
Dit project is gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFZV)

   

Good Fish op Gastvrij Rotterdam om mossel en rivierkreeft op de 
(menu)kaart te zetten.  
 

Tom Koppenol, Veenendaal, 5 oktober 2021. Foto’s Marion van Bennekom 

Good Fish heeft in de week van 20 september op Gastvrij Rotterdam gestaan met een food truck 

voor de promotie van mosselen en rivierkreeft. Om koks inspiratie te geven deed Good Fish’s eigen 

Danielle Leoni een kookdemonstratie met de rivierkreeften en was er een kookwedstrijd waarbij in 

minimaal één gerecht rivierkreeft verwerkt moest worden. 

 

Met Zeeuwse mosselen aangeleverd door Good Fish zelf en rivierkreeft geleverd door de 

Moordrechtse Crawfish Farm Holland werden hippe gerechten geprepareerd. Stap voor stap werkte 

Danielle uit hoe een rivierkreeft gedood kon worden zonder deze te koken, hoe ze schoongemaakt 

moesten worden, en hoe je deze op een Jamaicaanse manier kan bereiden.  
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Met haar ervaring als Amerikaanse tv-kok wist zij het publiek aandachtig te laten luisteren. Niet 

alleen het koken kwam aan bod, maar ook waarom het belangrijk is deze dieren te eten. Rivierkreeft 

zorgt namelijk voor schade in onze binnenwateren aan zowel het ecosysteem als onze dijken, het is 

een invasieve exoot die goed gegeten kan worden, alleen gebeurt dit vooralsnog te weinig. Vandaar 

ook deze poging andere koks te inspireren en te laten zien hoe makkelijk het kan zijn een rivierkreeft 

te prepareren, zodat er meer restaurants met dit lekkere dier gaan werken. 

Naast Danielle deden op de derde dag ook drie andere koksteams een poging tot het maken van een 

eigen rivierkreeftrecept voor de kookwedstrijd georganiseerd door Good Fish. Twee restaurants en 

één studententeam namen het tegen elkaar op. Dit resulteerde in de gerechten te zien in de 

fotocollage hieronder. 
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Rivierkreeft gerecht 1 Residence Rhenen

Rivierkreeft gerecht 2 Residence Rhenen 
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Rivierkreeftgerecht 1 Eethuis Simpel 

 

Rivierkreeftgerecht 2 Eethuis Simpel 
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Rivierkreeftgerecht studenten 

 

Rivierkreeftgerecht Danielle Leoni 

 


