
WORKSHOPS, PROEVERIJEN 
& TRAININGEN | 2014 -2015



Ook in het najaar van 2014 & voorjaar van 2015 mag u van VHC Jongens BV 

weer een aantal spannende, lekkere en leerzame workshops verwachten. 

 

Meedoen?

Als u in dit informatieboekje een workshop, training of proeverij tegenkomt 

waaraan u graag wilt meedoen, dan kunt u zich via bijgevoegd inschrijfformulier 

opgeven. U kunt zich ook per telefoon opgeven bij Marjon Duim via 

075 684 30 55.

Wij hopen u en uw team te ontmoeten in Oostzaan tijdens onze workshops. 

Marjon Duim

Erik Mens

Herman Klukkert

WORKSHOPS, TRAININGEN  
& PROEVERIJEN 2014-2015
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MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Bij een gezellige borrel hoort Charcuterie
Wordt er in uw zaak geregeld en gezellig geborreld en serveert u uw gasten 
daar graag iets lekkers bij? Dan is deze workshop een must go! Onder 
leiding van onze Chef-kok Herman Klukkert en onze Vleesspecialist Erik 
Mens worden uit eigen slagerij de nieuwste en lekkerste Charcuterie aan u 
gepresenteerd. Gegarandeerd uniek en origineel.

Om deze borrel compleet te maken zal tevens ruim aandacht worden 
besteed aan zeer speciale kazen die VHC Jongens zelf op de Marché de 
Rungis in Parijs voor u heeft uitgezocht. Vive la France, vive la Vie!

Om al deze overheerlijke specialiteiten niet alleen op uw menukaart vorm te 
geven maar in de boeken ook winstgevend zal tenslotte kostprijsberekening 
de workshop afronden.

Gezellig en leerzaam.

VLEES, VLEESWAREN 
& WORST
WORKSHOP | PROEVERIJ 
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MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Noordzeevissen zijn lekker, komen van dichtbij en zijn daardoor tevens 
heel betaalbaar. Omdat wij vinden een voorbeeldfunctie te hebben als het 
gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kopen wij tijdens de 
paartijd (januari t/m april) geen vis in. Veel Noordzeevissen zijn dan bezig 
met hun voortplanting en dus bestaat de kans om de visstand uit balans te 
brengen. 

Welke vis gebruiken we voor soep, voor het voorgerecht en het hoofdgerecht? 
Welke manieren van bereiden kennen we en wat zijn de voor- en nadelen? 
Hans Koelemij van visrestaurant G. van Es uit IJmuiden komt vertellen. Voor 
zijn restaurant en viswinkel koopt hij zijn vis direct op de afslag en met zijn 
bedrijf Ocean Gold verzorgd hij onze vers ingevroren Noordzeevis.

Ook visleverancier VM Vis uit IJmuiden is aanwezig. Yorick Vermeij levert 
vanuit zijn moderne bedrijf prachtige verse vis aan restaurants in de 
Randstad.

Proef de zee! onder leiding van onze chef-kok Herman Klukkert.

NOORDZEE
VISSEN
WORKSHOP | PROEVERIJ 
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MAANDAG 29 SEPTEMBER 2014 VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Met de kennis die u in het Lavazza Trainingcentrum bij Bluespresso opdoet 
bent u ervan verzekerd dat uw zaak up-to-date blijft op het gebied van 
kwaliteit, bijzondere concepten en noviteiten. Uw gasten zullen dit enorm 
waarderen, u bent trendzettend ondernemer en u genereert ook nog eens 
meer omzet binnen het koffiesegment.

Tasting
Lavazza biedt u een breed assortiment aan verschillende soorten bonen. 
Welke koffie past het best bij uw zaak? Door middel van een tasting met 
onze barista kunnen we deze keuze voor u vergemakkelijken. Een aantal 
belangrijke factoren in het kiezen van de juiste koffie: Karakteristieken van 
de zaak, de doelgroep en het segment van de horecaonderneming. Bij de 
tasting zullen verschillende espressi geproefd worden en het smaakprofiel 
en de tonen in de koffie worden duidelijk uitgelegd door onze barista. 
Samen kunnen wij op basis van smaak en kennis de beste koffie voor uw 
zaak kiezen.

LAVAZZA
KOFFIE
WORKSHOP
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MAANDAG 6 OKTOBER 2014  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

VHC Jongens BV heeft een eigen slagerij in huis, Ragazzi (Italiaans voor 
Jongens) waar slechts gewerkt wordt met 100% puur kwaliteitsvlees zodat 
u altijd verzekerd bent van de meest prachtige producten. Vanzelfsprekend 
geldt dit ook voor ons assortiment wild. Het mooiste wild van Nederland 
worden namelijk bij ons in Oostzaan geplukt, gevild en op maat verwerkt. 
VHC Jongens zit bovenop de bron. 

Het gerenommeerde Cor Voet is hofleverancier van VHC Jongens en 
specialist in Nederlands Wild & Gevogelte. In samenwerking met onze eigen 
vleesspecialist Erik Mens presenteren zij deze dag lokaal en Nederlands 
wild. Ook besteden wij aandacht aan de schitterende producten die wij zelf 
inkopen op de markt in Rungis, Parijs.

Van Rijkent Cornelius hoort u wat jagen in Nederland nou precies inhoudt. 
Zelf jaagt hij voornamelijk in West Friesland. Eerbied en respect voor het 
dier zijn de belangrijkste aspecten van de jacht.

Leren, proeven en inspireren staan vandaag centraal!

WILD &
GEVOGELTE
WORKSHOP
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MAANDAG 13 OKTOBER 2014  VAN 12.15 TOT 18.00 UUR

Steeds vaker zijn (uw) gasten zich bewust van eerlijk en duurzaam 
ondernemen. Het wordt dan ook gewaardeerd als u kiest voor 
diervriendelijke producten.

“Een bewust verantwoord gevoel” dat is waar Eco Fields voor staat.  
Zij dragen zorg voor dier en gewas met respect voor dierwelzijn en milieu.  
In de praktijk betekent dit dat de kalveren volop de ruimte hebben in warme 
strooiselstallen, lekker naar buiten kunnen achter de stallen en alleen voer 
krijgen dat zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen is geproduceerd. 

Gaat u mee kijken? Deze dag rijden we vanuit Oostzaan met een luxe bus 
naar het Gelderse Wekerom voor een persoonlijke rondleiding, proeverij en 
presentatie.

Er kunnen maximaal 25 personen per keer mee naar Eco Fields en maximaal 
2 personen per bedrijf. 

ECO 
FIELD TRIP  
EXCURSIE | PROEVERIJ
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DINSDAG 14 OKTOBER 2014  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Van passie tot expressie, de wondere wereld der aroma’s, geuren en kleuren; 

de creatie van moeder natuur in harmonie met menselijke creativiteit, een 

levensloop van de kok, de tuinier en de herborist.

Wim Maes deelt graag zijn passie en ervaring, vol enthousiasme, voor koken, 

tuinieren en werken met bijzondere groenten en ingrediënten, kruiden van 

bij ons tot alle wereldhoeken. Kennis en ervaring uit de professionele keuken, 

tot gastronomische smaaksensaties, uit de gezinskeuken en geheimen van 

mama’s van verschillende culturen uit de hele wereld. Toepassingen voor 

elke dag, voor bijzondere gelegenheden of voor feesten en uitvoerbaar met 

eenvoudig kookgerei. Praktische oefening en interactie, geheimen en trucs 

die u vooral niet in de boeken vindt.

Een geurige workshop vol advies en specialisatie uit de eetbare tuin!

COOK 
& HERB
WORKSHOP
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MAANDAG 20 OKTOBER 2014  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

U bent werkzaam in de horeca, de kopjes thee vliegen over de toonbank, 

maar wat verkoopt u nu eigenlijk? 

Mevrouw Cha vertelt vol passie over thee en deelt graag haar kennis tijdens 

deze inspirerende masterclass. Want wat is thee precies? Waar komt thee 

vandaan en welke historische gebeurtenissen hebben thee gemaakt tot wat 

het nu is? 

U leert over verschillende soorten thee, het productieproces, bladgradaties 

en kwaliteit. En natuurlijk en misschien wel het allerbelangrijkste: hoe zet u 

nu eigenlijk de perfecte kop thee?

Thee in combinatie met binnen- en buitenlandse kazen geven deze workshop 

een verassende twist!

Leuten en leren!

MEVROUW CHA 
TEACHES YOU TEA
PROEVERIJ 
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DINSDAG 21 OKTOBER 2014  VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

Een ‘Master Barista’ van Bacardi komt uitleg geven over de geschiedenis 

van Bacardi, het ontstaan van de cocktail en over het juiste gebruik van 

materialen en glazen.

Fine Drinks verzorgt deze dag een masterclass met de siropen van Monin, 

een essentieel ingrediënt in veel bekende en onbekende cocktails. Monin is 

een instituut in de wereld van cocktails. De masterclass zal uitweiden over 

het gebruik van de siropen, de subtiele smaak nuances die van een gewone 

cocktail een ware smaak sensatie maken.

De gespecialiseerde groenteafdeling van VHC Jongens levert een scala aan 

vers fruit, kruiden en verrassende groentes om uw creativiteit te prikkelen 

bij het bereiden van cocktails waarmee u uw gasten blijvend kunt verrassen.

SHAKE IT BABY!
COCKTAILS
MASTERCLASS
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MAANDAG 3 NOVEMBER 2014  VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

Natuurlijk staan service en klantgerichtheid bij u hoog in het vaandel. Maar 
hoe zorgt u ervoor dat dit in elke vezel van uw organisatie voelbaar is? Dat 
al uw medewerkers daar hetzelfde over denken? Hoe motiveert u hen om 
nóg klantgerichter te zijn? En hoe vergroot u daarmee uw winst? Trainmark 
is deze dag uw gastheer en omschrijft het als volgt:

De IK-Factor, het optreden van je leven
Licht uit, spot aan. Nu komt het erop aan. De zenuwen gieren door de keel 
en de knieën knikken. Ben jij in staat om op het juiste moment het beste in 
jezelf naar boven te brengen? In de wereld van de hospitality voer je een 
soort show op. Een show waarin jij de hoofdrol speelt, in het besef dat wat jij 
etaleert weerklank vindt bij je gasten. Je kunt een stemming beïnvloeden, een 
onvergetelijke herinnering kneden en lovende reacties oogsten. Tenminste, 
als je het goed doet. Met behulp van praktijkvoorbeelden laten wij zien wat 
nodig is om de ‘IK-factor’ te hebben. Hoe je met verbaal en non-verbaal 
gedrag, dat aansluit op je eigen persoonlijkheid, optimaal contact maakt 
met je ‘publiek’. Zodat je met zelfvertrouwen opgaat en iedere keer weer het 
optreden van je leven geeft.

GASTVRIJHEID
KUN JE LEREN
TRAINING 
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MAANDAG 10 NOVEMBER 2014  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

In de donkere maar gezellige dagen voor de kerst zijn we gewend om wat 
zwaardere kost te eten. Dit doen we al eeuwen lang omdat voedzaamheid in 
de winter belangrijk is voor het lichaam. Van orgaanvlees gruwelen mensen 
soms, maar het is niet alleen gezond, het kan ook heel lekker zijn. Topkok 
Lucas Rive van het gelijknamige restaurant in Hoorn komt de Masterclass 
Orgaanvlees geven. 

Wat dacht u van lever, zwezerik, niertjes, hersenen, mergpijpen, 
stierenballen, bloed, pens, maag, varkenskop, tong, hartjes! Klinkt lekker 
toch? Uiteraard is deze masterclass interactief en kookt u zelf mee. We 
hebben de specialist van onze slachterij voor kalf, lam & geit ook uitgenodigd 
om vanuit zijn professie toelichting te geven op orgaanvlees. 

Tot slot is wijnkenner Jan Pieter Goosens van Verbunt Wijnen deze 
dag aanwezig om u te adviseren over wijnen die de smaaksensatie van 
orgaanvlees complementeren. 

ORGAANVLEES
VAN KALF EN LAM
MASTERCLASS
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DINSDAG 25 NOVEMBER 2014  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Kerst. De gezelligste tijd van het jaar én de meest stressvolle tijd van het jaar. 

Maar dat kan ook anders, Kerst zonder chaos!

Tijdens deze culinaire workshop Een waterdicht recept voor een kerstkalkoen 

volgens Brits recept met typisch garnituur zoals Neeps & Tatties, Cranberry 

Sauce en Gravy. Tijdens deze workshop zullen we werken met kip omdat kip 

sneller gaart dan kalkoen en we natuurlijk wel aan het einde samen willen 

genieten van een heerlijk diner inclusief:

•  Makkelijke, feestelijke en goed voor te bereiden desserts;

•  Heerlijke kazen voor een mooie afsluiting van een perfect diner; 

•  Advies van Verbunt Wijnspecialisten voor Champagne, port en wijnen;

•  Aandacht voor tafelaankleding i.s.m. Duni en Style Point;

Gegarandeerd een geslaagde kerst!

SPETTERENDE 
KERST
WORKSHOP 
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MAANDAG 8 DECEMBER 2014  VAN 08.30 TOT 12.30 UUR
                                      VAN 13.30 TOT 17.30 UUR

Na een degelijke vooropleiding als cuisinier besloot Jeroen Goossens 

(Heesch, 1966) op zijn 21-ste zich te gaan specialiseren en patissier te 

worden. Verschillende keren verbaasde hij vriend en concurrent op de 

Coupe du Monde de la Pâtisserie in Lyon. 

Nederlands beste en meest bekende Patissier geeft maandag 8 december 

een ‘Masterclass Desserts’ bij VHC Jongens BV en u bent uitgenodigd!

Op is op klinkt als een goedkope aanbieding, maar u begrijpt dat de plaatsen 

in deze schoolbank als warme taartjes over de toonbank gaan. Omdat er 

slechts ruimte is voor een beperkt aantal deelnemers is het daarom van 

belang dat u zich snel inschrijft.

MASTERCLASS
DESSERTS
DOOR JEROEN GOOSSENS
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MAANDAG 15 DECEMBER 2014  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Worst is al een tijdje een hot item op de menukaart van menig restaurant in 

onze hoofdstad. Nieuwe producenten in Nederland hebben zich gestort op 

de productie van verse worst. De belangrijkste reden is dat de prijzen van het 

meeste vlees aardig zijn gestegen de afgelopen jaren. Om toch kwalitatieve 

en lekkere producten voor een aantrekkelijke prijs op de menukaart te 

zetten zijn worsten uitermate geschikt. 

 

Wij laten u in onze slagerij zien hoe we van koeien, varkens, lammetjes 

en kippen met een goed leven mooie producten maken. Verse kruiden en 

bijzondere ingrediënten, welke we bij VHC Jongens allemaal in huis hebben, 

zorgen uiteindelijk voor een prachtig eindproduct. 

In de proefkeuken kunt u alles proeven terwijl huisleverancier René Groen 

van gelijknamig bedrijf in Spakenburg laat zien welke voorgewelde worsten 

hij voor onze eigen slagerij Ragazzi produceert.

OF JE
WORST LUST
WORKSHOP

16

MAANDAG 19 JANUARI 2015  VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

Sushi maken is een culinaire Japanse kunst welke u zich deze dag eigen kunt 

maken onder leiding van sushi chef Sako Hopstaken. 

Sako is op het gebied van sushi en sashimi een ware artiest en behandelt 

tijdens deze gezonde en nog altijd populaire workshop hosomaki, isomaki, 

nigiri, het snijden van Sashimi en het bereiden van vis, rijst en zeewier.

Onze leverancier Mooij is aanwezig met een mooi assortiment van 

voorgesneden vissoorten en sashimi’s met diverse smaken waarmee 

ook de kleine keukens en bedrijven een verrassend Japans menu kunnen 

samenstellen.

Tevens is Yama, bekende producent van vele Japanse producten aanwezig 

om een demonstratie en uitleg geven over diverse Japanse gerechten en 

producten om uw Aziatische menu compleet te maken.

SUSHI &
SASHIMI
WORKSHOP | PROEVERIJ
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MAANDAG 26 JANUARI 2015  VAN 11:15 TOT 14.30 UUR
                                      VAN 13.15 TOT 16.00 UUR

Wat van dichtbij komt is vaak erg lekker en dat geldt zeker voor ons dry aged 
rundvlees. Ragazzi Kwaliteitsvleesch beschikt over een eigen professionele 
droog- en rijpingskoelcel. Goed afgemest rundvlees, geslacht in grootste 
slachterij van Noord-Holland in hartje Amsterdam, rijpen we 2 tot 3 weken. 
Soms aan het bot, soms zonder. De droog rijping zorgt voor een unieke en 
intensieve rundvleessmaak die op geen enkele andere manier bereikt kan 
worden. Het vlees moet dan ook mooi rood worden geserveerd. 

Tijdens deze workshop brengt u onder begeleiding van onze vleesspecialist 
Erik Mens een bezoek aan deze slachterij op de Centrale Markt op de Jan van 
Galenstraat. Tijdens een rondleiding van ongeveer een uur laten wij u zien hoe 
runderen kalveren worden geslacht en uitgesneden.

In onze proefkeuken in Oostzaan laten we de mogelijkheden proeven 
van droog gerijpt rundvlees van deze slachterij. De vetmarmering van het 
Hollandse rundvlees in combinatie met het 3 weken rijpen in de speciale cel 
geven werkelijk een ongeëvenaarde smaak. 

Er kunnen maximaal 15 personen per keer mee naar de slachterij en maximaal 
2 personen per bedrijf. 

DRY AGED 
RUND
WORKSHOP | PROEVERIJ 
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MAANDAG 2 FEBRUARI 2015  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Een gezellige minibeurs waarbij de nadruk ligt op verantwoordelijk koken 

met vegetarische en biologische producten. 

Met lokale zuivelproducten uit Noord-Holland van Beemsterkaas, biologisch 

brood van Odenwald en vegetarische gerechten van Maza en Enkco zal 

tijdens deze groene workshop een breed scala aan inspiratie te proeven zijn. 

Onze eigen gespecialiseerde AGF afdeling is aanwezig om u bij te praten 

over de mooiste en lekkerste lokale biologische groente van het seizoen, 

biologische en speciale groente van de markt in Rungis (Parijs) en diverse 

prachtige fruitsoorten.

Lekker, eerlijk en gezond!

PUUR!
BIOLOGISCH
MINIBEURS
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MAANDAG 9 FEBRUARI 2015  VAN 09.00 TOT 18.00 UUR

Horecabedrijven die alcoholische dranken schenken aan gasten moeten 
voldoen aan de Drank- en Horecawet. In deze wet wordt onder meer bepaald 
dat tijdens exploitatie altijd een personeelslid (ondernemer, leidinggevende 
of medewerker) fysiek aanwezig dient te zijn die beschikt over een Sociale 
Hygiëne verklaring. 
De cursus Sociale Hygiëne richt zich met name op de verantwoordelijkheden 
en problematiek rond de veiligheid van gasten en personeel in de horeca.

Met deze compacte dagtraining worden startende horeca ondernemers, 
leidinggevenden of medewerkers die alcoholische drank verstrekken getraind 
voor het SVH examen sociale Hygiëne, dat aansluitend op de training zal 
worden afgenomen. Bij het behalen van een goed examenresultaat zal de 
Sociale Hygiëne Verklaring worden verstrekt.

Trainingsonderwerpen:
• Wettelijke grondslag sociale hygiëne verklaring
• Modulaire behandeling van de onderwerpen: Horecaconcepten, 
 marketing & gastvrijheid
• Alcohol, drugs en gokverslaving
• Inrichting, technische voorzieningen en veiligheid
• Sociale hygiënebeleid, inhoud, methode en handhaven
• Proeftoets met behandeling antwoorden
• Projectexamen door SVH afgenomen op cursuslokatie

SOCIALE
HYGIËNE
TRAINING
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€ 275,-
inclusief 
examen 

Na een degelijke vooropleiding als cuisinier besloot Jeroen Goossens 

(Heesch, 1966) op zijn 21-ste zich te gaan specialiseren en patissier te 

worden. Verschillende keren verbaasde hij vriend en concurrent op de 

Coupe du Monde de la Pâtisserie in Lyon. 

Nederlands beste en meest bekende Patissier geeft maandag 16 februari 

een ‘Masterclass Koffiegarnituren en Chocolade’ bij VHC Jongens BV en u 

bent uitgenodigd!

Op is op klinkt als een goedkope aanbieding, maar u begrijpt dat de plaatsen 

in deze schoolbank als warme taartjes over de toonbank gaan. Omdat er 

slechts ruimte is voor een beperkt aantal deelnemers is het daarom van 

belang dat u zich snel inschrijft.

KOFFIEGARNITUREN
& CHOCOLADE
MASTERCLASS JEROEN GOOSSENS
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MAANDAG 16 FEBRUARI 2015  VAN 08.30 TOT 12.30 UUR
                                      VAN 13.30 TOT 17.30 UUR



MAANDAG 2 MAART 2015  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

De afgelopen jaren is er veel te doen over de leefbaarheid van dieren. Vooral 

kippen worden veel op de korrel genomen door Wakker Dier. En terecht. In 

principe wil iedereen dat elk dier een goed leven heeft maar daar staat vaak 

tegenover dat het vlees een hogere prijs heeft. 

We gaan alle soorten kip laten zien en samen uitbenen of uitsnijden. Van 

plofkip, tot Beter Leven tot Biologisch tot Label Rouge uit Frankrijk. Uiteraard 

gaan we proeven om te beoordelen of de prijsverschillen zijn terug te vinden 

in smaak en kwaliteit. 

Omdat de leukste vogeltjes uit Frankrijk komen en wekelijks worden gehaald 

door ‘Ragazzi Kwaliteitschvlees’ hebben we ook een snoeptafel van Franse 

vogels (zoals poussin, anjou duif, kwartel, bresse kip, parelhoen, tamme 

eend) en Hollandse vederwild (zoals gans, eend, houtduif). 

Met dit gevogelte maakt u op de menukaart echt het verschil! 

LEUKE 
VOGELS
WORKSHOP
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MAANDAG 9 MAART 2015  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Het perfecte varken is een gezond en gelukkig dier. Vanuit de stal op het 

bord, verantwoord en eerlijk varkensvlees uit eigen land. Het Livarvarken uit 

Limburg, Krull varkens uit Epe en bio varkens uit de Beemster. 

De veelzijdigheid van dit prachtige dier komt aan bod en u zult verrast staan 

door de diversiteit. Van zacht gegaarde racks tot een gerookt en gegrild 

nekstuk. Ook zal een scala aan vleeswaren van deze prachtige dieren aan 

bod komen.

Kortom een feest voor de liefhebber, meld u tijdig aan voor deze workshop!

HET PERFECTE
VARKEN
WORKSHOP
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MAANDAG 16 MAART 2015  VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

De nieuwste trends en het meest actuele assortiment koud op uw dak? 

Dat kan met onze speciale workshop en proeverij: Softijs & Milkshakes.

Vergeet het perfecte biertje, bij ons leert u het perfecte ijsje te tappen en 

tegelijkertijd meer rendement uit uw machines te halen. Kleed u niet te 

warm aan en laat de wanten thuis want na het proeven van het nieuwe ijs 

assortiment krijgt u het er warm van!  

Fris, fruitig en cool!

SOFTIJS
& MILKSHAKES
WORKSHOP | PROEVERIJ
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MAANDAG 23 MAART 2015  VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

Met een goed voorgerecht laat u uw gasten direct weten wat de rest van 

de avond beloofd. Het voorgerecht is dan ook zeer belangrijk en moet altijd 

kloppen. 

Deze middag gaan we veel proeven. Heel bijzondere carpaccio’s van dry 

aged rund, vitello, lende carpaccio, sashimi van tonijn, zalm-dille en nog veel 

meer tongstrelende verassingen. 

Onze chef-kok Herman Klukkert neemt u mee langs een fantastisch scala aan 

schitterende voorgerechten waarmee u uw menukaart vol trots kunt vullen.

SCHITTERENDE
VOORGERECHTEN
WORKSHOP | PROEVERIJ
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MAANDAG 11 MEI 2015   VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

De workshop barbecueën die u deze voorzomer niet mag missen! 

We gaan heerlijke marinades en prachtig barbecuevlees bereiden op 

verschillende soorten barbecues, zoals bijvoorbeeld op de populaire Big 

Green Egg.

De workshop zal zich niet beperken tot aandacht voor alleen de BBQ want 

de entourage eromheen is minstens zo belangrijk. Een gezellige barbecue is 

een complete barbecue!

Kom gezellig en leerzaam eten en drinken en raak geïnspireerd om deze 

eeuwenoude traditie bij u op de zaak tot een succesvol en winstgevend feest 

te maken!

Kortom een complete workshop om de zomer goed voorbereid in te gaan! 

BBQ: OUDE TRADITIE 
IN EEN NIEUW JASJE
WORKSHOP
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DINSDAG 7 APRIL 2015   VAN 13.30 TOT 16.00 UUR

Ondernemers en medewerkers in de horecasector dienen bij voorkeur te 
werken volgens de Hygiënecode voor de Horeca. Ondernemers zijn verplicht 
hun medewerkers te trainen op voedselveilig werken. 

Tijdens de HACCP training, gebaseerd op de Hygiënecode voor de Horeca 
worden deelnemers getraind op de noodzakelijke HACCP kennis en de wijze 
waarop deze kennis toegepast moet worden in de praktijk.

Praktijkvoorbeelden:
• Wat is veilig voedsel?
• Kerngetallen over onveilig voedsel
• Microbiologische wetenswaardigheden
• Systemen voor voedselveiligheid, wetgeving en toezicht
• Werken volgens een branche hygienecode: hoe doe je dat?
• De basisvoorwaarden nader toegelicht
• Processtappen worden uitgelegd
• Praktijkcases basisvoorwaarden en processtappen
• Toets en behandeling antwoorden aan de hand van meerkeuzevragen

Aarzel niet langer en schrijf u vandaag nog in! Het zal uw gasten opvallen.

HACCP
TRAINING
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VHC Jongens BV

Ambacht 3

1511 JZ Oostzaan
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