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HORECALID IN DE KIJKER

‘De Koreaanse keuken is 
aan een opmars bezig’
Let’s eat! Dat is de Koreaanse 
betekenis van MOKJA!, het 
geesteskind van Ae Jin Huys. Via 
catering en workshops brengt 
ze mensen in contact met de 
Koreaanse keuken. 

M
et MOKJA! keerde Ae Jin 
Huys enkele jaren geleden 
na enkele omzwervingen 
terug naar haar roots. Ze 
groeide namelijk tot haar 
zesde op in Zuid-Korea 
voor ze geadopteerd werd 
en naar België verhuisde. 

Haar vroegste herinnering is niet 
toevallig aan eten verbonden. “In 
een Koreaans huishouden was het 
de gewoonte om gefermenteerde 
voeding te bewaren in aarden 
potten in de tuin. Iedereen had 
bijvoorbeeld zijn eigen versie van 
gochujang (chilipasta, red.), een 
van de basissmaakmakers in onze 
keuken. Ik herinner mij dat ik af en 
toe de tuin insloop, het deksel ophief 
en er met één grote haal mijn vinger 
doorhaalde (lacht).” 

Fermenteren is gezond
Dit tijdrovende gebruik is door 
de enorme evolutie die Korea de 
afgelopen vijftig jaar doormaakte, fel 
verminderd. Hardwerkende mensen 
kopen het tegenwoordig gewoon op de 
markt. Het fermenteren van voeding 
vervult een belangrijke sociale functie. 
Ae Jin: “Doorgaans doen mensen 
dit in familieverband of vaak zelfs 
met de hele buurt waarna het onder 
elkaar verdeeld wordt. Het nationale 
gerecht kimchi, gefermenteerde 
groenten, verschilt dan ook van 
regio tot regio. Kenmerken van de 
Koreaanse keuken zijn respect voor 
de natuur, balans, seizoensgebonden, 
lokaal en sharing. Voor Koreanen is 
voeding het belangrijkste medicijn. 
Het fermenteren van voeding kwam 
er immers niet enkel om overschotten 
na de oogst niet verloren te laten gaan. 
Het bevat ook goedaardige bacteriën 
zoals probiotica of lactobacillus die 
ook in yoghurt terug te vinden zijn. 
Wist je trouwens dat Koreanen de 
gezondste mensen ter wereld zijn en 
het oudst worden? Dat zou te maken 
hebben met deze eetcultuur, en 
fermentatie in het bijzonder.”

Van mode naar horeca
Met MOKJA! wil Ae Jin net dat 
verbindende en sociale aspect van 
de Koreaanse keuken verspreiden. 

Voor haar staat Koreaans eten gelijk 
met comfort food in de ruime zin 
van het woord. De cirkel is dus 
rond, maar tussen haar vroegste 
herinnering en wat ze nu doet, heeft 
ze wel een hele weg afgelegd. Ze zette 
haar eerste ondernemersstappen 
in de modewereld waarbij ze 
kostuums op maat maakte. Na een 
tussenperiode bij KANTL (Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- 
en Letterkunde), waar ze, zeker als 
jonge alleenstaande moeder, genoot 
van het ambtenarenbestaan, stak na 
enkele jaren de zin om te ondernemen 
opnieuw de kop op. Zeker omdat ze 
zich gesteund voelde en geïnspireerd 
was door haar vriend, muzikant Sioen. 
“Ik bewonder de ondernemingszin en 
het enthousiasme van Frederik. Dat 
werkt stimulerend. Koken vind ik een 
boeiend medium. Ik kwam net terug 
van een inspirerende reis naar Korea 
en hier was er de opkomst van street 
food en food trucks. De Koreaanse 
barbecue, waarmee ik van start ging, 
was een ideale introductie tot de 
Koreaanse keuken en een eenvoudig 
concept om mee te starten. Ik was 
dan ook een graag geziene gast en 
zo rolde ik in dat circuit van het ene 
event in het andere. De exotische 
Koreaanse keuken had een zekere 
aantrekkingskracht. De culinaire 
stroming waarbij duurzaam, lokaal 
en seizoensgebonden centraal kwam 
te staan, kende op dat moment een 
steeds grotere aanhang. Ook mijn 
dochter was intussen groot genoeg. 
Alle puzzelstukken vielen dus in elkaar 
om er volop voor te gaan.” 

Op stap met prinses Astrid
Van food trucks ging het naar 
cateringaanvragen en pop-ups. Alle 

voorbereidingen gebeurden thuis in 
de keuken. Een situatie die stilaan 
onhoudbaar was door het groeiende 
succes. Ae Jin zocht en vond een vaste 
stek voor MOKJA! in de Eskimofabriek 
in Gent. De omliggende bedrijven 
hadden nood aan een lunchadres 
en Ae Jin zette met FACTOR.ae ook 
de stap naar een vast restaurant. 
Niet Koreaans georiënteerd, maar 
wel seizoensgebonden en lokaal. 
Een zwaar regime in combinatie 
met het avond- en weekendwerk 
met MOKJA!. Ae Jin: “Daarom heb 
ik besloten om uit te kijken naar 
iemand die een deel van het werk bij 
FACTOR.ae kan overnemen. Ik merk 
dat ik mijn ei beter en liever kwijt 
kan met MOKJA! dan met een vast 
restaurant dat te veel energie van mij 
vergt. Bovendien komen er organisch 
nieuwe uitdagingen op mijn pad die 
ik maar al te graag aanga. Zo nam 
VLAM twee jaar geleden contact met 
mij om te cateren tijdens de Belgische 
economische missie naar Korea 
onder leiding van prinses Astrid. Een 
geweldige ervaring die in maart een 
vervolg zal kennen, ditmaal onder 
leiding van koning Filip. Samen 
met Sioen zal ik er enkele maanden 
verblijven om aan nieuwe projecten te 
werken en bij te studeren.”   

Een boek en een kimchi-lijn  
Een van die projecten is een eigen 
Kimchi-lijn die ze op de markt zal 
brengen. Dat doet ze samen met het 
bedrijf Camp’s, gespecialiseerd in 
het inleggen van groenten en het 
vervaardigen van mosterd en pickles. 
Het idee komt voort uit het Food 
Heroes-project waarbij initiatieven 
worden genomen om food waste 
tegen te gaan. Ae Jin zal hiervoor 
samenwerken met Pieter Van Dooren, 
een landbouwer uit Hooglede die vaak 

kampt met overschotten prei. Van 
daaruit hoopt ze om in de toekomst 
ook nog andere producten op de 
markt te brengen zoals gochujang, 
haar huisgemaakte gefermenteerde 
chilipasta. Een ander project waar ze 
enorm naar uitkijkt, is het publiceren 
van een boek over de Koreaanse 
keuken. Ae Jin: “De Koreaanse 
keuken is mijn uitvalsbasis voor veel 
projecten. Ik zorg er zelf voor dat 
mijn werk creatief en interessant 
blijft. Een kookboek dat de - in mijn 
ogen nog te onbekende - Koreaanse 
keuken in België op een bevattelijke 
en toegankelijke manier brengt, 
hoort daar bij. Het moet een leuke 
introductie worden met sfeerbeelden 
van ginder en recepturen zowel van 
lokale sterrenchefs, als van kleine 
restaurateurs, marktkramers tot zelfs 
de grootmoeders, want zij blijven de 
vaandeldragers van de Koreaanse 
keuken. Een mooi totaalbeeld dus, 

aangevuld met wat ik met MOKJA! doe 
en dat is die keuken interpreteren 
met producten van bij ons.”

Korea op de agenda
De link met Korea is dus nooit ver 
weg bij Ae Jin. Zo heeft ze er zelf in 
verschillende restaurants gewerkt 
om bij te leren en haar eigen stijl 
te ontwikkelen. Van sterrenzaken 
tot kleine familierestaurants en 
vooral die laatste waren inspirerend. 
Behalve de sociologie en filosofie is 
kennis van het product er inherent 
aan de keuken. In het bijzonder 
dan over wildplukken en kruiden. 
Om die reden nam Ae Jin in België 
contact met herboriste Lieve Galle 
om samen te werken en kennis 
op te doen over de lokale kruiden. 
Haar enorme netwerk in Korea 
dankt ze aan een speciale vriendin. 
Ae Jin: “Go Youngjoo was de eerste 
Koreaanse die ik leerde kennen. 
Ze woonde zeven jaar in Gent en 
zorgde voor de connectie met de 
Koreaanse keuken. Intussen verricht 
zij eveneens pionierswerk maar 
dan in de omgekeerde richting. In 
Korea was ze de eerste om artisanale 
Belgische chocolade te introduceren 
en is ze sinds lang aangesloten bij de 
slow food community. Een nieuw plan 
op de agenda is het aanbieden van 
culinaire reisbegeleiding. Dergelijke 
vragen kreeg ik al tijdens de missie 
vorig jaar en ik merk dat vele collega’s 
en kennissen een groeiende interesse 
tonen in Korea als reisbestemming. 
Niet alleen de Koreaanse keuken is 
dus aan een opmars bezig, ook het 
land lokt steeds meer bezoekers. 
Ik heb er in al die jaren een mooi 
netwerk opgebouwd, zowel sociaal 
als professioneel. Mensen rondleiden 
in mijn Korea, voelt een beetje als 
opnieuw thuiskomen. Dat ik dit 
verhaal dan nog eens met Sioen 
kan delen, maakt het helemaal 
compleet…”

www.mokja.be

Sam Paret
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