Ikazia Ziekenhuis wint wedstrijd ‘Het beste Menu van de
Zorg’ 2013
maart 2013 - Kees van Delft
Het team van het Ikazia Ziekenhuis heeft de kookwedstrijd ‘Het beste Menu
van de Zorg’ 2013 gewonnen. In de finale op vakbeurs Zorgtotaal bleken de
koks van het Rotterdamse ziekenhuis nipt te sterk voor de teams van het
Meander MC en het Scheper Ziekenhuis, die de Campina Gouden Dessertlepel
voor het beste dessert won.

Ikazia Ziekenhuis: ‘Eten moet een feest zijn’
Groot was de vreugde bij de koks van het Ikazia Ziekenhuis, toen
vrijdagmiddag bekend werd dat zij de winnaars zijn van ‘Het beste Menu van
de Zorg’ 2013. “Als team werken we naar een doel toe.” Michael van ’t Hoff,
kok in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis, kon zijn emoties nauwelijks de
baas toen Distrivers-directeur Alfred Welink de winnaar van de kookwedstrijd
bekendmaakte. Terwijl zijn collega’s met vochtige ogen de felicitaties in
ontvangst namen, vond er bij ’t Hoff een vreugde-explosie plaats.

Eten belangrijk medicijn
“Koken is mijn passie”, zo verklaarde hij achteraf. “Sommige mensen kijken raar tegen een instellingskeuken aan, maar
wij werken als team naar een doel toe. Eten is een belangrijk medicijn voor een patiënt en moet een feest zijn. Deze
prijs is ook voor het personeel in onze keuken, inclusief afwas en schoonmaak.”

Geur, kleur en smaak
Volgens ’t Hoff kan dit worden bereikt met geur, kleur en smaak. Dit was duidelijk te merken in het bereide menu
tijdens de door Distrivers georganiseerde kookwedstrijd. Als voorgerecht maakte het driekoppige team pastinaak
currysoep met kabeljauw en gamba’s. Het hoofdgerecht was kip tajine en het nagerecht room met dragon, framboos en
chocolade.

Koken met passie
Volgens juryvoorzitter en meesterkok Sjaak Jobse scoorde het winnende team vooral goed op het hoofdgerecht en de
wijze waarop het team zich presenteerde. “Ze stonden al die tijd echt te koken en straalden passie en beleving uit.” Het
niveau van de drie finalisten lag erg dicht bij elkaar, beaamde Jobse. “Niemand sprong er echt bovenuit. Dat geeft aan
dat het in de breedte wel goed zit.”

