- PERSBERICHT CRISP EN ALAIN CARON BRENGEN KERST THUIS AAN TAFEL
Supermarkt-app en chef Alain Caron ontwikkelen samen kerstmenu 2020
Zaterdag 14 november lanceert Crisp, de supermarkt-app voor knettervers eten, een
feestelijk kerstmenu in samenwerking met chef Alain Caron. Het ‘Menu de Noël’ is een ode
aan de Franse komaf van chef Caron én de verse seizoensingrediënten van Crisp.
Ontspannen koken en samen aan tafel
De in Parijs geboren Alain Caron is de gedroomde ambassadeur van de huiselijke Franse keuken
in Nederland. Hij leerde koken van zijn moeder, heeft maar liefst zestien kookboeken op zijn
naam, en runt drie restaurants met vrouw en zonen. De familieman ontwikkelde samen met Crisp
een feestelijk kerstmenu om thuis, in kleine kring, van te genieten. ‘’Met kerst vind ik het extra
belangrijk dat ik zelf ook rustig aan tafel kan zitten. Ik wil niet uren in de keuken staan, maar
samen zijn met mijn familie. Met goede ingrediënten hoef je niet veel te doen om fantastisch te
eten,’’ aldus Alain.
Mooie seizoensproducten in liefdevolle bereidingen
De chef haalde voor het Crisp kerstmenu zijn inspiratie uit de rijke Franse plattelandskeuken, met
een hoofdrol voor de beste producten die de winter te bieden heeft. Spitskool, maar dan met een
verfijnde beurre rouge saus. Gepocheerde doyenné de comice peertjes. En oranjehoen uit “onze”
polder, die een heerlijke truffelbehandeling krijgt. “Niet te veel tierelantijnen, laat de producten
voor zich spreken. De goede smaak staat voorop”, aldus Alain. En dus deelt hij als dessert ook
zijn recept voor tarte tatin. Caron leerde het ooit van de legendarische chef Paul Bocuse, en heeft
er inmiddels zijn eigen draai aan gegeven. Ondanks deze grote namen is de receptuur voor elke
thuiskok gegarandeerd goed te volgen.
Een feest om te eten én te koken
Tom Peeters, oprichter van Crisp: ’’Met kerst iets nieuws koken blijft altijd spannend, het moet
toch speciaal zijn. Op die stress zit niemand te wachten, zeker niet nu. Daarom hebben we met
ons eigen team de kerstrecepten heel nauwkeurig op proef gekookt, kritisch getest en natuurlijk
vooral veel geproefd. Nu weten we dus zeker dat elke klant hiermee uit de voeten kan. Sterker
nog: ik heb er alle vertrouwen in dat onze klanten met heel veel plezier de keuken induiken en
aan tafel aangenaam worden verrast. De afgelopen twee jaar was het menu al ruim voor kerst
volledig uitverkocht. Dus ja, ook dit jaar zijn de verwachtingen hoog gespannen. Wij zijn er klaar
voor!”
In één keer alles in huis
De Crisp app is er ook deze feestdagen helemaal op gericht om het de klant makkelijk te maken.
Het menu biedt keuze uit drie voor- of tussengerechten, drie hoofdgerechten en twee desserts
waar de joie de vivre van af spat. Bestel per gerecht, dan worden alle ingrediënten in topconditie,
in de juiste hoeveelheid, en desgewenst met bijpassende wijnen en borrelhappen thuis
afgeleverd. De recepten van Alain Caron zijn vervolgens stap voor stap te volgen met behulp van
de slimme ‘kookstand’ in de app. Die zorgt ervoor dat het recept op de telefoon of tablet open
blijft staan zonder steeds opnieuw te hoeven inloggen. Dat scheelt vette vingers op het scherm.
Liever met een recept op papier aan de slag? Kan ook. Elke klant ontvangt bij de kerstbestelling
een prachtig boekje met alle gerechten: het bewaren waard.

De gerechten van het Crisp-kerstmenu zijn vanaf zaterdag 14 november te bestellen, zolang de
voorraad strekt. In de dagen voor kerst wordt alles vers en veilig tot aan de voordeur bezorgd.
Zie www.crisp.nl om de app te downloaden.
Het feestelijke Crisp kerstmenu van 2020
De voor-, en tussengerechten:
● Jambon supérieur met sardinecrème en biet - 2 personen - €15.49
● Makreelfilet met auberginekaviaar- 2 personen - €15.49
● Wittebonensoep met uienconfit en boerenbrood - 2 personen - €15.99
De hoofdgerechten:
● Poulet au truffe met groentestoof - 4 personen - €39.99
● Spitskool rôti met beurre rouge - 2 personen - €23.99
● Kabeljauw met gember-mosterdsaus - 2 personen - €24.99
De nagerechten:
● Gepocheerde peer met pistachekorst - 4 personen - €19.99
● Tarte tatin d’Alain - 2 personen - €12.49
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Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers en betaalbaar eten. De service bezorgt landelijk 7 dagen
per week boodschappen, en vóór 22.00 uur besteld is de volgende dag in huis. Het assortiment bestaat
uit producten afkomstig van meer dan 650 boeren, kwekers en makers. Crisp is gelanceerd in
november 2018 door Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen. Het is de missie van Crisp
om eten met betere kwaliteit bereikbaar te maken voor meer mensen. Het merk, de technologie en
creativiteit waarmee aan die missie wordt gewerkt, zijn in 2020 bekroond met prijzen als de Esprix,
ADCN, SPIN en DIA. Het hoofdkantoor van Crisp is gevestigd in Amsterdam.

