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Spar Bokrijk 
maakt pastasalade

Eet goed, koop slim

Asperge- 
seizoen!

Arabische 
smaken



Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

9315 INBR FP-210x270-Corona.indd   1 21/03/17   17:10
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

WITBIER MET SAP
VAN NATUURLIJKE ORIGINE NEW

Cranberry&blood orangeHoegaarden Radler 4x33cl Lemon & Lime, Agrum of Cranberry & Blood Orange,
Hoegaarden Radler 0,0 4x33cl Lemon & Lime of Agrum

9315 INBR FP-210x270-Radler.indd   1 28/03/17   10:24



B I E R  M E T  L I E F D E  G E B R O U W E N ,  D R I N K  J E  M E T  V E R S T A N D G E L D I G  V A N A F  0 1 / 0 5 / 2 0 1 7  T O T  E I N D E  V O O R R A A D

Om haar 125ste verjaardag te vieren, schenkt 
Brouwerij Omer Vander Ghinste u, bij aankoop van 
3x4-pack OMER. 33 cl, deze unieke verjaardagsfles.

HET GESCHENK 
VAN DE BROUWER

OMER sparKook ad nl.indd   1 23/02/17   10:04



  
Ontbijt
38 Ful medames (ontbijtgerecht) 

Hapje & drankje
21 Miniquiches met zongedroogde tomaten 

en groene pesto 
30 Fatima’s rolletjes met feta en citroen 
31 Kibbeh Nayeh van zalm
32 Bourekas met aardappel en kaas 
33 Mimosa eieren met venkel en tonijn
34 Cacik 

13 23

Doordeweeks
13 seizoenstopper: groene asperge

51 aan tafel!

67 5x wok

94 de uitdaging: salade

Lekker weekend
8 dessertenbuffet

29 special: Arabisch kookatelier

62 kinderkeuken: eetbaar tuintje

75 DIY: fideuà

82 kookduel: vispannetjes

92 bakplezier: Marokkaanse slang

96 huisgemaakt: BBQ met 

de ‘snake method’

Leesvoer
23 passioneel product: witte asperges

47 broodnodig: boekweit(stok)brood

48 zomerdranken

76 zomerijsjes 

78 het verhaal van Bru

86 ik (k)ook: Spar Bokrijk

98 wedstrijd: Jupiler BBQ-vat

Belgische witte  
en groene asperges!

35 Marokkaanse hummus 
35 Geblakerde auberginedip 
46 Laimounada bil Na’na (muntlimonade)

Soep
54 Broccolisoep met gedroogde ham en 

tomaat

Bijgerecht
15 Groene asperges met eimimosa en 

ansjovisdressing

36 Khubz saj (plat brood)
37 Hummus kawarma 
39 Salade met gezouten granola 
41 Zibdiyit gambari
62 Eetbaar tuintje 

Hoofdgerecht
16 Biefstuk met rauwe groene asperges
17 Hamrolletjes met groene asperge en 

broccolini
18 Scampicurry met broccolini

“Wok nog sneller met de 
Spar groentewokmixen.”

Recepten
67
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Vegetarisch    
Filmpje op www.mijnspar.be 

82

92

“Verkies jij  
deze zarzuela of 

een Oostends  
vispannetje?”

Van tajine heeft iedereen wel eens gehoord, maar de Arabische 
keuken is zóveel rijker dan dat! We voerden zeven deelnemers 
van het KOOKatelier mee naar de Arabische landen rond de 

Middellandse Zee (p.29). Ze maakten kruidige gerechten met exotische 
namen zoals Kibbeh Nayeh, Khubz saj en Laimounada bil Na’na. Voor wie 
het allemaal wat sneller mag gaan, presenteert KOOK vijf wokgerechten 
uit alle hoeken van de wereld (p.67). Maar duik deze maand ook zeker in 
de Belgische keuken met onze absolute specialiteit: asperges (p.13 en 23)!

19 Avocadoburger met gebakken zalm
27 Aspergekroket met pesto van groene 

asperges 
40 Shakshuka met ei en merguez
43 Tajine met kefta
45 Couscous met kip & saffraan COVERRECEPT
52 Tagliatelle met pancetta, groene asperges 

en olijven
52 Gevulde aardappel met gehakt, groenten 

en pecorino
53 Minihamburgers

55 Italiaanse salade met ciabatta 
56 Quiche met zalm, aardappelen en kruiden 
58 BBQ-buffet
68 Thaise wok met kip
69 Japanse wok met scampi’s
70 Wok met biefstuk & broccoli
71 Mexicaanse wok met 2 dips 
73 Marokkaanse wok
75 Fideuà
85 Oostends vispannetje 
85 Spaanse zarzuela

89 Vlinderpasta met zongedroogde 
tomaatjes, pesto en rucola 

90 Gebakken zalm met puree en groentjes
95 Lentesalade
96 BBQ met de ‘snake method’

Dessert
93 Marokkaans ringgebak m’hancha 

Veel plezier,
Chris van Spar Bokrijk

en alle andere ondernemers

op het menu 
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�	Gebruik je prachtige Spar koeltas om je gekoelde boodschappen  
 in te vervoeren.
�	Leg ze thuis in je koelkast op de juiste plaats.

Nieuwe boodschappen leg je achter in 
de koelkast, zodat ze sneller koelen.

De koelste plaats, net boven de  
groentelade, reserveer je voor vlees, 
charcuterie, verpakte salades …

Groenten en fruit in de groentelade: 
waar het iets vochtiger is dan  
in de rest van de koelkast. Eieren en boter hoeven niet  

op de koudste plaatsen  
en zet je bv. in de deur.

Kaas, yoghurt …  
kunnen bovenaan,  
de minst koude plaats.

zo lang mogelijk vers
Hou je producten  

Affiches voor 
burendag
Op 26 mei is het burendag, dé 
gelegenheid om bij te praten met de 
buren bij een hapje en drankje! Bij 
je buurtwinkel Spar krijg je affiches, 
flyers en ballonnen om jouw burendag 
te organiseren. Je vindt er natuurlijk 
ook al het lekkers om je buren mee te 
verwennen!

666

Ondernemers op kookworkshop
Limburgse Spar ondernemers hebben samen een workshop in de Colruyt Group Academy 
in Hasselt gevolgd. Ze hebben er de gerechten uit het KOOK magazine van maart klaar-
gemaakt. De ondernemers van Achel, Winterslag, Kaulille, Heusden-Zolder, Neeroeteren, 
Lommel, Beringen, Bolderberg, Alken, Eksel en Bokrijk waren erbij!

Wil je zelf een workshop volgen? Check www.colruytgroupacademy.be

Chocoaardappel?!
De chocoaardappel is een primeur-
aardappel uit Italië. De eerste oogst 
van deze aardappel heeft een fragiele, 
kwetsbare schil. Om de aardappel te 
beschermen, wassen ze 
de aardappel niet en 
laten ze de grond 
errond. Vandaar de 
bijzondere 
naam: choco-
aardappel. Met 
deze zachtkokende 
aardappel maak je 
de beste frietjes en 
puree!

Hou je aankopen  
optimaal vers 
dankzij de 
nieuwe 
Spar koeltas!



De gezonde goesting
Houdt jouw mama van lekker én gezond 
koken en eten? Geef haar dan dit kookboek 
van healthy foodie en blogster Steffi Vertriest.  
Je kent haar misschien van de blog Bye 
Bye Cheeseburger en het Njam!-kook-
programma 
De Gezonde 
Goesting. 
In dit boek 
bundelt ze 
haar favoriete 
recepten 
met gezonde 
ingrediënten. 
Om je vingers 
bij af te likken!

De gezonde 
goesting,
Steffi Vertriest,
Studio 100 NV,
ISBN 978 94 6277 221 2,
€ 24,99

Kook-
boek

Heeft  gesmaakt?
Heb jij een gerecht uit  gemaakt? 
Post een foto op onze Facebookpagina! 
Heb je een vraag of suggestie voor het 
team? Stuur een mailtje naar 
ann.standaert@retailpartnerscolruytgroup.be!

voor 
moederdag

zap & hap 
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LR!
De kleine lettertjes: in de periode tussen de redactie van deze  en het verschijnen ervan, kunnen de prijzen van bepaalde producten 
aangepast zijn. Bovendien kan het voorkomen dat je een artikel dat in  wordt voorgesteld, niet terugvindt in alle winkels. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Deze  is geldig van 1 tot en met 31 mei 2017 bij alle Spar en Eurospar winkels 
(aangesloten bij Retail Partners Colruyt Group nv). Ons vakmanschap drink je met verstand. Met dank aan Le Creuset, Asa, Dille&Kamille, 
Kahla, Mezzanino, Habitat, Serax, Van Uytsel.
*Verantwoordelijke uitgever m.b.t. de opmaak van : Retail Partners Colruyt Group nv, De Regenboog 8 te 2800 Mechelen
*Verantwoordelijke uitgever m.b.t. de verspreiding van : de zelfstandige winkelier voor de Spar en Eurospar winkels aangesloten bij  
Retail Partners Colruyt Group nv.

mijnspar.be            zoek op SPAR Colruyt Group
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Jubileum-
traktatie!

Ter gelegenheid van 
het 125-jarige be-

staan van brouwerij 
Omer Vander Ghinste 

krijg je tijdelijk een 
speciale 75 cl-fles van 
Omer bij aankoop van 

3 packs van 4 Omer-
bieren (33 cl).

-20% 
-10% 

Pak & plak actie

van 18 tot 31 mei 2017 krijg je 10, 20 en 30% 
korting op alle producten van Côte d’Or.

-30% 

nieuw

In groot gezelschap genieten van de 
zon? Dat kan met deze nieuwe  
Marie Galante Sangria (3 l), uit 
Spanje natuurlijk!



Dessertenbuffet
Op een lente- of communiefeest kijkt iedereen uit 
naar het dessertenbuffet. Zonder veel moeite kan 
je een indrukwekkend assortiment uitstallen. 
Kiezen uit al dat lekkers is veel moeilijker!

Zelf cupcakes maken? 
Bekijk het recept op 

www.mijnspar.be.88



Ontdek de helden  
van dit buffet  
op de volgende  

pagina ››
9

buffet 
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Jacques Cartier, 
Méthode Traditionelle, 
Demi-sec (75 cl) is een 
betaalbare, halfdroge 
schuimwijn voor bij 
desserten.

Liefmans Yell’oh on the rocks: fris, 
sprankelend aperobier met een 
gedurfde mix van limoen, appel, 
vlierbloesem, basilicum en ananas. 
Schenk het met ijsblokjes.

Sprankelende drankjes

Panna cotta
 met frambozencoulis:

2 potjes Boni Selection Ice cream selec-
tion: 4 potjes met de smaken 

cookies&cream, salted caramel, 
dark chocolate en hazelnut 

praline.

Franklin pure Belgian chocolate 
en bourbon vanilla: ambachtelijk 

ijs zonder toegevoegde suikers, 
gemaakt in een kleine ijsmakerij 

in Binche.
Ben & Jerry’s Cookie Dough ‘Wich: 

8 kleine sandwiches van  
2 chocolate chip cookies met 

vanille-ijs en stukjes koekjesdeeg.

Minion Mix Box: 4 rollers, 
4 squeezers, 3 lolly’s en 
4 astro’s, in een mooie, 
stevige doos waarin je 
speelgoed of schrijfgerief 
kan opbergen.

Boni Selection 
Tiramisu: volgens een

 Italiaans recept.

Spar pannenkoeken
Maak hiermee een pannenkoekentaart, 
gevuld met witte chocopasta en afge-
werkt met meringue, Spar kokospoeder 
en chocoladerolletjes.

Spar miniwafeltjes
Steek ze op een stokje 
en versier ze met 
chocolade en 
sprinklers.

Mix voor cho-
colade crispy 
cookies: goed 
voor zo’n 18 
lekkere koekjes!

buffet 

11

Warm of koud, 
om in te bijten of om 
op te slurpen: Spar 
heeft veel lekkers 

in de rekken!

Spar flavoured 
water: met 
citroen & 
limoen, 
granaatappel 
& framboos of 
komkommer 
& munt



KNORR. SMAAKT GOED, VOELT GOED!

NIEUW

ONTDEK ONZE NIEUWE SAUZEN.



Dé topper dit 
SEIZOEN: groene 

aspergesMei en juni zijn dé 
maanden om superverse 
groene asperges te eten, 
want dan komen ze uit 
België. Ze passen super 
in zomerse gerechten 
zoals salades, 
Italiaanse schotels 
of BBQ!

seizoenstopper 
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Groene asperges  
hebben een dunnere 

 schil dan de witte 
 variant, dus je hoeft ze 

niet te schillen. De 
houterige onderkant 
breek je wel best af.



Aspergerapport

In mei en juni komen de groene  
asperges van Spar uit België en is  
de keten dus korter dan wanneer ze 

uit Spanje komen. Spar koopt dagelijks 
de meest courante categorie A van 16  
tot 22 mm diameter op de veiling.  
De asperges gaan de dag zelf nog naar 
de Spar centrale. 

Korte keten
Italiaans Groene asperges zijn 
heel populair in de Italiaanse 
keuken. Ze zijn heerlijk in 
frittata, pasta en risotto.

Dé klassieker: groene asperges 
gerold in gerookte ham.

Groene asperges 
  

parmezaan
Geniet ervan in het recept op p.16.

Vitamine C
De naam ‘asperge’ komt van het Latijnse ‘asparagus 
officinalis’, wat ‘geneeskrachtig’ betekent. Asperges zijn 
zeer caloriearm en bevatten veel vitamine C en vezels. 
Ze bevorderen de werking van het zenuwstelstel en het 
immuunsysteem, verminderen vermoeidheid en verbe-
teren de ijzeropname. Daarnaast leveren ze nog een heel 
arsenaal aan andere vitamines en mineralen.

Bereidingswijzen
Groene asperges kan je niet alleen koken. Probeer zeker 
ook eens deze bereidingen!

•  Grillen: groene asperges zijn dé favoriet op elke BBQ! 
Steek een prikker door enkele asperges en gril ze een 
paar minuten aan elke kant.

•  Roosteren: meng de asperges met olijfolie en rooster 
ze 12 à 15 min in de oven op 200°C. Lekker met ci-
troensap.

•  Rauw: schil er slierten van met een dunschiller en 
voeg ze toe aan je salades (zie p.16). Ook mooi als 
decoratie.

Zonnekloppers
Witte en groene asperges komen van dezelfde plant, 
maar de groene asperges worden blootgesteld aan 
het licht. Daardoor produceren ze chlorofyl of blad-
groen en worden ze groen.

Wil je alles weten 
over zijn witte 

broertje? Lees de 
reportage op p.23.

Witte >
• Schillen 

• 6 à 10 min koken 
• Zachtere smaak  

• Iets minder vitamines  

< Groene
 • Niet schillen
 •  3 à 6 min koken
 •  Sterkere, kruidige smaak
 •  Meeste vitamines

14



4 bussels groene asperges
6 Spar eieren
2 blikjes gezouten ansjovisfilets
sap van ½ citroen
8 el Boni Selection olijfolie
4 el Spar notenmengeling

1. Was de groene asperges en snij ½ cm weg 
van de onderkant. 

2. Leg ze in een ovenschaal, besprenkel met 
2 el olijfolie en kruid met peper.

3. Bak de asperges halfgaar in de oven op 
180°C, ± 10 min.

4. Kook ondertussen de eieren hard in 10 min.
5. Doe de ansjovis in een pan met 4 el olijfolie. 

Laat de ansjovis op een zacht vuur smelten. 

Kruid met peper en voeg het citroensap toe. 
Haal van het vuur.

6. Haal de asperges uit de oven en verdeel over 
de borden.

7. Pel de eieren en plet ze grof tot een mimosa. 
Hak de notenmengeling grof.

8. Verdeel de warme ansjovisvinaigrette over 
de asperges.

9. Werk af met de eimimosa en de gehakte noten.

Groene asperges met eimimosa en ansjovisdressing
4 personen . 20 min

SNEL
klaar

I Sicani, Grillo, Sicilië (75 cl) 
heeft een lekker volle smaak 
met een crispy einde. Geniet 
nog lang na van de lichte 
pompelmoestoets.

seizoenstopper 

15



Biefstuk met salade van rauwe groene asperges 
4 personen . 25 min

4 biefstukken 
1 rolletje kruidenboter 
stuk Parmezaanse kaas 

1 kl mosterd 
1 el witte wijnazijn 
3 el Boni Selection olijfolie 

1 el water 
2 bussels groene asperges

1. Was de groene asperges en snij ze met een 
dunschiller in sliertjes. Hou de aspergekop-
pen apart.

2. Stoof de aspergekoppen kort aan in wat olijf-
olie en kruid met peper en zout.

3. Meng de mosterd, azijn, olijfolie en water tot 
een dressing. Kruid met peper en zout.

4. Bak de biefstuk kort aan beide kanten in een 
royale hoeveelheid kruidenboter aan. Kruid 
met peper en zout. Snij, na het bakken, het 
vlees in plakken.

5. Doe de rauwe aspergeslierten in een platte 
kom en meng de dressing eronder.

6. Snij met een dunschiller schilfers van de 
Parmezaanse kaas.

7. Leg de gebakken repen biefstuk bij de salade. 
Werk af met de aspergepunten en parme-
zaanschilfers. 

Op zoek naar een volle, 
robuuste wijn voor bij 
entrecote? De zachte tan-
ninesmaak van Château 
Frachet, Bordeaux Supé-
rieur (75 cl) mondt uit in 
een evenwichtige finale.

Het geheim van Carls-
berg is de speciale hop-
mengeling. Probably the 
best beer in the world.

Bij Spar 
vind je 

superverse 
Belgische

asperges in 
bussels van 

450 g.

16



1 bussel groene asperges 
8 takjes broccolini 
8 sneden Spar gekookte ham  
bechamelsaus: 
½ l volle melk 

2 el bloem 
4 el Spar boter 
nootmuskaat 
4 el geraspte Parmezaanse kaas 
sap van ½ citroen

1. Wrijf een vuurvaste schotel in met 1 el boter.
2. Verwarm de oven voor op 190°C.
3. Was de asperges en de broccolini en kook ze ± 5 min al dente in 

gezouten water.
4. Bechamelsaus: smelt 2 el boter en voeg de bloem toe. Bak de 

bloem even kort aan in de boter. Voeg de melk toe en laat de 
saus dikken. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Voeg het 
citroensap toe.

5. Verdeel de asperges en de broccolini over de sneden ham en 
maak rolletjes.

6. Leg de rolletjes in de ovenschotel en overgiet met de bechamel- 
saus.

7. Strooi de gemalen Parmezaanse kaas over de saus.  
Verdeel 1 el boter over de kaas.

8. Bak 15 à 20 min in de voorverwarmde oven tot er een  
bruin korstje op de gratin zit en de saus bubbelt.

Hamrolletjes met groene asperge en 
broccolini
4 personen . 45 min

Dé aspergewijn bij uitstek is de 
droge Ours Blanc, Frankrijk,  

Luberon (75 cl). Wit fruit, zoals 
perzik en appel, zorgt voor een 

rijke smaak en fruitige afdronk.

seizoenstopper 
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Gegrilde groene 
asperges

Koud  
aspergesoepje

Nog eten dit seizoen?
Groenten 
ANDIJVIE    
BLOEMKOOL
DOPERWT
GROENE SELDER
KOOLRABI
KROPSLA
PADDENSTOELEN
PREI
RAAP(STELEN)
RADIJS
SPINAZIE
SPITSKOOL
WORTELEN
...

Fruit 
MANGO
POMPELMOES
RABARBER
SINAASAPPELEN

Meer variaties met groene asperges?  
Kijk op www.mijnspar.be.



Scampicurry met 
broccolini
4 personen . 45 min 

1 bussel lente-ui 
20 gepelde scampi’s 
25 cl Spar room 
2 pakjes broccolini 
200 g jasmijnrijst 
1 kl currypoeder 
1 limoen 
2 el verse koriander 
½ kl gember 
1 el Boni Selection olijfolie

1. Verwijder het darmkanaal van de scampi’s.
2. Schil 1 cm verse gember en hak fijn.
3. Snij de lente-ui fijn en bak samen met de 

scampi’s en gember kort aan in olijfolie. 
Kruid met peper, zout, currypoeder en de 
zeste van 1 limoen.

4. Voeg de room toe en laat de saus indik-
ken. Breng op smaak met het sap van 
½ limoen.

5. Blancheer de broccolini en kruid met 
peper en zout.

6. Kook de jasmijnrijst gaar.
7. Verdeel de rijst over de borden en schik 

de scampi’s en broccolini erop.
8. Werk het gerecht af met verse koriander.

Broccolini
Maak kennis met broccolini! De groente is in Japan ontwik-
keld door broccoli te kruisen met kailan, een Chinese kool-
soort. Broccolini is al een tijdje populair in de rest van Europa 
en verovert nu onze contreien. De troeven op een rijtje:
- zachte smaak: iets tussen broccoli en asperges.
-  gezond: broccolini zijn één brok vitamines.
-  makkelijk: je hoeft geen roosjes te snijden en  

de groente moet maar 3 min koken, wokken, 
 sauteren of stomen.

-  geen verspilling: je gebruikt de volledige  
groente, ook de steeltjes.

Filou: een straffe blonde  
met karakter.

Laat bij schaaldieren de 
fruitbom Jolibon Sélec-
tion, Côtes de Gascogne 
(75 cl) exploderen! Deze 

sappige, frisse wijn knalt 
van de citrussmaken.

18



goede vetten

Avocadoburger met  
gebakken zalm 
4 personen . 20 min

4 halfrijpe avocado’s 
4 stukken Spar zalm bellevue
4 el Griekse yoghurt 
1 el Boni Selection olijfolie 
½ kl Boni Selection vloeibare honing 
¼ kl Boni Selection mosterd 
2 passievruchten 
2 kiwi’s 
2 el Boni Selection chiazaad 
4 el Spar notenmengeling

1. Bak de zalm kort krokant in de olijfolie. 
Kruid met peper en zout.

2. Meng de yoghurt met de honing en de 
mosterd. Kruid met peper en zout.

3. Schil de kiwi’s en snij in plakjes. Hak de 
notenmengeling grof.

4. Snij de avocado’s in de lengte doormid-
den en verwijder de pit voorzichtig. 
Verwijder de schil. Snij een klein schijfje 
van 1 bolle kant van elke avocado zodat 
deze blijft staan.

5. Vul de holte met de pitjes van  
 ½ passievrucht.

6. Verdeel de plakjes kiwi over de avo-
cado.

7. Leg de gebakken zalm hierop.
8. Verdeel wat saus over de zalm.
9. Werk af met de gehakte noten.
10. Sluit je avocadoburger met de andere 

helft van de avocado.
11. Strooi wat chiazaad over de bovenkant 

van de avocadoburger.

Net zoals dit gerechtje smaakt 
de Argentijnse Michel Torino, 

Torrontes (75 cl) exotisch en 
intens. Drink de licht vette 

wijn met een frisse zuurheid 
als aperitief of bij salades.

Je kan dit gerecht ook 
met sneetjes gerookte 
zalm maken.

Sungold kiwi
Dit jaar start het seizoen van de Sungold kiwi's 
rond 10 mei! Ze danken hun naam aan hun 

mooi gele vruchtvlees. Wist je dat de zoete 
kiwi’s drie keer zo veel vitamine C bevat-
ten als een appelsien? Met 1 kiwi dek je 
jouw dagelijkse behoefte aan vitamine C!

seizoenstopper 
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Verwen jezelf 
op elk moment 
van de dag !



Miniquiches met  
zongedroogde tomaten 
en groene pesto  
12 stuks . 40 min

Spar boter 
1 verpakking Spar bladerdeeg 
250 ml Spar room 
2 Spar eieren 
1 doosje Boni Selection half zongedroogde 

tomaten 
1 potje Boni Selection groene pesto 
12 el Spar gemalen kaas 
extra: 
1 muffinvorm (12 stuks)

1. Wrijf de muffinvorm in met boter.
2. Verwarm de oven voor op 200°C.
3. Steek 12 rondjes uit het bladerdeeg 

en verdeel ze over de muffinvorm. Het 
bladerdeeg hoeft niet tot aan de rand te 
komen.

4. Verdeel de half zongedroogde tomaten 
en pesto over het bladerdeeg.

5. Klop de eieren los met de room en kruid 
met peper en zout.

6. Verdeel het ei-roommengsel over de 
muffinvorm.

7. Leg per portie 1 el gemalen kaas over de 
room.

8. Bak ± 25 min in de voorverwarmde oven.
9. Serveer warm of koud.

De merlot- en corvinadruiven van Pasqua 
Morago, Valpolicella (75 cl) drogen eerst 
een maand in houten kratten. Wanneer 
de druiven vermengen, ontstaat een 
harmonieuze en zachte wijn.

Zongedroogde tomaten
Boni Selection heeft zowel halfgedroogde als volledig  
zongedroogde tomaatjes.  Ideaal voor in hapjes en salades!

Zongedroogde tomaten 
met basilicum zijn 
afgewerkt met basilicum 
voor een nog rijkere smaak.

Kerstomaten halfgedroogd - in 
olie en Halfgedroogde tomaten 
gemarineerd zijn gemaakt met 
smaakvolle Italiaanse tomaten. 
De lekkere olie kan je nog 
gebruiken als dressing of om 
vis in te bakken.

seizoenstopper 
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op 33cl, 50cl, 1L, 1.5L 
COCA-COLA 

COCA-COLA ZERO SUGAR
OF COCA-COLA LIGHT

* OCBS Tombola KBAR 30/08/2016 ten bate van de Belgische sport. Wekelijkse trekking.

© 2017 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola Zero Sugar”, “Coca-Cola” and “Coca-Cola light” are registered trademarks of The Coca-Cola Company. 
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De koningin  
der groenten

Witte asperges worden vaak gekroond tot ‘koningin’ en ‘het witte goud’. We kijken 
dan ook elk jaar halsreikend uit naar de intrede van de eerste witte kopjes. Onze 
Spar aankoper is er getuige van in Malderen, het mekka van de asperges. Daar is 
teler Marc Goossens zijn eerste asperges van het jaar aan het steken. Met de hand 
natuurlijk, want dat verdient een koningin!

Aspergeteler 
Marc  

Goossens

Spar aankoper 
Thierry  
Favier

100% Belgis
ch

passioneel product 
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Eerste jaar = plantjaar
Teler Marc Goossens neemt Thierry mee naar 
zijn velden. “30 jaar geleden heb ik hier voor het 
eerst asperges aangeplant”, vertelt hij. “Twee 
jaar later kon ik mijn eerste eigen asperges proe-
ven. De asperge is een meerjarige plant waarvan 
we elk jaar de scheuten afsteken. Die scheuten 
zijn de asperges. Het eerste jaar planten we de 
jonge plantjes maar oogsten we nog niet. De 
stengels schieten uit boven de grond en vormen 
loof. Dit loof neemt tijdens de zomer energie op. 
Tijdens de herfst geeft het loof die energie af aan 
de wortels. Met deze energie vormen de wortels 
het volgende seizoen asperges.”

Tweede jaar = bedtijd!
“Tijdens het tweede voorjaar leggen we zachte 
bermen aan boven de planten. In deze bedden 
groeien de asperges de volgende tien jaar. We 
bedekken de bermen met plastic folie die aan de 
ene kant zwart is en aan de andere kant wit. De 
folie heeft twee functies: de temperatuur van de 
bodem regelen en de grondvochtigheid en -tex-
tuur van de bedden op peil houden. In het begin 
van het seizoen richten we de zwarte kant van 
de folie naar boven. Zo warmt de grond sneller 
op naar 11°C, de ideale groeitemperatuur. Zo-
als je ziet, ligt nu de witte kant naar boven, om 
de warmte af te weren. Als het te warm wordt, 
groeien de asperges te snel. Dat zorgt voor min-
dere kwaliteit, extra werkdruk en te lage prij-
zen.”

 We oogsten de asperges met een  
 steekmes,  dit heet ‘asperges steken’. 

 We zoeken naar de  
 kopjes die boven  
 de  grond uitsteken,   
 halen de grond  
 rond de asperge  
 wat weg en snijden  
 de stengels mooi af. 

 De plastic  
 folie regelt de  
 temperatuur van  
 de aarde.

Marc: “We laten de 
asperges traag groeien, 
voor de beste kwaliteit.”
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“Dan is het wachten tot de asperges boven de 
grond komen piepen. Tijdens het eerste oogstjaar 
is de opbrengst beperkt. We stimuleren de plant, 
maar putten ze niet uit. Na de korte oogst verwij-
deren we de folie, zodat de stengels kunnen door-
schieten en loof vormen. Zo verzamelen de plan-
ten elk jaar voldoende energie om het volgende 
seizoen nieuwe asperges te produceren.”

Derde jaar = oogstjaar
“Vanaf wanneer start dan de echte asperge-
oogst?”, wil Thierry weten. “Pas vanaf het derde 
jaar worden we beloond voor al ons werk”, ant-
woordt Marc. “We spannen dan eerst opnieuw 
folie over de omgeploegde bedden. Vanaf half 
april kunnen we eindelijk echt oogsten. We oog-
stens meestal ’s morgens, omdat het dan minder 
warm en licht is. We oogsten de asperges met 
een steekmes, dit heet ‘asperges steken’. Een kar-
retje dat stapvoets over de bedden rijdt, tilt de 
folie op. We zoeken naar de kopjes die boven de 
grond uitsteken, halen de grond rond de asperge 
wat weg en snijden de stengels mooi af. Na het 
eerste oogstjaar gaat de opbrengst per plant erop 
vooruit. Vanaf het zevende of achtste oogstjaar 
vermindert de opbrengst.”
 

27 categorieën
De mannen brengen de geoogste asperges met-
een naar binnen, waar ze een wasbeurt krijgen. 
“Bij contact met licht en warmte verkleuren de 
asperges en drogen ze uit”, legt Marc uit. “We 
brengen ze naar een koelkamer waar ze minstens 
zes uur lang met koud water worden beregend. 
Zo behouden ze hun witte kleur en hun krokante 
beet. ‘s Anderendaags  worden deze asperges ge-
sorteerd op een computergestuurde band. Daar-
bij worden ze grondig gewassen, bijgesneden en 
gesorteerd volgens dikte. Er zijn 27 uitgangen 
met 27 verschillende categorieën. De computer 
sorteert de asperges op basis van een aantal pa-
rameters. Er zijn vijf diktes, drie kwaliteiten en 
twee kleuren: wit of violet. Daarna gaan de as-
perges opnieuw in de koelcel, waar ze regelmatig 
besproeid worden. Zodra een bestelling binnen-
loopt, worden ze verpakt. De asperges worden op 
schaaltjes gelegd per 500 gram. Om de schaaltjes 
wordt een etiket gebonden en ze worden machi-
naal verpakt.”

 De asperges gaan snel naar binnen, 
 anders verkleuren ze en drogen ze uit. 

 Op de band  
 worden de asperges  
 gewassen en  
 bijgesneden. 

 De computer  
 sorteert de asperges   
 in 27 groepen. 

Marc: "We beregenen de 
asperges, zo blijven ze wit, 
sappig en krokant!"

passioneel product 
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1| Waar worden in België asperges geteeld?
Traditioneel zijn de streken rond Puurs (Klein-Brabant) en Meche-
len de centra van de aspergeteelt. Tegenwoordig wint de streek 
rond Kinrooi in Limburg aan belang.

2| Hoe komt het dat asperges wit zijn?
Witte asperges worden volledig onder de grond geteeld en hebben 
geen daglicht gezien.

3| Waarom stopt de oogst op 24 juni?
Op 24 juni, het feest van Sint Jan, is de dag even lang als de nacht. 
De asperges beschikken dan nog over voldoende tijd om te kun-
nen doorgroeien. Het gevormde bladgroen sterft af in de herfst en 
geeft zo zijn energie door aan de wortels; de basis voor het volgende 
oogstseizoen.

4| Waarom bewaar je asperges best in een natte 
doek?
Zo blijven ze langer goed in de groentelade van je koelkast.

5| Waarom moet je het uiteinde van asperges 
verwijderen?
De uiteindes zijn te taai om zo te eten, maar ze zijn wel perfect voor 
in soep.

6| Waarom leg je asperges in koud water voor het 
schillen?
Dan zuigen ze zich vol water, worden ze malser en schillen ze mak-
kelijker. Breek vooraf de onderkant af, dan zuigen ze meer water op.

7| Waarom schil je van de kop naar de onderkant?
Dan is er minder kans dat de delicate kop afbreekt. Je legt ze best 
ook neer tijdens het schillen.

8| Waarom kook je ze rechtop?
De fragiele aspergetoppen kan je beter stomen dan koken. Als je de 
asperges rechtop kookt, steken de topjes boven het kookwater uit. 
Ze garen door de stoom. Om de asperges rechtop te doen staan, kan 
je ze met keukentouw vastbinden aan een oor van een hoge kook-
pot.

9| Waarom worden witte asperges traditioneel met ei 
gegeten?
In tegenstelling tot de groene, passen witte asperges goed bij zachte 
smaken zoals ei en gekookte ham.

10| Waarom geurt je urine anders na het eten van 
asperges?
Asperges bevatten zwavelhoudende stoffen. Ons lichaam zet deze 
stoffen om in vluchtige verbindingen, zodat ze snel uit ons lichaam 
verdwijnen. Niet iedereen heeft het vermogen om deze stoffen om 
te zetten. Vandaar dat niet iedereen z’n urine vreemd geurt. Daar-
enboven zou niet iedereen in staat zijn om de speciale geur te rui-
ken. Wist je trouwens dat asperges ook een nierzuiverende werking 
hebben?

10aspergevragen

Spar verkoopt  
de Flandria asperges,  
A kwaliteit, tussen  

16 en 22 cm. 
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Aspergekroket met pesto  
van groene asperges
4 personen . 30 min

9 witte asperges 
8 sneden Spar  

gekookte ham 
pesto: 
1 bakje mini  

groene asperges 
2 el Spar pistachenoten 

¼ kl grof zeezout 
2 el gemalen  

Parmezaanse kaas 
Boni Selection olijfolie 
1 kl citroensap 
3 Spar eieren 
16 el panko broodkruim

1. Pesto: hak de rauwe mini groene asperges met 
2 el gemalen Parmezaanse kaas, het zeezout, de 
pistachenoten, het citroensap en ± 4 el olijfolie fijn in een 
cutter. Kruid met peper.

2. Schil 8 asperges en breek het houterige deel onderaan 
eraf. Kook ze gaar, ± 10 min.

3. Laat de asperges afkoelen en rol ze 1 voor 1 in de 
gekookte ham. Maak strakke rolletjes.

4. Klop de eieren los en kruid met peper en zout.
5. Rol de aspergerolletjes eerst in het ei en daarna in de 

panko.
6. Bak de gepaneerde aspergerolletjes krokant in de pan in 

veel olijfolie.
7.  Serveer de pesto bij de gebakken rolletjes.

Restjestip:
maak soep met 
het kookvocht, de 
harde onderkant en 
de schillen van de 
asperges.

filmpje op 
 mijnspar.be
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LAAG IN CALORIEËN
DE lekkerste 



zoveel meer danZin in
tajine!

* Eet smakelijk in 
het Arabisch.

 Met dank aan: 
De Keyser & de Kok in Zaffelare  
www.dekeyserendekok.be 29

atelier 

chef Michaëla neemt de lezers 
mee naar de Arabische landen rond 
de Middellandse Zee. Het wordt een 
kruidige tocht met duizend en één 
smaken. Natuurlijk maken we ook 
een tajine, maar de Arabische keu-

ken heeft zoveel meer te bieden dan 
dat. ‘Yallah, bismillah’*!

Ellen

Nadia

Klara
Guy

Petra Michaëla

Gert
Evelien



Fatima’s rolletjes met feta, citroen, 
dragon en tijm 
16 stuks . 40 min

4 vellen filodeeg 
200 g feta
1 kleine ui  
2 el dragonblaadjes
1 el tijmnaaldjes 

zeste van ½ citroen 
2 eidooiers + 1 ei
Boni Selection olijfolie 
1 kl maïszetmeel 
3 à 4 kl water

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier en bestrijk met olijfolie.
3. Rasp de ui en verkruimel de feta in een kom.
4. Pluk de dragonblaadjes en tijmnaaldjes en snij beide fijn.
5. Voeg de tijm, dragon, eidooiers en citroenzeste toe aan de feta. 

Kruid met peper en prak grondig met een vork.
6. Roer het maïszetmeel met het water tot een papje.
7. Snij de vellen filodeeg in 4 repen, leg ze horizontaal op je 

werkblad en rol een worstje van het fetamengsel en leg dit 
onderaan op het deeg.

8. Vouw de hoeken om de vulling, plak de randen dicht met 
maïszetmeelpasta zodat de vulling er tijdens het bakken niet 
uitlekt, rol verder strak op en plak de bovenkant dicht met 
maïszetmeelpasta.

9. Schik de rolletjes op de ingevette bakplaat, bestrijk langs alle 
kanten met ei.

10. Bak in ± 20 min goudbruin en gaar. Rol ze halverwege om.

Nadia:  
“Die rolletjes 
van Fatima 
zijn alvast 
perfect ge-
lukt. Top!”

Tunesië

30



Kibbeh Nayeh van zalm
16 stuks . 30 min

2 little gem 
3 el bulgur 
250 g Spar verse zalmfilet 
2 lente-uitjes 

1 groene chilipeper 
sap van 1 citroen 
3 el verse dille 
1 el Boni Selection olijfolie

1. Pluk 16 blaadjes van de slahartjes, was en droog ze.
2. Kook de bulgur in 8 min gaar in ruim water en giet af.
3. Snij het roze gedeelte van de zalm in kleine blokjes.
4. Verwijder de zaadjes van de chilipeper en hak het vruchtvlees 

fijn.
5. Snipper het witte en stevige groene gedeelte van de lente-

uitjes fijn.
6. Meng de visblokjes met de lente-ui, dille, bulgur, chilipeper, 

olijfolie en citroensap. Kruid met peper en zout.
7. Schep een lepeltje vismengsel op elk slablaadje en serveer.

Evelien:  
“Chili en  
dille, een ver-
rassende mix 
die veel power 
geeft!”

Libanon

Normaal gezien 
bevat dit  
Libanese  

gerechtje rauw 
lamsvlees in 

plaats van zalm.
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Bourekas met aardappel  
en kaas 
8 stuks . 30 min

2 grote zachtkokende 
aardappelen 

2 verpakkingen  
Spar bladerdeeg 

100 g feta 
1 Spar ei 
1 eidooier 
sesamzaadjes 

1. Was de aardappelen en prik er 3 keer in  
in met een vork.

2. Leg ze in een platte schaal en plaats 12 min in de 
microgolf op 700 watt. Haal ze uit de microgolf, dek de schaal 
af met aluminiumfolie en leg er nog een handdoek over. Laat 
15 min rusten.

3. Verwarm de oven voor op 180°C.
4. Verkruimel de feta met een vork.
5. Schep het kruim uit de aardappelschillen en meng dit met de 

feta en het ei. Kruid met peper en zout.
6. Rol het bladerdeeg open en snij uit elk stuk 4 vierkanten van 

10 op 10 cm.
7. Schep een volle el vulling in een hoek van elk deegvierkant. 

Borstel de deegranden in met water en vouw de andere hoek 
over de vulling. Verzegel de randen van het deeg door het met de 
tanden van een vork plat te drukken.

8. Schik de bourekas op bakpapier en bestrijk ze met de eidooier. 
Bestrooi met sesamzaadjes. 

9. Bak goudbruin en gaar in 35 min. Serveer warm of lauw.

Israël

100 g feta 
1 Spar ei 
1 eidooier 
sesamzaadjes 

Gert:  
“Dit soort hapjes doet 
je dromen van de gezel-
lige Arabische markten 
met eetkraampjes.”

Bourekas is  
blader- of filo-
deeg gevuld met 
kaas, gehakt  
of groenten.
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Mimosa eieren 
gevuld met 
venkel en tonijn
12 stuks . 30 min

1 kleine venkel 
1 blikje tonijn in eigen nat 
10 Spar eieren 
1 el mayonaise 
enkele takjes verse dille

1. Verwijder de steeltjes 
van de venkel, snij de knol 
middendoor en haal het 
harde gedeelte eruit.

2. Snij de venkel in kleine 
blokjes en stoom gaar. Laat 
uitlekken.

3. Kook de eieren hard in 
10 min en laat schrikken 
onder koud water.

4. Pel de eieren en snij ze 
middendoor.

5. Haal de dooiers eruit en plet 
ze met een vork.

6. Meng de eidooiers met de 
venkelblokjes, tonijn en 
mayonaise. Kruid met peper 
en zout.

7. Vul de eiwitschuitjes met 
het mengsel.

8. Werk af met een takje dille.

Algerije

Petra:  
"Eens iets  
anders dan  
de klassieke  
gevulde eitjes 
met mayonaise."
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Cacik 
4 personen . bereiding:  
15 min + uitlekken:  
30 min + rusten: 30 min

1 komkommer
3 teentjes look 
½ l volle yoghurt 
1 kl gedroogde munt 
2 el fijngesneden verse munt 
Boni Selection olijfolie

1. Schil de komkommer en snij in 
de lengte middendoor.

2. Schraap de zaadjes eruit met 
een koffielepel en snij het 
vruchtvlees in kleine blokjes.

3. Doe de komkommerblokjes in 
een vergiet en bestrooi met 
zout; laat ½ u uitlekken.

4. Pel en pers de look. Schep door 
3 el yoghurt en roer goed.

5. Meng het lookmengsel met de 
rest van de yoghurt en roer de 
olijfolie erdoor. Kruid met de 
gedroogde munt, peper en zout.

6. Schep de yoghurt door de 
komkommerblokjes en roer de 
verse munt erdoor. Kruid met 
peper en zout.

7. Dek af en plaats 30 min in de 
koelkast.

Dit is de Turkse variant van de 
Griekse tzatziki.

Ellen: “Wat 
een prachtige 
mezzeschotel! 

En zoveel 
kleur!”

Turkije

1

1

3
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Marokkaanse hummus 
500 g . 25 min

500 g uitgelekte kikkererwten 
10 g geroosterde sesamolie 
3 el zonnebloemolie
40 g witte sesamzaadjes 
2 kl komijnzaad 
2 el ras el hanout 

1 kl pilipili 
sap van 1 citroen 
2 teentjes look 
2 rode chilipepers 
1 kl zout

1. Verwijder de zaadjes van de chilipepers en hak het 
vruchtvlees fijn.

2. Rooster de sesam- en komijnzaadjes in een droge pan tot ze 
gaan geuren.

3. Pel en pers de teentjes look.
4. Doe alle ingrediënten in de blender, voeg een scheutje water 

toe en mix fijn.
5. Breng verder op smaak met zout.

Geblakerde auberginedip 
bereiden: 1 u 20 min + uitlekken: 1 u

1,5 kg aubergines 
2 teentjes look 
zeste van 1 citroen 
2 el citroensap 

5 el Boni Selection olijfolie 
2 el bladpeterselie 
2 el munt 
2 el granaatappelpitten

1. Was de aubergines en kerf ze met een scherp mes aan alle 
zijden in. Schik ze op een bakplaat en plaats onder een hete 
grill. Laat ze in 1 u zacht worden en draai ze elke 20 min. Blijf 
verder grillen ook als de schil openbarst.

2. Laat ze iets afkoelen en snij ze open. Schep het vruchtvlees 
eruit en trek in dunne repen. Gooi de schil weg.

3. Leg het vruchtvlees in een vergiet en laat minstens 1 u 
uitlekken.

4. Rasp de look en schep samen met de citroenzeste, het sap en 
de olijfolie door de aubergine.

5. Kruid met peper en zout. Laat 1 u rusten op 
kamertemperatuur zodat de smaken zich vemengen.

6. Snij de bladpeterselie en munt fijn. Schep het grootste deel 
van de verse kruiden er vlak voor het opdienen door.

7. Werk af met de rest van de kruiden en bestrooi met 
granaatappelpitten.

EgyPte

marokko

2

2

3
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Khubz saj (plat brood)
5 broden . 40 min

500 g Boni Bio tarwebloem 
½ kl zout 
± 35 ml water 
extra: 
saj, plaatstalen wok of een gewone pan

1. Meng de bloem met het zout en een deel van het water. Kneed 
en voeg zo nodig meer water toe tot je een elastisch deeg krijgt.

2. Laat 5 min rusten.
3. Verdeel in bolletjes ter grootte van een limoen.
4. Rol elk bolletje uit tot een cirkel op een bebloemd werkblad. De 

deegcirkel moet flinterdun zijn.
5. Verwarm de wok omgekeerd op een gasvuur, met de bolle kant 

naar boven dus.
6. Leg er een deegcirkel op en bak 1 à 2 min aan elke kant.
7. Haal van de wok en verpak in een schone handdoek om warm te 

houden terwijl je de overige broden bakt.

Palestina

Libanon

filmpje op 
 mijnspar.be
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Hummus kawarma
6 personen . rusten: 30 min + bereiden: 1 u

hummus: 
600 g uitgelekte zacht  

gekookte kikkererwten  
250 g tahinpasta (Bio Today) 
3 teentjes look 
3 el citroensap 
mespunt komijnpoeder 
1 dl ijskoud water 
lamsvleestopping: 
4 el gekookte kikkererwten 
2 el Spar pijnboompitten 
1 el bladpeterselie 
lamsvlees: 
300 g lamsfilet 
mespunt zwarte peper 

mespunt witte peper 
½ kl pilipili 
mespunt kaneelpoeder 
½ kl gedroogde oregano 
1 el witte wijnazijn 
1 el verse munt 
1 el bladpeterselie 
Spar boter 
Boni Selection olijfolie 
citroensaus: 
1 groene chilipeper 
4 el citroensap 
½ bosje bladpeterselie 
2 el witte wijnazijn 
2 teentjes look

1. Hummus: pel en pers 
de teentjes look. Mix de 
kikkererwten fijn in de 
blender. Voeg, terwijl 
de blender draait, tahin, 
citroensap, look, komijn en 
een kl zout toe. Druppel 
het ijskoude water er heel 
langzaam bij en roer tot een 
gladde, romige puree. Voeg 
indien nodig meer water toe. 
Dek af met plasticfolie en laat 
30 min rusten.

2. Snij het lamsvlees in kleine 
stukjes en meng alle kruiden 
en specerijen erdoor. Dek 
af met plasticfolie en laat 
30 min rusten in de koelkast.

3. Rooster de pijnboompitten in 
een droge koekenpan.

4. Citroensaus: snipper de 
peterselieblaadjes fijn. Pel 
en pers de teentjes look. Hak 
de chilipeper fijn en meng 
met de peterselie, wijnazijn, 
geperste look en het 
citroensap in een kom.

5. Verhit de wok en voeg een el 
boter en een scheut olie toe. 
Roerbak het vlees 2 à 3 min 
in porties, het mag niet 
helemaal doorbakken zijn.

6. Verdeel de hummus over 
6 borden en maak in het 
midden een ondiep kuiltje. 

7. Verdeel het warme lamsvlees 
over de kuiltjes en strooi de 
kikkererwten ernaast.

8. Besprenkel met citroensaus 
en werk af met peterselie en 
pijnboompitten.

Gert:  
“Wat een 
smaakbom!”

Libanon
Klara:  
“Kawarma is 
Libanees voor 
lam, dat heb ik 
onthouden van 
mijn bezoek aan 
Libanon.”
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Ful medames 
(ontbijtgerecht) 
4 personen . 30 min

400 g kikkererwten (blik)  
300 g witte bonen (blik) 
2 rijpe tomaten 
4 lente-uitjes 
1 teentje look 
2 el bladpeterselie 
zeste en sap van ½ citroen 
5 cl Boni Selection olijfolie 
½ kl komijnpoeder 
mespunt piment d’espelette 
200 g Spar zachte geitenkaas 
chilipepersaus: 
6 ingelegde groene chilipepers 

(bokaal) 
1 teentje look 
5 cl Boni Selection olijfolie 
1 kl citroensap 
serveren: 
partjes citroen 
Spar pitabroodjes 

1. Chilipepersaus: hak de pepers 
grof en snipper het teentje look 
fijn. Meng met de olijfolie en het 
citroensap. Kruid met peper en 
zout.

2. Snij de lente-uitjes in fijne 
ringetjes. Snij de bladpeterselie 
fijn.

3. Doe het teentje look in de vijzel 
met een snuif zout en stamp fijn.

4. Verwijder de zaadjes van de 
tomaten en snij het vruchtvlees 
in blokjes.

5. Spoel de kikkererwten en de 
bonen.

6. Verwarm de olie met de zeste 
en het sap van de citroen in een 
grote pan.

7. Voeg lente-ui en knoflookpasta 
toe en roerbak tot de ui zacht is.

8. Roer de kikkererwten, bonen en 
specerijen erdoor en verwarm 
5 min.

9. Schep de tomatenblokjes erdoor 
en kruid met peper en zout.

10. Schep in kommen en verdeel er 
vlokjes zachte geitenkaas over.

11. Bestrooi met peterselie en 
serveer met de chilipepersaus en 
pitabrood.

EgyPte

Petra:  
“Heerlijk, die geur van  
verse peterselie. En nog 
supergezond ook!”

Waarschijnlijk 
aten de farao's 
deze Egyptische 

klassieker al!
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Salade met gezouten granola 
8 personen . 45 min

4 rijpe tomaten 
1 grote komkommer
1 rode ui 
1 rode paprika 
1 teentje look 
½ rode chilipeper 
2 el bladpeterselie 

1 el koriander 
1 el muntblaadjes 
3 el Boni Selection  

extra vierge olijfolie 
1 citroen 
1 l Griekse yoghurt

1. Verwijder de zaadjes uit de tomaten en snij het 
vruchtvlees in stukjes.

2. Pel en snipper de ui fijn. Pel het teentje look en hak fijn.
3. Snij de ongeschilde komkommer in de lengte 

doormidden, verwijder de zaadjes en snij het vruchtvlees 
in stukjes.

4. Verwijder zaadlijsten en steelaanzet van de paprika en 
snij in blokjes.

5. Hak de chilipeper fijn. Snipper de bladpeterselie, 
koriander en muntblaadjes fijn.

6. Pers het sap uit een halve citroen, haal het vruchtvlees 
met de witte vliesjes uit de andere helft van de citroen en 
hak fijn.

7. Doe het citroensap samen met de gehakte citroen in een 
saladekom en voeg olijfolie toe. Kruid met peper en zout 
en schep de rest van de ingrediënten erdoor.

± 500 g granola 
3 el van elk: Boni Selection 

sesamzaad, zonnebloem- 
en pompoenpitten 

1 kl van elk: koriander- en 
komijnzaadjes 

225 g havermoutvlokken 
1 el paprikapoeder 
5 zongedroogde tomaten 

1. Hak de tomaten in stukjes.
2. Verwarm een wok of ruime 

pan met antiaanbaklaag en 
roerbak de havermoutvlokken 
2 à 3 min. Schep uit de pan en 
laat afkoelen.

3. Rooster in dezelfde pan de rest 
van de zaden en specerijen 
soort per soort en laat 
afkoelen.

4. Meng de havermout, 
zaden, pitten en specerijen 
door elkaar. Bestrooi met 
paprikapoeder en schep de 
tomatenstukjes erdoor.

Israël

Guy:  
“Ik ben al in  
Libanon, Marokko, 
Tunesië, Egypte en 
Turkije geweest en 
heb overal geweldig 
lekker gegeten.  
In Israël ben ik nog 
niet geweest, maar 
dit gerechtje is al-
vast veelbelovend.”
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Shakshuka met ei en merguez
4 personen . 1 u

1 grote ui 
1 rode paprika 
3 teentjes look 
400 g Boni Selection 

tomatenstukjes (blik) 
500 g rijpe pruimtomaten 

1 kl harissa 
1 kl komijnpoeder 
100 g Spar zachte geitenkaas
4 Spar eieren 
4 merguezworstjes (lamsvlees) 
Boni Selection olijfolie

1. Pel de ui, snij middendoor en daarna in fijne schijfjes.
2. Pel de look en snij in flinterdunne plakjes.
3. Snij de pruimtomaten in kleine blokjes.
4. Verwijder steelaanzet en zaadlijsten van de paprika en snij het 

vruchtvlees in fijne reepjes.
5. Verhit 3 el olie in een wok op een matig vuur en stoof de 

uiringen en rode peperreepjes zacht. Voeg de lookplakjes 
toe en roer het komijnpoeder en de harissa erdoor. Voeg de 
tomatenstukjes en verse tomaten toe en kruid met peper en 
zout. Laat op een zacht vuur stoven tot de tomaten indikken.

6. Maak met de bolle kant van een lepel 4 holtes in de saus en 
breek de eieren erin. Kruid met peper en zout en dek de wok af 
tot het eiwit gestold is.

7. Bak intussen de merguezworstjes goudbruin en gaar in olijfolie.
8. Verdeel de geitenkaas in vlokjes over de shakshuka en schik de 

merguezworstjes erop. 

Michaëla: 
“In het Tunesisch Arabisch betekent 
Shakshuka ‘mengeling’. Het brengt 
elementen samen uit de Libische, 
Egyptische, Tunesische, Algerijnse 
en Marokkaanse keuken.”

Tunesië
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Zibdiyit  
gambari
6 personen . 40 min

1 kg Boni Selection  
rauwe kleine scampi’s 

1 grote gele ui 
2 groene chilipepers  

(piccantina) 
3 el tomatenpasta 
6 grote tomaten 
6 teentjes look 
2 el dille en bladpeterselie 
1 kl korianderpoeder 

½ kl komijnpoeder 
mespunt gemalen kardamon  

en nootmuskaat 
25 cl water 
50 g Spar pijnboompitten 
2 el witte sesamzaadjes 
Boni Selection olijfolie 
extra: 
aardewerken ovenschoteltjes 
aluminiumfolie

1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Pel en ontdarm de scampi’s.
3. Pel de ui en teentjes look. Snij de ui, look en chilipepers fijn. Snij 

de dille fijn. Wrijf de looksnippers met de dille door je handen.
4. Stamp de chilipeper met zaadjes in de vijzel samen met een 

mespunt zout.
5. Pel de tomaten en snij in stukken.
6. Rooster de pijnboompitten en sesamzaadjes apart in een droge 

pan.
7. Verwarm een droge wok en bak de scampi’s net roze. Haal de 

scampi’s uit de wok en zet opzij.
8. Voeg wat olijfolie toe en roerbak in dezelfde wok de ui glazig, 

voeg de tomatenpasta toe en roer goed door.
9. Voeg tomatenstukjes, water, look- en dillemengsel, geplette 

chillipeper en specerijen toe. Laat op een zacht vuur 10 min 
stoven en roer af en toe. Schep de scampi’s erdoor en verdeel 
over aardewerken schaaltjes. Bestrooi met pijnboompitten, 
sesamzaadjes en peterselie.

10. Dek af met aluminiumfolie en plaats 7 min in de oven.
11. Verwijder de aluminiumfolie en plaats nog even onder de grill.
12. Serveer met brood.Palestina

Ellen: 
“Het zijn de specerijen die  
de Arabische keuken zo boei-
end maken. Komijn, kardamon, 
nootmuskaat, peterselie en 
chili: deze schotel gebruikt  
ze allemaal.”

Tunesië
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marokko
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Tajine met kefta
4 personen . 1 u

kefta: 
250 g rundgehakt 
250 g lamsgehakt 
1 Spar ei 
½ kl ras el hanout, gemalen komijn,  

paprika- en gemberpoeder 
mespunt kurkuma 
1 sjalotje 
1 bosje koriander en platte peterselie 
Boni Selection olijfolie 

tajine: 
8 middelgrote nieuwe aardappelen 
2 kleine rode paprika’s 
2 kleine gele paprika’s 
1 kaneelstokje 
2 teentjes look 
1 ui 
2 kleine tomaten 
1 kl paprikapoeder en kurkuma 
½ kl komijn en gemberpoeder 
½ kl ras el hanout 
1 bosje peterselie en koriander

1. Kefta: pel de sjalot en snipper fijn. Meng het vlees met het ei, de sjalotsnippers en specerijen. 
Kruid met peper en zout. Hak de koriander en peterselie fijn en schep door het mengsel.

2. Was de aardappelen en snij ze in blokjes.
3. Verwijder steelaanzet en zaadlijsten van de paprika’s en snij de paprika’s in grove blokken.
4. Pel en snipper de ui, plet de teentjes look.
5. Snij de tomaten in stukjes en hak de koriander en peterselie grof.
6. Verhit een scheut olijfolie in de tajine en stoof op een zacht vuur de uisnippers glazig, voeg de 

aardappelblokjes en specerijen toe en roerbak tot de geuren vrijkomen.
7. Voeg de look, peterselie en koriander toe en overgiet met een glas water. Dek de tajine af en 

laat 10 min stoven.
8. Voeg de tomaten- en paprikastukjes toe, dek af en laat verder stoven. 
9. Rol balletjes van het vleesmengsel en bak ze rondom bruin in een scheut olijfolie.
10. Voeg de kefta toe, als de aardappelen bijna gaar zijn. Dek af en laat nog 5 min verder garen.
11. Serveer warm met brood.

Nadia:  
“Dankzij de 
vorm van de 
tajine blijven 
alle smaken in 
de pot én in de 
ingrediënten.”

Ellen:  
“Geen beter brood om samen te 
delen en de saus mee op te dippen 
dan een Turks brood.”
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Spa Touch Of Mint, 
Grapefruit en Lemon 
combineren bruiswa-

ter met een vleugje 
natuurlijke smaak. 

Geen calorieën, geen 
suiker, geen zoetstof-
fen of andere kunst-

matige toevoegingen, 
maar wel op en top 

verfrissing!

Evelien:  
“Van actief work-
shoppen en al die 
kruidige smaken krijg 
je flink dorst!”

Couscous  
wrijf je het 
beste los met 
je handen.
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Couscous met kip & saffraan
4 personen . 1 u

4 kippendijen 
600 g couscous 
2 uien 
3 tomaten 
250 g courgette 
150 g wortel 
½ kl kurkuma 
1 doosje saffraanpoeder 
enkele saffraandraadjes 
2 kaneelstokjes 

2 bosjes koriander 
1 kl gember 
harissa 
2 el bladpeterselie 
Boni Selection olijfolie 
200 g gekookte kikkererwten 

(blik) 
75 g Spar gedroogde abrikozen 
50 g Spar rozijnen 
50 g Spar blanke amandelen

1. Rooster de amandelen goudbruin in een droge pan.
2. Ontvel de tomaten en snij ze in 4.
3. Pel de uien en snij in grove stukken. Schil de wortelen en snij 

in grove staafjes. Snij de courgette in grove stukken. Snij de 
koriander en bladpeterselie grof. Schil 2 cm gember en rasp fijn.

4. Snij de kippendijen op het gewricht middendoor.
5. Verhit een scheut olijfolie in een grote pot en bak de stukken 

kip knapperig bruin aan alle zijden.
6. Voeg de uien, koriander, peterselie en gember toe. Kruid met 

peper en zout en roerbak. Voeg een scheut water toe, kurkuma, 
saffraan en harissa naar smaak.

7. Roer de wortelen erdoor en voeg de tomaten toe. Giet er water 
bij tot alles onder staat.

8. Breng onder gesloten deksel aan de kook. Leg na 15 min de 
stukken courgette erbij en laat 5 min verder koken. Voeg 
gedroogde abrikozen en kikkererwten toe. Laat koken tot de 
courgette beetgaar is.

9. Schep een paar pollepels van het vocht in een andere pot. Doe 
hier de kaneelstokjes in en breng aan de kook. Voeg de rozijnen 
toe.

10. Rol de couscous: strooi de couscous op een grote platte schaal. 
Breng 2 l water op smaak met zout en sprenkel een flinke 
scheut over de couscous. Meng het water met je handen door 
de couscous tot al het water opgenomen is. Voeg weer water 
toe en herhaal het mengen met je handen zolang de couscous 
water blijft opnemen. Stoom de couscous gaar boven gezouten 
water in ± 30 min.

11. Serveren: schep de couscous uit op een schaal en verkruimel. 
Schik de groenten en kip erbovenop en overgiet met het vocht.

12. Werk af met geroosterde amandelen en serveer onmiddellijk.

Algerije
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Laimounada bil Na’na 
(muntlimonade)
± 1,5 l . 20 min

10 limoenen 
100 g fijne kristalsuiker 
1,5 l water 
1 kl oranjebloesemwater 
1 bos verse munt 
1 limoen in plakjes

1. Pluk de blaadjes van de munt.
2. Schrob de limoenen schoon en snij ze in kleine stukjes met de 

schil.
3. Meng de suiker door de limoenstukjes met je handen en knijp er 

zoveel mogelijk sap en vruchtvlees uit.
4. Laat 10 min rusten zodat de suiker kan oplossen en siroop wordt.
5. Duw het mengsel door een puntzeef en druk goed aan om al het 

sap eruit te persen.
6. Voeg het water toe en meng tot alle suiker opgelost is.
7. Mix fijn in de blender samen met de muntblaadjes en het 

oranjebloesemwater.
8. Schenk over ijsblokjes en garneer met een muntblaadje en plakje 

limoen.

Gert: “Bru 
leent zich heel 
goed voor deze 
muntlimonade 
omdat het zo 
zacht parelt.”

Een lekker,  
alcoholvrij  
alternatief  
voor een  
cocktail.
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broodnodig 
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Boekweit
(stok)brood

Het brood ziet er 
heel artisanaal uit 
doordat het deeg 
met de hand wordt 
ingesneden alvorens 
te bakken.

Ontdek deze topper  
in de bakkerijafdeling  

van je Spar!

broodnodig 

47

Tarwedesem en boekweitbloem
- extra smaak
- krokante korst
- smaakvol kruim
- beter verteerbaar
- langer houdbaar

Zowel het brood als het stokbrood zijn 
gemaakt op basis van tarwedesem en 

boekweitbloem. Het stokbrood bevat 
daarnaast nog rogge. De boekweit en 
desem zijn de extra smaakmakers in de 
broden.  Desem maakt de gluten in het 
brood beter verteerbaar. Boekweit zorgt 
op zijn beurt voor een langere natuurlijke 
vershoudbaarheid, omdat boekweit het 
vocht in het brood langer vasthoudt.

Boekweit is een van 
de trends bij Parijse 
artisanale bakkers. Dit brood is lekker 

met verfijnde 
charcuterie en kaas.
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1. 100%  

natuurlijk
Spa geeft het goede 
voorbeeld met puur 
natuurlijke frisdranken. 
Het combineert het zui-
vere mineraalwater van 
Spa met puur fruit van 
natuurlijke oorsprong. 
Zonder kunstmatige 
zoetstoffen, kleurstoffen 
of bewaarmiddelen. Het 
resultaat zijn sprankelende, verfrissende en 
caloriearme limonades die je altijd opnieuw 
verrassen. 

2. Go, go Gemberbier!
Gemberbier – of ginger ale – komt deze 

zomer helemaal overgewaaid uit Amerika. In 
tegenstelling tot wat de naam doet vermoe-
den, bevat gemberbier geen alcohol. Het is 
wel een ideale dorstlesser of mixer voor de 
betere cocktail. 

1

2

3

4

5

5

Spa duo 1 l appel
Spa duo 1 l ginger

Ice tea mojito

Chaudfontaine fusion 
lime mint

10 dorstlessende trends

3. Limoen kust 
munt

Limoen (of citroen) en munt 
gaan wonderwel samen, 
ook in zomerse drankjes. We 
zien de combinatie dit jaar 
terug bij heel wat merken. 
En ga vooral ook zelf aan de 
slag met de combinatie in 
siroopvorm.

4. Thee trekt door
IJsthee doet het al langer goed 

op onze markt, maar deze zomer wordt 
het gamma verder opengetrokken naar 
andere varianten. Naast groene thee 
nu dus ook zwarte en witte, en speciale 
variaties zoals mojito ijsthee. Klinkt 
niet slecht, toch? 

5. Iedereen aan de cider! 
In het Verenigd Koninkrijk 

is cider al eeuwenlang een vaste 
waarde, maar de frisse, licht-alco-
holische drank verovert nu ook de 
Belgische terrassen. Kies jij voor de 
traditionele appelcider of ga je voor 
een zotter smaakje? 
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6. Rarara … wat is een radler?
Radler is een drank die voor de 

helft uit bier en voor de helft uit limona-
de bestaat. Het is dus een frisdrank met 
alcohol. Lest de dorst beter dan bier en … 
stijgt minder snel naar je hoofd.

7. Bier dat de zon harder  
doet schijnen

Er zijn van die bieren die gemaakt zijn 
voor zonnige dagen. Sterker nog … het 
lijkt wel of de zon harder gaat schijnen 
als ze je uitschenkt. Ze zetten elk hun ge-
heime wapen in: dat kan een extra dosis 
frambozen zijn of een scheutje tequila …

8. Nieuwe telgen  
voor de Belgen

Klassieke bierliefhebbers blijven niet in 
de kou staan deze zomer. We zien een 
paar nieuwe brouwsels verschijnen die 
meer dan de moeite waard lijken. Schol! 

9. Bottle mania barst los
Stilstaan is achteruitgaan, ook 

op het vlak van flessen. Verschillende 
leveranciers gaan op zoek naar een flesje 
dat er uitspringt. De aluminiumflesjes 
hebben alvast het voordeel dat ze langer 
fris blijven. 

10. Lekker licht! 
Bij een straffe zon past geen 

straf bier. Daar is wel iets van aan, zo 
vinden ook enkele brouwers. Daarom ko-
men ze met een lichtere variant, speciaal 
voor de zomer. Mooi meegenomen! 

6

7

8

9
10

van de zomer van 2017!
zomerdranken 
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Matinettes van Jacques, 
heerlijke chocoladeschij�jes melk of puur 
om je dag goed en energiek te starten!

Ontbijtchocolade
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Gevulde aardappel met 
gehakt, groenten en 
pecorino
4 personen . 20 min

Tagliatelle met pancetta, groene asperges en olijven
4 personen • 45 min

52

4 porties Spar gevulde aardappel met duroc 
gehakt, groenten en pecorino 

veldsla

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Haal de gevulde aardappelen uit 

de verpakking en zet samen in een 
ovenschotel. 

3. Zet de ovenschotel 15 min in de 
voorverwarmde oven.

4. Serveer met wat veldsla.

KANT-EN-KLAARDAG

1. Droog 4 plakjes pancetta 40 min in de oven op 70°C tot ze krokant zijn.
2. Schil de groene asperges waar nodig. Kook ze in gezouten water. Laat afkoelen in 

kookvocht.
3. Ontpit de olijven en snij in plakjes. Snipper de pancetta en peterselie fijn.
4. Kook de tagliatelle gaar in ruim gezouten water. Giet af en laat uitlekken.
5. Snij de punten van de asperges af en snij de rest in kleine rondellen.
6. Meng de pasta met stukjes groene asperges, pancetta en peterselie.
7. Serveer in diepe borden, werk af met olijven, aspergepunten en plakjes gedroogde 

pancetta. Besprenkel met olijfolie, sap en zeste van citroen.

250 g tagliatelle 
1 potje zwarte en groene olijven 
16 plakjes Spar pancetta 
16 groene asperges 

Boni Selection olijfolie 
2 citroenen 
peterselie

PASTADAG

Lekker snel doordeweeks



Minihamburgers
4 personen • 30 min

aan tafel 
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1. Steek met een uitsteekvorm 2 minibroodjes uit elk hamburgerbroodje; bak af in de 
oven zoals aangegeven op de verpakking.

2. Pel de tomaten, snij in kwartjes en ontpit ze. Steek uit met dezelfde vorm van de 
broodjes.

3. Reinig en pluk de sla.
4. Bak de minihamburgers krokant en gaar in hete boter en arachideolie.
5. Stel de hamburgers samen (zie foto), prik een spaghettistaafje door het broodje om 

alles bijeen te houden.
6. Serveer met toefjes mayonaise en ketchup.

4 giant hamburgerbroodjes 
8 mini hamburgers 
2 tomaten 
1 eikenbladsla 
tomatenketchup 

mayonaise 
8 spaghettistengels 
100 g Spar boter 
2 el arachideolie

KIDSDAG

De basis voor de 
Spar gevulde 
aardappel met 
duroc gehakt, 
groenten 
en pecorino 
(250 g) is een halve in de pel gekookte 
aardappel. Die is rijkelijk overgoten met 
een Spaans getinte tomatensaus met 
durocvarkensgehakt, uien en venkel. Wat 
pecorinokaas is de finishing touch. Even 
in de oven of microgolfoven en je hebt een 
compleet gerecht klaar!

SNEL
klaar

BETAALBAAR
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Broccolisoep met 
gedroogde ham en 
tomaat
8 personen • 1 u 30 min

1. Reinig de groenten. Pel de tomaten, 
snij in kwartjes en ontpit ze. Laat ze 
1 u 30 min drogen in de oven op 70°C. 
Kruid met peper en zout. 

2. Droog de ham 30 min in de oven. 
3. Snij een 16-tal roosjes van de broccoli als 

garnituur. Kook ze beetgaar.
4. Snij de ui, selder en rest van de broccoli 

in grove stukken. Stoof aan in wat boter 
en bevochtig met de bouillon. Breng aan 
de kook. Laat de soep garen op matig 
vuur. Mix de soep en passeer door een 
zeef. Voeg de room toe, breng aan de 
kook, smaak af met peper, zout en noot-
muskaat.

5. Hak de gedroogde tomaten in grove 
stukken, verdeel over de soepborden. 

6. Serveer de soep. Werk af met roosjes 
broccoli, reepjes gedroogde ham en pluk-
jes selderblaadjes.

2 grote broccoli’s 
4 plakken gandaham 
4 tomaten 
2 grote uien 
4 staafjes witte selder
2 l gevogeltebouillon 
2,5 dl Spar room 
nootmuskaat 
50 g Spar boter

SOEPDAG

TIP
Geen tijd om zelf 
tomaten te drogen? 
Spar heeft een hele 
selectie gedroogde 
tomaatjes. Lees er 
meer over op p. 21.



Italiaanse salade met ciabatta  
4 personen • 30 min4 little gems 

1 komkommer 
4 tomaten 

2 teentjes look 
2 Spar ciabattabroodjes 

1 rode ui 
1 dl rode wijn 

1 dl rode wijnazijn 
1 kruidnagel 

2 jeneverbessen 
1 el suiker 

8 el Boni Selection olijfolie 
sap van 1 citroen 

8 el balsamicoazijn 
1 plantje verse basilicum

1. Pluk de blaadjes van de little gems.
2. Pel en ontpit de tomaten, snij in kwart-

jes. Laat ze 1 u drogen op een rooster 
in de oven op 70°C, kruid met peper en 
zout.

3. Pel de rode ui en snij in kwartjes. Doe 
deze in een bokaal met de rode wijn, 
rode wijnazijn, kruidnagel, jeneverbes, 
peper, zout en suiker. Zet een deksel 
op de bokaal. Zet 5 min op 800 W in de 
microgolfoven. Laat afkoelen. (Dit kan de 
dag voordien.) Minstens 1 week houd-
baar in koelkast.

4. Snij de ciabatta in mooie blokjes van 
2 cm dikte. Bak krokant en goudkleurig in 
hete olijfolie met look, kruid met peper 
en zout. Laat uitlekken op keukenpapier.

5. Snij brede linten van de komkommer 
met een dunschiller.

6. Meng de slaharten, tomaten, komkom-
merlinten en gemarineerde rode ui-
kwartjes in een slakom. Breng op smaak 
met olijfolie, balsamicoazijn, citroensap 
en peper en zout. Verdeel over borden.

7. Strooi de ciabattacroutons erover en 
werk af met basilicumblaadjes.

aan tafel 
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VEGGIEDAG

 Hou onze folder van 
 18 t.e.m. 31 mei 
 in de gaten en check 
 welke ingrediënten 
 in promo staan! 



1. Stoom de krielaardappelen gaar zoals vermeld op de verpakking. Laat afkoelen 
en snij in fijne plakjes. 

2. Pel de rode ui en snipper fijn.
3. Verwarm oven voor op 180°C.
4. Boter de bakvorm in. Bekleed de bakvorm met het kruimeldeeg. Snij overtollig 

deeg van de rand af.
5. Snipper de dille en bieslook fijn.
6. Meng de eieren, room en groene kruiden. Kruid met peper en zout.
7. Snij de zalm in mooie blokjes. Verdeel deze samen met de aardappelen en rode 

ui over de bakvorm.
8. Giet het eiroommengsel over de zalm. 
9. Bak de quiche 35 min in de oven.
10. Haal uit de oven en laat even rusten. Ontvorm de quiche.

1 stoomzakje Spar krielaardappelen 
300 g Spar zalmfilet 

1 verpakking kruimeldeeg 
1 rode ui 

250 ml Boni Selection room 40%  
3 Spar eieren 

2 el dille 
2 el bieslook 

klontje Spar boter 
extra: 

rechthoekige bakvorm

Quiche met zalm, aardappelen en fijne kruiden
4 personen • 1 u

1. Klop de zachte boter met de kristalsuiker en een klein snuifje 
zout mooi romig op lage snelheid.

2. Voeg 1 volledig ei en 2 eierdooiers toe.
3.  Voeg, als alles goed gemengd is tot een homogene massa, de 

bloem eraan toe.
4. Kneed totdat het deeg begint samen te hangen, loskomt van de 

rand van de mengkom en opbolt.
5. Kneed tot een bol. Het deeg mag niet meer aan je handen 

plakken. Laat minstens 1 u rusten in de ijskast.

250 g zachte boter
180 g witte kristalsuiker
500 g bloem

3 eieren
snuifje zout

Zelfgemaakt kruimeldeeg
4 personen • 15 min + 1 u rusten
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Languit in het weekend
GEZELLIG BAKKEN 

De biologische Actis, Chardon-
nay, Languedoc (75 cl) is een 
rijke witte wijn, met aroma’s 
van agrum en rijpe appel.

Zalm  
dille en bieslook

Gebruik dus overvloedig 
veel kruiden in deze quiche.

Steek het stoomzakje  
met de gewassen  
krieltjes 7 min  
in de microgolfoven  
en ze zijn klaar!

bio



aan tafel 
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 Hou onze folder van 4 t.e.m. 17 mei 
 in de gaten en check welke 
 ingrediënten in promo staan! 

Quiche wordt vaak 
gemaakt met gerookte 
zalm, maar met stukken 
verse zalm is het nog 
véél lekkerder!

filmpje op 
 mijnspar.be



… -broodje
• gekruide zachte marguerite
• bruschetta
• burger buns giant
• panfocaccia kerstomaten
• Turks brood

… -bijgerecht en 
saus
1. Mayonaise. Geen gekke 

sauzen deze keer, maar lekkere 
mayonaise, afgewerkt met een 
toefje peterselie voor een mooie 
presentatie. 

2. Olijventapenade. Je vindt kant-
en-klare potjes groene en zwarte 
tapenade in je Spar. 

3. Zongedroogde tomaten met 
groene olijven. Presenteer zuiderse 
smaakmakers op een originele 
manier in een schaaltje, eventueel 
met extra zilveruitjes en een takje 
basilicum als afwerking. 

4. Zalf van artisjok. Mix 1 bokaal 
artisjokharten met een beetje Boni 
Selection olijfolie tot een smeuïge 
structuur. Kruid met peper en zout.

5. Courgette- en wortelspaghetti. 
Schil 2 dikke wortelen, spoel 
2 courgettes en draai slierten 
van deze groenten met een 
spirellitoestel. Of koop de 
kant-en-klare courgette- en 
wortelspaghetti (zie p.65).  Kruid 
met peper, zout en olijfolie. 

6. Krielaardappeltjes met peterselie. Steek het 
zakje met de gewassen krieltjes 7 minuten 
in de microgolfoven en versnipper er wat 
verse peterselie over. 

7. Salade met zongedroogde tomaten. Pel 
4 tomaten, snij ze in kwartjes en ontpit 

ze. Laat de kwartjes 1 u 30 min drogen op 
een rooster in de oven op 70°C. Kruid met 
peper en zout. Pluk en reinig 1 kropsla en 
1 eikenbladsla. Werk deze salade af met de 
gedroogde tomaten, verse basilicum, peper, 
zout en olijfolie.
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LEKKER SAMEN GENIETEN
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3

Op dit BBQ-buffet 
vindt iedereen zijn 
of haar lievelings-…



Gris de Rosé, Vin de Pays 
d’Oc (75 cl) voelt licht 

parelend op je tong en 
smaakt en geurt naar 

klein rood fruit.

Hou jij van het hoppige 
aroma van een Indian 

Pale Ale? Vedett IPA 
geeft een explosie van 

bitterheid in je mond 
dankzij de extra hop.

Het paradepaardje van 
Hoegaarden, Hoegaarden 
Grand Cru, heeft een 
fruitig aroma en een 
onovertroffen complexe 
zoete en bittere smaak.

nieuw

Haal voor een BBQ de 
nieuwe bag in box Toro 
Libre (3 l) in huis!  
De combinatie van 
syrah-, tempranillo- en 
mourvèderedruiven 
resulteert in een 
geconcentreerde wijn met 
een krachtig boeket van 
gedroogd fruit, rijpe rode 
vruchten en kruiden. 

… vlees
• hamburger
• spiraal van spek
• boerenworst
• gemarineerde brochette

• kipfilet
• lamskotelet
• kipchipolata
• stukje steak 

… drankje

aan tafel 
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NEW

Sommige dingen zijn gemaakt
om samen te gaan...

Een heerlijk recept dat de zachte Activia yoghurt combineert
met een originele selectie van knapperige granen.

Laat je verleiden door de nieuwe Activia Granen!
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Zoveel zuivel!

Nestlé Galak: dessert met 
witte chocolade.

Nestlé Rolo: het befaamde snoepje 
met melkchocolade en karamel nu in 
dessertvorm!

La Laitière griesmeelpudding met 
vanillesmaak (180 g): een klassieker om 
te herontdekken!

Nestlé Yoghurt op Griekse Wijze met 
aardbeien en bosbessen (2 x 125 g): 
smeuïge Griekse yoghurt op een bedje 
van fruit.

Monte (70 g): 
melkchocoladedessert met 
hazelnoot en smarties.

Alpro  
Go On 
Aardbei-
Framboos (150 g): een heerlijk 
plantaardig tussendoortje 
boordevol sojaproteïnen. Geeft je 
massa’s energie!

Alpro Dessert Moments Amandel Vanille 
(4 x 125 g): romige textuur en de smaak 
van zoete vanille en amandelen.

Alpro Nature 
met Haver  
(500 g): smeuïge 
textuur en 
vezelrijke 
havervlokken.

Danone Vol Fruit 
(8 x 125 g): 8-pack met diverse 

fruitvariëteiten, voor wie houdt van 
afwisseling!

Danone Vol 
Braambes-
Bosbes en 
Kers (4 x 125 g): 
heerlijk smeuïge textuur van volle 
yoghurt met stukjes fruit.

Vitalinea Break Bosbes (2 x 145 g): 
magere, 0% vet yoghurt met een stevige 
structuur en een heerlijk laagje fruit.

Activia Hazelnoot Quinoa en Walnoot 
Maanzaad: de verfijnde textuur van 
Activia met krokante granen.

nieuw 
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6262

Groentjes saai? No way! Toch niet als je keukenprin-
sessen Lola en Millie laat doen. Roggebrood verhakse-
len ze tot een vruchtbare grond, die ze verrijken met 
een zelfgemaakte kruidenkaasmengeling. Daar planten 
ze hun minigroentjes in. Oogsten en smikkelen maar! 

Eetbaar tuintje 
1 stuk . 35 min

2 pakjes roggebrood 
1 potje kruidenkaas 
1 potje Griekse yoghurt 
minigroenten (worteltjes, radijsjes, groene 

of witte asperges) 

1. Verkruimel het roggebrood met een mes 
of in de blender.

2. Meng de kruidenkaas met de Griekse 
yoghurt.

3. Schep de kruidenkaasmengeling in een 
niet te diep bord en strijk mooi glad.

4. Strooi het verkruimelde roggebrood over de 
kaasmengeling. Dit moet lijken op aarde.

5. Was de groentjes en dep ze droog met 
keukenpapier.

6. Laat nog wat groen aan de groenten.
7. Maak een tuintje door de groentjes in de 

‘roggebroodaarde’ te steken.

Millie: “Amai, da’s hard 
werken om de grond te 
maken. Maar straks 

kunnen we er wel lekker 
groentjes in planten!”

Tuinieren in je bord

Wil je Lola en Millie in actie zien? Check het 
filmpje op de Facebookpagina van Spar!



kinderkeuken 

6363

Lola: “Van dit 
moestuintje kan ik 

maar moeilijk afblijven. 
Mijn favoriete 

groentjes smaakten 
nog nooit zo goed!”
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Ideaal als origineel 
bijgerecht bij je BBQ! 

(zie p.58-59)

Heinz Seriously Good 
Tomato & Basil, Traditional 
en Mediterranean: smaak-

volle pastasauzen zonder 
kunstmatige smaakstoffen 

en bewaarmiddelen.

Maggi bouillonpoeder Groenten, Rund en Kip: 
bouillon op basis van natuurlijke ingrediënten 
(zonder additieven), laag in zout en vet. 
Makkelijk doseerbaar in poedervorm.

Rio Mare sardines in olijfolie: 
heerlijke sardines rijk aan omega 3.

Nalu Frost: 
energiedrank met 
vruchtensappen 
en toegevoegde 
vitamines B3, E, 
B12. Bevat weinig 
calorieën. 

Oreo Crispy & 
Thin: flinterdunne 
en nóg knapperige 
Oreo’s, in 4 aparte 

verpakkingen.

Groentespaghetti van courgette, 
wortel of rode biet: 1 min koken of 
2 min bakken. Ook heel lekker rauw.

nieuw 
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Met de glimlach 
samen van een stukje 

kaas genieten. 

SUMMERTIME

®

GHE00101U InsertionSayCheese_Kook_210x297_NL3.indd   1 24/03/17   11:37
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W
ok

 ro
nd de wereldDe wokpan heeft de wereld veroverd. 

Wokgerechten zijn gezond, lekker en 
vooral: snel klaar. Draai het vuur heel 
hoog en kies uit een van de vijf Spar 
groentewokmixen: Thaise, Japanse, 

pikante, Marokkaanse of Mexicaanse.  
Een halfuur later kan je aan tafel!

Nieuw bij Spar!
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Carrelot des Amants, Côtes du 
Brulhois (75 cl) valt op door zijn 
fonkelende, intense rosékleur 
en zijn frisse aroma’s met fijne, 
sappige smaak.

Thaise wokmix 
Spar Thaise  

wokmix bestaat uit:   
Chinese kool,  

prei,  
sojascheuten,  

paprika’s,  
babyspinazie,  

chilipepers.

Thaise wok met kip
4 personen . 30 min

500 g kipfilet 
800 g Thaise wokmix 
1 el wokolie 
1 fles Go-Tan red currysauce 
1 rode chilipeper 
3 el Spar pindanoten 
½ bosje koriander

1. Snij het vlees in blokjes.
2. Verwijder de zaadjes van de chilipeper en 

snij het vruchtvlees fijn.
3. Pluk de blaadjes van de koriander en hak 

de steeltjes fijn.
4. Rooster de pindanoten in een droge wok. 

Hak ze grof.
5. Verwarm de wok, voeg de wokolie toe en 

roerbak de kipblokjes goudbruin.
6. Voeg de groenten toe en roerbak enkele 

min. Overgiet met de saus. Schep goed 
door elkaar en laat doorwarmen.

7. Garneer vlak voor het opdienen met 
koriander, chilipeper en gehakte noten.

8. Serveer met rijst.

nieuw



Japanse wok met scampi’s
2 personen . 30 min

2. Snij de lente-ui in fijne ringetjes.
3. Giet de noedels in een microgolfbestendige 

schotel, voeg 3 el water toe en verwarm 2 min op 
maximaal vermogen.

4. Verwarm de wok. Voeg de wokolie toe en roerbak 
de scampi’s kort tot ze net roze kleuren. Haal uit 
de wok.

5. Roerbak de groenten beetgaar. Voeg de noedels 
en scampi’s toe en overgiet met de woksaus. Laat 
doorwarmen zonder te koken.

6. Werk af met lente-ui en zeste van limoen.

10 Boni Selection black tiger grote scampi’s 
400 g Japanse wokmix  
2⁄3 Go-Tan flesje lemongrass woksaus 
2 el wokolie  
zeste van 1 limoen 
1 lente-ui 
300 g woknoedels

1. Pel de scampi’s, verwijder het darmkanaal en snij 
het dikke gedeelte tot voor het staartstuk in de 
lengte middendoor. Kruid met peper en zout.

5x wok 
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Japanse wokmix 
Spar  

Japanse wokmix  
bestaat uit:  

kastanje champignons,  
prei,  

rode uien en  
peterselie.

Argento Pinot Grigio, 
Argentinië, Mendoza  
(75 cl) is een echte 
party wijn die iedereen 
zal plezieren!

nieuw



Zet je vuur altijd heel hoog om  
te wokken. Zo garen je 
ingrediënten snel en behouden 
ze hun verse smaak. Bovendien 
heb je weinig vetstof nodig. Roer 
wel voortdurend, zo gaart alles 
gelijkmatig en brandt niets aan. 
Vandaar het synoniem  
voor wokken: ‘roerbakken’. 

Wok met biefstuk & broccoli
4 personen . 30 min

500 g biefstuk 
500 g Spar pikante wok 
150 g broccolini 

50 g Spar cashewnoten 
Go-Tan ketjap sesamsaus 
2 el wokolie

1. Snij het vlees in fijne plakjes.
2. Snij de broccolini in schuine stukken.
3. Verhit de wok. Voeg de wokolie toe en roerbak het vlees in porties aan 

beide zijden goudbruin. Haal uit de wok.
4. Roerbak de broccolini 3 min, voeg de wokgroenten toe en roerbak beetgaar.
5. Voeg het vlees, de cashewnoten en de saus toe en roerbak nog een min tot 

de saus goed warm is.
6. Serveer met witte rijst.

70

Pikante  wokm
ix 

Spar Pikante  
wokgroenten met 

witte kool, 
prei, 

groene paprika, 
rode ui 

en rode peper.



Mexicaanse wok  
met 2 dips 
4 personen . 30 min

1 verpakking Spar Mexicaanse wokmix  
2 el arachideolie 
1 bosje koriander 
½ kl komijn 
mespunt cayennepeper 
1 l groentebouillon 
400 g tomaten in blik 
50 g mini farfalle 
30 g tortillachips 
chilibonendip: 
80 g kidneybonen 
1 el tomatenpuree 
4 rode chilipepers 
2 teentjes look 
1 ui 
4 cl rijstazijn 
5 cl water 
20 g fijne suiker 
1 el arachideolie 
avocadodip: 
1 rijpe avocado 
kneep limoensap 
1 el zure room

1. Chilibonendip: pel de ui en teentjes look. 
Snij de ui, chilipepers en lookteentjes 
grof. Verhit de olie in een steelpan en 
stoof de ui en looksnippers glazig. Voeg 
de chilipepers toe en laat meebakken op 
een zacht vuur. Bestrooi met suiker en laat 
karamelliseren. 

2. Roer de tomatenpuree en bonen erdoor 
en laat verder bakken. Overgiet met 
rijstazijn en water en laat nog enkele min 
sudderen tot de uien helemaal zacht zijn.

3. Pureer met de staafmixer en breng op 
smaak met zout.

4. Avocadodip: haal het vruchtvlees uit de 
avocado en knijp er wat limoensap over. 
Plet met een vork en roer de zure room 
erdoor. Kruid met peper en zout.

5. Verwarm de wok, voeg de olie toe en 
roerbak de groenten. Kruid met zout, 
komijn en cayennepeper.

6. Voeg de tomatenblokjes en 
groentebouillon toe en breng  
aan de kook.

7. Voeg de pasta toe en kook beetgaar.
8. Werk af met grof gesneden koriander en 

serveer met tortillachips en de twee dips.

5x wok 
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Mexicaanse w
okm

ix 

Spar 
Mexicaanse  

wokmix  
bestaat uit:  
witte kool,  

selderij,  
wortelen,  

voorgekookte kidneybonen,  
prei, maïs  

en chilipepers.

Wok in een olie  
die niet snel 

verbrandt, zoals 
arachide-, maïs- of 

zonnebloemolie  
of gebruik de 

speciale wokolie.

nieuw





5x wok 

73

Marokkaanse wok
2 personen . 30 min

1 lamskroon
400 g Spar Marokkaanse wokmix 
harissa 
1 kl ras el hanout 
¼ bosje munt 
¼ bosje peterselie 
2 Spar eieren 
1 el groene olijven 
1 kl Boni Selection sesamzaadjes 
arachideolie 
1 grote tomaat 
150 g couscous 
Boni Selection olijfolie

Marokkaanse wokm
ix Spar Marokkaanse  

wokmix bestaat uit:  
courgettes, 

kikkererwten, 
paprika’s,  
wortelen,  
peultjes.

Leffe Royale  
Mapuche 

weerspiegelt de 
Zuid-Amerikaanse 

zon. Dry hopping 
geeft het bier zijn 

complexe karakter, 
subtiele bitterheid 

en kruidige toetsen.

1. Kook de eieren hard, laat schrikken onder koud water en afkoelen.
2. Pel en plet de eieren met een vork, kruid met peper en zout.
3. Hak de peterselie en snipper de muntblaadjes fijn.
4. Snij de olijven in fijne ringetjes.
5. Verwijder de zaadjes van de tomaten en snij in stukjes.
6. Bereid de couscous volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
7. Snij de lamskroon in koteletjes, bestrijk ze met olijfolie en kruid met peper en zout. 

Verwarm de grillpan en bak de koteletjes goudbruin aan beide zijden.
8. Verwarm de wok, voeg een scheutje arachideolie toe en roerbak de groentemengeling 

5 min. Bestrooi met ras el hanout en laat even meebakken. Voeg de tomaten toe en laat 
nog even stoven. Kruid met harissa en zout.

9. Schep de verse kruiden erdoor en werk af met eimimosa, olijven en sesamzaadjes.
10. Serveer met couscous en gegrilde lamskoteletjes.

nieuw



P Cafeïnevrij
P Rijk aan vezels
P Karamelsmaak

Cichorei gezond

genieten!

100%
natuurlijk 

100%
d’origine 
naturelle



“Al van jongs af bewaarde ik recepten uit 
tijdschriften. Omdat ik soms een recept 
niet meer vond, ben ik voor mezelf een 

blog gestart. We zijn nu enkele jaren later 
en de blog dient niet meer enkel voor eigen 

gebruik. Iedere week post ik een gerecht. 
Intussen zijn het er meer dan 350.”

“Ik ga voor weinig moeite 
met veel effect.”

“Ik post vooral gerechten die iedereen 
kan maken zonder al te veel poespas. 

Weinig moeite en veel effect. Kwalitatieve 
ingrediënten en seizoensproducten zijn 

het begin van een geslaagd gerecht. 
Kruiden en specerijen hebben ook 

een hele grote invloed op de smaak en 
geven het gerecht net dat tikje meer 

dat het nodig heeft. Een goede balans 
van smaken, een beetje ‘crunch’ en 

kleur zijn een perfecte combinatie. Dus 
veel proeven is de boodschap! Tot nu 

toe hadden mijn kokosrotsjes naar een 
recept van Sofie Dumont het meeste 
succes. Ik zou heel graag meer eigen 

recepten ontwikkelen. Dat is voor mezelf 
een extra uitdaging maar ook een 

stimulans. Ik wil zoveel mogelijk mensen 
inspireren en de boodschap meegeven: 

‘als ik het kan, dan kan jij het ook’.”

“Als we aan pasta denken, leggen we vaak 
de link met Italië. Maar in Spanje heb je 

ook een heel bekend pastagerecht: fideuà. 
Net zoals bij paella kan je zoveel variëren 

als je wil. Zo kan je bijvoorbeeld mosselen 
toevoegen in het mosselseizoen. Ik hou 

enorm van de zonnige kleur van dit gerecht.”

1. Maak bovenaan in de rug van de scampi’s een inkeping en verwijder het darmkanaal. 
2. Bak ze in olijfolie. Ze moeten nog niet gaar zijn. Haal ze uit de pan.
3. Bak ook de vis even aan tot hij aan beide kanten een beetje gekleurd is. Haal uit de 

pan.
4. Snipper de ui en look fijn en snij de paprika’s in kleine blokjes.
5. Doe indien nodig opnieuw enkele el olijfolie in de pan. Voeg de ui, look en paprika toe 

en fruit enkele min tot de groenten een klein beetje zacht zijn. 
6. Voeg de tomatenblokjes en het paprikapoeder toe. Meng goed, laat even mee bakken 

en giet dan de visbouillon en de saffraan erbij. Laat 15 min lichtjes koken.
7. Voeg de pasta erbij, dek de pan af en laat de pasta garen in de visbouillon. Als het te 

droog wordt, voeg dan nog wat bouillon of water toe. 
8. Voeg de scampi’s en vis in blokjes opnieuw toe en laat nog even afgedekt rusten 

zodat de vis en zeevruchten verder garen. Werk af met gehakte peterselie. 

Fideuà
4 personen • 40 min

200 g elleboogjes 
24 scampi’s (ongepeld)
500 g stevige witte visfilet
600 ml visbouillon
200 g tomatenblokjes uit blik
1 ui
1 rode paprika

1 groene paprika
2 teentjes look
1 kl paprikapoeder 
saffraan (1 capsule of 10 draadjes)
Boni Selection olijfolie
platte peterselie 

Anke vAn www.donnAcArAmellA.be

“Ik hou van de zonnige kleur van fideuà.”

Elke maand dagen 
we een lezer met 

passie voor koken 
uit om een gerecht 

te maken met  
Spar producten.  

Deze maand:  
Anke.

DIY 
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Bijzondere zomerijsjes!
Kan je niet kiezen tussen koekjes en een ijsje? Vermijd jij lactose of toegevoegde suikers? 

Goed nieuws: voor iedereen zit er een perfect ijsje in onze vriezer!

Lotus speculaasijs hoorntje  
(4 x 115 ml): een heerlijk 
hoorntje, gevuld met 
speculaasijs en crunchy 
stukjes speculaas.

Koekjes x ijs

Voor kleine lekkerbekken
Smurfen smoucy 

(6 x 70 ml): 
combinatie van ijs 

en waterijs, met de 
smaken bosbes en 

bubblegum. Zonder 
kunstmatige 

smaak- of 
kleurstoffen en met 

slechts 48 kcal per 
portie.

Ben & Jerry's Son  
of a Wich (8 stuks): 

kleine sandwiches van 
2 chocolate chip cookies 

met vanille-ijs en stukjes 
koekjesdeeg.

Ben & Jerry's Cookie Dough 
(4 x 100 ml): 4 potjes van de 
meest populaire Ben & Jerry's 
variant: cookie dough.

Ben & Jerry's Topped 
salted caramel 
brownie (470 ml): 
vanille-ijs met 
gezouten karamel, 
stukjes brownie en 
een chocotopping. 

Ben & Jerry's topped 
strawberry swirled 

(470 ml): romig 
ijs met aardbeien 
en marshmallow, 

zandkoekjes, stukjes 
witte chocolade en een 

chocoladetopping.

Minion mix box  
(15 stuks): 4 rollers, 
4 squeezers, 3 lolly's 
en 4 astro's in een 
mooie, stevige doos 
waarin je speelgoed 
of schrijfgerief kan 
opbergen.
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Zonder  
toegevoegde suikers

Lactosevrij
Swedish Glace smooth vanilla sticks 
(5 stuks): ijs op basis van sojamelk, 
dus volledig lactosevrij!

Lekkere stukjes & stokjes

lce Crime multipack 
(4 x 120 ml):  
(h)eerlijk ijs van 
Belgische makelij 
zonder toegevoegde 
suikers. Met vier 
smaken: aardbei, 
vanille, mokka en 
chocolade.

Franklin bourbon vanille roomijs en 
chocolade roomijs (500 ml): ambachtelijk 
ijs zonder toegevoegde suikers, waardoor 
je de authentieke smaak van vanille of 
pure Belgische chocolade proeft. Slechts 
86 kcal per 100 ml.

Boni premium roomijs  
(4 x 100 ml): roomijs met  
4 smaken: chocolade, cream 
& cookies, hazelnoot praliné 
en gezouten karamel.

Ola Magnum classic pint, almond pint en white pint (450 ml): vanilleroomijs met 
dikke scherven chocolade, omhuld met een laag krakende chocolade. De classic en 
white zijn afgewerkt met de unieke Magnum-chocolade, de almond bevat stukjes 
amandel.

Ola Magnum double raspberry  
(4 x 88 ml) en double raspberry mini 
(6 x 60 ml): lekker frambozenijs in 
een dubbel melkchocoladejasje met 
een rijke frambozensaus tussen. Ook 
beschikbaar in handig miniformaat.

Ola Magnum intense dark mini 
(6 x 60 ml): rijk chocolade-ijs 
bedekt met een dikke laag 
krakende donkere Magnum-
chocolade met 70% cacao. In 
miniformaat.

zomerijsjes 
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Bru is 100% Belgisch. En daar zijn ze bijzonder trots op. Het water, 
met een subtiele smaak en lichte sprankeling, doet het goed bij elk 

gerecht! Aankoper Jeroen Douwen werd door Sophie Laureys, Key Account 
Manager bij Spadel, uitgenodigd op de productiesite van Bru. Daar 

dompelde Eric Kazmierczak, verantwoordelijke consumentenzaken van de 
kwaliteitsdienst, hen onder in wondere wereld van dit parelende water.

Bru, het parelende wonder

Jeroen 
Douwen 

Sophie 
Laureys 

Eric 
Kazmierczak
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(Water)rijke geschiedenis

Jeroen zakte af naar een klein gehucht in de 
Belgische Ardennen: Bru (Stoumont). Daar 
deed Eric Kazmierczak de rijke geschiede-
nis van het watermerk uit de doeken.

Eric: “Het water van Bru ontspringt in het 
hart van de Belgische Ardennen. Reeds in 
de tijd van de Romeinen waren de kool-
zuurhoudende bronnen of ‘Fontes Acidi’ 
gekend. Zij waren ervan overtuigd dat het 
water door zijn zuiverheid en ijzergehalte 
geneeskrachtige eigenschappen had. Wat 
later geraakten ook de paters van de abdij 
van Stavelot-Malmedy overtuigd van de 
heilzame werking. Zij waren de eersten die 
het water bottelden.”

“In 1903 startte de waterwinning en bot-
teling op grote schaal. Om de zuiverheid 
van het natuurlijk mineraalwater te ga-
randeren werd in 1934 de zone rondom de 
bronnen beschermd. In 1981 nam de groep 
Spadel het beheer van de bronnen over. 
Spadel is gespecialiseerd in het bottelen 
van natuurlijk mineraal- en bronwater. Er 
volgden een nieuwe productiesite en uit-
breiding van het beschermingsgebied. Dat 
is nu zo’n 4.250 ha groot.”

Eric: “De bronnen 
liggen in een prachtig 

groen beschermd 
gebied van zo’n 

4.250 hectare groot.”

het verhaal van 
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Van bron tot flesje
Ook Eric staat nog altijd versteld van de 
lange weg die het water aflegt. Eric: “On-
gelooflijk dat het water er al een reis van 
50  tot  60  jaar heeft opzitten als het voor 
het eerst het daglicht ziet! Net hierdoor is 
de smaak van Bru zo uniek. Tijdens deze 
lange tocht neemt het water tal van mi-
neralen mee. En doordat het onderweg in 
aanraking komt met verschillende types 
rotsen, zoals carbonaatrotsen, ontstaan er 
fijne parels in het water.”

“Via ondergrondse leidingen pompen we 
het water op naar reuzegrote buffertanks. 
Vervolgens halen we de bubbels uit het 
water en slaan we die apart op. We filteren 
het water in enorme zandbakken om het 

ijzer eruit te halen. Dat doen we voor de 
smaak en het uitzicht. Tot slot voegen we 
de natuurlijke bubbels opnieuw toe. Jaar-
lijks bottelen we op deze manier zo’n 40 
miljoen liter water.”

Tijdens zijn uitgebreide rondleiding leert 
Jeroen ook hoe de kenmerkende flesjes 
van Bru gemaakt worden. Eric: “We heb-
ben een hele hoop plastic PET-buisjes. Die 
worden opgewarmd in een speciale vorm. 
Onze flessen zijn 100% recycleerbaar. En 
voor de etiketten gebruiken we enkel ge-
recycleerd papier, dat bedrukt wordt met 
plantaardige inkt. Na het vormen van 
de flessen, worden ze gevuld en verpakt. 
Klaar voor vertrek!”

Wist je dat …?
een mens per dag zo’n 2,5 liter  
vocht verliest? Dat moet gecom-
penseerd worden! Drink daarom 
1,5 l water per dag. Via gezonde 
voeding krijg je nog eens 1 liter 
binnen. 
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Eric: “Het 
water legt een 
ondergrondse 
reis af van 
zo’n 50 tot 
60 jaar.”

“De natuur die zo’n zuiver water 
schenkt, verdient de grootste zorg!”
Bru kiest voor duurzaam beheer van het milieu en 
de natuurlijke waterbronnen:

• het gebied rond de bronnen, zo’n 4.250 ha, is beschermd

• de productiesite draait 100% op groene elektriciteit

• de PET-flessen zijn 100% recycleerbaar en worden steeds lichter

Bru, een echte 
passe-partout!

Door het bijna perfecte evenwicht 
tussen calcium (21 mg) en 
magnesium (19 mg) is Bru 
dé ideale tafelgenoot! 
Het lage zoutgehalte 
van het water beïnvloedt 
je smaakpapillen niet. 
Zo komen je gerechten 
en wijnen volledig tot 
hun recht. De minerale 
samenstelling van Bru 
is stabiel en wordt 
door het Ministerie 
van Volksgezondheid 
officieel erkend als 
‘natuurlijk mineraalwater’. 
Bij Spar verkopen we Bru in 
flessen van 1,25 l en 0,5 l.

het verhaal van 
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Dit vispannetje is een echte klassieker aan de kust. Naast champignons, prei, room, 
witte wijn en citroensap zwemmen er natuurlijk ook grijze garnalen en stevige vis uit 
de Noordzee in. Het pannetje gaat onder de grill, waardoor je een heerlijk korstje krijgt. 
Traditioneel wordt het als voorgerecht in een lege sint-jakobsschelp geserveerd. Je kan 
het ook als hoofgerecht maken met puree van polderpatatjes!

Oostends vispannetje

Belgisch >

grijze Noordzeegarnalen >

roomsaus >

prei en champignons > 

ZEESLAG IN    DE KEUKEN

filmpje op 
 mijnspar.be
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Deze maaltijdvissoep is het Spaanse antwoord op de Franse bouillabaisse. De Spanjaarden 
bereiden het gerecht in een grote aardewerken schotel. Er gaan meestal paprika, tomaten, 
saffraan, witte wijn of sherry, mosselen, gamba’s en inktvis in. Het bijzondere aan deze 
soep is dat ze gebonden wordt met een mengeling van amandelpoeder, broodkruim, 
look en peterselie. Qué rico!

Zarzuela

< tomatensaus

< paprika

< Spaans

< gamba’s

ZEESLAG IN    DE KEUKEN
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kookduel 



 

*studie consumenten – Frankrijk – 2016.
**dan een klassieke keukenrol, % gebaseerd op het gemiddelde van de traditionele 2-laagse keukennrollen (CWP) op de Franse en Belgische markt. Studie 2016.

 

Ontdek het aanbod op winkelvloer

www.okay-keukenpapier.be



Ontdek de NIEUWE TENA Lady Discreet 

verbanden met microPROTEX™-technologie.

Ongekend betrouwbaar en discreet.

Nu verkrijgbaar bij Spar
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kookduel 

Spaanse zarzuela  
4 personen . 1 u

1 zak Boni Selection  
diepvries zeevruchten 

12 grote gamba's 
80 g Spar grijze garnalen 
2 rode uien 
1 rode paprika 
3 tomaten 
2 teentjes look 
1 el tomatenpuree 
4 el Spar amandelpoeder 
12 Spar gepelde amandelen 

4 dl witte wijn 
1 blokje visbouillon 
½ kl cayennepeper 
½ kl saffraanpoeder 
1 takje tijm 
1 laurierblaadje 
1 dl Boni Selection olijfolie
2 citroenen 
bieslook 
peterselie

1. Laat de zeevruchten ontdooien.
2. Snipper de peterselie en bieslook fijn, hou apart. Pel de rode ui 

en verwijder de zaadlijsten van de paprika. Snij rode ui, paprika 
en tomaten in grove stukken. Pel de teentjes look en snij in 
plakjes.

3. Stoof de groenten aan in hete olijfolie in een grote stoofpot. 
Voeg tijm, laurier en de look toe. Laat 5 min stoven.

4. Voeg de witte wijn, tomatenpuree, cayennepeper, visbouillon 
en saffraanpoeder toe. Laat opkoken.

5. Doe de zeevruchten bij de bereiding. Bestrooi met amandelen 
en amandelpoeder. Laat 5 min sudderen. 

6. Voeg de gamba’s toe en laat garen in de saus. 
7. Kruid met peper en zout. Werk af met schijfjes citroen, grijze 

garnalen en fijngesnipperde peterselie en bieslook. Serveer in 
een diep bord of schotel.

Tip: gebruik tijdens het mosselseizoen verse mosselen. Kook ze 
eerst apart en voeg het gezeefde mosselvocht toe aan je soep.

Oostends vispannetje      
4 personen . 45 min

200 g Spar zalmfilet 
200 g Spar kabeljauwhaasje 
200 g Spar schelvisfilet 
8 sint-jakobsnootjes 
80 g Spar grijze garnalen 
1 ui 
1 dl witte wijn 
1 dl visfumet 
3 dl Boni Selection room  

(40% VG) 
4 eidooiers 

200 g kleine witte 
champignons 

1 wit van prei 
1 stengel witte selder 
peterselie 
50 g Spar boter 
Boni Selection olijfolie 
sap van 1 citroen 
extra: 
4 vispannetjes (schoteltjes om 

te gratineren)

1. Reinig alle groenten en kruiden. Snipper de ui, selder en prei fijn. 
Snij de champignons in kleine stukjes. Hak de peterselie fijn.

2. Verwarm de oven voor op 180°C.
3. Snij elke vissoort in 4 mooie stukken. Bak alle stukken vis kort 

aan in wat hete olijfolie zodat ze een mooi krokant korstje 
hebben. Haal ze uit de pan. Kruid met peper en zout.

4. Stoof de ui, selder en prei aan in wat boter. Kruid met peper en 
zout. Laat mooi glazig worden. Bevochtig met witte wijn en 
visfumet. Laat  reduceren. Voeg de room toe en laat opnieuw 

 reduceren. 
5. Giet de saus door een zeef in een sauspan. Giet de eidooiers bij 

de saus en klop op. Kruid met peper, zout en citroensap. Warm 
op, maar laat niet meer koken.

6. Verdeel de groentjes over de visschoteltjes. Schik de vis en 
garnalen over de groentjes. Giet wat saus erover.

7. Laat 10 min gratineren onder de grill. Zet, afhankelijk van de 
kracht van de grill, de pannetjes hoger of lager. Let op dat de 
saus niet verbrandt.

8. Haal uit de oven en werk af met de fijngehakte peterselie.
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Chris: “Wij verpakken alle 
kaas en charcuterie, maar 
klanten kunnen ons altijd 

iets extra’s vragen!”

Spar Bokrijk
Succesverhaal van een vader,  

zijn zoon en hun keukenprinsessen
86



“Koude salades zijn 
een van onze troeven.”

Chris: “Sinds vorig jaar werkt onze winkel 
volgens de nieuwe formule van Spar. We 
hebben de winkel grondig verbouwd, 
waardoor alle versafdelingen er nog meer 
uitspringen. Als je de winkel binnenkomt, 
beland je onmiddellijk in de bakkerij. Daar 
word je overstelpt door de geur van verse 
broden, koffiekoeken, broodjes, gebak, 
koekjes en patisserie. We bakken veel van 
deze producten meerdere keren per dag af, 
zodat klanten tot sluitingstijd vers brood 
vinden. Ook onze groente- en fruitafdeling 
straalt versheid uit. Seizoensproducten 
stallen we extra uit. Daarnaast hebben we 
nog een mooie tapashoek, sappenhoek 
en natuurlijk de traiteurafdeling met ter 
plaatse bereide gerechten.”

Vijf keukenprinsessen
“Mijn lievelingsplek in de winkel is de 
keuken. Mijn specialiteit zijn de verschil-
lende salades voor op de boterham zoals 
kip van ’t huis, eiersalade, tonijnsalade, 
krabsalade, ham-preisalade, appelsalade 
met drie soorten appels en aspergesalade 

met zalm of hesp. Maar ik sta er zeker niet 
alleen voor. Mijn medewerksters Wendy 
en Conny staan in voor de koude keuken. 
Hun koude salades zijn een van onze 
grootste troeven!” 

“In totaal bereiden we een 40-tal gerech-
ten ter plaatse in de traiteurafdeling: 
wraps, soep, vlees en zelfs stroganoffsaus. 
Reinhilde, Anja en Elly zijn verantwoor-
delijk voor de warme keuken. Zij maken 
ook een aantal vleesgerechten die we 
achteraf versnijden in de charcuterieafde-
ling zoals een gehaktbroodje, Provençaals 
broodje, rosbief, Ardeens gebraad en 
varkensgebraad.”

“Onze twee beenhouwers moeten zeker 
niet onderdoen voor deze keukenprinses-
sen. Naast de klassiekers vind je in de 
beenhouwerij ook heel wat specialiteiten 
zoals varkensfinette pulled pork, steak 
van de chef, varkenshaasje speciaal, 
Italiaans gebraad, speciale worst en Itali-
aanse chipolata’s.”

Wendy
Conny

ik (k)ook 
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Chris en zijn vader Jo baten samen de Spar van Bokrijk uit. De verse smoothies en bo-
terhamsalades maakt Chris zelf, maar de 40 grotere traiteurgerechten laat hij over aan 
Wendy, Conny, Anja, Reinhilde en Elly. Zij delen met  hun twee favoriete recepten: 
koude pastasalade en zalm met groentepuree.

“Het nieuwe 
logo van Spar 
op onze gevel 
laat zien dat we 
deel zijn van de 
Colruyt Group!”

ONZE SPAR IN CIJFERS
Zandstraat 125 – 3500 Hasselt

950 m² groot, 5 kassa’s

30 medewerkers + 9 jobstudenten

2 beenhouwers

28 jaar oud en vorig jaar vernieuwd

7/7 open: maandag van 12u tot 19u30, 
dinsdag tot zaterdag van 8u tot 19u en zondag 
van 8u tot 12u
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ONZE TOP 5

1
2

Bokrijkse advocaat, 
ons streekproduct 
om fier op te zijn!

3

5

Handig voorgesneden en 
kleurrijke Spar paprika 
tricolore.

Stroganoffsaus van  
de chef, naar een 
recept van Jo.

Alpenbrood, 
meergranenbrood 
bomvol gezonde 
zaden en pitten.

88

Shake it!
Chris: “Elke ochtend maak ik verse smoothies, fruitsappen en 
fruitshakes die we in ijs presenteren. Zo kunnen de klanten hun dag 
goed beginnen met een vers, gezond, gekoeld drankje!”

4De witte Tre Stelle 
smaakt intens fris 
naar limoen.

88

In het winkelmandje van …
Danny Gielen: “Ik ben hier de vriend des huizes. Als er iets stuk 
is, herstel ik het met veel plezier! Ik winkel hier natuurlijk ook. Ik 
hou van de koude schotels die dagvers en kant-en-klaar ter plaatse 
worden bereid. Supergemakkelijk, snel klaar en heel lekker!”
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ONS SNEL GERECHT

Vlinderpasta  
met zongedroogde 
tomaatjes, pesto  
en rucola 
4 personen . 25 min

½ kg Boni Selection farfalle 
100 g Spar rucola 
350 g zongedroogde tomaatjes  

met basilicum 
75 g Spar pijnboompitten 
75 g grana padanoschilfers 
200 g Boni Selection diepvrieserwtjes 
Aromatkruiden 
Boni Selection olijfolie

1. Rooster de pijnboompitten in een 
warme pan. Laat afkoelen.

2. Kook de pasta, voeg na 10 min de 
erwtjes toe en laat nog 5 min verder 
koken. Giet af en laat uitlekken.

3. Knip de rucola iets fijner.
4. Meng in een grote kom de pasta 

met de zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en rucola.

5. Kruid met Aromat. 
6. Overgiet met wat extra olijfolie en 

meng.
7. Werk af met extra rucola en schilfers 

grana padano.

Wendy (links): “Conny en ik maken 
de koude gerechten voor de trai-
teurafdeling, zoals pastaschotels 
en fruitsla. Ook deze Italiaanse 
vlinderpasta kan je bij ons kant-
en-klaar en supervers kopen. Het is 
mijn absolute favoriet!”

ik (k)ook 
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Gebakken zalm met puree en fijne groentjes  
4 personen . 40 min

ONS LIEVELINGSRECEPT

4 Spar zalmfilets 
500 g prei 

4 dikke wortels 
½ ui 

12,5 cl droge witte wijn 
2,5 dl Boni Selection culinaire room 

2,5 dl Boni Selection melk 
1 visbouillonblokje 

maïzena roux 
200 g Spar gezouten boter 

1 pakje verse bieslook 
1 kg Boni Selection Nicola-aardappelen

1. Schil de aardappelen, snij in gelijke stukken en kook gaar. Giet af en laat een beetje 
drogen. Voeg 100 g boter toe en plet fijn tot alle boter goed is opgenomen. 

2. Snipper de bieslook fijn en meng onder de geplette aardappelen. Kruid met peper en 
zout. Hou warm.

3. Snij de prei in fijne reepjes en spoel grondig. 
4. Schil de wortelen, snij 2 wortelen in reepjes en rasp de andere 2 fijn. 
5. Pel de ui en snij in vrij kleine stukjes.
6. Bak de zalm rosé in 50 g boter. Laat voldoende lang bakken aan 1 kant, draai om en bak 

ook de andere zijde.
7. Smelt 50 g boter in een kookpot, maar laat niet bruinen. Voeg de uien toe en daarna de 

wortelen en prei. Kruid met peper, zout en het visbouillonblokje. Laat garen.
8. Blus met de witte wijn. Voeg de room en melk toe en laat wat inkoken.
9. Bind de saus nog wat verder met maïzena roux.
10. Maak mooie quenelles van de puree. Verdeel de groentjes op het bord en schik de zalm 

erboven. Versier met enkele bieslookstengels.

Anja:
“Bieslook geeft meer 

pit aan je puree!”
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Anja: “Reinhilde, 
Elly en ik maken de 
warme gerechten in 
de Spar. Ook dit 
gerecht vind je in onze 
traiteurafdeling!”

Anja: “Bak de zalm 
lekker krokant!”

ik (k)ook 
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De Marokkaanse  
keuken staat bekend 

om zijn mierzoete  
gebak, zoals deze 

opgerolde slang 
‘m’hancha’. Het kro-

kante filodeeg is 
gevuld met een heer-

lijk notenmengsel, 
geparfumeerd met 

oranjebloesemwater 
en afgewerkt met 

honing en amandel-
schilfers. Snij één voor 
één een stukje van de 

slang af en geniet!

filmpje op 
 mijnspar.be
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Marokkaans ringgebak



Marokkaans ringgebak m'hancha     
8 personen . 1 u

200 g Spar blanke  
gepelde amandelnoten 

100 g Spar walnoten 
1 pak filodeeg 
1 eidooier 
150 g suiker 
3 el oranjebloesemwater 
1 kl kaneelpoeder 
250 g Spar boter 
50 g Spar amandelschilfers 
Boni Selection vloeibare honing 
extra: 
bakpapier 
taartvorm 

1. Doe de amandelen, walnoten 
en suiker in een blender. Mix 
het geheel tot een zeer fijn 
mengsel. Doe in een kom 
en voeg het kaneelpoeder, 
6 el gesmolten boter en het 
oranjebloesemwater eraan 
toe. Meng alles goed door 
elkaar tot een vaste massa.

2. Laat de boter smelten en 
afkoelen.

3. Maak van het mengsel drie 
bollen en rol deze tot staven 
van 30 cm lang en 3 cm dik.

4. Neem een vel filodeeg van 
30 op 30 cm en bestrijk met 
gesmolten boter. Herhaal 
dit met de overige vellen 
filodeeg. De filodeegvellen 
moeten elkaar half over half 
overlappen. Herhaal dit tot 
je een vel krijgt van 30 cm op 
1 m. Je doet dit tot je 2 lagen 
hebt. Bestrijk met voldoende 
boter zodat deze vellen niet 
uitdrogen. 

5. Rooster de amandelschilfers 
goudbruin in een pan. Hou 
apart.

6. Verwarm de oven voor op 
170°C.

7. Plaats de staven van het 
amandelmengsel vooraan op 

het filodeeg. Rol deze samen 
met het filodeeg op. Bij elke 
halve draai bestrijk je dit met 
gesmolten boter. Rol op tot 
het einde. Strijk het uiteinde 
in met eidooier, om het dicht 
te kleven.

8. Rol nu de 'filodeegslang' 
spiraalsgewijs op. Doe dit 
voorzichtig, zodat de slang 
niet breekt.

9. Leg de filodeegspiraal in 
een taartvorm, bekleed met 
bakpapier. Borstel in met 
eigeel en bestrijk hier en daar 
nog wat met gesmolten boter.

10. Bak 25 min goudkleurig in de 
voorverwarmde oven.

11. Haal de m'hancha uit de 
oven en laat lichtjes afkoelen. 
Besprenkel met vloeibare 
honing en versier met 
geroosterde amandelschilfers. 

Lekker met 
een glaasje 
muntthee.

1 2 3

4 5 6
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Carla: “Ik hou van deze 
combinatie: de notensmaak van 
veldsla, smeuïge avocado, pittige 
kip en frisse yoghurtdressing.”
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uitdaging

Carla: 
“De kip mag 

koud zijn, dus je 
kan een deel van 

deze salade op 
voorhand maken.”



Jouw absolute 
topsalade!

Een Griekse salade kennen we allemaal. Carla De Graef ging 
de uitdaging aan om ons met iets veel originelers te verrassen. 
In deze gezonde salade speelt haar geliefkoosde avocado de 
hoofdrol.

Carla: “Als foodblogger (mijnpuurleven.com) tracht ik dage-
lijks een lekker bord op tafel te zetten. Dit recept is een eigen 
creatie. Iedereen die mij kent, weet dat ik een voorliefde heb 
voor avocado. De vrucht staat een viertal keer per week op 
mijn menu! Ik eet ook veel zaden en pitten. Die zorgen voor 
een vlotte transit, een gezonde darmflora en bovenal geven 
ze een verzadigd gevoel. Wanneer ik ze toevoeg aan een 
gerecht, heb ik niet een uur nadien al opnieuw honger. Ik 
gebruik ook veel olijfolie in mijn keuken. Hier combineer ik 
die met yoghurt, omdat dat goed bij kip past.”

“Ik eet gezond in functie van mijn hobby: drie keer lopen per week. Na de Stadsloop van 
tien kilometer in Gent heb ik deze salade gemaakt voor een van mijn loopbuddy’s. Vanaf 
de lente staat er wekelijks salade op het menu. Een extra voordeel: het is licht verteer-
baar als je pas laat eet. Ook mijn minifoodies van tien houden ervan. Ik wil hen een 
boodschap meegeven: tuurlijk mogen ze eens een koekje of een snoepje, maar ik zorg dat 
ze voldoende groenten en fruit binnen krijgen.”

Succes! 

Elke maand 
serveren we een 

uitdaging.

Plaats jouw 
idee of recept 
in een reactie.
Het team 
kiest er eentje uit 
om zelf te maken. 

De inzender 
krijgt een Spar 
aankoopbon 
van € 50. 

Het recept 
verschijnt in . 

Like onze 
Facebookpagina!

de uitdaging 
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Lentesalade 
4 personen . 25 min

4 enkele kipfilets 
2 zakjes Spar gemengde jonge slablaadjes 
2 avocado’s 
20 zoete kerstomaten 
4 kl Boni Selection chiazaad 
4 el Boni Selection pompoenpitten 
250 g natuuryoghurt 

4 el Boni Selection olijfolie 
Spar boter 
½ kl zeezout 
½ kl zeste van citroen 
½ kl verse gember 
1 kl paprikapoeder 
½ kl kurkumapoeder

1. Leg de kipfilets tussen bakpapier en klop ze plat.
2. Meng het paprika- en kurkumapoeder en wrijf de kipfilets hiermee in.
3. Bak de kipfilets gaar en krokant in wat boter. Kruid met peper en zout. Snij in reepjes.
4. Schil 2 cm verse gember en snij heel fijn.
5. Meng de yoghurt met de olijfolie, zout, citroenzeste en gember.
6. Halveer de avocado’s en verwijder de pit en de schil.
7. Snij de tomaatjes in 2 en marineer ze kort in olijfolie. Kruid met peper en zout.
8. Vul de twee helften avocado op met de tomatenstukjes.
9. Leg op ieder bord sla, kipfiletreepjes en opgevulde avocado.
10. Werk af met de yoghurtdressing, pompoenpitten en chiazaad.



Buikspek, zesrib, rosbief … 
traag gegaard op de bar-

becue krijgen ze een over-
heerlijke smaak. Aanrader 
voor wie lekker langzaam 

wil BBQ’en: de beruchte 
‘snake method’. Met bri-

ketten bouw je een ronde 
slang. Steek de staart aan 

en je zit goed voor uren-
lang rookplezier aan de 

perfecte gaartemperatuur. 
Zonder dat je nog iets 

moet doen. Met onze tips 
loopt je BBQ-feestje niet 

uit op een sisser! 

‘snake method’

Leg ongeveer een halve zak briketten in 
de barbecue. 

Vorm een ring briketten, in ongeveer drie-
kwart van de barbecue. Leg er een tweede 
ring naast.

Bedek de twee ringen met een tweede 
laag briketten en leg daar enkele stukken 
rookhout op. Je rookslang is klaar!

Plaats de rooster op de barbecue en steek
twee aanmaakblokjes aan. Stop een tiental 
briketten in de kolenstarter en zet die over 
de aanmaakblokjes.

1 2

3 4

Eindeloos garen op de BBQ met de

• Kolenstarter
• Aluminium schaaltje
• barbecue met deksel
• Aanmaakblokjes

Tools

Tips
• Vergeet je vlees niet te kruiden of te 

marineren. 
• Mocht je een groter stuk vlees garen 

waarvan er een stuk boven de bran-
dende kolen komt te liggen, dan pak 
je dat stukje best in met aluminium-
folie om aanbranden te voorkomen. 

• Gebruik een stevige tang om het 
vlees ter verplaatsen. Zo hoef je er 
niet in te prikken en gaan de sappen 
niet verloren. 

• Je kan een vleesthermometer ge-
bruiken om de kerntemperatuur te 
meten. Bij 60°C is het vlees rosé. Op 
deze temperatuur is het vlees stevig 
en nog steeds sappig. Ideaal voor 
rosbief.

• Draai het vlees om nadat je het van 
de barbecue neemt en laat het nog 
even rusten.

• Rookhout
• Handschoenen
• Briketten (de snake methode lukt niet 

met gewone houtskool)
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Leg het stuk vlees centraal op de rooster, 
boven het bakje met water. Je kan het 
eventueel op voorhand dichtschroeien in een 
braadpan. Zet het deksel op de barbecue.  
De temperatuur zal oplopen tot zo’n 125°C. 
De rosbief is na minder dan een uurtje klaar. 
De slang is dan nog lang niet opgebrand!

Plaats een bakje heet water onder de 
rooster. Dit voorkomt dat het vlees 
uitdroogt. 

Leg enkele hete kolen van de kolenstarter 
aan het begin van de slang. Zet de lucht-
gaten onderaan de barbecue open. 

7

5 6

Tools

Je hoeft er niets 
aan te doen en kan 
meer dan 10 uur aan 
een stuk vlees garen 
aan een constante 

temperatuur! 

filmpje op onze 
Facebookpagina

huisgemaakt 
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Wil jij tonnen 
BBQ-fun?

Win 1 van de 4
Jupiler BBQ-vaten*!

*een groot Jupiler blik waarop je kan barbecueën.

Wil jij kans maken op dit stoere BBQ-vat van Jupiler?
Stuur je antwoord op onderstaande vragen dan voor 31 mei 2017 via de link 
www.mijnspar.be/wedstrijd of per post naar Retail Partners Colruyt Group nv, 
De Regenboog 8, 2800 Mechelen. Vergeet je volledige naam en adres niet te 
vermelden, want alle winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Slechts één deelname mogelijk per e-mailadres en naam.

Wedstrijdvraag: hoeveel flesjes Jupiler pils 25 cl zitten er in de nieuwe Jupiler 
Mini-Crate, die je nu kan vinden in je Spar?

A. 8
B. 10
C. 12

Schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden ontvangen we voor 31 mei 2017?

Bier met liefde gebrouwen, 
drink je met verstand

 wedstrijd 
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Geniet nóg meer van het winkelen.  
Met de nieuwe Xtra-kaart of Xtra-app  

krijg je auto matisch alle  
Spar-kortingen aan de kassa. 

Vraag je XTRA-kaart aan  
of download de XTRA-app.  

Meer info in de winkel of  
op mijnspar.be/xtra.

XTRA BIJ SPAR!
NIEUW: 

Michaël en Sindy van Spar Hélécine 
en alle Spar-ondernemers


