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Good Fish op Gastvrij Rotterdam om mossel en rivierkreeft op de 
(menu)kaart te zetten.  
19 t/m 21 september 2022 

Good Fish heeft in de week van 19 september wederom op Gastvrij Rotterdam gestaan met een 

food truck voor de promotie van mosselen en rivierkreeft. Het doel is om restaurants te inspireren 

en een bredere markt te creëren voor rivierkreeft.  

Bas Cloo tijdens kookdemonstratie rivierkreeft 

Op de eerste dag gaf Bas Cloo van Dutch cuisine, en ambassadeur voor Good Fish, een 

kookdemonstratie. De mannen van Crawfish Farm Holland leverden de rivierkreeften, net als het jaar 

ervoor. De rivierkreeft trok veel bekijks, vooral omdat ze mooi schoon waren, wat de chefkoks die 

eerder met rivierkreeft gekookt hadden zeer aantrekkelijk vonden. 
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Gerben Hillebrand en Wieger Kunst van Crawfish Farm Holland 

  
Rode Amerikaanse rivierkreeft probeert te ontsnappen uit aquarium 
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Op 21 september werd de eerste Good Fish Dish award wedstrijd gehost. Tijdens deze wedstrijd 

mochten 5 studententeams het tegen elkaar opnemen om 3 verschillende streetfood gerechten te 

maken met rivierkreeft of mossel, waarvan beide minimaal 1 keer verplicht gebruikt. Duurzaamheid 

van het gerecht stond centraal, daarom moest ook alleen met verantwoorde ingrediënten worden 

gewerkt, bij voorkeur zelfs biologisch.  

De wedstrijd werd gejureerd door Ronald Oud (vakchef), Jadis Schreuder (Tv-chef en journalist), en 

Arjan van Dalen (Productspecialist Roompot Group).  De deelnemende teams kwamen van de 

volgende opleidingsinstellingen: het Albeda horecacollega Rotterdam; het ROC Friese Poort (de 

winnaars van vorig jaar); Rijn IJssel horeca vakschool Wageningen; ROC van Amsterdam Sterklas; en 

De Rooipannen Breda.  

Het winnende team kwam van het ROC van Amsterdam Sterklas. 

Het winnende team met de jury op de foto.  
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Rijstpakketje met rivierkreeft 

Tortilla met tartaar van rivierkreeft. Het recept viel erg in de smaak bij foodblogger ”Overetengesproken” en is op haar website te vinden 

om ook thuis na te maken: Tortilla met tartaar van rivierkreeftjes - Overetengesproken.nl  

https://overetengesproken.nl/tortilla-met-tartaar-van-rivierkreeftjes/

