
-Via Vivo Culinair- 

Feestelijk sfeertafelen: dit zijn de tips. 
 

Vraag aan de gemiddelde chef-kok 

welk seizoen hij/zij verkiest en het 

antwoord zullen steevast de 

feestdagen zijn. Over enkele weken 

liggen de smakelijke tafelgenoe-

gens voor het rapen. We goten de 

leukste ideeën in een trechter en 
verzamelde ze onder de noemer: 

‘Feestelijk sfeertafelen’. Op deze en 

de volgende pagina’s serveren we 

de origineelste suggesties. 

Mario De Wilde 

 

Zoetekauwen weten wat serve-

ren: Del Rey gebakjes 

Ook dit jaar levert Del Rey zoete 
culinaire hoogstandjes voor de 

eindejaarsfeesten. Bij Kerstmis en 

Nieuwjaar kunnen fijnproevers naar 

hartenlust kiezen uit een royaal 

aanbod van exclusieve pralines, 

koekjes, patisserie en ijstaarten, 

die op ambachtelijke wijze gecre-

ëerd in eigen atelier. De taarten uit 

Del Rey’s prachtige themacollectie 

voor Kerstmis vormen zonder twij-
fel de pièce de résistance van jouw 

kerstdiner. De Antwerpse Koning 

van de ambachtelijke chocolade en 

patisserie heeft voor de fijnproe-

vers opnieuw een héél gamma aan 

zoete lekkernijen ontworpen om 

menige smaakpapillen te plezieren 

tijdens de gezelligste periode van 

het jaar! De lekkere buchen luiste-
ren naar hemelse namen als Sevilla 

(hazelnootbiscuit met caramelcrè-

me en gecarameliseerde melkchoco 

lademousse), Valencia(amandelbis-

cuit met mascarponecrème, mous-

se en coulis van frambozen), Murcia 

(coulis van kersen met biscuit van 

pistache, pistachecrème en witte 

chocolademousse met vanille), Bil-
bao (krokante bodem van pecan-

noten, chocoladebiscuit, crème brû-

lée van vanille en chocolademousse 

62%) enz. De vele grappige choco- 

ladefiguren, Petit fours, macarons, 

individuele gebakjes en dessert-

koekjes maken het feest helemaal 

compleet! Likken mag met dit lek-

kers van Del Rey…. 

www.delrey.be 

 
 

 

 
 

Bij Galler doen ze het met zes 

gevulde Kerstballen 

Wanneer het jaar op zijn einde 

loopt, de dagen korter worden en 

de nachten kouder, is er in de verte 

een gloed te zien. Kom dichterbij, 

een lied weerklinkt. Zachte klan-
ken, melodieuze stemmen. De sfeer 

is opgewekt, vreugde heerst. Maar 

wie verbergt zich achter deze 

gloed? Wie fluit en zingt daar 

zachtjes? Plots verschijnt een punt-

muts. Twee. Drie! De kabouters 

van Galler zijn druk in de weer in 

hun atelier. Ze maken en verpak-

ken een buitengewoon cadeau: de 
Galler-Kerstbal! Gevuld met een 

assortiment chocolade van het 

gamma Mini Tabletten (Puur 

Profond 85%, Puur Intense 70%, 

Melk Profond, Wit Thé Matcha, 

Blanc d’Exception) of Mini Repen 

(Puur Praliné, Puur Vanille, Puur 

Café Liégeois, Puur Praliné au Noix, 

Melk Croustillant, Melk Praliné, Melk 

Piémontais, Wit Manon, Wit Praliné, 
Wite Pistachen). Op grafisch vlak 

leveren de kabouters fantastisch 

werk! De kleine modellen halen 

acrobatische toeren uit. Dankzij 

hen glinstert het met Kerst nog 

meer. Gelukkige kabouters, zijden 

lintjes en een sterrenhemel, de 

kerstbal is als herboren in een 

nieuw jasje. Er bestaan zes exem-
plaren waarvan de tekeningen naar 

hartenlust gecombineerd kunnen 

worden. Zo ontstaan negen combi-

naties voor een speelse, feestelijke 

en artistieke creatie. Een authen-

tiek cadeau waarbij generositeit en 

heerlijkheid het vaandel blijven 

voeren. Waarmee Galler, ook met 

de repen, de tabletten, de leuke 
figuurtjes en de truffels, nog maar 

eens bewijst hoe het een fantas-

tische smaak aan vindingrijkheid 

weet te koppelen. De zes chocolade 

Kerstballen zijn   te verkrijgen in 

het warenhuis (klein formaat) en in 

de diverse Galler boetieks in Brus-

sel en Vlaanderen (verschillende 

assortimenten) 

www.galler.com  
 

 
 

 

Smelt weg voor Ibiza Ice 

Al kennisgemaakt met Ibiza Ice? In 

deze feestperiode is dat dé ideale 

periode. Proef in dit flesje een 

exotische mix van lychee, limoen 

en meloen met sparkling wine. 

Deze harmonieuze mix is de 
perfecte balans tussen exotische en 

pittige smaken. De pure ingrediën-

ten zijn met zorg gekozen en dat 

proef je in deze verfrissend lichte 

combinatie die je niet snel zult 

vergeten. Met een unieke nasmaak 

is Ibiza Ice White Isle een span-

nend alternatief voor wijn en cham-

pagne met slechts 44,4 calorieën 
per 100 ml: slechts twee derde 

t.o.v. van een glas wijn. Met 

minder dan de helft van de alcohol 

van een glas wijn en alle natuurlijke 

ingrediënten is White Isle de 

perfecte drank voor overdag! Heer-

lijk met ijs of rechtstreeks uit de 

koeling: sparkling wine in twee 

varianten zoals je het nog nooit 

hebt geproefd: fris, puur en 
natuurlijk luxueus. 

www.intoibiza.nl 

 
    

Geef je feesttafel een extra 

kleurtje met Ptit Pot. 

Je weet het misschien nog niet, 

maar in Azië blinken ze uit in het 

maken van kokosnoot kommetjes. 

Vietnamese families maken deze 

‘coconut bowls’ met hart en ziel én 

mét de hand. Ook Sophie Destroo-

per, founder van P’tit Pot, viel voor 
deze duurzame manier van creë-

ren. Ze besloot met diverse crea-

tievelingen uit Vietnam samen te 

werken en startte haar eigen zaak. 

Het resultaat is een gamma schat-

tige potjes voor allerlei lekkers. 

Verras daarom straks je vrienden of 

familie met die regenboog aan 

kleuren want ze zijn allemaal uniek, 
vaak met een verrassend design. 

Online te kiezen en te bestellen uit 

enkele tientallen verrassende 

kleuren en motieven. 

www.ptitpot.be 

 

 
 

http://feinestlabels.us10.list-manage1.com/track/click?u=48c52b78a443aa0b16e10f98f&id=a48d6a6a5b&e=e8b41d1ad6


Noble Savoury: kaassensatie 

voor fijnproevers 

Onder de merknaam Noble Savoury 

brengt de vroegere CEO van de 

bekende koekjes van Jules de 

Strooper, Patriek de Strooper,  een 

aantrekkelijk assortiment verrukke-

lijke  kaaskoekjes op de markt. Een 

deel daarvan is gemaakt op basis 
van boter en cheddarkaas van 36 

maanden, wat voor een pittige 

smaaksenasatie zorgt. Voor een an-

der product gebruikt Nobel Savoury 

dan weer Goudakaas. Door extra’s 

als curry, paprika, peper en pesto 

krijg je een fantastisch gamma van 

zo’n twaalf verschillende smaken. 

Een deel van het assortiment is nu 

al verkrijgbaar bij de Okay-
supermarkten, maar ook in allerlei 

speciaalzaken.  

www.noble-chocolates.com 

 
 

 
‘Prettige Feesten’-Wonderbox 

doet het altijd 

Op zoek naar HET cadeau waarmee 

je het hart van je dierbaren sneller 

doet kloppen? Kies dan zonder 

aarzelen voor een geschenkdoos 

van Wonderbox. Verblijf, wellness, 

gastronomie of zelfs sport en avon-

tuur, de brede keuze aan activi-
teiten vervult ieders wens. Speciaal 

voor de eindejaarsfeesten lanceert 

Wonderbox de geschenkdoos 

‘Prettige Feesten’ met maar liefst 

1130 activiteiten voor 1 of 2 perso-

nen. Charmante verblijven, over-

heerlijke diners, ontspannende ver-

zorgingen en massages maar ook 

spannendere activiteiten zoals een 

ULM-vlucht of een vrije val in een 
simulator. De keuze is aan jou! 

Dankzij Wonderbox deel je met de 

eindejaarsfeesten mooie emoties en 

veel geluk. 

www.wonderbox.be 

 

 
 

 

Voor een stressloos en geslaagd  
feest: doe beroep op een bamix 

De bamix® is absoluut geen gewo-

ne mixer. Dit compacte keukenap-

paraat kan gezien worden als een 

complete keukenrobot en laat dat 

nu net op deze dagen belangrijk 

zijn. De bamix is het kleinste maar 

meest efficiënt en veelzijdige 

keukenapparaat ter wereld. Dankzij 
de verschillende bamix accessoires, 

vormt het toestel de ideale 

hulp voor een groot aantal taken en 

hij kan perfect een blender of 

foodprocessor vervangen. Ijs crus-

hen vormt geen enkel probleem. 

Rauwe groenten en fruit pureer je 

met gemak tot een smaakvolle 

smoothie. De afwas wordt u 

bespaard, want u hoeft hem slechts 
even onder stromend water te hou-

den en klaar is kees. Eens je deze 

kleine sous-chef leert kennen, is de 

liefde ‘never-ending’. Dat mag je 

letterlijk nemen, want met 10 jaar 

motorgarantie en onderdelen die 

hersteld of vervangen kunnen wor-

den, kan een bamix nog na jaren 

gebruik hersteld worden. Door zijn 

unieke veelzijdigheid staat een 
bamix in de miljoenen keukens 

zelden of nooit stil. 

www.bamix.nl  

 

 
 

 

Het wordt pas echt feest met 

S&P in de keuken of op tafel 
Niks zo leuk als tijdens deze 

feestdagen samen kokkerellen en 

heerlijk eten met vrienden. Handige 

en trendy keukentoebehoren ko-

men goed van pas tijdens de voor-

bereiding. En een mooi gedekte 

tafel zorgt voor zalige momenten 

van ontspanning en genot. Salt & 

Pepper heeft al meer dan 20 jaar 

ervaring met allerlei praktische en 
mooie materialen voor de keuken 

en de tafel. Van kleine hebbedin-

getjes tot serviezen en glazensets. 

Genieten is de boodschap! Salt & 

Pepper biedt vaak functionele op-

lossingen voor het huis waar je van 

houdt. In de collecties vind je ei-

gentijdse en originele kook-, ser-

veer-, en deco artikelen geïnspi-
reerd door de laatste modetrends 

van over heel de wereld. 

www.saltandpepperhome.eu 

 
 

 

Mood Food: eat happy, be happy 
Sneller geïrriteerd en ongeduldiger 

wanneer je honger hebt? Lijkt enkel 

chocolade je soms te kunnen op-

vrolijken? Eet je je stress en frus-

traties weg met een zak chips voor 

de tv? Maar stress en hevige emo-

ties laten zich niet zomaar weg 

eten. Het zijn signalen van je li-

chaam dat je iets probeert te ver-
tellen.  Goedele Leyssen was zo'n 

emo-eter. Tijdens haar opleiding als 

holistisch nutritionist ontdekte ze 

het verband tussen eten en haar 

emoties. Ze leerde hoe je met 

voeding je humeur en emoties kan 

beïnvloeden. In 'Mood food' vertelt 

Goedele Leyssen haar verhaal en 

deelt ze haar kennis en inzichten. 

Je komt te weten wat je kunt eten 

om je beter te voelen. Met haar 
recepten kan je die kennis in de 

praktijk omzetten. Test het en er-

vaar hoe je door evenwichtiger te 

eten niet alleen beter zal func-

tioneren maar ook emotioneel 

stabieler wordt. 324 bladzijden 

boordevol tips die vanaf 1 januari 

2018 zeker goed van pas komen 

om het nieuwe jaar op een gezonde 

manier in te zetten. Te koop in elke 
gespecialiseerde boekhandel of 

grootwarenhuis.  

 

 
 

Bier of wijn: vanaf nu geen 

discussie meer 

Dit jaar geen discussie aan de 

kersttafel: in 'Bier of wijn' vind je 

25 gerechten met het ideale glas 

erbij Vlaanderens bekendste wijn-

journalist Alain Bloeykens en de al 
even befaamde biersommelier Luc 

De Raedemaeker gaan de strijd aan 

in de naam van wijn en bier. Maar 

bier en wijn zijn zeker geen vijan-

den. Meer nog: ze zijn complemen-

tair en ze vullen elkaar perfect aan. 

Luc De Raedemaeker & Alain Bloey-

kens bieden een inzicht van de bes-

te bier en wijnsoorten om te drin-

ken bij 25 klassiekers uit de Vlaam-
se keuken. Zowel hartige als zoete 

gerechten komen aan bod, met bij 

elk recept de perfecte bier- en wijn-

suggestie zodat je altijd de juiste 

keuze maakt. Zelfs bij chocolade 

weet je voortaan wat te drinken: of 

je nu zin hebt in bier, of in wijn. 

 
 

Smaaktip: terrines van Ducs de 

Gascogne 

Als voorgerecht een medaillon van 

wild- of gevogeltepaté opdienen is 
een eenvoudige oplossing. De 

terrines van Ducs de Gascogne 

bieden een mooi gamma aan. 

Verrukkelijke  porties in blik met 

everzwijn,hert,eendenlever, parel- 

hoen kan je opdienen met bv een 

schaaltje uien- of vijgenconfituur 

(Pieral tres fruit). De laatste tijd 

http://www.wonderbox.be/
https://press.manteau.be/dit-jaar-geen-discussie-aan-de-kersttafel-in-bier-of-wijn-vind-je-25-gerechten-met-het-ideale-glas-erbij?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=
https://press.manteau.be/dit-jaar-geen-discussie-aan-de-kersttafel-in-bier-of-wijn-vind-je-25-gerechten-met-het-ideale-glas-erbij?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=
https://press.manteau.be/dit-jaar-geen-discussie-aan-de-kersttafel-in-bier-of-wijn-vind-je-25-gerechten-met-het-ideale-glas-erbij?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=
https://press.manteau.be/dit-jaar-geen-discussie-aan-de-kersttafel-in-bier-of-wijn-vind-je-25-gerechten-met-het-ideale-glas-erbij?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=


wordt ook als alternatief Indische 

Chutney (Geeta's) gebruikt. Sug-

gestie:stevige aspic fijngehakt (al 

dan niet met klein scheutje porto) 

op het bordje doet het hapje 

feestelijk schitteren. Krielaardap- 

peltjes in de pan rissoleren in 

eenden- of ganzenvet (Artsner) is  

iets  bijzonder voor bijzondere 
gelegenheden. Willen we de gast-

vrouw niet te veel belasten met 

frituren; schenk dan bij het ge-

recht  de smakelijke TORRES' Chips 

met zwarte truffelsmaak. Op de 

website van de delicatessenspecia-

list Van Hove Finefoods vind je alle 

verdeelpunten voor deze producten  

www. van-hove.be 

 
Klokslag 12 uur: tijd voor 

Charles Heidsieck Brut Reserve 

De fantastische smaak en kwaliteit 

van de prestigieuze wijnen maakt 

van Charles Heidsieck één van de 

meest bekroonde champagnes ter 

wereld. Charles Heidsieck Brut Re-

serve is een champagne met een 

diepe, gouden kleur met fijne pare-
ling: het resultaat van een langdu-

rige rijping van meer dan 36 maan-

den en een bijzonder hoog percen-

tage aan vin de reserve. Voor de 

eindejaarsperiode brengt het presti-

gieuze champagnemerk een gift-

pack op de markt: de Brut Reserve 

koffer, met daarin één fles Charles 

Heidsieck Brut Reserve en twee 

champagneglazen. Wordt verdeeld 
Bij de beter detailhandel. 

  
Vive de Franse mosterd en 

vinai-grettes van Briards 
De Royale mosterd Pommery® is 

een trotse mosterd met een zeer 

bijzondere smaak dankzij, de 

smaak van de kruiden die zich 

prachtig mengen met het parfum 

van de cognac. Deze heerlijke mos-

terd zal uw culinaire bereidingen op 

naar een hogere niveau brengen! 

Ideaal dus voor uw feestelijke 
tafels! De mosterd Moutarde Royale 

au Cognac Pommery komt in een 

zwart aardewerk pot van 250g met 

een stop kurk en mooie wax 

gouden zegel. Meaux ligt op een 

60tal kilometer van Parijs en is al 

sinds eeuwen gekend voor de 

productie van mosterd. De Meaux 

mosterd verschilt van de Dijon-

mosterd omdat er azijn gebruikt 
wordt bij de bereiding van de mos-

terd en werd oorspronkelijk door 

monniken gemaakt. In 1725 kwam 

het recept in handen van de familie 

Pommery die in die tijd een groeve 

uitbaatte waaruit molenstenen 

werden gemaakt. Sinds 1890 is 

Pommery het enige bedrijf dat nog 

Meaux mosterd vervaardigt. Het 
recept is sindsdien onveranderd: de 

mosterd wordt bereid met fijn- en 

met grof gemalen mosterdzaadjes. 

Hierdoor heeft het een grove 

structuur. De smaak is vrij pikant. 

Moutarde de Meaux wordt nog 

steeds in stenen kruikjes met brede 

hals verpakt en afgesloten met 

kurken die luchtdicht gemaakt 

worden met een rode zegel. Op de 

website van de delicatessenspecia-

list Van Hove Finefoods vind je alle 
verdeelpunten voor deze producten  

www.van-hove.be 

 
 

Gin Mare: genieten maar… 

Gin Mare is een bijzonder smaak-

volle mediterrane gin, die je het 

gevoel van een ‘escape’ biedt. Met 

ingrediënten zoals basilicum, Arbe-

quina olijven, tijm en rozemarijn, 

kom je helemaal in mediterrane 

sferen. Uniek aan deze gin is dat 
alle ingrediënten separaat gedistil-

leerd worden. Zo bereikt men de 

perfecte balans. De citroenen en 

sinaasappels laat men eerst een 

jaar macereren in alcohol voordat 

het wordt gedistilleerd. Hierdoor 

heeft Gin Mare diepe citrustonen. 

Een echt kunstwerk dat graag 

gekregen, maar nog liever gegeven 

wordt tijdens deze buitengewone 
feesten. 

 
 

Een mooi gedekte feesttafel 

zegt alles over je. 

Kerst en oudjaar zijn goede 

momenten om eens groots uit te 

pakken op de eettafel. Het mooiste 

servies op tafel, kunstig gevouwen 

servetten, gepoetst bestek, wijn en 

water in mooie karaffen. Bij het 

feestelijk en formeel dekken van de 
tafel zijn heel wat regeltjes 

ontwikkeld. Daarin kun je zo ver 

gaan als je zelf wilt. Een 

familiediner hoeft helemaal niet 

statisch te zijn, maar het mag 

natuurlijk best anders en 

feestelijker zijn dan normaal. 

Betrek de tafelgasten erbij, door 

hen bijvoorbeeld de servetten te 
laten vouwen of de menukaarten te 

laten schrijven. Denk ook na over 

de tafelschikking. Kleine kinderen 

die nog niet zelfstandig kunnen 

eten zitten naast hun (groot)ouders 

uit praktisch oogpunt. Hema 

verkoopt placemats met een 

kleurplaat zodat ook de kleine 

gasten zoet blijven tijdens het 

diner. Een papieren tafelkleed is 
prettig bij grote gezelschappen. Het 

merk Farrow & Ball komt met het 

originele idee om resten behang te 

gebruiken als tafellopers. Pas ook 

op met wiebelende kaarsen in 

kandelaars of kerststukjes die 

tijdens het opscheppen van de 

kerstdis vooral in de weg staan. Is 

de tafel te klein voor alle gasten? 

Dan kunnen een paar schragen met 

een houten (underlayment) plank 

erop een handig alternatief zijn. Of 

haal de tuintafel tevoorschijn. Rond 

de feestdagen laten merken volop 
inspirerende beelden zien met fraai 

gedekte tafels.  

 
Villeroy & Boch zorgt voor 

gezelligheid aan tafel 
Wat dacht je van bijvoorbeeld het 

serviesmerk Villeroy & Boch? Hun 

collecties bevatten serviesgoed 

voor verschillende gelegenheden, 

van de serviestafel tot de 

tafelschikking voor het kerstdiner 

en een bijzondere beker voor het 

stijlvol serveren van warme 

chocolademelk na een verfrissende 
wandeling. Het Italiaanse design-

merk Alessi pakt het dit jaar 

verrassend praktisch aan met 

handige producten, waaronder 

Antechinus, een modern stalen 

plankje voor kaas met bijpassend 

mesje en Noe, een aluminium all 

in-one kurkentrekker om nog 

sneller wijn te serveren bij net 

kerstdiner. Ook planten en bloemen 

geven de feestelijke dinertafel 

allure. Maak eens een bloemstuk of 

hang bloemen aan het plafond 

boven de tafel, bijvoorbeeld aan de 

lamp of aan een speciale tafelklem. 
Het Woonmerk Deens verkoopt 

tafelklem Toon, een set met twee 

staanders en een legger ertussen 

waaraan decoratie gehangen kan 

worden. Hij kan op elk tafelblad 

worden bevestigd. Of houd het heel 

eenvoudig en steek wat bloemen 

tussen een servet met daarin het 

bestek. Het is uiteraard helemaal 

niet verplicht om met kerst en oud 
en nieuw statisch aan een tafel te 

blijven zitten. Een lopend buffet 

met hapjes is in sommige gevallen 

(bijvoorbeeld bij grote groepen of 

gezelschappen met veel kinderen) 

een handige optie. Stal de 

gerechtjes uit op houten planken, 

etagères en grote borden. Even-

tueel kan het aanrecht van de 
(open) keuken er ook nog bij 

worden betrokken voor bijvoor-

beeld het serveren van soepen. 

Neem er uitgebreid de tijd voor en 

je zal er versteld van staan hoeveel 

mogelijkheden er tegenwoordig niet 

zijn. 



12 verhalen en 12 feestelijke 

recepten voor 12 dagen 

Magie is een hoofdingrediënt in het 

speelse, vindingrijke oeuvre van 

Jeanette Winterson, en nu laat ze 

haar fantasie de vrije loop in twaalf 

betoverende (kerst)verhalen voor 

de donkere, koude avonden  aan-

gevuld met twaalf feestelijke recep-
ten voor een vleugje Engelse kerst-

sfeer. In een afgelegen victoriaans 

huis aan zee, tijdens de langste 

nacht van het jaar, hoort de een-

zame gast 's nachts mysterieuze 

geluiden op zolder. Een vrouw al-

leen wordt getroost door een filo-

sofische fee die haar een wens laat 

doen. Een ezel geeft zijn bijzondere 

visie op het verhaal van de 
geboorte van Jezus. Of ze nou 

heidens of Bijbels of gothic of auto-

biografisch zijn, de twaalf verhalen 

in Kerstdagen zullen onze kin-

derlijke verbazing over en geloof in 

de kerst opnieuw aanwakkeren. De-

ze verhalen worden door Winterson 

aangevuld met haar eigen bijzon-

dere kerstherinneringen en twaalf 
feest-en nostalgische kerstrecepten 

        
 

Grote eindejaarswedstrijd met 

maar liefst 150 prijzen.  

 
Deze dagen ligt onze redactie weer 

boordevol  lekkers wat tafelen alle-

maal nog eens dubbel zo leuk en 

vooral lekker maakt. Allerlei kook-

boeken, Kerstbuches van Del Rey, 

waardebons van Galler Chocolade, 

culinaire pakketten van Van Hove 

FineFoods, feestelijke flessen van 
Ibiza Ice, Vive mosterd en  allerlei 

keileuke keukengadgets kunnen 

straks de uwe worden. Mail voor 1 

december 2017 een top-5 van je 

allerlekkerste en meest favoriete 

feestgerechten naar: 

mariodewilde@skynet.be 
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