
 

 
 
 
 

Chefkok Arrie Stomp wint wedstrijd
'Lekkerste Wintersoep met minder zout' 

Vanmiddag werd Arrie Stomp van Sabrosa Kitchen & Bar met zijn winterse
pindasoep verkozen als winnaar van de ‘Lekkerste Wintersoep met minder
zout’. Initiatiefnemers van deze wedstrijd zijn Koninklijke Horeca Nederland
(KHN) en de Nierstichting. Met deze vakwedstrijd willen zij de horeca bewuster
maken van koken met minder zout. Arrie Stomp won overtuigend. Hij ontving
zijn prijs uit handen van juryvoorzitter Tim Golsteijn (chefkok restaurant
Bougainville in Amsterdam). 

De jury van de vakwedstrijd bestond uit chefkok Tim Golsteijn en culinair journalisten
Taurai Becker (Fijnproever.com), Ellen den Hollander (AD) en Monique van Loon
(Parool). 

Juryvoorzitter Tim Golsteijn: “De presentatie van de winterse pindasoep was subliem.
Smaak en structuur zijn voor de jury dé belangrijkste items. De pinda had een mooie
crunch en bovendien was er heel creatief nagedacht over zoutvervangers. Door
middel van codium (zeewier) en het gebruik van lavas, kreeg de soep een lekkere

 



bite. Er is helemaal niets aan zout toegevoegd, dus het is heel knap om zo’n soep te
maken. Wij waren dan ook unaniem in de keuze voor de winnaar."

Winnaar Arrie Stomp: "Vorig jaar hebben we meegedaan aan de Nierstichting
Restaurant Driedaagse. Hier werd positief op gereageerd. We zijn serieus aan de slag
gegaan met onze ervaringen uit die driedaagse en hebben deze kennis ingezet voor
de wedstrijd. Wij zijn heel creatief met soepen. We werken met seizoensproducten en
producten die de uiterste verkoopdatum zijn gepasseerd, maar nog zeer goed zijn van
kwaliteit. ’s Ochtends weet ik vaak niet welke soep ik ’s avonds maak. Een wedstrijd
zoals deze stimuleert je om creatief te zijn en anders na te denken."

Minder zout hard nodig 
Per persoon eten wij op jaarbasis een kilo teveel zout en dat is slecht voor je nieren.
Tom Oostrom (directeur Nierstichting): “Zout wordt verwerkt in bewerkt voedsel en
gerechten. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Zout is een
belangrijke oorzaak van nierschade. Minder zout helpt nierschade voorkomen."

Nierstichting Restaurant Driedaagse
Robèr Willemsen, voorzitter KHN: “Vanuit de horeca willen we een bijdrage leveren
aan een gezonder Nederland. En dat kan onder meer door bewuster met zout om te
gaan. Met de Lekkerste Wintersoep met minder zout willen we het onderwerp onder
de aandacht brengen van horecaondernemers en hun koks. En ze enthousiasmeren
om mee te doen aan de Nierstichting Restaurant Driedaagse van 23-29 maart 2020.
Op dit moment zijn er al meer dan 100 restaurants die deelnemen en we hopen dat er
nog veel meer volgen. Vorig jaar was het al een succes; 3800 gasten genoten van
een zoutbewust menu bij meer dan 120 restaurants. Onze ambitie is dat er dit jaar
nog meer worden." Restaurants kunnen zich aanmelden op: restaurantdriedaagse.nl.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over de Lekkerste Wintersoep en de Nierstichting Restaurant
Driedaagse kunt u contact opnemen met:

Vivian van der Wielen, woordvoerder KHN: 06 51 59 20 94 en pers@khn.nl
Sanne Rademaker, persvoorlichter Nierstichting: 06 46 28 82 99 en
sannerademaker@nierstichting.nl

 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

230 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

http://twitter.com/KHN
http://linkedin.com/company/46839/admin/
http://www.facebook.com/KoninklijkeHorecaNederland
https://khn.smart.pr/[UNSUBSCRIBE]

