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NIEUW IN DE WINKEL
Samenstelling: Kristel Mauriën 

Een zomerbar bij je thuis kan op
zonnige dagen ook perfect in de
tuin of op  terras en balkon. Met 
deze nieuwe drankjes en accessoires
wordt het er nog gezelliger.

Ran Van Ongevalle, de eigenaar 
van de Brugse cocktailbar Bar Ran,
cre ëerde tijdens de tweede lock-
down zijn eigen hard seltzer: ‘Young
Heart Seltzer’. Al enkele jaren maakt
alcoholisch bruiswater met fruitige
aroma’s  furore in de Verenigde Sta-
ten. Bij ons is het nog niet zo be-
kend, maar daar komt met
de creaties van Ran veran-
dering in. Ran brouwde
vier varianten van het
verfrissende alcoholi-
sche water: roze pompel-
moes met oranjebloesem,
groene thee met muskaat-
druif, pruim met cederhout
en vlierbloesem met basili-
cum. Eén voor één unieke, com-
plexe maar toch toegankelijke
smaken.
Young Heart Seltzer. 9,60 euro
voor 4 flesjes. Bij Prik & Tik,
wijn- en drankenhandels.
www.youngheartseltzer.com

Verfrissend  alcoholisch  water
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Klinken op een 
betoverende 
zonsondergang
Midi Apéritifs Liquid Sunset is het
tweede ‘wine-based’ aperitief van
Kortrijkenaar Jules Delaere, een
fruitige drank op basis van de 
chenin blanc-druif uit de Langue-
doc met aroma’s van abrikoos, ci-
troen, amandel, tijm, citroenverbe-
na en gentiaan. Door de veelzijdig-

heid kun je er verschillende
recepten mee creëren: van
puur op veel ijs over ge-
mixt met tonic of
bruiswater tot een
verfrissende cocktail
à la Cosmopolitan of
Negroni. 
Midi Apéritifs Liquid
Sunset. 27,50 euro. Bij
drakenhandels, spe -
ciaalzaken of via 
midiaperitifs.com

Yolo-bier
‘You only live once’ is het motto van
drie vrienden die tijdens de eerste
lockdown het YOLO-bier bedachten.
Zoals veel Belgen gingen ze toen op
zoek naar lokale en gezonde produc-
ten en zo kwamen ze tijdens een van
hun aperitiefmomenten op het idee
om een 100% natuurlijk, suikervrij en
verfrissend blond bier te brouwen
waarvan je zonder schuldgevoel kunt
genieten. Qua smaak werd er geen en-
kel compromis gedaan, qua calorieën
dan weer wel: YOLO bevat de helft
minder calorieën dan een vergelijk-
baar speciaalbier, drie keer minder ca-
lorieën dan wijn en liefst veertig keer
minder calorieën dan een cocktail. 
YOLO. 17,99 euro voor 6 x 33 cl.
yolo-beer.com

Amper alcohol
Genieten van de zomer zonder je zorgen te moeten
maken over de gevolgen ’s anderendaags kan dank-
zij Atopia Spiced Citrus, een zeer licht alcoholische
gedistilleerde drank gecreëerd door Lesley Gracie,
meester-distilleerder en maker van Hendrick’s Gin.
Met een alcoholpercentage van amper 0,5% kun je
met Atopia een kruidige, verfrissende gin-tonic ser-
veren met 75 minder alcohol dan de klassieke versie
maar wel met minstens evenveel smaak. 
Atopia Spiced Citrus. 25,90 euro. Bij Colruyt en dranken-
handels. www.atopiaspirits.com 

PRINT MEDIA
TRIBE SWEET

Ref: 39988 / 60D6C68034

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 3



50 cocktailrecepten
Cocktails maken is meer dan wat
drankjes en sapjes bij elkaar gieten. In
het boek ‘Apero Maison’ geeft som-
melier en cocktailshaker Hannes 
Desmedt de basistechnieken en tools
mee aan iedereen die
thuis eens wil uitpak-
ken met een lekkere
cocktail of een eigen
gemaakte drank, inclu-
sief meer dan 50 unieke
cocktailrecepten. 
‘Apero Maison’. Hannes
Desmedt. Borgerhoff &
Lamberigts. 27,50 euro

Herbruikbare 
rietjes
Niet alleen in hippe bars, maar
ook thuis zijn herbruikbare rietjes
een trendy alternatief om cock-
tails te serveren. Deze kleurrijke
gebogen rietjes van Hay zijn van
borosilicaatglas en kunnen zowel
met koude als warme dranken ge-
bruikt worden. Handig is ook dat ze
geleverd worden met een gepaste
reinigingsborstel.
Hay Sip Rietjes. 29 euro voor 6.
Via www.hayonlinewinkel.com

Zo zat als een patat?
Belgisch, verrassend en
nieuw: Brhum en Potato
Vodka zijn de eerste
brouwsels van Dada
Chapel. Die jonge
Gentse stokerij maakt
ongefilterde Potato
Vodka van lokaal ge-
teelde biologische
Mona Lisa-aardap-
pelen. Lokaal ge-
teelde suikerbieten
zijn dan weer het
basisingrediënt van
hun Brhum. 
Potato Vodka en
Brhum. 35 euro. Bij Rob
The Gourmet Market,
de drankenhandel of
via dadachapel.com
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