
 

 

 
 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 

 
JULES DESTROOPER KRIJGT HOOGSTE ERKENNING MET CRYSTAL TASTE AWARD  

 

Rotterdam, 23 juni 2014 – Bij de uitreiking van de Taste Awards zijn het klassieke 
Amandelbrood en de Natuurboterwafel van Biscuiterie Jules Destrooper voor het derde 
jaar op rij gewaardeerd met drie sterren voor hun smaak en hiervoor bekroond met een 
Crystal Taste Award. Producten die drie jaar op rij drie sterren krijgen toegekend, 
ontvangen de Crystal Taste Award, zowat de hoogste erkenning voor voedingsproducten.  
 
‘’Dat Jules Destrooper deze erkenning in ontvangst mag nemen voor het 
Amandelbrood en de Natuurboterwafel, is een prachtige bevestiging van 
de kwaliteit van onze authentieke producten’’ zegt Peter Destrooper, 
algemeen directeur en achterkleinzoon van stichter Jules Destrooper. 
 
Ook de speculoospasta van Jules Destrooper valt in de prijzen en krijgt 
voor het tweede jaar op rij drie gouden sterren.  
 
Michelinsterren voor fabrikanten 
De Taste Awards worden beschouwd als de Michelinsterren voor voedingsfabrikanten. Het 
International Taste & Quality Institute (ITQI) reikt ieder jaar de Superior Taste Award uit aan 
voedingsproducten met een lekkere tot een uitzonderlijke smaak. Het is het enige label op 
het gebied van smaak dat op wereldniveau wordt toegekend door Michelin chefs en 
sommeliers. Zij beoordelen jaarlijks producten in meer dan 20 categorieën. Producten met 
drie uitmuntende beoordelingen op  rij ontvangen de Crystal Taste Award.  
 

Recept blijft strikt geheim 
Het Amandelbrood en de Natuurboterwafel zijn de 
twee oudste en meest bekende koekjes van 
Biscuiterie Jules Destrooper dat in 1886 werd 
opgericht. De originele recepten, gebaseerd op de 
allerbeste, 100 procent natuurlijke ingrediënten, 
blijven tot op de dag van vandaag strikt geheim.    

 
Verkrijgbaar  
De koekjes van Jules Destrooper zijn verkrijgbaar bij delicatessenzaken, Albert Heijn, C1000, 
Jumbo, Jan Linders, www.ah.nl en via www.destrooper.be. 
 
 
 

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, Leonie Berghout via 010-2211311 of mail leonie@totpr.nl. 
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