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Group of Butchers 
Barneveld
Alleen echte rook maakt echte worst

meat the butchers
aan het woord

Bastiaan Ragas
over rookworst en traditie

ron blaauw
de lekkerste hotdogs







DE HAND VAN DE MEESTER
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sterrenchef ron blaauw

Ron Blaauw (50) staat bekend als 
chef-kok maar is inmiddels vooral culinair 
ondernemer. Naast eigen restaurants als 
Ron’s Gastrobar (met een Michelin-ster) 
inspireert en adviseert hij andere 
horecabedrijven. Genieten is zijn credo. 
Zijn passie voor het vak brengt hij over 
in lezingen. Naast zijn Gastrobars runt 
Blaauw sinds 2014 The Fat Dog aan de 
Ruysdaelkade in Amsterdam. In deze bar 
draait alles om culinaire hotdogs voor 
€7,50. Ze zijn voorzien van een topping 
met ingrediënten uit verschillende 
wereldkeukens. Blaauw durft het aan om 
bij deze hotdogs goede kwaliteitswijnen, 
champagne en cocktails te serveren. 

Ron Blaauw helpt Group of Butchers bij het 
vinden van de beste recepten en kruiden 
en ondersteunt de productontwikkelaars 
van Group of Butchers.
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aan het woord

meat the butchers

Rien
“Als productieleider mag ik allerlei dingen 
doen: van vlees stoppen tot het roken. Die 

veelzijdigheid bevalt me prima.”

Albert
“We gaan er met z’n allen 
voor om de nieuwe locatie in 
Barneveld een groot succes te 

maken!”

Evert Jan
“Worsten maken is een vak 
en de een is daar handiger 
in dan de andere. Ik ben er 

behoorlijk handig in.”

TESSA
“Mijn verantwoordelijkheid 

is het laden en lossen 
van de vrachtwagens. Het 

leukste aan mijn werk 
is het contact met de 

chauffeurs. Die zijn heel 
open en vertellen je de 

leukste verhalen.”

Olaf
“Ik ben er met de nieuwe locatie 

echt op vooruit gegaan. Ik heb 
veel ruimte om me heen, alles 
staat kaarsrecht. Dat werkt 

heerlijk.”

TUAN
“Als medewerker op de 

inpakafdeling heb ik er zin 
in! Het fijnst is het, als alles 

soepel loopt.”

RICK
“Je wilt een mooi product 

neerzetten en dat doe je 
met z’n allen. Uiteindelijk 

is iedereen verantwoordelijk 
voor het resultaat.”
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Snelle bruinebonensoep 
met rookworst

Winterse Flammkuchen met rook-
worst en zuurkool

Bruschetta ossenworst met rucola 
en rode bietjes

Linzenstoofpot met grillworst 
en pompoen
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