Blijdschap bij Ermelosche Frietzaak
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ERMELO De jury was er glashelder over, de 'Ermelosche Frietzaak' werd afgelopen vrijdag tot onbetwiste
winnaar genoemd van de nationale AD Friettest 2016. Of, zoals zakelijk directeur van het Algemeen
Dagblad Bart Verkade het juryrapport citeerde ,,Wat hier in de frietzaak geboden wordt is niet gewoon. En
wat Wouter, Koen en Larissa van der Haar in amper een jaar tijd bestaan is gelukt, namelijk met de hoogste
eer strijken en als allerbeste frietzaak van Nederland uit de bus komen, is bijzonder te noemen."
Arda Konings
,,Zoals de naam van de zaak het al zegt, zonder opsmuk en tierelantijnen. Gewoon een eerlijk product
afleveren met heerlijke verse aardappelen die goed gebakken zijn. Kortom, er kan er maar één de beste zijn
in het land van de 153 deelnemende zaken. Waar absolute topfriet wordt gemaakt en bovendien als enige
het cijfer 10 wordt gescoord. Een knapperige friet met krokante korst, zonder of met een schilletje als extra
bite en een vleugje vitamine c. Zacht van binnen met een hoog aardappelsmaak gehalte", gaat Verkade zijn
betoog verder bij de vele aanwezigen, met opvallend veel pers, die op het frietfeestje zijn afgekomen.
VERS Loco burgemeester Jan van den Bosch wist zich een apetrots inwoner van een dorp dat flink op de
kaart is gezet en kwam welgemeende felicitaties aan de winnaars overbrengen namens de gemeente. Het
leek nog als de dag van gisteren dat de ondernemers vorig jaar bij hem aan tafel zaten om een vergunning
aan te vragen. ,,Ze wisten me echter meteen te overtuigen en op het hart te drukken dat het niet de
zoveelste snackbar zou worden, maar een zaak met dagelijks verse friet en andere verse, speciale
producten. Dan al zo snel mee doen aan zo'n landelijke test met heel veel concurrentie, dat is nogal wat en
getuigd van voortvarendheid met elkaar.
Een enorme uitdaging nu voor jullie om dit perfecte resultaat vol te blijven houden. Ik ben ervan overtuigd
dat jullie dit kunnen. Wel jammer dat het nieuws uit Ermelo vrijdag uiteindelijk niet op de voorpagina van het

AD kwam te staan." Dat had te maken met het onverwachte overlijden van popster Prince.
BALKON De winnende, jonge ondernemers Wouter, Koen en Larissa van der Haar, nog maar amper van
de schrik bekomen, waren er behoorlijk onderste boven van en trilden af en toe nog na op hun benen. ,,Een
jaar geleden stonden we nog op het balkon te prutsen hoe we lekkere friet konden maken. De eerste
resultaten waren bar slecht en soms hingen de frieten slap naar beneden. Er is wat af uitgeprobeerd en
geëxperimenteerd! Maar we hielden vol en wilden dus vooral onderscheidend worden met zelfgemaakte,
verse producten. Waarbij iedere ochtend de Agria aardappelen vers gesneden worden. Daar maken we
geen geheim van. Op onze Facebookpagina staat zelfs een demonstratiefilmpje hoe we te werk gaan." De
Ermelosche Frietzaak is voortaan ook op zondag geopend en er wordt al gefluisterd over een tweede zaak.

