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Reactie van Carrefour

Het oordeel van Luc
 Bellings bij de test van
feestproducten in ‘Het
Laatste Nieuws’ vorig
weekend heeft ons met
verstomming geslagen.
Bij de ontwikkeling van elk
nieuw product streeft
 Carrefour steeds naar de
beste prijs-kwaliteitsver-
houding en betrekt het
hierbij heel wat (externe)
specialisten. Zij waken
over de kwaliteit, de
smaak, de geur en het zicht
van het product, maar hel-
pen ons eveneens om onze
doelstellingen te realiseren
om minder suikers, vetten
en zout te gebruiken zodat
de klant niet alleen maar
een lekker maar ook een
gezond product op zijn
bord krijgt. Nadat zij een
product als goed, lekker en
gezond hebben bevonden,
desnoods nadat het recept
meermaals is aangepast,
wordt het product op ano-
nieme wijze aan externe
smaakpanels voorgelegd,
die het op hun beurt op zijn
smaak en zicht zullen be-
oordelen en vergelijken

met soortgelijke producten
van nationale merken en
huismerken van andere
warenhuisketens.
Pas wanneer ook de panels
het product lekker hebben
bevonden, zal Carrefour
het product onder haar
huismerk verkopen en door
externe smaakpanels op
anonieme en regelmatige
wijze blijven evalueren.
Carrefour is met verstom-
ming geslagen dat de
kreeftensoep en de kaas-
kroketten van haar huis-
merk slechts een 4/10 in
‘Het Laatste Nieuws’ van
afgelopen zaterdag van
Luc Bellings kregen. Niet
 alleen omdat beide produc-
ten door de specialisten en
smaakpanels als (zeer) lek-
ker zijn bevonden, maar
vooral omdat zij bijkomend
door de Meesterkoks van
België zijn getest. Concreet
hebben 10 Belgische ster-
renchefs deze en andere
producten van Carrefour
anoniem streng getest en
een zeer goede kritiek ge-
geven. 
Hoewel wij uiteraard
 belang hechten aan de
 mening van 10 chefs met elk

1, 2 of 3 Michelin sterren, wil
Carrefour zich niet zomaar
achter hen wegstoppen. De
desbetreffende producten
zijn daarom na de negatie-
ve kritiek van Luc Bellings
opnieuw door smaakpa-
nels anoniem getest en met
andere huismerken verge-
leken. De resultaten hier-
van waren opnieuw erg
 positief voor de Carrefour-
producten. Carrefour
 besluit hieruit dat de kritiek
van Bellings in contrast
staat met wat 10 sterren-
chefs en diverse smaak -
panels hebben geoordeeld
en nodigt de chef daarom
uit om de ontwikkeling van
een nieuw product van
 Carrefour van A tot Z te
volgen, zodat hij een cor-
rect beeld krijgt van het
 belang dat Carrefour aan
kwaliteit en smaak hecht. 

Weerwoord van de redactie

Net zoals hij dat in de
 zomer met de kusthoreca
doet, is Luc Bellings ook bij
deze test onbevooroor-
deeld én met onmiskenba-
re beroepsernst te werk ge-
gaan. Daarbij was slechts

één criterium van tel: de
smaak. En om dat te beoor-
delen, maakt Bellings enkel
gebruik van zijn expertise
en ervaring als jarenlange
tweesterrenchef. Zowel
Bellings zelf als de krant
blijft daarom achter de uit-
gedeelde scores staan. 

Oma van Matthijs, 
Veltemweg 125, 8310 Brugge
Warme oproep voor mijn oma, zij is
86 jaar oud en recent weduwe
 geworden. In 2014 heeft zij twee
tromboses opgelopen waarvan ze
niet volledig hersteld is. Door het
gedeeltelijk verlies van haar
spraakfunctie  en het overlijden van
haar man is ze in de put geraakt.
Wie stuurt haar een kaartje met
 beste wensen? 

Thomas Eeckhout, Groenestraat
9A, 9520 Letterhoutem
Onze kleinzoon Thomas wordt 
16 op 27 december. Wie stuurt hem
een kaartje? Oma Rita en peter Eric. 

Lut Page, Molenstraat 9, 
8670 Koksijde
Ons mama wordt 86 jaar op 
31 december. Ze herstelt na een
operatie en heeft bovendien nog
veel verdriet om het overlijden van
haar lieve oudste zoon. Wie stuurt
een kaartje om haar wat moed in te
spreken? 

•••een bandopnemer in goed werkende
staat. Ik wil die kopen. Omgeving Gent.
De Clerck-Francken,
Henri Mortierstraat 28,
9050 Gentbrugge, 0479/30.90.86

•••tips om mijn leven met oorsuizen
 (tinnitus) draaglijker te maken. 
mariadc@outlook.be

•••het adres van Arlette De Vuyst uit
9406 Outer. Ik ben haar smurfenvriendin. 
Devroey.vicky@skynet.be

Een oplossing voor het Arco-dossier in 2017
blijft het doel van de regering. Dat zegt pre-
mier Charles Michel, nu het Europees Hof
van Justitie de waarborgregeling voor Arco-
coöperanten definitief heeft verworpen.

DEXIA Het Europees Hof heeft beslist:
Arco-spaarders zijn aandeelhouders. CD&V
wil deze bedrogen aandeelhouders compen-
seren om alsnog hun stem te bekomen in de
nabije toekomst. Arco-spaarders werden
spijtig genoeg om de tuin geleid door een
 onderdeel van de christelijke zuil. Wat met de
vele rechtstreekse aandeelhouders van het
failliete Dexia? Zal de partij van de gelijkheid
CD&V hier dezelfde druk uitoefenen of doen
of haar neus bloedt?
Eric Ghekiere

SPAARBOEKJE Wat velen  beweren, is
niet waar. Het zijn geen aandelen, het is een
spaarboekje. In het jaar 2000, bijvoorbeeld,
kon men voor maximaal 70.000 frank in-
schrijven en elk jaar kreeg men interest. Ik

hoop dat degenen die de schuld hebben aan
dit verlies hun verantwoordelijkheid zullen
opnemen.
Urbain Celis, Aartselaar

WARME ZOMER Kris Peeters: «Con-
creet voorstel aan Arco-spaarders tegen
 zomer 2017.» In de warmste week wordt de
heetste zomer al aangekondigd.
Geert Messiaen, Roeselare

KIEZERS KWIJT CD&V en Kris Peeters
willen zogezegd de coöperanten van Arco
helpen, maar de waarheid is dat ze het in hun
broek doen om kiezers te verliezen als ze er
niet in slagen om op een slinkse manier deze
aandeelhouders geld toe te stoppen. 
Marcel Plouette, Brasschaat

IN DE VAL Plan B voor Arco, met de B van
‘bagaar’, lees ik. Wat is me dat weer een
 bespotting van de gewone mens, de Arco -

spaarder, die in de val is gelopen van de
 bankmanagers. Het was de tip van de eeuw.
Wat hebben wij misdaan?
Benoit Boons, Leopoldsburg

U EN IK Premier Michel zegt dat er in 2017
een oplossing moet zijn voor de Arco-‘spaar-
ders’. Ik begin te vermoeden wie weer zal
mogen opdraven voor die door de ‘tjeven’
misleide gedupeerden. U en ik dus.
Roger Kokken, Hever

VOLLE POT Willen de Arco-klagers als-
tublieft het geld halen daar waar het zit: bij
beweging.net. Die is, toen zij nog ACW heet-
ten, lang niet zo ‘netjes’ omgegaan met het
geld van hun leden/coöperanten. Nu
 compensatie vragen van de regering of van
Belfius zou betekenen dat alle Belgen voor
die stommiteiten moeten opdraaien. Ver-
geet niet dat Belfius een staatsbank is, dus
eigendom van ons allemaal. Eis het geld van
de toplui van (de voorgangers van) bewe-

ging.net. Zij hebben door hun roekeloze ope-
raties met ongedekt geschreven opties die
catastrofe veroorzaakt, zij moeten de gedu-
peerden vergoeden. Niet voor 40%, zoals
men nu voorstelt, maar voor de volle 100%.
Herman Van Meir, Gent

KLEINE MAN Wie is er weg met al dit
geld, en waar is dit allemaal naartoe? Ik heb
destijds onmiddellijk gedacht: ‘We zien onze
centen nooit meer terug.’ Nu werkt men dus
aan een plan B, gevolgd door plan C? Ik vrees
dat de zaak nog jaren zal aanslepen. Jammer,
vooral de kleine man is zijn geld kwijt. 
Pascal Goethals, Marke

FOUT INGELICHT Dat we destijds de
verkeerde informatie hebben gekregen, is
een feit. Waarvoor dank, Dexia. 
Patrick T’Joen, Deerlijk

«Haal het Arco-geld bij beweging.net, niet bij ons»

Dader van 
Berlijn was voor

zoveelste keer
een bekende bij

het gerecht
Ludo Pieters 

Ze kunnen de 
vader van dader
Berlijn duidelijk
sneller vinden

dan de zoon
Kathleen De Clercq 

Spijtig voor 
Jonas 

Geirnaert. 
Hij is zeker 
de slimste, 

had hem graag
zien winnen

Anita Gillis 

‘Heel Nederland
Lakt’: Tijn, 

geweldige kerel
ben jij. 

Hilde Geerinckx

Wil jij ook jouw foto in de krant?
Stuur hem naar 3535@hln.be 

met vermelding 'Foto van de dag'. 

Eerste kerstfeest voor Nora (5 maand) en dat mag in stijl 
gevierd worden.
INGESTUURD DOOR YASMINA ROMBAUT 

Chef Bellings kookt met warenhuisproducten

MEER REACTIES OP HLN.BE EN 
OP ONZE FACEBOOKPAGINA

Samenstelling Katy Boels

3535@hln.be

Het Laatste Nieuws
Dialoog

Postbus 3535
1730 Asse

3535

Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor

uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en

telefoonnummer.

facebook.com
/hln.be

twitter.com
/hln_be

instagram.com
/hln_be

REAGEREN

FOTO
VAN DE DAG

Eric M.

NMBSHoe is het mogelijk dat men Marc
Descheemaecker weer een stoeltje in de
RVB van de NMBS geeft! Is zijn oprot -
premie van 1 miljoen op? Als hardwerkende
mensen vinden wij dit onaanvaardbaar. 

ALS Liga België

Warmste Week ‘Effectief Altruïsme
Vlaanderen’ vraagt zich af waarom men in
De Warmste Week van Music For Life zou
storten voor ALS? (krant van 19/12) ALS is
een dodelijke zenuwspierziekte waarbij
specifieke zenuwcellen in de hersenen en in
het ruggenmerg afsterven. Je kan niet meer
bewegen, spreken, slikken en  ademen.
 Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden
na de diagnose. De oorzaak is nog niet
 gekend. Er bestaat nog steeds geen
 medicijn dat de ziekte afdoende kan
 remmen, laat staan genezen. Alle hoop
van ALS-patiënten ligt dan ook bij weten-
schappelijk onderzoek. Als niet-gesubsidi-
eerde organisatie moet de ALS Liga leven
van acties zoals Music For Life. Alle dona-
ties in ons onderzoeksfonds ‘A cure for
ALS’ worden 100% besteed aan beloftevol
onderzoek. Over dat onderzoek wordt
transparant gecommuniceerd, o.a. via
www.ALS.be — ‘rubriek A cure for ALS’. 
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