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Didier, louis delhaize Villers-le-Bouillet
In 2018 ben ik met louis delhaize voor het eerst in zee gegaan. Al snel werd ik 
met het team vertrouwd. 

De filosofie van louis delhaize bevalt mij: eerlijkheid, transparantie, een open 
geest, striktheid,... 

Ik werk al meer dan 30 jaar in het beheer van supermarkten en kan prat gaan 
op een grondige kennis van deze sector, maar louis delhaize geeft iedereen 
de kans om zich in deze ervaring te lanceren! 

Als buurtwinkel is de relatie met onze klanten zeer belangrijk. Met de prijs 
van Verdienste voor de beste handelaar van 2021 op zak, hou ik ervan om in 
de activiteiten van het dorp te investeren. Mijn klanten kennen mij allemaal! 
Ze komen niet alleen voor de goede sfeer in de winkel, maar ook voor ons 
gevarieerde productenaanbod. 

Ik maak er een erezaak van om lokale producten aan te bieden. In mijn 
assortiment vind je vlees afkomstig van een boerderij op 1 km van mijn 
winkel, bloem van een lokale maalderij, lokale en artisanale bieren, maar ook 
vinaigrette, koolzaadolie, gin, eieren,... 

Ik ben overtuigd van de producten van louis delhaize. De voorbije jaren is het 
gamma flink uitgebreid en er waren mooie nieuwigheden die het daglicht 
zagen, zoals een bier gebrouwen in België, of hun heerlijke koffie. De klanten 
houden van een goede prijs-kwaliteitverhouding voor heerlijke producten die 
vaak Belgisch zijn.

Mijn tip voor een geslaagd feestje? Heel eenvoudig: omringd zijn door mensen 
die jou dierbaar zijn. Stel je bord samen met producten die niet het hele jaar 
door verkrijgbaar 
zijn. Momenteel 
is truffel de grote 
trend. Ik  geef mijn 
klanten graag wat 
tips en wil hen “dat 
ietsje meer” geven 
om hun gerechten 
op te fleuren. 

Gerant aan het woord!

Het tevreden team van Villers-le-Bouillet
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Edito
Vier deze magische periode met louis! 

Het eindejaar staat voor de deur. De winterse ijzel ook. Tijd om 
vitamines bij te tanken… Ontdek de weldaden van ons fruit en onze 
wintergroenten, die men met mate dient te gebruiken, op pagina 
29 en 30.

En wie eindejaar zegt, denkt natuurlijk ook aan kerstmis. 
Wat inspiratie nodig? 

In dit nummer vind je overheerlijke recepten, maar ook heel wat 
ideeën en tips voor een onvergetelijke feestdis. En niet te vergeten 
wat knutselideetjes in dit thema, om jouw creativiteit te stimuleren! 

Goede wijnen kiezen is van vitaal belang voor een onberispelijke 
maaltijd. 
Volg de tips van onze expert op pagina 16.

Onze Facebookwedstrijd helpt je om deze magische periode 
te verlengen. Wil je graag meer weten? Afspraak op pagina 40!

Onze rubriek “Menu van de week” is deze week aan 
detox-recepten gewijd. Ideaal om voor of na deze periode 
vol rijke, overdadige maaltijden uit te proberen. 

Detox rijmt met gezond en licht, maar ook met smaak!
Wedden dat je sommige recepten voor de rest van het jaar 
zult bijhouden. Ontdek onze menu van de week op pagina 36.

Het hele team van jouw louis delhaize wenst je een mooi 
eindejaar toe, en vooral sprankelende, onvergetelijke 
feestdagen!
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BAHLSEN BY DESIGN

CHOCO LEIBNIZ MELK 
Petit Beurre met een heerlijk laagje melkchocolade



 O
nt

dek
 ook

krab kip curry vlees

Lekker 
als geen ander.
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Back to school 

Een feestdis met louis
5 tips voor een onvergetelijke feestdis.

1. Niet meer dan 3 kleuren!

Die regel ligt aan de grondslag van goede smaak. Niet meer dan drie 
kleuren om een mooie harmonie te behouden. Natuurlijk kies je best voor 
kleuren die goed bij elkaar passen. Voor een feestdis gaat de trend uit naar 
klassieke combinaties: wit en rood, blauw en wit, goudkleurig en zwart, 
zilverkleurig en wit...

2. Zorg voor meer lichtbronnen 

Voor een eindejaarsfeest is een mooi 
verlichte tafel gewoon het einde. Mooie 
kaarsen, kandelaars, kaarsenhouders...
Zorg voor meer lichtbronnen voor een 
trendy feestdis. Speel met verschillende 
maten, vormen en modellen. Plaats mooie 
kaarsenflessen, en leg in het midden van 
de tafel eens een slinger met lampjes!
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3. Gebruik de tafelaccessoires als decoraties

Op  tafel zijn er heel wat voorwerpen onmisbaar: een zoutvatje, 
een  pepermolen, een broodmandje, een champagnekoeler, een 
messenhouder, enz. Waarom dan geen volwaardige decoratie maken van 
deze elementen?
Het zijn de details die het grote verschil maken!

4. Verzorg de details met naambordjes

Kleine naambordjes op elk bord: wat kun je nu nog meer bedenken om 
jouw etentje cachet te geven? Maak ze zelf met de natuur als inspiratiebron, 
voor een harmonieus en origineel resultaat. Geef de denappels in jouw 
tuin een nieuwe bestemming, of gebruik kleine dennentakjes. Je kunt je 
ook uitleven in creatief knipwerk, om jouw naambordjes de vorm van een 
dennenboom, een hert, een ster of een geschenkje te geven.
Willen de kleine hummels ook meehelpen om jouw tafel te versieren? 
Op pagina 28 vind je een heel leuk knutselideetje! 

5. Vergeet de tafelloper niet!

Dit is het belangrijkste element van 
je tafel en bepaalt vooral de sfeer. 
Concentreer je ook hier opnieuw op 
typische kerstelementen. Bijvoorbeeld 
hout? Voeg kaarsen en glanzende 
slingers toe, om een gezellige sfeer te 
creëren. Dennentakjes hier en daar op 
tafel, eucalyptus, maretak, denappels: 
de natuur bulkt gewoon van goede 
inspiratie voor een elegante tafelloper.

De selectie van louis
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Laat jouw baby stilletjes met het plezier van smaken kennismaken!

Nestlé Yogolino aardbei framboos 
Jouw baby van 4 tot 36 maanden heeft 2 keer zoveel calcium nodig 
als een volwassene. Daarom heeft Nestlé een gamma zuivelproducten 
ontwikkeld die speciaal voor de baby zijn aangepast. Ze dekken 30% van 
zijn dagelijkse behoefte aan calcium, zink en magnesium, voor stevige 
botten, en om je baby te helpen gezond op te groeien. 

De aangepaste porties en de gladde textuur zijn ideaal voor zijn eetlust.
Zonder bewaarmiddelen, zonder kleurstoffen en met natuurlijke aroma's.

Ontdek 3 andere, heerlijke smaken in je louis delhaize.

10

De nieuwigheden van  



Begin je dag met veel energie met de verse kaas Campina! 

Campina magere verse kaas 2 x 180 g
De verse kaas van Campina heeft een typische zachte, smeuïge smaak.  
Het is een 100% natuurlijk product dat zeer rijk is aan essentiële voedingsstoffen. 

Het is van nature rijk aan eiwitten en calcium, verkrijgbaar in een verpakking 
van 2 x 180 g.

Voeg er naar smaak granola en fruit aan toe, voor een overheerlijk
ontbijt.

Campina verse kaas – 500 g
De verpakkingen van 500 g zijn perfect voor gezinnen. Ze zorgen voor minder 
afval en laten gezinnen van een voordeligere prijs genieten.

11
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Ontdek de autentieke smaak van Mousline en herbeleef je kindertijd 
met Maggi Mousline natuur! 

Maggi Mousline natuur 4 x 130 g 
Een smeuïge puree met een unieke smaak, klaargemaakt met 99% Franse 
aardappelen en zonder toegevoegde kleurstoffen of bewaarmiddelen. 

Een ideaal formaat voor gezinsmaaltijden!  

De nieuwigheden van  
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Ontdek de verrassende Rochefort Triple Extra. 

Rochefort Tripel – 33 cl
Blond trappistenbier, met 8,1° alcoholgehalte.

Na 100 jaar maakt de abdij Notre Dame Saint Rémy van Rochefort 
opnieuw een blond bier die destijds werd gebrouwd van 1920 tot 1923, 
met alle smaken van Rochefort.

Laat je bekoren door de zweem van geroosterd brood, honing, gist, 
citrusvruchten en kruiden...

Opdienen tussen 6 en 9°C, voor een optimale degustatie.

Wist je dat … 
De kleur die werd weerhouden voor de Triple Extra is paars, 
de kleur van de vriendschap. 
Het motto van de abdij, “Curvata resurgo”, dat op het kroonkurkje 
staat, betekent “gebogen richt ik mij weer op”.

De nieuwigheden van  
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2 min.
Gemakkelijk

Bereiding
10 min.

Ingrediënten voor 6 personen
• 250 g bloem

• 40 cl volle melk

• 75 g bruine suiker

• 50 g boter

• 2 hele eieren

• Een zakje bakpoeder

• Een halve theelepel  
fijn zout

• Een theelepel kaneel

• Een beetje ahornstroop

• Gedroogde vruchten

Het ontbijt van louis
Pancakes met kaneel
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Bereiding
• Giet de bloem, de suiker, het bakpoeder en het zout in 

een kom. Meng en breek daarna de eieren. Laat de boter 
smelten en voeg de gesmolten boter aan de bereiding 
toe. Bestrooi met kaneel en meng goed. 

• Giet de melk geleidelijk erbij tot je een homogene pasta 
verkrijgt die een beetje dik is. Laat 10 minuten rusten.

• Verwarm een pan die lichtjes met olie is ingevet. Doe 
een pollepel deeg in de pan en laat aan één zijde bakken 
tot je kleine gaatjes ziet verschijnen. Draai de pancake 
voorzichtig om en laat nog een minuut aan de andere 
kant bakken. 

• Houd de pancakes in een lauwwarme oven terwijl je 
de rest van het deeg afbakt. Overgiet met ahornstroop 
en dien meteen op.

Alternatief  
Geen tijd om uw pancakes te bereiden? 

In ons louis-gamma vind je hapklare 
ontbijtideetjes: croissants, donuts,  

vers fruit, ... 
Afspraak in je louis delhaize! 

Let op de dikte. Soms zijn pancakes moeilijk 
te bakken wegens hun dikte. 

Hoe dikker de pancake, hoe minder hij bakt  
en hoe minder lekker hij wordt.

Lekker smullen! 

Tip

15
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Onze feestwijnen!
Maak een onberispelijk feestmaal klaar dankzij 
de combinatie wijnen-gerechten van onze expert.

Sancerre Blanc 2020 - 75 cl
Het intens fruitige boeket kondigt smaken van brem en 
kamperfoelie aan. Het heeft diepe, fluweelzachte aroma's.

Ideaal bij alle soorten vis.

Saint Veran Les maillettes - 75 cl
Ademt aroma's van bloemen, honing, geroosterde en 
gebrande toetsen. De houtaccenten versmelten harmonieus 
in het aromatische palet van deze ronde, rijke en gulle wijn.

Wij raden aan om deze wijn bij vis en wit vlees te drinken.

Monbazillac Marquis Bailly 19 - 75 cl
Goudgele kleur, licht fruitige neus, levendige mond.

Combineert perfect met foie gras en met het dessert.

Alsace Gewurztraminer - 75 cl
Krachtig en typisch, vol en rond, met kruidige toetsen van peper 
en koriander, en bloemenaccenten, waaronder roos en pioenroos.

Te combineren met de aperitief, desserts, kaas, maar ook met foie 
gras en de Aziatische keuken.
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Bourgogne Pinot Noir - 75 cl
Dit is een rijke wijn met toetsen van rood fruit. 
Een volle mond met zijdezachte tannines.

Lekker bij wit en rood vlees.

Saint.Emilion Château Haut Bruly - 75 cl
Deze wijn heeft een fijne en aangename neus met houtachtige, 
geroosterde en vanilletoetsen. In de mond fijne en kwaliteitsvolle 
tannines.

Ideaal bij rood vlees, kaas en wild.

Haut.Médoc Château Le chêne 1 7 - 75 cl
Een fruitige neus van aardbei en zwarte bessen. Een volle en 
soepele aanzet met een mooie structuur.

Drink deze wijn bij rood vlees of kaas.

Barolo Luca Bosio - 75 cl
Volle, heel fruitige wijn met zijdezachte tannines.    

Gaat heel goed samen met stoofpotjes en kaas.
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Krafpapier, een absolute must
Kraftpapier kun je naar wens personaliseren. Het is vooral 100% gerecycled 
en recyclebaar. Kortom: de ideale keuze voor een ecologisch verantwoorde 
kerstverpakking. Bovendien kun je het naar wens personaliseren door 
er mooie tekeningen op te maken, of een dennentakje ertussen te steken, 
of misschien een trosje gedroogde lavendel met een touwtje rond! 

Krantenpapier
Met krantenpapier kun je voorwerpen 
van verschillende vormen en groottes 
inpakken, omdat je makkelijk meerdere 
vellen samen kunt gebruiken om 
grotere cadeaus mee in te pakken.

Furoshiki: een originele 
cadeauverpakking met klasse, 
en zonder afval
Uit de Japanse traditie stamt dit idee om 
wegwerpcadeaupapier te vervangen door 
een elegante, ecologische verpakking. 
De furoshiki is een vierkante lap stof waarin 
de Japanners allerlei soorten spullen 
inpakken om ze mee te nemen of aan 
iemand te geven. 

Het is gemakkelijk! Knip een vierkante 
lap stof uit een gedragen kledingstuk 
waarvan het motiefje jou bevalt, gebruik 
sjaaltjes, bandana's, snuffel rond tussen 
tweedehandse stofjes,...

De verpakking van jouw 
kerstcadeautjes is een gelegenheid 
om je persoonlijkheid te laten 
blijken en te zorgen voor een unieke 
verpakking voor de persoon die je 
een plezier wilt doen.

Wist je dat er heel wat mogelijkheden 
bestaan om een originele, ecologisch 
verantwoorde verpakking te creëren, 
die je vaak makkelijk zelf kunt maken!

Een kerst zonder afval!



19



Gemakkelijk
Bereiding
15 min.

Ingrediënten voor 2 personen
• 2 mooie eendenfilets

• Een onbehandelde, 
halve sinaasappel

• 4 tot 6 soeplepels honing

• Peper en zout

Het feestdiner van louis
Eendenfilet met sinaasappel 
en honing

20

5 min.
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Bereiding
• Laat een pan op een zacht vuurtje opwarmen. Maak in-

kepingen in de eendenfilets aan de kant van het vel. Maak 
meerdere, bloksgewijze inkepingen.

• Doe 4 soeplepels honing in een kom en laat die op een 
zacht vuurtje opwarmen.

• Was de sinaasappel en snijd hem in tweeën. Pers de ene 
helft uit. Snijd in kleine stukjes en bewaar goed de pulp en 
de schil. Voeg toe aan de honing in de kom, samen met het 
sinaasappelsap. Breng op smaak met een snuifje peper en 
zout. Laat 3 tot 5 minuten op een zacht vuurtje opwarmen.

• Wanneer de pan goed warm is, leg je er de eendenfilets 
in op de zijde van het vel. Laat ze 3 tot 5 minuten bakken 
terwijl je ze regelmatig wat verschuift zodat ze niet aan-
bakken. Neem het vet weg naarmate het afsmelt. Haal de 
eendenfilets uit de pan. Snijd elke filet in 5 of 6 plakjes.

• Doe de plakjes eendenfilet terug in de pan en overgiet 
met de saus van sinaasappel en honing. Laat de plakjes 
eendenfilet terug in de pan met de sinaasappel en honing 
5 minuutjes op een zacht vuurtje koken.

• Dien je eendenfilet gelakt en gekaramelliseerd goed warm op. 

Vermijd om vetstof in de pan te doen 
Het vel van de eendenfilet 

bevat al voldoende vet.
Tip

Een explosie van smaken!
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Maak dit recept voor eend klaar 
met andere varianten van gepocheerd fruit.

 Zoek zelf het juiste evenwicht van zoet 
en gezouten tussen de verschillende smaken. 



Gedroogd fruit,
een gezonde snack

Met enkel de beste ingrediënten uit de natuur
www.bonner.be

ai16351495368_Mon Louis Bonner Mag Dec 21 NL.pdf   1   25/10/2021   10:12:21
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Maak elk
bezoek speciaal

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstandBier met liefde gebrouwen, drink je met verstandBier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

0999 INBR Visual-DLL-A4-Leffe.indd   1 8/09/21   08:16
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Ontvang
één spaarzegel per aankoopschijf 
van € 15 en per deelnemend product. 

Verzamel
je spaarzegels van 6 oktober 2021  
tot en met 14 december 2021.

Wissel
je ingevulde spaarkaarten 
in tot en met 31 december 2021.

Geldig vanaf 

06 / 10  
tot 

14 / 12 / 2021  

(*)   Uitgezonderd voor brandstof, tabakswaren, gemeentelijke vuilniszakken, leeggoed, diensten, loterij- of Bpostproducten.
(**) Onmiddellijk verrekend aan de kassa. Niet terugbetaalbaar of omwisselbaar in contanten. 

06/10      31/12/2021

AANKOOPWAARDE

spaarzegels

=5€
**

15
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Een winterse fusie  
van zwarte thee,  
appel en kaneel.

Drank op basis van geconcentreerde getrokken thee en 1% sap uit concentraat met kruidenextracten natuurlijke smaken met suiker en zoetstof. 
©2021 DP Beverages. FUZE TEA is een gedeponeerd merk van DP Beverages. VU – Coca-Cola Services SA/NV • Bergensesteenweg 1424 - Brussel 1070 • Ondernemingsnummer: BE0462525791.
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Feestelijke cocktails
Geef jouw avondfeest 
een speciale extra toets!
louis heeft alles wat je nodig hebt... de grote klassiekers 
van de cocktails, om te (her)ontdekken.

Gin tonic, een vaste waarde 
Benodigdheden: 
• 4 tot 7 cl gin
• 8 tot 14 cl Fever Tree
• Citroen, komkommer, sinaasappel, bessen  

voor de versiering
• IJsblokjes
Daar gaan we!
1. Doe wat ijsblokjes in een tumbler glas. Giet 

er naar wens 4 tot 7 cl klassieke gin bij 
2. Voeg 8 tot 14 cl Fever Tree toe. Houd het 

glas indien mogelijk lichtjes schuin zodat de 
bellen vrij kunnen komen en zich beter met 
de alcohol kunnen vermengen.

3. Meng de gin tonic voorzichtig met een 
mengstaafje of een lepel. Let erop dat je 
langzaam roert, om de prik in de cocktail 
te houden.

4. Versier jouw gin tonic met een schijfje kom-
kommer of sinaasappel, een beetje citroen-
schil of enkele besjes. 

Een reisuitnodiging met de mojito 
Benodigdheden: 
• 8 blaadjes munt
• 5 cl rum 
• 2,5 cl eenvoudige suikerstroop
• 2,5 cl limoensap
• 2 scheutjes bitters Angostura
• 2,5 cl de Fever Tree FISHERM ORIGINA
Daar gaan we!
1. Begin met de muntblaasjes tussen jouw 

handpalmen te pletten en leg ze dan op de 
bodem van een highball glas. Vul het glas 
met ijsblokjes.                                                                                                 

2. Giet er daarna de witte rum, het limoensap, 
de suiker en de suikerstroop in. Werk af met 
de Fever Tree.

3. Meng van boven naar beneden met behulp 
van een menglepel. Versier het glas ten slot-
te met een kwartje limoen en een munttopje.

De Spritz, een kleurenspektakel
Benodigdheden: 
• 2 cl Aperol 
• 3 cl prosecco 
• 1 cl Schweppes Tonic Original
Daar gaan we!
1. Meng gewoon alle ingrediënten rechtstreeks in een wijnglas dat je voor 

drie kwart met ijsblokjes hebt gevuld. Als je geen maatbeker hebt, dan 
kun je jou op de volgende regel voor de proporties baseren: 1/3 Aperol, 
2/3 prosecco en ten slotte een scheutje Schweppes Tonic Original. 

2. Versier je glas ten slotte met een schijfje sinaasappel.
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Een reisuitnodiging met de mojito 
Benodigdheden: 
• 8 blaadjes munt
• 5 cl rum 
• 2,5 cl eenvoudige suikerstroop
• 2,5 cl limoensap
• 2 scheutjes bitters Angostura
• 2,5 cl de Fever Tree FISHERM ORIGINA
Daar gaan we!
1. Begin met de muntblaasjes tussen jouw 

handpalmen te pletten en leg ze dan op de 
bodem van een highball glas. Vul het glas 
met ijsblokjes.                                                                                                 

2. Giet er daarna de witte rum, het limoensap, 
de suiker en de suikerstroop in. Werk af met 
de Fever Tree.

3. Meng van boven naar beneden met behulp 
van een menglepel. Versier het glas ten slot-
te met een kwartje limoen en een munttopje.

Iets gewaagder: de B-52
Benodigdheden: 
• 3 cl koffielikeur
• 3 cl Bailey’s
• 3 cl Cointreau
Daar gaan we!
1. Giet de koffielikeur voorzichtig in een shoo-

ter glas, giet daarna de Bailey's er voorzich-
tig bij en ten slotte de Cointreau, om zo drie 
duidelijke laagjes te verkrijgen. 

2. Je kunt deze cocktail zo opdrinken, ofwel 
flamberen.

De Spritz, een kleurenspektakel
Benodigdheden: 
• 2 cl Aperol 
• 3 cl prosecco 
• 1 cl Schweppes Tonic Original
Daar gaan we!
1. Meng gewoon alle ingrediënten rechtstreeks in een wijnglas dat je voor 

drie kwart met ijsblokjes hebt gevuld. Als je geen maatbeker hebt, dan 
kun je jou op de volgende regel voor de proporties baseren: 1/3 Aperol, 
2/3 prosecco en ten slotte een scheutje Schweppes Tonic Original. 

2. Versier je glas ten slotte met een schijfje sinaasappel.

Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Knutselen in 
de winter
Kerstboom 
van denappels

Benodigdheden:
• denappels

• kurken ofwel minibloempotten

• paillettes (optioneel)

• groene acrylverf, ofwel een 
andere kleur

• pistool voor warme lijm

• pincet

Stappen
1. Schilder elke denappel volledig.
2. Bestrooi met paillettes of kleef kleine versieringen op de randen van 

de denappel voordat de verf droogt. Laat drogen.
3. Als je wilt, kun je een ster uit geel kartonpapier snijden en die aan de 

top van de denappel kleven. Als je kurken wilt gebruiken, doe je aan 
de onderkant van de denappel wat warme lijm en kleef je zo de kurk 
eraan vast. 

4. Doe warme lijm op de rand van de minibloempotten en lijm ze aan 
de onderkant van de denappel. 

5. Maak een mooi lintje vast rond het potje, om het nog feestelijker 
te maken!

Deel je creaties met ons via onze  
sociale media  



De wintergroente
De pompoen

Dit seizoen ben ik de voeding bij uitstek, boordevol vitamines.  

Ik bevat veel bètacaroteen, en zorg dat je een mooie huidskleur krijgt als 
je  mij regelmatig eet. Door de veroudering van de cellen te bestrijden, 
help ik jou om rimpels tegen te gaan. Zo krijg je een stevige, mooie strakke 
huid! De luteïne en de zeaxanthine die ik bevat, gaan in het oognetvlies 
accumuleren en beschermen die zo tegen oxidatiestress die het netvlies 
kan beschadigen.

Mijn zachte vezels bevorderen de goede werking van de darmtransit, ook 
in geval van het syndroom van gevoelige darmen.

Pompoen of reuzenpompoen? De bloemsteel bepaalt het onderscheid: 
die van de pompoen is zacht en sponzig, cilidervormig en naar de vrucht 
toe verwijd. De bloemsteel van de reuzenpompoen is daarentegen hard en 
vezelig, met vijf hoekige ribben en geen opzwelling bij het hechtingspunt.

Men zegt dat het vruchtvlees van de pompoen een fijnere smaak heeft dan 
die van de reuzenpompoen. De smaak is zacht en gesuikerd. Waar wacht 
je nog op om van mij te proeven?

Hoe kun je mij best bewaren? Op een koele, droge plaats kun je mij 
enkele weken bewaren. Vermijd de koelkast. Afhankelijk van de variëteit 
kun je mij na het oogsten zonder problemen enkele weken of zelfs maanden 
in de kelder bewaren.
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Wist je dat … 
Pompoenzaden worden opgegeten!
Terwijl de schil niet verteerbaar is, kun je de zaden wel 
recupereren om ze te eten: laat ze drogen of rooster ze.



De wintergroente Het winterfruit
De clementine

Ik ben het superfruit van de winter.

Je kunt mij eten als sap, in sausjes of als dessert. 

Ik ben ontstaan uit de kruising van mandarijnen en sinaasappels. Klein en 
groot zijn dol op mij dankzij mijn lichtjes zurige smaak.

Wist je dat twee clementines per dag eten goed is om de helft van je 
dagelijkse behoefte aan vitamine C te dekken? Zet dus maar snel je tanden 
in mij! Als toemaatje krijg je ook heel veel koper, magnesium en ijzer binnen, 
en oligo-elementen die jouw immuunsysteem een flinke boost geven.

Eet mij voordat je aan sport doet! Als je een verwoede sportbeoefenaar 
ben, dan kun je tijdens of na een lichamelijke inspanning wel eens krampen 
hebben. Mijn gehalte aan kalium en magnesium zorgen ervoor om in te 
werken bij de celuitwisseling om zo krampen te voorkomen.

Net als wortelen en pompoen bevat ik carotenoïden, dat zijn moleculen 
van de groep van de carotenen, die de celvernieuwing bevorderen. 
In  combinatie met vitamine E, een krachtig antioxidans die ik bezit, 
bestrijden zij de vrije radicalen. 

Hoe kun je mij best kiezen? 

Ik moet vast aanvoelen, mooi ge-

kleurd zijn en mag geen weke plek-

ken vertonen. Eenmaal in huis ver-

mijd je best om mij in de koelkast 

te leggen. Je kunt mij op natuurlijke 

wijze vier tot vijf dagen op kamer-

temperatuur bewaren. 
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Prettige feesten!
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Prettige feesten!
3 makkelijke en heerlijke  
bijgerechten
Een feestgerecht kiezen  
betekent ook een bijgerecht voorzien  
dat jouw maaltijd zal sublimeren.
Je hoeft alleen nog de perfecte feestcombinatie te vinden!

Gratin dauphinois 
op grootmoeders wijze
Ingrediënten voor 5 personen
• 1 kg aardappelen  

stevig van structuur
• 1 l vloeibare room
• 2 teentjes look
• Peper en zout

Bereiding
1.  Verwarm de oven voor op 130 °C. Was de aardappelen, schil ze en 

snijd ze in plakjes. Pel de teentjes look en pers ze. 

2.  Bestrijk de bodem van een gratinschotel met room. Wissel daarna een 
laagje aardappelen, room, look, zout en peper af tot alle ingrediënten 
op zijn. Eindig met een laagje room, peper en zout. Plaats ongeveer 
één uur in de oven. 

3.  Als de temperatuur van de oven laag staat, dan zal de bereidingstijd 
ook lang zijn en hoe langer de bereidingstijd, hoe meer de aardappelen 
in elkaar zullen versmelten. 



100% natuurlijke ingrediënten 
in deze capsule
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Puree van zoete 
aardappelen met noten
Ingrediënten voor 4 personen
• 800 g zoete aardappelen
• 20 cl volle melk
• 40 g boter
• 50 g notenpitten
• Peper en zout

Bereiding
1. Was en schil de zoete aardappelen, 

en snijd ze daarna in stukjes. Laat 
30 minuten garen door te stomen.

2. Plet ze met de pureestamper of mix 
ze, en doe de puree daarna in een 
kom.

3. Voeg de melk toe en warm op terwijl 
je roert. Wanneer het mengsel homo-
geen is, voeg je de boter in blokjes 
toe. Verwarm terwijl je roert, breng 
op smaak met peper en zout.

4. Verdeel in ovenschaaltjes en bestrooi 
met de grof gehakte noten.

Frietjes van Butternut
Ingrediënten voor 4 personen
• Een butternut pompoen van 

ongeveer 1 kg
• 10 cl olie
• 2 theelepels gemalen koriander
• 1 theelepels gemalen komijn
• 2 soeplepels acaciahoning
• Peper en zout

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 210 °C.

2. Snijd een Butternut pompoen van 
ongeveer 1 kg in plakken van 1 cm dik. 
Verwijder de schil en versnijd daarna 
in dikke frietjes.

3. Doe ze in een kom met 10 cm olie, 
2 theelepels gemalen koriander, 
1 theelepels gemalen komijn en 
2 soeplepels acaciahoning. Breng op 
smaak met peper en zout. Meng goed 
zodat de frietjes goed omgeven zijn 
met olie en kruiden.

4. Leg een vel bakpapier op de ovenplaat. 
Verdeel de frietjes hierop in één enkele 
laag. Doe 15 tot 20 minuten in de oven. 
Controleer de bereiding met de punt 
van een mes.



100% natuurlijke ingrediënten 
in deze capsule
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Menu van de week
Nood aan ideeën voor je weekmenu's? 
Probeer onze 5 heerlijke, gezonde detox-recepten uit!

Maandag
Zoete aardappelen gevuld met eieren

Ingrediënten voor 4 personen
• 2 zoete aardappelen
• 4 eieren
• 4 soeplepels verse room
• Geraspte emmentaler
• Bieslook
• Chili (kruidenmengsel)
• Peper en zout

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Maak de zoete aardappelen schoon en wikkel 
ze in aluminiumfolie. Laat ze 45 minuten garen.

3. Haal de zoete aardappelen uit de oven en laat 
ze wat afkoelen tot ze lauwwarm zijn. Snijd ze in 
2 en hol een deel van het vruchtvlees uit om een 
putje te vormen.

4. Doe een soeplepel verse room in elke helft van 
de zoete aardappelen en breek de eieren in elk 
putje. Bestrooi met emmental, en breng op smaak 
met de chilikruiden en peper en zout.

5. Plaats de zoete aardappelen op een bakplaat 
en zet ze 15 minuten in de oven. Bestrooi met 
versnipperde bieslook en dien op.

6. 

Gemakkelijk

Dinsdag
Soep van groene groenten

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Spoel je groenten goed af en snijd ze dan in blokjes 

van dezelfde grootte.

2. Stoof de groenten 5 minuten aan in een grote kom 
met de olijfolie.

3. Bedek ze met water tot alle groenten bedekt zijn.

4. Laat 20 minuten koken op een matig vuur met het 
deksel erop.

5. Voeg de komijn toe en mix de soep, behoud zeker 
het kookvocht, dat de vitamines en mineralen 
bevat.

6. Dien op met enkele komijnzaadjes.

• 2 courgettes
• 3 witte delen van prei
• 3 takken selder
• Een halve venkel
• Een teentje look
• Een handvol 

blaadjes van Italiaanse 
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Menu van de week
Nood aan ideeën voor je weekmenu's? 
Probeer onze 5 heerlijke, gezonde detox-recepten uit!

Woensdag
Spaghetti, avocado en garnalen
Ingrediënten voor 4 personen
• 250 g spaghetti
• 300 g gepelde garnalen
• Een rijpe avocado
• Een eidooier
• Een eetlepel olie
• Een theelepel citroensap
• Een soeplepel groene peper• Zout

Bereiding
1. Laat de spaghetti koken in een kom kokend water.
2. Verwarm ondertussen de olie in een pan.
3. Bak de garnalen aan weerszijden tot ze goudgeel kleuren. Zet apart en hou warm.
4. Snijd de avocado in tweeën en haal de pit eruit. Plet het vruchtvlees van de avocado met de ei-dooier en het citroensap. Voeg de groene peper toe en breng op smaak met zout. Vermeng.
5. Wanneer de spaghetti gaar is, laat je de pasta uitlekken en meng je die bij de garnalen en de avocadocrème. Dien op.

Dinsdag
Soep van groene groenten

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Spoel je groenten goed af en snijd ze dan in blokjes 

van dezelfde grootte.

2. Stoof de groenten 5 minuten aan in een grote kom 
met de olijfolie.

3. Bedek ze met water tot alle groenten bedekt zijn.

4. Laat 20 minuten koken op een matig vuur met het 
deksel erop.

5. Voeg de komijn toe en mix de soep, behoud zeker 
het kookvocht, dat de vitamines en mineralen 
bevat.

6. Dien op met enkele komijnzaadjes.

• 2 courgettes
• 3 witte delen van prei
• 3 takken selder
• Een halve venkel
• Een teentje look
• Een handvol 

blaadjes van Italiaanse 

peterselie
• Een theelepel 

komijn
• Een eetlepel 

olijfolie
• Peper en zout

Gemakkelijk

Gemakkelijk



Donderdag
Crumble van wintergroenten

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Schil de pompoen en haal de zaadjes eruit. Snijd in blokjes die 

niet te groot zijn.

2. Pel de rode ui en versnipper.

3. Schil de wortelen, de zoete aardappel en de topinamboers. 

Snijd deze groenten in schijfjes of in blokjes.

4. Stoof de ui 1 minuut aan in een pan met de olijfolie. Voeg de 

rest van de groenten en het mengsel van 4 kruiden toe, breng 

op smaak met peper en zout, doe het deksel op de pan en 

laat 25 minuten op een zacht vuurtje sudderen. Regelmatig 

omroeren.

5. Bereid de crumbledeeg door de gesmolten boter te vermengen 

met het amandelpoeder, de bloem en de zonnebloempitten.

6. Verwarm de oven voor op 180 °C.

7. Doe de groenten in een schotel of in 4 aparte ovenschaaltjes. 

Verdeel de crumbledeeg erop en zet 20 minuten in de oven. 

Eindig met 2 minuten onder de grill als de crumble niet vol-

doende goud kleurt.

Gemakkelijk
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• 300 g zachte pompoen naar 
keuze

• 200 g zoete aardappelen

• 200 g wortelen

• 200 g paddenstoelen

• Een rode ui.

• 50 g amandelpoeder

• 50 g zonnebloempitten

• 30 g bloem

• 25 g boter

• 1 soeplepel olijfolie

• 1 theelepel mengsel  
van 4 kruiden

• Peper en zout
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Vrijdag
Zalm in papillot met broccoli

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Laat het gezouten water opwarmen tot aan het kookpunt. Doe de broccoliroosjes erin en gaar ze 10 tot 15 minuten, naargelang jouw smaak. Spoel ze af met koud water op het einde van de kooktijd en laat ze uitlekken.
2. Verwarm de oven voor op th. 6 (180 °C.) Pers 2 citroenen uit en vang het sap op.
3. Leg de zalmplakken en de gekookte broccoliroosjes op vellen bakpapier. Giet er een straaltje olijfolie en het sap van de citroenen over. Breng naar wens op smaak met peper en zout. Sluit de vellen bakpapier en leg de papillotten daarna op een ovenschaal.
4. Plaats deze schaal op een rooster in het midden van de oven en laat 30 minuten bakken in de oven.
5. Meng 5 minuten vóór het einde van de bereiding 50 cl verse room en 2 soeplepels curry in een kommetje. Goed mengen.
6. Presenteer de zalm met de broccoli op een bord en overgiet met deze room. Dien op met een zetmeelhoudend bijgerecht, bijvoorbeeld rijst of verse pasta, die perfect bij zalm passen. Dien de zalmpapillot met broccoli zeer warm op.

Gemakkelijk
• 4 zalmmoten
• 800 g broccoliroosjes
• Het sap van twee citroenen

• Olijfolie
• Peper en zout
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Wedstrijd *

Verleng de sfeer van de feestdagen met een 
magisch spektakel voor groot en klein...

Deel jouw meest feestelijke recept met ons. Verklap 
ons in je commentaar op onze Facebookpagina het 
magische ingrediënt dat het grote verschil maakt, 
en post een mooie foto van jouw gerecht.

Onze jury zal het meest originele recept voor deze 
feestperiode aanduiden.

De gelukkige winnaar ontvangt 4 tickets om het spektakel Disney 
On Ice bij te wonen in februari 2022. (Op zondag 20 februari 2022, 
om 14.30 uur in Vorst Nationaal)

Veel succes!
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Op Facebook

louisdelhaize

Win 4 tickets voor Disney On Ice!
Van 5 tot 23 december 2021
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