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SLIMME KEUS

30%
KORTING

DE KLEINSTE SOEPFABRIEK

SOEP
Alle varianten, bijv. Tomatensoep 
à la Johannes van Dam
400 ml
3,99 nu 2,79



SLIMME KEUS

YOGI TEA

THEE 
Alle varianten, bijv. Turmeric chai
17 builtjes
3,29 nu 2,29 1EURO

   KORTING
20%
KORTING

20%
KORTING

DE HALM
KROKANTE MUESLI
Alle 500 grams varianten, bijv. 
Krokante muesli Kokos hazelnoot
3,79 nu 3,03

BARNHOUSE
KRUNCHY PUR
Alle 750 grams varianten, bijv. 
Krunchy Pur Bosbes
5,99 nu 4,79

BIO
kerstontbijt



champagne
brunch

Tijdens de feestdagen heb je 
tijd om samen te genieten van 
lekker eten. Vooral zo’n tweede 
Kerstdag is bij uitstek geschikt 
voor een brunch in plaats van 
een ontbijt.  Dek de tafel fees-
telijk en vul deze met allemaal 
lekkers. Maak de Kerstbrunch 
net even wat feestelijker door er 
een ‘champagne’ brunch van te 
maken met een lekker glaasje 
bubbels! 

Neem hiervoor bijvoorbeeld 
de Pizzolato Prosecco. Een 
verfrissende prosecco uit het 
noordoosten van Italië. Deze 
wijn heeft een fijne toegankelijke 
smaak met het aroma van fruit 
en is licht bruisend.

20%
KORTING

BIOCAFÉ
KOFFIEBONEN
Alle varianten, bijv.100% Arabica
500 gr.
7,49 nu 5,99 20%

KORTING

DE RIT 
BROODBELEG
Alle varianten, bijv. Chocoreale 
hazelnootpasta naturel, 270 gr.
4,29 nu 3,43 20%

KORTING

369

PIZZOLATO 
PROSECCO 

375 ml
4,49

LIMA 
HAVERDRANK
Alle 1 liter varianten, bijv. 
Haverdrank naturel
2,39 nu 1,91



SLIMME KEUS

EKOLAND 
MELEN
Alle varianten, bijv. Speltmeel
Volkoren, 500 gr.
2,29 nu 1,95 15%

KORTING

DE TRAAY 
ACACIAHONING
Alle varianten, bijv. Acaciahoning BIO
350 gr.
4,95 nu 3,96 20%

KORTING
269

FIORDIFRUTTA

JAM 
Alle varianten
250-260 gr.
3,59

Wat heb ik nodig:
• 250 g boter + extra klontje
• 300 g speltmeel + beetje extra
• 5 eieren
• 100 g suiker
• 100 g honing

• 2 stevige appels, in stukjes
• 1 vanillestokje
• 1 koffielepel bakpoeder
• snufje kaneel
• snufje zout

                                                                                                        Hoe maak ik het?
                                                                                              Haal de boter vooraf uit de koelkast en laat ze zacht worden. 
                                                                                           Snijd de boter in stukken en doe ze in de mengkom van de keuken
                                                                                      machine. Voeg de suiker en de honing toe. Snij de vanillestok over
                                                                                langs in twee en schraap de zaadjes eruit. Doe ze bij de andere 
                                                                      ingrediënten. Meng alles. Voeg na een minuut de eieren één voor één toe. Zeef 
                                                              het meel in een aparte schaal en schud ze bij het beslag. Meng tot je een egaal 
                                                         beslag krijgt. Voeg tussendoor het bakpoeder, het zout en kaneelpoeder naar smaak
                                                      toe. Spatel de appelstukjes door het beslag. Verwarm de oven voor op 180°C. Gebruik
                                                 een extra klontje boter om de binnenzijde van het bakblik in te vetten. Strooi daarna een
                                           beetje bloem in het blik en schud totdat aan de hele binnenkant een dun laagje kleeft. Giet de
                                    overtollige bloem uit het blik. Spatel het beslag in de cakevorm.

Bak de cake goudbruin in een oven van 180°C, gedurende een uur. Laat het gebak rustig afkoelen. Ontvorm nadien. 
Serveer de verse cake in dikke plakken. Decoreer met een laagje jam.

Kerstcake



STELLAR ORGANICS 
HEAVEN ON EARTH

375 ml
7,99 679

HORIZON 
AMANDELMEEL, -SCHAAFSEL
EN KOKOSRASP
Bijv. Amandelmeel
350 gr.
7,29 nu 5,83 20%

KORTING

L’ANGELUS
AFBAKBROOD
Alle varianten, bijv. Camusettes
campagne, 2 stuks
2,99 nu 2,54 15%

KORTING

Warm uit 
de oven

Zelf bakken is een gezellige 
activiteit voor alle leeftijden. 
De Kerstdagen bieden een ideaal 
moment om daar eens rustig de 
tijd voor te nemen. Peuters en 
kleuters kunnen prima mee-
helpen met koekjes bakken. 
Met koekjes uitstekers in 
Kerstvormpjes kunnen ze echte 
Kerstkoekjes maken. 

Voor oudere kinderen is een 
fruit- of chocoladetaart een 
leuke uitdaging. Heerlijk als 
toetje voor bij het Kerstdiner. 
Bovendien is er weinig dat meer 
bijdraagt aan een warme sfeer in 
huis dan de geur van versgebak-
ken brood, taart of koekjes.

alles voor de 
KERSTbakker



15%
KORTING

15%
KORTING

GREENAGE 
PEULVRUCHTEN
Alle varianten, bijv. Rode linzen
500 gr.
2,69 nu 2,29

GKAZAS 
OLIJFOLIE GRIEKS
1 liter

15,95 nu 13,56

                                                                                                    Hoe maak ik het?
                                                                                        Kook de linzen zoals aangegeven op de verpakking. Giet ze af, laat
                                                                                  ze uitlekken en doe ze in een ruime schaal (de schaal waarin je het 
                                                                          bijgerecht gaat opdienen). Voeg de tomatenpuree , de olijfolie en de chili 
                                                                  toe, schep door elkaar en breng op smaak met grof zeezout. Halveer de kers-  
                                                           tomaatjes en gaar deze in de oven met wat balsamicoazijn. Snijd de verse munt fijn,  
                                                    voeg toe en schep door de linzen. 

Doe in een kom de sojacuisine met de honing en klop op tot een luchtig schuim. Giet het schuim bij de linzen en schep 
het er losjes doorheen. (niet echt er doorheen mengen, maar in een draaiende beweging je lepel erdoor halen zodat 
je een mooie witte swirl krijgt) Serveer met wat blaadjes munt.

Wat heb ik nodig:
• 300 g rode linzen
• 140 g tomatenpuree 
• 1 takje verse munt 
   + wat extra voor garnering)
• 250 g kerstomaatjes 

• 2 el olijfolie
• 1/2 tl Chilipoeder
• 125 ml Soja cuisine
• 2 el BIO acacia honing 
• zeezout - naar smaak

PROVAMEL 
RICE EN SOJA CUISINE
Bijv. Soja cuisine 
250 ml
1,29 nu 1,10 15%

KORTING

rode linz
en

bijgerecht



Sven en
Jennifer

Met kerst houd ik mij totaal niet 
bezig met ‘ik moet voldoende 
groente eten’ of, ‘bevat deze 
maaltijd wel voldoende vezels. 
Met kerst denk ik alleen aan 
smaak, geur, kleur en 
presentatie. Groente? Nee hoor, 
1 januari, dan gaan we weer 
‘gezond’ doen. Laat het met 
kerst even los, geniet van eten 
dat misschien wat minder 
verantwoord is, lach, beleef en 
maak plezier aan een tafel vol 
met lekkers. Met dit recept kan 
je toch toch wat groente op tafel 
krijgen via een bijgerecht. 

Een heerlijke bijgerecht met 
rode linzen en munt. En dan is 
het nog in de kerstkleuren ook.

VOEDZAAM & SNEL
KOOKBOEKEN
Bijv. Gezonde weekmenu’s

Per stuk15%
KORTING

EKOLAND
ZUIDVRUCHTEN
Alle 250 grams varianten, bijv.
Dadels zonder pit
2,39 nu 2,03

TERRASANA
BONBONS
Alle varianten
100-200 gr.
3,79 - 3,99 329 1500

op tafel
FEEST



PORTO MUINOS 
ZEEWIERPRODUCTEN
Alle varianten, bijv. Japanse 
zeewiersalade, 160 gr.
4,99 nu 4,24

NATURATA 
MAYONAISE
Alle varianten
185-190 ml
2,99 249

NIEUW!

15%
KORTING

Wat heb ik nodig:
• 375 g tofu naturel 
• 3 cm verse gember 
• 6 el ketjap manis 
• 20 g gedroogd zeewier (zakje) 
• 1 komkommer 
• 1 rode peper 

• 1 limoen 
• 2 bosuien 
• 125 g zeewiersalade 
• 4 el sesamolie 
• 20 g sesamzaad 
• 20 g zwart sesamzaad 

VERRASSENDE
COMBINATIES

                                                                                                       Hoe maak ik het?
                                                                                               Laat de tofu uitlekken. Schil en rasp de gember en meng met twee 
                                                                                                derde van de ketjap. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Snijd 
                                                                                             de tofu in de breedte in plakken van 1 cm. Doe met de marinade in een 
                                                                                         brede kom. Laat 15 min. marineren. Week ondertussen het gedroogde 
                                                                                   zeewier 10 min. in ruim koud water.  Snijd de komkommer in stukken van 5 cm. 
                                                                              Snijd vervolgens in dunne plakjes van een ½ cm en in dunne reepjes. Verwijder 
                                                                         het steeltje en de zaadjes van de rode peper en snijd in dunne ringetjes. Pers de 
                                                                    limoen uit. Snijd de bosui in ringetjes. Laat het zeewier uitlekken en knijp het vocht 
                                                             eruit. Meng in een schaal met de zeewiersalade, peper, komkommer, bosui, de helft van de 
                                              olie en het limoensap. Meng het gewone en zwarte sesamzaad op een bord en wentel een voor een 
de plakken gemarineerde tofu erdoor. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak de tofu in 6 min. op middelhoog vuur 
goudbruin. Verdeel de salade over de borden en verdeel de gebakken tofu erover. Schraap de gebakken sesamzaadjes uit de 
pan en strooi over de salade. Besprenkel met de rest van de ketjap.

tofu-zeewier

salade



Porto
Muinos

COLONJES
MONACO BLANC
Alcoholarm 2%
750 ml
8,99

MONCARO
VERDICCHIO CLASSICO

750 ml
7,49750 649

ERA
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

750 ml
7,39 649

Opgedoken uit de oceaan
Er is steeds meer schaarste aan 
landbouwgrond. Het mooie is dat 
zeewier geen landbouwgrond 
nodig heeft, er is plek zat in de 
zee. Porto muinos wordt geoogst 
in beschermde natuurgebieden, 
waar het water schoon is.

Sinds 1998 oogsten Antuinio 
Muíños en Rosa Mirás voor de 
Galicische kust zeewier, die ze 
verwerken in pasta’s en tape-
nades. De fusilli wakame, nori 
tagliatelle en sealettuce tagli-
atelle zijn op basis van durum 
tarwe. De tapenades zijn heerlijk 
in salades, ovenschotels en 
lekker op een toastje.



599

MONT ALBANO 
GRILLO

750 ml
6,99 599

MONT ALBANO 
NERO D’AVOLA ROOD

750 ml
6,99 

bij de BIO borrel
LEKKER



25%
KORTING

Cadeautip 
voor onder 

de kerstboom!

URTEKRAM
ROZEN 
VERZORGINGSPRODUCTEN
Alle varianten, bijv. Douchegel rozen
500 ml
8,99 nu 6,74

PIZZOLATO
PROSECCO TREVISO DOC

750 ml
7,79 599

BODEGA MUREDA 
ESTATE WIJN

750 ml
6,99 659

 Proost!
Met een glas biologische wijn kun je oprecht 
proosten op elkaars gezondheid. De druiven 
zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest geteeld. Dat is niet alleen goed 
voor jouzelf en je gasten maar ook veel beter 
voor de bodem en omgeving waarin de 
druivenranken hebben gegroeid. 

Het is treurig gesteld met zeer veel reguliere 
wijngaarden in West-Europa: de bovenlaag 
van de bodem is volledig dood, alsof het 
dorre woestijngrond is. In tegenstelling tot 
biologische wijngaarden waar het in en 
boven de grond krioelt en zoemt van het 
leven. Een weelderige wijngaard waar alles 
wat leeft welkom is, dat past toch prachtig 
bij de kerstgedachte?



Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 16 december 2018.
Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. De in de folder genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Niet alle 
aanbiedingen zijn in alle winkels verkrijgbaar. Daar waar mogelijk zijn al onze producten gecertificeerd, zoveel mogelijk biologisch 
(of -dynamisch) en/of voorzien van een duurzaamheids-, herkomst- of kwaliteitskeurmerk.

VIVANI

CHOCOLADE
Alle varianten, bijv.
Dark 99% cacao
80 gr.
2,19 nu 1,64
OP=OP

25%
KORTING


