
BIZZMADE IN BELGIUM

De Spaanse turron is een nougat met amandel, terwijl de Italiaanse torrone hazel- en
pistachenoten bevat. Vital Gormez, oprichter van nougatmerk Vital uit Nevele, paste de
zoete zuiderse nougat aan aan de Belgische smaak. TEKST: BENNY DEBRUYNE – FOTO’S: WOUT HENDRICKX
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Belgische variatie op 
een zuiders thema



Een emmertje
Mexicaanse
honing

Aangekochte gluco-
sesuiker wordt
samen met water en
Tiense bietensuiker
gekookt in een kope-
ren ketel. Tijdens het
koken giet een werk-
nemer er honing uit
Mexico bij. De tem-
peratuur ligt tussen
de 126 en 142 gra-
den Celsius, afhan-
kelijk van het recept.
Hoe hoger de tem-
peratuur, hoe min-
der vocht er overblijft en hoe harder de nougat wordt.

≤

Lokale 
grondstoffen 

Nougat is een uit het
Middellandse Zeege-
bied afkomstige lek-
kernij die bestaat uit
deeg van eiwit met
gebrande amandelen,
noten, honing en sui-
ker. Het recept kent
heel wat variaties. 
Het nougatrecept van
Vital bevat minder
honing en meer aman-
delen, waardoor de
nougat minder zoet
smaakt dan in het zui-
den. Een recept op maat van Noord-Europa.

3

WWW.TRENDS.BE | 12 APRIL 2012 97

1

2

Klopperdeklopperdeklop
Terwijl de glucose en suiker koken, maakt de werknemer het
eiwit. De eieren worden eerst opgeklopt. De werknemer moet
op het zicht beslissen wanneer het klaar is. Dit koude, fragiele
eiwit wordt nu vermengd met de kokend hete, stevige suiker-
stroop. Een delicate operatie, waarbij alle vocht moet verdam-
pen.



BIZZMADE IN BELGIUM

Met de hand 

De werknemer giet een emmertje Californische aman-
delnoten – die in Spanje worden ontvliesd en geroos-

terd – bij de nougatmassa. Dan doet hij er ook nog wat
pistachenoten en natuurlijke vanille bij. Het percentage

amandelen is minstens 30 procent, maar bedraagt
soms zelfs de helft van de nougatmassa.

Een nachtje in het droogstation
De repen gaan naar een droogstation om er een
korstje op te leggen door de nougat bloot te stel-
len aan de lucht en een nacht te laten drogen.
Tot slot wordt de nougat automatisch gesneden
en gaat de lekkernij door de metaaldetector. 
De nougat is nu klaar. Het is een sterk product dat
in alle weersomstandigheden kan worden ver-
kocht (het smelt niet). Het is achttien maanden
houdbaar en breekt niet makkelijk. Ideaal voor
de export.

4

6

5

98 12 APRIL 2012 | WWW.TRENDS.BE

Op de band 

De nougatmassa wordt nu uitgegoten op een band, die met opzet lang is
gemaakt zodat de nougat kan koelen. In de fabriek wordt de luchtvochtig-

heid en temperatuur nauwgezet bewaakt. De warme nougat moet nu
afkoelen tot een temperatuur onder de 30 graden Celsius voor hij gesne-

den kan worden. Velletjes hostiepapier aan de boven- en onderkant van de
nougat voorkomen dat hij plakkerig wordt.



Familiezaak met Spaanse roots

Vital Gormez, een telg uit een Spaans confiseriegeslacht, werd in de jaren twintig ver-
liefd op een vrouw uit Gent en richtte in 1926 Nougat Vital op. Hij opende een winkel 
in Gent, won prijzen op beurzen en onder zoon Maurice verhuisde het bedrijf naar een
groter pand in Nevele. In 2005 werd er naast het bestaande atelier een nieuwe produc-
tiehal opgetrokken met geautomatiseerde processen. De helft van de productie wordt
daar gemaakt, vooral de nougat voor de export en de kleine nougatblokjes voor bij de
koffie in de horeca. Het is deze productielijn die we in deze reportage volgen. In de
andere productiehal wordt de nougat artisanaal gemaakt, op maat voor ban-
ketbakkers, chocolatiers en andere klanten. Driekwart van de omzet komt
van de uitvoer, vooral naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Duitsland. In 2011 bedroeg de omzet 2,96 miljoen euro, tegenover
2,46 miljoen in 2010. In Bel-
gië heeft Vital, waar 22
mensen werken, een
marktaandeel van zo’n
60 procent. De enige
lokale concurrent is
Carlier uit Saintes
(Tubeke). Matthias
Haeck, de schoon-
zoon van Maurice
Gormez, is de hui-
dige managing
director.

Individueel verpakt 

In de nieuwe fabriek worden vooral
individuele nougatporties van verschil-

lende smaken gesneden en verpakt.
Die kleine nougatjes combineert Vital

dan in verschillende verpakkingen. Dat
is ideaal voor de horeca en de uitvoer

naar landen waar nougat een luxepro-
duct is. Belgen kopen eerder de traditi-

onele grotere nougatreep.
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