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Kennismaking met BOMMEL & BOMMEL delicatessen 
 

Een Delicatessenbijbel? 

BOMMEL & BOMMEL delicatessen vertegenwoordigt een assortiment van producten, gemaakt door 

ambachtelijke producenten die daar trots op zijn. Elke producent, elk product erachter heeft zijn / haar eigen 

unieke verhaal. We zijn er trots op dat we deze bijzondere producten in de markt mogen zetten en daarmee 

het onderscheid kunnen maken. Dat verhaal willen we graag delen, vandaar de Delicatessenbijbel.  

Met dit document heeft u een inzicht in het totaalassortiment van BOMMEL & BOMMEL delicatessen en wat 

de producten zo bijzonder maakt. De volgorde van de producten is op alfabetische volgorde van merknaam 

weergegeven.  

De personen achter BOMMEL & BOMMEL delicatessen 

In 2012 zijn we (Marc & Dineke van Bommel) gestart met ons 
bedrijf Bommels Conserven vanuit een liefde voor mooie en 
lekkere producten met een verhaal. De naam conserven 
gebruikten we omdat we startten met het importeren van vis 
in blik van la Belle-Iloise. De naam Conserven paste daar 
uitstekend bij en zorgde voor een andere beeldvorming van 
conserven, namelijk mooie producten die kunnen voldoen 
aan de versbeleving, eerlijk en trendy zijn. 
 
In de loop der jaren is ons assortiment uitgebreid met 
prachtige producten van producenten die gaan voor ambacht 
en vakmanschap. De naam Bommels Conserven, dekte dan 
ook niet meer de lading van conserven en daarom hebben we 
onze naam getransformeerd naar BOMMEL & BOMMEL 
delicatessen, we zijn tenslotte Marc van Bommel en Dineke 
van Bommel ofwel BOMMEL & BOMMEL. 
 
Onder de paraplu van BOMMEL & BOMMEL vind je 
delicatessen die zich onderscheiden door hun kwaliteit en 
uitstraling. Elk product heeft daarin zijn/ haar eigen verhaal. 

 

Onze producten 

Onze producten kenmerken zich door: 

• Authenticiteit (ambachtelijk bedrijf, op kleine schaal verkrijgbaar, puurheid van product). 

• Aantrekkelijke uitstraling (zowel product als verpakking). 

• Een verhaal achter het product (duurzaam, puur, een trotse producent) 

• Topkwaliteit van de producten. 

• En uiteraard lekker van smaak.  
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Onze producenten 

We werken met producenten die trots zijn op hun producten. Die reden hebben ze ook. Het zijn voornamelijk 

kleinschalige bedrijven of familiebedrijven, die bezig zijn om een puur en eerlijk product in de markt te zetten. 

Zij doen dat met passie en willen anderen van hun heerlijkheden laten mee genieten. Het zijn bedrijven die 

of heel jong zijn of juist een geschiedenis van generaties hebben. Voor ons maakt het niet uit, zolang de 

kwaliteit, duurzaamheid en de juiste prijs / kwaliteitsverhouding gewaarborgd blijft. 

Onze producenten werken met pure en eerlijke ingrediënten, vinden duurzaamheid belangrijk en laten dat 

tot uiting komen in hun bedrijfsvoering. Sommige van hen kiezen er bewust voor om dit niet tot uiting te 

laten komen in certificeringen omdat dat in veel gevallen overbodig is (bijvoorbeeld wanneer gewerkt wordt 

met premium cacao) of omdat onze producenten daarvoor te kleinschalig zijn. 

 Wij zijn er trots op wat deze producenten presteren en kiezen er dan ook bewust voor om met producenten 

te werken die hun eigen naam / label voeren. Ze hebben tenslotte een verhaal over hun bedrijf en het product 

dat ze maken. Daarnaast kunnen we door het gebruik van hun naam / label de traceerbaarheid terugbrengen 

tot de bron. 

Onze Doelgroepen 

Doelgroepen zijn de betere traiteur en / of delicatessenwinkel, cadeau- / lifestylewinkels, horeca en de 

ondernemer in relatiegeschenken, die op zoek is naar een product dat hoogwaardig is met een bijzondere 

uitstraling.  

 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: 

Marc en / of Dineke van Bommel / T: +31.180-46 52 55 / E: info@bommelenbommel.nl  

 

 

  

mailto:info@bommelenbommel.nl
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Amatller & Simon Coll 
Een oud Spaans bedrijf dat al sinds 1777 zich bezighoudt met het vakmanschap van Chocolade maken.  

Het unieke aan dit bedrijf uit Barcelona is, dat ze het gehele proces in eigen hand hebben ofwel ze werken 

Bean to Bar. Dit wil zeggen dat ze het gehele proces van het roosteren van de cacaoboon tot aan het 

eindproduct zelf doen.  
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Anis de Flavigny 
De geschiedenis gaat lang terug voor deze unieke snoepjes. In een oud klooster in Bourgondië, Frankrijk dat 

reeds aan het begin van de jaartelling werd gebouwd, startten in 1789 vijf monniken met het maken van de 

snoepjes. De snoepjes worden heden ten dage nog steeds met veel liefde gemaakt en verkocht door de 

familie Troubat, die al 3 generaties lang de eigenaar is van Anis de Flavigny. 

Een anijszaad ... 

Onze snoepjes zijn gemaakt met anijs. Deze plant, Pimpinella anisum, moet niet worden verward met venkel 

(een groente) of met steranijs (Chinese anijs, de vrucht van een exotische boom). 

De anijs die we gebruiken is een schermbloemige plant en de kleine ovale vruchten, longitudinaal gestreept, 

hebben een warme, kruidige smaak en een opmerkelijk aromatische geur. We selecteren onze anijszaden in 

augustus, nadat ze zijn geoogst in Spanje, Tunesië, Turkije, Syrië, enz. 

... Suiker ... 

Dan plaatsen we de zaden in grote pannen en giet er suikerstroop (water en suiker) overheen. De zaden 

rollen over elkaar en worden geleidelijk bedekt met fijne opeenvolgende lagen siroop, soort van 

sneeuwballen die over een besneeuwde heuvel tuimelen. 

Deze rotatie in pannen maakt ook het snoep glad, zoals stenen die op het strand worden gerold door de 

onophoudelijke golven van de zee. Het proces omvat delicaat, geduldig werk; de snoepmaker heeft 15 dagen 

nodig om het kleine zaadje dat amper twee milligram weegt te transformeren in een 

snoepje van één gram. 

Sinds de suikerbiet werd ontdekt in 1575 door Olivier de Serres wordt witte suiker 

gebruikt. Daarvoor gebruikten we rietsuiker (licht grijs-roodachtig bruin). 

Daarnaast maken we ook Anis snoepjes die Biologisch gecertificeerd is.  

Een prachtig liefdesverhaal ... 

Onze Anis is een hard snoepje en symboliseert traditioneel het geluk en de 

vruchtbaarheid die gezinnen en vrienden wensen voor jonge getrouwde stellen, 

zoals rijstkorrels die bij het verlaten van de kerk worden gegooid, of zoals confetti 

(confetti betekent snoep in het Italiaans). Het delen van een snoepje dat met een 

anijszaadje, is een demonstratie van liefde. Al deze gravures en illustraties, 

afkomstig uit de archieven van de abdij, zijn ontworpen door de opeenvolgende 

eigenaren van Anis de l'Abbaye de Flavigny en verwoord in de prachtige blikjes.  

Het assortiment 

De snoepjes zijn verpakt in prachtige bilkjes, kartonnen doosjes. Ook verkrijgbaar als 

mono verpakking of grootverpakking (handig voor horeca).   
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Belberry 
In 1956 startte vader André Vandererfven met een delicatessenwinkel in het 

Historische centrum van Kortrijk. Een paar jaar later vroeg de vrouw van de 

apotheker of André een confiture volgens een oud recept wilde maken. Ze was er 

zelf te oud voor geworden. De liefde voor het maken van confituren werd geboren. 

In 1990 werd de delicatessenwinkel door Thierry overgenomen, die zich al snel 

toelegde op het maken van confituren volgens ambachtelijk recept. De confituren 

worden kleinschalig bereid in open ketels.  

De confiture 

Een confiture zoals je die zelf maakt met veel fruit en weinig suikers en uiteraard zonder geur-, kleur- of 

smaakstoffen. Naast de prachtige confituren en marmelades biedt Belberry een speciale lijn voor 

kaasbegeleiders, siropen, sauzen en vinaigrettes aan, alles uiteraard op basis van fruit.  

Koninklijk 

Het Koninklijk Huis van België wordt regelmatig beleverd door Belberry voor confituren en marmelades. 

Koningin Paola van België, die een voorliefde heeft voor marmelades, heeft destijds haar goedkeuring 

verleend aan de nieuw op de markt te brengen serie met marmelades. De naam "Royal" is met recht 

toebedeeld aan deze prachtige producten. 

Bijzondere kaasbegeleiders van Belberry 

Kaas en fruit; Ze vormen een perfect huwelijk. Beiden hebben hun eigen, welomlijnd 

karakter, maar samen kunnen ze gastronomische smaakcombinaties doen ontstaan. Met 

dit in gedachten ging Belberry op zoek naar de ideale confiture bij enkele van de 

bekendste kazen. Het resultaat mag er zijn. Het Cheese & Fruit-gamma bestaat uit een 

reeks confituren die minder zoet zijn dan gewoonlijk, maar die met enkele onverwachte 

toetsen van iedere kaasplank iets speciaals maken. 

▪ Abrikozen en komijn   Uitstekend bij brie of camembert 

▪ Rabarber en muskaatwijn Speciaal voor geiten- en schapenkaas 

▪ Frambozen en steranijs  Bij kaassoorten Vacherin en Epoisses  

▪ Vijgen & Zwarte peper  Heerlijk bij Blue Stilton of Roquefort 

Ketchup maar dan anders 

Ketchup met de X Factor, zo mag je deze bijzondere ketchup wel 

noemen. Belberry ontwikkelde een lijn van verschillende soorten 

ketchup. Uiteraard de basisvarianten met tomaten, maar laat je ook 

verrassen door de variant Bloody Beetroot, de Spicy Mango of de 

Yellow Bell Pepper. De ketchups zijn in te zetten zoals je normaal een 

ketchup gebruikt, maar combineer ze ook eens met je groenten, je 

vis of vlees.  

  

http://www.bommelsconserven.nl/producten_bommels_conserven_importeur_en_groothandel_delicatessen/smaakmakers/abrikozen_komijn_van_belberry_online_kopen.html
http://www.bommelsconserven.nl/producten_bommels_conserven_importeur_en_groothandel_delicatessen/smaakmakers/rabarber_muskaatwijn_van_belberry_online_kopen.html
http://www.bommelsconserven.nl/producten_bommels_conserven_importeur_en_groothandel_delicatessen/smaakmakers/frambozen_steranijs_van_belberry_online_kopen.h
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De Konfijten van Belberry 

De originele recepten van de ambachtelijk bereide konfijten werden meer dan een eeuw geleden uitgewerkt. 

Sindsdien worden ze zorgvuldig bewaard als kostbare schatten… Het geheim van deze konfijten 

boordevol smaak? Vruchten, groenten en kruiden die wereldwijd geselecteerd worden omwille van hun 

uitzonderlijke smaak, niet te veel suiker, geen kleurstoffen of bewaarmiddelen, een trage bereiding in een 

open ketel van rood koper … en de liefdevolle hand van onze meester-confituurbereider. 

De konfijten van Belberry zijn onmisbaar bij pasteien, terrines en Foie Gras. Of als uitstekende begeleider bij 

rillettes en wildbereidingen of kaas. Verkrijgbaar in potjes van 180 g.  

De volgende smaken zijn verkrijgbaar: 

▪ Mulhouse Onion (zoete uien uit Elzas) 

▪ Uien en Framboos 

▪ Wilde Veenbessen 

▪ Paarse Vijgen 

▪ Vijgen & Port 

▪ Gekruide Mango 

▪ Tomaat & Basilicum 

De Dressings van Belberry 

Een dressing mag in je koelkast niet ontbreken. Met deze serie van smaakvolle dressings heb je steeds een 

nieuwe en verrassende smaak om dat extraatje aan je gerecht te geven.  

De Dressings zijn er in de volgende smaken: 

• French Dressing  

• Honey & Ginger Dressing  

• Lime & Dille Dressing  

• Green Cumcumber Dressing 

• Raspberry & Bergamot Dressing  

• Italian Balsamico Dressing  

Deze dressings zijn lekker over salades of door tal van gerechten. Proef en experimenteer naar hartenlust. 

  

http://www.bommelsconserven.nl/producten_bommels_conserven_importeur_en_groothandel_delicatessen/smaakmakers/
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De vinaigrettes van Belberry 

Zalige fruit vinaigrettes voor bijzondere momenten of om een delicate dressing te maken. Mix de vinaigrette 

met een beetje olijfolie extra vergine voor een heerlijk resultaat. Het geheim, niemand verwacht dat het uit 

een flesje komt.  

Bergamot  

Fruitige azijn met de delicate geur van Bergamot. Voor bijzondere momenten of om een delicate dressing 

te maken. Mix de vinaigrette met een beetje olijfolie extra vergine voor een heerlijk resultaat. Het geheim, 

niemand verwacht dat het uit een flesje komt. Heerlijk in groene salades, bij vis en pastagerechten. 

Black Currant 

Deze zwarte bessen vinaigrette, is heerlijk over vlees of bij een zomerse salade met blauwe kaas. Maar kan 

ook gebruikt worden voor fruitsalades voor die extra touch. 

Green Cucumber 

Deze komkommer vinaigrette is heerlijk door een salade met tomaten. 

Fresh Lime 

Een friszure vinaigrette voor zomerse gerechten met vis of salades. Of gebruik de vinaigrette over het ijs. 

Kalamansi Citrus 

De Kalamansi citroen is afkomstig uit Azië en heeft zijn oorsprong in China. Het heeft het uiterlijk van een 

mandarijn en de smaak van limoen. Deze vrucht wordt net zoals limoenen in onrijpe toestand geplukt en 

gebruikt. De kleur is dan hetzelfde als limoen.  Deze citrus vinaigrette, is heerlijk over vis 

of bij een zomerse salade met vis. 

Mandarin 

Fruitige azijn met de delicate geur van zalige mandarijnen. Voor bijzondere momenten 

of om een delicate dressing te maken. Mix de vinaigrette met een beetje olijfolie extra 

vergine voor een heerlijk resultaat.  

Mango 

Deze zoete mango vinaigrette, is heerlijk over vlees bijvoorbeeld gerookte kip of 

eendenborst of bij coquilles. Maar kan ook gebruikt worden voor fruitsalades voor die 

extra touch. 

Sicilian Lemon  

Fruitige azijn met de delicate geur van zalige limoenen. 

Sweet Raspberry 

Deze frambozen vinaigrette, is heerlijk over vlees of bij een zomerse salade met blauwe kaas. En niet te 

versmaden bij oesters. Een uitje fruiten, meng deze met de frambozenvinaigrette en besprenkel de oesters. 
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Sweet Tomato 

Deze zoete tomaten vinaigrette, die je eerder onder de noemer van groente zou scharen, is heerlijk over 

vlees of bij een zomerse salade met mozzarella, een koude pastasalade of bij de vis. 

Vlierbloesem 

Deze vinaigrette is gemaakt op basis van vlierbloesem. Een absolute topper vinden we.  

Yuzu  

Yuzu is een Japanse Citrusvrucht die bekend staat om haar aromatische eigenschappen. Deze Vinegar is een 

uitstekende begeleider  

Citaat van Alain Vermeir - Horta - Antwerpen in het blad Passion: Heel verrassend waren ook de fruit 
vinegars van Belberry. Tjonge wat een aroma en power zit daarin zeg! Maar een heel klein beetje ervan is al 
genoeg, om dat te bereiken wat je als chef wilt. 
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Buckingham Cakes  
 

In Engeland zijn ze sinds de 17e eeuw immens populair: De Britse Cakes, die vaak met een afternoon tea 

worden genuttigd. Buckingham Cakes is zich gaan toeleggen op het met de hand vervaardigen van fruit cakes 

op natuurlijke basis. Naast de zalige smaak, conserveren zij de cakes, in ja wel een blik waardoor de cake 

heerlijk sappig blijft en minder kwetsbaar voor temperatuur en vochtigheid. En zeker niet onbelangrijk met 

deze cake in blik heb je een product dat lang houdbaar is.  

Om het blik zit een prachtige verpakking waardoor deze cake een feestje wordt om te geven of om te krijgen.  

De cakes zijn er in een tweetal maten, namelijk met een gewicht van 280 gram en met een gewicht van 700 

gram. Last but not least is de fruit cake er in verschillende varianten.  

 

In Engeland zijn fruitcakes het hele jaar door gewild. Wat ons betreft nu ook in Nederland.  
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Cartwright & Butler 
Het Familiebedrijf Cartwright & Butler startte in 1981 met het verkopen van haar eigen gemaakte confiture 

op de ambachtelijke markt in een kleine plaats in Yorkshire. Dit groeide al snel uit tot een grotere productie 

van meer zalige delicatessen met een ode aan de Engelse thee traditie. Zo maken ze zoete en hartige koekjes, 

confiture, honing, thee enzovoort. Alles wordt in kleine batches vervaardigd volgens ambachtelijke methode 

met de beste ingrediënten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De productenrange is zeer uitgebreid. Kenmerkend voor de producten is de pure smaak die herinnert aan 

vroeger. Naast de reguliere verpakkingen, biedt Cartwright & Butler ook een lijn aan mooie geschenkartikelen 

zoals de prachtige bewaarblikken en de kerst/ eindejaarsgeschenken. Hier kan je over schrijven tot je een 

ons weegt, maar dit zijn vooral producten proef en ervaar. 
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Comtesse du Barry 
Comtesse du Barry is een oud bedrijf dat al meer dan 100 jaar een gastronomische beleving op de kaart zet, 

gebruikmakend van haar roots in het Zuid-Westen van Frankrijk. Zo maken zij de typische gerechten uit de 

streek zoals  terrines,  rillettes, foie gras maar de ook zo begeerde cassoulet en de gekonfijte eendenbouten. 

Wel bekend van de mooie blikken. 

Hun eisen met betrekking tot hun producten zijn streng. De dieren lopen vrij rond en worden met de hand 

gevoed met natuurlijke ingrediënten (vrij van kleur- en conserveringsmiddelen). Zo wordt er ook steeds 

gekeken om de kwaliteit van het product beginnend bij de kwaliteit van het leven van de dieren op een zo 

hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen met daarbij respect voor de traditie, maar ook steeds op zoek 

naar nieuwe innovaties en verrijking van de culinaire beleving. 

Als je denkt aan Comtesse du Barry, dan denk je aan heerlijke gerechten op ambachtelijke wijze in hun 

keukens bereid. Gerechten waarbij de passie en tijd om langzaam te komen tot het beste hun uiting geven 

in dat gevoel van gelukzaligheid en genieten.  

Rillettes 

Dit zijn producten van verschillende vleessoorten, 

zo zijn er rillettes op basis van eend of varken. 

Rillettes is langzaam gegaard vlees met daaraan 

vet toegevoegd, zodat een mooie zachte structuur 

ontstaat. Rillettes zijn lekker op een stuk brood of 

als amuse.  

Terrine 

 In Nederland spreken we sneller over paté. Paté is echter een terrine met een 

deegkorstje ofwel het deeg werkt als een deksel. Terrines is vlees gegaard in 

stenen potten met een deksel erop. Comtesse du Barry spreekt ook van Terrines. 

En ze zijn er in tal van varianten. Wordt moeilijk kiezen.  

Cassoulet en gekonfijte eendenbouten 

We kennen ze allemaal wel van onze bezoeken aan Frankrijk die heerlijke potten / blikken met cassoulet 

(bonen met gekonfijte eendenbouten / worstjes)en de Confit de Canard ofwel de gekonfijte eendenbouten. 

Van die (h)eerlijk traditionele gerechten die je gewoon in je keukenkastje moet hebben staan. Een lekker 

stuk, een frisse salade, een glas wijn en het genieten kan beginnen. 
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Cottage Delight 
Het begon allemaal in 1974 aan de keukentafel toen Nigel – de oprichter – zijn eerste fudge ontwikkelde. Dat 

was het begin voor de ontwikkeling van home made producten zoals confiture, lemon curds, marmelades en 

chutneys.  

Nu 40 jaar later is de basis nog steeds hetzelfde namelijk producten maken zoals je zelf zou maken en zoals 

ze zelf gemaakt ook smaken. Uiteraard met het verschil dat het bedrijf verder is geprofessionaliseerd en 

heden ten dage wereldwijd aan diverse delicatessenzaken en beroemde warenhuizen haar producten levert.  

De passie voor Cottage Delight is in het vervaardigen van delicatessen die gericht zijn op het gebruik van 

alledag. Veelal worden de producten ondersteund met handige recepten.  

De producten zijn in Engeland vele malen beloond met Great Taste awards. 

De range is ongelooflijk uitgebreid. Wij bieden u een selectie van de producten. Uiteraard is alles op aanvraag 

te leveren.  

Wilt u uw klanten verrassen met bijzondere delicatessen – die passen in het moment van dagelijks gebruik – 

dan mag Cottage Delight niet ontbreken.  
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Epicerie de Provence 
Met Epicerie-de-Provence kunnen we elke culinaire liefhebber van Franse Delicatessen verwennen. Of je nu 

houdt van zoet of hartig. Kenmerkend voor deze Franse Delicatessen van Epicerie-de-Provence is, dat ze 

kunnen inspelen op de uiteenlopende smaken van ieder persoon. Dit door pure traditionele smaken, zelfs 

herinnerend aan de kindertijd aan te bieden, als wel exotische smaken, voor diegene die op zoek is naar iets 

bijzonders. De Franse Delicatessen worden voornamelijk in het zuiden van Frankrijk vervaardigd op de 

traditionele Provençaalse manier en op basis van eenvoudige recepturen, om zo de smaken maximaal tot 

haar recht te laten komen. 

Epicerie-de-Provence biedt de volgende Franse Delicatessen: 

▪ Pure siropen, die naast limonade ook voor desserts gebruikt 

kunnen worden. 

▪ Oliën en Vinaigrettes 

▪ Kruiden / Zouten maar ook mosterd  

Siropen 

Deze siropen worden gemaakt op basis van echt fruit, 

ongeraffineerde rietsuiker en water. Lekker als limonade  

(1 deel siroop / 7 delen water) of over desserts. Met de siroop Kir 

Champêtre maak je je eigen bijzondere aperitief (1 deel siroop 4 à 5 delen bubbels).  

Zouten 

Zouten afkomstig uit de 

Guérande en verrijkt met 

smaakvolle ingrediënten zoals je 

die in Zuid-Frankrijk verwacht.  

 

Vinaigrettes / Olijfolie  van Epicerie de Provence 

Vinaigrettes zijn mixen van fruit (> 40%), olijfolie en azijn. Door het hoge 

percentage van fruit in de vinaigrettes, proef je het echte fruit terug. Deze 

vinaigrettes kunnen worden ingezet voor over salades, over de carpaccio 

en bij vleesschotels, maar ook voor desserts. Hieronder per soort de 

suggesties: 

▪ De Passievruchten is een aanrader bij oesters.  

▪ Frambozen vinaigrette – bij wildgerechten, of over dessert. 

▪ Mango vinaigrette als begeleider van kip, varkensvlees of wildgerechten. 

▪ Olijfolie Basilicum – geen basilicum in huis geen punt, met deze olijfolie extra 

met basilicum heb je het alsnog. Zalig over salades, pasta’s en uiteraard de 

salade Caprese. 

▪ Olijfolie Citroen, lekker bij vis of kipgerecht.  
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Fratelli Lunardi 
Massimiliano en Riccardo Lunardi creëerden met een nieuw merk en een nieuwe uitstraling de herlancering 

van het familiebedrijf dat sinds 1966 bestaat. FRATELLI LUNARDI werd geboren. 

De 2 broers verbonden door de sterke familieband en hun sterke passie voor het eten in het algemeen 

besloten om samen te werken en hun individuele vaardigenheden te bundelen. Onderzoek, ontwikkeling en 

selectie zijn de constante facetten in hun werk. Alles is gebaseerd op het idee dat wanneer een bestanddeel 

het beste is, dit moet worden gerespecteerd in een uitgebalanceerd recept waardoor dat bestanddeel ook 

het beste tot haar recht komt. 

In de Quarrata bakkerij - waar sinds 1966 brood, zoete en hartige producten zijn geproduceerd – worden nu 

nog steeds de producten gemaakt die aan de behoefte van de winkel voldoen. Hier worden ook nieuwe 

recepturen getest. Alleen de beste producten worden geselecteerd door de broeders Lundardi om over de 

hele wereld gedistribueerd te worden en dat zijn de volgende delicatessen: 

▪ de kruimelig koekjes cantucci met the chocolate cantuccio als King of the Cantucci collection. * 

▪ de kostbare cakes (einde jaar) 

▪ de speciale wijn jellies 

* het was de eerste smaak die werd gemaakt in plaats van de traditionele amandelen. 

 

 De keuze van de ingrediënten is van cruciaal belang voor de "Broeders van gulzigheid" die geen gebruik 

maken van conserveringsmiddelen, kleurstoffen of andere chemische additieven. Zo worden voor de 

cantucci Biologisch geteelde tarwe en Biologische eieren gebruikt.   
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Fudge Kitchen 
▪ De maker van de Engelse Fudge bestaat meer dan 25 jaar en is gevestigd in Engeland 

▪ Ze maken de meest goddelijke fudge in tal van smaken 

▪ Alleen van natuurlijke ingrediënten (dus geen geur-, kleur of smaakstoffen) 

▪ De producten zijn glutenvrij 

 

Wat is Fudge 

Bij fudge wordt vaak gedacht aan wat we in 

Nederland kennen. De Nederlandse fudge 

kenmerkt zich door een harde structuur. Dit is wat 

de meesten onder fudge verstaan. De Engelse fudge 

– naar ons idee de echte fudge – daarentegen is veel 

zachter van structuur. Deze wordt nl. gemaakt van 

boter waardoor een veel smeuïger effect wordt 

verkregen.  

De samenstelling van de Engelse fudge is als volgt: 

▪ Suiker, goudgele kandijsiroop, boter en 

slagroom. Afhankelijk van de smaak van de 

fudge worden daar ingrediënten zoals cacao, 

sinaasappel, kokos, peper, etc. toegevoegd.  

Deze fudge is door het ontbreken van 

conserveringsmiddelen ongeveer 4 à 5 maanden 

houdbaar.  

 

Daarnaast maken ze de meest waanzinnig lekkere caramels,  

die je alleen al voor het doosje zou kopen. 
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Generous 
De ambachtelijke koekjesfabriek van Generous stelt u een rijk gamma biologische, glutenvrije producten 

voor. Ze zijn biologisch, bevatten geen gluten en toch smaken ze…heerlijk! Dat komt omdat Generous zich 

laat inspireren door puur smaakplezier tijdens de bereiding van haar koekjes. Hun atelier bevindt zich in 

Brussel, op de plaats waar het kanaal en de Zenne elkaar treffen. Daar creëren zij allerlei smakelijke 

lekkernijen die de Belgische koekjes- en bakkerijtraditie eer aandoen. 

Alle koekjes van Generous zijn glutenvrij en worden bereid in een atelier dat gecertificeerd 'glutenvrij' is. De 

natuurlijke ingrediënten zijn afkomstig van de biologische landbouw en worden aangeleverd door de beste 

producenten. Bij Generous worden de recepten met zorg uitgewerkt en schenken ze veel aandacht aan de 

smaken van weleer. Ze interpreteren de traditionele recepten en bereiden ze met ingrediënten met originele 

smaken. Het atelier kreeg het bio‑certificaat van het controleorganisme Certisys. 

Een greep uit de smaken:  

Zandkoekjes met Citroen van Céline Citron 

Mensen denken vaak dat Céline Citron nooit lacht. Dat is alleen omdat ze niet snel 

tevreden is. Vooraleer alles helemaal perfect is, en zolang haar koekjes niet precies die 

smaak hebben die zij wil bereiken, is ze veel te geconcentreerd om te lachen. Maar laat 's 

avonds, als iedereen slaapt en zij nog de laatste hand aan haar koekjes legt, proeft ze. En 

dan beginnen haar oogjes te blinken en krijg je een glimlach die de hele kamer oplicht. En 

ze mag trots zijn op haar zandkoekjes met citroen.  

 

Colette Coco 

Je herkent Colette aan haar cocoswitte, strandbrede glimlach. Ze leeft een rustig, vredig 

leventje. Van gevaar had ze nog nooit gehoord tot ze op een dag op het strand lag uit te 

rusten van een vermoeiende gedachte. Een kokosnoot viel net naast haar hoofd. Net zoals 

Newton met de appel, kwam ze tot een geniaal inzicht: er is teveel zwaartekracht, alles moet 

lichter! Ze raapte alle grappigst uitziende kokosnoten bijeen en bakte er koekjes mee, zo 

luchtig dat ze in je mond zweven en je gedachten optillen. 
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Chocolade koekjes met hazelnoten en fleur de sel van Charlotte Chocolat 

Charlotte Chocolat heeft een geheugen als een zeef. Dat is vervelend, want alleen zij kent het 

recept voor die heerlijke koekjes die ze bakt. Op een dag ontdekte ze hoe chocolade behalve 

het humeur ook het geheugen stimuleert. Sindsdien stopt ze kleine brokjes chocolade in haar 

koekjes, zodat zij en iedereen er kan van blijven genieten. Of er nu echt zoveel brokjes 

chocolade nodig waren, dat laten we in het midden. 

Nicole Noisette - krokante koekjes met Hazelnoten uit Piemonte 

Iedereen valt voor de mooie amandelogen van Nicole Noisette en voor haar prachtige 

stem, zo met een klein kraakje erin. Ze heeft zo'n sterke vingers van het kneden van het 

deeg dat ze een walnoot kan kraken tussen haar duim en wijsvinger. Dat schrikt heel wat 

mannen af, maar van zodra ze haar koekjes bovenhaalt, zijn ze weer gerustgesteld. 

Iemand die zo lief is voor je smaakpapillen, kan nooit echt gevaarlijk zijn. 

Stella Stracciatella 

Haar mediterrane temperament maakte van Stella geen gemakkelijk kind. Als ze boos werd 

schuilde iedereen achter een kast of een tafel, want ze sloeg alles binnen handbereik aan 

diggelen. Op een keer vond ze enkel een reep chocolade om te breken. Maar van zodra ze 

zo’n klein stukje proefde, kalmeerde ze… en werd ze lief. Haar moeder begon meteen 

koekjes te bakken vol chocoladestukjes, en dat is het recept dat Stella vandaag nog steeds 

doet glimlachen. Maar o wee als ze op zijn. 

Speculaas van Sylvain Speculoos 

Als je aan iemand van de familie Speculoos vraagt hoe laat het is, krijg je een horloge. 

Verjaardagsfeestjes van een Speculoos zijn erg populair, want iedereen komt binnen 

met een klein cadeautje en gaat buiten met een groot. Die generositeit vind je terug in 

de smaak van hun legendarische koekjes. In hun stamboom komt de naam voor van een 

zekere Nicolas del Speculas, een Spanjaard die later Heilig werd verklaard. Toeval? 

 

Zandkoekjes met Vanille van Victor Vanille 

Voor Victor Vanille koekjes begon te bakken, was hij een echte zeebonk. Tenminste, dat 

zegt hij zelf. Zijn heroïsche verhalen vol stijlvolle party's op exotische eilanden klinken 

misschien net iets te fantastisch. Maar wat zeker klopt, is dat hij zijn zeebenen verloor 

aan Mahavanille, een beeldschone uit Madagaskar die zandkoekjes verkocht op het 

strand. Nu leven ze van koekjes en van de liefde, die een zachte vanillegeur verspreid tot 

in Brussel. 

Mini doosjes 

En er zijn ook leuke mini doosjes voor de kleine trek of een klein cadeautje.   
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Hacienda Guzman 
Hacienda Guzman is een familiebedrijf gevestigd in Sevilla in Zuid-Spanje. Op het landgoed bevindt zich het 

enige olijfboom museum ter wereld met meer dan 150 variëteiten olijven uit de 5 continenten. Dit museum 

is een aanrader om te bezoeken om zo meer informatie te weten te komen over de productie, alsmede over 

de verschillende soorten olijven.  

Daarnaast is Hacienda Guzman gestart met de productie van een gelimiteerde editie van slechts 10.000 

flessen van aantal exclusieve olijfoliën extra vierge. Hacienda Guzman heeft ervoor gekozen om deze 

bijzondere olijfoliën alleen in ondoorzichtige flessen op de markt te zetten om ervoor te zorgen dat geur, 

smaak en kwaliteit wordt behouden. 

Er zijn 4 varianten: 

▪ De Arbequina (rode fles) 

Deze olijfolie is zacht van smaak en kan worden gebruikt bij salades, vlees-, vis- of 

pastagerechten. 

 

▪ De 100% Manzanilla (zwarte fles)  

Geur van tomaten, tonen van groene olijven bladeren en stengels  

Smaak: medium bitter and mild kruidig 

Perfect bij Rood vlees, rode vissoorten (tonijn) citrusvruchten, bittere salades 

zoals rucola sla.  

 

 

▪ De 100% Hojiblanca (groene fles) 

Geur van vers gemaaid gras, tomaten en artisjokken 

Smaak: Mild kruidig 

Goede begeleider bij groenten zoals courgette, aubergine, tomaten, artisjokken, 

groene asperges, gegrild of gekookte witte vis en heel basaal maar o zo lekker met 

brood en zeezout. 

 

▪ De Arbequina / Hojiblanca (witte fles) 

Tonen van bananen, amandelen, groene appelen tomaten. Mild kruidig.  

Verrassend bij fruit, salades, witte vissoorten, witte vleessoorten of bij ijs.  

De olijfolie is verkrijgbaar in flessen van 250 ml en van 500 ml.  

Voor deze olijfolie wordt gebruik gemaakt van groene olijven die direct van de boom komen (dus nooit op 

de grond hebben gelegen). De olijven worden handmatig geplukt. Voordat ze worden gebotteld ondergaan 

ze nogmaals een strenge selectie. Kort na de pluk en de selectie worden ze direct geperst (binnen ca. 5 uur). 

Het resultaat een zuivere olijfolie met een intens aroma en delicate smaak.  
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Jean Martin 
Het begon allemaal in 1920 toen de grootvader van Jean Martin het idee vatte om de geheimen van de 

specialiteit van de 'gebroken' olijven prijs te geven aan een grotere groep van mensen. Gebroken wil zeggen 

dat de olijf al zijn nuances van smaken prijsgeeft. Geïnspireerd door dit mooie product startte het bedrijf met 

het maken van zalige delicatessen op basis van olijven. In 1978 werd door de kleinkinderen Bernard en Jean-

Louis besloten om het bedrijf verder uit te breiden met gekookte groenten. Zo werd de eerste conserven van 

tabouleh en gekookte groenten in glas op de markt gezet. Binnen de markt onderscheiden ze zich met 

authentieke producten (gebaseerd op familierecepturen), die ze op geheel natuurlijke wijze (geen kleur-, 

geur- of smaakstoffen maar ook geen bindmiddelen, zoals zetmeel). 80% van de ingrediënten wordt lokaal 

ingekocht. De boeren waar ze hun producten van betrekken, dienen aan de strikte eisen van kwaliteit en 

veiligheid te voldoen. Met de producten van Jean Martin zet je de Provence op tafel.  

 

Tabouleh van Jean Martin 

Een zalig gerecht gemaakt van soort couscous (durum tarwe) met een ratatouille 

van tomaten en muntsaus. Dit gerecht kan worden gegeten als bijgerecht of als 

salade en is geschikt voor 1 à 2 personen. Het enige dat je hoeft te doen is de 

deegwaren te mengen met de inhoud van het potje 30 minuten te laten en klaar is 

je gerecht. Jean Martin ontwikkelde de receptuur uit het Midden-Ooster meer dan 

40 jaar geleden. Het is alleen maar verder verfijnd en met dit product weet Jean 

Martin een premium product op de markt te zetten voor een betaalbare prijs.  

 

Groentegerechten / ratatouille 

De groenteproducten zoals ratatouille van Jean Martin worden van 10 kg groenten 

gemaakt, daar blijft 4 kg van over. Als tegenstelling de industrie waar men ook 10 kg 

groenten gebruikt en 17 kg overhoudt door toevoeging van water en bindmiddelen!!! 

Deze producten zijn lekker bij vlees, vis en / of pastagerechten.  

Tapenade van olijven 

Zalig op brood of op bruschetta of als extra door je pasta.  

Toast 

Knapperige toast. Lekker met tapenade of onze vis van la Belle-Iloise en natuurlijk 

met de paté en de rillettes van Secrets de Famille en Comtesse du Barry.  

En er is nog meer: de humus met citroen. Lekker fris en luchtig van structuur. 

Lekker op brood met geroosterde groenten. En last but not least de zoete 

ansjovispasta. Lekker op brood, toast of als smaakmaker door een gerecht. 
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Lady Joseph 
Een nieuw bedrijf met oude roots in Spanje.  

In 1926 startte Josephine Bernaud met het maken van unieke koekjes waarmee ze de passagiers die reisden 

op de treinroute Haro - Bordeaux verraste.  

 Kleindochter en mede-eigenaar Marte is gestart met het opnieuw vervaardigen van lekkere koekjes in 

verschillende smaken. Het zijn zeer unieke koekjes qua textuur en ingrediënten (pure cacao, sesam en 

cashewnoten). De koekjes worden volledig met de handgemaakt. Er worden enkel natuurlijke ingrediënten 

gebruikt. Daarbij gebruiken ze alleen olijf- en zonnebloemolie en géén palmolie. Wij hebben de koekjes 

geproefd en waren blij verrast door iets nieuws met een nieuwe smaak en andere bite te ontdekken. Deze 

koekjes zullen door menigeen worden gewaardeerd. 

  

 Naast de zalige smaak, zijn de koekjes verpakt in mooie tot de verbeelding sprekende doosjes, waarmee ze 

zeker als cadeautje gewild zullen zijn.  

 

 

 

De koekjes zijn verkrijgbaar in de volgende smaken: 

• Koekjes met Sesam 
• Koekjes met Cashewnoten 
• Koekjes met Cacao Nibs 
• Christmas Cacao koekjes (andere smaak en structuur als de koekjes met cacao nibs)  
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La Belle-Iloise 
▪ Al 4 generaties lang biedt het familiebedrijf la Belle-Iloise het beste aan op het gebied van 

visconserven.  

▪ Gevestigd in Frankrijk in Zuid-Bretagne in Quiberon. 

▪ De seizoenen worden gerespecteerd. 

▪ De verse vis wordt direct na de vangst met de hand schoongemaakt en ingeblikt. 

▪ Er wordt gewerkt volgens beproefde familierecepten. 

 

Op deze manier wordt de smaak van de vis het best bewaard en dat proeft u!  

A.  De producten 

▪ Sardines, makreel, tonijn op diverse manieren 

bereid. 

▪ Soepen van vis, kreeft, schaaldieren 

▪ Er wordt alleen gewerkt met de beste 

ingrediënten, bijvoorbeeld extra vierge olijfolie.  

▪ Producten presenteren zich door kleurrijke 

blikjes. 

Sardines & Makreel verkrijgbaar als: 

▪ Filets. 

▪ Emietté’s (kleine stukjes vis) . 

Tonijn verkrijgbaar als: 

▪ Moot. 

▪ Emietté’s (kleine stukjes vis). 

Tartinables: 

▪ Tartinable is een mousse / crème en vooral 

lekker op toast. 

Soepen van: 

▪ Kreeft, vis, schaaldieren en de Bretonse 

“bouillabaisse”, nl. de Cotriade. 

Kenners van kreeftenbisque beweren dat deze mag wedijveren met de eigen gemaakte. Een mooi 

compliment. 

Voor het gehele assortiment geldt een uitgebreide range van diverse bereidingen. Van heel puur tot 

exotisch. Voor ieder wat wils. 

B. De Bereiding 

▪ De producten kunnen zowel warm als koud bereid worden. 

▪ Producten zijn hoog op smaak, waardoor weinig toevoegingen nodig zijn.  
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La Cultivada 
 

TO CULTIVATE IS TO WRITE UPON THE EARTH. 

LA CULTIVADA ORGANIC IS A NATURAL JUICE OF 

LIVES: THE EXPRESSION OF ITS TERROIR. 

IT INVITES US TO BE BOTH CONSCIOUS 

AND CREATIVE IN THE KITCHEN AND 

WHILE WE EAT, NOURISHING THE SENSES, 

THE SOUL AND THE HEART. LA CULTIVADA 

ORGANIC IS AESTHETICS AND 

ETHICS;HEALTH AND GRATITUDE; 

IT IS LISTENING TO NATURE 

AND A MYTHOLOGICAL EXPERIENCE... 

 

La Cultivada is een olijfolieproducent uit Andalusië die van de typisch Spaanse olijven (de Arbequina en 

Hojiblanca en Picual) haar eigen zuivere olijfoliën maakt. Er wordt op Biologische wijze gewerkt binnen la 

Cultivada. De olijven worden vroeg geoogst. Er worden alleen olijven gebruikt die direct van de boom 

afkomstig zijn. Het persen gebeurt met eigen persen op een temperatuur lager dan 27º C. Het resultaat is 

een olijfolie met een zuurgraad lager dan 0,1%. Om de kwaliteit van de olijfolie te garanderen werken ze met 

dichte afgesloten blikken. Ze werden onderscheiden met diverse awards zoals the best in Class in New York, 

De Feinschmecker, Gold in Los Angeles etc.  

Leuk weetje: De uil die ze gebruiken als symbool op hun blikjes staat als teken van kennis en wijsheid.  

La Cultivada Quintaesencia Bio 

Is een olijfolie die wordt gemaakt van de typische Spaanse Olijven Arbequina, 

Hojiblanca and Picual. 

Een olie met gemiddeld tot hoog fruitig met overwegend groene ondertoon. Zeer 

kruidachtig, doet sterk denken aan groenten in combinatie met aroma's van groene 

amandelen en aromatische kruiden. In de mond, een opvallende combinatie van 

bladgroenten en vers gemaaid gras. Een hardnekkige amandelachtige afdronk met een 

hint van bitterheid en een kruidige afdronk. Deze Quintaesencia is een zeer goed 

uitgebalanceerde, harmonieuze olie. 

De Quintaesencia is verkrijgbaar in 250 ml, 500 ml, 3 l.  

http://www.lacultivada.com/en/la-cultivada-galardones-2017/


  
 

Delicatessenbijbel @BOMMEL & BOMMEL delicatessen - 2022 Q1         Pagina 44 van 80 

La Cultivada Arbequina Bio  

Medium intense fruitigheid. Noten van tomaat, banaan, appel en noten. Complex, 

evenwichtig en vol van kracht. 

Ideaal met witte vis en gegrilde schaaldieren; tilt de smaken van 

witte asperges, gekookte aardappelen naar een hoger niveau en 

is prachtig om groene salades mee te filmen. Voor verrijking van 

zachte kazen en het romiger maken van Griekse yoghurt. De 

zoetheid van deze olie combineert verrassend goed met intense, 

donkere chocolade en is bijzonder geschikt voor bakken en voor 

toepassing in desserts. Tevens zeer geschikt voor zelfgemaakte 

mayonaise.  

De Arbequina is verkrijgbaar in blikjes van 250 ml, 500 ml.  

 

La Cultivada Hojiblanca Bio 

Medium intense fruitigheid. Noten van vers gemaaid gras, groene amandelen en tomaat wijnstokken met 

kruiden en witte bloemen. Goede kruidigheid en enigszins bitter. Fris en harmonieus. 

Perfect om te dippen met ambachtelijk brood of om amuses mee te besprekenkelen. 

Prachtige met seizoensgebonden oven gebakken groenten en 

vette vis zoals tonijn en makreel. Voor een vleugje frisheid aan 

pastagerechten en de traditionele Andalusische gekoelde 

soepen zoals gazpacho en salmorejo (zoals een gazpacho maar 

dan is er nog brood aan toegevoegd). Een geweldige partner 

voor rundvlees of zalm carpaccio en ook voor sushi. 

De Hojiblanca is verkrijgbaar in blikjes van 250 ml en 500 ml.  

De Picual  

Een Biologisch geproduceerde olijfolie van 

één ras olijven, de Picual. Deze olijfolie 

wordt gemaakt van vroeg geoogste olijven zodat de olijfolie een frisse smaak verkrijgt. De 

zuurgraad is < 0,13%. 

Deze olijfolie kenmerkt zich door haar gouden / groene kleur. Heeft een medium intense 

fruitigheid. Noten van tomaat, banaan, appel en noten. Complex, evenwichtig en vol van 

kracht. 

Ideaal met witte vis en gegrilde schaaldieren; tilt de smaken van witte asperges, gekookte 

aardappelen naar een hoger niveau en is prachtig om groene salades mee te filmen. Voor verrijking van 

zachte kazen en het romiger maken van Griekse yoghurt. De zoetheid van deze olie combineert verrassend 

goed met intense, donkere chocolade en is bijzonder geschikt voor bakken en voor toepassing in desserts. 

Tevens zeer geschikt voor zelfgemaakte mayonaise. 
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Meer weten over het bedrijf achter la Cultivada, klik dan hier.  

 

 

  

https://www.bommelsconserven.nl/media/12470-la_Cultivada_Brochure_2017_Bommels_Conserven_1.0.pdf
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La Perla 
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La Perla 
 

De geschiedenis van Sergio Arzilli is een succesverhaal dat voortkomt uit een storing: bij de diagnose 

gluten-intolerantie realiseert hij zich op 38-jarige leeftijd dat hij niet kan blijven werken als banketbakker in 

de patisserie van de familie. Met de bedoeling om deze achtergrondervaring niet achter te laten, besloot hij 

de chocoladewereld te verdiepen en zijn nieuwsgierigheid te transformeren in een continue 

ontdekkingsreis. 

La Perla werd opgericht in 1992 en is de “belichaming” van de traditie van chocoladetruffels voor de 

fijnproevers volgens historische recepturen met tegelijkertijd de verrassing voor innovatieve en 

verrassende smaken.  

Afgezien van de grote klassiekers, heeft La Perla di Torino door de jaren heen begrepen hoe te evolueren 

en nieuwe gebieden te verkennen. Door zijn selectie te verrijken met vele variaties en zijn vaardigheid in 

het vangen van nieuwe markttrends en het vermogen om uitdagingen aan te pakken, realiseerde La Perla 

di Torino nieuwe en innovatieve versies met een up-to-date smaak door de jaren heen. 

De Truffels van La Perla worden kleinschalig gemaakt en men gebruikt daarvoor de beste kwaliteit van de 

hazelnoten uit Piemonte. Je proeft de trots en de passie. 

 

  



  
 

Delicatessenbijbel @BOMMEL & BOMMEL delicatessen - 2022 Q1         Pagina 48 van 80 

 

 

 

 

La Sablésienne 
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La Sablésienne 
We hebben wat met Frankrijk en met lekkere koekjes. Vergeet dan ook niet onze voorliefde voor mooie 

blikken waar de koekjes in bewaard worden en ….. u snapt het waarom de koekjes van de Franse Producent 

la Sablésienne dan ook niet mogen ontbreken.  

De koekjesfabriek van la Sablésienne in Sablé-sur-Sarthe in de Loire in Frankrijk is een oud familiebedrijf dat 

volgens eeuwenoud recept het Sablé koekje maakt. Het is een zandkoekje van puur boter, dat tegelijkertijd 

luchtig is van smaak. Dit familiebedrijf heeft de smaken kunnen behouden door te kiezen voor natuurlijke 

ingrediënten. Na het kneden worden de koekjes in de ronde traditionele vorm gesneden en langzaam 

gebakken. Vervolgens wordt alles nog met de hand ingepakt.  

La Sablésienne staat niet alleen bekend om haar zalige koekjes maar ook om haar prachtige blikken waar de 

koekjes in bewaard worden.  

Leuk om te vermelden is dat la Sablésienne ook een museum herbergt.  
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La Vecchia Dispensa 
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La Vecchia Dispensa 
Het verhaal van La Vecchia Dispensa begint al vier generaties geleden. De familie begon met het laten 

verouderen van balsamico azijn in edele houten vaten. Een zoete erfenis met liefde bereid door de vaders 

als bruidsschat voor elke dochter. In 1973, opende Mario, grootvader van de huidige eigenaar, een restaurant 

genaamd Al Castello in Piazza della Dama. Hier werden eenvoudige gerechten volgende de zuiverste traditie 

van Modena geserveerd. Deze gerechten waren het zegel voor kwaliteit in de keuken. Dankzij de passie voor 

het koken met de meest eerlijke gerechten door grootvader Mario en Oma Clementina dat het restaurant al 

snel favoriet werd voor hun vaste klanten. Deze klanten wilden graag ook een herinnering mee naar huis 

nemen, deze werd geboden in de vorm van ‘conserven’ of balsamico azijn. De groenten werden bijvoorbeeld 

in de olie en azijn een winter lang bewaard in de olie en de balsamico azijn werd toen opgeslagen in zware 

terracotta potten. Deze werden bewaard in het huis van de familie in een grote donkere kast van hout ofwel 

een ‘dispensa’ genoemd, wat zoveel betekent als ‘pantry’. 

1975. La Vecchia Dispensa 

Slechts op korte afstand van het restaurant heeft de familie Pelloni-Tintori in 

1975 besloten om La Vecchia Dispensa (oude pantry) te openen in het 

ouderlijk huis op het Piazza della Dama. Aan hetzelfde plein waren de 

kinderen opgegroeid en waar de familie zo dol op is. In de kleine 

ambachtelijke werkplaats op de begane grond, worden de druiven gekookt 

en vullen het plein met haar zoete, doordringende aroma's. De traditionele 

Modena recepten worden doorgegeven van generatie op generatie en vervaardigd in eindeloze rijen potten 

en kruiken, alle geduldig rustend op houten planken. De winkel boven was, en is nog steeds, het verkooppunt 

voor het aanbieden van onze producten. Op zolder vindt men de oude vaten en keukengerei voor de 

balsamico azijnen als herinnering aan de oud tijd. Een schat om te pronken aan vrienden en klanten. 

De vaten en de vrouwen 

De vaten waarin de balsamico azijn wordt bewaard, ontvangt altijd de naam van een vrouw uit de familie. 

Later weet je dan altijd welke vrouw gezorgd heeft voor de balsamico en ook belangrijk in welke 

hoeveelheden. Deze vrouwen zorgen er ook voor dat generatie op generatie dit geheime recept wordt 

doorgegeven en het oude ambacht met de hoogste kwaliteit kan blijven bestaan. Steeds op zoek naar de 

beste kwaliteit en de mooiste aroma’s. 

Details maken perfectie, en perfectie is niet een detail 

Bij la Vecchia Dispensa zorgt men voor alle kenmerken van het product, tot in het kleinste detail. Soms lijkt 

het overbodig of zelfs obsessief, maar voor la Vecchia Dispensa is elk product uniek en verdient alle aandacht. 

Dat begint met het selecteren van de grondstoffen tot en met het verpakken van het eindproduct. Het tot in 

het uiterste detail doorvoeren van de perfectie, dat is waar de familie voor staat. Of het nu gaat om de 

balsamico azijnen of om de confituren en sauzen, in elk product komt het streven naar perfectie terug. 
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Oud en toch Jong 

Om de consument wegwijs te maken in de verschillende 

balsamico azijnen, is door la Vecchia Dispensa een serie 

ontwikkeld, waar per flesje wordt aangegeven voor welke 

gerechten / producten de balsamico azijnen geschikt zijn. 

De zuurheid wordt in een getal aangegeven, hoe hoger het 

getal hoe ouder en stroperiger de balsamico is.  

De serie:  

▪ 120 Organic Balsamico - Groente 

▪ 117 Balsamico - Groenten / Salade 

▪ 125 Balsamico - Vis & Kaas 

▪ 135 Balsamico – Vlees 
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MAD LAB 
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MAD LAB 
Van mijnbouwgeoloog in Australië tot patissier, Cyril richtte in 2017 MAD LAB op. Samen met David, en zijn 

expertise rond alles wat met bio te maken heeft, vormen ze de tandem van MAD LAB, Cyril die zich volledig 

toelegt op de productie en David op de verkoop. Nu ze stevig verankerd zijn in Brussel werken ze samen 

met Sami en Kubra als productiesteun, verder aan hun onderzoek naar nieuwe smaken en innovatief 

binnen de circulaire economie met als doel zero wast en CO2 neutraal te zijn.  

 

Wat brengt dat ons? 

Koekjes en crackers gemaakt van ingrediënten die voor 87% een Belgische oorsprong heeft, de rest is een 

Europese oorsprong. Deze koekjes en crackers van MAD LAB hebben als oorsprong bier. Nadat bier 

gebrouwen is houd je granen over, het zo geheten bierborstel. Uit elke 1.000 liter bier, houd je 300 kilo 

bierborstel over. Dit 'restproduct' zit boordevol vezels en eiwitten en hebben een unieke smaak. MAD LAB 

vond het zonde om dit product niet te gebruiken en maakt er daarom smaakvolle producten mee.  

De smaakvolle producten bestaan uit zoete en hartige koekjes en worden op de markt gezet met tot de 

verbeelding sprekende namen in een mooie aantrekkelijke verpakking.  
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Maison Bruyère 
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Maison Bruyère 
Het begon allemaal in 1964 toen Roger Bruyère startte met het maken van koekjes in de buurt van Albi 

(Frankrijk) toen nog onder de naam Sudbiscuits. Als bakker wilde hij graag de Franse ‘crunchy’ koekjes maken, 

maar ook klassiekers als madeleines, vruchtencakes etc. En al snel leidde dat tot een succes en besloot hij 

zich te gaan toeleggen op het maken van (h)eerlijke producten met alleen natuurlijke ingrediënten. Heden 

ten dage bestaat Maison Bruyère nog steeds en wordt het gerund door zijn kleindochter Léa. Als ode aan 

haar vader Christian die tot 2009 de zaak runde en haar opa Roger werd de naam van Sudbiscuits gewijzigd 

naar Maison Bruyère.  

Léa heeft zich toegelegd op het voortzetten van de traditie van lekkere koekjes maken. De basis van de 

koekjes is meel, suiker, eieren en natuurlijke ingrediënten.  Het meel dat ze gebruiken is afkomstig van een 

lokaal familiebedrijf en de suiker komt uit Frankrijk zelf. Voor de eieren gebruiken ze vrije uitloopeieren. Voor 

de productie werkt Maison Bruyère GMO Free ofwel ze werken niet met genetisch gemanipuleerde 

ingrediënten. De koekjes zijn er in tal van smaken.  

De koekjes die ze maakt zijn luchtig, crunchy en vol van smaak. Het zijn van die koekjes waar je van blijft eten.  
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Mileeven 
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Mileeven 
Mileeven Fine Foods heeft een jarenlange ervaring met het maken van honing. Zij produceert diverse 

honingproducten maar ook zalige confituren, fruitcakes o.b.v. oude recepturen, honing op basis van single 

source honingsoorten (Manuka 10 + en Manuka 15 +) en last but not least speciale kerstproducten. Binnen 

de lijn van confituren, is er ook een Biologisch gecertificeerde lijn.  

Het Ierse bedrijf is opgericht in 1988 door Ellis Gough uit hobby voor de bijenteelt. Hun eerste product was 

pure Ierse honing en vandaag de dag is dit product nog steeds een vast onderdeel in het assortiment. Het 

bedrijf wordt nog steeds gerund door Ellis samen met haar dochter Sarah. Hun motto is om spannende en 

kwalitatief hoogwaardige producten te blijven aanbieden aan hun klanten.  

Mileeven levert wereldwijd haar producten aan gerenommeerde winkels zoals Harrods en Selfridges. De 

beroemde Ierse chef Neven Maquire maakt eveneens gebruik van de producten van Mileeven.  

En als Iers bedrijf, kan het ook niet anders dat ze een honing hebben met de whisky.  

Engeland en Ierland zijn landen waar cake een traditie is. Zo maakte Mileeven ook een aantal bijzonder 

smaakvolle fruitcakes. 
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Quai Sud 
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Quai Sud 
Quai Sud richt zich op hippe en trendy producten die voor al een hoog cadeaugehalte 

hebben.  

Cacao  

De cacao is afkomstig van Sao Tamé of Vanuatu en is Biologisch gecertificeerd. Deze 

cacao is heerlijk voor een dampende kop warme chocolademelk, maar de cacao kan 

ook gebruikt worden voor bereidingen van gebak / desserts.   

 

Melanges voor bereidingen van wijn, rum en / of wodka 

Naast de uitgebreide range van producent is Quai Sud toch wel 

het meest bekend van haar cocktailmelanges. Daarin blijven ze sterk innoveren, zodat 

we elke keer opnieuw verrast worden met leuke en soms ook 

funkie melanges.  

Alle bereidingen voor je eigen melange van wijn, rum of 

wodka zit in de flessen. Je hoeft alleen nog de wijn, rum of 

wodka toevoegen. Afhankelijk van de recepturen is het 

binnen 20 minuten klaar dan wel een maand geduld hebben. 

Op zoek naar ee n unieke gift voor iemand, dan maak je 

hiermee indruk.  

 

 

Koken op zout - Zoutplaat van Himalaya zout (20 x 10 cm) 

De ultieme kookbeleving. Met deze zoutplaat kun je warme gerechten bereiden, 

maar je kunt ook gerechten gekoeld serveren. Het uit de Himalaya afkomstige 

roze zout staat bekend om zijn grote hoeveelheid mineralen. Door de hardheid 

van het zout geeft het slechts een weinig zout af aan de gerechten die erop bereid 

worden.  

Voor gebruik dient de zoutplaat volledig droog te zijn. Deze plaat kan worden 

gebruikt op gas (15 minuten voorverwarmen, totale opwarmtijd is ongeveer 45 

minuten), elektrische kookplaat (leg voor het verwarmen een sudderplaatje 

tussen de kookplaat en de zoutplaat), op de grill of op de barbecue (direct op het 

rooster plaatsen). Wilt u de plaat gebruiken in de oven, dan dient u deze voor te 

verwarmen op gas of de elektrische kookplaat. Zo kun je op tal van manieren 

heerlijke en bijzondere gerechten maken. Na veelvuldig gebruik zal de zoutplaat 

dunner worden en zul je het gebruik ervan in de plaat zien.   
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Sal de Ibiza 
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Sal de Ibiza 
SAL de IBIZA ‘produceert’ een lijn van prachtige zout producten, allemaal gemaakt van 100% zeezout van de 

hoogst mogelijke kwaliteit. SAL de IBIZA wordt uitsluitend met de hand geoogst in het natuurgebied "Parc 

Natural de ses Salines d'Eivissa".  

Het bevat geen additieven of bewaarmiddelen, noch ondergaat enige vorm van verfijning, anders dan 

langzaam drogen in de zon en het zachte slijpen in oude stenen molens, waardoor het zout van SAL de IBIZA 

zijn meer dan 80 essentiële mineralen en oligo-elementen (zijn sporenelementen van mineralen) behouden. 

“Sal de IBIZA, made from the Sea by the Sun”. 

Naast de naturel fleurs de sel is er ook een lijn met zeezout waar kruiden aan zijn toegevoegd. Deze zouten 

met kruiden zijn prachtige smaakmakers voor allerlei bereidingen van vlees-, vis en / of groentegerechten of 

de finishing touch van je gerechten.  

Aanraders zijn de knapperige chips met het zuivere zeezout van Ibiza, de truffel chips en de vinegar chips of 

de chocoladerepen met zeezout. En niet te vergeten de amandelen, de luxe studentenhaver, de pinda’s en 

de cashew noten.  

Naast de food producten heeft Sal de Ibiza ook een lijn met non-food producten zoals keramische 

voorraadbussen voor het zout en een zoutmolen. Alles kan 

weer verpakt worden in de Sal de Ibiza draagtasjes die ook 

te koop zijn.  

 En tot slot wat handige weetjes over het zout: 

▪ De 150 g is als navulling Fleur de Sel voor de 

keramische pot en heeft een vochtigheids-

percentage van 4 tot 7%. 

▪ Speciaal voor de molen zijn er de zakken met 

zeezout een vochtigheidspercentage van 2% tot 3%.  

▪ Ter vergelijking de kartonnen kokers met Granito 

100% zuiver zeezout hebben een percentage van 

1 tot 2%.  
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Sarah’s Honey Range 
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Sarah’s Honey Range 
Sarah begon in 2007 in het bedrijf Mileeven. Mileeven is opgericht in Ierland door 

de moeder van Sarah. Een bedrijf dat al generaties lang ervaring heeft met het 

maken van honing. Om zich te onderscheiden van de markt besloot Sarah om een 

range van honingproducten te ontwikkelen die onderscheidend zijn en van een zeer 

goede kwaliteit. Zo heeft ze een range ontwikkeld van honing met noten of met hele 

vruchten. De honing is verpakt in kleurrijke potten voorzien van Sarah's label.  

Het antwoord op: 

Waarom wordt in Ierland (herkomst van Sarah’s Honey) niet alleen maar Ierse honing verkocht? 

Ofwel in Nederland alleen maar Nederlandse? 

De bijen vliegen en maken honing alleen als de zon schijnt en in een land als Nederland of Ierland waar deze honing 

vandaan komt, is dat niet altijd het geval, waardoor het niet mogelijk is om voldoende voor een heel jaar te produceren. 

De meeste honing in Ierland wordt geoogst in de late zomer en dan is het afhankelijk van het aantal zonne-uren hoeveel 

er door de bijtjes is geproduceerd. Valt dat tegen, dan is de honing snel uitverkocht en zal worden uitgeweken naar 

andere landen.  

Is alle honing van Mileeven en Sarah’s Honey Iers? 

We hebben een Pure Ierse Honing uit de omgeving van Zuid Kilkenny, South Tipperary (een gebied in Zuid-Oost Ierland). 

De pure Ierse honing wordt niet gemengd zodat daarmee de benaming Pure Ierse honing blijft kloppen. De andere 

honingsoorten zijn afkomstig uit andere landen.  Met deze variatie in honing kan Sarah’s Honey en Mileeven het beste 

voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten. Sarah’s Honey gebruikt alleen de beste kwaliteit honing en 

werkt al jarenlang met dezelfde leveranciers. Al hun honing is puur ongeacht het land of het gebied waar het vandaan 

komt.  

Waarom kristalliseert honing? Is het dan niet goed meer? 
Helemaal niet, kristallisatie is een natuurlijk proces en vindt plaats bij alle natuurlijke honing op een bepaald moment. 

Hoe snel iets kristalliseert is afhankelijk van de bloem, de bijen en de temperatuur waarbij de honing wordt opgeslagen 

en ook gevoed. De temperatuur in een bijenkorf is over het algemeen 20-24ºC en honing houdt er niet van te worden 

opgeslagen in de koelkast of andere plaatsen waar het koud(er) is. Een honing zoals Acaciahoning zal langer duren 

voordat deze kristalliseert, maar een bloemenhoning kristalliseert over het algemeen erg snel.  

Smaakt alle honing hetzelfde? 
Helemaal niet, honing is een beetje zoals wijn. De smaak is afhankelijk van de bloem, het weer en het land waar het 

vandaan komt. Zelfs honing uit Ierland zal variëren in kleur en smaak afhankelijk of de bijen bijvoorbeeld in de buurt 

van heide, koolzaad of appelbomen zijn geweest. In zeer algemene termen, zal een lichte kleur een lichte smaak hebben 

http://www.bommelsconserven.nl/producten_bommels_conserven_importeur_en_groothandel_delicatessen/zoetwaren_bestellen/honing_online_kopen/
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en hetzelfde voor donkere gekleurde honing, die krachtiger van smaak zal zijn. Onze suggestie, probeer verschillende 

varianten om te weten wat je voorkeur heeft. De ene is weer meer geschikt voor het ontbijt, terwijl de andere weer 

meer geschikt is voor bereidingen in de keuken.  

Hoe krijg je Biologische honing? 

Om honing Biologisch te laten certificeren, dient het gebied waarin de bijen zijn geheel biologisch gekweekt te zijn 

zonder aanwezigheid van openbare wegen. Echter je kan niet kan controleren waar de bijen vliegen. Om deze reden is 

de honing van Sarah’s Honey en / of Mileeven dan ook niet biologisch gecertificeerd. Dit zou alleen mogelijk zijn in een 

land als Nieuw-Zeeland met enorme vlakten zonder wegen.  

Waarom wordt honing gemengd met andere typen honing? 
Als honing varieert in kleur en smaak, wordt honing gemengd om een soortgelijke smaak en kleur te het hele jaar door 

te kunnen garanderen. Zolang u de honing koopt van een gerenommeerde leverancier, zoals bijvoorbeeld Sarah’s Honey 

en Mileeven heeft dit geen invloed op de kwaliteit van de honing.  

Hoe eet je een honingraat? 
Alle onderdelen van de honingraat zijn eetbaar. Zo is het bijvoorbeeld heerlijk op brood. Als je het voor de eerste keer 

probeert, kunnen gesneden raten een optie zijn. Je hebt dan namelijk een deel van de honingraat in combinatie met 

vloeibare honing. Het beste van twee werelden.  

Waarom verdwijnen de bijen? 

Net als alle andere dieren, zijn bijen onderhevig aan ziekte, en dit is altijd het geval geweest. Het kan worden beheerd 

en behandelingen zijn succesvol gebleken. Echter, de recente stijging van de bijensterfte is het gevolg van wat is 

uitgeroepen tot "Colony Collapse Disorder". Er is een aantal studies over wat dit veroorzaakt, sommigen geloven dat 

het de intensieve eisen van bijen zijn om hetzelfde gewas over en weer te bestuiven, anderen geloven weer dat het te 

wijten is aan een bestrijdingsmiddel gespoten op de bloemen de bijen voeden en weer anderen geloven dat het een 

mijt is. Het zal wat meer tijd in beslag nemen voordat het exacte antwoord is gevonden. 

Wat kunnen we doen om te helpen? Het kiezen van honing die is niet de goedkoopste is een goed begin, net als alle 

producten in de voedselketen. Het verlagen van de prijs heeft een negatief domino-effect in de gehele ketenen 

waarmee alle controle over de omgeving, de bloemen en de bijen verloren gaat. Het kost bijen 55.000 mijl vlieguren en 

2 miljoen bloemen om een pot van 454 g honing te maken. Begrijpelijk dat een pot honing dus niet goedkoop kan zijn.  

Wat maakt Manuka Honey zo bijzonder? 

Manuka honing is afkomstig van één enkele boom, de Leptospernum boom uit Nieuw-Zeeland.  Het is familie van de 

theeboom die ook bekend staat om zijn medische eigenschappen.  

Manuka honing is "thixotrope" in zijn aard, dat wil zeggen, het is een extreem dikke, bijna geleiachtige structuur is. Het 

mag geen vloeibare honing zijn. Alle honing bevat een zekere mate van antibacteriële eigenschappen, maar in de 

Manuka honing zijn deze eigenschappen sterker aanwezig. De nummers van de honing geven de mate van de sterkte 

van de antibacteriële eigenschappen aan. Ofwel hoe hoger het nummer hoe meer medicinale eigenschappen heeft de 

honing. De Manuka die door Mileeven wordt aangeboden is een 100% pure Manuka honing en niet een mengeling met 

andere soorten die in de markt worden aangeboden.  

Waarom is sommige honing crèmeachtig? 

Dit heeft te maken met consistentie van de honing. Dit is een natuurlijk proces. Sommige honingsoorten zoals 

zonnebloemhoning of koolzaadhonig hebben dit meer dan andere soorten.  
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Secrets-de-Famille 
 

Een klein bedrijf maar groot in daden: 

▪ Secrets-de-Famille wordt gerund door 2 zussen (Sarah en Sandra)  

▪ Producent van ambachtelijke producten zoals rillettes 

▪ Gevestigd in Bretagne in Chateauneuf-du-Faou 

▪ Sarah was in 1998 beste leerling Frankrijk voor slagersvak 

▪ Opgericht in 2005 

▪ In 2006 onderscheiden voor innovatief ondernemerschap 

▪ Winnaar van “trophées de la Gastronomie Bretonne”  

(2008 en 2009) 

 

De producten 

▪ Bereid volgens oude recepturen op ambachtelijke manier 

▪ Geen gebruik van geur- / kleur-  en / of smaakstoffen 

▪ Rillettes van het varken  

▪ Paté’s van het varken 

▪ Foie Gras de Canard (eend) 

▪ Groenteterrines 

 

Bereiding 

Zo kant en klaar te gebruiken of om je gastronomisch op uit te leven.  
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Seed and Bean 
Seed and Bean is een vrij nieuwe speler (2005) in de chocolademarkt. Een chocolademerk met bijzondere en 
verrassende smaken. 
 
Een belangrijke eigenschap van de chocolade is dat alle ingrediënten zo veel mogelijk lokaal worden 
ingekocht inclusief de cacao. De chocolade is biologisch, een groot gedeelte veganistisch en zo veel mogelijk 
Fair Trade. Ook voldoen alle chocolades van Seed and Bean aan de keurmerken Biologisch, Fairtrade en een 
aantal pure varianten hebben ook het keurmerk Vegan. 
 
Naast zorg voor de duurzame ingrediënten wordt door Seed and Bean ook veel aandacht besteed aan de 
goed uitziende verpakking. Een mooie bijkomstigheid: de verpakking is ook nog eens volledig 
composteerbaar. 
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat in 2010 Seed and Bean als enige chocolatier in Engeland een 100% 'ethical 
accreditation' heeft ontvangen van de Ethical Company Organisation. Een award die enkel aan de meest 
duurzame en vooruitstrevende bedrijven wordt verstrekt. 
 
Maar natuurlijk valt of staat het allemaal met de kwaliteit van de chocolade: Zo heeft Seed and Bean al 
meerdere Great Taste Awards in de wacht mogen slepen! 
 
De range van smaken is zeer uitgebreid, klik hier voor de smaken.  
  

https://www.bommelsconserven.nl/media/12796-Brochure_Seed_and_Bean_2018.pdf
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The Drinks Bakery 
The Drinks Bakery is opgericht door Andy Murray in 2016. Andy reisde als kind door Europa in een camper 

met zijn door voedsel geobsedeerde familie met eten in cafés, bars en brasseries.  

Andy begon te bakken toen hij 10 was, was al een goede kok op zijn 14e en op zijn 19e wijnsommelier. Sinds 

die tijd heeft hij een restaurant, een gastrobar en zit in de wijnhandel. Deze combinatie bracht hem tot waar 

hij nu is, namelijk maker van hartige koekjes. Nu zult u denken wat is er zo bijzonder aan het maken van 

hartige koekjes. Wel Andy heeft diverse smaken koekjes ontwikkeld en ieder koekjes matcht weer met een 

specifieke drank zoals een blond bier of een chardonnay. Proef en ervaar en het koekje smaakt niet alleen 

lekker, ook het drankje komt beter tot zijn / haar recht. En dat het uniek is, bewijzen de vele great taste 

awards die Andy gewonnen heeft.  
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Van der Burgh Chocolaad 
 

Het exclusieve Van der Burgh Chocolaad is in juli 2011 opgericht door 

Joyce en Richard van der Burgh als gevolg van een uitgebreide 

zoektocht naar in Nederland met de handgemaakte chocoladerepen. 

Deze zijn nagenoeg niet (meer) verkrijgbaar. In de supermarkten 

liggen enkel de passieloze saaie fabrieksrepen met een 'bulksmaak' 

en chocolatiers maken vaak alleen de mooiste bonbons. Joyce en 

Richard vinden dat chocolade niet alleen handgemaakt, Fairtrade, 

vers en lekker moet zijn, maar ook eens een keer anders moet zijn dan 

bonbons in een doosje. 

 

Lekker en Mooi 

Getriggerd door goede vrienden en de uitdaging om in Nederland weer kleinschalig handgemaakte 

chocoladerepen op de markt te brengen, is Van der Burgh Chocolaad eerst vanuit Zoetermeer en later vanuit 

Delft met veel passie en toewijding aan de slag gegaan. Sindsdien maakt het bedrijf exclusieve Van der Burgh 

Chocolaad volledig met de hand, van alleen de beste Fairtrade cacaobonen en met alleen kraak verse 

ingrediënten, de lekkerste en mooiste chocoladerepen van Nederland. 

De signatuur van Van der Burgh Chocolaad 

De repen zijn Bourgondisch van structuur. Lekker dik, vol van smaak en altijd zonder kunstmatige geur-, kleur- 

of smaakstoffen. Door de structuur en de volle smaak eet je de repen niet in een keer op (ondanks dat ze 

hiertoe wel uitdagen!) maar eet je ze stukje voor stukje. Een ander signatuur is de afwerking van het 

handwerk. Omdat de repen volledig met de hand verwerkt worden, kennen de repen wel eens heel kleine 

oneffenheden. Indien deze zich voordoen, dan wordt voor het verpakken altijd beoordeeld of de reep nog 

voldoet aan de bijzonder hoge kwaliteitseisen.  

...... en maatschappelijk verantwoord 

Van der Burgh Chocolaad draagt graag haar steentje bij aan een betere wereld. Ze geloven sterk in people, 

planet, profit. Zo bereiden zij de chocolade uitsluitend op basis van gecertificeerde Fairtrade cacaobonen.  

 

 

Van der Burgh koopt chocolade van het Cacao Horizon's Program van Callebaut. 
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Whittard of Chelsea 
A tradition of innovation ….. De geschiedenis van het oude 

Engelse bedrijf Whittard of Chelsea gaat terug tot 1886 

toen Walter Whittard zijn eerste winkel in Londen opende 

met het doel 'Buy the Best'. Heden ten dage houdt men 

nog steeds vast aan deze filosofie met een range aan 

prachtige kwaliteitsproducten binnen de wereld van thee, 

koffie en cacao met het oog voor innovatie. Voor de 

strenge selectie van hun assortiment werken ze met een 

eigen team van proevers om er zo zeker van te zijn dat aan 

de kwaliteit niet wordt getornd en dat er steeds 

verrassende en nieuwe producten worden ontwikkeld.  

Thee 

Een uitbereide serie van losse thee. De kleur van de blikjes 

correspondeert met het type thee. Zo is het donkerblauwe 

blikje voor zwarte thee, zilver voor de exclusieve 

varianten, groen voor de kruidenvarianten en paars voor de varianten met bijzondere toevoegingen zoals 

rozen. Daarnaast is er de serie ‘Discoveries’ met mooie patronen waar dan naast thee ook weer in dezelfde 

verpakkingen koekjes verkrijgbaar zijn.  

 

Instant Tea 

Simpelweg een oplosthee. Deze thee op basis van poeder, maak 

je heel eenvoudig door 2 theelepels of meer (al naar gelang de 

gewenste sterke) toe te voegen aan warm of koud water. Zo heb 

je in een handomdraai je favoriete thee.  

 

 

 

 

Cacao 

En dan natuurlijk de cacao. De uitgebreide serie van varianten hierop, maakt het 

bijna moeilijk te kiezen. In de mooie koker (ook leuk als cadeau) zit cacaopoeder, 

verkrijgbaar in verschillende smaken variërend van witte chocolademelk tot de hele 

pure varianten.  

Voor meer informatie over Whittard klik hier. 

http://www.bommelsconserven.nl/media/10073-1._Whittard_Brand_Book.pdf
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Willie’s Cacao 
Willie Harcourt-Cooze is de man achter Willie's Cacao en bekend van het Engelse programma Channel 4 

Wonky Chocolate Factory met de serie Willie's. De passie voor chocolade is ontstaan uit liefde voor het 

avontuur. Het begon met het verbouwen van de eerste cacao in Venezuela, zo'n 20 jaar geleden. Vervolgens 

werd de speurtocht verder gezet naar de beste cacao uit de wereld.  

Cacaobonen hebben net zoals verfijnde wijnen hun eigen individuele smaken, geboren uit hun dna, bodem 

en klimaat. Daarom is Willie gestart om repen (van 50 g) van single estate cacao te maken volgens het concept 

‘bean to bar’. Het gehele proces van de boon, het roosteren tot aan de reep is in handen van Willie’s Cacao 

zelf. Deze prachtige producten worden in Devon in kleine series gemaakt. Er worden geen geur en 

smaakstoffen gebruikt, zelfs geen sojalecithine en vanille. Om de smaken te begrijpen ontwikkelde Willie de 

flavour map, een handig steuntje om de 

verschillende smaken te ervaren en thuis te 

brengen. Naast de repen biedt Willie’s ook 

bijzondere geschenken zoals de golden pod 

en wacht je van zijn single origin cacao!  

De filosofie van Willie is dat iedereen, waar 

en wanneer dan ook, moet kunnen genieten 

van een goed en puur stuk chocolade. Als het 

aan William ligt is deze chocolade straks van 

high end store tot supermarkt wereldwijd 

terug te vinden. 

Willie schreef 2 boeken over chocolade. De 

'Willie's Chocolate Bible' is voor alle 

chocolade romantici van de wereld. 

Geweven in het verhaal is de zoektocht van 

Willie's om de beste chocolade te maken in 

de wereld. In het boek zijn meer dan 150 

originele en klassieke chocolade recepten beschreven.  

Van koekjes en cakes of ijs en pudding is dit essentieel leesmateriaal voor 

chocolade liefhebbers overal ter wereld. Het Willie's Chocolate Kookboek 

bestaat uit twee delen. Enerzijds om te watertanden en anderzijds het 

verhaal over de droom van Willie.  

Voor meer informatie klik hier.  

https://spaces.hightail.com/space/2satypIfck


 

 

BOMMEL & BOMMEL delicatessen  

met Delicatessen die het verschil maken! 

 

Bent u wederverkoper of wilt u wederverkoper worden 

van onze producten, of wilt u in uw hotel / restaurant onze 

delicatessen gebruiken, dan bent u van harte welkom in 

onze showroom in Barendrecht.   

 

Voor meer informatie of een afspraak,  

neem contact op met: 

Marc of Dineke van Bommel,  

Tel.nr. +31(0).180 – 46 52 55 of    

E: info@bommelenbommel.nl 

 

 

 

www.bommelenbommel.nl 
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