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* Inruilen tot et met 31/05/2022. Bij betaling aan de kassa, elke aankoopschijf van 15 € geeft U recht op een stempel. Niet inbegrepen in de schijf van 15 € zijn: gemeentelijke 
vuilniszakken, producten van de Nationale Loterij, van Bpost, tabaksproducten en andere diensten. U kan ook uw aantal stempels verhogen met deelnemende producten. (Met een 
maximum van 3 stempels per soort deelnemend product per dag). Na ontvangst van het gratis product wordt de barcode van het desbetreffende product doorgehaald en kan u verder 
sparen met dezelfde kaart. Spaarkaart alleen geldig in deelnemende louis delhaize winkels. Niet terugbetaalbaar of inwisselbaar voor contant geld. Zolang de voorraad strekt. ** Gratis 
producten worden alleen gegeven in de volgorde vermeld op de spaarkaart. 

Collect Collect Collect 
Win!& &

Verzamel
stempels 

per aankoopschĳ f van €15 of met 
deelnemende producten *

Ruil
uw spaarkaart met de 

nodige stempels in aan de 
kassa en krĳ g uw gratis 

product.
Met één kaart spaart u
voor alle 7 producten.**

> 06/04/22
> 17/05/22*

Hoera, gratis
artikelen!
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Edito
De lente hangt al  in de lucht!

De dagen worden langer en onze looks kleurr i jker.  We 
snakken ook weer naar verse lekkerni jen op ons bord!

In  d i t  nummer v ind je  inspi rat ie  voor  een or ig ine le 
lentetafel .
DIY is  een grote trend die ook de tafe l  n iet  ontz iet . 
Knutselen st imuleert  de creat iv iteit  van klein en groot 
én het is  een mooie manier om te recycleren! 
Op pagina 9 ontdek je al  onze t ips! 

De lente is  daar en er  is  beweging bi j  louis  delhaize, 
Ontdek op pagina 4 en 5 onze nieuwe winkels doorheen 
heel België.

Probeer ook onze DIY voor Pasen op pagina 27 uit .

Vindt onze heerl i jke nieuwkomers, maar ook onze prachtige 
wi jnselect ie,  zorgvuldig voorbereid door onze special ist 
a lsook de lente groenten en fruit .

Ken je de producten van Louis al? 
Met onze lentewedstr i jd maak je kans op een mand vol 
heerl i jke producten van louis …
Afspraak op pagina 36. Het water loopt ons al  in de mond!

En zoals je van louis gewoon bent,  staat dit  nummer weer 
vol  boeiende recepten! Smakel i jk!
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Maak kennis met onze 5 nieuwe winkels over gans België waardoor u 
een ervaring shopping louis delhaize zult meemaken, waar gezelligheid 
troef is, de kwaliteit van onze producten ons trefwoord is zonder onze 
promoties te vergeten voor het grote plezier van uw portefeuille.

Gembloux
Kom onze nieuwe louis delhaize Gembloux ontdekken, na een jaar sluiting. 
Met zijn gemakkelijke parking, zijn aanbieding van kwaliteitsproducten, zijn 
promoties, zijn ter plaatse gemaakte sandwiches, zijn diensten en zonder te 
vergeten, haar nieuwe team die zich in vier zal delen om het u naar uw zin te 
maken. Gembloux heeft alles om u te behagen.

Harelbeke
Splinternieuw de louis delhaize Harelbeke. Zijn ideale situering midden in 
het hartje van Harelbeke met zijn parking, gekoppeld aan een breed gamma 
van kwaliteitsproducten, promoties, diensten en een gezellige sfeer maken 
van de louis delhaize Harelbeke een voortreffelijke bestemming voor een 

lokale shopping. Kom ons goedendag zeggen.

Arlon
Op naar het grote zuiden met louis delhaize Arlon. In het hart van de 
lotharingse stad biedt onze gloednieuwe louis delhaize het totaal in termen 
van diensten, verse en regionale producten, promoties en zonder te vergeten 
de sandwich bar, gemaakt ter plaatse. Bent u nog niet overtuigd, beleef een 
ervaring samen met ons warm en glimlachend team.

Herent
Welkom in Herent. Gevestigd in een gloednieuw complex, onze heel nieuwe 
louis delhaize Herent biedt u een grote selectie van verse producten, regionale 
producten, diensten en buitengewone promoties. Met zijn jong en dynamisch 
team is louis delhaize Herent een rendez vous voor een gezellige lokale 
shopping. Kom ons een bezoek brengen, u zult niet teleurgesteld zijn!

Lendelede
Midden in het centrum Lendelede, voorzien van een grote parking, 
verwelkomt de louis delhaize Lendelede u hartelijk in zijn nieuwe winkel, 
vernieuwd in december 2021. Kom onze uitzonderlijke promoties en verse 
producten ontdekken en kennis maken met de producten mon louis, het 

Belgische merk van een Belgisch warenhuis.

LOUIS DELHAIZE GEMBLOUX
Chaussée de Namur, 89
5030 Gembloux
Open 7d/7d van 7h tot 19u en van 
8u tot 18u op zondag

LOUIS DELHAIZE HARELBEKE
Marktstraat, 22 - 8530 Harelbeke
Open van maandag tot en met 
zaterdag van 8u tot 19u

LOUIS DELHAIZE ARLON,
Place Didier, 39 - 6700 Arlon
Open 7d/7d van 7u tot 19u en 
van 7u tot 17u op zondag

LOUIS DELHAIZE HERENT,
Kouterstraat, 29 - 3020 Herent
Open 7d/7d van 8u tot 19u tijdens 
de week en van 8u tot en met 18u 
in het weekend

LOUIS DELHAIZE LENDELEDE
Burgemeester R. 
vandemaeleplein, 12
8860 Lendelede
Open van maandag tot zaterdag 
van 8u tot 19u

Nieuwigheid
De lente is daar en er is beweging bij louis delhaize.
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Back to school 

5 tips voor een originele 
lentetafel
De zon laat zich vaker zien, de natuur ontluikt … Kortom, de lente is weer daar! 
Het is het seizoen van bloemen en pastelkleurtjes … Ontdek onze 5 tips voor 
een originele tafel! 

3. Wij gaan upcyclen! 

Knutselen met afval is een grote trend nu. Er is zoveel dat kan worden omgetoverd 
tot tafeldecoratie … Onze huizen liggen eigenlijk vol knutselmateriaal!

Originele 'naamkaartjes' maak je bijvoorbeeld van kurken doppen, ijzerdraad of 
gebruikte lampen …

Glazen flessen of potten ontpoppen zich dan weer tot vazen voor je bloemen.

Gebruik je fantasie!

4. Citrusfruit voor een decoratie vol 
pit

Versier je tafel met citroenen. Niets zo 
verfrissend voor een tafel die geurt naar 
de lente! Voeg naast het geel van de 
citroenen en het groen van hun blaadjes 
een extra toefje kleur toe door de glazen 
te vullen met roze limonade.
voor een elegante tafelloper.

5. Gebruik de natuur!

Nodig de natuur uit op je lentetafel met bloemen, kruiden of takjes fruit die voor 
nog wat extra kleur zorgen.

De natuur zit vol inspiratie!

1. Flower power!

Bloemen zijn het symbool van de lente. Zodra het voorjaar aanbreekt, vind je ze 
terug op talloze versieringen. 

Zin in een fleurig gedekte tafel? De mogelijkheden zijn eindeloos! Bloemetjes 
op een servet of tafelkleed doen het altijd goed. Ook oude borden zijn vaak 
gesierd met een bloemenmotief. Of zet gewoon verse bloemen op tafel! Een 
groot, gemengd boeket in het midden van de tafel mist zijn effect nooit.

2. Zachte pastelkleurtjes

De pasteltinten waarmee de langere en warmere lentedagen zijn getooid, 
inspireren onze versieringen voor de lentetafel. Voor een boeiende tafeldecoratie 
gebruik je bijvoorbeeld servetten in de kleuren van de bloemen die je in het 
midden van de tafel hebt geplaatst. Een meer romantische tafel vraagt dan weer 
om servetten met prachtig borduurwerk erop.



Kwak blond 33 cl 
Toetsen van karamel, gist, fruit en specerijen  … Ontdek de nieuwe 
Kwak!
Zijn zachte smaak verrast met accenten van pruim en noten, en een 
vleugje karamelmout. 
 
Het resultaat? Heel zacht en glad bier dat toch niet te zoet is. Deze 
heerlijke mix wordt afgewerkt met een prachtige, opkomende en 
aanhoudende bitterheid die alles in balans brengt.

Wist je dat … dit bier vaak wordt geserveerd in een speciaal glas? Het 
werd oorspronkelijk ontworpen voor koetsiers en blijft enkel staan in 
een houten houder. Dit bijzondere glas en de opmerkelijke smaak van 
Kwak verklaren waarom dit bier zo populair is.
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Actimel drinkyoghurt  aardbei banaan 8 x 100 g
Actimel kids brengt een nieuwe smaak uit: Aardbei-banaan

Ondersteun het immuunsysteem van uw engeltjes dankzij de weldaden van 
actimel en zijn actief ingrediënt ; vitamine D!

De drinkyoghurt Actimel Kids bevat de vitamine B6 en is rijk aan vitamine D. 
Doe er wat gefermenteerde melk bij, rijk aan de cultuur L.casei, vervolledig 
dit alles met een heerlijke mengeling van aardbeien en bananen. Dat is dus 
een heerlijke drank die hun zal helpen om te gaan met wat de dag met zich 
meebrengt.
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De nieuwigheden van  De nieuwigheden van  
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Gemakkelijk
Bereiding
20 min.

Ingrediënten voor 6 personen
• 6 potjes yoghurt natuur 

(125 g)

• 6 theelepels vloeibare 

honing

• 6 eetlepels muesli (met 
rozijnen en hazelnoten)

• 30 g pure chocolade

• 30 g gedopte, ongezouten 
pistachenoten

Het ontbijt van louis
Glaasje yoghurt natuur met 
gedroogde vruchten, muesli en 
pure chocolade

Bereiding
1. De glaasjes

 Schep in elk glaasje een potje yoghurt en een theelepel 
honing. Vermeng.

2. De chocoladeschilfers

 Dit is kinderspel. Chocoladeschilfers maak je gewoon 
met een dunschiller!

3. Afwerking 

 Doe de muesli in een kom en voeg de chocoladekrullen 
en de pistachenoten toe. Roer om. 

 Schep de muesli in de yoghurtglaasjes en serveer! 

Alternatief  
Vervang de pure chocolade door witte of 

melkchocolade.

Experimenteer en varieer.

Serveer er vers fruit bij, voor nog meer smulplezier!

Smakelijk

Tip

15
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De filosofie van Couleurs du Sud

"Wij putten uit de expertise van vier generaties van wijnbouwers. We willen 
de veelzijdigheid en rijkdom van de Languedoc weerspiegelen met wijn 
met een unieke kwaliteit en een perfecte beheersing van alle stappen, van 
druif tot fles."

De wijn komt uit wijngaarden aan de kust rond Sète.

Deze 'Terroir Littoral' is zonnig en gul. Hij levert heerlijke wijn op, met 
accenten van citrusfruit, rode vruchten en exotisch fruit. Met zijn recente 
en nogal vruchtbare bodem, geschraagd door moderne oenologische en 
wijnbouwtechnieken, onthult hij soortspecifieke en fermentatieve aroma's, 
zoals thiolen, terpenen en esters.

Zonovergoten wijn
Onze selectie wijn van 'Couleurs du Sud' neemt je 
mee naar de zon!

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Grenache rosé - 75 cl
Deze wijn heeft de kleur van een rozenblaadje. Hij pakt uit met een 
sprankelend boeket, steunend op accenten van aalbes en tijm. De 
mond is verfijnd en onthult prachtige aroma's van citrusfruit en 
kleine rode vruchten op een lange, verfrissende afdronk.

Druif: 100% grenache

Sauvignon blanc - 75 cl
Deze citroengele wijn met groene schitteringen trakteert je op 
een intens en fris boeket van pomelo- en ananastoetsen. De mond 
is verfrissend, met mooie citrusaroma's op een verkwikkende 
afdronk.

Druif: 100% sauvignon

Merlot - 75 cl
Deze wijn met een schitterende purperrode kleur verrast met een 
intens boeket met accenten van braambes en pepermunt. De 
mond is rond en lekker, met mooie aroma's van zwart fruit.

Druif: 100% merlot

Chardonnay  - 75 cl
Deze schitterende, strogele wijn onthult een gul boeket op 
toetsen van nectarine en acacia. De mond is rond en evenwichtig, 
met prachtige, exotische smaken en een lange afdronk.

Druif: 100% chardonnay 

Cabernet Sauvignon - 75 cl
Deze purperrode wijn pakt uit met een intens boeket met ac-
centen van bosbes en viooltjes. De mond is rond en lekker, met 
prachtige aroma's van verfrissend, zwart fruit.

Druif: 100% cabernet sauvignon



19Beter drinken. Beter leven.

Puur water met een vleugje smaak.
SPA® Touch

100% 
recycled  

bottle

SPADE 2334 Encatr Mon Louis 02.indd   1SPADE 2334 Encatr Mon Louis 02.indd   1 14/01/22   15:3414/01/22   15:34
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INGREDIËNTEN 
Granola (1 pot granola van 500 g)
• 100 g walnoten 
• 100 g zonnebloempitten 
• 80 g pistachenootjes 
• 50 g amandelschilfers
• 50 g havermout 
• 2 el rozemarijnblaadjes 
• 2 el honing 
• 2 el olijfolie 
• 1 snui�e zout

Toppings
(voor 2 personen):
• 1 granaatappel
• 1 sinaasappel
• 2 potjes 115g
 OIKOS natuur yoghurt

BEREIDING 
1. Zet een grote pan op zacht vuur en giet er de olijfolie in met de hel� van
 de fijngesneden rozemarijn. Laat even meebakken. Voeg alle zaden en 

pitten toe en rooster alles al roerend, snij intussen de walnoten grof en
 bak alles samen ongeveer een 10-tal minuten tot alles geroosterd is. Neem 

de pan van het vuur. Roer er de honing, de rest van de rozemarijn en een 
snui�e zout bij. Laat a�oelen en giet alles in een pot met deksel.

2. Snij de granaatappel doormidden, leg hem met snijkant op je hand boven 
een grote kom. Klop er met bijv. een kleine deegrol alle pitjes uit, herhaal 
met andere hel�. Vis er de eventuele witte velletjes uit. 

3. Snij de boven- en onderkant van de sinaasappel breed af, knijp hem uit in 
een kom, meng hierbij de yoghurt. Snij van de rest van de sinaasappel de 
schil, snij doormidden, snij het middelste witte stuk uit en snij de rest in 
schij�es. Schep de yoghurt uit in 2 kommetjes, verdeel de granaatappel-
pitjes en de sinaasappel erop en werk af met twee schepjes granola. 

BREAKFAST
BOWL

OIKOS TEGEN VOEDSELVERSPILLING
Oîkos maakt deel uit van 'Waste Warrior Brands', een Belgische coalitie van 
geëngageerde merken, op initiatief van Too Good To Go. Samen gaan we
de strijd tegen voedselverspilling aan. Zo zet Oîkos een ‘ten minste houdbaar 
tot’-datum op haar verpakking om je langer te laten genieten van onze heerlijke 
yoghurt op Griekse wijze! Is de datum op je verpakking voorbij? Kijk, ruik
en proef het product. Geen afwijkingen? Smul er dan met volle teugen van.

O P  G R I E K S E  W I J Z E

Created by
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 De natuur 
 herleeft in april 
De koude winterzon houdt ons niet langer binnen. Vanaf nu eisen de 
tuin, het terras en het balkon onze aandacht op. Hieronder alvast een 
aantal tips & tricks. Altijd nuttig, of je nu een grote tuin, een klein terras 
of een balkon hebt.

advies... 

 Aardbeien in gestapelde 
potten Vergeten groente in de kijker: 

 aardpeer Deze terracotta potten met zijdelingse 
openingen maken het mogelijk aard-
beien te kweken op een kleine ruimte. 
Ik raad de variëteit Ostara aan. Deze 
doordragende soort levert in de zomer 
een tweede golf vruchten op. De plant-
en die los naar beneden hangen ver-
bergen de pot al snel onder een water-
val van bladeren. Let er wel op dat de 
hele plant licht krijgt.

Enkele schijfjes aardpeer – gestoomd, 
gekookt in water of gebakken in de 
pan – zorgen voor een verrassende 
toets in het bord. Aardperen hebben 
een lichtjes zoete smaak die doet den-
ken aan artisjokbodems. Je plant ze  
in april, zoals je zou doen met aardap-
pelen, en je kan ze hele winter oogsten. 
In de grond bevriezen de knollen im-
mers niet.

TIP!
Als je langs boven giet, kan de pot 
overlopen en krijgen de onderste 
aardbeiplanten soms te weinig water. 
Gebruik daarom een pvc-slang waarin 
je verschillende gaten prikt. Sluit ze 
onderaan af en steek ze verticaal in de 
potgrond. Zo kan het water naar ben-
eden lopen en de aarde tot op de bo-
dem van de pot bevochtigen.

TIP!
De stengels kunnen tot twee meter 
hoog worden. Tegen het einde van 
de zomer dragen ze mooie gele bloe-
men die lijken op margrieten. Zorg er-
voor dat je de groei binnen de perken 
houdt, anders gaan de aardperen je 
tuin beetje bij beetje overwoekeren.
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Gemakkelijk
Bereiding
10 min.

Ingrediënten voor 4 personen
• 500 g aardbeien

• 200 g feta

• 2 eetlepels olijfolie

• 2 takjes basilicum

• Een takje munt

• Een halve citroen

• Peper 

De lunch van louis
Slaatje van aardbei met feta

22

Bereiding
• Trek de basilicum- en muntblaadjes van hun takjes en 

was ze. Was de aardbeien, laat ze uitlekken, verwijder 
de kroontjes, snij ze in twee en doe ze in een kom.

• Hak 2 basilicumblaadjes en de muntblaadjes fijn en strooi 
over de aardbeien. Giet er de helft van de olie en het 
citroensap bij. Schep voorzichtig om en plaats in de 
koelkast.

• Verdeel de basilicumblaadjes vlak voor het serveren over 
4 borden. Schep er de halve aardbeien op, bestrooi met 
blokjes fetakaas, besprenkel met de resterende olie, ga 
er nog eens over met de pepermolen en dien op.

Dit slaatje is nog lekkerder met heerlijke Belgische 
aardbeien. Van het seizoen en van hier!

Tip
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Onze slaatjes van louis zijn heerlijke alternatieven, 
met gevarieerde en kwaliteitsvolle ingrediënten.

Smakelijk
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 Stukje 
 VIS ? 
VERRAS JE KINDEREN EN JE GASTEN...

Aprilvis!

De herkomst van de aprilvis is gehuld 
in de nevelen van de tijd. Er doen vele 
verhalen de ronde. We stellen je er 
eentje van voor. Het was de gewoonte 
dat de wettelijke visperiode begon of 
eindigde op 1 april. Op dat moment 
was de visvangst dus gemakkelijk of net 
heel moeilijk. Mensen schonken dus 
een haring aan de vissers om met hen 
te lachen. Sommigen haakten ze zelfs 
vast op de rug van nietsvermoedende 
vissers, kwestie van hen een poets  
te bakken...
De traditie om een papieren vis op de 
rug te bevestigen zou daar vandaan 
komen. Maak dus je papieren vissen 
klaar of bedenk een grapje om 1 april 
te vieren zoals dat hoort.

DE HERKOMST

•  4 cirkels kruimeldeeg van 22 cm diameter
• 12 groene asperges
• 500 g verse  zalm 
• 1 citroen
• enkele takjes bieslook
• 4 el room
•1 eigeel
• peper en zout

Leg de asperges enkele minuten in kokend wa-
ter. Neem ze eruit en doe ze in een kom ijskoud 
water. Laat goed uitlekken en snij in 3.
Snij de zalm in blokjes. Verwijder de zeste van 
de citroen en pers het sap. Hak de bieslook fijn.
Verwarm de oven voor op 160°C.
Doe de room, de zalm, de asperges, de bies-
look, het sap en de zeste van de citroen in een 
kom. Kruid naar eigen smaak.
Verdeel de vulling over de helft van de dee-
gcirkels. Laat een rand van 2 cm over om het 
deeg dicht te maken. Plooi het deeg om, maak 
de rand dicht en duw een van de uiteinden plat 
om de staart van de vis te vormen. Decoreer 
met stukjes deeg voor de vinnen en een rondje 
olijf voor het oog.
Strijk in met eigeel en plaats 20 tot 25 minuten 
in de oven.
Dien op met een slaatje met vinaigrette.

ZALM EN ASPERGES  
IN VISVORM

420 MINEENVOUDIG 20 MIN Verwarm de oven voor op 200°C.
Rol het deeg uit op bakpapier en teken de vorm van een 
vis. Plooi de randen om en vorm de vinnen en de staart 
met de rest van het deeg.
Prik met een vork gaatjes in het deeg. Leg daarop een 
vel bakpapier en vervolgens bakknikkers of spliterwten. 
Plaats 15 minuten in de oven.
Verwijder na het bakken de knikkers en het bakpapier. 
Zet weg. Was ondertussen de kerstomaten en snij ze in 
twee. Snij de champignons in schijfjes.
Plet in een kom de feta met de mosterd. Verdeel het 
mengsel gelijkmatig over het deeg. Leg daarop de 
tomaten in mooie rijtjes, om de schubben van de vis 
te vormen. Laat aan het uiteinde een stuk vrij voor de 
kop. Die maak je met naast elkaar geschikte schijfjes 
champignon. Plaats een rondje olijf voor het oog. Kruid 
met peper en zout.
Strijk met behulp van een penseel de randen, de staart 
en de vinnen in met losgeklopt ei. Besprenkel met een 
scheutje olijfolie en bestrooi met basilicum.
Plaats 20 tot 25 minuten in een oven van 180°C, tot het 
deeg goudbruin is. Serveer lauw of warm als voorg-
erecht met een slaatje met vinaigrette. 
Een extraatje: laat je verbeelding de vrije loop voor de 
garnituur! Je kan de champignons vervangen door schi-
jfjes courgette en/of ui, je kan een paar plakjes salami 
tussen de tomaten steken, ...

•  1 vel kruimel-  
of bladerdeeg

• 500 g kerstomaten
• 3 witte champignons
• 60 g feta
• 3 el sterke mosterd
• 2 el olijfolie

• 1 el fijngehakte basilicum
• 1 ei
• 1 ontpitte zwarte olijf
• peper en zout
•  bakknikkers, spliterwten, 

gedroogde bonen, ...
• bakpapier

RODE VIS... VAN TOMAAT

1 april, dat is het moment om een grapje uit te halen. Zelfs in de keuken. Laat 
je culinaire verbeelding dus gerust de vrije loop, met een chocoladecake in de 
vorm van een vis bijvoorbeeld. Of zet je tafelgenoten op het verkeerde been 
met een bladerdeeg in de vorm van een vis, maar gevuld met een ragout van 
rundvlees en wortelen. Natuurlijk is het niet elke dag 1 april, dus stellen we 
recepten met “vermomde” vis voor die altijd in de smaak zullen vallen: zalm 
en asperges in een speciaal kleedje en rode vis... van tomaat.

420 MINEENVOUDIG 20 MIN

Afspraak in 
uw delhaize 
winkel voor 

de verse 
zalmhaas 

!
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Pasen staat voor de deur. Prikkel de creativiteit van je kinderen met 
dit kleurrijke, gerecycleerde knutselwerkje.

Weinig materiaal voor veel plezier!

Knutselen 
voor Pasen
Vrolijke kuikentjes 
van gebruikt materiaal

Benodigdheden:

• eierdozen

• acrylverf en een penseel

• lijm, schaar, stift

• vellen papier

Stappen
1. Snij twee eihouders uit het doosje en knip de randen netjes bij.

2. Kleef de twee stukken aan elkaar.

3. Verf en laat drogen.

4. Kleef er een snavel op en teken oogjes.

Deel je creaties met ons via onze sociale media 
 



De lentegroente
De asperge

Ik ben de lentegroente bij uitstek! Profiteer van mij, want over enkele 
maanden ben ik weer weg.

Ik ben in de keuken bijzonder gegeerd omwille van mijn zachte, kruidige 
smaak en mijn knapperige lijf. Ik was lange tijd een luxeproduct waar je 
veel geld voor moest neertellen. Gelukkig ben ik nu wel betaalbaar, zodat 
iedereen van mij kan genieten!

Ik ben rijk aan vezels en prebiotica, waardoor ik de darmtransit kan helpen 
regelen.

Net als veel groenten zit ik ook vol vitaminen en mineralen die je fit houden. 
Ik bevat ook veel antioxidanten die de veroudering van de cellen in het 
lichaam tegengaan. Maar laat me niet te lang koken, want anders verlies ik 
veel van die voordelen! 
Stomen vind ik perfect.

Ik besta voor ruim 90% uit water en ben caloriearm. Hou je dus niet in!

Ontdek een heerlijk recept met asperges in ons menu van de week op 
pagina 35! 
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Wist je dit al? Tip tegen verspilling!
De asperge is zo'n fantastische groente. Verspil er dus niets van! 
De schillen en uiteinden van asperges belanden al te vaak in de 
vuilnisbak. Je kunt er nochtans heerlijke bouillon van trekken, 
om daarna bijvoorbeeld te gebruiken in risotto met asperges.

De lentevrucht
De Belgische aardbei

Elk jaar kijk je vol ongeduld uit naar mijn komst.

Elk jaar kijk je vol ongeduld uit naar mijn komst.

Eigenlijk ben ik geen vrucht … Mijn echte vruchten, dat zijn die kleine gele 
zaadjes waarmee ik ben getooid. Het vruchtvlees dat jij eet, is eigenlijk de 
verdikking van de steel na bevruchting van de bloem.

Ik zit vol vitamine C, kalium, foliezuur en magnesium. Ik word geroemd 
om mijn tonische, bloedzuiverende, remineraliserende en samentrekkende 
deugden.

Gebruik me om een slaatje, carpaccio van tomaten of een kaasschotel op te 
smukken! Ik laat me graag besprenkelen met wat balsamicoazijn of zwarte 
peper.

Tip

Bewaar me niet langer dan 2 of 

3  dagen, en altijd in de koelkast. 

Prop ons niet samen en dek ons af, 

om onze geur binnen te houden.
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Back to school 

louis viert Pasen
Weet jij waarom wij Pasen vieren met chocolade-eieren?

Al sinds de oudheid staat het ei symbool voor leven en wedergeboorte. De 
Romeinen, Perzen en Egyptenaren versierden eieren en gaven ze cadeau om 
de terugkeer van de lente te vieren.
In de 9de eeuw verbood de katholieke kerk het eten van eieren tijdens de 
vasten. Maar kippen bleven natuurlijk wel eieren leggen … Mensen maakten er 
dus een gewoonte van om die te versieren en weg te geven!
Pas in de 19de  eeuw begonnen ook chocolatiers eieren van chocolade te 
maken. En die traditie is gebleven, tot groot plezier van klein en groot!

Wat doen wij met onze restjes van paaseieren?

Heerlijke warme chocolademelk
Schuif het chocoladepoeder even aan de kant en gebruik je paaseieren ! Verwarm 
de melk in een steelpannetje en doe er de stukken chocolade in. Zodra de 
chocolade is gesmolten, heb je een lekkere warme chocomelk!
Heerlijke taart

Heerlijke taart
Zo simpel! Je gesmolten paaseieren zijn een ideaal ingrediënt voor de lekkerste 
taarten. Eenvoudig, effectief en vooral heel zacht. Het water loopt ons al in de 
mond!

Chocoladeversieringen
Zit er een grote haas van chocolade in je paasmandje? Geniet er nog eventjes van 
door hem een prominent plekje te geven op tafel of in de keuken.

Een origineel tussendoortje
Eten je kinderen als tussendoortje graag een boterham met een plakje chocolade 
ertussen? Gebruik eens een heerlijk paasei! 

Cookies
Het hart van smulpapen maakt 
altijd een sprongetje als er 
in gebak stukjes chocolade 
zitten … Je weet meteen waar 
naartoe met je paaseieren!

Een plak chocolade
Laat al je paaseieren smelten 
in een pannetje en giet dit 
mengsel op een bakplaat 
of in een platte vorm. Zo 
maak je zelf je gloednieuwe 
chocoladetablet! 

Chocolademuffins
Weet je je geen blijf met je paashazen van chocolade? Laat ze smelten en verwerk 
ze in muffins. Vermeng de chocolade gewoon met bloem, bakpoeder, een ei, 
100 g suiker en een beetje melk … Yummie! 

Gesmolten chocolade als dessert
Of laat je chocoladerestjes gewoon smelten om er fruit mee te besprenkelen. Een 
onweerstaanbaar nagerecht!
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Menu van de week
Nood aan ideeën voor je weekmenu's? 
Probeer onze 5 heerlijke, gezonde detox-recepten uit!

Maandag

Caesarsalade

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Hou een paar ansjovisfilets apart. Doe de 

rest in een blender met het gepelde teentje 
knoflook, de geraspte Parmezaanse kaas, de 
azijn en de olie. Mix tot een romige saus. 

2. Kook de eieren in 10 minuten hard. Was en 
zwier de sla.

3. Snij het kippenwit in dikke reepjes, de eieren 
in vier, en de radijzen in dunne plakjes. Bak 
de plakjes spek. 

4. Verdeel de salade over 4 borden. Schep 
er de kippenreepjes, de ansjovisfilets en 
radijzenplakjes op. Besprenkel met de saus 
en werk af met croutons, kappertjes, eieren 
en spek. Smakelijk!

5. 

Gemakkelijk

Woensdag
Croque-monsieur met tonijn en La vache qui rit
Ingrediënten voor 4 personen
• Een blikje tonijn in eigen nat
• 4 porties La vache qui rit
• Een tomaat
• 8 sneetjes toastbrood
• 150 g geraspte kaas
• 2 eetlepels melk

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Was en droog de tomaat en snij in dunne plakjes.
3. Vermeng de tonijn in een kommetje met de kaas. Doe er wat melk bij als het mengsel te dik is.
4. Bestrijk 4 van de 8 sneetjes brood met het meng-sel van tonijn en kaas. Leg er enkele schijfjes tomaat op. Bestrooi met geraspte kaas en dek af met een tweede sneetje brood.
5. Leg deze croques op een met aluminiumfolie beklede bakplaat en schuif voor ongeveer 10 minuten in de oven. Serveer warm met een groene sla.

Dinsdag

Rijstsalade met komkommer, radijzen en 

hardgekookte eieren

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Pel de hardgekookte eieren en snij ze in 

stukken.

2. Was de radijzen en snij samen met de kom-
kommer in plakjes.

3. Vermeng de olie, het citroensap, zout en 
peper in een kom.

4. Doe er de koude rijst, de radijzen en kom-
kommer bij. Roer om.

5. Zet in de koelkast.

6. Schep op borden en werk af met verse peter-
selie.

• 240 g gekookte 
rijst

• Een bosje radijzen

• Een halve 
komkommer

• 4 hardgekookte 

eieren
• 3 eetlepels olijfolie

• Een eetlepel 
citroensap

• Peper en zout

• Een krop Romeinse 
sla

• 50 g rucola
• 200 g gebraden 

kipfilet
• 2 eieren
• 8 radijzen
• 200 g ansjovisfilets 

op olie
• Een eetlepel 

steelkappertjes

• 10 g Parmezaanse 
kaas in schilfers

• 50 g geraspte 
Parmezaanse kaas

• 4 dunne plakjes spek
• 10 cl olie
• 10 cl sherryazijn
• Een fijngehakt 

teentje knoflook

• Peper en zout

Gemakkelijk
Gemakkelijk



35

Donderdag

Asperges met eieren

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding

1. Breng in een ruime kookpot licht gezouten water aan de kook. 

Kook je asperges 15 minuten. Giet af en laat drogen.

2. Leg de eieren ondertussen in een tweede kookpot. Zet ze onder 

water en breng aan de kook.

3. Reken 9 minuten vanaf het moment dat het water kookt.

4. Dompel ze daarna onder in koud water zodat ze niet meer 

verder koken. Laat ze afkoelen, pel ze voorzichtig en prak ze 

met een vork.

5. Vermeng de olijfolie in een kommetje met de balsamicoazijn. 

Breng op smaak met peper en zout.

6. Leg de gekookte asperges op een schotel, bestrooi ze met de 

mimosa van eieren en besprenkel met de saus.

Gemakkelijk

34

• 4 eieren

• Een bussel asperges 

(groen of wit)

• 5 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel              balsamicoazijn

• Peper en zout

Vrijdag
Tongfilet met citroensaus

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding

1. Verhit een straaltje olijfolie in een pan. Leg de tongfilets in de 
hete olie en bak ze in 10 minuten aan elke kant goudgeel. Pel 
ondertussen de ui en hak fijn.

2. Doe de droge witte wijn en de fijngehakte ui in een pannetje 
en verwarm op laag vuur. Doe er het citroensap, de fijngehakte 
peterselie en tot slot de olijfolie bij. Breng op smaak met zout 
en vermeng. Laat op zacht vuur inkoken tot een romige saus. 
Roer regelmatig.

3. Leg de tongfilets op borden en besprenkel ze met de saus met 
witte wijn en citroen. Serveer er gekookte witte rijst of verse 
tagliatelle bij.

Gemakkelijk

• 8 tongfilets

• Een ui

• Het sap van een citroen 
zonder waslaag

• 3/4 glas droge witte wijn

• 3 eetlepels olijfolie

• 2 eetlepels fijngehakte 
peterselie



Wedstrijd *

Ken je de producten van Louis al?

louis is een Belgisch merk in een Belgische 
winkel. Vandaag vertegenwoordigt het meer 
dan 600 heerlijke producten die je enkel in onze 
winkels van louis delhaize vindt.

louis biedt enkel de beste kwaliteit uit de korte 
keten. De meeste van onze producten zijn 
Belgisch en waar mogelijk lokaal. Ze dragen 
milieuvriendelijke verpakkingen en het gebruik 
van bewaarmiddelen wordt tot een minimum 
beperkt.

Wil je kans maken op een mand vol heerlijke producten van louis?

Eenvoudig! Ga gewoon naar de Facebookpagina van louis delhaize. 
Maak een originele foto met je favoriete product(en) van louis. Deel ze 
in de commentaren en vertel ons waarom je zo van louis houdt!

Onze jury kiest er haar favoriete foto uit.

Veel succes!
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.Op Facebook

louisdelhaize

Leer ons merk louis nog beter kennen! 
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Van 15 april tot 15 mei 2022


