De lekkerste ijssalon in de Bollenstreek: Ghocolaterie Pierre
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HILLEGOM - Chocolaterie Pierre is de beste ijssalon van de Bollenstreek. Althans, volgens de bezoekers
van onze poll 'Waar koop je het lekkerste ijsje van de Bollenstreek?' Van de 4637 stemmers, kozen 2137
mensen, oftewel 46 procent voor de zaak aan de Houttuin in Hillegom.
Banketbakkerij Krijn Verdoes uit Katwijk werd met 1882 stemmen tweede (41 procent). De Limburgia uit
Voorthout kreeg 190 stemmen en werd derde (4 procent).

Pierre wint Dichtbij-peiling
"lk ben super trots! Wij zijn jarenlang bezig om ons ijs altijd maar te verbeteren, we steken onze nek uit door met
eerlijke grondstoffen te werken, goed om te zien dat dat gewaardeerd wordt door de klant", vertelt eigenaar Gert
van Soest. ln de eerlijke grondstoffen zit ook een deel van het geheim van het'beste ijsje'. "Wij gebruiken eerlijke
en kwalitatief.betere grondstoffen." Op de site van de chocolaterie is te lezen dat de pistachenoten uit Sicilië
komen, de hazelnoten uit Piemonte en de cacao uit België, daarnaast is het fruit dat gebruikt wordt vers. "Maar
wij gebruiken ook volle vette melk, dit is beter voor de smaak van het ijs, die blijft langer hangen. Magere melk
klinkt gezonder, maar volle melk smaakt beter."
De eigenaar geeft ook nog een tip mee: 'Wil je bij andere ijssalons testen of ze goede grondstoffen gebruiken?
Kies dan voor pistache en citroen, de smaak van pistache moet warm en rond zijn. Citroenijs is het moeilijkst om

te maken, citroen is niet lang vers te bewaren, daarnaast werk je nog met een hoog zuurgehalte wat het moeilijk
maakt, vaak kiezen salons dan voor citroenpoeder en dat proeÍ je." Op de vraag welke smaken het lekkerst zijn,
zegt de eigenaar: "Als chocolaterie moel ik natuurlijk chocolade zeggen, maar eerlijk die is echt heel erg lekker en
onze citroen springt er echt uit."
"Wij onderscheiden ons. Alleen Krijn komt het dichtst bij ons in de buurt, de andere salons blijven daar ver
achter, Krijn heeft dan ook zeker de tweede plaats verdiend. lk ken Krijn en ik weet welke grondstoffen hij
gebruikt, die zijn ook zeer goed."
De volledige uitslag:
1. Chocolaterie Pierre (2137 stemmen)

2. Krijn Verdoes (1882 stemmen)
3. Limburgia Voorhout (190 stemmen)
4. Cadore Hillegom (183 stemmen)
5. Likkie Noordwijkerhout (138 stemmen)
6. Lucca Sassenheim (107 stemmen)

