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Op de koffie
bij Gordon



Blushing, Gordon opent deze zomer binnen het
jaar alweer zijn tweede vestiging. Op een toplocatie: tegenover het Van Gogh. Zijn ambitie: eigenaar
worden van een internationale keten.
‘Is mijn tv- en zangcarrière eeuwigdurend vroeg ik
mij af. Nee! De allergrootste presentatoren redden
het misschien nog wel een tijdje, maar de rest heeft
een bepaalde houdbaarheidsdatum. Met 47 jaar kan
ik straks moeilijk achter de geraniums gaan zitten. Ik
wil iets hebben voor later. Een bedrijf dat me triggert.
Onderweg of op Schiphol kon ik nergens gezonde
broodjes vinden. Allemaal producten met veel koolhydraten en vette troep. Lekker als je vecht tegen de
overtollige kilo’s en diabetes hebt. Dáár moet ik iets
mee, wist ik. En vergeet niet…... ik ben van oorsprong
een horecajongen. Een op en top gastheer. Al die jaren
in het artiestenvak heb ik de horeca héél erg gemist.
Bij Blushing heb ik het gevoel dat ik weer terug ben
bij de mensen, net als vroeger toen ik op de markt
stond.’
__
LA
‘Ideeën voor Blushing heb ik opgedaan in Los Angeles
en Kaapstad. In LA kom ik graag in het Urthcafe, een
organic breakfast and lunchroom met alleen natuurlijke
producten. In die stad is gezonde voeding serveren al
meer ingeburgerd dan hier. Gek eigenlijk, want we
zijn een sportief volkje. Een deel van het jaar woon
ik in Zuid-Afrika. In Kaapstad loop ik altijd even Melissa’s binnen met verse producten en sapjes. Oók een
goede tent NU, food and health cafe.’
__
Dubbele espresso cappuccino
‘In eerste instantie kwamen mensen naar mij kijken.
Een deel bleef hangen en komt terug voor de lekkere
koffie. Mijn corebusiness. Ik ben een koffie addict en
bij branderij Mocca d’or stel ik mijn eigen brand samen.
Dat is urenlang ruiken en proeven met de neus van
het bedrijf. Hét is gelukt. Gasten komen van heinde en
ver terug omdat ze bij mij koffie willen drinken. Dat is
toch gaaf! Mijn favoriete bakkie: een dubbele espresso
cappuccino. Die hakt er wel in.’
__
Op de menukaart: een Marijke Helwegen
‘Wel of geen suiker: het kan allebei. Ben je op dieet:
ook geen probleem. Alle ingrediënten zijn zonder
geur-, kleur- en smaakstoffen. Zo eerlijk en natuurlijk mogelijk. Mensen zien waar de broodjes bereid

worden: de keuken is in de zaak. Belangrijk, vind ik.
Ik bedenk en bereid alles zelf. En doe het voor tot
mijn medewerkers het onder de knie hebben. Geen
kleffe witte broodjes, maar bijvoorbeeld dubbeldonker
of desem en spelt brood. Naast Earth-thee, koffie en
suikervrije frisdrank serveer ik superfoodshakes, biologische wijn en bier. Op de menukaart vind je mijn
persoonlijkheid terug. Ik hou van grapjes en woordspelingen. De Marijke Helwegen beautyshake is mijn best
verkochte shake.’
__
Gordons favorieten
‘Sawadaa, een broodje gegrilde kiprollade met currysaus op basis van kwark. Héél erg lekker. De suikervrije brownies vind ik helemaal de bom. Door toevoeging van vijgen zijn ze zo zoet, ontzettend lekker met
pure chocola.’
__
Extra service
‘Bij ons bestel je aan de bar, betaal je direct, máár we
serveren wel uit. Aan het eind van de bar op je bestelling wachten, vind ik te ver gaan.’
__
Hip en happening
‘Duur? Niet dus. Onze koffie is goedkoper dan bij
Starbucks. Een uitgebreid ontbijtje heb je al voor 9,95
euro. Blushing heeft een laagdrempelige uitstraling en
biedt hoge kwaliteit. De inrichting: fris, lekker hip en
happening. Bij Blushing komt een gemêleerd publiek.
En dat is nu juist wat ik zó leuk vind!’
__
Blushing Ibiza
‘Mijn tweede vestiging gaat in de zomer open, tegenover het Van Gogh museum. Een briljante plek.
Ik ben er razenddruk mee. Tussendoor vlieg ik voor
overleg over mijn programma’s naar RTL. Optreden
heb ik bewust op een laag pitje gezet. Mijn droom: op
Schiphol een derde vestiging beginnen. Blushing zou
er een welkome aanvulling zijn. Mijn ambitie is binnen nu en vijf jaar internationaal twintig vestigingen
te hebben. Een serieuze aanvraag loopt op Curaçao,
en Blushing Ibiza klinkt ook erg leuk. Ambitieus, maar
je moet toch een doel stellen in je leven. Dat heb ik
altijd gedaan.’
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