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Er is geen twijfel aan: heel wat van onze producten komen uit China, vaak zonder 

dat we het weten. Terwijl chefs vaak zweren bij plaatselijke boeren en lokale 

producten, halen we met z’n allen vanuit de supermarkt kip in huis die nog maar 5 

weken oud was toen hij geslacht was, kopen we ‘Japanse’ senchathee waarvan 

geen enkel blad het Land van de Rijzende Zon ooit heeft gezien en zijn we 

doofstom voor het feit dat maar liefst 58 procent van de in 2012 door de EU 

geteste gevaarlijke producten uit China kwamen. Niet goed voor onze ecologische 

voetafdruk, niet goed voor onze gezondheid. Gelukkig zijn er ook vaak invasies 

vanuit buurlanden die we wél met veel plezier verwelkomen, zoals bijvoorbeeld 

die van het Franse Lesieur, dat zich vooral specialiseert in allerhande sauzen. 

Vlaggenschip van het merk: ISIO 4, dat is samengesteld uit vier verschillende oliën. 

ISIO 4 bracht zopas een coole nieuwe fles uit en bestrijkt ook een gamma mayonaise 

en vinaigrettes, maar hier in België worden jaarlijks de twee zelfde producten 

gepromoot: de ‘traditionele’ ISIO 4, die bestaat uit zonnebloemolie, koolzaadolie, 

oleïsol (een andere soort zonnebloemolie) en druivenpitolie; en een variant waarin 

de oleïsol is vervangen door ‘extra virgin’ olijfolie. De twaalfmaandelijkse 

persafspraak dient dus telkens een andere invalshoek te krijgen en dat gebeurde dit 

jaar middels een kookworkshop bij [Mmmmh!], in de Antwerpse Burburestraat.  

Nu houden we van het concept van [Mmmmh!] – de ‘gewone mens’ dichter bij de 

kookkunst brengen, een boeiend gegeven in deze tijd van Komen Eten – maar soms 

wordt de bal wel eens misgeslagen en dat was tijdens deze kookworkshop zeker een 

beetje het geval. Zo is er blijkbaar beslist om het atelier in Antwerpen binnenkort op 

te doeken, waardoor het voor een journalist net lijkt alsof hij leert kennismaken met 

een terdoodveroordeelde die toevallig dan ook nog eens erg sympathiek blijkt te zijn. 

Doodjammer, trouwens, want er is enorm veel potentieel aanwezig in Antwerpen en 

het feit dat er te weinig mensen worden aangetrokken, kan enkel te maken hebben 

met gebrekkige marketing en promotie vanwege [Mmmmh!], dat zijn pijlen toch 

vooral blijft richten op de Franstalige klanten.  

 



Erger is dat het concept van ISIO 4 tijdens de kookworkshop wel een beetje met 

de voeten werd getreden. Natuurlijk is ISIO 4 even vettig als andere olie, maar de 

samenstelling is veel beter dan wat je van andere vetstoffen zou verwachten, met 

onder andere veel mono- en poly-onverzadigde vetten, waaronder Omega 6- en 

Omega 3-vetzuren. Reken daar de vitamines E en D bij en je hebt een erg gezond 

product om mee te bakken, braden of garneren. Dat twee van de drie gerechtjes 

die chefs Carlo De Pascale en Steve Blockhuys ons leren klaarmaken slecht zijn 

voor de gezondheid, is dan ook een jammerlijke keuze en toont dat onze koks niet 

echt ‘mee’ zijn met het concept. Gelukkig is alles wel lekker. 

Op het menu: een lekkere gazpacho classico, tempura van mediterrane groenten 

met zoetzure saus (suiker!), laab kai (een Thaise salade van kippengehakt en 

koriander) met kruidenmayonaise (ai) en een... cake (oei)! Goed, alle gerechten 

worden vanzelfsprekend bereid met ISIO 4 en ook de mayonaise heeft die olie als 

basis, maar tussendoor komen er toch ook eieren en veel snelle koolhydraten aan 

te pas. Waarom iets frituren (de weliswaar lekkere maar vrij zware 

groententempura) als de olie zich ook uitstekend leent tot andere 

kookmethoden?  

Samengevat: ISIO 4 is een geweldige vetstof, ook al zouden we afwisselen met, 
bijvoorbeeld, light sojaboter, maar ook wie er een paar flessen van in huis haalt, 
zal op enkele basisregels moeten letten als hij of zij er gezond mee wil koken: 
lage glycemische index, geen suiker, geen snelle koolhydraten en liefst ook geen 
rood vlees. Smakelijk! www.lesieur.fr 

 

http://www.lesieur.fr

