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Persbericht
 
Altermezzo, een apart verhaal
 
09-09-09. Wie herinnert zich niet haar of zijn eerste werkdag? En zo’n repetitieve datum is ook nog
eens een makkelijk geheugensteuntje. Als negentienjarige pas gediplomeerde kok ging Jo Grootaers
op die magische datum in de keuken aan de slag van toen nog ‘brasserie’ Altermezzo in Tongeren.
Hij maakte meteen indruk en vier maanden later mocht hij zich al waarmaken als keukenchef. Met
zijn aanpak werd hij het jaar daarop in 2010 opgenomen in de selectie van de 100 beste brasserieën
van het land. Inmiddels is hij medevennoot en stuurde hij Altermezzo van een brasserierepertoire
met Italiaanse inslag naar een eigentijdse geïnspireerde eetgelegenheid met een verfijnde culinaire
identiteit.

 

 
De gastronomische gidsen kregen de inmiddels flinke twintiger in het vizier. En Jo Grootaers (1990)
werd ook door Toerisme Vlaanderen opgenomen als lid van Jong Keukengeweld, het selecte
gezelschap van jonge Vlaamse topchefs. Feiten die op het eerste zicht misschien niet echt bijzonder
lijken. Het tegendeel is echter waar. Jo Grootaers werkte sinds die magische datum van 9 september
2009 onafgebroken en enkel in Altermezzo. In tegenstelling tot vele van zijn generatiegenoten ging
hij immers niet aan de slag bij diverse vooraanstaande chefs alvorens zelf met een restaurant te
beginnen.
 

http://ymlp.com/zb1FTu
http://media-texture.be/Altermezzo/MIV_3257.jpg


 
Jo Grootaers heeft er zelf geen spijt van. In Altermezzo kreeg hij van zijn eerste werkgever en
inmiddels medevennoot Jean-Pierre Jaeken al snel carte blanche. Jean-Pierre zag als succesvol
horecaondernemer - hij heeft met brasserie Intermezzo in centrum Tongeren nog een tweede zaak -
in de neofiet in het vak onmiddellijk een witte raaf.
 
“Nieuwsgierig, getalenteerd en door niets of niemand beïnvloed ging en gaat hij nog steeds zelf
zijn weg. Ik hou zelf van een mooi en duidelijk leesbaar bord. Al dat trendy ‘bloemschikken’ is aan
mij niet besteed.”
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Dat Jo geen indrukwekkend professioneel voortraject had, bleek een gouden zaak te zijn. Hij kookt
onbevangen en op kopieerwerk zal men hem niet betrappen. Af en toe gaat hij in zijn vrije tijd bij
collega’s op restaurant. Eerder om lekker te ontspannen dan om zich te laten inspireren. Bij
topchefs met grote keukenbrigades klopt hij soms aan om een paar dagen mee in de keuken te
staan. Om de sfeer van hun organisatievorm op te snuiven en mee te beleven.  En uit respect voor
hun carrière. Maar niet om zich te laten beïnvloeden in zijn doen en laten. “Ik kan in Altermezzo al
mijn ideeën en energie in het bord steken omdat mijn vennoten Gerda en Jean-Pierre alle
administratie voor zich nemen. Ik besef maar al te goed dat ik in een bevoorrechte positie ben
terecht gekomen.”
 

Die situatie zorgt ervoor dat de chef zich 100% kan
concentreren op het keukenwerk. Daarin laat hij zich niet
leiden door nieuwe trends. Lokale producten komen in zijn
bereidingen voor wanneer ze er optimaal in passen. Maar hij
laat zijn productkeuze niet alleen door hun regionaal eigenheid
sturen. “Voor  bijvoorbeeld mijn bereiding van picanha heeft
Australisch rundvlees mijn voorkeur omdat het meeste smaak
heeft . Als chef vind ik dat criterium nog altijd het meest
betekenisvol. Ik wil onze gasten graag het lekkerste product
aan de beste prijs voorschotelen. Daarvoor gaan mensen toch
uit eten?” Een simpel principe. Net zoals zijn eenvoudige maar
onbevangen en innemende persoonlijke kookstijl.
 
Altermezzo
Bilzersteenweg 366, 3700 Tongeren. Tel.: 012 741674
 
www.altermezzo-tongeren.be
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