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 Bezoek aan Greenyard Frozen Belgium (Pinguin) 

Flanders fields staat vol met groenten en in die regio vind men ook 

de grootste spelers op de markt bij de verwerking van verse tot 

hoogwaardige diepvriesgroenten. 

 

Op 14 juni vorig jaar waren de West-Vlaamse Grootkeukenkoks te 

gast bij Greenyard Frozen Belgium in Westrozebeke. Voordien was 

het bedrijf gekend onder de naam Pinguin, een naam die wel als 

merknaam blijft bestaan. 

 

Een 17-tal leden hadden zich gemeld en werden er ontvangen voor 

een uitgebreide presentatie over het bedrijf. Hoe het ooit begon en 

het belang van het bedrijf op de wereldmarkt. Aansluitend was er 

een bezoek aan het volledige productieproces, opslag en 

verpakkingsafdeling voorzien. Iedereen mocht zich voor de 

gelegenheid de nodige bescherm- en veiligheidskledij aanpassen. 

 

Gezien groenten seizoensgebonden zijn liep op dat moment volop 

de productie en verwerking van spinazie. Het viel vooral op dat de 

automatisering en de zorg voor het product op elkaar zijn ingesteld 

waardoor de kwaliteit hoog blijft. Eenmaal de productie van een 

groente is gestart blijft die continue doordraaien.  

De tuinbouwers uit de regio worden verwittigd wanneer ze mogen 

oogsten en helpen zo om de duur van het volledige productieproces 

te herleiden tot amper 5 uur.  

 

De stockage en het produceren van gemengde groenten, het 

verpakken in verschillende volumes bestemd om zowel onder eigen 

merk als voor grote ketens onder hun eigen logo verdeeld te 

worden imponeerde iedereen. 

 

Na het bedrijfsbezoek werd een productpresentatie en uitgebreide 

degustatie voorzien door de culinair adviseur in de demokeuken te 

Langemark. Hij presenteerde er o.a. enkele van de nieuwste 

producten waaronder de diepgevroren room- en botersausen, klaar 

voor gebruik en stabiel “au bain-marie”, de voorbereide soepen en 

uiteraard hun allernieuwste producten.  

Het assortiment wordt regelmatig aangevuld en moet in de meeste 

gevallen, mits een aangepaste bereidingstechniek, niet onderdoen 

voor vers. 

 

Dank aan Greenyard Frozen Belgium. 

 

 

 
 

 
 

 
 



  
 

Het bedrijf Dekeyzer-Ossaer dat in 1980 als gewone 

beenhouwerij werd opgericht door vader Johan 

Dekeyzer, samen met zijn vrouw Marie-Rose Ossaer 

te Koekelare is uitgegroeid tot een grote leverancier 

op de markt van vlees, gevogelte en vleeswaren. 

 

Dagelijks zijn tot 24 koelwagens onderweg om over 

heel Vlaanderen te leveren aan grootkeukens, 

horeca, industrie en retail.  

Zowat 120 werknemers zijn er aan de slag om alles 

te bewerken, te produceren en te distribueren.  

 

Het beheer is ondertussen versterkt met de 4 

zonen, Kurt, Steven, Stijn en Kevin Dekeyzer.  Zij 

hebben elk hun taak en vervullen deze met volle 

overgave. 

En dat hun missie niet onopgemerkt is gebleven 

getuigen de onderscheidingen die het bedrijf mocht 

ontvangen waaronder UNIZO laureaat 2016-2017 in 

het inspirerend ondernemen. Een titel die 

voorgaande jaren werd toegekend aan kleppers van 

bedrijven. 

 

Op vrijdagnamiddag 29 september waren de West-

Vlaamse Grootkeukenkoks te gast op het bedrijf. Zij 

werden er ontvangen door de zaakvoerders, met 

uitzondering van Johan Dekeyzer die samen met 

minister Crevits deelnam aan een werkgroep over 

schoolmaaltijden en zich moest verontschuldigen. 

Hij zou later het gezelschap vervoegen.  

 

Na een uitgebreide presentatie en historiek met 

heel wat uitleg over het ontstaan, de evolutie en 

toekomstperspectieven van het bedrijf was het 

ogenblik aangebroken om de werkplaatsen te 

bezoeken. Iedereen kreeg een overjas, een 

fluohesje, muts en moest de gebruikelijke 

handhygiëneprocedures doorlopen. 

 

Het viel vooral op dat de hygiënemaatregelen heel 

streng waren en de zorg voor kwaliteit met IT 

ondersteuning strikt werd opgevolgd. De gebruikte 

technieken zijn modern en innovatief. 

Zo was er onder andere de geautomatiseerde 

versnijding van vlees en vleeswaren te zien. Het 

maken van blinde vinken, cordon bleu, worsten, 

balletjes, préparé en de productie van correct 

voorgegaarde stukken en porties vlees, een markt 

in volle expansie. 

 

De ervaring van vader Dekeyzer, aangevuld met de 

ambitie en ideeën van de 4 zonen helpt mee om het 

bedrijf succesvol te maken en ligt aan de basis van 

nieuwigheden zoals kruimelgehakt of de techniek 

van het individueel portioneren. 

 

Om af te sluiten werd het gezelschap uitgenodigd 

voor een drankje en was er een degustatie voorzien 

van heerlijke mini-burgers met Angus beef, want 

naast hoofdzakelijk Belgisch vlees bieden ze ook 

buitenlandse alternatieven aan voor wie dat beetje 

meer wenst.  

 

Tijdens het wildseizoen biedt het bedrijf een 

compleet assortiment van kwaliteitsvol wild aan en 

als aanvulling bieden ze eveneens correct verpakte 

vis, groenten en bijproducten aan om hun klanten 

van dienst te zijn. 

 

De familie Dekeyzer-Ossaer is terecht fier op hun 

bedrijf, en dat konden de West-Vlaamse 

Grootkeukenkoks ook ervaren.  

 

Dank aan de familie Dekeyzer-Ossaer en hun 

medewerkers voor een geslaagd bedrijfsbezoek. 

www.dekeyzer-ossaer.be 
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West-Vlaamse Grootkeukenkoks 1978 - 2018 

De West-Vlaamse Grootkeukenkoks werden 40 jaar 

geleden opgericht te Roeselare. Mensen die toen aan 

de doopvont stonden zijn ondertussen op rust en 

lieten zich vervangen door een jongere generatie met 

uitzondering van Zr. Paula Carbonnez, die dit jaar 40 

jaar actief is in het bestuur.  

Tevens staat zij nog steeds met volle overgave aan het 

fornuis bij de congregatie Zusters van Liefde te Heule.  

 

LEDENRECEPTIE 2018 
 

Op 23 februari 2018 hielden de West-Vlaamse 

grootkeukenkoks hun ledenreceptie. Deze ging door in 

salons Gistelhove te Izegem en zo’n 70-tal personen 

hadden zich ingeschreven. Er was volop drank, lekkere 

hapjes en de sfeer was best gezellig. Volgend jaar 

wordt deze activiteit opnieuw voorzien en hopelijk 

met een nog hogere opkomst. 

 
Marine Harvest Pieters organiseerde in 2017 voor de 

2de maal een kookwedstrijd in samenwerking met de 

West- en Oost-Vlaamse Grootkeukenkoks. 

Op 27 september werden de prijzen uitgereikt.  

Patrick Pollentier (Beste Grootkeukenkok van België 

2013-2014) uit Brugge en lid van onze vereniging 

behaalde de overwinning in het onderdeel 

wereldkeuken. 

Verder werden volgende prijzen uitgereikt: 

Geert Schepens (directiemaaltijd), Piet Vanden 

Berghe (dagmenu), Nadine Vermeire (convenience), 

Axel De Winne (gourmet burger) 

 

Beste Grootkeukenkok van België 2017-2018 

 

 
 

Bart Denys uit De Klijte (Heuvelland) behaalde op 21 

november ’17 tijdens Horeca Expo de titel van Beste 

Grootkeukenkok van België. Een titel die hij de 

volgende 2 jaar zal mogen dragen. 

 

Bart is oud-leerling van de hotelschool Koksijde en 

werkt als chefkok in Huize Zonnelied te Ieper. Hij baat 

samen met zijn vrouw Razade “’t Zwaluwnest” uit, 

een B&B gelegen in een gerestaureerde hoeve in de 

Klijte  tussen wijn- en boomgaarden in een rustige 

groene omgeving op een boogscheut van de Kemmel-

, de Rode-, de Zwarte- en de Scherpeberg.  

 

Naast Grootkeukenkok is Bart ook wijnboer en maakt 

hij sedert enkele jaren wijn met druiven uit eigen bio-

wijngaard. Een momenteel bescheiden opbrengst van 

de jonge wijnstokken zorgt voor een zeer goede wijn 

maar een vraag die groter is dan het aanbod. 

 

Bart geeft ook op regelmatig basis les aan de 

hotelschool en houdt er zich ook aan om deel te 

nemen aan diverse kookwedstrijden waar hij reeds 

heel wat ereplaatsen mocht wegkapen. Wij wensen 

Bart veel plezier met zijn titel die hij duidelijk heeft 

verdiend. 

 


