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Het idee om “De la Cueva Fine Foods” op te richten is 
ontstaan uit bewondering voor het artisanale werk met 
betrekking tot het vervaardigen van voedingsproducten 
van heel hoge kwaliteit. 

Dít heeft ons hele gamma voedingswaren alvast gemeen: 
de beste kwaliteit én behandeld met het grootste respect 
zowel voor het product als voor de omgeving.  

Wij zijn gepassioneerd door voeding en dranken die een 
genot zijn voor de smaakpapillen en die  vervaardigd 
worden in de geest van “kwaliteit vóór kwantiteit”, maar 
die ons evenzeer laten kennismaken met 
streekgewoonten, landschappen, geschiedenis en 
gastronomie waardoor we deze gastronomische schatten 
begrijpen en waarderen.  

Ik hoop dat u, net als ik, volop van onze producten kunt 
genieten. 

Patrick de la Cueva 



ANSJOVISFILETS  
UIT DE CANTABRISCHE ZEE

DESKUNDIG MANUEEL GEFILEERD IN SANTOÑA 
VOLGENS EEUWENOUDE TRADITIE



HET GEHEIM OVER DE KWALITEIT 
VAN DE ANSJOVIS “DE LA CUEVA”

De beste ansjovis van de hoogste kwaliteit vindt u in 
het vissersdorpje Santoña (provincie Santander, Noord 
Spanje). 

Gedurende de maanden april en mei gaan lokale 
vissers op zoek naar de ansjovis van de familie 
Engraulis encrasicolus. 

Tijdens deze periode, gekend als de “costera de 
primavera”, komt deze ansjovis naar de kust om kuit te 
schieten. 

Het is tijdens deze periode dat de ansjovisvangst van 
de hoogste kwaliteit is: dan is de vis minder vet 
waardoor de ansjovis beter te pekelen is en 
uiteindelijk het beste zal smaken. 

SELECTIE VAN HET BESTE!



Van zodra de visvangst van de vismarkt in de 
magazijnen komt, wordt de ansjovis van kop 
en staart ontdaan en worden de visjes bedekt 
met zout om daarna te pekelen in vaten. 
Bovenop de vaten worden gewichten 
geplaatst om druk uit te oefenen om 
zodoende het proces van uitdroging en 
ontvetting te versnellen. Dit proces zal 12 
maanden duren om zo een optimale kwaliteit 
te bekomen.

1 JAAR PEKELEN



Eens het pekelproces voorbij is, ondergaat de 
ansjovis een behandeling “sobado” geheten: de 
schubben worden verwijderd met behulp van een 
vissersnet. Hierna gaan ze eerst in een waterbad 
om te ontzouten om daarma uit te lekken. Tijdens 
het ontzouten in het waterbad is het nodig om 
controle uit te oefenen om een gebalanceerde 
zilte smaak te bekomen. Fileren en schoonmaken 
is misschien wel het meest precieze werkje als het 
over kwaliteitscontrole gaat. Dit manueel werk 
wordt toevertrouwd aan ervaren vrouwen die 
ervoor zorgen dat alle schubben en graten  
minutieus verwijderd worden en die er 
tegelijkertijd ook op toezien dat de ansjovis de 
correcte constitutie heeft.   

DESKUNDIG MANUEEL GEFILEERD 
VOLGENS EEUWENOUDE TRADITIE



In elk blikje ansjovis “De la Cueva” zitten 10 filets 
van ongeveer 10 cm lang. Ze zijn overgoten met 
een milde olijfolie die de originele smaak van de 
ansjovis niet beïnvloedt.   

De ansjovisfilets zijn extreem schoongemaakt, 
hebben een  stevige textuur, bezitten een 
gebalanceerde ziltheid en bezorgen u een 
aangename nasmaak. 

Geniet van deze exquise ansjovis, eenvoudig met 
brood en boter of verfijn uw gerechten zoals uw 
salade niçoise, of uw toast tomaat en ei, of meng 
hem met avocado… Wees gerust lekker creatief, 
dit pittige ansjovisje heeft heel wat in zijn mars! 

HET RESULTAAT


