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Lokaal voedsel verdient een verhaal
Rob Beckers van Zilt & Zoet
“Koken met lokale ingrediënten: dat kan prima thuis voor vier
personen, maar als je het elke week voor 200 à 400 gasten
doet, is de uitdaging een stuk groter!” Aan het woord is Rob
Beckers, die met zijn vrouw Monica eigenaar is van restaurant Zilt & Zoet aan de Dorpsweg in Maartensdijk. Rob is kok
en regelt alles in de keuken; Monica ontvangt de bezoekers in
het restaurant. Met een vijftal medewerkers zorgen ze er al
meer dan twaalf jaar voor dat het hun gasten aan niets ontbreekt.
MAARTENSDIJK - Rob is kok
in hart en nieren, op een klassiek Franse basis. Daarbij is de
smaak voor hem het allerbelangrijkst; smaak is de essentie. En precies dat hebben lokale, dagverse producten van
milieuvriendelijke producenten hem te bieden.

als aanmoediging om door te
gaan met de zoektocht naar
mooie en gevarieerde ingrediënten, waar het kan van dichtbij.
Seizoenen volgen
“Als je lokale producten koopt,
eet je vanzelf met het seizoen
mee. Daarom verandert onze

Rucola van Luuk
Rob: “zo is de biologische
rucola van Luuk Schouten
(van tuinderij Eyckenstein
red.) voor mij onovertroffen:
stevig, mooi klein en met een
volle notensmaak, terwijl die
van de groothandel meestal
scherp van smaak en slap is.
Wij serveren daarom alleen
maar rucola als Luuk het ons
kan leveren.”

menukaart zes keer per jaar.
De seizoenen aanhouden:
daar moeten we met zijn allen
echt meer naar toe.”

In 2014 kreeg Zilt & Zoet een
Bib Gourmand van de Michelin-organisatie, als erkenning
voor de goede prijs-kwaliteit
verhouding. Rob ervaart het

Veel vegetarisch
Hij ziet een toename in de
vraag naar vegetarische gerechten. Ook niet-vegetariërs
kiezen vaker een gerecht zon-

“SMAAK IS
DE ESSENTIE”
Rob Beckers en zijn vrouw Monica zijn de eigenaren van restaurant Zilt &amp; Zoet. FOTO: Aneo Koning

der vlees of vis in een 3, 4 of 5
gangenmenu. Voor elke gang
heeft hij nu dan ook een vegetarische keuze op de menukaart. Desondanks ligt zijn
passie als rasechte slagerszoon bij vlees. Rob: “Aberdeen

Angus is mijn favoriete koeienras; dat heeft mooi doorregen, mals en smaakvol vlees
met een beetje vet erin in
plaats van vet aan de buitenkant. Tja, dat kan ik in De Bilt
niet krijgen. Met groenten is

het gemakkelijker om voor lokaal te gaan. Maar ook in
groenten is de keuze nog niet
ruim; ik hoop dat er meer lokaal aanbod komt!”
Dit is het vierde deel in een

serie gesprekken van stichting Biltsheerlijk met koplopers in de regio op het gebied
van duurzaam uiteten. In februari 2018 volgt een ‘Voedselcafé’. Reacties? Graag!
Mail: info@biltsheerlijk.nl

