CULINAIRE PERSREIS SCHOUWEN DUIVELAND 2020

Op een mooie dag in september . .
Door: Redactie Yerseke Magazine - Suzanne de Jager

Al vroeg in de morgen reden wij op
maandag 14 september op uitnodiging van Balth Roessingh over de
Zeelandbrug richting Dreischor. Het
zou een prachtige dag worden.

Balth Roessingh, links op de foto, tijdens de Opening
van het Oosterscheldekreeftseizoen 2019 in Zierikzee,
organiseerde deze Culinaire Persreis 2021.

De uitnodiging van Balth betrof de
culinaire persreis op Schouwen-Duiveland,
voorafgaand aan het NK Oestersteken op
de historische oesterputten bij Premier
Krijn Verwijs in ons mossel- en oesterdorp
Yerseke. Na wat mooie foto’s gemaakt
te hebben rondom Wijnhoeve “de Kleine
Schorre” startte na het welkomstwoord
door Balth de rondleiding langs de 12 ha
grote wijngaarden van de Kleine Schorre.
Tijdens de rondleiding die werd gegeven
door eigenaar Johan van de Velde werden
we heel wat wijzer over deze Zeeuwse
wijnmaker.
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De betere wijnen

Leuk feitje is dat 30% van de in totaal 80.000 flessen aan
de particulier wordt verkocht, 20% aan boord van de
Air France - KLM vliegtuigen wordt geschonken en
50% gekocht kan worden bij de betere wijnwinkels.

Heerlijke kaasjes!

Na de rondleiding volgde de wijnproeverij met heerlijke kaasjes van de buurman, Kaasboerderij “de Stolpe” in Proeflokaal
de Kleine Schorre dat wordt bestierd door Guus de Jong.
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Bijzonder: Vluchthaven

Daarna rijden we achter elkaar aan
richting Zijpe, naar het oude veerhaventje waar chef-kok en eigenaar
D.P. Arkenbout een heel eigenzinnig,
bijzonder restaurant genaamd “de
Vluchthaven” heeft.

Seafood lunch

Lunchtijd met een schaaltje garnalen
die we nog zelf moeten pellen, kraakvers, daarna scheermessen, mosselen,
oesters, rode mul, om je vingers bij af
te likken, heerlijk fingerfood!
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Bagels van de bakker

We blijven in Bruinisse en we bezoeken als laatste Bakkerij
Spelt. Deze bakkerij is na een faillissement weer helemaal
opgebloeid tot een goed lopend bedrijf met 8 medewerkers.
Paradepaardje is de groente bagel vol met Nederlandse
groenten, weinig koolhydraten en vol Zeeuwse tarwebloem.
We mogen stukjes proeven en zelfs voor beleg is gezorgd.

DZM in Bru

Na ons buikje rond te hebben gegeten arriveren we een klein
eindje verder op Bru (Bruinisse) bij het bedrijf De Zeeuwse
Mossel. DZM is bekend van de magnetron mosselen en de
Bompa mosselen die niet worden ontbaard. Peter Bol en
Marco van de Plasse geven ons een rondleiding door het
bedrijf waar we vooral veel scheermessen tegenkomen.

Terug naar Yerseke

Voller dan vol vertrekken we tegen 16 uur terug naar
Yerseke waar een wedstrijd Oestersteken wordt gehouden
op het oesterputtencomplex bij Premier Krijn Verwijs aan de
Havendijk.
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NK OESTERSTEKEN IN YERSEKE

Davey Lamper, Harvey de Wit, Peter Oreel, Peter Goedegebure, Bas
de Koeijer, Manuela Kriekaard, allen uit Yerseke en nog eens drie
andere kandidaten gingen de strijd aan voor het NK Oestersteken,
op de fraaie oesterputten van Premier Krijn Verwijs.

Foto: Mariela Battistella, eBirds
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360 platte oesters werden er in totaal opengestoken
en Peter Oreel van de Oesterij kwam als winnaar
uit de bus, Manuela als snelste en Davey als netste
oesteropensteker. Peter Oreel zal volgend jaar afreizen naar het Ierse Galway International Oyster Festival, waar het WK Oestersteken gehouden wordt.
De inwendige mens kreeg tijdens de wedstrijd
heerlijke hapjes van Taste Culinair geserveerd en
wijn werd geschonken door restaurant Codium uit
Goes. De opengestoken platte oesters werden zowel rauw als met 2 verukkelijke toppings, wederom van Codium, uitgeserveerd aan de genodigden.
De drie winnende kandidaten: v.l.n.r:
Davey Lamper [3e], Manuela Kriekaard [2e]
en winnaar, Peter Oreel, Nederlands
Kampioen Oestersteken 2020

Wat een prachtige, perfect georganiseerde dag was het tussen
de vlogsters en journalisten van o.a. Visaktua, Hap en Tap en
Zeeland Magazine! -Dank aan de organisatoren! Redactie Yerseke Magazine | Stichting Promotie Yerseke
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Foto’s: © Stichting Promotie Yerseke, tenzij anders vermeld.
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