PERSBERICHT

METRO KOCHT OPNIEUW EERSTE HOPSCHEUTEN OP VEILING ROESELARE
EERSTE BAKJES WERDEN PER REGIO VERDEELD
Wommelgem, 23 december 2011 – Fijnproevers kijken er elk jaar naar uit: de komst
van de hopscheuten. En net als de afgelopen jaren was het Metro die de
primeurgroenten op de veiling van Roeselare op de kop tikte. Metro verdeelde de
eerste bakjes hopscheuten over haar 5 vestigingen (Wevelgem, Antwerpen, Brussel,
Luik, Hasselt) die elk een restaurant of traiteur uit de buurt gelukkig mochten maken
met deze lekkernijen.
Het seizoen van de hopscheuten dat doorloopt tot in april, is met de veiling van de primeurs
opnieuw traditioneel in gang geschoten. De komende maanden kunnen horeca-professionals
terug aan de slag met dit Poperingse streekproduct dat wel eens ’s werelds duurste groente
wordt genoemd. Wie echter al eens hopscheuten geproefd heeft, weet dat deze lekkernij zijn
meerprijs absoluut waard is.
Er zijn tal van bereidingen mogelijk, maar dé klassieker blijft toch wel hopscheuten met
gepocheerd ei. Wat alle chefs de komende maanden uit hun creatieve mouw zullen
schudden, is nog even afwachten, maar Metro mocht alvast per provincie een aantal chefs
gelukkig maken met de eerste lading hopscheuten. De uitverkorenen in Wevelgem waren
chefs David Dufranne en David Seelen; Brussel mocht Johan Jacos van Traiteur Casy en
Mohamed Bormans van Soraya gelukkig maken. In Hasselt mochten restaurant Het Kapittel
uit Borgloon en restaurant Ter Beuke hun eerste bakje afhalen en in Antwerpen viel die eer
te beurt aan Steven Bulte van Het Missverstand en Steven Verminnen van Cuis-in.
De komende maanden kunnen alle horeca-professionals alvast bij een Metro in hun buurt
terecht voor nog meer hoppescheuten.

Voor meer persinformatie en/of beeldmateriaal, contacteer de woordvoerder:
Julie Stordiau - 03 328 90 07 - julie.stordiau@makro.be
Over Metro
Het succesverhaal van METRO Cash & Carry begon in 1964 met de opening van de eerste
zelfbedieningsgroothandel in Duitsland. Sinds 2003 zijn er ook METRO-winkels in België en de
toegang hiervan is voorbehouden voor horeca-professionals en handelaars. Met de opening van Gent
komt het totaal aantal Metro-winkels in België op 6. Metro Cash & Carry telt daarnaast ook 6 Makrovestigingen in ons land.

