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Chef Pieter-Jan wil zo veel mogelijk mensen warm maken met  een 
verfrissende kijk op de plantaardige keuken & hen bovenal laten 
ervaren & proeven. Hij volgde naast zijn koksopleidingen in België en 
werkervaring in diverse gastronomische restaurants, een traject als 
voedingsconsulent en studeerde aan het befaamde Matthew Kenney 
Culinairy Institute (US). Hij werkte ondermeer mee aan projecten als 
Mijn Pop-up restaurant (Paleo Concept), kookboeken rond gezonde 
voeding (Superfoods - Lannoo & detox sappen en smoothies), artikels 
(Libelle lekker - Change Magazine - Sjiek Magazine) en deelt zijn kennis 
door middel van workshops, demo’s en dinners. 

„ De plantaardige keuken is voor mij ‚de’ keuken van de toekomst. Dit is het moment om 
samen te kiezen voor een duurzame toekomst. Niet alleen voor onszelf als persoon of enkel  
onze gezondheid maar ook voor de bodem, de boeren, de samenleving,  en voor alles wat  
leeft op deze fantastische planeet ! ” 

Voor meer informatie of een persoonlijke offerte kan u terecht op onze website 
 of via de volgende kanalen: 

Mail:    lintpieterjan@gmail.com 
Web:   www.intuitivecooking.be 
GSM:   +32 (0) 496 / 335 783 

Facebook : @Intuitive Cooking 
Instagram :  @pieterjanlint 

mailto:lintpieterjan@gmail.com


Intuitive Cooking 
Door middel van hoogwaardige plantaardige, biologische basisproducten en vernieuwende technieken 

creëren wij (h)eerlijke tafelmomenten & brengen een frisse kijk op voeding. 

` 

Plantaardig, Innoverend & Gastronomisch 

Dit zijn de kernwoorden die voor Chef Pieter-Jan Lint de essentie vormen voor een krachtige  keuken.   
Origineel geschoold in de moderne gastronomie, heeft hij zich de laatste jaren toegespitst op de plantaardige 
keuken waar duurzaamheid, ecologie en gezondheid centraal staan. 
Plant-based (ofwel plantaardig in het Nederlands) - is voor ons de keuken van de toekomst! 

Op een intuïtieve wijze brengt de chef moderne gastronomie binnen een plantaardig kader.     
Typerend zijn originele combinaties afgewerkt met finesse en smaak & met respect voor product en leverancier. 

 „De unieke kwaliteit van deze voeding - los van het gezondheidsaspect -  
 is dat ze mensen verbindt, met zichzelf, met elkaar en met de natuur” 

Pure smaakbommetjes & met vernieuwende technieken wordt je verrast en uitgenodigd om deze oeroude 
leefwijze te her-ontdekken. Zowel voor onze leefwereld als voor ons lichaam heeft deze levensstijl fantastische 
implicaties. Ook kleine veranderingen in ons eetpatroon kunnen een grote impact hebben op onze gezondheid 
en ons milieu. Het is een zoektocht naar de perfecte balans in voeding. Los van dit alles mag het ook 
(buiten)gewoon lekker zijn, want genieten is iets wat we allen wat vaker zouden mogen doen. 
Ruik, proef, voel, ontdek en ervaar! 

      ‚Let Thy Food be Thy Medicine’ 
Hippocrates - 370 v.Chr - grondlegger moderne geneeskunde



Catering - Kok aan huis    ‚Plant-based Fine Dining’ - Genieten met de beentjes onder tafel 

Voor al uw events zijn wij in onze eigen unieke stijl de perfecte match. Of het nu een dinner aan 

huis is, een huwelijksfeest of een walking dinner met hapjes. Wij bekijken uw noden en wensen, 

voorzien indien materiaal, personeel en zorgen voor een afgewerkte totaalbeleving. 

Wij werken met seizoensgebonden gerechten waaruit u een keuze kan maken, van brunch tot 

gastronomisch dinner. De gerechten worden begeleid door verse sappen en/of natuurwijnen. 

Dit kan naar elk budget uitgewerkt worden, we werken voor groepen vanaf (ongeveer) 15 

personen. Ons bereik - binnen België en tot net over de landgrenzen heen! Heeft u meer 

interesse? Stuur ons een mailtje en u krijgt van ons de nodige informatie, het seizoensaanbod en 

onze prijslijst. 

Overzicht & Prijzen - 2016 

De prijzen zijn inclusief materiaal, dienst en verplaatsing. Exclusief is de personeelskost voor grote events en eventuele 
huur van materiaal (speciaal aangeklede tafels / tenten / bar ed.)  Voor uw pakket op maat maken we gerust een 
aangepaste offerte. Deze prijzen dienen als indicatie - wij bespreken altijd samen met de klant een offerte op maat. 

Prijsindicatie catering Aantal personen Prijs pp 
Voor de menu

Prijs pp All In (*) 
Wijn/Water/koffie/Thee

Lunch 3 Gangen Vanaf 15p 35 € 55 €

Lunch 4 Gangen Vanaf 15p 45 € 70 €

Gastronomisch Diner 5G Vanaf 15p 85 € 125 €

Gastronomisch Diner 7G Vanaf 15p 105 € 155 €

Breakfast Vanaf 20p ntv 29 €

Brunch - 5Gangen Vanaf 15p nvt 49 €

Minimum aantal Duurtijd Prijs pp 

Kookdemo met hapjes Vanaf 15p 3u 40 €

Kookdemo met gerechten Vanaf 15p 3u30 55 €

KookWorkshop 10 tot 20 p 4u 75 €



De Menukaart 

Kookdemonstraties       - Ideaal als eerste kennismaking !  

Al enkele jaren geven wij kookdemonstraties aan groepen, maar ook op beurzen, events etc. 

Een demo is een gefundeerde uiteenzetting met tricks & tips. Aan de hand van kleine 

smaakbommetjes wordt je ondergedompeld in de moderne plantaardige keuken. Je krijgt je een 

onderbouwde link tussen voeding en gezondheid weerspiegeld. De demo zelf duurt 2 uurtjes en 

nadien is er nog wat extra tijd om na te praten en vragen te stellen. De demo gaat door vanaf 15 

personen. Voor grote groepen doen wij beroep op extra personeel voor bediening, dit bespreken 

wij per event met de klant. 

Kookworkshops       - Zelf de handen uit de mouwen steken ! 

Tijdens een 4-uur durende beleving laten we jou een creatieve plantaardige keuken ervaren. 

Eerst krijg je een inleiding en worden enkele eenvoudige technieken gedemonstreerd, dan gaan 

we samen samen aan de slag. Je krijgt uitgebreide tricks & tips bij de ingrediënten en er kan 

gespeeld worden met smaken en texturen. Nadien worden alle gerechten als verfijnd diner/lunch 

geserveerd. Na het diner wordt er nog wat nagepraat en is er tijd voor extra vragen. Voorkennis is 

absoluut niet vereist, wij zijn er voor iedereen die interesse heeft. Voor professionals passen wij de 

moeilijkheidsgraad wat aan. Er zijn verschillende thema’s waaruit kan gekozen worden. 

Bij workshop hoort ook een receptenboekje, food en drank is inbegrepen, en net als onze 

professionele begeleiding. Iedereen krijgt nog een extra attentie en genoeg inspiratie om thuis 

zelf mee aan de slag te gaan. Een workshop gaat door vanaf minimum 10 deelnemers. 

Consultancy - Een persoonlijk pakket op maat!

Wil je persoonlijk begeleid worden om gezonder te leren koken, dat kan! 

Ookal is het niet jouw plan een fulltime vegetariër te worden - wij helpen jou met het vinden van 

de perfecte ballans, luisteren naar jouw verhaal en geven jou enkele goede handvaten om mee 

aan de slag te gaan. Contacteer ons gerust voor verdere vragen. 

Locatie’s
Al onze activiteiten kunnen wij zowel op één van onze locaties aanbieden. Dit zowel in regio Gent 

als in de Vlaamse Ardennen, Bij u aan huis of bij U op locatie. Dit kan ook bij u aan huis, of zelfs 

tot buiten de landsgrenzen. Voor verre verplaatsingen berekenen we een gepaste kilometervergoeding. 


