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In Info’zine van maart maakte je kennis met OogstStraten, het plat-
form voor de lokale voedselstrategie van Hoogstraten. Samen met 
producenten, handelaars en consumenten willen we evolueren naar 
duurzaam voedsel.  We gaan dan ook regelmatig in Info’zine een 
rubriek opnemen waarin we jou, de Hoogstratenaar, aanspreken als 
consument. Want duurzaam voedsel is in de eerste plaats lekker!

Myriam Van Aubel van VTI Spijker en An 
Martens van 3 in de Klok zetten ook hun 
schouders onder onze voedselstrategie.

Zij dagen jullie als consument uit om 
aan de hand van hun recepten met 
lokale en seizoensgebonden recep-
ten aan de slag te gaan. Binnenkort 
komen asperges en tomaten eraan en 
Hoogstraatse gin en bier geven alles 
een extra lokaal tintje. 

Asperges en gin 
uit Hoogstraten op z’n best
                              
Ingrediënten per persoon
• 4 witte asperges
• 3 radijzen
• 6 Parijse champignons 
• eetlepel gehakte peterselie
• 20 à 30 gram melkerijboter
• 1 eetlepel gin op basis van tomaat, 

paprika, aardbeienbloemetjes
• 1 liter groentebouillon

Bereidingswijze
De asperges schillen en doormidden 
snijden (kop iets langer laten dan het 
onderstuk). Kook de asperges in een 
groentebouillon gedurende een tiental 
minuten. Asperges uit het vocht halen 
en het kookvocht tot de helft laten 
inkoken samen met fijn gesneden 
plakjes radijs en champignons. Haal 
van het vuur en voeg een koud stukje 
boter toe. Vervolgens voeg je de gin en 
fijn gehakte peterselie  toe. Afsmaken 

met peper van de molen en zout. Warm 
de asperges op in de saus en dien op in 
een diep bord.

Wat drink je erbij?
Witheer van De Scheldebrouwerij past 
hier perfect bij. De aardse smaken van 
de champignons en asperges gaan 
mooi samen met de fruitige frisheid van 
dit tarwebier. Zoet en zuur gaan hand 
in hand, licht geprikkeld door een mooi 
bittertje op de achtergrond.

Een origineel ingrediënt 
Hoogstraten Gin
In samenwerking met enkele 
echte Hoogstratenaren creëerde 
Sterkstokers deze gin. Echte 
streekproducten vormen met de 
basis van deze krachtig maar ge-
balanceerde topgin. Bloemetjes 
van aardbei, paprika en tomaat 
geven een uniek aromapallet, 
terwijl de jeneverbes en limoen 
staan voor een zachte afdronk.

Een unieke ervaring met een 
unieke gin van de Hoogstraatse 
regio tot gevolg.

Meer info: www.sterkstokers.be/
product/hoogstraten-gin

Praktisch:
www.oogststraten.be 
Op onze website vind je allerlei initiatieven terug van de hele keten. 

Laat je inspireren! 
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LOKALE VOEDSELSTRATEGIE

Weet wat je eet!
Kies voor 
seizoensgebonden producten

Wie zelf tuiniert, gaat automatisch 
meer seizoensgebonden eten en 
zal variaties bedenken voor de 
bereiding van allerlei groenten en 
fruit. Ook door lidmaatschap van 
bijvoorbeeld VELT of door samen 
te tuinieren zoals in Samentuinen 
Bonenakkers ga je seizoensgebon-
den eten. 

Koop jij je groenten en fruit in de 
winkel of op de markt, dan kunnen 
de groenten- en fruitkalenders hel-
pen om te weten wat je best in welk 
seizoen eet. Wij verwijzen je graag 
naar de kalender van VELT omdat je 
daar voor elk product ook vindt hoe 
je het bewaart en verwerkt.

Meer info
https://www.velt.be/
ecologisch-leven-je-keuken

Praktisch:
www.oogststraten.be 
Op onze website vind je allerlei initiatieven terug van de hele keten. 

“De impact die we als 
consument hebben op het 
voedsel dat wordt gepro-
duceerd, is niet te onder-
schatten. Iedere keer je 
een product uit het rek 
neemt, stem je voor een 
bepaald type landbouw.”

Deze en andere getuigenissen 
over OogstStraten vind je in ons 
filmpje op YouTube: 

www.youtube.com/watch?v= 
WJB1987EVgQ


