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Henk Markus – Jaap Frerichs – Slachterij Aldershof

Van elkaar, leren in de praktijk!

Heel de Alleseter
Het varken

H

et varken en het landschap? We zien helemaal geen varkens in het
landschap, waarom dan een Praktijkdag waarin deze relatie wel
gelegd wordt? Precies. Varkens bepalen zeker ook hoe onze

landschappen – en landschappen elders in de wereld – eruit zien en
beïnvloed worden. Veranderen eetculturen en –tradities, veranderen
technieken en technologieën? Dan veranderen ook landschappen.
Tijdens de Praktijkdag ‘Heel de alleseter’ leggen we stap voor stap de
relatie tussen varkens, varkensvoer, landschap, smaak en bereiding.
Verbanden leggen, leren kijken en vragen stellen. We gaan niet uit van
goed of fout maar van ontdekken en zelf keuzes maken. U krijgt inzicht
in de keuzes die de varkenshouder en chef-kok maken. Vakmensen waaronder ook de slachter – laten ons toe in hun domein.
Gedurende de dag stellen we elkaar vragen en discussiëren over
voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur, gezondheid en meer.
Het wordt een ontmoeting tussen professionals en geïnteresseerden –
een ontmoeting tussen landschap en voedsel!

De dag geschetst
•

Om 07.30 ontvangen wij u met koffie, thee en
ontbijt bij varkenshouder Jaap Frerichs in
Echtenerbrug. De eerste smaakbeleving en
gesprekken ontstaan.

•

We maken kennis met de varkens en de
houderij. Jaap legt uit wat ‘zij een goed leven wij
een goede bout’ voor de varkens, voor hem en
voor het landschap betekent.

•

Onderweg naar zelf slachtende slager Aldershof
in Oosterwolde rijden we – onder genot van een
‘Fryske vrucht’ - door het Friese landschap waar
we later de ochtend verder bij stil staan.

•

Met alle respect en in stilte zijn we rond de klok
van 10 uur getuige van de slacht van één van de
varkens van Jaap. We aanschouwen de wijze
waarop vader en zonen Aldershof hun
vakmanschap in praktijk brengen.

•

Rijdende richting Heerenveen stoppen we in het
landschap. We staan nog even kort stil bij het
slachtproces en kijken om ons heen. Wat hebben
varkens en landschap met elkaar te maken?

•

Henk Markus ontvangt ons in zijn restaurant
het Ambacht met een culinaire verrassing. We
zien in vogelvlucht hoe Henk “heel de alleseter’
in praktijk brengt.

•

De keuken in! Begeleid door Henk en zijn team
– zelf doen en afkijken - gaan we onze lunch
bereiden. Varken in de hoofdrol.

•

Om 14.30 uur sluiten we af en bent u een hele
ervaring rijker. De relatie tussen landschap en
voedsel heeft er weer een dimensie bij gekregen!

Praktische
informatie
DATUM
Dinsdag 10 november 2015
TIJD
Om 07.30 uur verzamelen bij
Jaap Frerichs. Na lunch bij Henk
Markus om 14.30 uur ronden we
in Heerenveen de Praktijkdag af.
STARTLOCATIE
Routebeschrijving ontvangt u na
inschrijving.
KOSTEN
Prijs van de totaal verzorgde
Praktijkdag inclusief ontbijt en
lunch bedraagt € 130,- per
persoon.
WENSEN EN VRAGEN
Heeft u – bijvoorbeeld over
overnachten de nacht ervoor vragen? Aarzel dan niet contact
op te nemen!
INSCHRIJVEN
Inschrijven doet u door uw
contactgegevens te mailen naar
hiske@conpuls.nl.
Na inschrijving ontvang u een
betalingsverzoek. Uw
aanmelding is definitief na
betaling. Er kunnen maximaal 25
mensen deelnemen. Toelating
geschiedt op volgorde van
definitieve aanmelding.

CONTACT
Landschap op je Bord
Hiske Ridder
www.landschapopjebord.nl
info@conpuls.nl
06 17391430

06 -17391430

Achtergrond
Praktijkdagen - georganiseerd in verschillende landschappen van
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid
tussen de oorsprong van voedsel en de bereiding ervan. Er is altijd een
relatie tussen landschap, seizoen, voedsel en bereiding. Dit zijn
verrassend onverwachte relaties! Ook verbanden tussen zowel
verleden, heden als toekomst van zowel landschap als voedselcultuur
worden tijdens een Praktijkdag zichtbaar.
Een Chef-kok wordt tijdens Praktijkdagen bijgestaan door een
vakman/vrouw die tekst en uitleg geeft over vangst, jacht, teelt,
geschiedenis en/of landschap waar we in werken. Tijdens
Praktijkdagen staat het ontdekken door zelf te doen en ervaren altijd
centraal. Deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden en
verschillende interesses. Daardoor leert u ook van elkaar. Er is
gedurende de dag veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen
van ervaringen uit eigen (beroeps)praktijk.
De volgende Praktijkdagen worden in 2015 georganiseerd:
- 26 Oktober

Wild Zwijn

Woeste Wroeters

* Rieno Bos

Klavertje Vier

Vierhouten

- 10 November

Varkens

Heel de alleseter

* Henk Markus Het Ambacht

Heerenveen

- 21 November

Zoetwaterkreeft

Gepantserde veenwerker

* Arjan Smit

Proeverij de Pronckheer

Cothen

Speciale Praktijkdagen of een Praktijkdag voor uw relaties, collega’s of
opleidingsinstituut kan in overleg georganiseerd worden. Neemt u bij
interesse contact op via 06 17391430. Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de Praktijkdagen? Kijk op www.landschapopjebord.nl of
stuur een mail te naar hiske@conpuls.nl
Deelname aan Praktijkdagen is op eigen risico – Prijs van Praktijkdag = de echte prijs

