
 

Persdag: La Maison du Caviar 

Door Dirk Vandereyken 

Een regenachtige, koude maandagavond in november: niet bepaald ideaal weer om de weg te zoeken naar Maison du Caviar aan de Brusselse Werkhuizenkaai. De 

topzaak, die vooral populair is bij chefs, is gehuisvest in een van de loodsen op een uitgebreid terrein waar trucks gemakkelijk kunnen worden geladen. Buiten ziet 

alles er dan ook grauw en spartaans uit, maar op deze persdag verwarmen een paar grote lichten de ingang, terwijl een rode loper naar de hal met aan weerskan-

ten de winkel van La Maison du Caviar leidt. Binnenin wordt al snel duidelijk waar de zaak voor staat: (luxe) producten van een heel hoge kwaliteit. Het staat in 

schril contrast met de buitenkant, waardoor de verrassing vanzelfsprekend extra aangenaam is. 

Tijdens de persdag kan er van allerlei verschillende dingen geproefd worden. Zo zijn er Italiaanse konfijten en andere lekkernijen, terwijl er in de winkel onder andere 

grote zakken van de beste kruiden te koop zijn. De nadruk ligt echter op de producten waaraan La Maison du Caviar zijn naam aan ontleent. 



Kaviaar 

Achter La Maison du Caviar staat SA Caspian Tradition, een bedrijf dat in 1995 werd opge-

richt door de Iraanse Ahmad en Arya Razavi. Het duo kan steunen op een hoogtechnolo-

gisch laboratorium van maar liefst 1000 vierkante meter in Waterloo dat beantwoordt 

aan de meest strikte Europese richtlijnen. Hier worden de vissen die voor kaviaar zorgen 

geselecteerd, gecontroleerd en behandeld. Sinds 2009 is het immers verboden om wilde 

vissen te exporteren, maar die beslissing heeft gezorgd voor een snelle stijging in de kwali-

teit van gekweekte steur. De kaviaar die wij mogen proeven, mag er alvast wezen: vol-

doende textuur, van een behoorlijke grootte, niet te zout, zeker niet te waterig en vol van 

smaak. De onbevruchte eitjes ontploffen op onze tong – net zoals het hoort. Overigens 

zijn er ook zalmeitjes (die voornamelijk afkomstig zijn uit Alaska), foreleitjes en haringeit-

jes beschikbaar. Lekker! 

Zalm 

We krijgen ook geweldige zalm te proeven. Caspian Tradition verkoopt zalm die afkomstig is van de Noor-

se, Schotse en Ierse kusten, maar rookt de zalm in Brussel zelf. Wat wij te eten krijgen, heeft een mooie, 

lichtroze kleur en is zo zacht dat het eten bijna letterlijk smelt op onze tong. Dat er kan gewerkt worden 

zonder dat er hopen kleurstoffen moeten gebruikt worden, is natuurlijk een enorm pluspunt.  

 

Foie gras 

Laten we duidelijk zijn: het geforceerd voederen van ganzen is niet bepaald een praktijk waar we achter 

staan. Gelukkig gebeurt dit niet altijd en is er ook foie gras beschikbaar van dieren die natuurlijk eten. 

Wat er ook van zij, de pure foie gras die we hier mogen degusteren, is fantastisch, met een subtiele lever-

smaak en een zijden vettigheid. In La Maison du Caviar vind je zowel foie gras van eend als van gans te-

rug, net als terrines van vis en vlees. Alle waren kan je op maat laten snijden, waarna ze in het laboratori-

um in vacuüm verpakt worden. 



Aziatische producten 

Sinds 2009 heeft Caspian Tradition ook aandelen in het Duitse bedrijf JIK GmbH Asian Food (Japanese 

Import Kurier). Dat vertaalt zich in de beschikbaarheid van allerlei Japanse producten, waaronder alles 

wat je nodig hebt om sushi mee te maken. Enkele hapjes die we mogen proberen zijn gefrituurd; lek-

ker, maar natuurlijk niet erg gezond. De noedels worden echter veel meer geapprecieerd, ook al blij-

ken onze chefs weinig talen buiten het Japans machtig, waardoor we jammer genoeg niet veel vragen 

kunnen stellen om meer te leren over wat ze zoal aanbieden. 

 

Andere producten 

Koningskrab, truffel, morilles, pistachenoten, pijnboompitten, saffraan en meer: we zien het allemaal 

liggen in de zaak. De conclusie is duidelijk: chefs, hobbykoks en fijnproevers die bereid zijn om vol-

doende geld neer te leggen voor kwaliteitsvolle lekkernijen, zijn hier op het juiste adres! 

 

Meer info: www.caspiantradition.com  

http://www.caspiantradition.com

