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DE REPERTOIRE NEEMT 
EERSTE GEKOELDE 
WERKTAFEL IN BELGIË 
IN GEBRUIK

Restaurant-brasserie De Repertoire viert zijn achtste verjaar-
dag met een grote investering. Als eerste restaurant van het 
land, kiest De Repertoire voor Cool-Spot: een keukenmeubel 
dat niet alleen koelruimte geeft, maar die ook gekoelde 
werkruimte boven het werkblad biedt. “Dit betekent een 
revolutie voor onze werkwijze en een grote besparing op het 
verlies aan verse grondstoffen”, zegt chef kok Joris Wils.
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In de professionele keuken gelden de allerstreng-

ste eisen voor de kwaliteit van het gebruikte voed-

sel. “Dat is minder evident dan velen denken”, 

verduidelijkt chef-kok en zaakvoerder Joris Wils. 

“Natuurlijk staan alle etenswaren in een goede 

koeling. Maar de bewerking van het voedsel ge-

beurt bijna altijd in de open lucht. In een keuken 

waar de temperaturen in de buurt van de vuren 

soms hoog oplopen. In die omgeving verliest al-

les zeer snel aan versheid en kwaliteit. Volgens de 

normen worden levensmiddelen zonder koeling na 

twee uur waardeloos. Na die twee uur moet het 

vernietigd worden. Dat maakt dat je dus continu 

heel kleine hoeveelheden uit de grote koelingen 

moet halen om ze te bewerken. Zeker op de druk-

ste momenten is die zorg om versheid echt heel 

ingewikkeld en tijdrovend.”

Daarnaast is er nog het gegeven dat de klassieke 

open koeltoog (saladière in de vaktermen) waar 

koks direct noodzakelijke ingrediënten zoals bij-

voorbeeld verse groenten bewaren, ook nadelen 

heeft. “Levensmiddelen verliezen er ondanks de 

koeling ook aan waarde. Onderaan in de potten 

met groenten zie je vaak ijsvorming. Die is nefast 

voor de kwaliteit. En bovenaan is de koeling vaak 

te miniem. Wat maakt dat je de bovenste laagjes 

van veel voorraden moet weggooien omdat de 

frisheid weg is.”

Nevel

De Cool-Spot, een innovatie van Nederlandse ma-

kelij maakt nu een einde aan deze problemen. Dit 

keukenmeubel bevat ook koeling, maar zorgt op 

het werkblad voor een ‘deken’ van koude lucht 

tot circa 20 cm hoogte. Daarbij komt ook een fijne 

waternevel die zorgt voor een perfecte luchtvoch-

tigheid. Op die manier heerst ook op het werkblad 

een temperatuur tussen 4 en 7 graden. 

“Dat is echt spectaculair”, vindt Joris Wils. “Zelfs 

vlak bij de grote kookvuren is op die manier de fris-

heid van je ingrediënten gegarandeerd. Ik kan nu 

de wokgroenten knapperig vers bewerken terwijl 

ze gekoeld blijven. En me dan omdraaien om ze in 

de wok te doen. Voor elke kok is dat een enorme 

meerwaarde. We verliezen minder tijd en ook veel 

minder grondstoffen. Niet alleen omwille van de 

koeling, maar ook door de geregelde luchtvochtig-

heid. Laat in een klassieke keuken een blaadje sla 

een half uur liggen en het is uitgedroogd. Hier blijft 

het zeer lang knapperig fris. Ik ben er zeker van 

dat dit dé keukentechnologie van de toekomst is.”

Onzichtbaar

Voor de zaakvoerders van De Repertoire, die vori-

ge week vrijdag de achtste verjaardag van de zaak 

vierden, is dit een aanzienlijke investering. “Wij 

zijn altijd al een zaak geweest die zich probeert te 

onderscheiden door zinvolle innovatie”, verklaart 

Joris Wils de keuze. “Wij kozen enkele jaren gele-

den ook bij de allereersten voor de houtskooloven. 

Vandaag is dit dé trend in de betere keuken. Ook 

toen was dat een gewaagde investering. Maar die 

was toen meteen zichtbaar op de kaart. De klant 

zag de innovatie en kon ze proeven. De Cool-Spot 

in een ‘onzichtbare’ investering. Met de Cool-Spot 

zullen onze slaatjes plots niet spectaculair anders 

zijn. Originele slaatjes vormen nu in de zomer al de 

meest gekozen delen van ons menu. Deze inves-

tering garandeert wel een 200% kraakvers slaatje. 

Maar dat verwachtte de klant al. En dat boden we 

ook. Nu kunnen we dit nog beter. We doen deze 

investering dus omdat enkel het allerbeste goed 

genoeg is voor ons.”
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Verder info of vragen? Joris Wils beantwoordt 

ze met alle plezier. Joris is bereikbaar via 

info@derepertoire.be 

of 014/869797 of 0477/314269
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“Van Croque 
tot Kreeft”
De Repertoire: een waarde(n)volle brasserie

Toen Patrick Holemans samen met het koppel Joris en Margo 
Wils startte met De Repertoire was het concept glashelder. 
“We wilden een zeer toegankelijke zaak die toch kwaliteit en 
klasse garandeert”, klinkt het trots. “We mogen na acht jaar 
zonder schroom zeggen dat we daarin lukten. En dat willen 
we zeker zo houden.”
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In die acht jaar tijd won De Repertoire al tal van 

prestigieuze onderscheidingen. Daarbij drie Ho-

reca-Awards voor ‘Beste Brasserie van Vlaande-

ren’. En een onderscheiding als Horeca Ambassa-

deur Vlaanderen. “Dat zijn toponderscheidingen”, 

weet Joris Wils. “Ik zal nooit het juryrapport ver-

geten dat stelde dat in De Repertoire alles tot in 

de puntjes verzorgd was: van croque tot kreeft. 

Dat was voor mij de beste omschrijving die je onze 

zaak kan geven.”

Toch blijft de appreciatie van de klant de mooiste 

prijs die je de eigenaars kunt geven. “Wij proberen 

echt het verschil te maken”, beklemtoont Joris. 

“Iedere horecazaak heeft een croque op de kaart 

staan. De cruciale vraag blijft hoe je die croque 

maakt en aanbiedt. Daar maken wij het verschil. 

Ook al omdat we steeds alert uitkijken naar moge-

lijkheden om beter te doen. Wij willen in alles wat 

we doen een meerwaarde bieden.”

Kwaliteit, innovatie en originaliteit zijn de drie 

basiswaarden van De Repertoire. “Wij zoeken 

steeds naar die elementen waarin we ons kunnen 

onderscheiden.  Niet omdat wij dat zelf leuk vin-

den. Wel omdat we aan de klanten topkwaliteit 

willen garanderen. Die originaliteit kan de 100 jaar 

oude vleessnijmachine zijn die centraal in de zaak 

staat en dagelijks wordt gebruikt. Innovatie is bij-

voorbeeld de houtskooloven waar wij al een paar 

jaar een groot publiek voor vinden. Kwaliteit stra-

len we uit met onze excellente wijnkeuze. Of met 

ons aanbod om op dinsdag uw eigen wijn mee te 

brengen voor bij de maaltijd. Of door onze acties 

rond Gin Tonic. Nog voor de rage uitbrak, hadden 

wij al een veertigtal gins en een tiental tonics in 

ons aanbod.  Wij zijn na acht jaar nog steeds even 

gedreven op zoek naar kwaliteit, innovatie en ori-

ginaliteit.”

De Repertoire is elke dag open, behalve op maan-

dag. U kan er terecht voor een verzorgd ontbijt, 

een heerlijke (zaken)lunch, een snack of een ver-

zorgd diner. De Repertoire ontwikkelt ook een 

aanbod op maat voor feesten en vergaderingen.

De menukaart is eigentijds met een Franse basis 

met grote openheid voor wereldse invloeden.  De 

Repertoire beschikt over een ruime wijnkelder, een  

ruim assortiment Trappistenbieren en een indruk-

wekkende gin- en whiskykaart.

U vindt De Repertoire op www.derepertoire.be, 

op facebook en op de Poederleeseweg 15  

in Herentals. Contacteer ons via T 014/869797,   

F 014/869798 of info@derepertoire.be.  

“Van Croque tot Kreeft”
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Persinformatie

Nieuwe koeltechnologie voor de horeca

COOL-SPOT bespaart 
op kosten en voedsel
Voedsel in de open lucht presenteren is gebonden aan 
strenge eisen om bederf te voorkomen. Dat vereiste een 
beperkte duur van de presentatie en een koelingmethode die 
nu door de innovatieve technologie Cool-Spot wordt 
achterhaald. Deze nieuwe vinding zorgt voor een ‘deken’ 
van koude lucht tot circa 20 cm hoogte en ultra schoon 
fijn verneveld vocht met een constante temperatuur tussen 
4 en 7˚C op het werkblad. 
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Borgen houdt in dat levensmiddelen in winkels 

en restaurants zonder koeling maximaal twee uur 

mogen worden gepresenteerd. Daarna moeten al 

die producten worden vernietigd. In de Hygiëne-

code voor de Horeca zijn de eisen vastgelegd voor 

het borgen van de temperatuur van (bederfelijke) 

levensmiddelen. Bij ongekoelde presentatie van 

eten geldt een tijdborging van maximaal twee uur. 

Met Cool-Spot geldt die beperking niet: de pre-

sentatie blijft vers en oogt fris tot een hoogte van 

ongeveer 20 cm. Dat levert een aanzienlijke kos-

tenbesparing op, niet alleen administratief, maar 

ook omdat minder wordt weggegooid.

Cool-Spot brengt binnenkort een ‘stekkerklaar’ 

buffetmeubel op de markt, waarin de technologie 

kant en klaar is geïnstalleerd. Water aan en -afvoer 

en een 230V elektriciteitsaansluiting volstaan voor 

het innovatieve koelsysteem. Het koelsysteem is 

verkrijgbaar in diverse kleuren, passend bij het 

interieur. Daarnaast biedt Cool-Spot ook mobiele 

voorzieningen voor de koude kant van de professi-

onele keuken, vanzelfsprekend op maat. Het buf-

fetmeubel is leverbaar vanaf 1 april 2014.

Specialisten zijn het er over eens dat met Cool-

Spot borgen niet langer nodig is. “Als gekoelde 

gerechten onder de 7 graden kunnen worden ge-

presenteerd, is borgen met tijdslabels niet meer 

nodig,” aldus Tom Rietveld, directeur HTC Con-

cepts in Almere, lid van de internationale organi-

satie van onafhankelijke professionele foodconsul-

tants FCSI. “En dat kan Cool-Spot als geen ander. 

Dat neemt niet weg dat gepresenteerde gekoelde 

gerechten, ook onder 7 graden aan het einde van 

de dag soms niet meer bewaard kunnen worden. 

Het contact met de gast speelt daarbij een rol.  De 

professional neemt dan geen enkel risico in ver-

band met de kans op kruisbesmetting.”

Robert Duijvestijn van Quality4All, onafhankelijk 

adviesbureau van de levensmiddelenbranche: “Als 

je verse producten op een temperatuur van 7˚C 

of lager weet te presenteren, dan is het niet no-

dig om te borgen. De producten zijn gekoeld, dus 

hoef je ze na twee uur niet meteen weg te gooien. 

Stickers met tijdslabels zijn dan overbodig. Ook 

drogen de producten met Cool-Spot niet uit, om-

dat het koelsysteem zorgt voor een 99% neutraal 

vochtklimaat. Bovendien is tijdens de ontwikkeling 

van Cool-Spot veel aandacht besteed aan de vei-

ligheid van het systeem, zowel voor de producten 

(geen besmetting vanuit de lucht/waternevel die 

over het product gaat) als voor de mens (denk aan 

legionella besmetting).”

Andere onafhankelijke bureaus die ervaring heb-

ben met klanten die al werken met Cool-Spot on-

derschrijven dat koelen met Cool-Spot een prima 

alternatief is voor borgen.

Cool-Spot is een gepatenteerd systeem.
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Contact: 

Eemnesserweg 64, 1271 LW  Huizen, Nederland

Website: www.cool-spot.nl

T: +31 (0)35 622 1550

M: +31 (0)6 5339 4579 

(Corine van der Sloot - Afdeling Marketing)

E-mail: corinevandersloot@cool-spot.nl

de


