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Met een twist
De carpaccio en biefstuk 

in een nieuw jasje

Vegafeest
Ook voor de grootste 

vleeseter

Grandioze borrel
Steel de show met 

unieke borrelplanken
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Scoor punten bij de Sint met een 

heerlijke pepernotentaart en 

verrassende cadeautjes.

06 Feest aan tafel
Van kerstballen tot tafelaankle-

ding: deze knutseltips helpen jou 

bij de gezellige feestdagen.

08 3x verrassende  
carpaccio
Drie verrukkelijke varianten op 

de klassieke rundercarpaccio.  

10 Biefstuk met een twist
Chef-kok Ramon Brugman 

verklapt zijn baktips en deelt zijn 

favoriete recept.

12 Vega extravaganza
Zelfs de grootste vleeseter heeft 

met deze vegarecepten niets te 

klagen.

14 Uitpakken zonder 
moeite
Of je dit jaar nu weinig of veel in 

de keuken wil staan: uitpakken 

kan altijd.

16 Vuurwerk op tafel
Sluit het diner af met een  

spektakelstuk van taart. 

18 Grandioze borrel
Steel de show bij de borrel met 

een kleurrijke kerstkrans en  

kazenboom. 

20 Maak het sprankelend
Dit jaar serveer je kleurrijke 

mocktails, bijzondere biertjes en 

heerlijke wijnen.
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Mijn december… >> Dagenlang nadenken over het 

menu. Vervolgens een boodschappenlijstje maken en dan kan het 

koken beginnen. Ik kijk nu al uit naar Kerst! Marit Verstappen * Mijn 

BMX-crossfiets die ik kreeg toen ik 9 jaar was, is op mijn 55e nog 

altijd mijn mooiste Sintcadeau ooit. Robert Sanders * In het nieuwe 

jaar kijk ik uit naar meer mooi gedekte tafels, het klinken van glazen 

en het geluid van bestek op goed gevulde borden met onze favoriete 

mensen! Annemieke Nieuweboer * Mijn goede voornemens? Ik wil 

me niet langer laten meeslepen door de negativiteit van het nieuws, 

en mijn spaarzame (vrije) tijd nuttiger besteden. Dus minder doelloos 

swipen op mijn telefoon en meer aandacht voor zelfstudie en alles wat 

er speelt in mijn directe leefomgeving. Ramon Min * Kerst is voor mij 

het samenkomen met vrienden en familie waarbij er onbeschaamd 

gegeten en gedronken wordt tot laat in de avond. Rosa Fernig * Ik 

hoop weer op een koude winter, waarin ik vanuit mijn voordeur op 

het ijs van de Loosdrechtse plassen kan stappen. Wieger Wiese

Op 13 november 
komt de Sint weer in 
het land. Wist je dat 
de allereerste intocht 
van Sinterklaas in 
1888 in Venray was? 

Feestelijke 
feiten

Sinds 1901 kwam het 
maar 8 keer voor dat 
er sneeuw lag tijdens 
de kerstdagen. De 
laatste keer was in 
2010… Duimen maar!
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De Sint is jarig en dat mag gevierd worden! Van 
deze pepernotentaart gaat zijn hart sneller kloppen.

SUPER SINT

Pepernotentaart
Een heerlijke cheesecake met een 

pepernotenbodem. Maak deze taart 

af met het lekkerste snoepgoed  

van de Sint. 

Kijk op coop.nl/
pepernotentaart voor 
het recept of scan de 
QR-code. 
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Van 
Sint 
voor..
Maak je perfect 

ingepakte cadeautje 

af met een vrolijk 

label. Stel ze zelf 

samen op

ontwerpenmetcoop.
nl. 

AAN DE 
DOBBEL
Zin in een gezellig cadeautjesspel in 
plaats van een traditionele pakjesavond? 
Het Coop Sinterklaasspel zit vol leuke 
opdrachten en uitdagingen, waardoor 
jij en je gasten een leuke avond 
hebben! Op coop.nl/sinterklaasspel 
staan alle spelregels. 

Pepernoten werden vroeger 
ook wel peperneuten of 
peperbollen genoemd. Wist 
je dat ze al sinds de 16e eeuw 
worden gegeten? Bekijk op 
coop.nl/pepernoten hoe je ze 
zelf kan maken.

Zin om te 
knutselen? 
Download deze kleurplaat op coop.nl/
knutselen of haal ‘m op bij jouw Coop in de 

buurt. Kleur in, knip uit en lever hem in bij 

de servicebalie van jouw Coop. Dan krijg je 

een klein presentje van de Sint! 

WIE ZOET 
IS KRIJGT 
LEKKERS 
Maar dat lekkers kan ook 

gezond zijn! Deze beignets 

zijn echte cadeautjes. Voor 

meer recepten: coop.nl/
gezondesintrecepten.

Heerlijkavondje

Bospeenbeignets
Snelle en gezonde koekjes van 

bospeen en cheddarkaas met een 

frisse knoflooksaus. 

Kijk op coop.nl/ 
bospeenbeignets voor 
het recept of scan de 
QR-code.

Op coop.nl/sinterklaas vind je 
nog meer inspiratie!
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Mooi groen
Lege flessen zijn 

de perfecte sfeer-

makers. Vul ze met 

wat water, gouden 

glitters, een takje 

groen en steek er 

een kaars in. Hallo 

tafeldecoratie!

BAK MEE 
EN WIN!
Geen kerst zonder zelfgebak-

ken koekjes. Op coop.nl/
kerstkoekje vind je het hele 

stappenplan inclusief video voor deze 

vrolijke hapjes. Ben je zelf ook in een 

bak-bui? Ga dan aan de slag en deel het 

resultaat op Instagram via 

#samenmetcoop en wie weet win jij 

een cadeaukaart t.w.v. € 50,-.

Pak maar in
Een cadeautje mooi inpakken is zo gedaan. 

Wikkel met wat touw of lint kerstkransjes om 

je cadeautjes en tover een glimlach op het 

gezicht van jouw geliefde. Voor meer 

handige tips: coop.nl/inpaktips.

MMM..
MINI 
GEBAK
Van al dat knutselen krijg je 

honger. Rudolf en zijn vrienden 

vind je in het kerstassortiment  

bij Coop en zijn het perfecte 

tussendoortje. Verkrijgbaar in 

vier smaken: kokos (sneeuwpop), 

pistache (kerstboom), mokka 

(Rudolf) en aardbei (kerstman).

Wist je dat...
een kerstboom net 
iets minder dan 1 liter 
water per dag nodig 
heeft om mooi te 
blijven? 

FEEST AAN TAFEL
Eindelijk weer samen aan de  
keukentafel. Met deze tips breng 
je de kerstsfeer al vroeg in huis.
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PERFECTE 
TAFEL
Je tafel is pas echt klaar voor het kerst-

diner met persoonlijke menu- en 

gastenkaartjes. Coop 

helpt je hierbij. Op 

coop.nl/menukaart 

kun je de kaartjes zelf 

samenstellen en kiezen 

uit diverse ontwerpen. 

Nieuw leven
Oude kerstballen weggooien? Zonde! Pimp 

ze met producten uit je keukenkastje. 

Dompel een kerstbal voor 

de helft in gesmolten 

witte of bruine choco-

lade en bestrooi met 

wat kokosrasp of kleine 

snoepjes en hang ze in 

de boom.

KERST
MON-
CHOU
TAART
Met de Monchou 

kersen-chocoladetaart 

heb jij altijd iets 

lekkers in huis zonder 

uren in de keuken te 

hoeven staan. Wil je 

de taart nog specialer 

maken? Lees dan snel 

over onze taartver-

siertips op pagina 16. 

Raad de Plaat
Vergroot de 
kerstvoorpret met een 
gedeelde afspeellijst. 
Laat iedereen vijf 
favoriete kerstliedjes 
toevoegen en speel 
tijdens de feestdagen 
een potje Raad 
de Plaat. Wie de 
muziekquiz wint, hoeft 
niet af te wassen. 

Kerstbalcupcakes
De kerstman komt na het ruiken van 

deze vrolijke cupcakes zeker langs 

jouw huis! 

Kijk op coop.nl/
kerstcupcake voor 
het recept of scan de 
QR-code.
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Hoe pak je nou goed een kerstcadeautje in? In deze video 
vind je 5 tips voor een sensationeel resultaat!
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Smaken deze video’s naar meer?  
Op het YouTube-kanaal van Coop 
vind je honderden video’s met 
kooktips, recepten en veel meer.

Niets zo leuk en persoonlijk als een zelfgemaakt 
kerstcadeautje. Deze 6 zelfmaakcadeau’s zijn makkelijk te 

maken en geweldig om te geven!

LAAT 
MAAR 
ZIEN!
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3X VERRASSENDE 
CARPACCIO

Rundvlees
Gemaakt van het 

beste Nederlandse 

rundvlees, met 2 

sterren van het Beter 

Leven keurmerk. 

Zalm
Een heerlijk zachte 

smaak en ook ver-

antwoord gekweekt. 

Deze vis heeft het 

ASC-keurmerk. 

Biet
Handig, die voorge-

sneden bietenplakjes.

Zo krijg jij geen rode 

vingers. 

Wie wordt nou niet blij van 
carpaccio? Met deze drie 
verrassende variaties kan 
iedereen zelf kiezen.

Zalmbonbon
Dit pakketje van zalm met 

avocado en mierikswortel is een 

fijne start van het diner. 

Kijk op coop.nl/
zalmbonbon voor 
het recept of scan de 
QR-code.

Bonbon van biet
Het aardse van de biet in combina-

tie met de romige ricotta en frisse 

appel verrast iedereen aan tafel.

Kijk op coop.nl/
bietenbonbon voor 
het recept of scan de 
QR-code.  
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KLASSIEKE 
RUNDER-
CARPACCIO
Een carpaccio heeft weinig nodig om 

lekker te zijn. Goed vlees, een frisse 

dressing, pijnboompitten en Parmezaanse 

kaas. Onze Trots van Coop carpaccio 

heeft het allemaal! En ook handig: we 

verpakken ‘m in eenpersoonsverpak-

kingen. Zo kun jij ‘m direct op het bord 

leggen of er iets anders 

lekkers mee maken. 

Benieuwd welke draai je 

er nog meer aan kunt 

geven? Kijk op coop.nl/

carpaccio.

Tip! Heb je wat plakjes rode 
biet over? Maak er de vol-
gende ochtend een smoothie 
van. Lekker met banaan, kiwi 
en een beetje water. 

Carpacciobonbon
Deze rundvleesbonbon met knappe-

rige groenten en kruidenroomkaas is 

een cadeautje op je bord. 

Kijk op coop.nl/ 
carpacciobonbon voor 
het recept of scan de 
QR-code.
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Volg deze aanwijzingen 
van Ramon voor de  
perfecte steak.

1 Haal het vlees een uur voor het bak-

ken uit de koelkast om op kamer-

temperatuur te laten komen. Als het te 

koud is, krijg je geen mooie garing. 

2Breng de biefstuk op smaak met 

zout en peper. 

3Doe een goede klont boter in een 

koekenpan met een dikke bodem 

en laat het uitbruisen. 

4Leg het vlees in de pan en bak 

het rondom bruin op hoog vuur. 

Schep telkens de braadboter op de 

steak zodat-ie sappig blijft. 

5 Voor een medium gebakken bief-

stuk: 1 à 2 minuten per kant, voor 

rood schroei je ‘m alleen dicht. 

6Haal het vlees uit de pan, pak het 

losjes in met aluminiumfolie en laat 

het zeker 5 minuten rusten. Het rusten 

zorgt ervoor dat het sap in het vlees blijft. 

7Kijk voordat je het vlees gaat snijden 

goed naar de lijnen van de biefstuk. 

Snijd altijd dwars op de lijnen, ook wel 

‘op de draad’ genoemd. Hoe dunner de 

plakjes, hoe malser het vlees!

Sappig, afkomstig uit Nederland en ook 2 
sterren van het Beter Leven keurmerk. Met 
de Trots van Coop Blonde d’Aquitaine bief-
stuk kies jij voor goed vlees. Meer weten? 
coop.nl/vannederlandseboeren

Tip van 
Ramon Brugman

‘Veel gasten? Schroei eerst 
het vlees op hoog vuur dicht, 

in 2 à 3 porties per pan per 
keer. Niet meer, anders 

verliest de pan haar warmte 
en ‘kook’ je de biefstuk. Na 
het aanbakken kun je het 

vlees met meerdere porties 
tegelijk terug in de pan doen 
om ze op laag vuur zachtjes 

na te laten garen.’

RAMONS BIEFSTUK 
MET EEN TWIST

Biefstuk is al feest op je bord. Maar met Ramons  
favoriete kerstrecept én zijn beste baktips maak je 

het pas echt speciaal.
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Biefstuk met gepofte 
snackpaprika’s en 
chimichurri 
Een echt kleuren- en smaakspektakel. 

Het zoete van de gepofte puntpaprika’s 

gaat perfect samen met het malse 

vlees en de friszure 

chimichurrisaus. 

Ontdek het recept op coop.nl/
biefstuk of scan de QR-code.

Klassieke biefstuk
Op klassieke wijze of met een 

twist: een biefstuk is een echte 

allemansvriend. 

Laat je inspireren 
op coop.nl/
biefstuk-recepten 
voor meer recepten.
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VEGA
EXTRAVAGANZA

Zelfs de grootste vleeseter likt bij deze  
verrukkelijke vegarecepten zijn vingers af.

Vegetarische tartaar
Tover mozzarella, bospeen en 

tomatenpuree om tot een tartaar. 

Maak het af met toast en gegrilde 

baby romaine sla.  

Ga naar coop.nl/vega-
tartaar voor het recept 
of scan de QR-code. 
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Nog meer genieten
Op coop.nl/vegetarische-kerst 

vind je nog tientallen inspirerende 

en lekkere vegetarische recepten. 

Wat dacht je van een Biet Wel-

lington of een perentaart met 

geitenkaas en walnoten?

Groentepannen-
koekjes met 
wortelbacon
Een licht borrelhapje om de 

avond mee te starten. Gezond 

ook, door de bloemkoolpannen-

koekjes en wortelbacon. 

Het recept staat 
op coop.nl/
vegapannenkoek
of scan de QR-code.

Stoofschotel met 
jackfruit en rode 
wijn
Deze stevige stoofschotel met 

kastanjechampignons, 

jackfruit en rode wijn eet je het 

liefst met aardappelpuree. 

Je vindt het recept 
op coop.nl/ 
vegastoofschotel 
of scan de QR-code.

Wist je dat...
Het vruchtvlees 
van de jackfruit een 
vlezige structuur 
heeft en smaken 
kan opnemen als 
de beste? 
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Weer fris
Last van nare 

geurtjes? Breng een 

pannetje met keu-

kenazijn even aan 

de kook. Je huis ruikt 

meteen weer fris!

GOUDEN 
GOURMETTIPS 
Niets fijners dan met z’n allen aan de 

eettafel gourmetten. Vind jij het lastig 

om te bepalen hoeveel je moet kopen? 

Ga uit van 5 stukjes vega, vis of vlees 

per persoon, aangevuld met 200 gram 

groenten en 1/3 stokbrood. En als je 

toch iets over hebt; maak de volgende 

dag van de restjes een wokschotel. 

Meer gouden gourmettips 

vind je op coop.nl/

gourmettips.

Fijn hulpje
Soms is een beetje hulp best wel fijn. Vooral 

als je zelf met het hoofdgerecht aan de slag 

gaat, maar niet bezig wil zijn met de 

bijgerechten. Goed nieuws: onze 

ovenschotels met witlof, spruiten met kaas, 

aardappelen met kaas of bonen met spek 

vind je gewoon bij jouw Coop in de buurt. 

SUPER
SJIEK
Maak je gerechten dit jaar 

op zoals ze dat in een 

sjiek restaurant doen. 

Handig: de opmaakhulp-

jes heb je vaak al in 

huis. Lees er alles 

over op coop.nl/

bordopmaak en 

maak wat moois.

Een vers pretpakket
Van een pastinaaksoep 
met truffel tot een 
citrus-kokostrifle: met 
de verspakketten van 
Coop zet je in een 
handomdraai iets  
verrukkelijks op tafel. 

UITPAKKEN ZONDER 
MOEITE Uitpakken deze kerst? Geen probleem! Jij kiest 

zelf hoeveel je doet. Op coop.nl/anti-kerststress 
vind je nog meer tips voor een zorgeloos kerstdiner!

Door een 
ringetje 
te halen
Een stoffen servet 

maak je extra 

bijzonder met 

een zelfgemaakte 

servetring van 

stokjes kaneel, jute 

touw en een takje 

groen. 
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OVENBAAS
Kookstress is dit jaar verleden tijd.  

Jij laat namelijk de oven het werk 

doen! Coop helpt je relaxt de kerst 

door met heerlijke ovenschotels. 

De schotels zijn afwisselend geschikt 

voor 2 of 4 personen en hoeven 

maximaal 60 minuten in de oven.  

Van zalm teriyaki of varkenshaas met 

spek: er zit altijd wat voor jou en je 

gasten bij. 

GOURMET
Coop heeft dit jaar maar liefst 18 verschillende 
gourmetmini’s in haar assortiment. En zelfs  
5 gourmetschalen. Dat wordt genieten!

Mini gourmetlapjes  Mini kippendij-
satéspies

Mini biefstuklapjes Mini garnalen en knoflook

Mini hamburgers

Gourmetschotel vega 

Mini kippendijshoarma    Mini zalm- en 
koolvisblokjes

Gourmet checklist
Geen gourmet zonder lekkere 

sausjes en bijgerechten. Maar wat 

koop je nu allemaal? Wij hebben een 

handige checklist.   

Ga naar coop.nl/
gourmet voor alle tips 
of scan de QR-code. 
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Met behulp van een chocoladereep maak je heel makkelijk 
de mooiste chocoladedecoratie. Wel even oefenen met  

je mooiste handschrift!
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Smaken deze video’s naar meer?  
Op het YouTube-kanaal van Coop 
vind je honderden video’s met 
kooktips, recepten en veel meer.

Geen kerst is compleet zonder zelfgebakken kerstkoekjes 
natuurlijk. Bekijk hier hoe je de leukste kerstkoekjes maakt 

en versiert!

LAAT 
MAAR 
ZIEN!
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Choco 
cadeau
Uit het vuistje of als 

decoratie op tafel. 

Deze cadeautjes 

op een stokje maak 

je heel eenvoudig 

van zoute pepsels, 

een reep gesmolten 

chocolade en je 

favoriete versiering. 

Magische 
macaron
Macarons kunnen 

ook deze feestda-

gen niet ontbreken. 

Je vindt ze in jouw 

Coop-supermarkt. 

EXOTEN
Gezond én lekker? Dat zijn onze 

exoten. Ze zijn ook nog eens dé 

tropische toevoeging aan jouw taart.

Snijd sterretjes van de carambola, 

lepel een passievrucht uit voor een 

vleugje zoet en voeg vijgen toe voor 

kleur. Je vindt de pitahaya, carambola, 

kiwano, physalis, vijgen, mango, 

passiefruit, papaya en lychees in de 

winkel. 

Versier het
Je dessert geef je net 
dat beetje extra’s met 
de Coop cake-toppers. 
Het enige wat je hoeft 
te doen is ze af te 
drukken en aan een 
prikker te bevestigen. 
Je vindt ze allemaal op 
coop.nl/cake-toppers.

VUURWERK 
OP TAFEL

Onze kant-en-klare taarten zorgen al voor het 
nodige spektakel. Met deze versiertips maak jij 
ze extra feestelijk.

Op coop.nl/nagerechten vind je nog meer 
zoete nagerechten voor Kerstmis. 

FIJNE

KERSTMIS 

VROLIJK

    KERSTFEEST

Deel jouw creatie op je Instagram tijdlijn met de hashtag
#samenmetcoop en maak kans op een mooie prijs!

Knutsel jouw eigen
cake-toppers
Versier jouw taart voor de feestdagen met deze 

superleuke cake-toppers! Print ze in kleur of zwart-wit 

uit, knip uit en maak jouw showstopper helemaal af! 

Het enige wat je nodig hebt is (hout)lijm, satéstokjes 

en eventueel kleurpotloden. Knip de cake-toppers uit, 

kleur ze eventueel in en doe wat lijm op de stokjes. 

Plak de cake-topper op de stokjes, versier je taart met 

andere leuke decoratie en verras je gasten met een 

prachtig dessert!

Ik wens...
Schrijf jouw mooiste kerstwens met choco-

lade. Smelt een reep chocolade en maak 

ondertussen een tuitzakje van bakpapier. 

Doe de chocolade erin en vouw de boven-

kant een paar keer om. Knip tot slot een 

puntje af van het topje en schrijven maar!

Meer tips? Bekijk op coop.nl/chocodeco 

de video.
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Ijstaart 
De ijsstaart is  

verkrijgbaar in twee 

sensationele smaken: 

vanille-koffiecaramel 

en framboos-mascar-

pone. 

Monchoutaart
De basis is gemaakt 

van monchou en de 

lekkerste kersen, afge-

maakt met een heerlij-

ke chocoladesaus.  

DE BESTE BASIS
Kies als basis een van onze taarten en 

versier ‘m zoals jij het wil hebben.

Heb jij ook al de versierde ijsstaart op de cover 
gezien? In de video op coop.nl/ijsstaart geven 
we je nog meer versiertips. 
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GRANDIOZE 
BORREL

Een heerlijke feestavond start je met 
een borrelplank. Steel de show met 

deze blikvangers. 
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KLEURRIJKE 
KERSTKRANS
Een uitgebreid kerstdiner start je met een 

borrel. Doe dat dit jaar eens met een 

hapjesbord in de vorm van een kerstkrans. 

1.  Gebruik als basis een platte ronde schaal.

2.    Leg op de schaal rode bessen in een cirkel. 

3.  Verdeel alle tapas die je lekker vindt in de 

cirkel van besjes. Mix bijvoorbeeld verschil-

lende kazen met vleeswaren.

4.  Voor de ultieme kerstsfeer leg je wat extra 

rozemarijn en geblancheerde groene 

asperges erbij. 

Maak een kerstkrans met de tapasschotel 
met truffel.     

Of kies de tapasschotel Gustoso, met  
verschillende kazen en vleeswaren.
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De kazenboom
Met bladerdeeg, je favoriete kaas  

en pesto tover je zo een extra 

kerstboom in huis. 

Het recept staat op 
coop.nl/kazenboom 
of scan de QR-code. 
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KAASPLANK-TIPS
Voor een rijk kaasplateau zit je bij Coop wel 
goed. Kies het Trots van Coop kaasplateau of stel 
er zelf een samen. Maak een mix van pittige en 
milde soorten. Leg je aanwinsten in volgorde van 
licht en mild naar vol en pittig. Maak je plateau af 
met toastjes, nootjes en vijgen. Ook lekker: leg er 
wat stukjes chocolade bij.

Voor in de 
boom
De vulling van de kazenboom kun je 

eindeloos afwisselen met hartige of zoete 

ingrediënten. De groene pesto vervang je 

bijvoorbeeld gemakkelijk door een rode pesto.

WIST JE DAT…
Tweede Kerstdag is ontstaan omdat 

personeel vaak op Eerste Kerstdag 

moest werken? Op Tweede Kerstdag 

waren ze vrij en kregen ze eten mee 

voor het 

gezin. Zo is 

ook het 

kerstpakket 

ontstaan. 

Boom
Over heel de wereld 

tuigen mensen een 

kerstboom op met 

Kerstmis. Maar niet 

iedereen op hetzelf-

de moment! In de 

VS staan ze vaak al 

na Thanksgiving: de 

vierde donderdag 

van november. In 

Nederland en België 

tuigen we ‘m op als 

Sinterklaas het land 

uit is. Noren doen het 

pas op 23 december.

Op coop.nl/kerstborrel vind je 
nog meer borrelgerechten.

PUIK HAPJE
Een blini is een kruising tussen een 

pannenkoek, poffertje en eierkoek. 

Oorspronkelijk komen deze kleine 

hapjes uit Rusland, waar ze vaak met 

boter worden gegeten. Maar eigenlijk 

kun je alle combinaties uitproberen: 

kip en avocado, biet met geitenkaas. 

Ook een combinatie van gerookte 

zalm, roomkaas en dille is om om van 

te smullen. Je vindt kant-en-klare 

blini’s in ons assortiment.  



26  KERST MET COOP

Delirium Tremens, 
33 cl, 8,5%
Een zwaar blond 

bier met een fruitige 

smaak. De afdronk 

is wat zoet en licht 

kruidig. 

Kasteel Donker,
33 cl, 11% 

Een sterk donker-

bruin bier met 

smaken als karamel, 

koffie en chocolade. 

Verrassend en toe-

gankelijk.

Ter Dolen tripel,
33 cl, 8,1%
Een unieke tripel 

die wordt hergist op 

de fles en waarvoor 

twee soorten mout 

en twee soorten 

hop worden ge-

bruikt. Met een licht 

kruidige afdronk.  

3X FEESTELIJKE 
DRANKJES
Een mooi opgemaakt glas maakt je 

drankje extra feestelijk en smakelijk! 

Wij hebben 3 tips voor je.

1. Doe verse kruiden in je drankje: van 

rozemarijn tot basilicum. Het zijn 

perfecte smaakmakers.

2. Karamelliseer schijfjes citrusfruit 

met wat suiker in een pan. 

Sjiek!

3. Gebruik diepvriesfruit 

als natuurlijke ijsblok-

jes. Ziet er ook nog 

eens gezellig uit.

Fijne wijn
Wijn en spijs, het is een gouden combinatie. 
Met onze wijnen van Villa Puccini, Patriar-
che en Tierra del Fuego kies je altijd de 
beste wijn voor jouw gerecht. 

Patriarche chablis, 12,5% - Een frisse, ronde 

witte chardonnay uit de Franse Bourgogne. 

Met tinten van ananas, peer en citrus. 

 

Villa Puccini chianti Reserva, 12,5% - Deze 

paarsrode wijn uit Italië heeft een heerlijk 

aroma van rood fruit als aardbeien en 

kersen en een hint van tabak. 

Tierra del Fuego cabernet 
sauvignon Gran Reserva, 
13,5% - Rijpe pruimen, 

laurier, cassis en flink wat 

eikenhout: je vindt het 

allemaal in deze rode topper 

uit de Maule Valley

in Chili.

MAAK HET 
SPRANKELEND

Een diner zonder bijpassende drankjes is als de 
feestdagen zonder kaarsen. Met deze alcoholvrije 
en alcoholische versnaperingen boek jij succes.
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Op coop.nl/mocktails staan nog 
veel meer drankjes.

Kerstmocktail
Een keer iets anders dan wijn of bier? 

Probeer een mocktail! Deze bloed- 

sinaasappelmocktail met rozemarijn en 

granaatappel ga je niet snel 

vergeten.

Op coop.nl/kerstmocktail vind 
je het recept of scan de QR-code.
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Nog meer feestinspiratie 
op coop.nl

Vind de lekkerste recepten

Zoeken

Bekijk alle recepten

Online vind je alles om jouw decembermaand 
extra sprankelend te maken.

Op coop.nl/kerst vind je nog meer 
feestelijke inspiratie. Ook ontdek je hier nog meer leuke 

cadeautips en verras je jouw gasten met nog meer lekkere 
recepten!

Fijne feestdagen!

Vind de lekkerste recepten

Bekijk alle recepten

Zoeken


