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KOKEN MET TOPBIEREN  
FOOD PAIRING MET DE BIEREN VAN PALM, DE HOORN EN RODENBACH  
  
 

  
Bier heeft de laatste jaren een bijzondere plaats veroverd in de 
gastronomie. Niet alleen wagen steeds meer hedendaagse chefs 
zich aan het gebruik van bier in hun eigentijdse, creatieve keuken, 
bier wordt ook steeds vaker bij gerechten geserveerd als alternatief 
voor de klassieke wijn. De intrede van gespecialiseerde 
biersommeliers en een aparte bierkaart in restaurants zijn daarvan 
het bewijs.   
Heeft je kwb-afdeling een vaste kookclub, of ken je enkele hobbykoks 
die je wil samenbrengen? Kwb en Palm ontwikkelden speciaal voor 
hen deze straffe culinaire ervaring.  
Samen met sterrenchef Viki Geunes van restaurant ’t Zilte in 
Antwerpen (** Michelin - 18/20 G&M) verfijnden de brouwerijen 
Palm, De Hoorn en Rodenbach hun visie op Beer & Food Pairing. 
Beide smaakmakers bundelden hun inzichten en adviseren je hoe je 
bier met gerechten best combineert of hoe je bier gebruikt in de 
bereiding van een gerecht.  

 

 
‘Koken met bier’ roept bij veel mensen de associatie met stoofpotjes op. Bier kan je 
echter op heel wat andere, vernieuwende manieren gebruiken:  
• Gerechten waar bier als ingrediënt, of als extra smaakmaker wordt ingezet.  
• Zuur, zoet, zout, bitter, zacht, droog, kruidig, fruitig: elk gerecht en elk bier heeft 
zijn eigen specifieke smaakaccenten. Daardoor kan je variaties maken, en zo aan 
Food Pairing doen.  
• Niet alleen aan tafel, maar ook bij een geslaagde receptie staan lekker eten en 
drinken centraal. Ook daar neemt bier steeds vaker de plaats in van de traditionele 
wijn of champagne.  
  
Je kwb-afdeling maakt tijdens deze kookworkshop kennis met de eindeloze culinaire 
mogelijkheden van bier, onder begeleiding van je eigen kok.  
 
 
 

 

  
Eten en drinken werkt, dat weten we bij kwb. Maar ook buiten onze vaste groep zijn er heel wat mensen die gebeten 
zijn door gastronomie. Nodig hen uit voor deze kookworkshop: wedden dat ze blijven hangen?  

 

KOOKWORKSHOP 
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Tijdens het najaar van 2019 (19/10 en 9/11) organiseren Palm en kwb enkele 
exclusieve opleidingsmomenten, onder begeleiding van topchef Pieter 
Demarest. Hier ga je aan de slag met negen gerechten, waarin de speciaal- 
bieren van brouwerij Palm worden verwerkt. Ook maak je kennis met 
Food Pairing, zodat je weet bij welk gerecht welke types bier te schenken. 
Proeven en doen staan centraal tijdens de opleiding. Elke kwb-afdeling kan 
één kok laten deelnemen, die de activiteit vervolgens in de eigen afdeling 
begeleidt.   
  
Na afloop vertrek je niet enkel naar huis met een hoop kennis en ideeën. Je 
krijgt ook de nodige materialen om aan de slag te gaan: 
• 25 kookboekjes, met 9 recepten – uitgeschreven door een topchef (3 
voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 3 nagerechten). 
• Een pakket met bieren die bij de recepten worden gebruikt.  
 
Hiermee heb je voldoende bagage om met je eigen kookploeg drie van de 
gepresenteerde gerechten te bereiden. 
 
Om je lokale activiteit voldoende interactief te maken, beschik je best over 
een keuken met voldoende kookeilanden. 
 
 

  
 

  
De opleiding, de materialen (kookboekjes en bieren), en de receptuurfilmpjes worden gratis door Palm en kwb 
aangeboden. 
 
 

   
Via programma.kwbeensgezind.be schrijft je afdelingskok zich in voor een opleiding in het najaar van 2020 (19/10 of 
9/11). Je afdelingskok ontvangt verdere praktische instructies per e-mail.  
  

  
 

  
 
Swinkels Family Breweries Belgium  bestaat uit vier brouwerijen:  
Palm (Steenhuffel), Rodenbach (Roeselare), De Gouden Boom (Brugge) en 
De Hoorn (Steenhuffel).  
Door hun doorgedreven vakkennis en topproducten zijn zij de ideale partner 
voor deze activiteit.    
 

  
  

 
Palm en kwb bieden enkele professionele receptuurfilmpjes aan. Hierin doet een topchef het ons voor, en bereidt 
hij enkele van de gerechten uit het kookboekje. Laat mensen het water in de mond krijgen, en gebruik de 
filmpjes op je website en sociale media.  
 


