
 
 
  

 

AMUSE-BRILLANT: hapjes om door een ringetje te halen 

De culinaire wereld lijkt ver af te staan van een leven vol schitterende juwelen. De broers Robin en Joerec 
Slodkowski bewijzen echter dat hun beroepen erg veel gemeen hebben en perfect kunnen samensmelten tot oog- 

en tongstrelende amuse-gueules. 
  

 

 

 

Joerec staat bekend voor zijn stijlvolle en exclusieve handgemaakte juwelen. 

Tijdloze elegantie is de rode draad doorheen zijn werk, met veel aandacht voor 

kwaliteit en een onberispelijke afwerking. Goud, zilver, parels, diamanten en 

edelstenen zijn z’n leven. Op het eerste zicht lijkt dit leven ver af te staan van de 

culinaire wereld waarin Joerecs broer Robin vertoeft: die van ruiken, proeven en 

genieten van gastronomische delicatessen. Toch hebben de broers op meerdere 

vlakken hetzelfde bloed door hun aderen stromen. 

Als cateraar met gouden handen tovert Robin kunstwerkjes op een bord, zoals 

ook Joerec van elk sieraad een meesterwerk wil maken. Bovendien dragen 

beiden kwaliteit, originaliteit en exclusiviteit hoog in het vaandel. Ze behandelen 

hun producten met veel liefde en een portie zorg, voegen daar een snuifje 

inspiratie aan toe en werken af met oog voor detail. Alletwee de broers hebben 

immers extra aandacht voor vormen: beweging en dynamiek vind je steevast 

terug in hun ontwerpen. Hoe erg hun beroepen dus ook lijken te verschillen, ze 

hebben meer gemeen dan je denkt. 

Daarom stellen ze met trots hun gezamenlijke project voor: 

Amuse-brillant 

Robin en Joerec bundelen hierin hun talent en creativiteit tot een unieke reeks 

amuse-gueules op een zilveren bedje van exclusiviteit. Joerec liet zijn voorliefde 

voor asymmetrie en sprookjes de vrije loop en ontwierp drie zilveren ringen. 

Robin op zijn beurt ging op zoek naar producten die zowel qua smaak als qua 

vorm verrassend in het oog sprongen en creëerde daarmee drie tongstrelende 



 

 

delicatessen, die perfect op de juwelen passen. Het resultaat is een 

sprookjesachtige reeks hapjes die eruitzien om door een ringetje te halen. 

Amuse-brillant bestaat uit Eenhoorn, Neptunus en Lente, ontstaan uit de 

fantasierijke geest van Joerec en Robin. 

Eenhoorn is een gesmoord rivierkreeftje met tobikkoparels, foreleitjes en een 

gelei van grijze garnalen. Deze unieke creatie prijkt op een asymmetrische ring 

in zilver. 

Voor Neptunus vonden deze broers hun inspiratie bij de gebroeders Grimm. 

Gepocheerde inktvis met gemarineerde sint-jakobsvrucht en venkel houden de 

vergulden kikkerprins gezelschap. 

Lente laat zich smaken door enoki-paddenstoelen en erwtenscheut in een gelei 

van kervel en peterselie. Ook deze pittige combinatie wordt gepresenteerd op 

een zilveren ring. 

Nooit eerder lieten kunstenaars juwelen en delicatessen samenvloeien tot oog- 

en tongstrelende realiteit. Hun passie voor vorm, originaliteit en exclusiviteit 

krijgt hiermee carte blanche en laat zich graag overgieten met een scheutje 

decadentie. Amuse-brillant is een gedurfde collectie van twee meesters in hun 

vak: dat zie je, dat ruik je, dat proef je. 

  

Aanvragen voor interviews, foto’s of andere redactionele voorstellen: 

Isabelle Herremans: 0477.67.56.40 • isabelle@joerec.be 

Joerec Slodkowski: 0477.53.66.93 • joerec@joerec.be • www.joerec.be 

Robin Slodkowski: +31 610.799.290 • rslod@home.nl • www.robinsmaak.nl 

Foto’s: ftp.newworld.be • user: joerecftp • pass: joerecpass 
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