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Met een frigobox
door het Pajottenland
Tijdens warme zomermaanden heb ik zin om zoveel
mogelijk buiten te vertoeven. Picknicken in het
heuvellandschap tussen Dender en Zenne is dus
ideaal! En daarom wacht ik mijn vrienden op in
de buurt van de Abdij van Afﬂigem. Mijn frigobox
zit vol met lekkere producten die ik zelf ben ik gaan
zoeken in het Pajottenland.
Vlaams-Brabant kent veel streek- en hoeveproducten, maar die worden
zo helemaal niet gepromoot. Daarom startte Johnny Sterck zijn
streekproducentcentrum in Halle. Hij verkoopt er ook zijn eigen appelperenwijn, gemaakt met fruit uit het Pajottenland. “Onze fruitige, frisse
wijn wordt vooral in de zomer gedronken en is dus ideaal voor een
picknick!” De wijn is inderdaad fruitig, maar smaakt niet speciaal naar
appel of peer. Ik neem een ﬂesje mee om als aperitiefje aan mijn gasten te
serveren. Bovendien kan ik hier ook andere streekproducten kopen, zoals
conﬁtuur, chocolade, verschillende streekbieren, nogat...
Terwijl hij de wijn inpakt, verwijst Johnny mij door naar het
landbouwbedrijf van de familie De Schrijver in Pepingen. In hun
hoevewinkel vind ik een ruime keuze aan vers fruit, fruitsappen en ander gezond
snoep.
Niet ver daarvan, in Gaasbeek, ligt het melkvee-akkerbouwbedrijf Waterhof van
Koen en Els Van der Meulen-De Troch. Ik wil mijn vers aangekocht fruit graag met
hoeve-ijs en yoghurt combineren. De winkel van deze hoeve biedt wel meer lekkere
producten en uiteindelijk neem ik ook nog chocolademousse mee.
Slagerij Uyttersprot-Saeys wordt als streekproducent hoog aangeprezen. Deze
slagerij in Liedekerke heeft in haar assortiment van volledig zelfbereide vleeswaren
zwarte en witte pensen uit het Pajottenland en dikke bloedworst, ook wel snol
genoemd, typisch voor de Denderstreek. Wanneer je de snol in schijfjes snijdt en
combineert met een kwartelei, heb je bovendien een echte delicatesse.
Mijn laatste stop is Brouwerij De Troch in Ternat. Deze brouwerij dateert van 1795 en
brouwt al acht generaties lang haar eigen lambiek en geuze. Door zijn zurig karakter
is oude geuze een ideale dorstlesser en dus de perfecte afsluiter voor mijn zomerse
picknick.
Wat mij betreft, heb ik alle ingrediënten voor mijn eigenzinnige picknick. Ik ben er
zeker van dat mijn gasten aangenaam verrast zullen zijn. Ik raad jou aan het ook
te proberen! Voor meer informatie over streek- en hoeveproducten kun je terecht
op www.streekproduct.be en www.hoeveproducten.be. De gegevens van de
producenten zijn eveneens op deze sites terug te vinden.
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