
 

 

 

 

 

 

 

P E R S B E R I C H T 

 

WEST-VLAAMSE KOEKJESBAKKER KOMT NEDERLAND VERWENNEN 
 

Rotterdam, 2 juli 2012 – Jules Destrooper komt naar Nederland om zijn authentieke West-Vlaamse 

koekjes te laten proeven gemaakt van echte hoeveboter en natuurlijke ingrediënten. 

 

Gedreven door passie begint Jules Destrooper eind 

19
e
 eeuw amandelbroodkoekjes te bakken. Al snel 

vinden deze flinterdunne koekjes een dusdanige 

aftrek, dat Jules de productie gaat uitbreiden en in 

1886 is Biscuiterie Jules Destrooper een feit. Het blijkt 

de start te zijn van een succesvol familiebedrijf, waar 

inmiddels – anno 2012 - de 4
e
 generatie Destrooper 

aan het roer staat. 

 

Echte hoeveboter  

Een van de belangrijkste ingrediënten die mede hebben bijgedragen tot het succes van de koekjes 

van Jules Destrooper, is de echte hoeveboter. Deze boter zorgt voor de volle, typische en 

karakteristieke smaak. Door de jaren heen zijn hier dan ook nooit concessies op gedaan.  Felice 

Verweider, de vrouw van Jules Destrooper senior, bezocht in de begintijd van het bedrijf persoonlijk 

de West-Vlaamse weekmarkten om de boter van de boeren uit de streek te proeven. Ze proefde, 

selecteerde en bepaalde zo welke boeren de boter voor de koekjes mochten leveren. 

 

100% natuurlijke ingrediënten 

Net zoals in 1886 gebruikt Jules Destrooper voor zijn koekjes uitsluitend natuurlijke  ingrediënten. 

Naast de genoemde echte hoeveboter zijn dit verse eieren, bloem en geselecteerde suikers. 

Eenvoud, authenticiteit, kwaliteit en puurheid stonden zeer hoog in het vaandel van Jules Destrooper 

senior en zijn tot op de dag van vandaag de sturende waarden in het productieproces. Er worden dus 

geen kunstmatige kleur-, geur- of smaakstoffen toegevoegd, net zo min als conserveringsmiddelen. 

De koekjes worden gemaakt volgens de aloude, geheime familierecepten en zijn nog steeds 100% 

natuurlijk, zonder E-nummers. Hiermee passen de koekjes van Destrooper perfect in de huidige tijd, 

waar op vele fronten een toenemende interesse in authenticiteit, pure smaakbeleving en het gebruik 

van natuurlijke ingrediënten en producten te zien is. 

  

Amandelbrood en de natuurboterwafel 

De twee meest bekende koekjes van Jules 

Destrooper zijn het amandelbrood en de 

natuurboterwafel; producten met een typisch 

Belgische origine. Beide boterkoekjes zijn op 31 

mei jl. door het International Taste & Quality 

Institute (iTQi) onderscheiden met een Superior Taste Award – 3 gouden sterren, de hoogst mogelijke 

waardering. De Superior Taste Awards worden jaarlijks toegekend na een blindproeverij door 60 

chefs en 60 sommeliers van wereldfaam. 

 

 



 

Biscuiterie Jules Destrooper anno 2012 

Vandaag de dag is Biscuiterie Jules Destrooper nog steeds een volledig autonoom familiebedrijf met 

Jules’ achterkleinzonen Peter en Patriek Destrooper aan het hoofd. Het bedrijf met 160 enthousiaste 

medewerkers en een jaaromzet van meer dan 25 miljoen euro produceert zo’n 2,5 miljoen koekjes 

per dag. Deze vinden gretig aftrek onder fijnproevers in 75 landen. Jules Destrooper is altijd trouw 

gebleven aan de eigen kernwaarden: authenticiteit, topkwaliteit, klantgerichtheid, eenvoud, respect 

en duurzaamheid. De manier van produceren mag in de loop der jaren verder zijn geëvolueerd, aan 

de (geheime) recepten met echte boter is nog nooit gesleuteld. 

 

Verkrijgbaar  

De koekjes van Jules Destrooper zijn in Nederland verkrijgbaar bij delicatessenzaken, Albert Heijn, 

C1000, Jumbo, Jan Linders en via www.destrooper.be. Voor de horeca en de foodservice zijn er 

individueel verpakte koekjes verkrijgbaar via onder andere De Kweker, Deli XL en Hanos. 

 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het secretariaat van Jules 

Destrooper in Nederland: TOT-PR, Mathilde Meijers via 010-2211314 of mail mathilde@totpr.nl. 

 

www.destrooper.com 

 


