen
we proberen te bewijzen.
Daarna is het aandeVlaamse
overheidomoveronzeklacht
teoordelen.»
Ook de lokale fracties van
CD&V en N-VA scharen zich
achter de klacht. En dat
betekent dat alle partijen die
Uplace onlangs nog goed-
keurden op Vlaams niveau
(OpenVld, CD&VenN-VA)nu
vanuit Mechelen de komst
van datzelfde Uplace aan-
vechten.

Italië in ban van
corruptieschandaal
van 25 miljard euro
In Italie is wederom een
nieuw corruptieschandaal
aan het licht gekomen. De
vijftig verdachten zouden
aanbestedingen voor ver-
schillende projecten vervalst
hebben. Ze hielden een deel
van de kosten af, goed voor
een bedrag van maar liefst
25miljardeuro.
Onder andere de hogesnel-
heidstrein tussen Milaan en
Verona en een metrolijn in
Rome behoren tot de betrok-
ken projecten. Het schandaal
brengtdeItaliaansecentrum-
linkse regering zwaar in
verlegenheid.
Een van de opgepakte
verdachten zou een Rolex-
horloge en een baantje gege-
ven hebben aan de zoon van
de Italiaanse minister van
Transport. Dieweigert omop
te stappen. «Ik denk er niet
aan. Als ze mij een horloge
haddenaangeboden,danhad
ikwelgeweigerd.» (HBR)

3 miljoen Duitsers
gebruiken stimuli

op werkvloer
Bijna drie miljoen Duitsers ge-
bruikten al eens stimulerende
middelenombetermetdepres-
tatiedruk op het werk om te
gaan. Dat blijkt uit een studie
van het ziekenfonds DAK-
Gesundheit. Het aantal Duit-
sers dat ooit al medicamenten
namomdewerkdagdoorteko-
men, is in de voorbije jaren fors
gestegennaar6,7procent.Dat
komt neer op bijna driemiljoen
werknemers.
MaarDAK-Gesundheit gaat er
vanuit dat dat cijfer wel eens
veel hoger zou kunnen liggen.
Het ziekenfonds vermoedt dat
twaalf procent van dewerken-
de Duitsers wel eens stimule-
rende middelen nam. Dat zou
neerkomenopvijfmiljoenmen-
sen. Vooral medicamenten ter
behandeling van dementie,
depressie en concentratie- en
slaapstoornissen worden als
prestatiebevorderendemidde-
lengenomen. (HBR)

foodtrucks Stella’s
Soup

Soep en pasta
Eva Schell • 37

«15.000 euro
en ik had mijn
eigen zaak»

«Ik werkte vroeger in de HR-
sector. Ik verdiende goed mijn
boterham,maar ik werd er niet
gelukkig van. Tijdens enkele
maanden vrijwilligerswerk in
Madagascar heb ik beslist om
een foodtruck te kopen en te
beginnenmeteenmobielesoep-
bar. Veel meer dan 15.000 euro
kapitaal had ik niet nodig om
mijn eigen zaakje te starten. Ik
heb het even in hoofdberoep
gedaan,maar vooral in dewin-
termaanden was het moeilijk.
Nu ga ik opnieuw parttime
werken, en doe ik mijn soepbar
driekeerpermaandopen.»

«Ikwasal een tijdje aanhetuitkij-
kenomalszelfstandige tewerken
én ikbeneenhobbykok.Maareen
zaak beginnen in een vast pand
zagiknietzitten:danwasdeinves-

teringveel tegroot.Nuwas ikver-
trokkenmetpakweg10.000euro.
Ik hebheel veel gereisd. InMexico
wist ik dat het taco’s zouden
worden inmijn foodtruck.Bijmij is

allesvers. Ikmaakmijneigengua-
camole en de groentjes zijn dag-
vers. Ikhebsindskortenkelevaste
standplaatsen in Gent, en dus is
hetvanafnumijnhoofdberoep.»
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