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Lieven en Maud delen passie voor koffie

Koffie bevat meer
smaakvarianten dan wijn
Christina Van Geel, stem & pen

Televisiegezicht en De Zevende Dag-presentator Lieven Verstraete drinkt liefst filterkoffie. “De smaak en de
geur van koffie komen zo nog meer tot hun recht”, zegt hij. “Bij een lekkere kop koffie hoort een lekker koekje”,
vindt letterbeeldhouwster Maud Bekaert.
Twee West-Vlamingen met een grote passie voor koffie, waar ze graag vroeg voor opstaan.
Maud Bekaert: “Ik ben een
ochtendmens. De krant die rond zes
uur ’s ochtends door de brievenbus valt,
langzaam ontbijten én de geur van verse
koffie, heerlijk. Tegenwoordig zet ik koffie
met een French Press. Ik giet water op de
versgemalen koffieboontjes, een beetje
roeren en dan duw ik de koffie traag
door. Ik drink mijn koffie graag in een
mooi kopje, liefst eentje dat ik voorzichtig
met de hand moet afwassen. Het maakt
allemaal deel uit van de ceremonie. Dat
mag wel even duren. Koffie associeer ik
dan ook met traagheid, met tijd hebben
en nemen.”
Lieven Verstraete: “Koffie is genieten en

Lieven Verstraete: “In koffie zitten meer smaakvarianten dan in wijn.”
Maud Bekaert: “Voor mij is koffie ook kunst, ik heb er al reproducties mee ingewreven.” (Foto Nancy Maertens)
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da’s wat je gratis krijgt in de Colruyt.
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