
Monique Franssen
Monique Franssen is chefkok en eigenaar van 

restaurant en kookstudio Dining 65 in Arnhem. 

Van haar klassieke keuken is vijftig tot vijfenzeventig 

procent biologisch.  

Goodies: Ben jij het met Jonnie eens? 
Monique: ‘Ja, een mooi beginproduct levert een 
mooier gerecht. De smaak van biologische producten 
is voller en de structuur steviger. Je kunt aan het 
product merken dat het tijd heeft gekregen om rustig 
te groeien. Biovis en -vlees bakt mooier omdat het 
minder vocht bevat.’ 
Goodies: Zijn biologische producten niet minder 
mooi? Monique: ‘Nee! Ze zijn juist veel mooier van 

kleur, mits je seizoensgebonden winkelt. Ga maar eens kijken bij de biologische 
boer op de markt.’Goodies: Liever een niet-biologisch streek-product of biologisch 
uit bijvoorbeeld Duitsland? Monique: ‘Biologisch staat voorop, het liefst uit de 
streek. Maar als dat niet mogelijk is dan is het biologisch uit Duitsland.’
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Jonnie de Boer
Drie Michelinsterren is hij waard: Jonnie 

Boer. Chefkok en eigenaar van restaurant 

De Librije in Zwolle heeft een eigen kas en 

kweekt de meeste groenten zelf. Zeker 

vijfenzeventig procent van de keuken is 

biologisch. ‘Het gaat erom dat er liefde 

in een gerecht zit en dat begint al bij je 

ingrediënten. Daarom kook ik graag met 

biologische producten.’

Goodies: Zijn biologische producten niet 
minder mooi? Jonnie: ‘Nee, de vorm doet 
er niet toe als de smaak maar puur en eerlijk 
is.’ Goodies: Fair trade of biologisch? 
Jonnie: ‘Biologisch en fair trade is allebei 
belangrijk, daar wil ik niet tussen kiezen. 
Wij verbouwen veel zelf en dat is zeker 
weten biologisch én fair trade!’

Jean Beddington
Jean Beddington van Restaurant Beddington’s in Amsterdam heeft een heel eigen, 

originele kookstijl. Koken leerde ze van haar moeder en grootmoeder. Tijdens een 

wereldreis nam de Japanse culinaire leer Shizen Shoku haar in de greep. De combinatie 

van deze twee invloeden maken deze chefkok uniek.

Jean: ‘Sorry, ik kies voor fair trade! Ik vind eerlijke wereldhandel veel belangrijker 
dan een CO2 voetafdruk. Ik heb op mijn reis zoveel armoede gezien. Wij werken 
die armoede in de hand als we niet fair trade kopen.’ Goodies: Kook je helemaal 
niet biologisch? Jean: ‘Jawel, ik vind biologische producten lekkerder en als 
chefkok draait het bij mij om de kwaliteit van de ingrediënten. Zeker vijftig 

procent van mijn keuken is biologisch. Ik weet de juiste groothandels te vinden die een biologische afdeling hebben en ik koop veel kaas 
en vlees van boeren in de buurt. Maar soms kies ik bewust voor niet-biologisch.’ Goodies: Wanneer dan? Jean: ‘Voor een dessert gebruik 
ik graag ongeschonden, maagdelijke vruchten. En de biologische zijn soms wat aangevreten door rupsen, of ze hebben een hele gekke 
vorm. Dan is mijn keuze snel gemaakt!’

Topkoks:  biologisch is (h)eerlijk
Biologisch eten is hot. Ook in 
restaurants. Goodies chatte met 
drie bekende chefkoks.
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