
 

●     Alle Thema's 

●     Adverteren 

●     Over blog.nl 

Zoeken

 RSSLoginBlog.nl

 

Frituurwagen rijdt Parijs-Dakar

Een heuse frietwagen is een van de meest 
opvallende deelnemers aan Parijs-Dakar. De ‘Ch’ti 
Friterie’, een stoere sportauto met frituur, zal begin 
volgend jaar aan de start staan van jaarlijkse toprally. 
Zo meldt de Snackkoerier op de site van Misset 
Horeca:

De ‘Ch’ti Fritirie’ is een rijdende frietkar. Maar dan wel 
eentje met flink wat pk’s om de zware rally uit te 

kunnen rijden. Door de bakapparatuur weegt de wagen zo’n 150 kilogram meer dan 
normaal.

‘Dat betekent dus versterkte ophanging, veren, enzovoort’, zegt de Franse coureur 
Hervé Diers van de snacksportwagen. ‘Het is zo dat de olie tijdens het rijden niet in de 
frietketel blijft staan. We bewaren dat in containers. En de gebruikte olie wordt 
gerecycled als brandstof. We rijden op tien procent plantaardige benzine’.

De ‘Ch’ti Friterie’ zal gedurende de race vier maal de achterklep openen om frites te 
bakken. Dat is in Le Havre, waar het voertuig wordt verscheept naar Zuid-Amerika, bij 
de start en aankomst in Buenos Aires en op de rustdag in de Chileense plaats Valparaiso.

Het volledige artikel lees je op de site van Misset Horeca
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Recente Reacties

●     Ariane: Hei! Bertrand du Guesclin was fantastisch hé?! Ik ben van hem in 
de... 

●     Michelle: haha, ja dat wordt dan nooit als groot nieuws naar buiten 
gebracht... 

●     Peter: Gut, is de NOS ook al in dat verhaal getrapt. Dat instutuut voor... 

●     Michelle: volgens mij was het meer dat hij de topdrukte zat was, maar... 

●     peeters rudy: Het is aannemelijk, op een bepaalde leeftijd is de drang 
er... 

●     Michelle: Oh, dat is leuk, dat wist ik nog niet. Goede tip! 


http://www.blog.nl/alleblogs.php
http://www.blog.nl/top_advertenties.php
http://blogonline.blog.nl/over-blognl
http://frankrijk.blog.nl/wp-login.php
http://www.blog.nl/
http://frankrijk.blog.nl/files/2008/11/frituurwagen_202_118.jpg
http://www.missethoreca.nl/home.htm
http://www.missethoreca.nl/home.htm
http://www.missethoreca.nl/1070276/fastfood/fastfood-nieuws/FrituurwagenRijdtParijs-Dakar.htm
http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Frituurwagen%20rijdt%20Parijs-Dakar&u=http%3A%2F%2Ffrankrijk.blog.nl%2Fsport%2F2008%2F11%2F29%2Ffrituurwagen-rijdt-parijs-dakar
mailto:?subject=Frituurwagen%20rijdt%20Parijs-Dakar&body=http%3A%2F%2Ffrankrijk.blog.nl%2Fsport%2F2008%2F11%2F29%2Ffrituurwagen-rijdt-parijs-dakar
http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http%3A%2F%2Ffrankrijk.blog.nl%2Fsport%2F2008%2F11%2F29%2Ffrituurwagen-rijdt-parijs-dakar&title=Frituurwagen%20rijdt%20Parijs-Dakar
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ffrankrijk.blog.nl%2Fsport%2F2008%2F11%2F29%2Ffrituurwagen-rijdt-parijs-dakar&t=Frituurwagen%20rijdt%20Parijs-Dakar
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http%3A%2F%2Ffrankrijk.blog.nl%2Fsport%2F2008%2F11%2F29%2Ffrituurwagen-rijdt-parijs-dakar&title=Frituurwagen%20rijdt%20Parijs-Dakar
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes
http://barcelona.blog.nl/op-het-witte-doek/2008/12/06/prijs-voor-penelope-cruz-in-vcb
http://barcelona.blog.nl/bcners/2008/12/06/barcelonas-urban-santas
http://newyork.blog.nl/evenementen/2008/12/06/grote-veiling-marilyn-monroe-fotos-bij-christies
http://wintersport.blog.nl/algemeen/2008/12/06/dj-otzi-bereikt-de-1000000-grens
http://spanje.blog.nl/noticias/2008/12/06/spaans-nieuws-in-vogelvlucht-3
http://wintersport.blog.nl/algemeen/2008/12/06/top-30-ski-wipeouts-nr-10-tm-1
http://wintersport.blog.nl/algemeen/2008/12/06/het-alpenweer-evt-sneeuw-noordkant
http://newyork.blog.nl/veiligheid/2008/12/06/hotels-in-new-york-kwetsbaar-voor-terreuraanval
http://amerika.blog.nl/algemeen/2008/12/06/supporters-van-obama-moeten-hillary
http://eropuit.blog.nl/algemeen/2008/12/05/grachtengordel-voorgedragen-voor-werelderfgoed
http://frankrijk.blog.nl/
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes
http://frankrijk.blog.nl/geschiedenis/2008/09/06/de-held-bertrand-du-guesclin-1#comment-69
http://frankrijk.blog.nl/geschiedenis/2008/09/06/de-held-bertrand-du-guesclin-1#comment-69
http://frankrijk.blog.nl/geschiedenis/2008/09/06/de-held-bertrand-du-guesclin-1#comment-69
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes/2008/11/30/franse-mannen-hebben-de-grootste#comment-68
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes/2008/11/30/franse-mannen-hebben-de-grootste#comment-68
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes/2008/11/30/franse-mannen-hebben-de-grootste#comment-68
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes/2008/11/30/franse-mannen-hebben-de-grootste#comment-67
http://frankrijk.blog.nl/les-balivernes/2008/11/30/franse-mannen-hebben-de-grootste#comment-67
http://frankrijk.blog.nl/actueel/2008/11/10/franse-topkok-levert-michelinsterren-in#comment-64
http://frankrijk.blog.nl/actueel/2008/11/10/franse-topkok-levert-michelinsterren-in#comment-64
http://frankrijk.blog.nl/actueel/2008/11/10/franse-topkok-levert-michelinsterren-in#comment-63
http://frankrijk.blog.nl/actueel/2008/11/10/franse-topkok-levert-michelinsterren-in#comment-63
http://frankrijk.blog.nl/actueel/2008/11/10/franse-topkok-levert-michelinsterren-in#comment-63
http://frankrijk.blog.nl/boeken-tijdschriften/2008/11/26/boek-wonen-naast-god#comment-60
http://frankrijk.blog.nl/boeken-tijdschriften/2008/11/26/boek-wonen-naast-god#comment-60


Frituurwagen rijdt Parijs-Dakar | Frankrijk

Sport. 

Gerelateerde Berichten

Frankrijk wint hoofdrace Zandvoort

"Frankrijk heeft de hoofdrace van de A1 Grand Prix in Zandvoort gewonnen. In een chaotische race bleven de Fransen overeind terwijl ze het podium 

deelden

Lance Armstrong rijdt nu definitief Tour 2009

Vandaag is het officieel: Lance Armstrong zal in 2009 ook de Ronde van Frankrijk rijden. De Texaanse zevenvoudig Tourwinnaar maakte eerder dit jaar 

zijn comeback
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●     Hans: Dick stuurt sinds kort een 2 wekelijkse nieuwsbrief rond met 
nieuwe... 
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Welk vooroordeel over de Fransen is volgens jou een feit?

View Results

�❍      Fransen zijn chauvinistisch 

�❍      Fransen kunnen niet autorijden 

�❍      Fransen spreken alleen Frans 

�❍      Franse campings zijn smerig 

�❍      Fransen staken om het minste of geringste 

�❍      Franse mannen zijn hopeloze versierders 
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