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Schepen van Economische zaken

Officiële opening: Gourmetmarkt Zavel
donderdag 7 november
Op initiatief van Marion LEMESRE, Schepen van Handel van de Stad Brussel, en de vzw la Commune libre du Sablon wordt de nieuwe Gourmetmarkt op de Zavel deze namiddag om 16u ingehuldigd op het voorplein van de Zavelkerk.
Deze markt biedt plaats aan een twintigtal marktkramers en richt zich op de gastronomische
genoegens. Volgens Marion Lemesre staat deze markt ook open voor de Europese landen, met
de nadruk op de AOC, de gecontroleerde oorsprongsbenaming, en de traditionele productieprocessen. « De consument kwaliteitsvolle voedingswaren laten ontdekken, smaakvolle en gezonde
producten promoten en een gezellig ontmoetingsmoment creëren in het hart van de stad, dat
tegemoet komt aan de noden van de buurtbewoners en de pendelaars ertoe moet aanzetten nog
even in de stad te blijven na het werk. Deze markt is een extra toeristische troef in een aantrekkelijk kader, dat zo een nieuw publiek kan bekoren ».
Deze nieuwe markt kadert in de wil om de markten een nieuwe dynamiek te geven. Marion Lemesre wil de vitaliteit en de kwaliteit van alle Brusselse markten verbeteren door specifieke
kwaliteitsnormen vast te leggen. « Deze nieuwe gezellige en verfijnde markt zal elke donderdagnamiddag plaatsvinden, vanaf 15u tot 21u. De verwachtingen van de handelaars, de nood aan
buurthandel en gezellige ontmoetingsmomenten worden zo ingelost » zegt ze.
De vzw Commune Libre du Sablon werd door de Stad aangesteld als beheerder van de markt.
Deze inhuldiging krijgt een feestelijk kleedje tussen 17u en 18u en van 20u tot 20u45 met live
jazzmuziek.
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Lijst van de verkopers geselecteerde door de jury
Les Saveurs d’antan : Van de Alpen tot Corsica…
Les Saveurs d’antan is actief op markten, beurzen
en salons in heel België, in het noorden van Frankrijk
en in het Groothertogdom, en biedt artisanale producten van hoge kwaliteit. Onder meer de klassiekers uit Zwitserland, de Jura en de Savoie ( tomme
de Savoie « médaillée d’or 2009 » op het landbouwsalon in Parijs, Beaufort d’Alpage, de Zwitserse
Gruyère « réserve » “médaillé d’or” in Malonne in
2009,…) maken deel uit van het aanbod.
Maar ook de « vergeten kazen » met subtiele en delicate aroma’s, zoals kaas met tomaat, basilicum en truffel, en de onvermijdelijke truffelvariaties zullen uw smaakpapillen
verwennen.
Ook zoetigheden ontbreken niet, met de heerlijke op open vuur gekookte artisanale noga
(met amandel en lavendelhoning, aardbei, Nutella en gezouten karamel). En vergeet zeker niet te proeven van de specialiteiten uit Corsica: Coppa, Lonzo, Corsicaanse ham,
everzwijnen- en geitenworst, Figatelli…
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Mobile Food S.P.R.L : Italiaanse
producten voor een aperitief
in de geest van la Dolce Vita.
Mobile Food is een Brussels familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de verkoop van artisanale
streekgebonden lekkernijen en dit
in hun ouderwetse bestelwagens
(ook wel Food Truck genoemd).
Mobile Food S.P.R.L. zorgt zo voor
een apart decor dat hun producten
extra in de kijker zet.
Het bedrijf is gespecialiseerd in
de import en export van kleinschalig geproduceerde streekproducten uit Italië, meer bepaald uit de regio Veneto. Op basis van deze producten worden de ‘aperitivo’ gecreëerd:
AOC hammen en kazen, vleeswaren, olijven, gedroogde tomaten, grissini, bruschetta,
schuimwijn en fruitstropen voor de Bellini, Rossini en Spritz.
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Que du bonheur : De smaak van authenticiteit
‘Que du bonheur’ richt zich op gastronomische specialiteiten (charcuterie uit de Haute
Savoie, Rillettes uit Frankrijk, droge San Daniele-ham en verschillende Europese kazen)
die vervaardigd worden volgens traditionele procédés en toch aan de hoge eisen van de
markt voldoen (herkomst, HACCP-normen,…).
‘Que du bonheur’ werkt al vele jaren via partnercontracten met kleine lokale handelaars.
Hun methodologie en hun ethiek vormen een extra garantie voor de vertrouwensrelatie
met de klant.

S.P.R.L. Festivo : le savoir-faire
belge dans l’esprit ‘slow-food’
Spécialisée dans la vente de boudins
artisanaux, la S.P.R.L. Festivo propose
jusqu’à 17 spécialités de boudin selon
la période de l’année et plus de 20 variétés de saucissons. Son crédo : promouvoir les valeurs de la gastronomie
durable et défendre les produits de
tradition et de savoir-faire belge, dans
l’esprit ‘slow-food’.

David Colson : Le magret sec, c’est impec !
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David Colson voert een breed gamma specialiteiten op basis van eend in uit Spanje en Frankrijk: gerookte eendenborst, petit saint jean, rillettes, filets, eendenmaagjes, confit
d’oie en foie gras.

POM D’HAPPY : Frisse fruitsoorten !
In hun boomgaarden van Papignies en Ghoy in Henegouwen groeien een veertigtal variëteiten
appels en peren. Vanuit deze lokale productie willen de fruitkwekers de vele soorten en smaken
van onze eigen fruitteelt terug onder de aandacht brengen.
Pom d’Happy legt de nadruk op artisanale knowhow, respect voor het milieu en de gezondheid
van de consument en wil de authentieke smaak van de Belgische fruitvariëteiten bewaren, via een
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geïntegreerde productie en een biologische aanpak. Een van
de boomgaarden ontving al het bio-certificaat Quality Partner.
De fruitbomen worden natuurlijk onderhouden, onder meer
door natuurlijke vijanden van de schadelijke dieren in te voeren.
Het gebruik van pesticiden wordt zeer strikt gereglementeerd
en de toevoeging van meststoffen wordt beperkt tot het minimum. Deze vorm van teelt garandeert de klant een onberispelijke kwaliteit.
Er staan klassieke appel- en perenbomen in hun boomgaarden,
maar ook in onbruik geraakte soorten. Pomme d’Happy wil de
consument de rijkdom en de diversiteit van de traditionele regionale productie leren kennen.
In Ellezelles wordt in hun pershuis een uitgebreid gamma natuurlijke vruchtensappen geproduceerd: appel, appel-peer, appel-kers, appel-framboos, appel–aardbei, appel-braam. Hier werden ook nieuwigheden ontwikkeld, zoals het aperitief Pom de Pomme of het bruisend appelsap.
POM D’HAPPY maakt deel uit van de producenten die door Wallonië werden geselecteerd voor
het programma ‘fruit en groenten op school’.

Les Délices de Rosie : Heerlijke gedroogde vruchten !
Les Délices de Rosie verkoopt droge vijgen, amandelen (gezouten, gepeld, ongepeld of pikant) en andere gedroogde vruchten (abrikozen,
pruimen, druiven en dadels) van hoogwaardige kwaliteit.
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Cookies Etc : Voor uw ogen
gebakken!
Benoît Drismann is geen onbekende op
andere Brusselse markten (Kastelein, Flagey, …). Hij bakt zijn ambachtelijke koekjes
ter plaatse, voor de ogen van de klanten.
Zijn producten sluiten helemaal aan bij de
waarden van de Gourmetmarkt : gezond,
traditioneel en met een korte distributieketen,…
Er worden acht soorten koekjes aangeboden, maar ook amandel- en chocoladecake, milkshakes met vers fruit en koekjes (in de zomer) en warme chocolademelk (in de winter).
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Le Banc des Saveurs : Schatten uit de zee !
Wie heeft als kind niet naar de zee geluisterd met
een schelp aan het oor, dromend van verre eilanden? Le Banc des Saveurs heeft ook de ambitie
om u te doen dromen.
Al meer dan 60 jaar selecteert Le Banc des Saveurs in Sint-Lambrechts-Woluwe de beste vissen
en zeevruchten op basis van de kwaliteit en van de
seizoenen. Dat laatste is niet zonder belang, want
de kwaliteit van de meeste producten varieert duidelijk in functie van de seizoenen.
Streel uw smaakpapillen met de uitstekende kaviaar, uit Italië, Frankrijk, Iran en Rusland en vergroot uw culinaire extase met de geraffineerde oliën en azijnsoorten, de exquise sauzen en andere smaakmakers.

Yannick GENOT : Wijn en champagne!
Yannick Genot is een jonge ondernemer die AOC-wijnen aanbiedt. Elke maand stelt hij nieuwe
wijnen voor. Zo kan u kleine producenten leren kennen in een gezellig kader.

FISSI : Streekproducten uit Griekenland!
Fissi is dé specialist in ambachtelijke Griekse
streekproducten, voornamelijk afkomstig van
kleine producenten op de eilanden (Chios, Lesbos,
Ebia, Zante, Santorini).
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Deze producten zijn al drie jaar verkrijgbaar in België en zijn een succes dankzij de vele relatief onbekende producten in het gevarieerde gamma,
waarin we onder meer sauzen, confituren, kruidenthee, olijfolie, kruiden en pasta terugvinden.

Lasagna Tiramisu « On the Road »
Dit nieuwe concept werd iets meer dan een jaar geleden gelanceerd in Brussel en richt zich op fijnproevers die op zoek zijn
naar verse seizoensproducten.
Om te voldoen aan de stijgende vraag werd het « on the road
»-concept gecreëerd : een kleien bestelwagen die de producten
tot bij de consument brengt.
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Alle producten zijn huisbereid volgens de principes van Slow Food en met aandacht voor duurzaamheid. De pasta wordt bijvoorbeeld met de hand gemaakt op basis van bio-eieren en de verpakking is composteerbaar of recycleerbaar. Op het menu staan, naast de lasagne, ook salades
en natuurlijk Tiramisu !

Caviar et Boulettes : Een fantastische wereld van gehaktballen en groentekaviaar!
Caviar et Boulettes : een nieuw, origineel en gezellig concept dat staat
voor oneindige combinatiemogelijkheden in functie van de seizoenen.
Maaltijden, aperitiefhapjes, snelle
snacks,... U beslist wat er op tafel
komt. Alle producten worden bereid
met verse kwaliteitsingrediënten.
Laat u verleiden door de ruime keuze aan gehaktballen (kip, teriyaki, peperkoek, spek, noten, crab
cake, merguez,…) en kaviaarspecialiteiten (wortel, rode bonen, kekererwten, rode biet, linzen,…).
En vergeet niet de heerlijke cupcakes te proeven (chocolade, wortel, gezouten karamel, banaan-vanille) of de Cake pops met Belgische wafels, de chocoladetaart, de kaastaart,….

La Ferme du Peuplier : Verse groenten en fruit, recht van het
veld!
Gwenaël du Bus begon zijn loopbaan als teler van biologische seizoensgroenten twee jaar geleden in GrezDoiceau. Hij kweekt een groot aantal
variëteiten op 4,5 hectare. De verkoop gebeurt vooral op weekmarkten,
maar levert ook aan restaurants, winkels en bio-mandjes.
Er is volgens hem veel vraag naar verse bio-groenten op de markt,
hoewel het aanbod in Brussel wat achterblijft. Hij legt dan ook de nadruk
op een duurzame en biologische productie, dicht bij de grote steden.
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Hij volgt de seizoenen en varieert zijn aanbod van 50 tot 100 soorten in functie hiervan: meer dan
40 tomatensoorten, primeuraardappelen, bladgroenten, aardbeien en wortelen.

FOOD FAESCH ANC CIE : Le Frenchy bistrot, Le Saucisson
made in France.
Welkom in Frankrijk met 18 worstspecialiteiten (gerookt, met kruiden, peper, noten, kaas, eend, bosbessen, olijven, everzwijn …).
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Valery, de zaakvoerder, woont nu bijna 7 jaar in België, waar hij
de veeleisende consument weet te verleiden met zijn exquise variëteiten. Alle worsten worden volledig met de hand gemaakt, van
het voorhakken tot het drogen, en met respect voor het product.
Tot slot geeft de gecontroleerde rijping de worsten hun authentieke
smaak.

MAGYMARKET : Les « Food Adventurists »
MAGYMARKET is het resultaat van een
mix van vriendschap en culinaire passie en richt zich op de thuisbezorging van
bio-producten.
Het concept richt zich tot gezinnen,
workaholics en feestneuzen, die allemaal
nood hebben aan een gezonde voeding.
Maar natuurlijk kan eenieder die op zoek
is naar authenticiteit en smaak terecht bij
Magymarket!
MAGYMARKET baseert zijn aanbod op gezonde producten met natuurlijke smaken, die afkomstig
zijn uit de duurzame landbouw. Ook een rechtstreeks contact met de producenten en de ambachtslui voeren ze hoog in het vaandel.
In het assortiment vindt u verse en gedroogde bio-producten van goede kwaliteit, bereide maaltijden, glutenvrije producten en vele andere lekkernijen. De bijbehorende recepten krijgt u erbovenop.
En ook het milieu laat hen niet onberoerd: de verpakkingen zijn recycleerbaar, herbruikbaar en
isoleren op natuurlijke wijze.
Hun stand op de Gourmetmarkt zal dienst doen als hotspot, waar klanten hun MAGYBOX kunnen
ophalen! Bestellingen gebeuren via hun website, waar 220 producten worden aangeboden. En dit
aanbod groeit nog elke maand.

Le Palais de la Truffe : de specialist in verse truffel
‘Le Palais de la Truffe’ is al sinds 2004 aanwezig op de Belgische markt en wil hun passie voor
truffels overbrengen op een groter publiek.
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De truffels worden geselecteerd in Italië en Frankrijk en worden verkocht aan zowel beroepsmensen als particulieren. Het aanbod is seizoensgebonden, om de uitstekende kwaliteit
en versheid te kunnen verzekeren.
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Het bedrijf heeft ondertussen een eigen atelier voor de bereiding van gerechten op basis van
truffel in Italië. Op die manier willen ze tonen welke mogelijkheden de truffel kan bieden. Dit rechtstreekse contact met de klant zorgt er ook voor dat ze de essentie niet uit het oog verliezen:
kwaliteitsproducten aanbieden.
In de loop der jaren hebben ze ook nauwe banden gesmeed met producenten in de truffelregio’s,
waardoor niet alleen de kwaliteit, maar ook een scherpe prijs en een snelle levering kan worden
gegarandeerd.
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