
 

 

 
 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 

 
VLAAMSE KOEKJES EN HOLLANDSE KAZEN 

 

Rotterdam, 9 april 2014 – Bij onze zuiderburen denk je al snel aan heerlijke wafels en 
knapperige koekjes. Denk je aan Holland dan zie je mooie kazen. Als je deze twee 
specialiteiten combineert krijg je een palet aan bijzondere smaken.  
 
De verrassende spanning tussen koekjes en kaas laat zien dat er veel meer combinaties 
mogelijk zijn tussen zoet en hartig dan je in eerste instantie denkt. Zo laten Foodpairing  
analyses zien dat de Jules Destrooper amandelkoekjes goed combineren met gruyère kaas, 
zalm of kip. Het geeft bijzondere gerechtjes waarbij je na de eerste hap al uitkijkt naar de 
volgende verrassing op je bord. 
 

Tot en met de laatste kruimel... 
De kunst is om smaken zo te combineren dat er een mooi contrast 
ontstaat tussen het zoete van koek en het hartige van kaas. 
Iemand dit dat goed kan is kaasspecialist Betty Koster van 
fromagerie L’Amuse. De ontwikkeling van nieuwe kazen en 
ultieme smaakcombinaties behoren tot haar dagelijks werk. Neem 
bijvoorbeeld haar recept ‘Virtuoso Chocoladekoekjes met 
geitenkaas’. “De  chocoladekoekjes van Jules Destrooper en 
geroosterde paprika hebben beide een diepe smaak die fraai 
combineert, daarbij past geitenkaas voor het frisse accent.’’ Het    
resultaat is dat je blijft genieten tot en met de laatste kruimel.  

 
Creativiteit in de keuken  
Met koekjes en kaas kun je eindeloos veel creaties maken. 
Niet alleen om van een heerlijk hapje te genieten, maar ook 
om het oog te strelen. Denk aan verkruimelde koekjes als 
sierlijke bodem of meerdere koeklaagjes in een gestapeld 
gerechtje, zoals een mini tompouce van roomkaas en biet. 
Koekjes blijken de ideale basis voor  bijzondere borrelhapjes.  
 
Verkrijgbaar  
De koekjes van Jules Destrooper zijn 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, Makro en Hanos. 
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