Valkenburg aan de Geul, 12 december 2012

Persbericht

Eerste kookboek voor chef de cuisine Otto Nijenhuis
Maandag 10 december 2012 is het eerste kookboek van chef de cuisine Otto Nijenhuis van
Restaurant Château St. Gerlach en tevens eerste editie uit de reeks ‘Chefsportretten’
gepresenteerd. Het boek is geschreven en uitgegeven door Norbert Koreman, voorzitter van
Les Amis Saisonnier.
‘Chefsportretten’
Norbert Koreman heeft zich voorgenomen om komende jaren een serie kookboeken onder
de naam ‘Chefsportretten’ uit te geven. Hij schrijft “Zelfs denk ik ambitieus aan een serie
van 60 boeken voor zover ik gezond en vooral levend blijf. De gekozen chefs zijn mijn
persoonlijke vrienden, ik heb ze leren kennen en waarderen in de lange tijd dat ik
hoofdredacteur van Culinaire Saisonnier was.” De bedoeling van de luxe boeken is om kort
maar krachtig de signatuur van de chef en zijn werkplek in beeld te brengen.
Het allereerste boek is in samenwerking met chef de cuisine Otto Nijenhuis uitgebracht en
het komend jaar zullen boeken verschijnen van onder andere Johan van Groeninge - AvantGarde – Eindhoven (1 Michelin ster), Alain Alders – Vrienden van Jacob – Santpoort (1
Michelin ster), Jilt Cazemier – Restaurant de Vlindertuin – Zuidlaren (1 Michelin ster),
Robert van Landeghem – Restaurant Michel – Brussel (1 Michelin ster), Olivier de Vinck –
Restaurant Kommilfoo – Antwerpen (1 Michelin ster) en Herbert Robbrecht – Restaurant
Herbert Robbrecht – Vrasene (1 Michelin ster).
Kookboek Otto Nijenhuis
Het eerste kookboek uit de reeks ‘Chefsportretten’ werd tijdens een lunch in Restaurant
Château St. Gerlach gepresenteerd. De verrassende lunch bestond uit zeven specialiteiten
van de bovenvermelde chefs.
Het eerste exemplaar van het kookboek van Otto Nijenhuis werd door hemzelf overhandigd
aan zijn grote voorbeeld en leermeester Wulf Engel voormalig chef de cuisine van de
Hoefslag. Het tweede exemplaar van het kookboek kreeg Camille Oostwegel, omdat hij Otto
Nijenhuis afgelopen jaren het vertrouwen en ruimte heeft gegeven om zich verder te
ontwikkelen.

Het boek telt 64 pagina’s verdeeld over een zestal hoofdstukken: de chef, het restaurant,
lente, zomer, herfst en winter. In elk van de vier seizoenen geeft de chef telkens zijn beste
recept voor voorgerecht, hoofdgerecht vis, hoofdgerecht vlees, nagerecht en friandise.
Otto Nijenhuis heeft zich bij het samenstellen van de recepten laten inspireren door de
eigen geteelde producten van Landgoed St. Gerlach. Kruiden en bloemen uit eigen
kruidentuin, van worteltjes tot sjalotjes uit groententuin, pruimensap van pruimen uit eigen
boomgaard en honing van eigen bijen.
Verkoopprijs van kookboek bedraagt € 9,50 en is verkrijgbaar bij o.a. Château St. Gerlach
of u kunt het bestellen via www.chateauhotels.nl.
Château St. Gerlach, de buitenplaats van Maastricht, bestaat uit een hotel met 58
hotelkamers en 39 hotelappartementen, een à la carte restaurant, een bistrot, Spa. &
Wellness St. Gerlach, een zwembad en diverse zalen en salons voor bijeenkomsten.
Onder de naam le Verger de Camille heeft Otto Nijenhuis een op ambachtelijk wijze
geproduceerde productlijn samengesteld van eigen geteelde kruiden, groente en fruit,
bestaande uit jams, chutneys, dressings, fruitsappen en wijnen.
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