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Gerhard Kwak

Voorwoord 

Creatief verkopen, de titel van dit boek, is een vorm van verkopen die tot 
doel heeft de omzet te verhogen door het verbeteren van de communicatie 
tussen de slager en de consument. Het is dé manier om je klanten het 
gevoel te geven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Goed uitgevoerd 
bevorder je daarmee de verkoop van de producten. De invloed van de 
creativiteit is enorm gegroeid door de opkomst van de sociale media als 
Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, weblogs- en websites. We worden 
overspoeld met activiteiten van concurrenten op voornoemde media die 
we zelf vaak nog veel te weinig gebruiken.  

In grote lijnen wil ik het in dit boek niet al te ingewikkeld maken. Ik laat 
zien wat de markt aan mogelijkheden biedt. Hoe je die gebruikt is vooral 
afhankelijk van jouw instelling. Ik ga gewoon voor het totaalplaatje. Vanaf 
vroeger, terugkijken is best wel eens leuk en zeker informatief, tot op de 
dag van vandaag. 

In het boek staan tal van voorbeelden. Ik kijk daarbij naar de externe 
communicatie zoals jouw winkelpui en acties als advertenties, folders, 
teksten, promoties en aparte gebeurtenissen. Ook kijk ik naar de manier 
waarop je achter de voordeur de zaken op een rij zet. Denk hierbij aan de 
inrichting van de toonbank, het wandmeubel en de totaalsfeer die zo 
belangrijk is om de consument aan je te binden. Ik duik zelfs in de creatie 
van schotels en buffetten. Door de creatieve aanpak van menig slager een 
vorm van reclame die het bedrijf verkoopt tot op de tafel van de 
consument.  

Dat heb ik niet allemaal alleen bedacht. Ik sprak met en keek bij tientallen 
collega’s hoe zij de zaak aanpakken en zo ontstonden de ideeën in dit boek 
die je kunt gebruiken als basis voor je eigen aanpak van de markt.  

Veel leesplezier 
Zeewolde 2020 
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Deze vleespromotieposter is 
vermoedelijk vervaardigd rond 
de jaren 1950-1960. De 4=6 
supermarktketen, de voorganger 
van de huidige Plusmarkt maakte 
de poster samen met SVO om de 
consument bewuster te maken 
van het artikel vlees 

Klantentrekkers - toen en nu 

In dit hoofdstuk lopen we door ons slagersambacht heen vanaf de oudst 
bekende gegevens tot rond 2010. We laten zien hoe men vanaf de 
vroegste jaartelling het begrip vlees etaleert. Hoe onze vakmensen er 
reclame mee maakten. Hoe ze klanten binnen probeerden te halen. Het 
is geen vastomlijnd geheel, maar een verzameling verhaaltjes, 
begrippen, oude foto’s en een overzicht van alles wat heeft geleid tot het 
beeld van de huidige moderne slagerij. 

www.creatief-verkopen.nl



Etaleren in de winkel 

64 

Slagerij Astrid Drenthe, 
Rembrandtweg 411 1181 GN 
Amstelveen 

Etaleren in de winkel 

Menig slager komt ’s morgens door de achterdeur naar binnen. Daar is 
uiteraard niets mis mee. Je moet per slot aan het werk. Verstandig is het 
echter om ook eens door de voordeur naar binnen te lopen. Je krijgt dan 
een idee van de sfeer in de winkel omdat je dan met de ogen van de 
klant kunt kijken. Niet zelden zul je zien dat je dan heel andere dingen 
opvallen dan wanneer je gewoon achter de toonbank staat. Met name 
voor wat de winkelsfeer betreft. 

Die andere kijk is, zo nu en dan, hard nodig, want bij veel slagers is het 
etaleren namelijk een ondergeschoven kindje. Ze zien er niet altijd het 
nut van in. Daarbij is het moeilijk. Goed etaleren is een vak apart. Je 
moet er niet alleen de nodige bijpassende spullen voor in huis hebben 
maar ook de vaardigheid.  

www.creatief-verkopen.nl



Etaleren in de winkel 

86 

Gezien bij Keurslager Muilwijk in 
Ameide 

Wandmeubel met worstbomen 

Wandkoelmeubel 

Het ruimtegebrek was ooit de oorzaak van het ontstaan van een hangend 
wandshowmeubel (HWSM). Toen, rond 1960, een unicum en 
tegenwoordig niet meer weg te denken in de moderne slagerij.  

Het meubel bevindt zich over het algemeen midden achter de toonbank. 
Op die manier krijg je een goede verdeling van de snijmachines en 
werkplekken. Ook zullen de meeste klanten dan richting het midden 
lopen als ze binnenkomen. Bij een heel diepe winkel wordt het meubel wel 
eens wat meer naar achteren geplaatst, zeker wanneer er ook nog een 
gekoelde etalage aanwezig is. Daardoor worden de klanten meegetrokken. 
En zien ze meer van de wat verder achter in de winkel geëtaleerde 
producten.  

Ook de bovenkant heeft aandacht nodig. Over het algemeen is dat een lege 
holle ruimte waar niet altijd wat mee wordt gedaan.  

Maak boven op het meubel een leuk showtje. 
Afgestemd op het seizoen. Begin in het midden van 
de bovenkant en werk dan naar de hoeken toe. Dan 
concentreert het oog van de klant zich gemakkelijk 
op het centrale deel van het wandmeubel. In de 
herfst kun je het beste werken met herfstmaterialen. 
Dat geeft kleur aan de zaak. Werk in de zomer met 
een grasmat en een barbecue, bij voorkeur, op zijn 
kant en plaats daar wat kunst-vleeswaren en flesjes 
barbecuesaus bij. Blikvlees doet het op deze plek 
uitstekend. Ook een paar kleine informatieve 
posters of onderscheidingen doen het daar goed. 

Steek er een paar takken met bloesem bij dat fleurt de zaak lekker op. Laat 
een paar van die takken de bovenste rand van het meubel doorbreken dan 
wordt het allemaal wat speelser. Maak de show bovenop niet al te zwaar 
want dan krijg je het gevoel dat de zaak op je kop valt als je er de hele tijd 
onderlangs loopt.  
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Binnenkijken bij:  
Slagerij van Roessel 
Branche Erkende Meesterslager 
Dennis van Dun 
Grotestraat 197, Waalwijk 
Tel. 0416-337 707 
www.slagerijvanroessel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagerij van Roessel 

Van Roessel: Branche Erkende Meesterslager 

Van Roessel is een echt familiebedrijf waar nu de 
6e generatie, Dennis van Dun, aan het roer staat.  

Al 142 jaar is Hofleverancier slagerij Van Roessel 
een begrip in de wijde omgeving van Waalwijk 
en niet alleen daar, want in de laatste decennia 
wist Van Roekel ook in Nederland behoorlijk aan 
de weg te timmeren. Dennis is Branche Erkende 
Meesterslager en slagerij van Roessel wist maar 
liefst 2 maal de wedstrijd Slagerij van het Jaar in de wacht te slepen. In 
1997 en 2010.  

Hun uitgangspunt is dat ze al het vlees dat verkocht wordt op 
ambachtelijke wijze selecteren en verwerken. Elke dag opnieuw willen ze 
topprestaties leveren. Dat bereiken ze doordat ze beschikken over een 
team van betrokken en vakkundige medewerkers waarvan enkele 
medewerkers al meer dan 30 jaar in het bedrijf werken. Dennis is zelf een 
schoolvoorbeeld van de uitmuntende vakman. Zo wist hij naast de titel 
Branche Erkende Meesterslager ook nog de titel Meester Worstmaker in de 
wacht te slepen. Daarmee legt hij de basis voor hun streven om 
voortdurend aan verbetering en nieuwe smaken te werken. Het 
slagersambacht en hun roots zijn het fundament waarop ze blijven 
bouwen en vernieuwen.  

De slagerij zelf is een winkel waar de consument meer dan tevreden 
gesteld wordt door het reusachtige aanbod. De winkel is U-vormig en 
heeft een doorgaande looproute langs kaas en delicatessen, vlees en 
vleeswaren, maaltijden en specialiteiten. Al dan niet voorverpakt. Een 
wereld aan smaakbeleving.   
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Tableau van Inge Aanstoot 
vervaardigd voor Postma 
Vleeswaren in Haarlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak uit met promoties 

 

Terugkijkend naar het verleden zoals beschreven in de vorige 
hoofdstukken en de vele verschillende winkels die daaruit zijn 
voortgekomen stappen we nu over naar de manier waarop we 
tegenwoordig ons bedrijf onder de aandacht kunnen brengen. Daarbij 
pakken we zo nu en dan toch wat reclame-uitingen uit het verleden 
omdat, zoals een collega slager vertelde: “Het is net als in de mode, na 
een aantal jaren komt vroeger als ‘helemaal in’ weer terug”. Daarnaast 
schenken we ruim aandacht aan Online promotie, want dit medium is 
tegenwoordig niet meer weg te denken. We hebben alle mogelijke acties 
opgevoerd en geven tips hoe je er extra omzet mee kunt genereren. Kijk 
maar wat je ermee kunt.  
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Info:  
Bon Vivant In-site 
Nunspeet 
 

Online promotie 

Over het algemeen kun je zeggen dat sinds de eeuwwisseling erg veel is 
veranderd voor wat betreft de benadering van (potentiële) klanten. Het 
alom bekende foldertje en de advertentie in de krant zijn een stuk 
teruggedrongen. We hebben nu te maken met de moderne media. De 
eigen website, de webshop, Facebook en Instagram zijn wel de meest 
bekende fenomenen.  

Hoewel veel slagers actief zijn op het web zijn er nog veel collega’s die op 
dit gebied veel te weinig doen. Ze zijn nog veel te veel bezig met ‘het vak’. 
Daar is niets mis mee, want zonder een goede beheersing van ons unieke 
vak zijn we nergens. Maar we moeten ons ook verdiepen in de ‘toeters en 
bellen’ er omheen. Activiteiten die, in de ogen van vooral de jonge 
consument, tussen de 25 en 39 jaar, steeds belangrijker worden. Die kijken 
nauwelijks meer in een krant. Zij doen hun inspiratie op via de social 
media en hechten grote waarde aan online referenties van andere 
consumenten.  

In principe kunnen ze daar alles vinden wat ze, al dan niet, nodig hebben. 
En daar hoort jouw informatie ook bij. Het kijken naar jouw informatie 
moet een gewoonte worden. Slagers moeten dus zorgen dat ze bij deze 
groep in beeld komen. Zorg voor interessante content en plaats regelmatig 
berichten. Dan kan bij jou kopen een vaste gewoonte worden.  

Facebook 
 
Met 10 miljoen gebruikers een social media platform om serieus rekening 
mee te houden. Facebook is vooral populair bij de doelgroep van 40 jaar en 
ouder. De jongere doelgroep gebruikt tegenwoordig meer Instagram. 
Verzamel nieuwe klanten of stimuleer herhaalaankopen door o.a. het 
plaatsen van berichten over jullie producten, jullie bedrijf en interessante 
acties. En verzamel natuurlijk zoveel mogelijk relevante volgers. 

Instagram 
Een sterk groeiend 
social media platform 
met in Nederland bijna 
3 miljoen gebruikers. 
Hier zitten jullie nieuwe 
klanten, aangezien 
Instagram vooral 
populair is onder de 
doelgroep 20-39 jaar. 
Instagram is gericht op 
mooie foto’s en films, 

dus hét platform om jullie prachtige producten en winkel goed onder de 
aandacht te brengen. Plaats bijvoorbeeld regelmatig berichten met mooie 
foto’s op de tijdlijn en zet het ‘verhaal’ in om de volgers mee te nemen in 
de dagelijkse werkzaamheden in de slagerij en voor leuke acties.  
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De Red Barron. Foodtruck van 
Toine Schreinemachers uit Venlo. 
Een voormalige brandweerwagen  

 

Foodtruck 

Foodtrucks zijn booming en je komt ze ieder weekend wel ergens tegen. 
Rond 2008 werden ze in Nederland geïntroduceerd vanuit Amerika. Je 
kunt er niet alleen een portie friet of een hamburger snacken, maar steeds 
vaker kom je verrassende concepten tegen zoals de kebabtruck, grill- en 
BBQ-wagens. Ook slagers werken met foodtrucks. Met als resultaat dat er 
veel over hun aanpak wordt gepraat. Vooral in de lente en de zomer zijn 
er mogelijkheden genoeg. Op festivals, maar ook bij bedrijven of 
particulieren thuis. Een goede ontwikkeling.  

In de praktijk werkt ‘foodtrucking’ als volgt: 

• Je moet een beetje gek zijn, want foodtrucking kost zeeën van tijd. 
Vooral in de weekeinden en onder allerlei weersomstandigheden.  
 
• Je werkt met een gepimpte aanhangwagen, een Volkswagen bus of een 
excentrieke foodtruck als de Red Baron. Deze wagens worden 
omgebouwd tot verkoopwagen of als keuken ingericht. Zorg er wel voor 
dat jouw naam op de buitenkant goed vermeld wordt. Op die manier zorg 
je voor de juiste PR en dat levert je wellicht nieuwe klanten op.  
 
• Via speciale afsprakenbureaus kun je een plaats bespreken op 
(food)festivals en buurtfeesten. Daar moet je zelf met de klant afrekenen 
dus dat vergt meer personele inzet. Een kostenaspect waar je terdege 
rekening mee moet houden. 
 
• In de prijsstelling wordt vaak een twee sporenbeleid gevoerd. Voor 
gerichte afspraken bij klanten thuis wordt er een totaalbedrag afgesproken 
voor de opbouw en de personele kosten en vervolgens een prijs per 
persoon. Tijdens happenings wordt het assortiment vaak smal gehouden 
en wordt per aankoop afgerekend.  
 
• Op de dag van de happening rijd je naar de standplaats en sla je aan het 
kokkerellen. Na afloop is het een kwestie van schoonmaken, inpakken en 
wegwezen.  
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De levensgrote speelman van 
internationaal kampioen Gerhard 
Kwak 1973 

 

 

 

 

 

 

 

Klantenbinding vroeger 

Vroeger maakten veel slagers en slagersvrouwen van verschillende 
onderdelen van het vak een soort reclamemiddel. Een hobby, beter 
gezegd een kunst, die ze gebruikten om hun slagerij aan te prijzen. Zo 
konden ze laten zien dat ze meer dan uitstekende vaklui waren. Het 
waren hobby’s die je tegenwoordig vrijwel niet meer tegenkomt. Ze zijn 
niet meer in, omdat we PR tegenwoordig heel anders benaderen en 
omdat deze activiteiten veel te veel tijd en dus geld kosten. Wil je toch 
wat nader kennis maken dan geven we je in dit hoofdstuk een hele 
reeks tips. Misschien ben jij ook wel een slager-kunstenaar.  

De belangrijkste hobby was het maken van sierstukken. Vers vlees 
versierd met spek. In repen, kartelrandjes en bloemen. Verder kenden 
we het stippelwerk, het vet boetseren, palletwerken, aspictaarten en 
sjablonen.  
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Beensnijden 

Het snijden en bewerken van beenderen is al zo oud als de mensheid. 
Van de botten van het gejaagde wild werden vroeger drinkbekers, 
naalden, speerpunten en sierraden gemaakt. Wanneer de technieken in 
de loop van de eeuwen verbeteren worden de gebruiksvoorwerpen 
steeds mooier en naarmate moderne gereedschappen beschikbaar 
komen worden de beenderen steeds vaker vervaardigd als sier- en/of 
kunstvoorwerp. In ons land hielden vroeger vooral vissersmannen en 
slagers zich met deze kunstvorm bezig. Ze hadden immers materiaal 
genoeg. Tegenwoordig wordt het been snijden in Nederland nog door 
een enkeling als kunstvorm uitgeoefend. Ze werken met mooie puur 
natuurlijke grondstoffen met een heel eigen nerf en kleur.  

Vanaf hier laten we in verkorte vorm, zien hoe dat in zijn werk gaat.   
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Spekschotels van vroeger 

 

 

  

 

 

 

 

Spekgarneringen 

Het garneren van verse vleesschotels met spek was vroeger de methode 
bij uitstek om je te profileren als vakman. Iedere slager en slagersvrouw 
moest deze techniek dan ook beheersen. Met name de slagersvrouwen 
waren hier ware meesters in en deden niet zelden mee aan grote 
internationale vakwedstrijden als de Slavakto die om de drie jaar in 
Utrecht werd gehouden. Jaren geleden werd er al uitgebreid over 
geschreven in het oude vakboek: Etaleren en garneren: handboek voor 
het slagersbedrijf van J. Hiemstra en B. Janssen (leraren aan de Eerste 
Nederlandse Slagersvakschool te Utrecht) Op de volgende pagina’s 
laten we je zien hoe het garneren in zijn werk gaat. Gewoon om dit 
creatieve onderdeel van het vak niet verloren te laten gaan. Het kost wat 
tijd, maar het is wel genieten.   
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Paletschilderij ‘de Bruidskoe’ 
van Ria Kooistra. 

Meer weten: 
www.riakooistra.nl   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderen met reuzel  

Vroeger zag je op vakwedstrijden regelmatig prachtige schilderijen van 
reuzel. Gemaakt met een paletmes of gestipt met cornetzakjes. Bij elk 
van deze schilderijen vormde varkensreuzel en olieverf het 
uitgangspunt. De slagers die deze schilderijen maakten waren ware 
meesters in het werken met deze wel zeer ongebruikelijke grondstoffen. 
Helaas zijn er van deze schilderijen geen foto’s gevonden. We vonden 
wel een mooi palletschilderij van Ria Kooistra uit Doetinchem op het 
internet die duidelijk aangeeft wat vroeger de bedoeling was.   
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Klantenbinding ‘nu’ 

Tegenwoordig zijn we niet meer bezig met het maken van vetbeelden 
en spekschotels. Ze zijn commercieel niet interessant. We zijn veel meer 
bezig met het maken van mooie schotels die we meteen naar de 
consument kunnen doorzetten. Denk maar aan het schotelwerk van 
barbecue, fondue, gourmet en koude buffetten. Wel mag worden gezegd 
dat deze uitingen van vakmanschap zo langzamerhand ook tot ware 
‘slagerskunst’ zijn verheven. Op de volgende pagina’s duiken we 
daarop in. Enerzijds door eenvoudige basisbegrippen te laten zien en 
anderzijds door schotels van professionele ‘kunstenaars’ weer te geven. 
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Gezien bij: 
Keurslager en Branche Erkende 
Meesterverkoper Wim Koelewijn, 
Kerkstraat 20-22, Huizen 
Tel.035-525 421 
www. koelewijn.keurslager.nl  

 

 

 
Gezien bij: 
Keurslager Reinout Joosten 
Langstraat 46, Barneveld 
Tel. 0342-412 213 
www.joostenbarneveld.keurslager.nl 
 

Meer barbecueschotels 
Barbecueschotels zijn er te kust en te keur. Van 1-persoons plateautjes 
tot reuze schotels van wel een meter in doorsnede. Op de komende 
pagina’s hebben we er weer een stel verzameld om jullie te laten 
genieten van wat onze collega’s maakten. Ook staan er een aantal 
stockbeelden bij van Shutterstock. 

Op deze schotel een zestal barbecuespecialiteiten. Te weten: 
barbecueworstjes, spareribs, satéspiesjes, hamburgers, garnaalspiesjes en 
rundersticks. Twee zaken vallen op. De garnaalspiesjes liggen in een bedje 
van sla om kruisbesmetting te voorkomen. In het midden een leuke 
wortelgarnering.  

Tapacueschotel 

Een schotel vol kleine barbecue-gourmethapjes. De naam is door 
keurslager Joosten uit Barneveld afgeleid van de Spaanse tapas. Heerlijke 
minihapjes die op de barbecue in een oogwenk klaar zijn. Op de 7-vaks 
schotel liggen verschillende spiesjes. Te weten: indo-, gyros en Italiaanse 
kalfsspiesjes, merquez, lamskoteletjes , Indiase kip- en runder-
champignonspiesjes.   
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Gezien op facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondue- & gourmetschotels 

Schotels voor de fondue en de gourmet zijn er te kust en te keur. Het is 
dan ook bijna ondoenlijk om de verschillen hier te laten zien. Toch zie 
je op de volgende pagina’s hoe je dergelijke schotels bouwt. Heel 
simpel. Om je een idee te geven.   
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Met dank aan Lida Koelewijn, 
internationaal kampioen buffet-
werk van keurslager Koelewijn 
uit Huizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo maak je een vleeswarenschotel 

Vroeger, en dan spreken we over de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw 
waren vleeswarenschotels een belangrijk onderdeel van feestelijke 
ontbijten, lunches en buffetten die een slager vervaardigde. Afhankelijk 
van het budget waren het kleine lunchtabletjes of juist reusachtige 
schotels waar kosten noch moeite werden gespaard om tot een 
verrassende presentatie van de aangeboden vleeswaren te komen. Het 
showelement was daarbij van groot belang. 

‘Het oog wil ook wat,’ is ook nu nog heel belangrijk. Vanwege de 
nauwkeurigheid waarmee gewerkt wordt, zijn het veelal 
vrouwenhanden die dit soort schotels bouwen. Tegenwoordig zijn deze 
kunstwerkjes, vanwege de hoge arbeidskosten, niet meer echt gewild. 
Toch laten we de productie van een dergelijke schotel graag zien. 
Gewoon om de aanpak te bewaren.  
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Gezien bij:  
Branche Erkende Meesterslager 
Herman ter Weele 
Houtweg 8, Oene 
Tel. 0578-641205 
www.slagerijterweele.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo maak je een borrelhapjesschotel 

Schotels met borrelhapjes zijn er in legio verschillende maten en 
uitvoeringen. Van heel eenvoudig, door plakjes lekkere worst netjes op 
een schotel te leggen, tot de meest luxe varianten die soms tot kleine 
culinaire wondertjes gerekend mogen worden. Voor alle schotels geldt 
echter: werk strak en uiterst hygiënisch en zorg ervoor dat smaken die 
elkaar kunnen verstoren duidelijk gescheiden blijven.   
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Gezien bij:  
Branche Erkende Meesterslager 
Herman ter Weele 
Houtweg 8, Oene 
Tel. 0578-641205 
www.slagerijterweele.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo maak je een huzarensalade 

Schotels met salades zijn er in legio verschillende maten en 
uitvoeringen. Van simpele salades op een schotel tot de meest luxe 
salades met randen vol lekkere vleeswaren. Reken per persoon 200 tot 
300 gram. Afhankelijk waar de salade bij geserveerd wordt. Bij sommige 
slagers kan de klant zelf bepalen wat er aan lekkers op de schotel gelegd 
moet worden. Zodat er een heel eigen schotel ontstaat. Meestal echter 
zijn de salades standaard schotels variërend in prijsklasse.  
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Je zult maar 50 worden en een 
Sara of een Abraham krijgen. Dat 
wordt smikkelen. 

Foto: Keurslager Halman in Den 
Helder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeaus  

In een slagerswinkel vol lekkers is het niet zo moeilijk om een cadeau 
samen te stellen. Begin in ieder geval met goed te luisteren naar de 
klant. Voor wie is het bestemd? En wat mag het kosten? Wat voor een 
cadeau moet het worden? Een gewone barbecueschotel, een lekkere 
rollade of iets aparts. Aan de hand van de antwoorden kun je dan aan 
het werk. Niets staat jouw creativiteit in de weg als de klant maar 
tevreden is. Kijk maar eens op www.vers-inspiratie.nl en je vindt ideeën 
genoeg. Op de volgende pagina alvast een paar mooie en gekke 
voorbeelden.  
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Buffet bij Johma in Losser  
anno 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffetten 

Een buffet is een feestelijke maaltijd waarbij de aanwezigen zichzelf 
bedienen met warme en/of koude gerechten. Vanuit het traditionele 
'horecabuffet' ontwikkelde deze feestelijke activiteit zich in de laatste 
jaren tot een gebeurtenis met ongekende mogelijkheden. Van een 
eenvoudig lopend buffet met salades wat vlees en sauzen ontstonden de 
meest waanzinnige thema's. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is 
mogelijk. Een slager kan zich ook specialiseren op dit vakgebied. 
Gewoon omdat het volledig past binnen zijn wereld.  
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Garneren met vleeswaren 

"Het oog wil ook wat," is een algemeen bekende uitspraak. Dat geldt 
zeker voor eten. Alles moet er lekker uitzien. Om dat te bereiken wordt 
het eten niet alleen goed bereid, maar ook versierd. Gegarneerd om het 
juiste woord te gebruiken. Om mooi te garneren is eigenlijk alles 
geschikt wat eetbaar is en wat past bij de te serveren gerechten. Zo moet 
je dus geen zoete appel als garnering gebruiken op een schotel zure 
haring. Om maar eens een gek voorbeeld te gebruiken. Veel van die 
combinaties worden wel bepaald door de eigen smaak en dat maakt 
garneren juist tot een uitdaging. Experimenteer en eet smakelijk. 

Leg de plakjes altijd neer in de volgorde van afsnijden. Dan ontstaat 
regelmaat. Losse plakjes kun je gewoon over elkaar heen leggen. Dat ziet 
er mooi uit. Bedenk wel dat verschillende soorten vleeswaren die over 
elkaar worden neergelegd na enige tijd naar elkaar gaan smaken. 

 

Dikker gesneden plakjes worst laten zich gemakkelijk vouwen. Druk ze 
eventueel aan de onderkant wat aan, dan blijft de bolle kant mooi rond 
staan.   

 
 
Twee keer dubbelvouwen geeft een mooie toef die niet te groot is om in 
een keer op te eten. Steek de plak vast met een cocktailprikker. Mooi om te 
zien en een goede basis voor een worstbloem. 

 

 
 
Eenzelfde toef kun je ook los serveren als borrelhapje. Geef er kleur aan 
met wat groen. Steek de plak vast met een prikkertje. 

 
 
 
De dubbelgeslagen plakken kun je heel eenvoudig in de rondte leggen 
waardoor al snel een mooie bloem ontstaat wanneer je groen als decoratie 
gebruikt. Aan de hand van de groente- en/of fruitgarnering kleed je de 
bloem aan.  

 

Rolletjes zijn mooi op elke plaats op de schotel. En met uitzondering van 
vers-vleesschotels in principe op alle schotel te gebruiken. Ze worden 
meestal gerold van gekookte vleeswaren omdat deze door hun structuur 
steviger zijn en niet zo snel in elkaar zakken.   
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Garneren met groente & fruit 

Normaal gesproken is er altijd volop keuze uit decoratieve groenten en 
fruit. Er zijn echter wel een paar spelregels. Wanneer je die in de gaten 
houdt krijg je de mooiste versieringen. 
• Was de materialen altijd grondig.
• Laat de producten goed uitlekken of droog ze voorzichtig af.
• Kombineer op de goede manier. Smaken moeten elkaar versterken
niet afbreken. 
• Stem de soort fruit altijd af op de aanwezige soorten worst,
vleeswaren of salades. 

Kijk eens naar de Chinese hogeschool, van fruitgarneringen op internet: 
Easy Fruit Carving Ideas For Beginners 

Een komkommer is stevig en laat zich dus goed bewerken. Je kunt er 
plakjes, blokjes en reepjes van snijden die het decoratief goed doen op een 
schotel. 

Met een dunschiller of een scherp mes kun je heel lange dunne repen van 
een verse komkommer snijden die uitstekend geschikt zijn om krullen van 
te maken. 

De komkommer wordt in stukken gesneden en aan de bovenkant wat 
uitgehold. Bij deze bakjes zijn de zijkanten gecanneleerd (uitgegutst). 

Plakken komkommer zijn uitstekend te gebruiken in combinatie met 
andere groenten en geven zo de mooiste garneringen. 

Een over de lengte uitgegutste komkommer kun je in mooie plakken 
snijden zodat je prima houdbaar garneermateriaal overhoudt. 

Een komkommerkrokodil is helemaal niet zo moeilijk om te maken. Het 
kost even tijd, maar dan heb je een kinderdecoratie bij uitstek. Snijd een 
punt van de komkommer. Maak een V-vormige bek en snijd de tandjes 
erin. Maak een soort rugvin van een reep komkommer en de oogjes van 
miniplakjes. 

www.creatief-verkopen.nl
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