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Ïl\ïfoodfocus

De band tussen muziek en gastronomie wordt elk
festivalsei^oen doser. Een beetje hippe festivalist

sna(c)kt niet langer naar een bakje slappe frieten,
maar ^et ^ijn tanden liever inpop-upfood van ster-

renniveau. Dat hebben z.e bij WECAMDAM'CE
goed begrepen. Het beackfestival pakt dit jaar uit met
een culinaire line-up om duimen en vingers bij af te
likken.
Tekst TINE ZWAENEPOEL

Q&A MET FESTIVAL-

^
Opnieuw gaat WCD samenwerkingen aan met jonge ontwerpers. Sweater
van Lisbeth Antoine, 49€ en pet-van Trojan Horse (Mat-s Rombaut-), 35€

CHEF SEPPE NOBELS
Was je gemakkelijk te overtuigen om als
gastchef op WECANDANCE te staan?
"Ik heb geen moment getwijfeld. Het was
een grote eer dat ik gevraagd werd om met
Graanmarkt 13 een foodstand te openen naast
al die andere grote namen. Koken op een

festival als WECANDANCE lijkt me supercool en past bovendien helemaal bij mijn
doelpubliek. Bk krijg de laatste tijd zoveel interessante aanbiedingen dat ik vaak moet passen. Maar aan de
andere kant heb ik wel de luxe om. te kiezen voor de projecten
waar ik zelf energie uithaal."
Was het een uitdaging om het groenteconcept van Graanmarkt 13 te vertalen naar een festival?

'Enter Sandman Cabbage': hetWECANDANCE-gerechtvan Seppe Nobels.

"Ik wou in de eerste plaats het verhaal van Graanmarkt 13

CULINAIRE HEADLINERS

brengen, met groenten in een rock-'n-roU-uitvoermg. Het

Het hipste beachfestival van het land zweert al sinds 2013

thema 'Desert Dreams' deed me onmiddellijk terugdenken

bij de NoFastFood-policy en wist dit jaar opnieuw enkele

aan het concert van Metallica enkele maanden geleden. Via |

topchefs te strikken voor een pop-uprestaurant op het

Stijn Van de Voorde van Studio Brussel kreeg ik de kans om |

strand van Zeebrugge. Thema van deze vijfde
jubileumeditie: DesertDream.

de catering voor de band te verzorgen. Speciaal voor de gelegenheid heb ik toen de 'Enter Sandman Cabbage' ontwikkeld,
een heel donker gerecht met geroosterde spitskool op de barbecue en een cnunble van amandelen met zwarte mktvismkt,
gebaseerd op de Metallica-hit 'Enter Sandman'. Van Sandman |
naar Desert Dream is maar een kleine stap, dus besloot ik om |
het gerecht opnieuw te serveren tijdens WECANDANCE."

Houd je bij de uitwerking van je gerechten ook rekening met |
de ecologische voetafdruk van een festival? |
"Duurzaamheid, voedselverspiUing en ecologie zijn thema's
waar ik zelf heel erg mee bezig ben. In het restaurant probeer
ik zo low impact mogelijk te werken. Graanmarkt 13 heeft
een daktuin met kruiden en twee bijenkasten en alle groenten
voor het restaurant komen van een bioboerderij in Ranst. Voor
het festival kies ik bewust voor duurzame, herbruikbare verpakkmgen. Want als we zo verder doen, zwemt er over enkele

Op de affiche
Nick Bril, rechterhand van Sergio Herman in The Jane,

tekent present met zijn foodtruck The Jane Streat.
Groentechef Seppe Nobelsvan Graanmarkt 13 kookt
voor het eerst op een festival.
Pleasures, hel' nieuwste concept van de eigenaars van

Dock's Café, Pakhuis en Le Devanf serveert seafood
op het strand.

Ofschuif aan voor de bekende kibbeling van Jean Sur Mer.
The Juicery lanceert Atacama, een cold pressed juice
genoemd naar een woestijn in het noorden van Chili.
Pure C zorgt voor een gaslronomische, limited edition
lunch. Vanaf 205 euro per persoon, reservatie verplicht.
WECANDANCE Festival, 12 en 13 augustus, Zeebrugge Beach.
wecandance.be

jaren meer plastic dan vis in de zee."
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148 ELLE BELGIË AUGUSTUS.17

s"

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

\
Kerel en de parabel van
het verloren bierrecept...
Het verhaal van Kerel is een familiesaga die teruggaat tot 1867 en zich
afspeelt in de Temsese streekbrouwerij Verbeeck-Back. Na de sluiting

van de brouwerij in 1966 bleken aUe
originele bieren verloren gegaan.

Toen de familie De Cock in 2015 de
oude brouwerij kocht, vonden ze in
de kelder het allerlaatste flesje Kerelbier. Via DNA-analyse werd het oorspronkelijke recept achterhaald. Na
een geslaagde proefperiode is Kerel
weer helemaal alive and kicküig.
PS: de VBDCK-brouwerij met thematische gastenkamers is de ultieme
belevmgsplek voor bierliefhebbers

Hét ultieme zomerbier
met grapefruitsmoak,
met liefde gemaakt
door de vierde
generatie brouwers
uitTielrode.

en amateurbrouwers. vbdck.be

Aperobagvoor4
personen, 44 €

Verkrijgbaar bi| Lazyjack
(Kattendi|kdok) en via
Deliveroo in Antwerpen
en Brussel, aperobag.be
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APERO'CLOCK
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Een lastminute afspraak metvrien-

den, maar niets te dippen in huis? Zin
in een impulsief picknickmomenl' in

het park? Of wil je onuitgenodigd,
maar niet met lege handen op een

feestje binnenvallen? Speciaal voor de
onverwachte genietmomenten pakt

ZEG HET MET...
Lekkere chocolade yer^

televisiechefJeroen De Pauw uit met

nakt in een lieve, leute OT

de Aperobag, een goed gevulde tas

Motiverende boodschap.^

met hapklare, versbereide salsa's en

me-mats.com,4,95€

een met zorg geselecteerde fles wijn.
Een welgemeende tien voor originali-

feit Enkel voor de sfeer en gezelligheid
hoef je zelf nog te zorgen.
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FLE8SENGELUK
Alweer een gin, denk [e misschien, maar de Antwerpse 67 is
er eentje meteen mooi verhaal.

Want hij heeft niet alleen een
florale smaak, met toetsen van

lavendel en appelt|es( hallo
vakantiesfeeri): de opbrengst van
dit drankje gaat integraal naar lokale non-profitorganisaties zoals
Bring A Smile en Den Engel, een
begeleidingstehuis voor jongeren. Een lekker drankje meteen

groot hart Daar toosten wi] op!
38,99 €.67gin.com

LEKKERS VAN OVERAL
Eet als een local, met Indonesische saté ayam, Scandinavische kaneelbroodjes of salted caramei mükshake met bacon. Yup, m die combinatie. Erg lekker, als we Sabtne mogen geloven.
Van Bangkok streef food tot het beste uit la mamma's Italiaanse keuken: het culinaire brem
achter de blog Ohmyfoodness weet onze reislust aan te wakkeren. Een boek vol lekker eten
en exotische reisverhalen. Laat de zomer nog maar lang duren. (ej)
'Reishonger', Sabine Koning, Nieuw Amsterdam

Pad Thai
Voor 2 personen: 125 g rijstnoedels, 250 g garnalen (gepeld en
schoongemaakO, 2 teentjes knoflook (fijngehakt), 1 s|alot(gesnipperd), 4 stengels Chinese knoflook, bieslook in reepjes, 50 g taugé,
2 eieren, 1 soeplepel tamarindepasta, 1 soeplepel palmsuiker,
1 soeplepel vissaus, 2 soeplepels geroosterde pinda's, 1/2 soeplepel
gedroogde chilivlokken, enkele partjes limoen
Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel
ze af met koud water en laat ze uitlekken. Verhit een beetje olie in
de wokpan en voeg hier de garnalen aan toe. Bak even kort aan en

voeg dan de knoflook en sjalot toe. Bak het geheel tot de garnalen
gaar zijn. Voeg vervolgens de bieslook, taugé en gaargekookte
noedels toe. Schep het geheel goed om en bak 2 minuten door.
Maak een kuiltje in het midden van het gerecht en breek hierin
de eieren. Laat deze lichtjes stollen en schep ze vervolgens door
de Pad Thai. Roer de tamarindepasta, palmsuiker en vissaus door
elkaar en voeg de saus toe aan de noedels in de wok. Schep goed
om tot alles voorzien is van een laagje saus. Schep de Pad Thai op
borden en gameer met-geroosterde pinda's, chilivlokken en partjes
limoen.
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