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Libelle Lekker bestaat tien jaar en dat vieren we graag met
veel toeters en bellen. We proeven van de spectaculairste
verjaardagstaarten, heerlijke herfstgerechten van chef Ilse
en trakteren iedereen op wat lekkers. Vieren jullie mee?

BIJ DE
BOEREN
EN BUREN

Handig voor wie lokaal
wil kopen: de website
boerenburen.be. Op
de site duid je je regio
aan en dan krijg je alle
‘buurderijen’ te zien.
Zodra je bent ingeschreven bij de buurderij van jouw
keuze, krijg je elke week een nieuwsbrief met daarop
de producten die je kunt bestellen. Op het vaste
afhaalmoment krijg je als je dat wilt ook wat uitleg
bij de producten en hun producenten. Lekker vers!

Tekst: Manon Van Aerschot

PROEVEN
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SERGIO’S
INKU

De nieuwe servies
collectie van Sergio
Herman, geïnspireerd
op de Japanse Aritaporseleinkunst, is prach
tig. In die Japanse filoso
fie hebben stukken geen
vaste functie, dus op
een taartschotel serveer
je de volgende dag
gewoon fruits de mer.
Inku door Sergio
Herman, vanaf € 9,50,
serax.com

-75 %

Zoveel minder calorieën bevat suikervervanger Zusto. Zusto is samengesteld
uit plantaardige vezels van maïs,
oplosbare cichoreivezels en de zoetstof
sucralose. De smaak en textuur lijken
sterk op die van suiker. Bovendien kun
je suiker 1 op 1 vervangen door Zusto en
hoef je dus niet aan het rekenen te slaan.
Info: zusto.com

ALTIJD ZIN IN...
KOEKJES!

Oriana Szwarc en Noa Geron zijn de oprichters van Cookiele in Antwerpen. Met hun
overheerlijke American Cookies veroveren
ze de stad. “Noa en ik wilden iets creëren
dat mensen blij zou maken”, vertelt Oriana.
“Onze roots liggen in Israël. In het Jiddisch
zet je achter alles wat je schattig vindt een ‘le’
en dus staat cookiele voor ‘een schattig koekje’. We maken onze koekjes op bestelling, dat
vinden we heel belangrijk. We leveren ze zelfs
tot 22 uur ‘s avonds. Pas gebakken en nog lekker warm! In het begin bakten Noa en ik thuis
elk in onze keuken met een minioven waar
maar negen koekjes per keer in pasten. Toen
gingen we van vijf dozen koekjes per dag
plots naar vijfentwintig à vijftig dozen! Het
ontplofte gewoon.” “We zijn trots op onze
koekjes”, vult Noa aan. “Ze hebben allemaal
een eigen persoonlijkheid, nationaliteit en
verhaal. De klassieke chocolate chip New
Yorker (ook in een vegan versie), de Belgian
Bite met speculaas, de Osaka met matcha en
witte chocolade... Elke zes maanden willen
we nieuwe smaken uitbrengen. Onze koekjes
bestel je in dozen van zes, negen of twaalf
stuks via WhatsApp, Instagram of onze
webshop. Nadien kom je ze ophalen of
leveren we ze.” “Ons motto is ‘cookie calories
don’t count’ ”, lacht Oriana. “We vinden een
gezonde levensstijl belangrijk, maar jezelf af
en toe verwennen moet kunnen. Wij willen
dat iedereen geniet van elke cookie!”
Info: cookiele.com

UITGETEST
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LE
CONTEUR
IN BRUSSEL
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WELKOM IN
LALALAND

Op zoek naar knallende
feestdeco, slingers, bordjes
en verpakkingen voor trak
taties? Neem eens een kijkje
op de website van Studio
Lala. Leuk voor de kinderen,
maar stiekem ook voor je
zelf. Onze heerlijke snoepe
rijen vanaf blz. 84 en 92 zul
len er geweldig bij passen...

Wauw, wat een restaurant!
Wij werden helemaal
omvergeblazen door
Le Conteur in Brussel. Op
het menu staan gerechten
uit Libanon, Israël, Syrië…
Alle keukens uit het
Midden-Oosten zijn verte
genwoordigd en dat zorgt
voor een explosie aan
smaken en geuren. Met
swingende muziek en al
even swingende obers
waan je je hier heel even
op reis in een exotisch
oord. Onze tip: neem het
chocoladedessert! Dat
wordt heel kunstig op een
groot bakpapier op tafel
voor je neus afgewerkt.
Info: le-conteur.com

Info: studiolala.be

LEKKER KORT • Ikea serveert nieuwe plantaardige balletjes • Pur Natur lanceert fruityoghurt met minder suikers in drie variaties voor kids: Petit Pur

Natur • Maaltijdboxleverancier Foodbag levert nu ook bij bedrijven met ‘Canteen by Foodbag’ • Galler steekt zijn chocoladerepen in een nieuw jasje:

Belgisch, ethisch en duurzaam • Dinner on the Lake wordt verlengd tot eind november • Moonpop brengt biopopcorn in drie smaken op de markt: Farmers

Paprika, Lovely Sweet ’n Salty en Sailor Seasalt • Mission Masala trekt naar Brussel na succesvolle Indische restaurants in Antwerpen en Gent
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