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Flavours, tastes, smells and textures have the power to 
transport you back to your childhood, to make you feel 
the way you did when you first tasted a peach, an orange 
or a caramelised onion and blue cheese tart.

Reuben Riffel, 34-year-old South African sensation, grew 
up in humble Groendal and is now one of the country’s 
best chefs. His restaurant, Reuben’s, lies in the heart 
of South Africa’s famous winelands in Franschhoek, a 
beautiful town fast becoming known as one of the world’s 
premier food and wine destinations.
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“A new look at 
traditional flavours 
from South Africa’s 
most innovative 
young chef.”
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Reuben Riffel is chef de cuisine en mede-eienaar van die 
restaurant Reuben’s op Franschhoek. Hy is gebore op dié 
dorp in die hartjie van Suid-Afrika se wyndistrik, wat reg 
oor die wêreld bekend is as een van die voorste kos-en-
wynbestemmings. Reuben was vroeg in die twintig toe 
hy al baas was van sy eie kombuis – en het gesorg dat 
Monneaux een van Suid-Afrika se Top 10-restaurante word. 
Drie jaar later is hy na Cambridge in Brittanje waar hy die 
leisels gehou het by Bruno’s Brasserie, wat uit alle oorde 
lof toegeswaai is. Sedert hy terug is op Franschhoek en 
Reuben’s begin het, het hy met die louere weggestap in die 
2004 Eat Out Johnnie Walker-restauranttoekennings – nie 
net met die prys Sjef van die Jaar nie, maar ook Restaurant 
van die Jaar. In 2005 en 2006 het hy weer Eat Out se 
Top 10 gehaal, en in 2007 is hy aangewys as die Sunday 
Times se Sjef van die Jaar. Reuben se kos is eklekties, met 
die fokus op die beste plaaslike en seisoenale bestanddele. 
Sy filosofie is om dinge eenvoudig te hou deur natuurlike 
geure na vore te bring – en wanneer hy geure kombineer, 
strewe hy na die perfekte balans.

Sue de Groot is ’n vryskutjoernalis en artikel-, rubriek- en 
televisiedraaiboekskrywer wat groot entoesiasme het vir 
goeie kos. Sy het Feast geskryf saam met Franck Dangereux 
(ook uitgegee deur Quivertree), en het letterlik gesmeek 
om betrokke te wees by die skryf van Reuben se boek, want, 
sê sy, “hy verstaan die verband tussen eet en emosies. Hy 
speel met geure en teksture, amper soos ’n skrywer met 
woorde of ’n komponis met note. Só verander hy kos in  
’n subtieler en roerender kunsvorm as enige ander.”

Craig Fraser neem die afgelope dekade al kos af. Hy 
het etlike kookboeke geïllustreer en vir verskeie groot 
tydskrifte en handelskoskliënte werk gedoen. Craig se 
mees onlangse kosfotografie was vir Feast deur Franck 
Dangereux en Lazy Days deur Phillippa Cheifitz. Al twee is 
deur Quivertree uitgegee en het met die louere weggestap 
in hulle afdelings by die prestigeryke Gourmand World 
Cookbook-toekennings. Craig se foto’s in hierdie boek dra 
sy passie vir kos lieflik aan die leser oor.

Libby Doyle, wat langer as 10 jaar in die advertensie- en 
uitgewerswese gewerk en haar eie boetiek-agentskap besit 
het, weet hoe belangrik uitdagende en relevante ontwerp 
is. Sy is die medestigter van Quivertree-publikasies en is 
nie net grafiese kunstenaar nie, maar ook uitgewer. Libby 
en haar vennoot, Craig Fraser, het reeds etlike bekroonde 
titels gekonseptualiseer, ontwerp en bekend gestel – wat 
presies is waarna sy streef: Om boeke uit te gee wat mense 
inspireer deur aspekte van die Suid-Afrikaanse kultuur uit 
te beeld wat nie op ’n ander manier uitgedruk kan word nie.
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’n Nuwe kykie na tradisionele geure
deur Suid-Afrika se vernuwendste jong sjef
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Kos vat ’n mens op ’n tydreis – terug na toentertyd. Geure, 
smake, reuke en teksture het die krag om jou te verplaas na 
jou kinderjare, jou te laat voel soos daardie eerste keer toe 
jy ’n perske, lemoen of ’n tert van gekaramelliseerde ui en 
bloukaas geproe het. Kos en emosies is onlosmaaklik deel 
van mekaar, en nêrens is dit duideliker as in die resepte vir 
dié boek nie.

Die 34-jarige Suid-Afrikaanse kossensasie Reuben 
Riffel het in die nederige Groendal grootgeword en 
is tans een van die land se beste sjefs. Sy restaurant, 
Reuben’s, lê in die hartjie van Suid-Afrika se beroemde 
wynland – op Franschhoek, ’n lieflike dorpie wat vinnig 
bekendheid verwerf as een van die wêreld se voorste kos-
en-wynbestemmings.

Reuben is ’n instinktiewe sjef en iemand wat net die 
varsste bestanddele gebruik om geregte op te tower waarin 
die geure van sy kinderjare gekombineer word met die 
jongste kooktegnieke wat hy op sy besoeke aan die wêreld 
se koshoofstede teëkom. “ ’n Mens moet ’n oop gemoed 
hê om te kan eksperimenteer en kreatief te wees,” sê hy. 
“Wanneer dit kom by die kombinasie van smake en geure, 
reuke en vorms, en kleure en teksture, weet jy nooit watter 
nuwe ervaring net om die draai wag nie.”
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