
Onze producten
Quatra produceert verse frituuroliën en -vetten 
en levert ze rechtstreeks in uw horecazaak. Wij 

beschikken over lokale teams om deze vetten en 

oliën tijdig bij u te leveren.

Ophaling van gebruikte
frituuroliën en -vetten
Quatra is de Nr. 1 voor het ophalen van gebruikte 
frituuroliën en -vetten in België, Luxemburg en 
Noord-Frankrijk. Onze ophaaldienst telt meer dan 
30.000 klanten.

Onze service:

- gratis vaten

- gratis service

- wij betalen u voor de gebruikte frituurolie 

Extra Quatra garanties:

- service op frequentie

- interventie binnen de 48 uur

- 100% traceerbaarheid

Indien u een nieuwe horecazaak start helpen we u 

graag bij het in orde brengen van uw wettelijke ver-

plichtingen voor het afvoeren van uw frituurvetten. 

Ook reeds bestaande horecazaken bieden we graag 

de kans uw lopende overeenkomsten te herbekijken.

 

Wij bedienen: 

- frituren

- restaurants

- cateraars

- zorgcentra

- grootkeukens 

- enz.

Ga naar: SHOP.QUATRA.COM

Frituurolie
Original en
Premium
Bag in Box 15L

Geraffineerd
Rundvet
10kg en 12.5kg

ONTDEK DE QUATRA WEBSHOP OF DOWNLOAD DE APP
DE GOEDKOOPSTE MANIER NAAR HET BESTE FRITUURVET !

Frituurvet
Geraffineerd Rundvet, 
Palmvet en Fritmix (60% rund, 40% palm)
4x2.5kg

Frying oil, from start to fi nish.

Quatra Mosten 17 - 9160 Lokeren - België - T +32 (0)9 336 1 336 - F +32 (0)9 336 1 337 - info@quatra.com - www.quatra.com

Bezoek ons op STAND 7400
in de snack & fastfoodhal
19 > 23 november - Flanders Expo Gent
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HORECAIN Het SPOOR VAN...

BIO
Naam: Femke VandeveldeFunctie: foodwriter/foodjournalist/foodcritic/recensent… hoe je het ook wil noemen

Leeftijd: 29 jaar
Favoriete gerecht: vol au vent met een twistFavoriete restaurant: elk restaurant waar ik kan thuiskomen; Steendam 66 (Gent), Bistro Mathilda (Oostende) of een strandbar bij een verlaten baai komen aardig in de buurtLevensmotto: ‘Alles van waarde is weerloos’Biotoop: Gent en OostendeHobby: hardlopen, zwemmen, fietsen, lezen, zingen én slapenVolgen: gunpowderandsmoke.com

‘een restaurant afbreken 
voor de sport doe ik niet’

foodrecensente Femke Vandevelde

Femke besloot haar werk voor de krant te combineren 
met een parttime job in een sapjesbar. ’s Morgens deed 
ze daar de opstart en in de namiddag schreef ze voor 
De Morgen. een zware periode, want van een sociaal 
leven was geen sprake meer. een Linkedln verzoek 
veranderde alles. Femke: “Het kwam van de uitgever 
van VENUEZ Magazine. Hij nodigde me uit voor een 
gesprek waar ik zonder verwachtingen heen ging. Ik 
kwam buiten met een heel aantrekkelijke job. Drie 
jaar lang heb ik met plezier meegeschreven aan dit 
horecavakblad, en uiteindelijk zelfs als hoofdredacteur. 
Maar mijn probleem is dat ik veel variatie nodig heb. 
Als ik voel dat ik iets onder de knie heb, ga ik op 
zoek naar andere dingen. Ik wil constant bijleren en 
nieuwe uitdagingen aangaan. Dan rest er maar één 
mogelijkheid en dat is zelfstandige worden.”

Het voorgerecht is een cannelloni van West-Vlaams 
rood met daarin een vulling van komkommer en 
sojascheutjes. De presentatie is niet alleen oogstrelend, 
ook het gerecht verfrist het pallet van Femke.  

Gunpowder & Smoke
elk nadeel heb zijn voordeel. Door haar eigen zaak 
Gunpowder & Smoke op te starten, verloor Femke haar 
financiële zekerheid maar ze kreeg wel opnieuw de 
kans om voor verschillende opdrachtgevers te werken. 
Zo kreeg ze de vraag van toerisme Vlaanderen om als 
jurylid actief in te stappen in de beweging van Jong 
Keukengeweld. er kwamen vragen naar ghostwriting 
van bartenders en sommeliers, werk voor magazines 
en ook bij De Morgen kon ze opnieuw aan de slag. In 
‘Open Kaart’ bespreekt ze afwisselend met collega 
recensente Lene Kemps een eetadres. 

Recenseren en nadenken over de lijn die we met onze 
voedingscultuur in België volgen, is haar grootste 
passie. Maar hoe komt een recensie bij haar precies 
tot stand? Ze haalt een boekje boven waar ik ze al 
een paar dingen in heb zien noteren. Femke: “Dit is 
mijn bijbel. Aan de hand van de parameters die erin 
staan, heb je telkens voldoende informatie voor een 
recensie. Ik probeer altijd zo open en onbevangen 
mogelijk te proeven. Achteraf tracht ik de lezer mijn 
ervaring, maar ook de context van de zaak mee te 
geven. Ik bel nadien ook vaak even met de chef. Als je 
het lef hebt om een mening over iemand te formuleren, 
vind ik dat je die persoon daarvan op de hoogte kunt 
brengen. Ik zeg dan eerlijk wat ik goed en minder 
goed vond. een restaurant afbreken voor de sport 
doe ik niet. Mijn recensies gaan minstens 30% over 
het eten, maar ik probeer net zo goed in te zoomen 
op de filosofie en ambities van de chef. er is nog geen 
enkele chef die me de deur wees, dus ik neem aan 
dat ze mijn aanpak waarderen (lacht). Wat ik vroeger 
in klassieke recensies miste, was de gelegenheid 
waarvoor ik naar een bepaald restaurant zou moeten 
gaan. Die context probeer ik wel mee te geven. en ik 
kies ervoor om in mensentaal te schrijven en de lezer 
niet met vaktermen om het hoofd te slaan. Naast de 
herkomst van producten probeer ik ook te letten op 
de prijs-kwaliteitverhouding, beleving en sfeer want 
dat vinden jongeren belangrijk. en dat zijn tenslotte 
de horecagasten van morgen. De tijd dat gastronomie 
enkel hoogdrempelig was, is nu wel al eventjes voorbij.” 

De zeebaars, met een vleugje citroengras op de korst, 
ligt op een bedje van pasta en knapperige groentjes. 

Tripping Chefs
Dat ze in de sector vaak op zoek gaan naar de volgende 
Kobe Desramaults, begrijpt Femke wel maar daar 
is ze geen voorstander van. Zijn nieuwe restaurant 
chambre Séparée in Gent vindt ze mindblowing maar 
voor de happy few. en de nieuwe Kobe impliceert dat 
je copycats hebt en daar houdt ze niet van. Femke: 
“Ik houd van chefs die durven uitkomen voor hun 
signatuur en die grensoverschrijdend denken. Zo heb 
ik oneindig veel respect voor alle foodprofessionals 
die in hun vrije tijd als tripping chefs de wereld 
rondreizen om inspiratie op te doen.”

en weg was ze. Op naar de volgende opdracht die haar 
naar Bali leidt…

Een restaurant maken of kraken. Zover reikt de 
macht van de foodrecensent. Of is dat intussen ach-
terhaald in een overgedigitaliseerde wereld waarin 
iedereen zijn mening kan spuien op gelijk welk fo-
rum? Het heeft me altijd geboeid welke ingrediënten 
professionele foodrecensenten selecteren om tot hun 
oordeel te komen. Mijn gids voor vandaag is Femke 
Vandevelde, foodrecensent bij De Morgen. Ondanks 
haar jonge leeftijd heeft ze al heel wat ervaring op de 
teller. Ghostwriter van verschillende kookboeken, 
gewezen (hoofd)redacteur van VENUEZ Magazine, 
redacteur van Food Inspiration en al vijf jaar nauw 
betrokken bij Jong Keukengeweld. 

Ik ontmoet Femke in cantine copine, het nieuwe 
restaurant van voormalige sterrenchef Karen Keygnaert. 
Het is even zoeken naar het pand, dat achter woonblokken 
verscholen ligt in een oude borstelfabriek die smaakvol 
werd gerenoveerd. Zodra binnen ben je te gast in een 
warm en huiselijk kader. Vooral de open keuken waarlangs 
je moet passeren, is een troef. Het ziet er inderdaad een 
happy kitchen uit, zoals op de website staat vermeld. We 
worden door het hele team vriendelijk welkom geheten. 

De kookboekenrecensent
Al op vrij jonge leeftijd ontwikkelde Femke een voorliefde 
voor de keuken. Ze trad daarmee niet in de voetsporen van 
haar ouders die, behalve graag eten, geen rechtstreekse 
link met horeca hadden. Haar grootmoeder kwam nog 
het dichtst in de buurt. Zij werkte voor een adellijke 
familie en was er verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen achter de schermen. Daaronder viel ook het 
inspecteren van voedingswaren. Die werden haar door 
de beste leveranciers gepresenteerd. Ze kende dus 
alle goede adressen en besmette Femke met diezelfde 
microbe. Als fervent lezer droomde ze er intussen van 
om van de pen te kunnen leven. Rond haar twintigste 
besloot ze beide passies te combineren. Samen met een 
vriend had ze een blog waarin ze kookboeken besprak, 
de Kookboekenrecensent. toen nog origineel waardoor 
meer en meer uitgeverijen en redacties haar opmerkten. 
Ze kreeg al snel veel kookboeken toegestuurd en door 
Borgerhoff & Lamberigts, Lannoo, Linkeroever Uitgevers 
werd ze uitgenodigd om eraan mee te werken. Ze werd 
weliswaar slechts uitbetaald in waardebonnen, maar het 
liet haar toe op jonge leeftijd een goed beeld te ontwikkelen 
van de uitgeverswereld én ze leerde de redacteurs kennen. 

Intussen komen ze in cantine copine een lekker hapje 
brengen op basis van krab en bloemkool met nacho’s. Dat 
die laatste warm geserveerd worden, kan Femke bekoren. 
Ze is een krabfanaat en knikt goedkeurend. 

Uitgever in Amsterdam
Na haar studies Germaanse talen trok Femke naar 
Amsterdam. enkel daar kon je een master na master 
redacteur/editor volgen. Ze deed dat met twee vriendinnen 
en het legde hen alledrie geen windeieren. Femke: “Judith 
Van Doorselaer is intussen hoofd kinderboeken bij Lannoo 
en Katrijn van Hauwermeiren werd hoofdredacteur 
Vlaanderen van Uitgeverij De Bezige Bij. Ik ging na 
afloop aan de slag bij de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse taal en Letterkunde (KANtL) waar ik 
voorheen stage had gelopen. Op het moment dat ik besefte 
dat wetenschappelijk onderzoek in teksteditie me niet de 
gelukkigste persoon ter wereld zou maken, mocht ik me 
via een bevriende fotograaf bewijzen bij De Morgen. Ik zal 
het nooit vergeten, een dossier over koffie voor DMuze, de 
toenmalige weekendbijlage. In één weekend heb ik toen, 
op de moto met een fotograaf, 20 koffiebars bezocht en 
besproken. een hels karwei, maar ik voelde de adrenaline 
stromen en wist dat dit mijn ding was. Alleen was het te 
weinig om van te leven.”

In deze reeks volgen we een aantal mensen met bijzondere beroepen.  
Niet alledaags en soms vergeten, maar wel tot de verbeelding sprekend.  
en uiteraard gelinkt aan het concept horeca. Deze keer gingen we lunchen met 
foodrecensente Femke Vandevelde, die deze boeiende reeks mag afsluiten. 
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