Tomaten en boontjes zijn natuurlijk
heerlijk in salade, maar ook een tikkeltje
afgezaagd, toch ? En je moet ze in huis
hebben… Met de conserven van AVILA
daarentegen hebt u het hele jaar door
lekkere en originele smaken binnen handbereik.

Verkrijgbaar in
alle supermarkten.

Advertorial

MEGGLE, verdrijft
de verveling uit
uw keuken !

ZOMER OP
JE BORD
Deze zomer staan er maaltijden
in de open lucht, barbecues en
picknicks op het programma…
En op het menu staan er gerechten
die qua frisheid, kleuren en exotische
smaken hun weerga niet kennen.
Maar wat is hun geheim?

Hebt u ook genoeg van saaie kost ?
Dan hebben wij de oplossing voor u :
de boterspecialiteiten van MEGGLE.
De kruidenboter van MEGGLE is een
echte must : ze past natuurlijk perfect bij gegrild vlees, maar u voegt er
ook moeiteloos een pittige, verfijnde
smaak mee toe aan vlees, vis,
groenten, aardappelen...
Probeer deze zomer zeker ook de
nieuwe LIGHT variant met 33%
minder vet.
Maar of u nu voor klassiek of light
gaat, dankzij de fijne tuinkruiden
hebben de boters van
MEGGLE een voortreffelijke
smaak, die in een handomdraai de finishing touch
toevoegt aan uw gerechten !
Kruidenboter van MEGGLE.
Of u nu voor klassiek of light gaat, dankzij de
fijne tuinkruiden smaakt
ze voortreffelijk. Een
waar genot voor de
smaakpapillen.

Verkrijgbaar
in de zuivelafdeling
van alle supermarkten

Met een eenvoudige klik kunt u
kant-en-klare asperges, palmharten, artisjokharten en -bodems
van superieure kwaliteit aan uw
gerechten toevoegen. Die
groenten bevatten weinig
calorieën en passen perfect bij
tal van exotische gerechten. De
asperges zijn zo fijn, net lang
genoeg en zo goed geschild dat u
ze zonder meer in een sneetje ham
kunt rollen.
En wat zou u zeggen van een
pastasalade met artisjokharten en
een scheutje olijfolie ? Of van
palmharten met vinaigrette, cocktailsaus of een lekkere vulling… Lekker
eten scherpt de creativiteit aan !
Verkrijgbaar in alle supermarkten.

FONDUA
Een nieuwe
verfijnde smaak…

De tafel staat buiten gedekt, alleen
uw zomergerechten ontbreken
nog… en de bijbehorende sauzen.
Geen maaltijd onder de blote hemel
zonder de nodige sauzen ! Daarom heeft Fondua voor deze zomer
Wasabi gecreëerd, een heerlijke, originele saus op basis van
mierikswortel. Het resultaat ? Een uitgesproken nasmaak, die iets
weg heeft van mosterd maar veel
verfijnder is… Wasabi is ook een
lust voor het oog dankzij haar
bijzondere kleur. Deze nieuwe saus
past perfect bij uw koude visschotels, sushi’s, gerookte zalm, tonijn,
garnalen, witte vis, maar ook bij uw
vleesgerechten, gebraden kip of
rosbief… Een verfijnde exotische
smaak in de gastronomische
Belgische keuken ! En zoals alle
producten van Fondua wordt
Wasabi met grote zorg bereid en
bevat ze uitsluitend kwaliteitsingrediënten…
Wasabi, een leuke naam voor
een geweldige saus !
Meer informatie vindt u op
www.fondua.be.
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Om een perfecte toast met tartaar te maken heb je
natuurlijk kappertjes, uitjes, augurken, maar bovenal
worcestersaus nodig, en niet zomaar eender welke
worcestersaus ! De enige echte is die van marktleider
Lea & Perrins, “the original” ! Lea & Perrins
Worcestershire Sauce wordt in 130 landen
verkocht volgens het traditionele recept dat in
1835 werd bedacht ! Perfecte producten blijven
eeuwig bestaan… En de worcestersaus van Lea &
Perrins voegt smaak toe aan talrijke recepten. Uw
bolognesesaus bijvoorbeeld. Voeg drie eetlepels
Lea & Perrins Worcestershire Sauce toe als u het
gehakt bakt om de smaak beter te doen uitkomen
en doe nog een vierde eetlepel bij de saus net voor
het opdienen: wat een fijne verrassing!

AVILA
Exotische smaken het hele
jaar door…

Wil u ook in deze rubriek verschijnen?

LEA & PERRINS
De enige echte…

