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Boergondisch feestmaal
Proef de aandacht op het biologische boerenbedrijf

In de weekends van september en okto
ber van dit jaar werden er op biologische
boerenhoeves complete driegangen
maaltijden in elkaar gezet door chefkoks
Eric van Veluwen en Olivier van der Staal.
Rondleiding over de landerijen

Z

o’n 180 mensen waren in het weekend van 13 en 14
september gast aan tafel in de schuur van biologisch
boer Sjoerd de Hoop in het Friese Hiaure. Onder de gasten
waren vaste klanten van de webwinkel Bioweb Fryslân en
noordelijke biologische boerderijwinkels, die een kaartje
voor het Boergondische feestmaal hadden gewonnen. Met
het Boergondisch feestmaal willen Stichting Van Eigen Erf,
het Netwerk Biologische InfoCentra samen met de boeren
die directe verkoop aan huis hebben, stimuleren dat meer
mensen hun dagelijkse boodschappen bij de biologische
boer in de buurt gaan kopen. De Taskforce MBL en de ZLTO
maakten de wedstrijd voor klanten mogelijk onder het
motto ‘Proef de Aandacht’.

Boergondisch
genieten

Het Friese Boergondisch feestmaal werd geserveerd in de
schuur van de prachtige kop-hals-rompboerderij De Hoop.
Voor de gelegenheid was de vijftien meter hoge hooischuur

fraai ingericht met lange met damast gedekte tafels, waarop
sfeervolle groene kaarsen brandden. Aan de balken prijkten
vrolijke boeketten. De ontvangst rond het middaguur in de
schuur was gemoedelijk – kinderen gingen rond met allerlei soorten kaasblokjes, er waren plakjes Friese droge worst
en er was vruchtensap van vlierbessen, aronia en appel.
Sjoerd de Hoop leidde eerst de groep gasten enthousiast
rond door de weilanden en langs de groentegewassen.
Sinds dit jaar verpacht De Hoop 7 hectare grond aan Henk
en Rik Engels van Bonaventura uit Ternaard. Zij produceren
aardappels en diverse soorten groente. De geurige uien,
groene en oranje pompoenen, rode en witte kolen, boerenkool, knolselderij, prei, rode bieten en verschillende
soorten sla werden aan de gasten op het veld getoond. Een
aantal soorten stond even later op het menu. De gasten
kregen ook pompoensoep en konden genieten van zacht,
heerlijk gemarineerd en ouderwets stoofvlees gesudderd
met geweckte citroen, tomaat en room.
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Bij de maaltijd op zondagmiddag waren maar liefst 107
gasten aanwezig, inclusief kinderen. Er werd heerlijke biologische wijn geschonken, sapjes en frisdrank (Bionade).
Het Fries zangersensemble Collage, waar Sjoerd de Hoops
partner Jeltsje in meezong, verzorgde sfeerverhogende intermezzo’s tussen de gangen door.
De groenten kwamen dus recht van het land en het vlees
voor het stoofpotje was afkomstig van de boerderij van
Fokke en Ella Benedictus, die, samen met de slager van hun
Limousin- koeien, ook te gast waren.
Een bont gezelschap van Boergondische genieters vulde
de hooischuur op die mooie nazomerzondagmiddag in
Hiaure. Waar iedereen tot een uur of vijf lekker kon nagenieten van de heerlijke lange lunch en van de sfeer van het
aloude boerenbedrijf. De rondleiding over de velden was
leuk en leerzaam. Het had nog een extra cachet gegeven aan
dit toch al ludieke, jaarlijks terugkerende evenement.
Meer informatie: www.biologischnetwerk.nl en www.vaneigenerf.nl
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