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Zomers tafelen: altijd iets lekkers op tafel of 

in het glas. 
 

Weg pc en smartphone, even geen werk in de buurt want het buitenleven wenkt. Tijd om lekkere, en 
vaak eenvoudige dingen, op tafel tevoorschijn te toveren. Wie zomer zegt, denkt onwillekeurig aan bbq 

maar er is nog zoveel ander lekkers dat straks je tafel siert. 
Samenstelling: Mario De Wilde 

 
Nikita lanceert smeersalades met 

50% groenten. 

Nikita lanceert deze zomer Spreadable 

FRNDS, vier verschillende smeersala-

des op basis van verse kaas en yoghurt 

met 50% verse groenten. Die combin-

atie is alvast uniek en de groenten 

contrasteren als frisse en knapperige 

stukjes met de zachte zuivel. Ze zijn 

puur natuur, zonder enige kunstmatige 

geur-, kleur- of smaakstoffen, zonder 

toegevoegde suikers, lekker licht. 

Bovendien bevat het gamma minder 

calorieën dan het huidige zuivelaanbod 

met groenten of kruiden op de markt. 

Ze zijn lekker smeerbaar op de boter-

ham, op een broodje, op een toastje of 

in een koude schotel. Verkrijgbaar bij 

o.a. Carrefour, Colruyt en Spar. 

www.spreadablefrnds.be 

 
 

Foie gras van eend met rozijnen en 

jenever: Rougié. 

Het Huis Rougié en de bekende chefs 

Pierre Wijnants en Lionel Rigolet van 

‘Comme Chez Soi’ brachten hun kennis 

samen en stellen u dit originele en nieu-

we recept voor. Een lange maceratie 

van foie gras en Smyrnakrenten in de 

jenever van het beroemde huis Filliers 

maakt deze creatie Foie gras de canard, 

heel, uitzonderlijk smakelijk en sappig. 

De graanjenever van Filliers is een 

100% graandistillaat, gemaakt in een 

authentieke distillerie. Hij is het resul-

taat van een coupage van op eiken va-

ten gerijpte roggewijn met een distillaat 

uit tarwe, maïs en bronwater. Het is zijn 

ronde aroma met noten van kaneel, 

koriander, citrus en zoethout dat de 

chefs kon bekoren.  

 
 

Nieuw bij Rubbens Stokerij: de 

Chouffecoffee. 

Voor de echte fijnproevers bracht Rub-

bens Stokerij uit Zele de Chouffecoffee 

uit. Het is een likeur op basis van Esprit 

d'Achouffe (bierbrandewijn) verkregen 

door het distilleren van Chouffe. Door 

toevoeging van graanalcohol en 100% 

natuurlijke koffie-extracten en een 

stevige scheut Mc Chouffe geeft dit een 

overheerlijke koffielikeur. Chouffecof-

fee kan je warm (max 60° C) drinken 

met een laagje slagroom of ijskoud, 

doch nooit alleen want... alle kabouters 

zijn er dol op. Crème d'écureuil is 

gemaakt op basis van gearomatiseerde 

notencrème. De likeur wordt op smaak 

gebracht door toevoeging van natuur-

lijke extracten, die de smaak ten volle 

tot zijn recht laat komen. 

www.rubbens-gebr.be 

  
 

Proef de nieuwe Chimay à la Bleue. 

De kaasmakerij en brouwerij van Chi-

may kunnen bogen op jarenlang vak-

manschap. Ze bundelden hun krachten 

voor de ontwikkeling van een product 

dat karakter en zachtheid verenigt: een 

kaas gewassen met het Chimay Blauw 

bier. Het proeven meer dan waard. 

www.alachimaybleue.com 

Drankenhuis Bongiorno serveert 

Siciliaanse passie & Zomercocktail. 

De rotsvaste roots van het Genkse 

drankenhuis Bongiorno ligt in het 

gastvrije Sicilië. De slogan ‘Pure Italian 

Taste’ staat garant voor kwaliteit en 

passie. Dat levert verrukkelijke goden-

likeurtjes op als de intussen alom ge-

prezen Limoncello di Bongiorno en de 

aardbeilikeur Fragolina di Bosco. On-

der het motto ‘alle goede dingen des 

levens bestaan uit drie’ kwam nu ook 

de bloedsinaasappellikeur Don Pepé op 

de markt.  Die keuze is niet toevallig 

want de Etna en de vruchtbare grond 

van de vulkaanhellingen brengt bloed-

sinaasappalen voort die nergens zo 

donker en vol van smaak worden. Het 

is dankzij deze volbloed Sanguinello 

dat Don Pepé volgens goed bewaard 

familierecept vervaardigd wordt. Het 

resultaat is een geheimzinnige, vurige 

en heerlijk aromatische likeur van 28° 

dat best zo koud mogelijk gedronken 

wordt. Puur, on the rocks, als digestief, 

maar zeker ook als aperitief. Bijv. 

gemixt met prosecco, tonic of Agrum. 

Tijdelijk is de nieuwe likeur in een ac-

tiepakket verkrijgbaar samen met een 

speciaal mat Italiaans likeurglas én 

twee flesjes Fentiman’s tonic. De pro-

ducten van Bongiorno zijn verkrijg-

baar bij de meeste Prik en Tikken en 

drankenspeciaal zaken. 

Zomercocktail 

Dumbler met ijs vullen, 5cl Don Pepé 

en  aanvullen met Fentiman’s Rose 

Lemonade. Afwerken met een blaadje 

munt. 

www.bongiorno.eu 

 
    

http://www.spreadablefrnds.be/
http://www.alachimaybleue.com/
http://www.bongiorno.eu/


Altijd feest met Belgische truffels van 

Duc d’O. 

Niets beter dan een Belgische truffel 

van Duc d'O om jezelf of je gezelschap 

te tracteren op een feestelijk momentje 

van puur genot. Alle Duc d'O truffels 

zijn nl ook uniek. Dat is heel eenvoudig 

te verklaren: de lichte chocolade vul-

ling wordt in een krokant jasje gehuld 

en over een bed van chocoladeschilfers 

gestuurd. Al dansend hullen ze zich in 

een jasje van chocoladeschilfers. Pas 

dan zijn ze klaar om de wereld in te 

gaan. Onbeschaamd lekker, en allemaal 

een beetje uniek. Duc d'O truffels vind 

je in de variëteiten melk, met hazelnoot, 

crunchy, fondant, ... 

    
 

Klinken op de Jack Daniel's limited 

edition. 

Deze maand lanceerde Jack Daniel's 

wereldwijd een nieuwe reeks limited 

editions: de Jack Daniel’s Master Dis-

tiller Series. De eerste in de reeks is - 

hoe kan het ook anders - die met de 

beeltenis van de oprichter zelf: Jasper 

Newton Jack Daniel. De Master Distil-

ler Series is een heus collector’s item. 

De verpakking onderstreept de ‘Golden 

Age of Jack Daniel’ toen het recept en 

het vakmanschap ontstonden. Gouden 

accenten sieren het etiket en het zegel 

om de flessenhals, terwijl op de zijkant 

de legende en Jacks filosofie werd 

genoteerd. Elke fles zit vervat in een 

cadeauverpakking met de beeltenis van 

Jack Daniel’s, gesierd met gouden 

accenten. 

 
Galler brengt de lekkerste marsepein 

op tafel. 

Galler is bij fijnproevers goed bekend 

om haar uitmuntende chocolade. Deze 

dagen pakt Galler uit met een ver-

rukkelijke variant: lekker zachte marse-

pein al dan niet in combinatie met de 

bekende lekkere krokante chocolade er 

rond. Een beertje, een konijntje of 

gewoon een kubusje in marsepein: ze 

zijn in verschillende vormen en 

afmetingen te krijgen. Ook de smaken 

verschillen en dat maakt de keuze zo 

fijn. Probeer ook zeker de  Persane, 

Oasienne, Costa Rica  en Maya-prali-

nes met amandelpasta. Ook die zijn een 

feest voor marsepeinliefhebbers. Ui-

teraard blijven ook de  truffels, wafel-

tjes met praliné, minirepen en 

geschenkkoffertjes  een echte aanrader. 

www.galler.com 

 
 

Diageo lanceert likeur met echte 

Belgische chocolade. 

Met de komst van Baileys Chocolat 

Luxe kondigt Diageo een van zijn 

meest innovatieve producten van de 

laatste tien jaar aan. Het is de eerste 

keer dat echte Belgische chocolade met 

alcohol is gemixt tot een ongeëvenaard  

drankervaring. Anthony Wilson, hoofd-

laborant en zoon van Steve Wilson, één 

van de bedenkers van Baileys Original 

Irish Cream, heeft drie jaar nodig gehad 

om deze innovatie uit te werken. Hij 

bezocht drie continenten en ontdekte 

dat Baileys en echte Belgische choco-

lade het perfecte huwelijk vormen. Het 

resultaat is een unieke drankervaring 

dat twee fijne ingrediënten samen-

brengt: Baileys en chocolade. De filo-

sofie achter het bedenken van Baileys 

Chocolat Luxe was om een allesomvat-

tende chocolade-ervaring te creëren.  

 
 

Klaartjes Kaas stelt roomkaas met 

verse kruiden voor. 

Zopas stelde Klaartjes Kaas een 

heerlijk zachte maar pittige roomkaas 

met kruiden voor en die is voor vele 

doeleinden geschikt. De nieuwe room-

kaas wordt gemaakt volgens de aloude 

traditie en dus nog uitgelekt in doeken. 

Voor een roomkaas heeft de kaas een 

vrij vaste structuur wat hem ideaal 

maakt om te gebruiken in zowel warme 

als in zoete en zoute bereidingen. De 

Klaartjes roomkaas met kruiden is 

bereid met verse bieslook en look en 

dus geen diepvrieskruiden. Met deze 

kruidenkaas werden reeds zeer lekkere 

warme en koude gerechtjes gemaakt, 

zowel eenvoudige als meer complexe 

bereidingen zoals gehakt roulades met 

kruidenkaas en hesp in bladerdeeg, 

pastabereidingen, ovenschotels, enz.  

www.dewilde-zuivel.be 

 
 

vivabox pakt uit ‘meat time’ 

In dit thema ‘zomerstafelen’ ook flink 

wat aandacht voor de nieuwe 

vivaboxen die zopas uitgekomen zijn. 

Je kon al kiezen uit een zeer breed 

aanbod, maar vivabox blijft steeds naar 

nieuwe trends en leuke cadeaus zoeken. 

Eén van de nieuwe thema’s van 

vivabox is er speciaal voor de 

liefhebbers van vlees. Zoek je een 

cadeau voor iemand die houdt van een 

stevige maaltijd waarbij een goed stuk 

vlees hoort? Kies dan voor vivabox 

“meat time”. 65 restaurants serveren 

hun beste stukje vlees in de vorm van 

een verlekkerd vleesmenu. In de doos 

zit ook nog een echte hamburgerpers.  

www.vivabox.be 

  

illycaffè: tafelen is een kunst! 

Onder alle omstandigheden de beste 

espresso serveren … dat is wat illycaffè 

beoogt. Nu de winter zich weer 

aankondigt, is het weer volop samen 

genieten van een lekker kopje. illy viert 

het winterseizoen 2013 in stijl, met een 

innovatief en kleurrijk designtoestel en 

een nieuwe reeks kopjes in de illy Art 

Collection naar een ontwerp van 

kunstenaar Liu Wei. Trendy is het 

sleutelwoord. Kunst, gastronomie en  

high-tech zijn slechts een boontje van 

elkaar verwijderd. Voor de nieuwe illy 

Art Collection deed illy een beroep op 

het talent van Liu Wei, een van de be-

langrijkste vertegenwoordigers van de 

hedendaagse Chinese kunst. De nieuwe 

collectie is geïnspireerd op het werk 

‘The Purple Air’ (de paarse lucht) en 

herinnert aan de niet aflatende verste-

delijking en de structurele veranderin-

gen in het stedelijk landschap van 

vandaag.  



 
 

Stijlvol en tevens gezond: de 

SodaStream Source Wood. 

Een jaar na de succesvolle lancering 

van SodaStream Source stelt het merk 

een gloednieuwe versie voor: de 

SodaStream Source Wood, afgewerkt 

met fineerhout. Hiermee pikt 

SodaStream in op een belangrijke trend 

in het interieurdesign die het gebruik 

van ruwe materialen centraal zet. Het 

toestel is verkrijgbaar in gevernist 

beukenhout met een witte plastic 

voorzijde. Met de Source Wood bewijst 

SodaStream dat topdesign en 

duurzaamheid een perfect duo vormen. 

Met het stijlvolle ap-paraat maak je niet 

alleen een stijlstatement in de keuken, 

je voorkomt ook dat jaarlijks 550* 

petflessen en blikjes in het milieu 

terecht komen.  De Source is immers 

een ecologisch alternatief voor bruis-

dranken uit de supermarkt. Bij het 

toestel komt ook een herbruikbare fles 

die je dankzij een handig snaplock-

mechanisme in het toestel klikt.  

         
 

Prins & Dingemanse: ijzersterk in 

oesters.  

Oesters prikkelen al eeuwen de 

zintuigen en verheugen zich tegen-

woordig opnieuw met een grote 

populariteit. Ze passen even goed bij 

een mooie maaltijd als bij een heerlijk 

glas wijn of champagne als heerlijk 

tussendoortje. Al sinds 1880 kweekt en 

verkoopt Prins & Dingemanse oesters! 

De native oester in haar assortiment is 

de zogenaamde Zeeuwse platte oester, 

ook wel de koningin onder de oesters 

genoemd. Daarnaast is aan het eind van 

de 80’er jaren van de vorige eeuw een 

nieuwe oester in de Zeeuwse wateren 

gekomen, de Zeeuwse Creuse. Om de 

diversiteit aan oesters te kunnen 

kweken, beschikt Prins & Dingemanse 

over oesterpercelen in de belangrijkste 

Zeeuwse kweekgebieden. Gebieden die 

verschillen in bodemgesteldheid, 

stroming, voedsel in het water, diepte, 

etc. Dit geeft ons de kans om een zeer 

mooi en gevarieerd aanbod aan oesters 

te bieden.  

 

Corrèze en kastanje gaan hand in 

hand. 

De kastanje is een geschenk van de 

goden. Onder zijn donkerbruine pantser 

gaat een kleine ronde vrucht schuil, die 

echter vol koolhydraten en kalium 

steekt. Veel mensen waren ooit voor 

hun dagelijkse voeding op de kastanje 

aangewezen en zijn bijnaam is dan ook 

niet voor niets de ‘broodboom’. 

Vandaag is het levensdoel van de 

kastanje niet zozeer meer te voeden dan 

wel te verwennen: gegrild, gepoft op de 

as, gekonfijt, vers, in likeur....We 

begeven ons richting de schilderachtige 

Corrèze, in de Limousin. Een 20-tal 

kilometer ten oosten van Brive-la-

Gaillarde ligt tegen de heuvel het kleine 

stadje Beynat, bezaaid met kruisen en 

fonteinen. Veel, zoniet alles staat er in 

het teken van de kastanje. 

www.cavalys-la-cabane-des-fees.e-

monsite.com. 

 
 

Luxueuze porto: ook voor de kleinere 

portomonnaie. 

Porto is al jaren de ultieme ver-

wennerij in elk glas. Graham’s behoort 

tot de prestigieuze portomerken en mag 

naast de grote namen in de champagne 

staan, als het over kwaliteit en reputatie 

gaat. Wie een vriend of familielid 

verrast met een fles Graham’s porto, 

biedt hem of haar het bijzondere 

resultaat van 200 jaar ervaring en vak-

manschap. En zo’n porto is er zeker 

ook voor de kleinere ‘portomonnaie. 

Vintage porto en aged tawny’s zijn 

echte luxeproducten, maar bij de haard 

genieten van een glas Graham’s Six 

Grapes komt ook dicht bij de ultieme 

ervaring van luxe. Misschien met wat 

pastilles van pure chocolade erbij, want 

daarmee vormen ze een hemelse 

combinatie. Six Grapes en The Tawny 

zijn twee zeer mooie porto’s voor aller-

hande bijzondere momenten, want ze 

blijven ook na het openen nog vier 

weken lekker. 

 

Grote lezerswedstrijd voor echte fijn-

proevers.  

 
 

Dankzij Sodastream, Rougié, Prins 

& Dingemanse, Drankenhuis 

Bongiorno, Standaard Uitgeverij, 

Geldhof Cuber-dons, Klaartjes Kaas, 

Duc d’O, Galler,  illy Caffé en 

vivabox hebben we meer dan 

honderdvijftig smakelijke prijzen 

verzameld. Die geven we niet zomaar 

weg. Met de zomer voor de deur 

vragen we u om een exotisch recept 

voor een cocktail of een zomers 

slaatje te mailen. Stuur alles voor 

woensdag 1 juni op naar 

mariodewilde@skynet.be en sleep 

een van die vele ‘zoethoudertjes’.     
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