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De crème de la crème 
voor al je herfstgerechten

Het geheim van verrukkelijke recepten? Gebruik ingrediënten van topkwaliteit. Zoals de echte Campina room! 
Dankzij de natuurlijke smeuïgheid is onze room perfect voor al je culinaire wensen. Warm of koud, zout of zoet, rijk 

of licht: de Campina room maakt al je gerechten nóg lekkerder. Receptideetjes, van aperitief tot dessert? 
Inspiratie vind je op www.campina.be

Vol au vent met parelhoen 
Ingrediënten: 1 pakje bladerdeeg (koelvers), 1 eetlepel boter, 1 ei (losgeklopt), 4 parelhoenfilets, 50 g boter, 400 ml kippenbouillon, 

500 g gemengd gekruid gehakt (in balletjes), 1 sjalot, 500 g gemengde champignons, 1 citroensap, 1 citroenrasp, 30 g boter, 

250 ml Campina Volle room (33% vet), 4 eigelen, peper,  zout

1. Neem een vuurvaste schaal om de vol au vent feestelijke in te serveren. Kwast de vorm zuinig in met boter en bekleed met bladerdeeg. 

Snijd ook een deksel uit. Versier je bladerdeegdeksel met stukjes uitgestoken bladerdeeg. Bestrijk het bladerdeeg in de vorm en de 

bovenkant van het bladerdeegdeksel met losgeklopt ei. Bak het bladerdeeg 25 minuten in een voorverwarmde oven van 175°C.

2. Bak de parelhoenfilets in boter gedurende 10 minuten. Kruid het vlees met peper en zout. Haal het vlees uit de pan. Snijd in stukken en 

hou warm. Blus de pan met de kippenbouillon. Gaar de gehaktballetjes in de kippenbouillon. Zet een deksel op de pan zodat niet alle vocht 

verdampt.

3. Smelt de boter in een pan. Voeg de champignons en de sjalot toe. Laat 2 minuten bakken op hoog vuur. Voeg de rasp en het citroensap toe.

4. Roer de room en de eigelen door elkaar. Doe al het vlees, de champignons en de kippenbouillon met balletjes in een grote diepe pan. 

Warm goed door en roer er dan de roommengeling (= liaison) onder tot een lichte binding ontstaat.

5. Serveer de vol-au-vent in het bladerdeeggebak. Werk af met een takje groen.

60 minuten
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Edito
Kruip onder je dekentje,  smul van je pompoenmuff in,  k i jk 
hoe de blaadjes van de bomen val len en schenk jezel f  een 
heer l i jk ,  dampend kopje thee in.  Je bent helemaal  k laar 
voor de herfst ! 

In deze mi jn louis  onts luieren we niet a l leen overheerl i jke 
nieuwigheden, maar ook ideale recepten om jezelf  dit  seizoen 
in de watten te leggen. 

Onze nieuwe rubr iek  'Alternat ief  eten'  wi jdt  je in tot  de 
voordelen van vegetar ische voeding. 

Gezond eten is  voor jou al les.  Benieuwd wat er precies in 
je bord l igt?  Mijn louis  bel icht producten met een posit ieve 
Nutr i -Score.  We vertel len je er honderduit  over!

Onze wijnkenner koos voor jou 2 wijnen uit  de Elzas. Wedden 
dat ze de ideale gezel  van al  je herfstgerechten worden? 
Bi j  de bubbels ontdek je in avant-première onze spaaract ie 
voor het eindejaar.

Voor je baby wil  je uiteraard enkel het al lerbeste. We zi jn dan 
ook trots ons nieuwe assortiment BEBIO te mogen voorstel len. 
De producten bevatten natuur l i jke ingrediënten en z i jn dus 
mild voor de huid.  Ideaal  voor jouw kleine hartendief !

Tot s lot stelt  mijn louis  je ook het merk Niamh en zi jn heerl i jke 
producten voor.

En het  beste   … dat  houden we voor  het  laats t !  Onze 
Facebook-wedstr i jd heeft misschien wel mooie verrassingen 
voor jou. Ontdek het snel !

Mijn louis  wenst je een zachte,  gezel l ige herfst  met veel 
lekkers om van te smul len.
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- 0,75 €
bij aankoop van

 een vlootje Balade BIO Roomboter
225 g

De kortingen van 

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Bel verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon 
binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- 0,50 €
bij aankoop van

een potje Boursin Zacht & Romig
125 g

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. CORMAN (BVO) verbindt er zich toe de tegenwaarde van 
deze bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaar-
den van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

(255)5411396003196(3902)075

(255)5425008760735(3901)005
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Balade BIO Room 25 cl
Room van Balade in bioversie.
Deze lichte BIO room is gegarandeerd zonder 
additieven en wordt gemaakt van heerlijke melk 
afkomstig van de biologische landbouw.

Want je bereidingen verdienen die unieke smaak! 

De Balade BIO room is ideaal voor al je recepten, 
van voorgerecht tot dessert …

Hij bevat amper 12% vet. 
Deze lichte BIO room wordt misschien wel je favo-
riete bondgenoot in de keuken!

De nieuwigheden van 

Balade BIO Roomboter 225 g 
Biologische roomboter, licht en 
gemakkelijk te smeren.
De BIO roomboter van Balade is de eerste smeer-
bare boter die is gemaakt met biologische melk.

Hij is lekker van smaak en heeft een natuurlijke 
romige textuur. Bovendien is deze boter direct uit 
de koelkast te gebruiken.

Hij bevat ook 25% minder vet dan een klassieke 
boter.
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 en goedgekeurd sinds 1846  
Meer dan 1 70 jaar passie, voor oneindig veel smulplezier 
voor klein en groot.
Na zijn legendarische koekjes laat Lu je nu ook zijn Luikse wafels ont-
dekken.

LU Luikse Wafels Natuur 225 g
De weergaloze smaak van echte wafels.

De nieuwigheden van 
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LU Luikse Wafels Chocolade 260 g
De wafels met chocolade zijn een ware lekkernij. Ze werden overgoten 

met een dikke laag pure chocolade van Côte D’Or, met 70% cacao.

De wafels van Lu: 

 9 worden gemaakt in België 

 9 zijn bereid met eieren van kippen met vrije uitloop

 9 smaken naar echte boter
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Tweede
gisting
op fles

100% natuurlijke 
ingrediënten

 VICTORIA - 4 x 33 CL
"Victoria is het symbool van de overwinning van het Goede op het 
Kwaad, het rechtvaardige, het ware en het authentieke, in tegenstel-
ling tot het kwade, het valse en het kunstmatige, dat zijn de wegen van 
de duivel."

Het verhaal van Victoria

Victoria wordt gebrouwen ter ere van de overwinning in 1695 van de 
aartsengel Sint-Michiel, beschermheilige van Brussel, en verdedigt het 
eeuwenoude Belgische brouwerfgoed met zijn 100% natuurlijke en hoge 
kwaliteitsingrediënten. 
Met 8,5% alcohol en zijn tweede gisting op fles is Victoria het ultieme sterke 
en verfrissende Belgische bier.

Onze brouwers selecteerden de fijnste rijst om Victoria een 
pure smaak en een heldere gouden kleur te geven.

Het verfrissend kruidig hoparoma dat typisch is voor een 
klassiek sterk Belgisch blond bier is perfect gebalanceerd 
met fruitige toetsen afkomstig van de drie hopvariëteiten, 
waaronder de edelhop Saaz en Fuggle.

De nieuwigheden van 

Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Kwaliteit sinds 1958.

De originele Zeevruchten van Guylian gemaakt volgens het 
traditioneel recept. De bekende hazelnootpraliné is een 
mix van de beste Belgische chocolade met hazelnoten 

geroosterd in koperen ketels.
 

Beschikbaar in de iconische 250g doos of een luxueuze 250g ballotin, 
ideaal als geschenk. 

The Original 

Guylian-Mijn Louis - Herfst editie 5.indd   1Guylian-Mijn Louis - Herfst editie 5.indd   1 29/06/2020   10:46:3529/06/2020   10:46:35
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Gemakkelijk
Bereiding
5 min.

Ingrediënten voor 6 personen
 9 Een eetlepel honing

 9 Een groene kiwi

 9 Een halve theelepel 
geraspte gember

 9 200 g plattekaas 

 9 Een eetlepel chiazaad

 9 Een eetlepel gojibessen

 9 Twee eetlepels 
kokosschilfers

Een gezond herfstontbijt
Bowl met kiwi, plattekaas
en kokos
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Speel met smaken! 
Vervang de kiwi door een banaan.

Een gezond herfstontbijt
Bowl met kiwi, plattekaas
en kokos

Om dit ontbijt iets lichter 

te maken, kun je ook

sojamelk gebruiken. 

Tip

Je dag kan beginnen! 

De bowl klaarmaken
 9 Maak een bodempje plattekaas in een kommetje.

Vermeng de eetlepel honing met de halve theelepel 
geraspte gember en schep dit op de helft van de plat-
tekaas in de kom.

 9 Schil de kiwi en snij het fruit in plakjes. Leg die in een 
rozet op de andere helft plattekaas.

 9 Voeg dan de kokosschilfers, de gojibessen en het 
chiazaad toe.



12

Blijf nog wat langer in vakantiesfeer met deze gedroogde vruchten met veel 
kleuren en aroma's. Handig onderweg!
Meer dan 40 variëteiten gedroogde vruchten verkrijgbaar in je louis delhaize.

De gedroogde vruchten van 
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Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Unilever verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Nestlé verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon 
binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,50
bij aankoop van

twee Zwan Frankfurter worstjes
+ mosterd

- 1 €
bij aankoop van

een product uit het assortiment van 
Nestlé ontbijtgranen

140 g - 375 g 

(255)5410373003358(3901)005

(255)5410051001683(3900)001

De kortingen van 
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De groente van de herfst
Bloemkool

Ik ben een groente vol vitamine C die je gekookt of rauw eet.

Rauw bevat ik bijna evenveel vitamine C als een halve sinaasappel. 
Ik ben een caloriearme bron van vitamine C en B9. 

Ook voor kleintjes ben ik ideaal. Baby's vanaf 6 maanden kunnen al van me 
smullen!



De groente van de herfst
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Een kool-e tip:
Leg een stuk brood in het kookwater
om de bloemkoolgeur te verjagen!

 raadt je drie bereidingswijzen aan om heerlijke 
bloemkool te maken.

Stomen 
Als je alle vitaminen van je groenten wilt behouden, kun je een stoomkoker 
of snelkoker gebruiken.
Reken voor deze bereiding vijf tot tien minuten, afhankelijk van de grootte 
van de bloemkool.

In kokend water
Op deze manier heeft de bloemkool wat meer tijd nodig, tussen vijftien en 
twintig minuten. Denk eraan zout in het water te doen. 

In de oven
Een bloemkool uit de oven is heerlijk geparfumeerd, vooral omdat je er 
diverse kruiden bij kunt doen, zoals komijn of gemalen koriander.
Verwarm je oven eerst op 200 °C, besprenkel de bloemkoolroosjes met wat 
olijfolie en kruid goed met peper en zout.
Schuif ze tot slot voor twintig minuten in de oven. Draai de roosjes na tien 
minuten om.

Tip voor een betere vertering 
Omdat bloemkool een hoog zwavelgehalte heeft, is ze soms moeilijk te 
verteren. Je kunt er bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel van krijgen.

Snij de bloemkool daarom in roosjes en laat die tien minuten weken in 
water met witte azijn in (ongeveer een derde witte azijn). Spoel daarna 
grondig onder de kraan.

Hoe knapperiger de bloemkool, hij beter verteerbaar hij is!
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Het fruit van de herfst
De druif

Ik ben zoet, zoog me vol met zon en geef je tonnen energie.

Niet alleen bevat ik veel dorstlessend sap, ik bezorg je ook talloze minera-
len (vooral kalium), vezels en vitaminen.

Afhankelijk van mijn variëteit weegt mijn tros tussen honderd en vijfhon-
derd gram.

Ik kan blauw, rood of wit zijn. Mijn smaak is altijd zoet en onthult subtiele 
aroma's die verschillen naargelang mijn variëteit of streek van herkomst.

Ik laat me gemakkelijk verwerken in een gerecht. Ik pas bij yoghurt, een 
slaatje, kaas, foie gras, vlees en zoveel meer. 

Eén devies: laat het smaken!
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Witte druiven

Druivenduo

Het fruit van de herfst

Tips

 9 Druiven eten is kinderspel! Je houdt de tros gewoon onder
de kraan en laat hem uitlekken.

 9 Is de tros wat groot en wil je hem graag in kleinere trossen 
verdelen?
Gebruik een schaar. Zo snij je hem netjes door en zul je de druiven niet 
beschadigen.

 9 Voor sommige bereidingen zul je de druiven
moeten pellen.
Doop ze in dat geval enkele seconden in kokend water en spoel ze on-
der koud water. Het velletje zou nu gemakkelijk los moeten komen met 
een mespunt.

De selectie van louis

Wist je dit al? 
De rode druif is een betere antioxidant dan de groene druif.
Ze dankt die oxidatieremmende eigenschap vooral aan anthocyanen en an-
dere flavonoïden.
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BEBIO is een Belgisch merk van biologische en natuurlijke 
verzorgingsproducten voor baby's, kinderen … en ook een 
beetje voor hun ouders.

Ons merk draagt respect hoog in het vaandel. Het steunt op sterke ethische 
waarden om een gezond, fun en betaalbaar assortiment te ontwikkelen voor 
gezinnen die geen tijd hebben om zich te vervelen.

 9 BE FUN: speels en handig

 9 BE GREEN: natuurlijk, bio en ecologisch

 9 BE SAFE: gezond en veilig

 9 BE HONEST: transparant

BEBIO, Made in Local

Al onze producten worden ontwikkeld in België, in Baillonville, en 
vervaardigd in Europa.

Made in Nature

BEBIO, c’est une marque belge de produits 
de soins BIO et naturels pour les bébés, les 
enfants… et aussi un peu pour les parents.

Notre marque s’inscrit dans une optique de 
respect et s’appuie sur des valeurs éthiques 
fortes pour développer une gamme saine, 
fun et abordable destinée aux familles qui 
n’ont pas le temps de s’ennuyer.

BE FUN : ludique & pratique  
BE GREEN : naturel, bio & écoresponsable 
BE SAFE : sain & rassurant 
BE HONEST : transparent

100% d’ingrédients rassurants

BEBIO,
made in nature



Billenbalsem 100 ml

Deze Billenbalsem beschermt, kalmeert en herstelt 
huidirritaties. Hij bevat 99,5% natuurlijke ingrediënten: 
Glycerine, BIO sheaboter, BIO amandelolie, BIO 
kamillewater.

Reinigingswater 500 ml

Dit Reinigingswater kalmeert en verfrist de huid en 
verwijdert onzuiverheden dankzij het micellaire water in 
zijn formule. Het bevat 99,2% natuurlijke ingrediënten: 
Glycerine, BIO kamillewater.

Wasgel 250 ml

Deze Wasgel reinigt en hydrateert de kwetsbare huid 
heel mild vanaf de geboorte. Hij bevat 97,2% natuurlijke 
ingrediënten: Glycerine, BIO kamillewater.

Doekjes 72 stuks  

Deze doekjes reinigen, kalmeren en voeden de huid. Ze 
zijn 100% biologisch afbreekbaar. 

Liniment 400 ml

Deze Liniment reinigt de huid en de billetjes van je baby 
in alle zachtheid. 
 Hij bevat 100% natuurlijke ingrediënten: BIO olijfolie en 
BIO bijenwas.

LINIMENT

COUCHES

CRÈME DE CHANGE
CRÈME CORPORELLE

EAU NETTOYANTE
GEL LAVANT

LINGETTES PARFUMÉES
LINGETTES NON PARFUMÉES

LINGETTES DE VOYAGE

BEBIO,
made in local
BEBIO est une marque belge.

Tous nos produits sont développés  
en Belgique (Baillonville) et fabriqués  
en Europe.

LINIMENT

COUCHES

CRÈME DE CHANGE
CRÈME CORPORELLE

EAU NETTOYANTE
GEL LAVANT

LINGETTES PARFUMÉES
LINGETTES NON PARFUMÉES

LINGETTES DE VOYAGE

BEBIO,
made in local
BEBIO est une marque belge.

Tous nos produits sont développés  
en Belgique (Baillonville) et fabriqués  
en Europe.

Lingettes
Calendula & karité

INGRÉDIENTS
INCI : Aqua, Glycerin, Gluconolactone, Olus Oil, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glyceryl Oleate, Dicaprylyl Carbo-
nate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Butyrospermum Parkii Butter*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Lactic Acid, Tocopherol, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

PRINCIPES ACTIFS
Beurre de karité BIO : nourrit et assouplit
Calendula BIO : apaise et rafraîchit
Glycérine : hydrate et protège

EAN : 5 413393 001038 ou 5 413393 001014
Conditionnement : 8
Contenance : 72 ou 20 lingettes

TISSU
100% fibres biodégradables • 100% Viscose • 100% ECO

LOTION LÉGÈREMENT PARFUMÉE
Lotion naturelle qui rencontre les besoins et préférences de toutes les  
mamans – Ingrédients naturels et biologiques – Testé sous contrôle dermatologique.

PACKAGING 
PEsoft touch • Recyclable

•  Nettoient la peau en laissant un film hydratant  
et protecteur

•  Soigneusement formulées sans aucun produit nocif  
pour la santé ou l’environnement

•  Pratiques et faciles à utiliser
•  Conviennent à toute la famille
•  Distribuées à un prix abordable
•  Légèrement et naturellement parfumées

Nettoie, apaise et nourrit la peau 

INGRÉDIENTS
INCI : Aqua, Chamomilla Recutita Flower Water*, Decyl Oleate, Zinc Oxide, Caprylic/
Capric Triglyceride, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Magnesium Sulfate, 
Gluconolactone, Butyrospermum Parkii Butter*, Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Oleate, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Sodium Phytate, 
Sodium Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ben-
zyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

PRINCIPES ACTIFS
Oxyde de zinc : répare et purifie 
Glycérine : hydrate et protège
Beurre de karité BIO : nourrit et apaise
Huile d’amande douce BIO : hydrate et adoucit
Eau de camomille BIO : apaise et assouplit 

CONSEILS D’UTILISATION
Nettoyer soigneusement les 
fesses de bébé et appliquer 
la crème en couche épaisse 
à chaque change.

EAN : 5 413393 001052
Conditionnement : 6
Contenance : 100ml

99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

21,1% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

Crème  
de change
à l’oxyde de zinc

Convient dès  
la naissance

Protège, apaise et répare les irritations de la peau

•  Protège la peau en renforçant la barrière cutanée et prévient l’apparition 
de rougeurs ou d’irritations

•  Apaise les sensations d’inconfort pouvant survenir avec le port des langes
•   Répare en profondeur et aide à régénérer la peau des tout petits
• Minimise les risques d’allergies 

Lingettes
Calendula & karité

INGRÉDIENTS
INCI : Aqua, Glycerin, Gluconolactone, Olus Oil, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glyceryl Oleate, Dicaprylyl Carbo-
nate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Butyrospermum Parkii Butter*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Lactic Acid, Tocopherol, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

PRINCIPES ACTIFS
Beurre de karité BIO : nourrit et assouplit
Calendula BIO : apaise et rafraîchit
Glycérine : hydrate et protège

EAN : 5 413393 001038 ou 5 413393 001014
Conditionnement : 8
Contenance : 72 ou 20 lingettes

TISSU
100% fibres biodégradables • 100% Viscose • 100% ECO

LOTION LÉGÈREMENT PARFUMÉE
Lotion naturelle qui rencontre les besoins et préférences de toutes les  
mamans – Ingrédients naturels et biologiques – Testé sous contrôle dermatologique.

PACKAGING 
PEsoft touch • Recyclable

•  Nettoient la peau en laissant un film hydratant  
et protecteur

•  Soigneusement formulées sans aucun produit nocif  
pour la santé ou l’environnement

•  Pratiques et faciles à utiliser
•  Conviennent à toute la famille
•  Distribuées à un prix abordable
•  Légèrement et naturellement parfumées

Nettoie, apaise et nourrit la peau 
21
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PROEF
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Raclette, fondue … 
Het zijn woorden die ons hart en onze geest meteen verwarmen! 

Deze gerechten zetten de toon dit seizoen. Ze garanderen een warm 
en gezellig avondje onder familie of vrienden.

De selectie van louis

Het is er het seizoen voor! 

Entremont
Raclette Natuur 
250 g

Entremont
Fondue
Savoyarde 3 kazen
400 g

Entremont
Raclette 3 pepers 
250 g

Entremont
Raclette d’Antan 
350 g

Entremont
Racletteschotel 
600 g

Entremont
Raclette gerookt 
op beukenhout 
250 g

Entremont
Le rustique mini-
fondue
150 g
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Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Savencia verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,50
bij aankoop van

een product uit het assortiment van 
Chaumes

(255)5413362004794(3901)005

Louis gaat
Onze natuurlijke rijkdommen en oceanen beschermen begint met een vermindering 
van het plastic in ons leven. Onlangs nog nam louis delhaize het initiatief om plastic 
eetgerei zoals bordjes, bestek en glazen uit zijn rekken te halen.
Ze worden nu vervangen door nieuwe, biologische producten.

Hernieuwbaar – gemaakt 
van plantenvezels

Van een verantwoorde bron – 
bijvoorbeeld hout uit bossen 
met FSC®-label 

Doeltreffende grondstoffen 
– bijvoorbeeld gemaakt van 
gerecyclede materialen.

Composteerbaar – 
gecertificeerd volgens de 
norm EN 13432 of ASTM 
D6400 voor compostering in 
een industriële omgeving

De kortingen van 



Melk, room, een snuifje zout,
en … klaar!
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Het lijkt het openingsbeeld uit een goed-
gevoel-film. De Bierbeekse louis delhaize 
winkel is immers gelegen op een prachtige 
plek tegenover de Sint-Hilariuskerk. Niet 
alleen de parkeergelegenheid voor en 
achteraan en de fietsenstalling nodigen 
de buurtbewoners en passanten uit om 
binnen te springen. Bij het binnenkomen 
heb je meteen een mooi overzicht over de 
winkel en de mooie presentatie van de fruit 
en groenten afdeling.

Het resultaat van een samenwerking in de 
‘remodeling’ tussen Steven en Tom, de 
eigenaars en louis delhaize specialisten.

Langlopende alliantie tussen eigenaars en louis delhaize
Exact twintig jaar geleden koos Steven Vanderheyden voor een 
samenwerking met louis delhaize delfood omwille van de kleinschaligheid 
en de familiale cultuur. Hij transfereerde zijn krantenwinkel in Bertem om 
tot een louis delhaize winkel.

Drie jaar later laat Steven het pand in Bertem over om samen met zijn broer 
Tom de louis delhaize winkel in Bierbeek op te openen. Steven investeert, 
renoveert het gebouw en richt er samen met remodelingspecialist de 
winkel in.

Anno 2020 renoveren Steven, Tom en jawel Eric de winkel aan de huidige 
noden.

Nieuwe meubels, lagere rayons
Bij het binnenkomen springt onmiddellijk de nieuwe presentatie van de 
groenten en fruit in het oog. Aan de rechterzijde het mooie brood- en 
bakkerijmeubel.

LOUIS DELHAIZE BIERBEEK.
NERGENS ANDERS ZO ANDERS
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Steven en Tom kozen er voor om alle rayons te 
vernieuwen naar een meer overzichtelijk model. 
Op het uiteinde - de zogenaamde Gondola - staan 
producten in promotie en producten waarvan Steven 
perfect weet dat zij heel erg in de smaak vallen bij 
de klanten.

Boven de diepvriestoog trekken de mooie rekken met de zoute snacks 
je aandacht. Deze vallen vooral in de smaak bij de schoolgaande jeugd.

De zeer mooi opgestelde wijnrayon maakt een reis rond de wereld over 
een viertal meter. Steven die lang geleden nog een restaurant runde kent 
het wijnassortiment door en door. Hij is dan ook een uitstekende raadgever.

Tevreden klanten
De reacties van de klanten zijn unaniem 
positief en zelfs enthousiast. Het overzicht 
bevalt hen en de indruk dat er meer 
producten worden aangeboden is groot. 
Tijdens de lockdown en ook nu de 
maatregelen zijn versoepeld, zijn er meer 
klanten die de winkel hebben ontdekt en 
er terugkomen. 

Lokaal winkelen zit in Bierbeek duidelijk 
in de lift. Vooral jonge inwijkelingen 
die zich hebben gesetteld in de nieuwe 
wooneenheden in de buurt, doen er hun 
‘snelle boodschappen’. Deze klanten 
hebben immers geen zin om aan te schuiven 
en nemen graag de tijd voor een babbel.

De passie waarmee Steven vertelt over ‘zijn’ louis delhaize is aanstekelijk 
en blijft ons bij. Ben je in de buurt, spring dan zeker even binnen in de 
louis delhaize aan de kerk in Bierbeek!
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 presenteer u 
Ontdek de inspirerende bakwereld van Niamh (*)

Het Belgische merk Niamh staat voor smaakvolle bakmixen met een unieke 
twist. Of je nu een beginnende bakker bent of een ervaren chef, met hun 
verfijnde smaken en inspirerende recepten zet je elke keer weer een heerlijk 
brood op tafel.

De Belg, een echte broodliefhebber
Wij Belgen houden van brood. Het liefst eten we een smaakvol brood 
boordevol voedzame ingrediënten zoals vezels, havervlokken, noten of 
gekiemde granen.

Uit recente cijfers van GfK blijkt dat we terug meer en meer brood eten. 
Brood is dan ook een ideale aanvulling als je gaat voor een gezonde 
levensstijl. Het levert een aanzienlijk hoge bijdrage aan eiwitten, vezels, 
vitamines en mineralen. Brood bevat zelfs zoveel voedingsstoffen dat er 
weinig voedingsmiddelen aan kunnen tippen.

Het plezier van thuisbakken
Bakken, dat is genieten van elk moment. Dat is genieten van een inspirerend 
moment in de keuken en een heerlijk moment aan tafel. Een brood mengen, 
kneden en bakken geeft je een ontspannen gevoel en is tegelijkertijd een 
fijne gelegenheid om rustig bij te praten, plezier te maken en te proeven 
van zelfgemaakt lekkers.

Tijdens de lockdown-periode vonden veel gezinnen hun plezier in 
thuisbakken. Het rustgevende gevoel, de fijne familiemomenten en lekkere 
bakcreaties waren tijdens deze bijzondere periode een welgekomen 
extraatje.

(*) Enkel geldig in deelnemende louis delhaize
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Smaakvolle bakmixen met een unieke twist
Niamh staat voor smaakvolle bakmixen met een unieke twist. Elke bakmix 
is namelijk voorzien van een vernieuwend recept of ingrediënt. Zo bak je 
met de Niamh wereldmixen lokale broodspecialiteiten, zoals een Italiaanse 
focaccia of Indiase naan. En de Niamh broodmixen bevatten stuk voor stuk 
unieke ingrediënten zoals vezels, havervlokken, noten of gekiemde
granen.

Bakken met Niamh is ook erg gemakkelijk. Alle mixen zijn voorzien van 
zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, uitgebreid geteste recepten én 
ontwikkeld met een all-in-formule. Je hoeft enkel water en/of olijfolie toe te 
voegen en je broodje is gebakken.

Inspirerende recepten voor een heerlijk bakmoment 
Bij Niamh vind je volop inspiratie om van jouw bakmoment iets unieks 
te maken. Want naast unieke mixen zorgt Niamh ook voor inspirerende 
recepten. Zoek je tips om je eerste brood te bakken? Een leuk recept 
om je boterham te beleggen? Of een creatief idee voor een bakdag met 
de kinderen? Neem een kijkje op hun website, niamhbaking.com, laat je 
inspireren, en maak er een heerlijk bakmoment van.



met of zonder suiker
Geweldige Coca-Cola smaak,

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA en COCA-COLA ZERO zijn gedeponeerde merken van The Coca-Cola Company.                                                                                                                                         
                                                               VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv - 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.

20200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   220200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   2 29/07/2020   17:0229/07/2020   17:02
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met of zonder suiker
Geweldige Coca-Cola smaak,

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA en COCA-COLA ZERO zijn gedeponeerde merken van The Coca-Cola Company.                                                                                                                                         
                                                               VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv - 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.

20200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   220200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   2 29/07/2020   17:0229/07/2020   17:02

Ontdek de intense smaak
van Fuze Tea.

LAAG IN  
CALORIEËN

NIEUWZONDERSUIKER

© 2020 DP Beverages. FUZETEA is a registered trademark of DP Beverages.
Fuze Tea bruisend zijn dranken met thee-extract en 1% sap uit concentraat.
VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv -  Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.  

20200729_KIM_105x148mm_FUZETEA_NOSUGAR_MONLOUIS_FR_NL.indd   120200729_KIM_105x148mm_FUZETEA_NOSUGAR_MONLOUIS_FR_NL.indd   1 29/07/2020   09:0129/07/2020   09:01
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Nutri-Score … Wat is dat?
De Nutri-Score is een systeem voor voedingsinformatie dat werd ontwikkeld 
door het Franse ministerie voor Volksgezondheid. De Belgische FOD 
Volksgezondheid nam het over.

Het logo staat op de voorkant van de verpakking en 
informeert je over de voedingswaarde van het product. 
Je herkent het aan de vijf letters:

 9 A, de beste score 
 9 B, C en D
 9 E, de slechtste score

Waarom staan wij achter de Nutri-Score?
Voeding is heel belangrijk als je gezond wilt leven.

Dankzij voedingsinformatie ben je je meer bewust van wat je eet en kun je 
de juiste keuzes maken. 

Maar die informatie is niet voor iedereen even duidelijk.

De Nutri-Score op de producten is gebaseerd op de voedingssamenstelling 
van 100 g product zoals het wordt verkocht en houdt rekening met twee 
factoren.

 9 te beperken voedingsfactoren, bij een overmatige consumptie:
calorieën, verzadigde vetzuren, enkelvoudige suikers en zout.
 9 te bevorderen voedingsfactoren: vezels, proteïnen, fruit en
groenten, peulvruchten en noten.

De score is de balans tussen gezonde voedingsstoffen (fruit, groenten, 
vezels en proteïnen) en schadelijke voedingsstoffen (verzadigde vetten, 
suiker, zout en calorieën).

Meer informatie over
www.health.belgium.be/fr/le-nutri-score
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Alpro Soja 
Yoghurt Vanille 
500 g

Dilea Yoghurt 
Natuur zero 
lactose 125 g

Activia Yoghurt 
Granola 165 g

Danone Light 
& Free Perzik-
Passievrucht 
115 g

Danone
Petit Suisse
6 x 60 g

De gezonde selectie van louis



Bereiding
  Vraag een volwassene om

de oven voor te verwarmen op 
180 °C. 

   Rol het deeg samen met zijn 
papier

uit in een taartvorm.

  Hak dan samen de spinazie

fijn. Snij de porties La Vache qui 
rit in stukjes.

  Klop de eieren onder de
room in een kom. Doe er de 
gruyère, de hamblokjes, de La 
Vache qui rit, zout en peper bij. 

   Giet deze bereiding op de 
taartbodem en bestrooi met 
fijngehakte spinazie.

   Zet twintig minuten in de oven.

Ingrediënten
 9 20 cl room

 9 100 g geraspte gruyère

 9 200 g hamblokjes

 9 100 g diepgevroren spinazie

 9 Vier porties La Vache qui rit

 9 Twee eieren

 9 Een vel bladerdeeg

 9 Peper en zout

Mmmm, zo lekker! 

Kleine Chef louis
Quiche lorraine met
La Vache qui rit
en spinazie

15 min. 12 min.

Gemakkelijk
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Aarzel niet om je creaties met ons te delen op de 
sociale media  



Mmmm, zo lekker! 

NEW

KIES VOOR BIO
DE EERSTE

LICHTE BIO ROOM
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Alternatief eten
Eén keer per week eet ik vegetarisch!
Vijf goede redenen om vegetarisch te eten 
1. Er lijden minder dieren

Want dieren voelen pijn en hebben emoties.

2. De planeet wordt er beter van 

Wist jij dat een vegetariër 50% minder broeikasgassen opwekt dan een 
vleeseter?
En dan hadden we het nog niet eens over de overbevissing en de 
overconsumptie van water in de veeteelt!

3. Het is gezonder

Het is bewezen dat vegetariërs minder gezondheidsproblemen hebben, 
zoals hart- en vaatziekten en bepaalde kankers.

4. De hele planeet wordt gevoed

Maar liefst 70% van de landbouwgrond wordt gebruikt om veevoeder te 
maken … Wist je dat meer dan een derde van de graangewassen naar 
dieren gaat?
Daarmee kun je twee miljard mensen te eten geven!

5. Je geeft minder geld uit

Vlees is goed voor gemiddeld 60 euro van de maandelijkse uitgaven voor 
boodschappen.
Dat is 20% van het totale voedingsbudget van gezinnen!

36

De selectie van louis



Bereiding
 9 Verwarm de oven voor op 

180 °C.

 9 Prak de bananen in een kom. 
Gebruik een vork of een 
pureestamper.

 9 Doe er de bloem en het 
bicarbonaat (of de gist) bij. 
Vermeng kort om het bicarbonaat 
onder de bloem te roeren.

 9 Doe er de suiker, het amandel- 
en vanillepoeder bij. Vermeng.

 9 Doe er dan de olie en het 
water bij, gevolgd door de 
chocoladestukjes. Roer opnieuw.

 9 Voeg tot slot de appelazijn toe 
en vermeng. Deze laatste stap 
zorgt voor een luchtige cake.

 9 Giet in een ingevette taartvorm.

 9 Zet één uur in de oven.

 9 Laat de cake afkoelen voor je 
hem in plakjes snijdt. En dan … 
smullen maar! 

Ingrediënten
 9 Drie heel rijpe of overrijpe 

bananen 

 9 200 g bloem

 9 Een theelepel natriumbicarbonaat 
(of gist)

 9 85 g blonde suiker of rietsuiker

 9 50 g amandelpoeder

 9 Een halve theelepel vanillepoeder

 9 85 g neutrale olie
(zoals zonnebloemolie)

 9 100 ml water

 9 40 g chocoladestukjes

 9 Een eetlepel appelazijn

Smakelijk! 

Het veggie-recept 
van 
Veggie Banana Bread

15 min. 1 uur

Gemakkelijk
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- € 1
bij aankoop van

twee producten uit het
assortiment koekjes van Milka

150 g - 260 g 
naar keuze

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Pepsico verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,75
bij aankoop van

 een product uit het assortiment van 
Quaker

450, 800 en 5 x 35 g
naar keuze

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Mondelez verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

(255)5410051001683(3900)001

(255)5410188000962(3902)075

De kortingen van 
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- € 0,50
bij aankoop van

  een Caprice des Dieux 125 g

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Eru verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon 
binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- 0,35 €
bij aankoop van

twee producten van Eru 100g
naar keuze

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Savencia verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

(255)5413362004787(3901)005

(255)8718700000474(3902)035

De kortingen van 
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Grote herfstwedstrijd (*) 

Van 5 oktober tot 23 oktober 2020

Zin in lekkere en gezonde 
producten van topkwaliteit? 

Dan is deze wedstrijd iets voor jou!
Ga snel naar onze Facebook- en 
Instagram-pagina.

Om deel te nemen, moet je 
gewoon aandachtig kijken naar dit 
louis delhaize mandje vol heerlijke 
producten van louis.

Wie kan raden hoeveel producten 
er in dit mandje zitten of dit aantal 
het dichtst benadert, wint de 
inhoud ervan.

Nieuwsgierig naar de producten van louis?
Ga naar https://louisdelhaize.be/nl/onze-producten/ 
of naar de winkel.  

Op Facebook
& Instagram!

louisdelhaize
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Klaar om te smullen?
Veel succes!



De geneugten van elzaswijn

Druiven: Pinot Gris

Dit is een wijn met gerookte aro-
ma's en toetsen van gedroogd 
fruit. 

Hij biedt een mooie complexiteit 
en een aanhoudende, kruidige 
afdronk.

Ideaal bij vis of comté. 

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGarde
4 jaar8 - 10 °Elzas

Pinot Gris 75 cl

louis comté 140 g
De selectie van 

Ons vakmanschap drink je met verstand.42



Riesling 75 cl

Druiven: Riesling

Sec en vol karakter, met aroma's 
van fruit en vuursteen. 

Hij heeft een krachtige aanzet 
maar wordt in de mond al snel 
evenwichtig en lang.

Ideaal bij vis of geitenkaas. 

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGarde
3 jaar8 - 10 °Elzas

louis gerijpte geitenkaas 120 g
De selectie van 

Ons vakmanschap drink je met verstand. 43
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- 1,25 €
bij aankoop van

een clip Hapkin 
4 x 33 cl

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Spadel verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,50
bij aankoop van

twee flessen Spa Touch
naar keuze

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Alken Maes verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

(255)5410013006374(3901)005

De kortingen van 

(255)5410263005271(3902)125



Halfvolle
BIO melk 1 L

Verse
karneboter 200 g

Yoghurt Natuur
Muesli 160 gYoghurt Greek

Style 700 g

Pur Natur Yoghurt Natuur 500 g

De selectie van  

Biologisch, lekker en gezond

De biologische zuivelproducten zijn niet alleen lekker maar 
ook heel gezond. Zet ze dus zeker op het menu! 

De producten van Pur Natur zijn uniek, en dat proef je! 

Er is voor ieder wat wils.

Alle producten van Pur Natur zijn gemaakt met verse, 
gepasteuriseerde en biologische melk.

Pur Natur, een Belgisch merk 
dat lief is voor de planeet
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Trots op onze heerlijke Belgische producten 
  De Belgen zijn fijnproevers. We doen niets liever dan eten!

Van hoofdgerecht tot dessert, via het tussendoortje … Ontdek de heerlijke 
producten van louis om op ieder moment van de dag van te genieten.

 Quiche lorraine 400 g
Wist je dat  … de beroemde quiche lorraine eerst een 
volksgerecht was om te delen? Het werd gemaakt op de 
dag dat er brood werd gebakken. Een restje brooddeeg 
werd dan plat gemaakt en in het gemeenschappelijk bak-
huis gebakken. 
Nu is het een niet meer weg te denken familiegerecht dat 
snel en gemakkelijk is te maken. Lekker en gezellig!

 Quiche brie en spinazie 400 g
Deze heerlijke, ambachtelijke quiche wordt in België be-
reid met kwaliteitsvolle ingrediënten: spinazie, brie, to-
maten, Provençaalse kruiden … Een lekkernij!

 Quiche met zalm 400 g
Zalm bevat veel vitaminen B12, B3 en D en is dus een 
kostbare bondgenoot van je gezondheid.

Onze quiches van  worden bereid met de
grootste zorg, zonder bewaarmiddelen of additieven.
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 Chocoladecake 600 g
Onze cake met heerlijke Belgische chocolade en eieren 
van boerderijen uit de streek. Smulplezier verzekerd!

 2 eclairs
Wist je dat de eclair of 'het sjoeke' niet altijd zo heeft ge-
heten? 
In de eerste helft van de 19de eeuw werd het gebakje nog 
'pain à la duchesse' genoemd. Het was toen een vinger-
vormig gebakje van soezendeeg dat in amandelen werd 
gerold.
In de 19de eeuw kreeg Antonin Carème, misschien wel 
de grootste banketbakker uit de geschiedenis, het idee 
om de amandelen weg te laten. Hij vulde de lekkernij met 
banketbakkersroom met chocolade en streek er suikergla-
zuur over. De eclair was geboren!
De eclairs van louis worden bereid in een klein Belgisch 
atelier, met ambachtelijk soezendeeg.

 Appelcake 600 g
Geef als tussendoortje of zelfs het dessert eens deze ap-
pelcake van louis. Dat wordt gegarandeerd een succes!  
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Gemakkelijk
Bakken
15 min.

Bereiding
10 min.

Ingrediënten voor 6 personen
Voor de quiche met groenten

 9 Een courgette 

 9 80 g jonge spinazie

 9 Olijfolie

 9 Drie eieren

 9 8 cl melk

 9 50 g gorgonzola

 9 50 g kikkererwten

 9 50 g geraspte kaas

Voor de salade

 9 Vijf kerstomaatjes

 9 50 g rucola

 9 Een kwart rode ui 

 9 Een halve eetlepel 
pijnboompitten

 9 Een theelepel olijfolie

 9 Peper en zout

De speciale bento box-lunch van de herfst
Quiche met groenten, bodem van 
courgette 

Bento box
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Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Was de courgette 

en snij hem met de mandoline in lange repen. Leg ze 
op de bodem van een kleine, ingevette ovenschotel. 
Was de spinazie en bak hem kort in de olie. Kruid met 
peper en zout. Klop de eieren onder de melk en voeg 
peper en zout toe.

2. Verdeel de gorgonzola, de spinazie en de kikkererwten 
over de courgettebodem en giet er het eiermengsel over. 
Werk af met geraspte kaas. Zet vijfentwintig minuten in 
de hete oven. Laat afkoelen en snij in stukken.

3. Maak de salade: was de kerstomaatjes en snij ze in plak-
jes. Spoel de rucola en vermeng hem met de gepelde 
en fijngehakte rode ui. Bestrooi met pijnboompitten en 
besprenkel met olijfolie. Breng op smaak met peper en 
zout.

4. Leg stukjes quiche met courgette in één vak van de 
bento box en schep salade in een ander vak.

Tip
Hou de baktijd goed in de gaten. 

De exacte duur hangt af van de grootte van je schotel.

Kijk dus regelmatig eens in de oven.

Alternatief
Zin in een al klaargemaakte versie? 

Ontdek onze heerlijke quiches van louis!

Smakelijk!
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- € 1
bij aankoop van

vier flessen Arizona van 500 ml
naar keuze

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Palm verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon 
binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 1
bij aankoop van

een clip CORNET 4 x 33 cl

Bon geldig van 22 september 2020 tot 31 december 2020. Ddrinksverbindt er zich toe de tegenwaarde van deze 
bon binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden 
van deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 januari 2021 voor controle en betaling naar High Co
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

(255)5425032060313(3900)001

(255)5410783000961(3900)001

De kortingen van 
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 Het bewijs dat je 
verantwoord én lekker kunt eten
Volle melk met chocoladesmaak 33 cl
Fairebel verbindt zich ertoe meer te betalen voor de cacao om 
te verzekeren dat de producenten de fairtrade-minimumprijs 
krijgen.
Fairebel garandeert de naleving van de maatschappelijke, 
economische en ecologische afspraken van de fairtrade-nor-
men.

Een deel van de winst van dit product gaat naar het ontwikke-
lingsproject ‘Women School of Leadership’ in Ivoorkust.

De volle melk met chocoladesmaak van Fairebel werd be-
kroond met drie gouden sterren tijdens de Superior Taste 
Award van 2016.

Halfvolle melk 1 L 
Rijk aan vitamine D, lekker en altijd 100% Belgisch.

Ongezouten boter 250 g    
Fairebel is een nieuwe telg rijker, namelijk eerlijke boter bereid 
met 100% Belgische melk. Om te gebruiken op de boterham, 
in gebak en andere lekkere bereidingen, tot groot genoegen 
van je smaakpapillen! 

De boeren van Fairebel verbinden zich ertoe hun koeien min-
stens 6 uur per dag en 120 dagen per jaar te laten grazen in de 
wei. Zo wordt er melk geproduceerd die dierenwelzijn en een 
unieke, authentieke smaak harmonieus verenigt.

De melk wordt dagelijks afgeroomd volgens de ambachtelijke 
methode voor de bereiding van boter, op basis van ultraverse 
room. 
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SPAAR VOOR JE GRATIS FLES
CAVA GRAPUS !
van 4 november tot 31 december 2020

(*
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 7
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cl

(*)  Zie voorwaarden op de spaarkaart. Vraag je kaart aan de kassa. Ons vakmanschap drink je met verstand.
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20202020
20202020

20202020
20202020

20202020

Échangez
vos cartes d’épargne
jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Collectez
vos timbres du 7 octobre 2020
jusqu’au 15 décembre 2020 inclus.

Recevez
un timbre par tranche d’achat  
de 15�€ et par produit participant.

Wissel
je ingevulde spaarkaarten
 in tot en met 31 december 2020.

Verzamel
je spaarzegels van 7 oktober 
2020 tot en met 15 december 
2020.

Ontvang
een spaarzegel per aankoopschijf
van €�15 en per deelnemend product.

COLLEZ
ICI

KLEEF 
HIER

COLLEZ
ICI

KLEEF 
HIER

COLLEZ
ICI

KLEEF 
HIER 20202020
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

18 15

MONT-SAINT-JEAN
BRASSERIE • DISTILLERIE

WATERLOO

FERME
™

waterloo-beer.be • fermedemontsaintjean.be

TYPE - Triple Blonde

ALCOHOL - 8 %

GISTING - Hoog
Gisting op fles

EBU - 25,5

TEMPERATUUR - 4°- 6°c
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Knutselen voor Halloween
De zes geboden voor een geslaagd pompoenhoofd
1. Kies je halloweenpompoen goed uit 
Pompoenen zijn er in alle vormen, soorten en kleuren. De pompoen die jij 
nodig hebt, is mooi oranje en rond. Hij weegt doorgaans vijf kilo en heeft 
een groene steel. 

2. Snij de bovenkant van de pompoen 
Laat dit klusje wel over aan een volwassene. Snij de bovenkant van de 
pompoen om een hoedje te maken. Je kunt dit hoedje straks, wanneer je 
klaar bent, weer op je pompoen plaatsen.
Je kunt de pitten bewaren om ze te roosteren in de pan of om ze te 
gebruiken voor je volgende activiteiten met de kinderen. Het zijn mooie 
versieringen!

3. Hol de pompoen uit 
Schep het vruchtvlees uit de binnenkant van je pompoen. Je kunt hiervoor 
een ijsschep maar ook een grote lepel gebruiken.
Schraap met de lepel over de binnenkant van de pompoen, alsof je 
ijsbolletjes gaat maken. Bewaar het vruchtvlees om er later lekkere 
halloweensoep van te maken.

4. Geef je pompoen een gezicht 
Om het gezicht gemakkelijker uit te snijden, kun je het eerst rechtstreeks 
op je pompoen tekenen. Een ideaal taakje voor de kinderen!
Gebruik een stift op waterbasis. Als je dan niet perfect op de lijn snijdt, kun 
je de stift nadien nog gemakkelijk uitwissen.
Teken geometrische en rechte vormen. Driehoekjes, bliksemschichten … 
Uitsnijden wordt zo wat gemakkelijker!

5. Snij het gezicht van je 
lantaarn uit
Laat ook deze stap over aan 
een volwassene, want de schil 
van een pompoen is heel hard.

Volg met een scherp mes de 
lijnen die je met de stift maakte. 
Vorm eerst de ogen, dan de 
neus en tot slot de mond.
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Je inspanning mag worden beloond … Warm je 
gezellig samen rond heerlijke soep!

6. Zet er een kaars in 
Nu moet je alleen nog een kaars in je pompoen zetten.

Bereiding
 9 Hak de ui fijn en snij de wortels 

en butternut in blokjes. Bak ze 
in olijfolie. 

 9 Zet ze net onder water en doe 
er het blokje kippenbouillon 
bij.

 9 Laat afgedekt 25 minuten 
koken. Giet er de room bij, 
mix alles en breng op smaak 
met peper en zout. 

Ingrediënten
 9 Ingrediënten voor vier personen

 9 Een butternut (pompoen)

 9 Twee wortels

 9 Een ui

 9 Een blokje kippenbouillon

 9 Twee eetlepels room

 9 Olijfolie

 9 Peper en zout

 9 Kerriepoeder Proef … en smul!

Soep Butternut-Wortel



Geldig op 3 en 4 oktober 2020,
naar aanleiding van het weekend van de klant,

enkel in de deelnemende winkels van louis delhaize
.

Zolang de voorraad strekt,
maximaal één per weekend en per klant.

  
 Gratis product ten laste van de deelnemende winkel.louisdelhaize.be

facebook.com/louisdelhaize

instagram.com/louisdelhaize.be

Weekend
van de klant, 

op 3 en 4
oktober
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