Beste vishandelaar,

Jong geproefd is oud gesmaakt. Onder dat motto is VLAM partner van het nieuwe programma ‘Broodje Kaas’, om 17u45 te zien op Ketnet. Het jonge publiek leert er een
breder smakenpallet kennen en ook de seizoensvissen staan natuurlijk regelmatig op
het menu.
Onze seizoensvis bij uitstek voor oktober is de Vlaamse grijze garnaal. We ontwikkelden
enkele lekkere en eenvoudige garnaalrecepten, in samenwerking met NorthSeaChef
Stijn Bauwens. De handige receptfiche is vast en zeker een aanrader voor uw klanten!
Tot 10 oktober loopt ook de Vistournee-actie waarbij uw klanten een duoticket kunnen
winnen voor de Smaakboot. Meer info over deze wedstrijd vindt u achteraan in deze nieuwsbrief.
Ik wens u alvast veel succes.
Luk Huysmans
Productmanager vis
02 552 80 19

P.S.: Bezorgde u ons reeds uw mailadres? Binnenkort sturen we ook digitale nieuwsbrieven uit, zodat u heel eenvoudig alle folders,
affiches en ander materiaal kan bestellen. Stuur dus een e-mail met vermelding van de naam van uw zaak en btw-nummer naar
ria.pierlet@vlam.be en wij zorgen ervoor dat u niets mist!

Proeven doet kopen
Uw bereidingen kunnen er bijzonder lekker uitzien, heerlijk ruiken en vakmanschap uitstralen, maar uiteindelijk zal vooral de smaak ervoor zorgen dat ze ook gekocht worden. Daarom hebt u er alle belang bij om
producten te laten proeven en uw klanten zo te verleiden om ze te kopen. Mét resultaat overigens, want
degustaties leiden tot hogere verkoopcijfers!
TIPS:

• Verzorg uw presentatie en bied actief aan.
• Geef altijd een woordje uitleg bij uw 		
proevertje.
• Zorg altijd voor verse proevertjes.

• Geef de kans om het product meteen te 		
kopen.
• Koppel eventueel een kortingsactie aan uw
degustatie.

Meer tips om uw verkoop te stimuleren vindt u op www.visinfo.be/actiefiches.

EEN TERUGBLIK

In september zetten we de pladijs volop in de kijker. Dit verscheen onder meer in de media:
vers opgevist
door onze vissers

AANGEBODEN DOOR VLAM

VIS VAN BIJ ONS OP HET
RITME VAN DE SEIZOENEN
De Noordzee heeft het hele jaar door heel wat lekkers
te bieden. Kies je voor een klassieke pladijs, een minder bekende maar heerlijke steenbolk, of een exquise
zeeduivel? Of liever een Oostendse langoustine?
Onze duurzame seizoenskalender helpt je bij je keuze
en vertelt welke vis van bij ons nu op zijn best is. De
kalender houdt rekening met het paaiseizoen, de visbestanden en de aanvoer in onze Vlaamse veilingen.
Benieuwd naar de visseizoenen? Bekijk de kalender
op www.vis.be.

Deze vissen eet je in september:
pladijs  bot  griet  hondshaai  horsmakreel  kabeljauw  kongeraal  koolvis 
pollak  rog  schar  schelvis  tongschar
 wijting  zeebarbeel  zeeduivel  zeetong
 grijze garnaal
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IN DE KIJKER: PLADIJS

PIETER LONNEVILLE

FILIP CLAEYS

De NorthSeaChefs – Belgische chefs met een voorliefde voor Noordzeevis – zijn enthousiaste ambassadeurs voor vis van bij ons. Ze kiezen bewust voor
lokaal aangevoerde en seizoensgebonden vissoorten. Boegbeeld FILIP CLAEYS van De Jonkman** in
Brugge nodigt elke maand een collega-NorthSeaChef uit om te koken met de vis van de maand. In
september is dat PIETER LONNEVILLE van hoogkwalitatief eethuis Tête Pressé in Brugge. Bij Pieter
kom je thuis op restaurant. Je geniet er van lokale
topproducten met een zweem van culinaire nostalgie. Spektakel krijg je er gratis bij dankzij de knappe
open keuken.

GEBAKKEN PLADIJS MET PETERSELIEPUREE, TOMAAT EN JONGE UI (4 personen)
4 pladijsfilets  60 g boter  5 g Maldon Sea Salt Flakes (geen gewoon grof zeezout,
bevat mineralen die snel verbranden)  voor de peterseliepuree: 1 kg bloemige aardappelen, zout, 2 x 100 g volle melk, 100 g boter, 100 g (bio)koolzaadolie, 1 bot peterselie, 1
sjalot  voor de tomatensla: 200 g bio-tomaatjes, 1 bot lente-ui, olijfolie
1. De peterseliepuree: kook de aardappelen met een snuifje zout. Droog ze (na het afgieten) op het vuur en schud ze even op. Draai de aardappelen door een passe-vite.
Voeg er melk, boter en koolzaadolie aan toe. Laat afkoelen. Mix 100 gram melk met
3/4de bot peterselie tot een fijne massa. Kook het geheel kort op. Voeg de puree bij de
kokende melk en laat opwarmen. Versnipper 1 sjalot en snijd 1/4de peterseliebot fijn.
Voeg toe aan de puree voor een beetje structuur.
2. De pladijs: strooi de salt flakes in de pan en laat bruinen met de boter. Bak de pladijs
dan op de vleeskant.
3. De tomatensla: snipper de lente-uitjes, pel de tomaten (als het grote zijn) en snijd ze
in stukjes. Gebruik het sap van 1 tomaat en maak er met 2 maal zoveel olijfolie vinaigrette van. Voeg eventueel een beetje citroensap toe.
4. Doe een schepje puree op een bord. Lepel een portie tomaat en vinaigrette over de
puree en leg daarop de pladijsfilet. Werk eventueel af met restjes lente-ui.

Dankzij de pure smaak van pladijs, creëer je al een
droom door hem simpelweg te bakken in boter.
PIETER LONNEVILLE

CO-FINANCIERING EU

Goed Gevoel

Libelle Lekker

De Standaard
magazine

Horeca Magazine

VISINFO GRIJZE GARNAAL
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Er wordt het hele jaar door op garnaal gevist, maar het hoogseizoen is ongetwijfeld de nazomer tot november. Dan zijn de garnalen op hun
dikst. Garnalen worden direct op het schip gekookt in een grote ketel zeewater, waaraan een schep zout is toegevoegd. Elk schip heeft zijn
eigen recept. Daar hangen zowel de roodbruine kleur, als de pittige smaak en knapperigheid van af.

GARNAAL IN DE MEDIA

Van de populairste tv-kok tot een tweesterrenchef: heel wat professionele foodies scharen zich achter de duurzame keuze voor
noordzeevis van het seizoen.
 De NorthSeaChefs zijn enthousiaste ambassadeurs voor vis van bij ons. Ze kiezen bewust voor minder bekende
duurzame vissoorten en bijvangst uit de Noordzee. Elke maand duikt een NorthSeaChef in de keuken met een
seizoensvis van bij ons. Voor oktober is dat Stijn Bauwens van De Kruidenmolen in Klemskerke (De Haan). 		
Stijn koos met De Kruidenmolen voor een laagdrempelige en kwaliteitsgedreven bistroformule. Het resultaat
ziet u in publireportages in Goed Gevoel, Nina, (de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws), DMagazine
(de weekendbijlage van De Morgen), de weekendmagazines van Gazet van Antwerpen en het Belang van
Limburg. www.northseachefs.com
 Ook de vakbladen Horeca Magazine, Ambiance, Smaak en
Passion besteden aandacht aan de visseizoenen.
 Verder komen er in Libelle, op www.libelle-lekker.be en 		
op Libelle Tv lekkere recepten met garnaal aan bod.

 Elke eerste woensdag van de maand zet NorthSeaChef Filip
Claeys een seizoensvis in de kijker tijdens De Madammen op
Radio 2, net na het nieuws van 11u.

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS

Doe mee met de Week van de Smaak!
Tijdens deze editie van de Week van de Smaak (13 tot 23 november) heeft u als visspecialist een streepje voor. Vzw
Vol-au-vent organiseert namelijk een grote actie: De Vistournee.
 Uw klanten kunnen een duoticket winnen voor de Smaakboot, wwaarop tijdens de Week van de Smaak iedere
dag een nieuwe chef een driegangenlunch klaarmaakt met vis van bij ons. Klanten kunnen een foto insturen
nog tot 10 oktober een foto insturen van een zelfbereid visgerecht via www.vistournee.be. Speel als vishandelaar in op deze actie door gebruik te maken van de gratis wedstrijdflyers en prikkers waarmee u specifieke
vissoorten in de kijker kunt zetten.
 De Smaakmobiel doet tijdens de weekends van de Week van de Smaak verschillende steden en gemeenten aan: Oostende, Zeebrugge, Arendonk, Riemst, Oudenaarde, Roeselare en Gent. Ligt uw vishandel binnen een van deze steden of gemeentes? En
wilt u graag deel uitmaken van dit event? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het stadsbestuur.
 Bij deze nieuwsbrief vindt u alvast een kleurrijke vlaggenlijn. Binnenkort ontvangt u van ons ook nog een mooie (gratis) affiche. De
ideale manier om via de Week van de Smaak uw producten in de kijker te zetten! Denk hierbij aan de bovenvermelde leuze: “Proeven
doet kopen”.
Waarom deelnemen?
De actie brengt niet alleen leven in de winkel door de aanwezigheid van promomateriaal, het geeft u ook de gelegenheid om gedurende
deze maanden verschillende vissoorten in de kijker te zetten. U creëert zo de ideale context om uw verkoop te stimuleren.
Kijk voor meer info en contactgegevens op www.visinfo.be of op www.weekvandesmaak.be.

