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> Quik's werd in 1932 opgericht door
Hendrik Quik, die aardappels langs de
deuren ventte in Den Bosch. Inmiddels
is het uitgegroeid tot een onderneming
waar dagelijks 260 mensen werken.
Quik's gebruikt zoveel mogelijk Neder
landse aardappelen en vult dit aan met
import uit Europa. Het transport verzorgt
Quik's vanuit eigen huis. De chauffeurs
keuren de aardappelen voordat ze de
oogst inladen. Bij aankomst in Hedel
volgt een tweede, uitgebreide keuring,
voordat de aardappelen de productie in
gaan. "Dat moet, want iedere oogst is an
ders. Dat heb je met een natuurproduct",
zegt Marco van Helden van Quik's.

WATERTANDEN

Vanuit de fabriek leidt hij ons naar de
presentatieruimte, waar chef-kok Kees
van Veldhoven in de keuken staat. De
geur van gebakken aardappeltjes laat
ons watertanden. "Onze producten bewij
zen zich op het bord, daarom verrassen
we onze klanten graag met een proeve
rij", legt Wim Paans van Quik's uit.
We hoeven niet lang te wachten voor
Van Veldhoven de eerste gang serveert:
een aardappelgratin met gesmolten kaas.

Al snel volgt een ambachtelijk frietje met
schil en pindasaus, een Roseval-partje uit
de oven met rozemarijnmarinade, halve
krieltjes met gebakken kipfilet en natuur
lijk de overheerlijke hasselback (een in
gesneden aardappel, met peper en zout
gemarineerd, red.l.
Met recht een bijzonder product! Het
product is ontwikkeld door de eigen afde
ling voor Research & Development. Zij
controleren de kwaliteit en werken dage
lijks aan nieuwe producten. "Eén van
onze medewerkers las over een hassel
back in een magazine en tipte vervolgens
R&D. Zij hebben receptuur en een ma
chine ontwikkeld, zodat we de hasselback
in grote volumes kunnen maken. Wij
waren de eerste die dit konden. Het is
iets unieks waarmee we de markt hebben
opgeschud", zegt Wim. Ook de Quik
Sjips, een zakje flinterdunne aardappel
schijfjes die de consument thuis af kan
bakken tot chips, is een innovatie van
Quik's. "Dat vind ik zo mooi aan de
aardappel. Met één grondstof maak je
honderden producten voor verschillende
eetmomenten, van ontbijt tot diner. Je
kunt de aardappel echt overal inzetten,
ook op culinair topniveau."
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combineren met de wijnen. Nancy

