
Slagerij Delbaere pakt uit
met Poespaté
Ambachtelijke slager[i Delbaere in Tielt heeft
sinds deze week'Poespaté' in de toonbank lig-
gen. In de paté is onmiskenbaar de smaak van
het Tieltse bier te proeven. Bezieler van het op-
merkeliike nieuwe streekproduct is de 21-jari-
ge slagerJoran Delbaere.

«Brouwer Stijn David was onmiddellijk enthou-
siast over mijn ideer, vertelt Joran. «Sinds we
vorigjaar de erkenning kregen als ambachts-
man, ben iksteeds vaker aan het experimente-
ren. Ik zocht iets nieuws om uit te proberen en
kwam haast vanzelfbÍ het bier De Poes uit, dat
per slotvan rekening ook een ambachtelijk pro-
duct is. Hetwas even zoeken naarhetideale re-
cept, want ikvond het belangrijk dat de smaak
van het bier mooi doorkwam. Dat is uiteindelijk
goed gelukt, al zeg ik het zelf», besluitJoran.
«Het resultaat mag er zeker zijn», vindt ook
Stijn. «Het is ergfijnom met eenjonge, enthou-
siaste slager alsJoran te kunnen samen werken.
We zijn allebei mensen met een grote passie
voorons vak. Die passie is nu samengevloeid in
één streekproduct.,
Een potje Poespaté kost vijf euro en is uitslui-
tend te koop bij slagerij Delbaere in de Meule-
beeksesteenweg(SI4?)

Joran Delbaere en Stiin David drinken
een biertje bij hun Poespaté. FotosamVanacker

Ambachtelijke slager en brouwer lanceren eigen Poespaté
ï{nlï I

De-ambachtgliikeslagerii 
I SiUíir"fà"anbrouweriiDe

Delbaere en brouwerii Dó ] eoór, die oàk als ambachtsman
Poes uit Tiett tancerei sa- I àrr.Ë"à1r. ó"id was onmidder-
me-n een P-ig"p"t , gebaseerd I Ujf te vinden voor het idee.
op het gg[ilrharnige bier. __

Een paté die gemaakt is in een
Tieltse slagerij, op basis van
een bier gebrouwen in dezelfde
stad: Tieltser dan dat wordt het
niet. Het was slager Joran Del-
baere van de gelijknamige sla-
gerii die op het idee kwamvoor
het ambachtelijke product.
Eind vorigjaar rondde de 21-

jarige Tieltenaar zijn slagerop-
leiding af. "Ik wou iets nieuws
proberen", zegt Delbaere. ."\Me

hebben aI een Tieltse hambur-
ger en vorigjaar kregen we de
erkenning als ambachtsman. De
nieuwe paté is een passend ver-
volg op dat verhaal." Hij nam

vorig jaar contact met brouwer

STIJN DAVID
BROUWERIJ DE POES
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"Ik ben een gïote voorstander
van producten met een sterke
lokale verankeringi', zegt David.
Samen probeerden ze enkele
brouwsels uit tot ze bij een af-
geu/erkt product uitkwamen.
Het resultaat mag er z[jn. ,.Ik

wou niet zomaaÍ een paté ma-
ken met een biersmaak", zegf,
de slager. "Je kan er echt de

smaak van De Poes in herken-
nen. Dat onderscheidt onze pa-
té ook van de vele andere pro-
ducten. A]les is ook echt met de
hand gemaakt."
De paté is alleen te koop bij

slagerij Delbaere. Het is geen
eenmalige uiwoering: de vlees-
bereiding zal ook later nog ver-
deeld worden.
Een potje Poespaté kost 5 eu-

ro. (slr)

'slager Joran en brouwer stijn sloegen de handen in elkaar voor een echte bierpaté.
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