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Lorenzo IJssalon
overwintert met
oliebollen
In de Utrechtse ijssalon Lorenzo kun je vele bijzondere smaken krijgen en ook als
je een allergie of diabetes hebt of vegan eet, kun je er terecht. Of als je een
gebakje wil eten. De drukste dag in het jaar is Oudjaar wanneer de
oliebollenkraam voor de deur staat.
Het is een wisselvallige en dus rustige zomerdag en Lorènz (46) en Monica (45) de Groot
zitten aan een tafeltje om te vertellen over hun ijssalon. Het koppel draagt beide hun zwartpaarse werkkleding. Af en toe komt er iemand binnen om een ijsje te bestellen bij het
meisje achter de toonbank. Opvallend vaak zijn het vaste klanten die de eigenaren enthousiast groeten.
Lorenzo IJssalon opende in 2003 de deuren in de Utrechtse Rivierenwijk. Lorènz werkte
daarvoor in de vleesbranche, maar wilde wat anders. “Ik had altijd gezegd dat als ik ooit
zou stoppen, ik een ijssalon zou beginnen. Het is gewoon een mooi product.” Monica,
glimlacht: “Van het hoofdgerecht, naar het nagerecht.” Monica is opgeleid als goudsmid
en werkte in het juweliersvak, maar het leek haar al snel een goed idee om samen dit
avontuur aan te gaan.
HARRY POTTER’S SMAKEN

Het echtpaar volgde cursussen bij het IJscentrum in Wageningen en werden gediplomeerd
en gespecialiseerd ijsbereider. Beiden doen vrijwel alle taken binnen de ijssalon, zoals het
ijs, gebak en de andere producten bereiden en verkopen. Monica houdt zich wat meer
bezig met het personeel en de administratie en Lorènz zegt ze: “Hij is de uitvinder van alle
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ijs!

Lorènz de Groot: “Ik had altijd gezegd dat als ik
ooit zou stoppen, ik een ijssalon zou beginnen.
Het is gewoon een mooi product.”

In de bakken van de toonbank zijn dan ook een heleboel
bijzondere smaken te vinden, zoals rozemarijn, limoncello,
summer ginger, witte koffie crunch, tonka wonka (tonkabonen uit
Zuid-Amerika, chocolade en karamel), mapapa (mango, papaya,
passievrucht en meringue), boterbabbelaar en calamansi (een
citrusvrucht). Er zijn 32 bakken, maar de ijssalon heeft een assortiment van zo’n tweehonderd smaken. Er wordt dus regelmatig
van smaak gewisseld. Lorènz: “Zo blijf je innoveren en je klanten
verrassen. We hebben wat anders dan andere ijssalons en lopen
voor op de supermarkten. Ook volgen we het weer en passen we
onze smaken daarop aan.” Zo is er bij warm weer meer vraag naar
frisse vruchtensmaken en bij koud weer zijn smaken als koffie,
chocola en hazelnoot populairder.
VEGAN EN SUIKERARM

Kenmerkend voor Lorenzo IJssalon is verder dat de eigenaren
alles ambachtelijk en vrij van kleurstoffen maken. In het vruchtenijs zitten verse vruchten en naast het room- en sorbetijs is ook
suikerarm ijs voor diabetici en glutenvrij ijs verkrijgbaar. “We
gebruiken geen kant-en-klare mixen en pasta’s”, benadrukt Lorènz.
“Hoe wij het doen is lekkerder, gezonder en goedkoper. Ik wil
verkopen wat ik lekker vind, niet wat een leverancier kwijt wil.”

‘Ik wil verkopen wat ik lekker vind,
niet wat een leverancier kwijt wil’

OVERWINTEREN

smaken. De Harry Potter in de familie.” Haar man begint te
stralen.

tompouces, taarten en tartelettes (kleine taartjes), bruidstaarten,
chocoladerepen en meringue (schuimpjes): allemaal zelfgemaakt.
ORANJE TOMPOUCES

Dit jaar hebben Lorènz en Monica elf mensen in dienst, studenten
en scholieren die als oproepkracht werken. “Helaas konden we
er niet meer vinden”, vertelt Monica. “Er is een enorm gebrek aan
personeel, dat horen we ook van andere ijssalons en winkels.”
Eind september stopt Lorenzo IJssalon met ijs. Eind februari,
begin maart start vervolgens het ijsseizoen weer, behalve als het
vriest, dan schuift het wel eens een weekje op. Monica en Lorènz
gaan in de tussentijd echter niet op een lange vakantie. Na twee

▶

Op een scherm boven de toonbank staat uitgebreide allergieinformatie. “De meeste ijssalons denken dat het wel mee zal
vallen”, vertelt Monica. “Maar wij hebben toevallig zelf een zoon
met een notenallergie, dus we weten hoe ernstig de gevolgen
kunnen zijn als je iets eet terwijl je allergisch bent. Als klanten
twijfelen, vertel ik dat en durven ze wel te bestellen.” De eigenaren merken dat er de laatste tijd ook veel vraag is naar vegan ijs.
Veel van de ijssoorten, zoals de vruchtensmaken, werden al
zonder melk gemaakt.
In de ijssalon kun je ook wat drinken, daarnaast verhuurt het
bedrijf ijskarren voor bedrijfsfeesten, bruiloften en andere gelegenheden. En naast ijs verkoopt Lorenzo sinds 2011 ook gebak:

“Ze komen er van heinde en verre voor. Vorige week, toen het slecht weer was, kregen we alweer de vraag: wanneer
beginnen jullie met oliebollen?”

ijs!
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Er zijn 32 bakken, maar de ijssalon heeft een assortiment van zo’n tweehonderd smaken. Er

Naast ijs verkoopt Lorenzo sinds 2011 ook gebak: tompouces, taarten en tartelettes (kleine taartjes), bruidstaar-

wordt dus regelmatig van smaak gewisseld.

ten, chocoladerepen en meringue (schuimpjes), allemaal zelfgemaakt.

weken openen ze in oktober alweer voor oliebollen. In de herfst
zit er ook marsepein in het assortiment en met Pasen zijn er paaseieren.
“Zo hebben we ook bij slecht weer en na september nog omzet”,
leggen ze uit. Om het gebak te leren maken, volgden ze een
aantal cursussen bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen en het Bakery Institute in Zaandam. Toen ze er net mee
begonnen, duurde het even voordat de klanten ook voor het
gebak kwamen. Maar inmiddels is bekend dat Lorenzo meer is
dan een ijssalon. Zo zijn de oranje tompouces met Koningsdag
niet aan te slepen. En met Oudjaar loopt het oliebollenkraampje
buiten voor de deur storm.
OLIEBOLLENSEIZOEN

Lorènz laat een foto zien van de lange rij afgelopen jaar. Behalve
oliebollen zijn er ook appelkaneelbollen, berliner bollen en
appelbeignets te krijgen. “Ze komen er van heinde en verre voor.
Vorige week, toen het slecht weer was, kregen we alweer de
vraag: wanneer beginnen jullie met oliebollen?”
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Het stel ziet bij meer ijssalons dat de zaak niet meer het hele
winterseizoen dicht gaat. Vroeger gingen de eigenaren nog vaak
naar Italië om te overwinteren. Lorènz: “Nu is zo’n 80 procent van
de ijssalons in Nederland in handen van mensen zonder Italiaanse achtergrond. Wij zijn, ondanks de naam, ook zo
Nederlands als wat.” Na Oud en Nieuw trekken Lorènz en Monica
eerst een paar weken uit om alles tot in de puntjes schoon te
maken. Dan staan er nog wat vakbeurzen op het programma en
in februari is er nog tijd voor vakantie.
Het runnen van een ijssalon is hoe dan ook een vak waar je je
voor 100 procent moet inzetten, vertellen ze. Een van beiden,
een vergunninghouder, dient altijd in de zaak zijn. In het zomerseizoen zijn ze tot tien uur ’s avonds en soms nog later open. Daar
staat tegenover dat ze tijdens het oliebollenseizoen al om vijf uur
‘s middags dichtgaan. En zoals Lorènz al dacht toen hij nog in de
vleesbranche werkte: ijs blijft een mooi product. “Een ijsje
verveelt eigenlijk nooit, dat vinden wij en onze twee zonen ook.
Elke avond eten we wel twee bolletjes als toetje. Of één, en dan
met slagroom.” ◀

