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Vers, biologisch, lokaal en duurzaam. Dat is Christels Keuken samengevat in vier rake termen. Mogen we daar nog een vijfde aan toevoegen? Overheer-lijk. En dat hebben we niet van horen zeggen. CittA ging in Retie bij Christel Goddeeris in de potten kij-ken. Daar zaten feestelijke eindejaarsgerechten in. Of we wilden proeven? Tuur-lijk wilden we dat!

Christel 
maakt 
feestmenu 
voor wie 
zelf niet 
wil koken



Christel Goddeeris (51) kookt van maandag tot vrij-
dag ambachtelijke afhaalmaaltijden. Allemaal vers, 
met groenten en vlees van bioboeren uit de buurt. 
En altijd gezond. “Zonder pakjes of zakjes”, lacht ze. 
“En zonder bewaarmiddelen. Ik gebruik mijn eigen 
kruidenmengeling om de gerechten op smaak te 

brengen.” 
Iedere week plaatst Christel een kraakvers

weekmenu op haar Facebookpagina. Met
voor elke dag de keuze uit minstens

twee gerechten: een traditionele
schotel en een alternatieve versie

daarvan. Maaltijden bestellen kan via
de website, maar ook gewoon in de open

keuken in de Sint-Paulusstraat 3 in Retie. In de af-
haaltoog staat trouwens iedere dag verse soep. Des-
serts zegt u? Dat ook. 

Honger
De deuren van Christels Keuken openden op 23 
april van dit jaar. Maar in de potten roeren doet de 
sympathieke kokkin al langer. “Eigenlijk heb ik van 
een hobby mijn beroep kunnen maken”, schetst ze. 
“Ik ben zes jaar geleden kooklessen gaan volgen ter-
wijl ik herstelde van klierkoorts. Om weer wat ritme 
en conditie op te bouwen en onder de mensen te ko-
men. De kookcursus begon vanaf nul. Want wie 
echt goed wil leren koken, moet eerst de basistech-
nieken onder de knie krijgen.” 
We maken een sprongetje naar 2014. “Ik was net 
gescheiden”, klinkt het. “Woonde alleen, had een 
drukke job als rayonmanager in een schoonmaakbe-
drijf en was pas ’s avonds laat weer thuis. Dan nog 
uitgebreid beginnen te koken voor jezelf is niet zo 
leuk. ‘Kon ik nu maar iets lekkers afhalen’, dacht ik 
vaak. ‘Iets anders dan frieten, pizza of kebab.’ Daar 

is op zich niks mee hoor, maar ik had vooral zin in 
een verse en gezonde maaltijd. En dat vond ik niet.” 
Een nieuwe partner diende zich wel aan. En die 
wees Christel op een artikel over een Amsterdams 
bedrijfje dat afhaalstoofpotjes bereidt. “‘Ga dat toch 
ook doen’, zei Rene tegen mij. ‘Dan kan je de hele 
dag bezig zijn met koken. Da’s echt iets voor jou.’ 
Dat vond ik ook, maar ik begon er pas serieus over 
na te denken toen bleek dat mijn job op de helling 
stond. Op je vijftigste nog een koksdiploma halen en
de stap zetten om zelfstandige te worden, is ook 
niet niks, hé (lacht).” 
Een jaar geleden verhuisden Christel en Rene naar 
Retie. Twee grote stappen zette het stel op die 
manier: samenwonen én een pand kopen. Een pand 
waarin plaats was voor Christels Keuken. En daar 
staat voor ons de tafel gedekt. Want Christel stelt dit 
jaar voor de eerste keer een afhaalfeestmenu sa-
men. Een viergangenmenu met voorgerecht, soep, 
hoofdschotel en nagerecht. Met per gang telkens 
drie of vier gerechten om uit te kiezen. Vandaag 
probeert ze het een en ander uit. “Jullie hebben 
toch honger”, lacht de kokkin. Wij? Altijd. 

Restaurantgevoel
Het voorgerecht komt al meteen fraai gedresseerd 
de keuken uit. Het is een kleurrijke salade met 
gerookte eendenborst en een dressing van sinaasap-
pel en munt. Onze fotograaf staat te likkebaarden. 
Eerst foto’s maken, dan mag hij proeven van het 
mooie plaatje. “De gekonfijte sinaasappel zorgt voor 
een zoete toets”, weet Christel. “En de eend heb ik 
zelf gerookt. Ik doe zo veel mogelijk zelf. Dat is van 
bij het begin mijn opzet geweest. Net als gezonde 
afhaalmaaltijden bereiden. Daarom gebruik ik heel 
bewust alleen biologische ingrediënten. Die zitten 
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Trouwe klant Dirk 
komt een maaltijd 
afhalen. “Ik werk als 
zelfstandige en heb 
geen tijd om te 
koken”, zegt hij.

sowieso boordevol smaak. 
Vlees haal ik bij Hoevewinkel 
Trezemieke in Retie, groenten 
bij CSA de Plantentrekker in 
Geel en de Bio-Hoeve in Wester-
lo. Mijn winkel is trouwens ook 
een afhaalpunt voor hun bio-
groenten. Die komen recht van het 
veld, soms staat de dauw er zelfs nog 
op (lacht). Dat is mooi om te zien.” 
Van mooi gesproken, ons valt het bij-
zondere serviesgoed op waar Chris-
tel de tomatenroomsoep in lepelt. 
Felblauw van kleur is het, en ge-
personaliseerd met het logo 
van haar zaak. Een creatie van 
een jeugdvriendin, zo blijkt. 
“Gekregen van en gemaakt 
door keramiste Corry Gielen. 
Wij zijn al heel lang bevriend”, 
zegt Christel. “Netjes gedresseerd 
op mooie borden en schalen komen 
feestgerechten nog beter tot hun 
recht, vind ik. Mijn klanten mogen altijd 
hun serveerschalen binnenbrengen. Dan 
neem ik met alle plezier het dresse-
ren voor mijn rekening. Zo creëer 
je thuis een beetje het gevoel dat 
je op restaurant dineert.”
De soep smaakt lekker af. 
Christel knikt. “Ik hou niet van 
vlakke gerechten”, zegt ze. 
“Wel van eten waar pit in zit. 
Iedere maand maak ik een nieu-
we voorraad van mijn eigen krui-
denmix. Daar verwerk ik heel veel 
groenten en kruiden in. Welke? Dat 
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is mijn geheim (lacht).”
Na haar koksopleiding volgde
Christel nog een cursus gastro-
nomie. “Nu heb ik geen tijd

meer om naar de les te gaan”,
lacht ze. “Maar je bent wel

steeds verfijnder gaan koken”,
meent Rene. “Dat merk ik. En ik niet

alleen. Ook de klanten zeggen het.”
“Logisch”, vindt Christel. “Nu doe ik niets

anders dan koken. Tuurlijk evolueer je
dan. Ik geef ook steeds mijn eigen

toets aan de recepten die ik ge-
bruik. Ik denk dat ik een ver-
nieuwde keuken breng, ik hou
van experimenteren. Weke-
lijks zet ik minstens één ge-
recht op het menu dat ik voor-
dien nog niet gemaakt heb.

Koolhydraatarme en vegetari-
sche schotels bereid ik eveneens.

En traditionele gerechten zet ik
heel bewust ook op de kaart. Als ik

tong in maderasaus maak, zeggen de
mensen ‘Amai! Dat is lang geleden.’

Maar ja, wie maakt dat tegenwoor-
dig nog? Ik dus (lacht). En daar

doe ik blijkbaar veel mensen een
plezier mee.”

Afvalarm
De winkelbel klingelt. “Wat
schaft de pot?”, polst de man

die goedgemutst binnenstapt.
Hij heeft een juten boodschap-

pentas bij zich met daarin een
resem plastic potjes. Een klant die

Van boven naar 

onder: 

Het vegetarische 

hoofdgerecht is 

een koolrabitaar

tje met geiten

kaas, appels, 

noten en een 

crème van rode 

biet. Plus een 

aardappelgratin 

en seizoens

groentjes.

Tomatensoep in 

het serviesgoed 

dat een vriendin 

voor Christel 

maakte.

Het voorgerecht: 

een kleurrijke 

salade met 

gerookte eenden

borst en een 

dressing van 

sinaasappel en 

munt.

Tot slot, voor wie 

het nog op krijgt: 

een choco

mousse.



weet dat 
duurzaam-
heid een 
van Chris-
tels stok-
paardjes is? 
“Een trouwe 
klant ook”, zegt Dirk Beunis. “Een 
man die vandaag geen tijd heeft om 
te koken. Ik werk als zelfstandige, 
hé”, knipoogt hij. “En mijn vrouw zit 
drie dagen in Duitsland. Goed dat 
jullie hier zijn. Nu staat het zwart 
op wit dat ik gezond eet. Mijn vrouw 
denkt dat ik alle dagen naar de frituur ga (lacht).”
Maar eerst moet Dirk nog kiezen wat hij wil eten 
straks. Christel laat hem proeven. “Ik wil er zeker 
van zijn dat het iets is dat je lekker vindt”, zegt ze. 
En dan schept ze de porties in de doosjes van Dirk. 
“We proberen afvalarm te werken. De groenten 
worden onverpakt geleverd. En mijn klanten bren-
gen zelf hun bakjes mee. Zijn ze dat vergeten, dan 
kunnen ze hier herbruikbare verpakkingen aan-
schaffen. Of ik gebruik biologisch afbreekbare weg-
werpverpakkingen gemaakt van suikerriet. Soep en 
dessertjes zitten in glazen statiegeldpotjes.” 
Wij krijgen het water in de mond van het vegetari-
sche hoofdgerecht dat onze kant opkomt: een kool-
rabitaartje met geitenkaas, appels, noten en een 
crème van rode biet. Het vleesalternatief blijkt een 
varkensgebraad gevuld met champignons, peren en 
noten en een zachte pepersaus. Beide schotels zijn 
vergezeld van een aardappelgratin en een bont ge-
zelschap seizoensgroenten. “Het is de eerste keer 
dat ik dit koolrabitaartje klaarmaak. Wat denk je?”, 
klinkt het benieuwd.

Hulpkok
Wij vinden het superlekker, de rodebietencrème 
verrast ons nog het meest. Die heeft niet de typische 
aardesmaak die we verwachtten. “Omdat het ge-
maakt is van biologische rode bieten”, klinkt het. 
“Die zijn veel zachter en fijner van smaak. Bij de 
worteltjes merk je dat ook, die zijn heel puur.”
Die worteltjes serveert Christel op een bordje met 
erwtencrème. “Ertjes en peekes versie 2.0”, grapt ze. 
“Ik gebruik de erwtencrème ook in mijn groentela-
sagna in de plaats van bechamelsaus.”
Rene, Christels partner, assisteert vandaag in de 

keuken. Hij
fotografeert
alle gerechten
voor de Face-
bookpagina,
doet de afwas,
proeft de peper-
saus en haalt
koffie. “Ja, hij
heeft vandaag
een dag vrij geno-
men. Speciaal
voor jullie”, lacht
Christel. “Ik dacht

dat ik wel wat hulp zou kun-
nen gebruiken. Maar Rene staat volledig achter het 
concept van mijn zaak. We hebben er allebei al heel 
veel tijd en energie in gestoken.” 
Het stel heeft de voormalige boerderij in de Sint-
Paulusstraat grondig gerenoveerd. De winkel en de 
keuken kregen prioriteit, de privévertrekken wach-
ten nog op afwerking. “We hebben foto’s van hoe 
het hier vroeger was. Waar nu de winkelruimte en 
de keuken zijn, hebben ooit koeien in de stal ge-
staan”, weet Christel. “Maar de vorige eigenaar had 
die al omgebouwd tot garage. De zaak is open van 
maandag tot vrijdag. Rene gaat dan ook gewoon uit 
werken. Tijdens het weekend is de winkel gesloten. 
En als er die dagen toch eens gekookt moet worden 
voor klanten, doen we dat samen. Dan is Rene mijn 
hulpkok.” 
Nog één gerechtje wordt aan een grondige smaak-
test blootgesteld: Christels chocolademousse. Maar 
de chef is er vrij gerust in, het blijkt een beproefd 
recept. We nemen een lepeltje, en nog een. En ook 
nog eentje om het af te leren. Wat is Christels ge-
heim? “Verse melk gebruiken?”, oppert ze. “En cho-
colade van Cote d’Or? Ik weet het zelf niet. Maar als 
Rene de chocolademousse maakt, proeft mijn doch-
ter meteen het verschil, zegt ze. Nochtans volgt hij 
hetzelfde recept.”
Het zit ’m in de passie van de chef, vermoeden wij. 
In haar immense liefde voor het vak en haar grote 
respect voor (h)eerlijke ingrediënten. En dat Rene 
de chocomousse vergat te fotograferen voor wij aan-
vielen, heeft Christel hem vast al vergeven. W 

INFO: www.christelskeuken.be

Links: Rene, 
Christels 
partner, assis
teert vandaag 
in de keuken. 
Maar hij mag 
ook eens 
proeven.

Rechts: het stel 
heeft de voor
malige boerderij 
grondig gereno
veerd. “Waar nu 
de winkelruimte 
en de keuken 
zijn, hebben 
ooit koeien 
gestaan”, zegt 
Christel.

Grote foto links: 
Christel werkt 
de hoofdschotel 
met vlees af: 
varkensgebraad 
gevuld met 
champignons, 
peren en noten 
en een zachte 
pepersaus. 


