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Ingredient & Product

Het lustrum van het VMT Food Event eindigt deze keer spectaculair. 

Niemand minder dan topkok Jonnie en zijn vrouw Thérèse Boer zullen 

de dag afsluiten. Ze presenteren enkele mondvermaakjes: hapjes van 

eenvoudige en exclusieve ingrediënten. Luister, proef en raak geïnspireerd 

door hun passie voor koken, wijnen en ondernemen. Deze quotes geven u 

alvast een idee van hun gedachtegoed.

Vermaak uw mond 
met Jonnie Boer

“In De Librije maken wij graag 
gebruik van het woord puur. In de 
ruimste zin van het woord. Natuurlijk 
is ons eten puur en wordt er alleen 
gebruik gemaakt van de allerbeste 
producten. We koken zo dat je alle 
afzonderlijke smaken het beste 
proeft. Gefriemel met een overdaad 
aan ingrediënten past daar niet bij.”

“Het woord passie wordt te pas en te onpas 
gebruikt. Passie is mooi, maar passie is ook gevaar-
lijk, het kan je verblinden. Het is de combinatie van 
passie en kennis van zaken die leidt tot succes. Pas-
sie heb je in je, van nature, het komt van binnenuit. 
Kennis kun je opdoen, kun je je eigen maken. Heb 
je een goede ploeg aan het werk en zijn passie en 
kennis goed vertegenwoordigd, dan heb je een win-
ning team.”

“We zijn in onze keuken altijd actief op zoek naar mogelijkhe-
den om klassieke producten in een nieuw licht jasje te steken. 
Denk bijvoorbeeld aan onze toepassingen van het traditionele 
rode bietje. Als het noodzakelijk is maken wij gebruik van 
moderne technieken, maar alleen als deze de smaak of kwali-
teit verbeteren. Smaak heeft altijd onze prioriteit, techniek is 
daaraan ondergeschikt.”

Het succesverhaal van ‘De Librije’ begon 
in 1992 toen Jonnie en Thérèse Boer Res-
taurant De Librije overnamen van de 
voormalige eigenaar de heer Meijers. 
Vrijwel direct na de overname werd het 
restaurant bekroond met zijn eerste 
Michelinster. Van de ene op de andere 
dag liep het storm, wachttijden werden 
steeds langer, het eten uitdagender, bij-
zonder maar met natuurlijke ingrediën-
ten. Met succes; in 1995 werd de tweede 
Michelinster in ontvangst genomen en in 
2004 trad Restaurant De Librije als twee-
de restaurant van Nederland de lijsten in 
met 3 Michelinsterren. Inmiddels is De 
Librije is niet meer alleen een restaurant; 
het is ook een hotel met een restaurant 
en kook- en wijnschool, een cateringbe-
drijf, een club-restaurant en een winkel.

‘Smaak heeft 
altijd onze 
prioriteit’

2011
food eventvmtvmt5 jaar5 jaar

VISIE

SMAAK

PASSIE

HET BEGIN

Dionne Irving

VMT_026-026.indd   26 17-02-2011   15:44:24


