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Superette Smaak van de Achterhoek
Van Keunenhuis-tot –keuken-thuis 2020
Echt gloepensgaaf! Het was altijd al het plan om GiesZ weer op te starten. Vooralsnog niet als
webshop maar gezien de omstandigheden nu eerst als in Het Keunenhuis-snelshop: we noemen
het Superette Smaak van de Achterhoek!
Bij het maken van de Keunenhuis infographic, waar elk ‘onderdeel’ toegelicht wordt, kwamen
we op het idee om het voor nu zo te gaan doen. Bij de Gulle Waard hadden we dit (foto ↓)

Al jarenlang kook ik vanuit het principe dat je alles eet wat er van het land komt; met respect
voor wat gegroeid & geleefd heeft door totaalverwerking.
Voedselverspilling gaat verder dan dat wat belandt in de afvalbak, het gaat ook over de
beslissingen die je op voorhand maakt. Onder mijn motto 0%waste-100%taste verwerk ik echt
van alles wat er als ‘reststroom’, ‘afval’ en/of bijproduct ontstaat en geef dat op mijn manier
waarde. Omdat ik niet alles op de gastentafel s kan/kon zetten heb ik jarengeleden een
productiebedrijfje opgezet met de naam GiesZ: afkorting van ‘Geduld is een schone Zaak’.
Al decennialang werk ik samen met veel, en veelal kleine, Achterhoekse ambachtsproducenten.
Er zijn bv. teeltplannen voor o.a. onvergetelijke groenten gemaakt. We gaan voor biodiversiteit,
nemen gegarandeerd af en verwerken alles in eigen keuken. Er zijn /worden de meest bijzondere
producten ontwikkeld en zo ontstaat ‘de Smaak van de Achterhoek’

In Het Keunenhuis heeft elk ‘onderdeel’ eigen specialiteiten. Er is inmiddels al een mooi
gevarieerd aanbod en het moet nog groeien. Een aanbod aan bereide producten maar ook aan
niet bereid om er thuis zelf mee aan de kook te gaan.
Assortiment heel kort samengevat:
-dranken zoals Achterhoekse wijnen, GiesZ-likeuren en tisanes maar ook Keunenhuiskombucha
& energydrinks.
-brood, bakkerswaren, baksels hartig & zoet in het bakkerijdeel
-een van-dit-moment-vleesassortiment in het veestalslagerijtje
-bijzondere verse groenten & fruit. Aangeboden in bv pakketten zoals de puurpaarstas
(alles paars ) en de regenboogtas (veelkleurig) Er is ook AGF bereid/ingemaakt
-Menu’s & maaltijdcomponenten
-GiesZ kruidenierswaren zoals chutneys, pickles, confituren, geleien, siropen, gedreugd,
van alles aan smaakmakers zoals mijn schillenazijn, verjus van bij ons, rommelkruid,
heksenpoeder, etc.
-Cadeaupakketjes
Let wel: de Superette is alleen toegankelijk op afspraak (coronaproof) vooraf op vrijdag/zaterdag
tussen 13.00 en 18.00 uur (als de culibox- of menubestelling wordt opgehaald)
Vragen of opmerkingen …… overleg telefonisch 06 53802787

