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stuurd naar burendag@stad.antwerpen.be of Opsinjoren, Appelstraat 58,
2140 Borgerhout.

gen. Wat er nu gaat gebeuren met
de slangen en hagedissen weten we
niet. Daar moet het gerecht over beslissen.” pedm

straten gevierd met foto- en verhalenwedstrijd

Lesje barbecue in het midden
van de Verlatstraat op ’t Zuid

van de Burendag
voud ervan”
b
Antwerpen

Zin in een lesje barbecueën
door de wereldkampioen zelf?
Het kan zaterdag en zondag
in de Verlatstraat op het Zuid.
Chefkok Peter De Clercq toont
er op een terras in het midden
van de straat hoe het moet.

0 “Ik wil de mensen laten zien dat

e” je veel meer kan met een barbecue
dan er een stuk vlees op te gooien

et en wachten tot het gaar is”, zegt Pepen ter De Clercq. De goedlachse chefmet kok en wereldkampioen barbecue
t- bracht vorig weekend 50 collegas”, chefs in vervoering tussen de bloeoet-sems van Haspengouw. Dit weekend

is het aan de gewone Antwerpenaar

aat om te genieten.
een “Zaterdag en zondag bak ik hier
en- van 14u tot 18u”, zegt Peter. Hij

neemt er plaats op het buitenterras

ag van de winkel Van Hie. Die showt zijn

e

collectie tuinmeubelen en barbecues

ven-nu op straat.
dag
n“Ik wil de mensen alleen wat
pn dekneepjes bijbrengen. Ik heb zelf zakk opken ontwikkeld waarin je kan koken
kt
en
d op de barbecue.” De q-bag, want zo
ers heet die kookzak, vervangt een paog
t pillot. “Omdat de q-bag een venstere”, tje heeft, moet je die niet openen om
en te zien of het eten klaar is. Daardoor
t
n

Peter De Clercq leert je
barbecueën op straat! foto gva

bewaar je dus veel meer van het natuurlijke aroma”, aldus Peter. Die liet
er een tongrolletje in garen op fijn gesneden groentjes. Verder geen poespas, maar wel overheerlijk. Zoals zijn
gerookte zalm. Jawel, op de barbecue. Gewoon door wat olijvenpitjes
naast de zalm te laten roken, bereik
je dat effect.jvb

