
 
 
 
 

Belgische chocolade op Nederlandse finefoodvakbeurs 
EFFF: dé belevingsbeurs voor professionele foodspecialisten 

 
Maastricht- De wereld van de gastronomie is weer aanwezig op de 13de European Fine 
Food Fair (EFFF), van maandag 22 tot en met woensdag 24 januari 2007 in MECC 
Maastricht. Nieuwe producten vervullen hoofdrollen op de kookeilanden, waaromheen 
experts en topcuisiniers informatie uitwisselen. Dit jaar is er extra aandacht voor chocolade 
inclusief de Nederlandse voorronde van The World of Chocolate Masters.  
 
"The World Chocolate Masters" is een competitie op topniveau voor chocolatiers en 
patissiers wereldwijd, georganiseerd door chocoladeleverancier Barry Callebaut ter 
promotie van het creatieve gebruik van chocolade van topkwaliteit. De eerste ronde van de 
World Chocolate Masters competitie bestaat uit nationale wedstrijden. De Nederlandse 
wedstrijdronde vindt plaats op maandag 22 en dinsdag 23 januari op de beursvloer, ten 
tijde van de EFFF 2007. Op de eerste dag wordt van de kandidaten verwacht dat ze een 
showstuk vervaardigen, op de tweede dag een "gastronomisch dessert", twee soorten pra-
lines en chocoladegebak. Voor het gastronomisch dessert ontvangen de deelnemers 
bovendien een mystery box met ingrediënten. De beoordeling is voor 35% gebaseerd op 
het showstuk, voor 15% op de technische vaardigheden en voor 50% op de smaak van de 
creaties. De winnaar wordt op 23 januari bekendgemaakt. Daarnaast wordt er een prijs 
uitgereikt voor de hoogste score in smaak. Tijdens de nationale rondes oordeelt een 
nationaal panel van gerenommeerde professionals over de creativiteit, bereidingstechnieken 
en smaak, waarmee de nationale kandidaten hun creaties presenteren. Na de nationale 
rondes strijden 17 kandidaten uit evenveel landen om de wereldtitel. Doel is om deze 
kunstenaars een platvorm te bieden waar zij hun kunsten en creativiteit kunnen vertonen. 
De wedstrijd is uitsluitend bedoeld voor professionals in de chocolaterie. Het thema luidt 
dit jaar "nationale mythen en legenden".  
 
Barry Callebaut is al meer dan 150 jaar dé leverancier van hoogwaardige cacao- en 
chocoladegrondstoffen aan bakkers, patissiers, chocolatiers, chef-koks en ijsproducenten 
wereldwijd. Regelmatig worden cursussen gegeven voor vakmensen in de eigen Chocolade 
Academies in België, Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Polen, Canada en Singapore.    
Het is daarmee het tweede jaar dat de EFFF extra aandacht besteedt aan desserts. Vorig 
jaar werd tijdens de EFFF een nieuw vakblad voor de patisserie in Nederland en Vlaanderen 
ten doop gehouden. Het blad "Patisserie & Desserts" is inmiddels een succes.  
 
Euro-Toques 
Voor de zesde keer reikt Euro-Toques, mede-initiator van de EFFF, de prijs uit voor het 
beste Nederlandse Euro-Toques Restaurant van het jaar. Gekeken wordt onder andere naar 
de menukaart en de wijze waarop het restaurant in de publiciteit is geweest. Kandidaten 
moeten zichzelf aanmelden, met een dossier waarin alle activiteiten van het afgelopen jaar 
zijn vermeld. De jury kiest drie nominaties, waaruit op maandag 22 januari de winnaar 
wordt bekendgemaakt. Daarnaast is er, onder auspiciën van Euro-Toques, de Young 
Rubbens Chef of the Year Award voor koks tot 30 jaar. De voorselectie vond plaats op 13 
november in Voorhout, de finale is op dinsdag 23 januari op de EFFF. Deelnemers moeten  
 



 
 
 
dan "uit the basket" koken. De voorafgaande dag mogen de deelnemers een uur lang 
shoppen op de EFFF om de ingrediënten voor het driegangenmenu te vergaren. De 
kookwedstrijd begint om 11.00 uur. De deelnemers moeten om 14.30 uur het voor-
gerecht, om 15.00 uur het hoofdgerecht en om 16.00 uur het dessert presenteren aan een 
deskundige jury. Die jury let op de harmonie van de gerechten, bereiding en 
kooktechnieken, hygiëne, het inspelen op het gezamenlijk gebruik van de keukenapparatuur 
en uiteraard op het uitdragen van de Euro-Toquesgedachte. De winnaar mag deelnemen 
aan de internationale versie van de wedstrijd. 
 
Trefpunt 
Het is een feit dat cuisiniers elkaar hun diepste geheimen op gastronomisch gebied 
toevertrouwen als ze samen achter het fornuis staan. Handig daarbij is dat producten die 
op de beurs worden aangeboden meteen live uitgeprobeerd kunnen worden. Onderling 
worden ze ter plekke bediscussieerd en geanalyseerd. Tijdens workshops, seminars en 
forumdiscussies wordt kennis verworven en gedeeld. 
 
Deze ontboezemingen vinden vaak plaats op het demonstratieplein van Culinaire Saisonnier 
en Pâtisserie & Desserts. Deze culinaire bladen verzorgen een groots opgezet demoplein 
waar het een komen en gaan is van culinaire grootheden en bezoekers zich urenlang 
kunnen vergapen aan de nieuwste trends en ontwikkelingen. 
 
Vishandel Jan van As is wederom bereid gevonden het demoplein rondom vis te verzorgen. 
Vanuit een fantastische demokeuken wordt een demonstratieprogramma verzorgd met 
eetbare vissen uit alle wereldzeeën. Tevens presenteert Van As het derde deel van hun 
visboeken serie. 
 
Koksgilde en Gastvrijheidsgilde zijn actief aanwezig op het themaplein rondom de 
“Smaakvechters” en het Nieuwe Gilde. Ook op dit themaplein vinden diverse 
demonstraties plaats, net zoals bij de club rondom Vanilla Venture.  
 
Eric Scheffers, beursmanager van de EFFF: "Het is een voor Europa uniek 
topgastronomisch evenement, dat plaats vindt onder auspiciën van Euro-Toques. Diverse 
andere internationale brancheorganisaties verlenen hun medewerking, vaak op zeer 
intensieve wijze. Tal van internationale topkoks waren de afgelopen jaren aanwezig op de 
beursvloer. Namen? Cees Helder, Edwin Kats, Jonnie Boer, Eric van Loo, Cas Spijkers, 
Albert Kooy, André Mol, Marc van Gulick, Robert Kranenborg, Paul Fagel, Jean-Pierre 
Bruneau, Ernesto Illy, Santi Santamaria, Massimo Ferrari, Paul Preudhomme, Paul Bocuse, 
Michel da Costa, Pierre Romeyer, Yves Mattagne, Eddie van Maele, Jean Berquin, Rudi 
Devolder" 
 
Het MECC koppelt haar horecabeurs BBB (dit jaar voor de 53ste keer) al 13 jaar aan de 
European Fine Food Fair, een beurs voor internationale topkoks. De EFFF heeft duidelijk een 
positieve invloed op het bezoek aan de BBB. Scheffers: "De EFFF brengt de culinaire top 
van Nederland en ver daarbuiten naar Maastricht. Van de 500 restaurants vermeld in 
Lekker bezoekt 90% de EFFF. Van de Nederlandse top 1000 aan restaurants is 73% 
present op de EFFF. Vrijwel al deze mensen bezoeken ook de BBB." 



 
 
* European Party Catering Association 
BBB en EFFF zijn ook steeds vaker aanleiding tot vakontmoetingen van beroepsgroepen. De 
HotelloTop is een voorbeeld: oud-hotelschoolstudenten treffen elkaar jaarlijks op de laatste 
dag van de EFFF.  Op 23 januari 2007 is, tijdens de EFFF, de eerste bijeenkomst van de 
European Party Catering Association. Het initiatief komt van een toeleverancier: Charles 
van Goch, directeur van horeca-uitzender Mise en Place. De eerste leden zijN afkomstig uit 
Duitsland, België, Nederland, Frankrijk en Groot Brittannië. Op 30 november heeft een 
delegatie in Brussel het samenwerkingsverband officieel opgericht, naar Europees recht. 
Europarlementariër Toine Manders begeleidde de oprichting. Doelstelling van de EPCA is 
een goede behartiging van de belangen van de grote Europese cateraars. De communicatie 
vindt voornamelijk digitaal plaats, met uitzondering van één jaarlijkse vergadering, tijdens 
de EFFF. Rob de Jong, de eerste voorzitter van de EPCA: "We willen voorkomen dat de 
regelgeving vanuit Brussel voor onze bedrijven slecht uitpakt. Kleinere cateraars, die vooral 
op nationaal niveau opereren, kunnen via hun nationale brancheorganisaties toetreden tot 
de EPCA." De eerste leden zijn de Maison van den Boer-groep (inclusief Martinair Catering), 
LaVie Catering (Nijmegen) uit Nederland, Belgo Catering en Gourmet Events uit België, het 
Duitse Broich en het Britse Rhubarb. Het aantal leden zal naar verwacht de komende 
weken nog flink toenemen.   
 
Nog een nieuw samenwerkingsverband dat op de EFFF gestalte krijgt is het 
Samenwerkingsverband Ambachtelijke Producten. Tot de oprichters behoren Zalmhuis 
Steur, Koppert Cress, Bakkerij Carl Siegert, Gulpener Bierbrouwerij en Greve Schoenen. 
  
* Utrechts vers 
Het Streek & Smaak Verbond is een samenwerkingsverband van 10 agrarische 
ondernemers in het Utrechts/Gelderse Valleigebied. Zij hebben samen een commerciële en 
een logistieke organisatie opgezet voor de rechtstreekse vermarkting van hun producten. 
De ondernemers ervoeren het eigen gebrek aan kennis van leveringsvoorwaarden en 
hygiënecodes (HACCP, GFL). Ook bleek bij de horeca-ondernemers te weinig kennis 
aanwezig te zijn over teelwijzen en kwaliteitsrichtlijnen (Eurep, Gap). Er is momenteel 
sprake van een kennisuitwisseling. Op de EFFF presenteert het Streek & Smaak Verbond 
onder andere kaas, groenten en vlees van het platteland. Uit Limburg is uiteraard het 
succesvolle biologische Livarvlees aanwezig. Het Limburgse varken ontwikkelt zich steeds 
verder. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een Livar-zorgboerderij met 
proefkeuken. 
 
* Koffie 
Koffie is letterlijk "hot" op de EFFF: onder andere Illy, Douwe Egberts, Peeze, Smit & 
Dorlas, Nespresso, Illimani en Neuteboom zijn aanwezig met eigen stands. Ook thee krijgt 
extra aandacht. Eric Scheffers: "Je ziet dat koffie steeds vaker de rol van het dessert 
overneemt. Die koffie gaat dan vaak vergezeld van patisserie of chocolade. Ook 
leveranciers daarvan zijn royaal vertegenwoordig op de beurs." 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
De European Fine Food Fair 2007 vindt plaats van maandag 22 tot en met woensdag 24 januari 
van 11.00 tot 18.00 uur in MECC Maastricht. Toegang is alleen mogelijk voor de doelgroep, op 
vertoon van een uitnodiging Voor meer informatie en fotomateriaal in kunt u contact opnemen 
met Peter Ramakers ( Manager Communicatie) tel. +31 (0)43 383 8373 of mailen naar 
p.ramakers@mecc.nl  FOTO’S ZIJN PER DIRECT IN HOGE RESOLUTIE LEVERBAAR! 


