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DE BESTE CHEFS TER WERELD
Wie is de beste chef van het jaar? En wie is het best
in zijn of haar gastronomisch domein? Het is elk
jaar weer een relevante vraag die miljoenen lekkerbekken bezighoudt, maar toch zijn er slechts
enkele prijsuitreikingen met voldoende internationale allure om de vraag met enige autoriteit te kunnen beantwoorden. Terwijl sommige prijzen zich
eerder toespitsen op de beste restaurants, draaien
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de Best Chef Awards puur om de persoonlijkheden die achter het fornuis staan zelf. Elk jaar
verandert de plaats waar de winnaars worden
aangeduid van stad en land en aangezien er in
september 2021 voor Amsterdam werd gekozen, mocht ons magazine zeker niet ontbreken.
Wij waren op zowel de Best Chef Awards als op
Gastvrij Rotterdam aanwezig, hier een relaas.
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Een uitreiking als de Best Chef Awards gaat altijd gepaard met een aantal randevenementen.
Zo kon men drie dagen lang terecht op allerlei
verschillende lezingen en workshops. Dat we
hier dus niet alleen aandacht besteden aan de
chefs zelf, maar ook aan hun visie, is niet toevallig… en al zeker niet als blijkt dat de meeste
toppers op dezelfde lijn zitten met elkaar.

IN DE TOEKOMST
ETEN WE MINDER VLEES
In Amsterdam en later ook op Gastvrij
Rotterdam – een van de meest toonaangevende horecabeurzen van de Benelux – werd
er behoorlijk veel gepraat over de huidige
stand van zaken binnen de horeca en de wereld van de gastronomie, terwijl er ook gericht
werd nagedacht over de toekomst. Dat die
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gelukkig meer en meer in een vegetarische en
veganistische richting lijkt te liggen, werd onderstreept door de ‘MEAT-NO MEAT’-discussie
die een van de twee onderwerpen vormde
waarover tijdens de aftrap op 13 september
werd overlegd.
Inderdaad: ondanks het feit dat we nog behoorlijk veel chefs kennen die hun neus ophalen voor consumenten die minder of geen
vlees meer willen eten, lijkt het besef dat dieren
wel degelijk bewustzijn hebben én dat een
inkrimping van onze vleesindustrie onontbeerlijk is voor ons milieu, ook in de culinaire
topmilieus – of misschien zelfs vooral in de
culinaire topmilieus, waar men vaker (enkel)
met lokale boeren en producten werkt – door
te sijpelen. Ook met tweede onderwerp ‘FOOD

AND SPACE’ toonde de organisatie aan dat de
spreekwoordelijke neus ontegensprekelijk naar
voren is gericht.
Tijdens de ‘AREA TALKS’ van 14 september
kwamen achtereenvolgens ‘The Future of
Fine Dining’, ‘The Dark and Bright Sides of
Gastronomy’, ‘Dutch Gastronomy’, en ‘What
Is Sustainability’ aan bod, en reken maar dat
er heel wat ideeën werden gewisseld rond de
diverse coronamaatregelen en duurzaamheid.
Op Gastvrij Rotterdam viel dan weer niet alleen
op dat Nederlanders nog steeds enorm verzot
zijn op bitterballen – we konden het aantal
verschillende soorten gefrituurde bolletjes die
we in de handen kregen al na een paar uurtjes
aanwezigheid niet meer tellen – maar ook dat
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het Vegan Taste Lab een erg groot deel van
de beurs in beslag had genomen. Volgens de
organisatoren zelf bood de voorbehouden
ruimte ‘het meest complete overzicht van
verantwoorde en plantaardige producten
en leveranciers’ en die observatie kunnen we
moeilijk tegenspreken. De vele proevertjes van
exposanten als Purple Pride, ProVeg Nederland,
Evolution Meats, Cas & Kas, Tasty Roots by Lisa’s
Choice, Brandplants, Lisimo, Vegan Visboer,
Green Pro International en vele anderen maakten ook duidelijk dat men erin aan het slagen is
om de smaken en texturen van veganistische
alternatieven te perfectioneren.
Ook het tweede belangrijke thema waar bijna
iedereen over aan het praten was – duurzaamheid – kreeg niet alleen op de Best Chef
Awards, maar ook op Gastvrij Rotterdam een
erg centrale rol toebedeeld, met ‘Dit Smakt
naar Meer!’, een heel paviljoen dat volledig
aan het onderwerp was gewijd. Knap en
hoopgevend.

DE BESTE CHEFS TER WERELD
De prijsuitreiking van de Best Chef Awards
vond plaats in het mooie Rijksmonument Het
Sieraad en dat is geen toeval. Niet alleen zijn er
het knappe Atrium en drie prachtige zalen, de
evenementenlocatie vormt ook het thuis van
restaurant Daalder, dat dit jaar beloond werd
met een eerste Michelinster.
Bovendien kan Het Sieraad rekenen op een mooi
terras, dat bij onze aankomst aanvankelijk te klein
lijkt voor de receptie, maar uiteindelijk bleek alles
mee te vallen. Meer, zelfs: van alle conventies en
(film)festivals die we sinds de pandemie toesloeg
hebben bezocht, was deze misschien wel de
best georganiseerde. Met hapjes van Antonius
Caviar en gerechten van toprestaurants als
Daalder, De Librije en Restaurant Merlet werden
de aanwezigen gepast culinair verwend, maar

Renson Algarve
Style: Pure Essence

© Gastvrij Rotterdam

uiteindelijk waren alle aanwezigen er natuurlijk
vooral voor de prijsuitreiking zelf en die verliep
verrassend vlekkeloos, mede dankzij de ravissante ex-Miss België Virginie Claes.
Virginie moest geregeld naar haar nota’s kijken
(normaal als er zoveel namen voorbijkomen),
maar was ook niet vies is van een kwinkslag en
was tijdens de dagen vooraf duidelijk een oplettende en erg betrokken deelneemster aan het
hele gebeuren geweest.
Helaas gooiden de Belgen dit jaar geen al te
hoge ogen: met Gert De Mangeleer op plek
97 en Peter Goossens op de 43ste plaats wordt
nogmaals onderstreept dat we in ons land culinair dringend moeten innoveren. Maar al te
vaak moet deze journalist chefs interviewen die
smalend hun neus optrekken voor de moderne
gastronomie of zelfs voor vegetarische of veganistische gerechten, terwijl ze zelf bereidingen

brengen die we in letterlijk duizenden verschillende restaurants kunnen eten. Er is zeker ruimte
voor de traditionele keuken en het hoeft écht
niet allemaal moleculair te zijn, maar arrogantie
is nooit op zijn plaats en hopelijk tonen deze
prijzen dan ook dat we dringend een tandje
moeten bijsteken.
Onze Nederlandse vrienden deden het aanzienlijk beter met maar liefst tien chefs in de top 100,
al zat Nick Bril, die in Antwerpen actief is in The
Jane, daar ook bij. De indicatie van nationaliteit
was overigens niet altijd even consequent: soms
duidde die op het land waar het restaurant van
de desbetreffende chef zich bevindt, soms ging
het om diens nationaliteit.
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#10: Mauro Colagreco (Argentinië-Italië)
Deze discipel van grootheden als Bernard
Loiseau, Alain Passard en Alain Ducasse richtte zijn eigen Mirazur te Menton op in 2006 en
ontving al zes maanden later de prijs voor ‘revelatie van het jaar’ van Gault&Millau. Sindsdien
is hij haast niet meer uit dit soort lijstjes weg te
denken.

Of u nu verkiest voor een roterend lamellendak
(Camargue/Algarve), een combinatie met een wegschuivend lamellendak (Camargue Skye) of een
doekdak (Lapure), een terrasoverkapping laat u in
alle weersomstandigheden genieten van het
buitenleven.
Dankzij de talloze personalisatie mogelijkheden
zoals verlichting, verwarming en zijdelingse
invullingen creëert u de tuinkamer van uw dromen.
In onze toonzalen kan u terecht voor het juiste
advies.
Ook voor uw totaalprojecten incl. aanleg van terras,
tuin of zwembad kan u bij ons terecht.

Renson Camargue Skye
Style: Spiritual Harmony

De tijd waarin wij Belgen konden teren op onze
bieren en chocolade is overigens ook al voorbij,
maar helaas hebben nog niet alle brouwers
en chocolatiers dat door. Dat gezegd zijnde,
komt de grootste culinaire revolutie duidelijk
uit Spanje, want met 15 (!) laureaten in de top
100 lieten onze zuiderse collega’s iedereen in het
zand achter. Knap en honderd procent verdiend,
afgaande op de enorme gastronomische sprongen die ze hebben gemaakt en waarover we al
in vorige artikels (over ander andere Valencia)
hebben bericht.

HIER IS DE TOP 10 VAN DE ALLERBESTE
CHEFS TER WERELD, ANNO 2021, VOLGENS
THE BEST CHEF TOP100 AWARD POWERED BY
PERLAGE:

The Best Chef Awards: interieur © Dirk Vandereyken

Renson Camargue
Style: Earth Oasis

Maak van uw tuin de ideale vakantiebestemming.
Nu reizen minder heilig is, kiezen veel mensen voor
een staycation in eigen tuin.
Met een terrasoverkapping van Renson® geniet u
dag en nacht van rust en comfort.

Wil u nog in de zomer van 2022 zorgeloos
genieten van uw nieuwe terrasoverkapping?
Wacht dan niet te lang en profiteer van de
Renson voorjaarsacties tussen
1/3 en 31/3 met tot 2500€ korting!*
*Meer info over deze acties vind u op onze
website www.buerman.be

Renson Camargue
Style: Tech Cocoon

De Renson® Premium Ambassador voor uw regio:
Renson Lapure
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#9: Vladimir Mukhin (Rusland)
Vladimir Mukhin is met zijn White Rabbit al
jarenlang indruk aan het maken in Moskou,
getuige de knappe aflevering van Chef’s Table
die in het derde seizoen van die topreeks aan
hem werd gewijd.
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for quality sleep

#8 Alex Atala © Leopoldo Silva/Agência Senado (cc by 2.0)

#8: Alex Atala (Brazilië)
Milad Alexandre Mack Atala mag dan wel
Braziliaans zijn, hij heeft ook Iers en Palestijns
bloed door de aderen lopen. Dat Milad allerlei
(weliswaar vooral Franse en Italiaanse) invloeden in zijn gerechten laat kruipen, hoeft dan
ook niet te verbazen.
#7: Ana Roš (Slovenië)
Van professionele skiester naar studente diplomatie tot een van de allerbeste chefs ter wereld
met haar restaurant Hiša Franko in Kobarid: je
moet het maar doen, zeker als je geen officiële
opleiding genoten hebt.
#6: Disfrutar (Spanje)
Disfrutar wordt geleid door drie chefs die allemaal meesters zijn van de moleculaire gastronomie: Mateu Casañas, Oriol Castro en Eduard
Xatruch. Logisch dus dat ze telkens ook samen
bekroond worden.
#5: René Redzepi (Denemarken)
De Albanese chef René Redzepi heeft met zijn
Noma al zo vaak dit soort lijsten aangevoerd dat
hij er ongetwijfeld wel tegen zal kunnen dat hij dit
jaar ‘maar’ vijfde is geworden.
Met nu drie Michelin-sterren blijft René in ieder
geval niet alleen de allerbeste chef van hoofdstad Kopenhagen, maar natuurlijk ook van heel
Denemarken, waarmee hij de eer van een land met
veel toprestaurants op enkele vierkante kilometers
in ere houdt.
#4: Joan Roca (Spanje)
In de top 10 meerdere chefs die al eens eerder de
eerste plaats hebben bemachtigd in het toonaangevende Restaurant Magazine en daar is deze Joan
Roca i Fontané met zijn El Celler de Can Roca een
van.
#3: Adonis Luis Aduriz (Spanje)
Aduriz werd gevormd door klinkende namen als
Pedro Subijana, Juan Mari Arzak en Ramon Roteta.
Hij werkte ook nog met niemand minder dan
Ferran Adrià samen in het legendarische El Bulli,
maar is de laatste tijd misschien even beroemd als
jurylid in The Final Table en Top Chef als met zijn
eigen restaurant, Mugaritz.

#4 Joan Roca © Vadorgarbos
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#2: Björn Frantzén (Zweden)
Is er een chef binnen de top 10 die evenveel restaurants heeft als deze Björn Frantzén? We weten
het niet, maar buiten zijn eigen vlaggenschip,
Frantzén, leidt deze Zweed meerdere gerenommeerde gastronomische etablissementen in
Stockholm en Azië.

Kom zeker kennismaken met het unieke
topaanbod in de 1500 m² showroom van
Bosmans’ wereld tussen slaapwel en
goedemorgen in Heist op den Berg. Wist u
dat men zelfs een gratis nachtje in een
mooie B&B kan boeken om zo één van
deze bedden te testen.

BOSMANS SLAAPCOMFORT CENTER
Liersesteenweg147
2220 Heist-op-den-Berg
015 24 90 28
info@slaapcomfort-center.be
www.slaapcomfort-center.be

Maandag tot vrijdag 10-12u en 13-18u
Zaterdag van 10u tot 17 u doorlopend
Op zon- en feestdagen gesloten
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The Best Chef Fol-LOVERS Award powered by Custom Culinary: Manoella ‘Manu’
Buffara (Brazilië)
Een prijs voor de beste, meest gemotiveerde
en trouwste followers op Instagram: het kan
veel slechter. Een blik op haar Instagram doet
ons alvast ook zin krijgen om haar restaurant,
Manu, in Curitiba op te zoeken.
The Best Chef Pastry Award powered by
Valrhona: Maša Salopek (Slovenië)
Maša Salopek is eigenlijk afkomstig uit Kroatië,
maar is nu al een tijdje in Slovenië actief. Deze
toffe dame verliest geen tijd en benadrukt
tijdens én na de prijsuitreiking meteen dat
het een teamprestatie is. Dat ze weet te winnen met een zaak die behoorlijk afgelegen in
Slovenië ligt, lijkt haar overigens écht te verbazen. Leuk.

The Best Chef Awards: Lady Chef © Dirk Vandereyken

#1: Dabid (of ‘David’) Muñoz (Spanje)
Dat de übersympathieke David Muñoz Rosillo
een échte Madrileen is, komt ook duidelijk naar
voren in zijn persbabbel achteraf. De chef van
driesterrenrestaurant DiverXO en van StreetXO
weet maar al te goed hoe moeilijk de tijden
zijn geweest, want hij zag zich onlangs genoodzaakt om de deuren van zijn Londens
StreetXO te sluiten. Zijn restaurants in Madrid
blijven echter absolute top en de man geeft
ook erg veel aandacht aan duurzaamheid en
aan de vooruitgang die Spanje de afgelopen
jaren heeft gemaakt. David toont zich erg trots
op wat er aan het gebeuren is in eigen land. Wij
zijn er dan ook meer dan zeker van dat we nog
heel veel van deze terechte winnaar mogen
verwachten!

NOG MEER TOPPERS
Buiten de top 100 zijn er ook een aantal andere
erg belangrijk Chef Awards uitgereikt. Dat zijn:
The Best Chef Rising Star Award powered
by Perrier-Jouët: Fatmata Binta (Sierra
Leone)
Deze Afrikaanse ladychef sleept de prijs voor
vooruitgang binnen de culinaire wereld in de
wacht en heeft dat wellicht grotendeels te dan
ken aan haar boeiende kijk op de gastronomie
uit eigen continent. Met haar Fulani Kitchen
probeert ze immers ‘nomadische gerechten’
naar voren te schuiven, vol oude granen,
plaatselijke kruiden en andere West-Afrikaanse
ingrediënten.
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The Best Chef Food Art Award powered by
Antonius Caviar: Vicky Lau (China)
Kunst op het bord: die uitdrukking schijnt op
het lijf te zijn geschreven van Vicky Lau, wiens
winst duidelijk aantoont dat topgastronomie
meer divers is geworden dan ooit. Er was ooit
een tijd waarin we niet zoveel ladychefs in de
top 100-rangschikkingen vonden. Fantastisch
gedaan van deze geboren culinaire artieste!
The Best Chef Gourmet Award powered by
Maida: RIJKS (Amsterdam)
Met executive chef Joris Bijdendijk en chefs
de cuisine Ivan Beusink en Yascha Oosterberg
krijgt Amsterdam ook haar eigen prijs. RIJKS
is – zoals de naam al aangeeft – ondergebracht
in (de Philipsvleugel van) het Rijksmuseum en
staat voor ‘Low Food’, oftewel de ‘Keuken der
Lage Landen’. Waarvoor het nu dus erkend
wordt.
The Best Chef New Entry Award powered
by Le Nouveau Chef: Henrique Sá Pessoa
(Portugal)
De prijs voor de hoogst gerangschikte nieuwkomer gaat naar Portugees Henrique Sá
Pessoa, die in Lissabon indruk maakt met zijn
in een prachtig achttiende-eeuws gebouw
gesitueerde tweesterrenrestaurant Alma.
The Best Chef Voted by Chefs Award powered by Difference Coffee: Björn Frantzén
(Zweden)
Het gebeurt elke keer opnieuw bij
prijsuitreiking: de winnaar van de
bekroning waarover wordt beslist
door collega’s wijst er telkens op
hoeveel (meer) waard die erkenning is… en spreek hem of haar
maar eens tegen! Björn Frantzén –
ook tweede in de algemene rangschikking – laat in ieder geval niet
na om het te doen en weet tijdens
het persmoment ook nog eens te
#1 Dabid Muñoz © Dabid Muñoz

benadrukken hoe belangrijk het is om milieubewust te werken. Hij heeft gelijk.

An’s Hoeve
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The Best Chef Science Award powered by
LSG Group: Joan Roca (Spanje)
Eveneens hoog in de rangschikking én een individuele prijs: Juan Roca, die wordt beloond
voor zijn uitmuntende verrichtingen op het
gebied van gastronomisch onderzoek, experimentele technieken en verandering.
The Best Chef Legend Award powered by
Chopin: Alfonso Iaccarino (Italië)
Het is altijd een beetje dubbel als je wordt geëerd terwijl je zelf al wat minder present bent:
het duidt er vaak op dat je al een dagje ouder
aan het worden bent. Dat Alfonso Iaccarino,
een chef van de vierde generatie die een hele
familie gastronomen heeft om op terug te vallen, de prijs voor best chef die niet meer actief
in de keuken werkt, maar wel nog een cruciale
impact heeft op de wereld van de gastronomie, verdient, staat echter buiten kijf.
The Best Chef Pizza Award powered by
Molini Pizzuti: Franco Pepe (Italië)
In een voorbije recensie van een aantal restaurants in Napels, hebben we ongetwijfeld ooit
eens de woede van een aantal Napolitaanse
koks op onze hals gehaald door te stellen dat
we onder andere in Chicago en Las Vegas al
betere pizza’s hadden gegeten. Nochtans
zou Franco Pepe het misschien wel eens zijn
met ons, want ’s mans bereidingen stappen
weg van de traditionele en daarvoor krijgt hij
nu ook de nieuwe titel van ‘beste pizzachef’
toebedeeld – meteen de eerste keer dat die
wordt uitgereikt, dus. Geen van de laureaten
spendeert nog méér
minuten aan
het uit de doeken
doen van
de eigen visie
dan
hij, wat zijn
passie voor
deeg en
pizza’s
nogmaals
aantoont.
Mooi.

Sinds 1991 is Taverne-Restaurant “An’s Hoeve” gelegen
aan het strand van Sint Anna op de linkeroever van de
Schelde. Jaar en dag hét mosselrestaurant waar je heerlĳke
jumbo mosselen (1.3kg) kunt eten. Met de verschillende
bereidingen hebben wĳ intussen een reputatie opgebouwd
waar ze van her en der voor langskomen.

TAVERNE - RESTAURANT AN’S HOEVE
Wandeldĳk 26 | 2050 Antwerpen | +32 (0)3 219 40 80 | anshoeve@skynet.be
ONZE THEMA'S per maand
1e donderdag
2e donderdag
Gamba’s @volonté Fruits de Mer

3e donderdag
Gamba’s uit de
grote pan met
ambiance muziek

laatste donderdag v/d maand
Kreeft @volonté
2e vrĳdag
5 gangen Kreeften
menu (doorlopend)

3e vrĳdag
(doorlopend)

Mosselen
@volonté

(als het seizoen het
toelaat)

DE SCHELP
Viswinkel & Restaurant
Oudeleeuwenrui 56-58
2000 Antwerpen
03 231 14 17 • 03 203 03 17
www.deschelp.be
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