
eten drinken

I 11IIII IKjn ffrS TT Voor zijn prestigieuze Ruinart Rosé introduceert het
Ê nl B vÏ hm HHv D J champagnehuis uit Reims een originele InCerprétation
1 90 i IlJun l n i presentaticbox Met behulp van acht flacons die elk een

KfT JIF LrïjI I 11 dkCa specifiek aroma bevatten ontdek je de smaken van de
H JNi Iw l ftM i yÊj champagne Ruinart Rosé op een hele andere manier De
1 ii S L IflÜlI J box bevat acht aroma s grapefruit guave en zelfs een vleug
lfiïilr lPmüPvl 3toi c dfe je Damascus roos om er maar een paar te noemen Voor
B HMjJjL i rJ p H L V je een fles kraakt spuit je elk aroma op een van de geur
aB9HHIHII K H ttata vi strookjes in de lade van de presentatiebox Je ruikt eraan
hn V B lfl H K JÈXL en Pro Deert de Scur tc benoemen Aan het einde weet je

MMraR V B B Y i H B sH Ih de intense subtiliteit in je glas perfect te waarderen Ruinart
U XJ Bn 3 L nR Bk tKJH r Rosée interprétation 110 bij de betere wijnhandelaar

Smaakmakers M 7 TT
Tijdens de eindejaarsdagen is de kans groot tt JVi CilüCaJ lOilCb Wat is er nu lekkerder dan
datje minstens een keer ganzenlever of een HHk LLn P wjniie fhiniilattf Ais ji dit Am ook iiiiii kuiu
terrine op tafel zet Waarom zou je ze niet i Hv m N1pdicnt ii in tvn t tlicH li ui gepuurde krin mtat bijho
een keer serveren met een confit onze wes K S remie ki p is lift sjt ri L mnpleet Arrivsr Piet Stock
terse versie van de Aziatische chutneys De B I inüi s uutwicrp i l IicIl maoie versie op basis v m dt
konfijten van Didden bestaan in elfvarianten IP J Citc H bcHin die K k m icr iVLiRolini tu i gebruikt
die ons hele smakenpalet beslaan van zout u tndl Ze i1 bovendien noi er c noniiscli lsti tiuui
tot zoet Je kunt ze trouwens ook gebruiken w oiiffl ook Zo kun je de k ui ni ikkfljjk rtunigfii rn li
om een alledaags gerecht om te toveren tot houten lepel om de chocolade om te roeren in de kan laten
een feestelijk hoogstandje Met een lepeltje staan ook als het deksel erop zit De kop heeft precies de juiste maat en is
appel en peerkonfïjt met kaneel wordt een makkelijk vast te pakken Tip voor onder de kerstboom Chocolatière met
simpel bolletje vanille ijs een geraffineerde twee kopjes doosje chocolade Primitief en familietablet 190
smaakbom Meer info over het hele gamma I
vind je op www diddenfood com Van 2 05 tot

2 95 naargelang de gekozen variant fc H

riÉ B Dat met olie koken gezonder is dan met boter we F iKHn j B
H H H ten we al langer dan vandaag De olie van Isio4 in het I l KnH 1 L l

1 gamma van Lesieur is niet alleen lief voor je lijf maar I BnU l 1 cU I
H l ook een prima bondgenoot voor al je culinaire creaties I HRj 11 H

r wfflBral jr HiJis voedzaam en respecteert bovendien de natuurlijke K T T k l
iju4 n 3Snp smaak van andere voedingsmiddelen ongeacht de be H VV M l
H k 19 reidingswijze koud of warm Probeer het zelf met het jSk Ê

volgende eenvoudige recept van chef Luc Mignon H I M I
Le Saisonnier l l
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