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Thee, fruit 
& kruiden.

Fuze Tea Black Tea Raspberry Mint no sugar is een frisdrank op basis van getrokken zwarte thee, 1% frambozensap uit 
concentraat en muntextract, met frambozen- en muntsmaak, met zoetstoffen.  Fuze Tea Green Tea Apple Kiwi no sugar 
is een frisdrank op basis van groene thee extract, 0.1% kiwi- en appelsap uit concentraat, met kiwi- en appelsmaak, 
met zoetstoffen. © 2022 DP Beverages, FUZE TEA is a registered trademark of DP Beverages.

Nu ook zonder suiker.

no sugar
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oodies weten: minderen is soms moei-
lijk. Je neemt je voor om kleinere por-
ties te eten, maar ‘ho’ zeggen als je 

gerechten o zo lekker zijn? Lastig. Je belooft 
jezelf om carbs en eiwitten te verruilen voor 
meer, meer, meer groenten, maar pasta en 
(veel) vlees of vis kunnen verankerd lijken in 
je eetsysteem. Lastig. Je weet dat alcohol en 
dranken met suiker geen bijdrage leveren 
aan een gezond eet- en drinkpatroon, maar 
ja, ‘genieten mag’ en ‘het valt altijd wel 
mee’, zo denk je algauw. Lastig. Maar je zou 
het toch allemaal eens kunnen proberen, zo 
denken wij.
Genieten mag. Zeker! En na het lezen van dit 
magazine van Albert Heijn weet je: dat kan 
beslist ook met dranken die lager in alcohol 
en lager in suiker zijn. De route naar succes 
is: meer smaak en meer creativiteit. Zonder 
gedoe. Dat is de basisgedachte achter de 
recepten in NoLow – vernoemd naar no 
sugar en no alcohol en low sugar en low 
alcohol dranken. En hé, wat is er tegenwoor-
dig veel aanbod! Kijk maar in de schappen 
van jouw Albert Heijn. 
Het werd tijd voor dit magazine. Want 
hoe vaak heb je al op een feestje gestaan 
en gedacht: ik wil wél de bite, maar niet de 
buzz? Tsja, wat drink je dan? Wij zeggen: 
wauw-waters, easy mocktails, suikervrij 
frisdranken met een spannende smaak- 
(twist), 0.0 bieren die niet van alcohol-
houdend gerstenat zijn te onderscheiden, 
tonic waters met extra oomph; ga zo maar 
door. En lees vooral verder. Zo lékker kan 
bewuster drinken dus zijn. Minder is hier 
meer. Meer smáák. 

GO NOLOW

NEGRO.ONI-ISH 
met Martine Vibrante Non-Alcoholic

Ga naar pagina 68.

FUZZY & FIZZY
met Royal Club Rose Lemonade 0% suiker

Ga naar pagina 71.
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0% SUIKER 100% SMAAK

SCAN VOOR
RECEPTEN
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ROYAL CLUB ROSE 
LEMONADE 0% SUIKER 

Heerlijke verfrissing met 
een verrassende touch.

Had je nét Ginger Beer 0% suiker tot je 
favoriete nieuwe frisdrank benoemd, 
bevelen wij alweer een nieuwe hit aan. 
Et voilà: Royal Club Rose Lemonade 0% 
suiker. Deze frisdrank bevat een vleug 
natuurlijk roos-extract wat zorgt voor 
een subtiele, zachte smaak aangevuld 
met de smaak van citroen. Voor als je 
net even iets anders wilt. Smaakt koud 
geserveerd het lekkerst. 

Royal Club Rose Lemonade 0% suiker is 
ook een lekkere mixer voor cocktails en 
mocktails. Vul voor een Rose Mary 
mocktail je glas met ijsblokjes.
Voeg 2 schijfjes komkommer toe 
en plet deze iets met een stamper 
of lepel. Schenk er ca. 200 ml Royal 
Club Rose Lemonade 0% suiker bij, 
voeg een takje rozemarijn toe en roer. 
Garneer met enkele blauwe bessen
op een prikker.

Of ga voor de Coco Rose hiernaast: 
vul je glas met ijsblokjes, schenk er 
40 ml kokoswater en 100 ml Royal Club 
Rose Lemonade 0% suiker over en roer. 
Top af met 50 ml Royal Club Rose 
Lemonade 0% suiker en 4 blaadjes 
munt en garneer  – als je ze kunt vinden 
– met 2 rozenblaadjes.

Ga voor meer mocktails naar
nolowmagazine.nl

GA VOOR 
NIEUWE SMAAK

 NOLOW ZÓ 
7

Het frisdrankenschap was nog nooit 
zo avontuurlijk, dus probeer eens iets 
nieuws. Te beginnen met Royal Club 
Rose Lemonade 0% suiker. 

11

Go NoLow met 
deze 8 ideeën
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V E D E R L I C H T  É N  L E K K E R
Alcoholvri je wi jn die wél naar wijn smaakt 

Probeer nu Free Feather Merlot ,  Chardonnay en Wit .
Zorgeloos én smaakvol genieten t i jdens de (eet)borrel .

slechts 
60 kCal

per glas (100 ml)

De thuisbasis van het botanisch brouwen. 

  Een uniek proces waarbij de beste planten,  

   bloemen en kruiden worden gebruikt  

  om elk flesje of blikje te vullen  

   met smaak.

Welkom in ons hoofdkantoor
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WEES 
DAPPER

BATU, zo noemen ze in Mongolië de moed en kracht om 
nieuwe dingen te doen. Om deze kombucha te ontdekken 
heb je van elk een ietsepietsie nodig. 

Eh, kombucha?
Kombucha wordt ambachtelijk gebrou-
wen. De basis is groene thee. Die wordt 30 
dagen gefermenteerd. Daarna worden er 
andere ingrediënten aan toegevoegd, 
zoals (biologisch) vers fruit, waarna het 
tweede fermentatieproces begint. 

Wie maakt BATU kombucha?
Ontmoet avonturier Bas Jacob; zie pagi-
na 63. Hij maakt kombucha in kleine 
batches in het duurzaamste brouwhuis 
van Europa. 

Hoe smaakt het?
Kombucha smaakt anders dan de meeste 
(fris)dranken die je kent. Woorden als 
vitaal, energiek, puur, kwiek en tintelend 
komen bij je op. BATU Kombucha is 
daarbij alcohol- en suikervrij; een even 
volwassen als spannend alternatief voor 
bier, borrel en frisdrank.

Voor wie is kombucha?
Voor iedereen die nieuwsgierig is, ieder-
een met een kom-maar-op-mentaliteit. 

Hoe drink je BATU?
Zoals jíj wilt. Jij bent de ontdekker. Puur. 
Of met een handvol ijsblokjes. Of je maakt 
er een mocktail mee: prak 10 frambozen
(vers of ontdooid uit de diepvries) fijn 
met een vork en doe ze in een glas. Voeg 
een handvol ijsblokjes toe. Snijd een 
½ citroen in dunne partjes en 2 cm 
ongeschilde gember in flinterdunne 
plakjes en doe ze erbij. Vul aan met BATU 
Kombucha ginger & lemon. Serveer – als 
100 procent suikervrij niet je eis is – met 
1 citroenijsje (AH Mini fruitijsjes, doos 
15 stuks) op het glas. Omdat een glas BATU 
sóms net even anders mag, vinden wij. 

Voor meer recepten met BATU ga je naar 
nolowmagazine.nl

BATU KOMBUCHA 
GINGER & LEMON 

Lichtbruisende en verfrissende 
suikervrije drank, op basis van 

biologisch gefermenteerde thee. Het 
heeft een avontuurlijke smaak en 

productiewijze. Ontdek ook de 
variant Passion Fruit & Hop.

22
Ook verkrijgbaar bij Albert Heijn:

BATU KOMBUCHA 
PASSION FRUIT & HOP

9
 NOLOW ZÓ 
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BIRRA MORETTI ZERO
Ontdek de Italiaanse passie voor 

bier. Deze nieuwe Birra Moretti 
Zero is er in fles en blik.

 NOLOW ZÓ 

ROZEMARIJNCRACKERS 
MET PECORINO
Breek 10 rozemarijncrackers in onregel-
matige stukken. Snijd of breek 150 gram 
pecorino in brokjes en verdeel over de 
crackers. Snijd enkele cherrytomaatjes
in piepkleine blokjes en verdeel ze er-
over. Hak een paar blaadjes munt heel 
fijn. Besprenkel de crackers met vloei-
bare honing en bestrooi met de munt.

VITELLO TONNATO 
RAPIDISSIMO
Snijd 1 ciabatta in plakjes. Schep op 
ieder plakje een schepje tonijnsalade.
Snijd 200 gram kalfsrollade of -frican-
deau in flinterdunne reepjes en strooi 
erover. Garneer met een kwartje cher-
rytomaat en een blaadje basilicum.

CRUDITÉ MET 
MIERIKSWORTELDIP
Snijd 1 rode en 1 groene paprika in reep-
jes, snijd 1 stronkje witlof in partjes, 
Meng 100 gram yoghurt en 100 gram 
mascarpone met 2 theelepels mieriks-
wortelpuree. Leg de groenten op een 
schaal en serveer met de dip. 

ONTDEK 
DE ZERO 
BORREL

Hapje, drankje: heerlijk. Vooral 
als je het op z’n Italiaans doet. 

Aperitivo-stijl: niks uitgebreid 
dineren, maar la dolce vita 

vieren met eenvoudige hapjes, 
goed gezelschap en authentiek 
Italiaans bier. Zonder alcohol. 

Laat de Italiaanse driekleur maar 
wapperen.

33
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A LW A Y S  A P E R I T I V O  T I M E

NON-ALCOHOLIC 
APERITIVO* 
EASY TO MIX

TIME BEST SHARED

50% 
M AR T I N I

ALCOHOLVRIJ*

50% 
TO N I C 

* <0,5% VOLUME UIT PLANTENEXTRACTEN

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.
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ALCOHOL FREE 0.0%%
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Soms moet je als brouwer erkennen 
dat je bier beter kan. Dat is precies 
wat er gebeurde met de Hertog Jan 
0.0. Het alcoholvrije pils van de 
brouwerij uit Arcen ging daarom in 
de revisie.

‘Het was vooral te zoet’, zegt meesterbrouwer 
Micha Peute over de versie 1.0 van de Hertog 
Jan 0.0. ‘Het hogere suikergehalte zorgde 
voor body maar we kregen er toch opmer-
kingen over uit de markt. Dus zijn we terug-
gegaan naar de tekentafel. We hebben een 
heel nieuw recept gemaakt met het originele 
Hertog Jan pils als uitgangspunt. Het is ons 
gelukt om er een alcoholvrije versie van te 
maken die er qua smaak heel dichtbij in de 
buurt komt.’ 

Peute zegt dat dit mogelijk is door het 
toegepaste procedé. 
‘Simpel gezegd: hierbij wordt het bier mét 
alcohol onder druk verwarmd tot 35 ˚C. Op 
die temperatuur verdampt de alcohol. We 
zorgen er heel goed voor dat we daar niet 
boven komen, dat zou ten koste gaan van 
de smaak.’ 

Om optimaal van de versie 2.0 van Hertog 
Jan 0.0 te genieten heeft hij een paar tips: 
‘Drink het bier gekoeld en bij voorkeur uit het 
originele glas, schoongespoeld met koud 
water. Schenk flesje of blik dan uit in het glas. 
Om een goede schuimkraag te krijgen kan 
het helpen om hierbij het flesje of blik iets 
hoger te houden dan “normaal”. En dan heb 
je gewoon een heel mooi glas bier in je han-
den met dezelfde verfrissende smaakbele-
ving als ons alcoholhoudende Hertog Jan 
pils.’

Komen er nog meer alcoholvrije Hertog 
Jan bieren aan? 
‘Nee, er is nog niet gesproken over andere 
opties. Je moet voorzichtig zijn welke bieren 
je ook als 0.0 op de markt brengt. Alcoholvrij 
pils is breed geaccepteerd. Bij een dubbel 
of een tripel is dat toch nog veel minder 
het geval.’

HERTOG JAN 0.0
Alcoholvrij pilsener 
gebrouwen uit liefde 
voor bier. Vol van smaak, 
verfrissend, gebalanceerd 
met een fruitig hoparoma 
en fijn bittertje.

HERTOG JAN 0.0
Alcoholvrij pilsener 
gebrouwen uit liefde 
voor bier. Vol van smaak, 
verfrissend, gebalanceerd 
met een fruitig hoparoma 
en fijn bittertje.

12
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95 CALORIES   4.5% ALCOHOL   NATURAL FLAVOURS

WHITE CLAW®

HARD SELTZER
SPARKLING WATER WITH ALCOHOL

Geen 18, geen alcohol
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RIVELLA ORIGINAL
Licht sprankelende en lekker 
verfrissende frisdrank met 
natuurlijke ingrediënten. 
Serveer Rivella ijskoud. Met 
een partje sinaasappel.

Wat vroeger Rivella Light heette, is tegen-
woordig gewoon Rivella. Rivella bestaat al 
bijna 70 jaar maar is nog steeds jong en 
vitaal. Wat moet je nog meer weten?

1  Rivella bevat sinds jaar en dag maar 
5 kcal per 100 ml. De frisdrank was (en is) 
een pionier op lowcal-frisdrankgebied. 

2  Anno 2022 vind je niet alleen Rivella 
Original in de schappen van Albert Heijn 
maar ook Rivella Ananas, Rivella Cranberry 
en Rivella Framboos.

1  Je maakt met Rivella in een handomdraai 
een frisse mocktail. Vul een slank(!) wijnglas 
met gecrushed ijs, ½ in plakjes gesneden 
appel (bijv. Pink Lady), 1 kaneelstokje en 
1 theelepel vanille-extract. Kneus de 
ingrediënten een beetje met een stamper 
of lepel. Schenk er 50 ml perensap bij en 
vul aan met ca. 200 ml Rivella. Garneer 
met een plakje appel.

Rivella was nooit weg, integendeel. 
Toch zijn er jongeren die de lowcal-
frisdrank nog niet goed kennen. 
Daarom deze speeddate. 

55

ONTMOET EEN 
OUDE BEKENDE

14
 NOLOW ZÓ 
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Ontdek de Italiaanse 
passie voor bier.

Nu ook alcoholvrij.

Italiaans voor genieten

114SB1024 BM ZERO ADV 200x260mm_WT.indd   1114SB1024 BM ZERO ADV 200x260mm_WT.indd   1 22-07-2022   14:0622-07-2022   14:06
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Geen 18, geen alcohol

Vrijwitmiddagborrel  
Elke middag feest
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FANTA ORANGE NO 
SUGAR MET PURE 
CHOCOLA
VOOR 6 IJSJES

Hak of rasp 30 gram pure choco-
la (Delicata). Verdeel het over 
de waterijs-vormpjes en vul aan 
met ca. 450 ml Fanta orange no 
sugar. Steek de stokjes erin 
en dek af met het ‘dekseltje’. De 
chocola gaat drijven dus je krijgt 
een soort ‘sinas-split’. 

FANTA LEMON
NO LEMON
VOOR 6 IJSJES

Snijd 1 limoen doormidden en 
daarna in flinterdunne plakjes. 
Verdeel ze over de waterijs-
vormpjes en vul aan met ca.
450 ml Fanta lemon no sugar.
Steek de stokjes erin en dek af 
met het ‘dekseltje’.  

FANTA POMELO
NO SUGAR
VOOR 6 IJSJES

Vul de ijsvormpjes met een klein 
laagje Fanta pomelo no sugar, zet 
de stokjes erin en laat bevriezen. 
Schenk er een dun laagje Martini 
Vibrante Non-Alcoholic op en zet 
weer in de vriezer. Maak op deze 
manier laagjes van ca. 350 ml 
Fanta en ca. 100 ml Martini. Je kunt 
er, als je dat lekker vindt, af en toe 
een mespunt kaneel op strooien.

Fanta is er nu ook zonder suiker. Da’s goed nieuws deel 1. Fanta no sugar is er 
in meerdere varianten: orange, pomelo, exotic en lemon. Da’s goed nieuws deel 2.
Je kunt er coole paletas mee maken. Je juichte al: da’s goed nieuws deel 3.

FANTA-SEER!

66

17
 NOLOW ZÓ 
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* Hard seltzers bevatten alcohol. Geniet, 
maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

1  Hard seltzers waaiden twee zomers 
geleden over uit de VS. Intussen is het 
bruisdrankje ook in Nederland een hippe 
gast op feestjes en parkpicknicks. 

2  Sommige hard seltzers worden am-
bachtelijk gebrouwen, andere niet. Viper 
wél. En dat gebeurt op een zo puur mo-
gelijke manier: zonder toevoeging van 
kunstmatige kleurstoffen, zoetstoffen en 
conserveermiddelen. 

3  Het maken van hard seltzer lijkt op 
bierbrouwen. Zuiver water vormt de 
basis. Door zesdaagse natuurlijke fer-
mentatie wordt de gewenste smaak en 
alcoholhoeveelheid bereikt. De vloeistof 
wordt daarna gepurificeerd tot een 
kristalhelder drankje dat met 4.0% rela-
tief laag in alcohol is. Én maar 96 calo-
rieën per blikje bevat. 

Zo serveer je je Viper:
1  Limoenschil of partjes limoen snijden.
2  IJsblokjes toevoegen aan je glas.
3  Met een lepel de blokjes bewegen 
zodat het glas afkoelt.
4  Rustig langs de rand van het glas de 
gekoelde Viper inschenken.
5  Garneren met de limoen en genieten. 

Tweaken mag ook:
1  Met grapefruitstukjes en rozemarijn.
2  Met sinaasappel en (Thais) basilicum.
3  Met extra limoen en blaadjes munt.

BELIEVE THE
VIPE(R)
Nazomeren doe je met hard seltzers. Trendy blikjes bruis 
met bite. Wél met wat alcohol, maar zónder kunstmatige 
toevoegingen. Een snelcursus Viper.

Bij Albert Heijn vind je twee varianten: 
Viper Lime en Viper Cranberry. 

 NOLOW ZÓ 
18
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Onze Hertog Jan 0.0 is gebrouwen met dezelfde ingrediënten als 
onze Pilsener. Uitgebalanceerd in smaak en met een licht bittertje. 
Fruitig en heerlijk verfrissend. Een 0.0 die smaakt als onze Pilsener. 
Een 0.0 gebrouwen Uit Liefde voor Bier.
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* Hard seltzers bevatten alcohol. Geniet, 
maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

TOPO CHICO 
TROPICAL MANGO 

TOPO CHICO
 TANGY LEMON 

LIME

UN POCO 
DE TOPO
Oud ontmoet nieuw in Topo Chico. Deze 
hard seltzers* is intussen een populaire mixer 
voor barkeepers en mixologen geworden.

Eerst een lesje Topografie.
Topo Chico is geïnspireerd op het brui-
sende mineraalwater van Topo Chico, 
dat in 1895 een bescheiden waterbot-
telbedrijfje begon in Monterrey, in het 
noordoosten van Mexico,  in deelstaat 
Nuevo Léon.

Wat is het, hoe smaakt het?
Topo Chico is bruiswater met alcohol 
en toegevoegde natuurlijke aroma's 
met slechts een snufje suiker – en dus 
niet alleen relatief laag in alcohol (4.7%) 
maar ook laag in calorieën (96 kCal). 
Een hard seltzer met een zachte, even-
wichtige smaak. Van drie smaken kun 
je genieten: Topo Chico cherry acai, 
Topo Chico tangy lemon lime en Topo 
Chico tropical mango.

Mixen? Hoe dan? 
1  Voeg enkele stukjes jalapeño, een 

paar limoenparten en een scheutje 
sinaasappelsap toe aan je Topo Chico 
tangy lemon lime.

2  Meng Topo Chico tangy lemon lime 
met partjes aardbei, een paar blaadjes 
munt en een scheutje Monin 
Vanillesiroop.
3  Kneus enkele blauwe bessen en bra-
men in je longdrinkglas. Vul aan met 
Topo Chico cherry acai en een klein 
scheutje Karvan Cévitam Cherry siroop 
0% suiker.
4  Meng naar smaak 2 delen Topo Chico 
tropical mango met 1 deel AH Vers sap 
ananas meloen mango. 
5  Mix gelijke delen Topo Chico tropical 
mango met versgeperst grapefruitsap. 

 NOLOW ZÓ 

TOPO CHICO 
CHERRY ACAI
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

PROEF  DE  I TAL IAANSE  ST IJL , 
                NU  IN    

PROEF  DE  I TAL IAANSE  ST IJL , 
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YES YOU CAN!
Soms willen je portemonnee en je smaakpapillen 
hetzelfde. Wat? Het antwoord laat zich raden. 

 NOLOW ZÓ 

Vijf redenen om vaker Brouwers 0.0 
te drinken
1  Omdat je weleens de Bob bent, maar 

toch een verfrissend kwaliteitsbier wilt 
drinken.
2  Omdat je je portemonnee soms ook 
wilt verwennen; Brouwers is een echte 
prijsfavoriet. 
3  Omdat Brouwers al sinds 1978 een 
alom door bierfans gewaardeerd – 
en meermaals bekroond – biermerk is, 
met de smaak van ‘helemaal nu’.

4  Omdat je graag ook in de derde helft 
wilt schitteren, en dat doe je nu eenmaal 
beter met deze dorstlesser.
5  Omdat Brouwers 0.0 in blik zit. Blik is 
eindeloos recyclebaar en onbetwist de 
beste verpakking om bier, vooral hoppig 
bier, kakelvers en optimaal smaakvol te 
houden.

23

88
Nog meer 0.0 bieren 

verderop in dit magazine: 
niet 1 maar wel 2 meter! 

Vanaf pagina 46.

       VERS, 
VERS, 
   VERS
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Water met een takje munt, da’s zo 2021. 
We openen een nieuwe waterwereld. 

Wees crea met je water. Da’s dan weer 
zeer 2022. Waarom zou je niet? ’t Is geen 

scheikunde en duurt maar een paar minuten.
FOTOGRAFIE SIGURD KRANENDONK // STYLING ELLEN HOSTE // 

DRINKS-STYLING SOPHIE VAN KLEEF // RECEPTUUR MARTINE STEENSTRA 
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11

PEACH PUNCH
DRANKJE – 6 PERS. – 5 MIN. + 30 MIN. 
WACHTTIJD

Zet 400 ml AH Rooibos Perzik Mango thee 
(2 minuten trekken) en laat 30 minuten 
afkoelen. Schenk in een kan of karaf. 
Halveer 2 wilde perziken (of 1 grote), 
verwijder de pit en snijd het vruchtvlees in 
partjes. Pel 1 mandarijn en snijd in plakjes. 
Doe het fruit met een flink glas ijsblokjes
in de karaf. Vul aan met gekoeld Crystal 
Clear Sparkling Peach (fles 1,5 liter). 
Spice it up, als je dat lekker vindt, met een 
paar plakjes verse rode peper. 

VERFRISSEND, 
VOL VAN PERZIK-
SMAAK EN LAAG 

IN CALORIEËN 
PEACH & FRIENDS

Crystal Clear Peach (zie ook pagina 29) 
bevat geen suiker en telt maar 1 kCal. 

Deze Peach heeft vele smaakzusjes, 
zoals Apple, Cherry, Cranberry, 

Grapefruit en Lemon Cactus. 

25
 H 0+ 
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AARDBEIENWATER
DRANKJE – 6 PERS. – 5 MIN.

Schenk 150 ml Karvan Cévitam Aardbei 
Siroop 0% suiker toegevoegd (fles 750 ml)
in een kan of karaf. Verwijder de kroontjes 
van 150 gram aardbeien, halveer ze en 
voeg ze toe. Snijd 3 plakken van 1-1,5 cm 
van een miniwatermeloen, verwijder de 
schil, snijd in driehoeken en doe ze erbij. 
Kneus 1 theelepel peperkorrels in een 
vijzel of met de platte kant van een mes 
en doe ze met een flink glas ijsblokjes
erbij. Voeg een paar takjes verse 
koriander toe en vul aan met gekoeld 
AH Mineraalwater Koolzuurhoudend 
(fles 1,5 liter). 

FRAMBOWA
DRANKJE – 6 PERS. – 5 MIN. + 5 UUR 
WACHTTIJD

Doe 15 verse frambozen in een ijsblokjes-
vorm, vul aan met water en zet ca. 5 uur 
in de vriezer of tot ze bevroren zijn. Schenk 
150 ml Karvan Cévitam Framboos Siroop 
0% suiker toegevoegd (fles 750 ml) in 
een kan of karaf. Snijd 1 sinaasappel
in plakjes en doe ze met de frambozen-
ijsblokjes en 3 eetlepels vloeibare 
honing in de karaf. Kneus 2 steranijs in 
een vijzel of met de platte kant van een 
mes en voeg ze toe. Vul aan met gekoeld 
AH Bruisend Mineraalwater Bloed-
sinaasappel (fles 1,5 liter). 33
22
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GEMBER 
CASSISWATER
DRANKJE – 6 PERS. – 5 MIN. 

Schenk 75 ml Karvan Cévitam Cassis 
Siroop 0% suiker toegevoegd (fles 
750 ml) en 75 ml Karvan Cévitan 
Citroen Siroop 0% suiker toegevoegd 
(fles 750 ml) in een kan of karaf. 
Schenk er 50 ml biologische gember-
siroop (AH, fles 500 ml) bij. Snijd 4 cm 
verse gember in dunne plakjes en doe 
ze er samen met 2 kaneelstokjes bij. 
Doe er een flink glas ijsblokjes bij en 
voeg 100 gram blauwe bessen toe. 
Vul aan met gekoeld AH Bruisend 
Mineraalwater Citroen (fles 1,5 liter).

KERSENWATER 
DRANKJE – 6 PERS. – 5 MIN. + 5 UUR 
WACHTTIJD

Ontpit 15 verse kersen, doe ze in een 
ijsblokjesvorm, vul aan met water en zet 
ca. 5 uur in de vriezer of tot ze bevroren 
zijn. Schenk 150 ml Karvan Cévitam 
Cherry Siroop 0% suiker toegevoegd 
(fles 750 ml) in een kan of karaf. Halveer 
1 rode pruim en 1 nectarine, verwijder 
de pitten, snijd het vruchtvlees in partjes 
en doe ze er met de kersenijsblokjes bij. 
Vul aan met gekoeld AH Bronwater Licht 
Sprankelend (fles 1,5 liter). 

ROMIGE BOSVRUCHTEN 
BRAMBLE
DRANKJE - 6 PERS. - 5 MIN.

Schenk 150 ml Karvan Cévitam Bos-
vruchten Siroop 0% suiker toegevoegd 
(fles 750 ml) in een kan of karaf. Halveer 
1 vanillestokje in de lengte en schraap 
het merg eruit. Voeg het stokje en het 
merg toe. Doe er een flink glas ijsblokjes
bij en voeg 150 gram verse bramen toe. 
Vul aan met gekoeld AH Bronwater Licht 
Sprankelend (fles 1,5 liter) en een scheutje 
gecondenseerde melk (Friesche Vlag 
blikje 397 g).

55
6644
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LEMON & LIME 
DRANKJE – 1 PERS. – 5 MIN. 

Snijd ½ limoen in dunne plakjes 
en een ½ citroen in partjes. Snijd 
1 stengel citroengras in 3 stukken 
en kneus ze in een vijzel of met de 
platte kant van een mes. Doe alles 
met 6 ijsblokjes in een longdrinkglas 
en vul aan met Charlie’s Organics 
Sparkling Lemon (blikje 33 cl). 

GRAPEFRUIT & BASIL
DRANKJE – 1 PERS. – 5 MIN. 

Snijd  grapefruit in plakjes en snijd 
5 blokjes ananas (bakje 250 g)
kleiner. Doe het fruit met 6 ijsblokjes
in een groot wijnglas en vul aan 
met Charlie’s Organics Sparkling 
Grapefruit (blikje 33 cl). Garneer 
met 1 takje basilicum.

77

88

CHARLIE'S
ORGANICS LEMON
Charlie's Organics is, zoals de naam al zegt, 
een (nieuw) bruisend water met een vleug 
biologisch fruit. Zonder toegevoegde suiker 
of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar in de 
smaken Lemon, Grapefruit en Raspberry & Lime. 

CHARLIE'S
ORGANICS LEMON
Charlie's Organics is, zoals de naam al zegt, 
een (nieuw) bruisend water met een vleug 
biologisch fruit. Zonder toegevoegde suiker 
of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar in de 
smaken Lemon, Grapefruit en Raspberry & Lime. 

Nieuw

28
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VIRGIN KOKOS 
MOJITO
DRANKJE – 1 PERS. – 5 MIN. 

Snijd 1 limoen in partjes en halveer ze. 
Kneus ze met 6 muntblaadjes met een 
stamper in een glas met stevige bodem. 
Vul het glas met ijsblokjes, 1 eetlepel 
zongerijpte kokosnootstukjes (bakje 
90 g) en schenk er 30 ml Tesseire Mojito 
Vruchtensiroop 0% sugar (fles 0,6 liter)
bij. Schenk er vervolgens 50 ml AH Kokos-
water (pak 1 liter) bij. Vul aan met 
gekoeld AH Bruisend Mineraalwater 
Munt (fles 1,5 liter). Garneer als je wilt 
met 1 takje verse munt.

MANGO PASSIE 
A-GO-GO 
DRANKJE – 1 PERS. – 5 MIN. 

Schil ½ mango en snijd het vruchtvlees 
in lange plakjes. Vul een glas met 
ijsblokjes en plakjes mango en schenk 
er 30 ml Tesseire Passion Fruit Martini 
Vruchtensiroop 0% sugar (fles 0,6 liter)
bij. Schenk er vervolgens 50 ml Alpro 
Coconut  gekoeld (pak, 1 liter) en 75 ml 
AH Vitamin Drink Mango Guave 0% (fles 
0,5 liter) bij. Vul aan met AH Mineraal-
water Koolzuurhoudend (fles 1,5 liter). 
Garneer als je wilt met 1 partje mango
(met schil) op de rand van het glas.

99 1010

TIP Bereid je deze 
mocktail in de blender 
dan heb je een Frozen 

Mangogo Colada. 

TEISSEIRE
Tesseirre is een siropen-
merk dat al driehonderd

 jaar bestaat: voeg 
negen delen water toe 

aan één deel van je 
favoriete siroop, et voilà. 

Bij Albert Heijn vind je 
wel tien varianten met 

0% suiker.

29
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S I N D S  1 9 4 8

nog steeds 30 glazen per fles
30x

V e r b e t e r d e 
r e c e p t u u r

Nu met  100% natuurlijke smaak!
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ANDERHALVE 
LITER WIL JE ER 
WEL VAN DRINKEN 
OP EEN DAG, VAN 
WATER. MAAR 
DAN GRAAG WEL 
EEN BEETJE 
VERRASSEND.

KARVAN CÉVITAM 
BOSVRUCHTEN 
SIROOP 0% SUIKER 
TOEGEVOEGD
Een van de populairste siropen 
in het Karvan-aanbod. Minder 
dan 10 kCal in je glas.

KARVAN CÉVITAM 
KERSEN SIROOP 0% 
SUIKER TOEGEVOEGD 
Nieuwe smaak in het Karvan- 
assortiment. Giet eens 'n 
scheutje in je 0.0 witbier! 

KARVAN CÉVITAM 
CASSIS SIROOP 0% 
SUIKER TOEGEVOEGD
Drie bramen en vijf blauwe bessen 
in een glas, even stampen, scheut 
siroop en dan bruiswater erbij: 
daar is je snelste 'bramble'.

KARVAN CÉVITAM 
CITROEN SIROOP 0% 
SUIKER TOEGEVOEGD
Maak meer van je water! 
Probeer ook eens met bruis- 
in plaats van plat water.

KARVAN CÉVITAM 
FRAMBOOS SIROOP 0% 
SUIKER TOEGEVOEGD
Bron van vijf vitaminen: B3, B5, B6, 
C en E. Met wel 75 procent fruit.

Nieuw

CHARLIE'S ORGANICS 
SPARKLING GRAPEFRUIT
Bruisend water met een vleug 
biologisch fruit. 100 procent vegan 
en 0 gram suiker. Probeer ook: 
Sparkling Lemon en Sparkling 
Raspberry & Lime.

Nieuw

Nieuw

CRYSTAL CLEAR 
SPARKLING PEACH
Koolzuurhoudende frisdrank met 
de verfrissende smaak van perzik. 
Zonder suiker, slechts 1 kCal.

TEISSEIRE MOJITO 
VRUCHTENSIROOP 0% 
SUGAR
Zonder suiker, zonder aspartaam, 
zonder kunstmatige kleurstoffen. 
Mét heel veel munt-, citroen- en 
limoensmaak van echt fruit.

31
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Voor deze perfecte fris & food-pairings 
lieten we ons inspireren door de 

onverwoestbare slogan: real magic. 
Magische matches, dat zijn het. Mmm.

FOTOGRAFIE RENÉ MESMAN // STYLING NANOUK VAN RAMSHORST // 
FOODSTYLING CLAARTJE LINDHOUT // RECEPTUUR LARS HAMER

REAL
MAGIC

32
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VANILLA 
BARBECUESAUS

Recept op pagina 34.

LEKKER BIJ HAMBURGER  
OF FRIET, NOG LEKKERDER 

MET COCA-COLA ZERO  
SUGAR VANILLA ERBIJ

Coca-Cola zero sugar 
vanilla, blikje 250 ml

 REAL MAGIC 
33
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CHERRY & 
CHICKEN SPIESEN

Recept op pagina 34.

Coca-Cola zero sugar 
cherry, blikje 250 ml

KOKEN MET 
COCA-COLA; 
DE KERS OP 
DE TAART, 
OF DE SPIES

34
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LEMON-GLAZED 
KIPPENPOTEN

Recept op pagina 34.

Coca-Cola zero sugar 
lemon, blikje 250 ml

35
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Deze zero sugar varianten zijn er ook in in andere formaten. Je vindt ze in het schap bij jouw Albert Heijn.

VANILLA 
BARBECUESAUS
VOOR 250 GRAM 

Breng 500 ml Coca-Cola zero sugar 
vanilla in een steelpan aan de kook 
en laat op laag vuur inkoken tot je 
ongeveer 150 ml over hebt. Laat 
afkoelen en meng met 2 eetlepels 
ketchup, 2 eetlepels ketchup curry, 
1 eetlepel rodewijnazijn, 1 theelepel 
gerookt paprikapoeder, 1 theelepel 
knoflookpoeder en 1 volle eetlepel 
gefrituurde uitjes. Laat afgedekt 1 uur 
staan. De uitjes worden zacht maar 
dat is niet erg. Ze geven smaak en 
maken de saus wat dikker. Breng op 
smaak met peper en zout. Lekker bij 
burgers, worstjes en patat. Nog 
lekkerder met een glas of blikje 
Coca-Cola zero sugar vanilla erbij.

CHERRY & CHICKEN
SPIESEN
VOOR 4 PERSONEN

Breng 500 ml Coca-Cola zero sugar 
cherry in een steelpan aan de kook 
en laat op laag vuur inkoken tot je 
ongeveer 150 ml over hebt. Laat 
afkoelen en meng met 1 eetlepel 
sojasaus, 1 eetlepel balsamicoazijn
en peper en zout naar smaak. Snijd 
400 gram kippendijfilet in blokjes 
van 2 cm. Meng met  van de 
marinade en laat 1 uur (of langer) 
afgedekt in de koelkast marineren. 
Ontpit 20 kersen (je hebt daar 
handige knijpers voor) en wikkel ze 
stuk voor stuk in 10 in de breedte 
gehalveerde plakjes ontbijtspek. Rijg 
de stukjes kip en de ‘spek-kersen’ 
aan 4 of 8 satéprikkers en rooster ze 
op de BBQ of grillplaat in 8 minuten 
bruin en gaar. Bestrijk met de 
resterende marinade. Serveer met 
een glas of blikje Coca-Cola zero 
sugar cherry.

LEMON-GLAZED 
KIPPENPOTEN
VOOR 4 PERSONEN

Neem een schaal waar 4 kippen-
poten precies inpassen. Leg er 
10 takjes tijm tussen en bestrooi met 
peper en zout. Schenk er 750 ml 
Coca-Cola zero sugar lemon over en 
zet afgedekt een paar uur (of een 
nacht) in de koelkast. Neem de kip uit 
de marinade en dep droog. Schenk 
de marinade in een steelpan, breng 
aan de kook en laat op laag vuur 
inkoken tot je ongeveer 150 ml over 
hebt. Meng het sap van ½ citroen, 
2 eetlepels honing en 1 eetlepel 
sojasaus erdoor en breng op smaak 
met peper en zout. Verwarm de oven 
op 180 °C. Leg de kip op een rooster 
en zet (met een ovenplaat eronder) 
in de oven. Rooster de kip in 45 
minuten knapperig en gaar. Keer 
regelmatig. Bestrijk de kip het 
laatste kwartier rondom met de 
glaze (marinade). Let op dat het niet 
verbrandt. Serveer met een glas of 
blikje Coca-Cola zero sugar lemon.

COCA-COLA 
ZERO SUGAR
Ook verkrijgbaar in andere formaten. 
Maar weet: blik is oneindig recyclebaar.

COCA-COLA ZERO 
SUGAR VANILLA
De lekkere smaak van Coca-Cola 
maar dan met een vleugje vanille en 
zonder suiker.

COCA-COLA ZERO 
SUGAR CHERRY
Frisdrank met plantenextracten en 
kersenaroma. Zonder suiker.

COCA-COLA ZERO 
SUGAR LEMON
Natuurlijk aroma van citroen maakt de 
bekende smaak van Coca-Cola compleet. 
Zonder suiker, zonder conserveermiddelen.

COCA-COLA ZERO 
SUGAR ZERO CAFFEINE
De ‘dubbel-zero’. Ideaal voor het 
avondmoment. 

DEZE GLAZE IS 
OOK LEKKER VOOR 
SPARERIBS OF JUICY 

KARBONADES

36
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GEEN 
SUIKER

GEWELDIGE
SMAAK.
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Wat krijg je als drie wijze brouwers 
uit het oosten een alcoholvrij bierfeestje 

bouwen? Een modern, bont Pinkpop-
meets-Oktoberfest. Zóiets dus. Welkom 

op A Campingfl ight To 0.0 Paradise. 

FOTOGRAFIE SHARON KREISCHER // PRODUCTIE & STYLING IRMA VEELO // HAAR & MAKE-UP ANKE TER HEIDE // 
TEKST SANDER VAN WERKHOVEN // HAAR & MAKE-UP ASSISTENTIE SAAR & TANISHA // MET DANK AAN LEDERHOSENLAND 

SITTARD & ROERMOND (HENDRIKS MODE), LEDERHOSENLAND.COM, KLEIN OEVER, BALKBRUG (LOCATIE) 

 OKTOBER- 
 FEST 0.0 
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JAYLIN DRINKT 
BENEDIKTINER 
ALKOHOLFREI

Zie pagina 39.

en paar must-knows voor iedereen die nog nooit 
een Oktoberfest heeft bezocht: weet dat het van 
oorsprong Münchener volksfeest niet in oktober 

maar in september wordt gevierd. Om precies te zijn 
wordt het startschot ervoor om twaalf uur ’s middags 
op de eerste zaterdag na 15 september gegeven. 
De feestperiode eindigt op de eerste zondag 
van oktober – dat dan weer wel.
Intussen zijn de oktoberfeesten al lang 
niet meer alleen een Münchener 
aangelegenheid – waar jaarlijks 
vijf miljoen bezoekers pullen 

torsen en schlagers zingen. Overal ter wereld worden ze 
gevierd. Ook bij ons, in Sittard bijvoorbeeld; behorend tot 
de top-10 van grootste oktoberfeesten ter wereld. Wij 
vonden dat het 212 jaar na het eerste Oktoberfest ter ere 
van de bruiloft van kroonprins Lodewijk van Beieren en 
prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen tijd werd 
voor een kleurrijke update. En zie hier: ‘organisatoren’ 
Benediktiner, Warsteiner en Grolsch verwelkomen je 

op het eerste 0.0 bier-ontmoet-pop-ontmoet-
cultuur-ontmoet-mode-oktoberfestival. 

Welkom. Ga maar los. Het mag met deze 
0.0’s (en morgen gezond weer op).
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SPECIAL GUEST
Waar kennen we deze 
man met snor en hoed 
toch van...? Kijk ook op 

pagina 10 en 48.

EEN BEWUSTERE 
TOEKOMST: 

ALCOHOLVRIJE 
BIERFEESTEN, 

WAAROM NIET? 
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BENEDIKTINER 
ALKOHOLFREI

Verfrissende, alcoholvrije 
variant van de dorstlesser die 

sinds 1609 op 877 meter hoogte 
wordt gebrouwen volgens het 

aloude Reinheitsgebot. 
Met recht: een puur bier met 

traditie.

Van oorsprong werd 
tijdens een Oktoberfest 
Märzenbier gedronken, 

anno 2022 drink je er tal 
van bierstijlen, vooral ook 

pilsener en Weizen. Op 
ons Fest de alcoholvrije 

varianten.

Tanz und Muzik. Geen Oktoberfest 
kan zonder. Bier kan wél zonder 
(procenten in dit geval). 

WEISS ODER WIT?
Weizen betekent tarwe. 

Daaraan ontleent Weissbier 
(of Weizen) zijn naam. Weizen 
is niet hetzelfde als witbier, al 

zijn er duidelijke overeenkom-
sten in de frisse smaak van 
beide bierstijlen – door het 

genoemde tarwemout. Witbier 
wordt gebrouwen met 

specerijen (vaak koriander-
zaad) en citrus (vaak 

sinaasappelschillen), hetgeen 
volgens het Reinheitsgebot 

uitgesloten is voor Duitse 
tarwebieren.

ENEDIKTINER WEISSBIER 
ALKOHOLFREI
In een adembenemend mooi land-

schap in de Duitse Alpen ligt het klooster 
Ettal. In de kelder van deze Benediktijnse 
adbij werd zo’n vier eeuwen geleden voor 
het eerst bier gebrouwen. Omdat  in 
Nederland met name Belgische abdijen 
als Leffe, Grimbergen en Westmalle 
bekendheid genieten, wordt wel eens over 
het hoofd gezien dat ook onze oosterburen 
een rijke geschiedenis hebben van kloosters 
waar bier wordt gebrouwen. Het originele 
Benediktiner Weissbier kun je dus met recht 
een echt abdijbier noemen. Na lang zelf de 
roerstok te hebben bediend, werd op enig 
moment het brouwen van de bieren 
uitbesteed aan een ‘wereldlijke’ brouwer. 
En ook dat is een belangrijk kenmerk van 
wat in België een ‘Erkend Abdijbier’ heet. 

De familiebrouwer Licher maakt vier bieren 
die onder dit merk op de markt worden 
gebracht. En daaronder sinds enige tijd ook 
dit alcoholvrije Weissbier. Uitgeschonken in 
het originele hoge halveliter glas is deze 
variant bijna niet van ‘echt’ te onderscheiden. 
In de geur ontmoet je fruitige aroma’s, en in 
de smaak de voor Weissbier kenmerkende 
banaan- en kruid-nagel-touches. Dat het 
origineel zo goed benaderd wordt, is vooral 
te danken aan de gebruikte gist. Deze mag 
zijn werk doen totdat er alcohol ontstaat. 
Maar tot het zover is heeft het al veel van de 
kenmerkende smaakelementen afgestaan 
aan het bier. Volgens de brouwerij bevat het 
bier 30 procent minder calorieën dan de 
grote broer. Een eigenschap die het deelt 
met meer alcoholvrije bieren. Een extra 
reden misschien om vaker voor alcoholarm 
te kiezen.
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Speciaal voor oktober-
feesten ontwierp 

Warsteiner een extra 
grote versie van het 

karakteristieke Tulp-glas 
waaruit je het Duitse 

premium pilsener hoort 
te drinken (liever dan 

uit een grote pul). 

WARSTEINER 
SCHENKT BIJNA 

270 JAAR 
BROUWERVARING 

IN JE GLAS

42
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Kermis, kop-van-jut, 
bootschommelen, 
zelfs modelkettingza-
gen: het zijn enkele 
van de attracties en 
activiteiten die je op 
een Oktoberfest kunt 
aantreffen. 

WARSTEINER 
ALKOHOLFREI 
PILSENER
Natuurzuivere alcohol-
arme variant van het 
premium pilsener uit de 
familiebrouwerij die al 
bijna 270 jaar bestaat. 

WARSTEINER 
HERB 
ALKOHOLFREI 
PILSENER
Speciaal voor hoplief-
hebbers brouwt 
Warsteiner dit krachtige 
alcoholarme bier. Prettig 
bitter en verfrissend 
tegelijk.

ALCOHOLVRIJ ODER 
ALKOHOLFREI?
In tegenstelling tot Nederlands 
alcoholvrij bier, dat ook echt 
géén alcohol bevat, mag Duits 
bier zich Alkoholfrei noemen 
als het minder dan 0.5% 
alcohol bevat.

ARSTEINER ALKOHOLFREI 
PILSENER
‘Net zoveel alcohol als Duitsers 

humor hebben.’ Met een ferme knipoog 
naar een hardnekkig vooroordeel over de 
gemiddelde Duitser lanceerde Warsteiner 
de alcoholvrije versie van het bekende pils 
op de Nederlandse markt. Net als de 
collega’s van Grolsch beschikt ook deze 
Duitse brouwer in het Amsberger Woud 
(in de buurt van het bij veel Nederlanders 
bekende skigebied Winterberg) over een 
moderne proefbrouwerij, de Brau 
Akademie. Hier is door zogenaamde beer 
engineers lang gesleuteld aan het 
optimaliseren van de smaak van een 
alcoholvrije versie van het bekende 
Warsteiner pils. Eén voordeel hadden de 
brouwers hierbij wel, het origineel is van 
huis al wat steviger gehopt dan veel 
andere pilseners. En juist dit zorgt ervoor 
dat ook de Bob-versie zeker in de geur 

amper van ‘echt’ is te onderscheiden. En 
natuurlijk is ook dit pils gebrouwen volgens 
het aloude Reinheitsgebot. De uit 1487 
daterende warenwet bepaalde toen dat 
Beierse brouwers vanaf dat moment hun 
bier louter mochten maken met vier 
ingrediënten: gist, hop, mout en water. 
Toevoegingen als kruiden waren taboe. 
Later vielen ook andere Duitse brouwers 
onder dit gebod. Of dat te proeven is in 
Warsteiner Alkoholfrei? Wij denken van 
wel. Zeker als je het uitschenkt in het ken-
merkende Tulp-glas dat speciaal werd 
ontwikkeld om de smaak het beste tot zijn 
recht te laten komen. En om het echt ‘af’ te 
maken schuif je een druppelvanger om het 
voetje. Dit alcoholvrije pils is niet het enige 
bier in eigen huis zonder alcohol. Ook van 
het nóg iets meer gehopte Warsteiner 
Herb is een 0.0 versie verkrijgbaar. Zie ook 
pagina 50.
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GROLSCH 
WEIZEN 0.0%

Natuurtroebel tarwebier
 dat voor elk moment een 

geschikte dorstlesser is. 
Vol en fris en op en top 

Weizen. Tot eind september 
verkrijgbaar bij Albert Heijn

GROLSCH 
HERFSTBIER 0.0%

De alcoholvrije variant van het 
verwarmende herfstbier met z’n 

diepe robijnrood-bruine kleur 
en mooie moutigheid. Bokbier 

van Grolsch is het meest 
gewaardeerde bokbier van 

Nederland.

ROLSCH WEIZEN 0.0%
Kijk je meesterbrouwer Marc 
Janssen diep in zijn hart dan brouwt 

hij natuurlijk het liefste bier mét alcohol. 
Maar vraag je hem om een alcoholvrije 
versie te maken van een al bestaand bier 
dan zal hij dat absoluut beschouwen als 
een uitdaging die moet worden aange-
gaan. En dat was het geval toen hij het 
verzoek kreeg om een 0.0 versie te maken 
van de Grolsch Weizen. Het bier dat hij ooit 
nog samen met zijn vader ontwikkelde. Het 
was destijds het eerste bier uit de Grolsch 
Proefbrouwerij waar hij leiding aan geeft. 
Het werd gemaakt om het bezoek van een 
groep Duitse collega’s op te luisteren, die 
destijds de gloednieuwe Grolsch brouwerij 
kwamen bekijken. De Hollandse versie van 
deze oer-Duitse bierspecialiteit verraste de 
gasten dermate dat ze maar amper 
konden geloven dat het uit een 
Nederlandse brouwketel afkomstig was. 

Waarna Grolsch Weizen ook in eigen land 
uitgroeide tot een geliefd en trendsettend 
bier. Janssen over de 0.0 versie: ‘De tech-
niek om alcoholvrij bier te brouwen is de 
laatste tien jaar enorm verbeterd. Alcohol 
zorgt voor mondgevoel. Dat is nu eenmaal 
zo. En dat kun je missen als je deze Weizen 
0.0% drinkt. Maar ik heb scherp naar het 
originele recept gekeken en ben er naar 
mijn mening in geslaagd om het origineel 
goed te benaderen. We laten de gist zo 
lang mogelijk zijn werk doen, door het 
continu rond te pompen in het bier. Zodra 
er alcohol wordt gevormd stoppen we dat 
proces en verwijderen de gist.’ Volgens 
de meesterbrouwer wordt de twee jaar 
geleden geïntroduceerde Grolsch Herfstbok 
0.0 op dezelfde manier gemaakt. ‘Het is een 
mooi, alcoholvrij herfstbier geworden. We 
krijgen er veel positieve reacties op.’ 

Binnenkort weer verkrijgbaar 
bij Albert Heijn: de 0.0 variant 
van Grolsch Herfstbok, 
'Neerlands favoriet'.  

44
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De tijd dat alcoholvrij bier smaakte als karton 
is de-fi -ni-tief voorbij. 0.0 is het snelst groeiende 

biersegment. Statement: omdat het hartstikke 
lekker is. En 100 procent des Bobs. Én én.

FOTOGRAFIE JELLE RIETVELD // STYLING SOPHIE VAN KLEEF // 
ILLUSTRATIES ROMUALDO FAURA // TEKST SANDER VAN WERKHOVEN

T W E E
M E T E R

0.0
B I E R
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PERONI 0.0%
Om alcoholvrij bier te maken heeft een brouwer 
ruwweg twee methoden ter beschikking. Je 
brouwt bier op de normale manier en haalt de 
alcohol er weer uit door het te filteren. Of je 
brouwt bier en zorgt ervoor dat de vergisting 
van suikers in alcohol stopt nog voordat er 
alcohol is gevormd. De eerste methode is het 
kostbaarst, wat verklaart dat eigenlijk alleen 
grote brouwers zich zo’n investering kunnen 
permitteren. En dat is precies wat bij het 
Italiaanse ‘lifestyle-bier’ Peroni het geval is. 
Hierdoor komt de smaak van de 0.0 versie erg 
dicht bij die van het origineel. Het bier wordt 
gebrouwen met de speciaal voor het merk 
geteelde maïs uit Noord-Italië en het beste 
graan dat in eigen land voorhanden is. En 
omdat met het verwijderen van de alcohol 
toch ook wat smaak verloren gaat, wordt er 
iets meer hop gebruikt dan in de reguliere 
versie. Om optimaal te genieten van dit 
fris-bittere pils zet je de flesjes eerst in een 
grote emmer met ijsblokjes. Terwijl de 

inhoud koud wordt, kan de BBQ lekker 
op temperatuur komen. Deze Peroni 

drink je met vrienden op een lange 
nazomeravond. Wist je dat 

onderzoek uitwijst dat 90 
procent van de mensen 

deze Peroni 0.0% net zo 
vinden smaken als de 

‘gewone’ versie mét 
alcohol? Probeer 

het zelf. 
Salute.

1
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OMER

OMER
OMER

‘T IJ VRIJWIT
Fietsend door Amsterdam is het niet moeilijk om IJwit te spotten. Op ieder 
terras wordt het bier gedronken. Dit razend populaire witbier dat in de 
hoofdstad werd ‘geboren’ kreeg er recent een alcoholvrije versie bij: 
Vrijwit. Officieel is dit een alcoholarm, geen alcoholvrij bier. Want er zit nog 
een half procentje alcohol in. In België en Duitsland mag een bier tot dit 
percentage wel alcoholvrij heten, in Nederland moet een alcoholvrij bier 
ook echt 0.0 zijn. En geloof het of niet, dat halve procentje zorgt net voor 
die subtiele smaakkick die een volledige 0.0 soms mist. Tijdens het 
brouwen is citroen en korianderzaad toegevoegd. Wat een kruidige en 
frisse smaak geeft. Mokums mooiste? 

2
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JOOP

JOOP
JOOP

JOPEN NONNETJE
Jopen Non IPA is het eerste alcoholarme bier van 
Jopen. Door gebruik te maken van een speciale 
gistsoort worden er tijdens het brouwproces 
nauwelijks suikers omgezet in alcohol. Wel een 
beetje. Wat de minimale 0.3 procent alcohol 
verklaart. Er is verder veel hop toegevoegd 
waardoor deze IPA smaakvol en fruitig is 
geworden. En dat is natuurlijk wat je verwacht 
van dit biertype. Vergeleken met de met veel 
medailles omhangen Mooie Nel IPA van dezelfde 
brouwer, is dit bier misschien nog wel meer 
voorzien van tropische fruitaroma’s, die afkomstig 
zijn van de gebruikte hopsoorten. En om het bier 
een echt Haarlems tintje mee te geven – Jopen 
komt uit deze stad – zijn er drie verschillende 
granen gebruikt. Immers, in de middeleeuwen 
moest ieder Haarlems bier gebrouwen worden 
met gerst, tarwe en haver. Het resulteert in een 
bier dat niet alleen fruitig is, maar ook moutig en 
licht bitter. Het won al eens een gouden medaille 
bij de Dutch Beer Challenge, de belangrijkste 
Nederlandse biercompetitie. 

3
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VAN DIT FRUITIGE, 
MOUTIGE EN LICHT 
BITTERE ALCOHOL-
ARME HAARLEMS 

HELDENBIER MAG JE 
ER GERUST MEER 

DAN EEN OF TWEE'
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BIRRA MORETTI ZERO
Italiaans kwaliteitspilsener: 

elegant van smaak, zonder alcohol. 
Zowel in blik als in fles.

Nieuw

50
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 2 METER 0.0 

4
BIRRA MORETTI
ZERO
De wortels van Birra Moretti liggen in Udine, 
een kalm provincieplaatsje in de regio 
Friuli tussen Venetië en de Alpen. Daar wordt 
Birra Moretti sinds 1859 op ambachtelijke wijze 
gebrouwen. Sinds kort heeft het dolce vita 
biermerk een broertje: Birra Moretti Zero, een 
delicaat bier met subtiel bittere smaak. Deze 
smaak is ontstaan dankzij topkwaliteit 
ingrediënten en een speciale brouwmethode 
waarbij de gist zijn optimale smaak aan het bier 
geeft, zonder vorming van alcohol. Hierdoor is 
Birra Moretti Zero een heerlijke dorstlesser, die 
ook fantastico is in combinatie met gemakkelijke, 
informele Italiaanse gerechten en hapjes zoals 
bruschetta met tomaat en peper of gedroogde 
prosciutto? Of serveer een verfrissende Birra 
Moretti Zero bij een zelfgebakken foccacia of bij 
de hapjes op pagina 10 van dit magazine. 
Una festa Italiana! Salute!

Birra Moretti Zero is bij Albert Heijn 
verkrijgbaar in 6-pack fles en blik. 
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GUINNESS 0.0
Volwaardig en iconisch stoutbier, 
romig en zacht van smaak; 100% 
Guinness, 0.0% alcohol. 

51
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GUINNESS 0.0
Onbekend maakt in het geval van stout ook een beetje onbemind. Zeker 
in Nederland. Waar dit biertype niet tot de categorie allemansvriend 
behoort. Toegegeven, vergeleken met een mooi helder pils is dit 
diepzwarte bier een tegenpool. Laat het toch vooral geen belemmering 
zijn om een blik open te trekken. Eerst die kenmerkende sis, en eenmaal 
uitgeschonken zit er onder de compacte schuimkraag een verrassend 
‘smooth’ drinkend bier, rijk van smaak en, zoals in dit geval, zonder 
alcohol. De zwarte kleur is afkomstig van de gebrande mout. Dit 
iconische bier heeft wereldwijd enorm veel fans. Je moet het even ‘leren 
drinken’. De eerste kan wennen zijn, bij de derde ben je verkocht. De 0.0 
is ‘exact op dezelfde manier gebrouwen als onze reguliere Guinness, 
waarna de alcohol uit het bier is verwijderd met behulp van koude 
filtratie’, zegt de Ierse brouwer. Goddelijk in combinatie met oesters. 
Ook lekker bij varkenskarbonades, gemarineerd in alcoholvrije of 
alcoholhoudende Guinness. Of, jazeker, bij tiramisu.5
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WARSTEINER HERB
ALKOHOLFREI
Slim van Warsteiner, om naast een 0.0 versie 
van hun bekroonde pils, nog een variant op de 
markt te brengen. De Bob-versie van de Herb is, 
de naam zegt het al, tijdens het brouwproces 
dubbel gehopt. Hierna is de alcohol er weer 
uitgehaald, wat resulteert in een zeer verfrissend 
pils dat door die paar handen extra Hallertau-
hop een smaakvolle bite heeft. En meteen doet 
verlangen naar de volgende slok. En dan die 
geur! ‘Dubbel gehopt is dubbel genieten’, zegt de 
brouwer er zelf over. De volle bittere smaak 
combineert prima met bijvoorbeeld een salade 
met honing-mosterddressing. 

6

Geinig, de XS-versie 
van het karakteristieke 
Warsteiner Tulp-glas.
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Nu ook verkrijgbaar bij 
Albert Heijn: Leffe Bruin 0.0%

 2 METER 0.0 
53
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LEFFE BLOND 0.0%
Lang leek het ondenkbaar, een alcoholvrij abdijbier. Want dit type bieren 
wordt vanouds geassocieerd met het gulle leven. Lange tafels, gevulde 
bokalen, goed gezelschap en dito eten. Leffe bewijst dat dit ook prima kan 
met een 0.0% versie van zijn bekende Blond bier. Door gebruik te maken van 
dezelfde gist als in het origineel heeft ook dit blonde bier de kenmerkende 
geur en smaak van vanille en kruidnagel. Uitgeschonken in de originele kelk 
is de drinkervaring nagenoeg identiek. Dit allereerste alcoholvrije abdijbier 
heeft in eigen huis inmiddels gezelschap van een 0.0% Dubbel. Drink dit bier 
gekoeld, maar zeker niet té koud. Pakweg op 8 graden. Smaakt perfect in 
combinatie met abdijkaas of crème brûlée.

7
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CORONA CERO 0.0
Corona betekent in het Spaans kroon. 
Zoveel vermoedde je al. Maar je zou het 
bijna vergeten na de laatste paar jaar. 
Zand erover. Of beter gezegd, pak de trein, 
auto of fiets en zet je blote voeten snel neer 
op de geboortegrond van dit bier, het 
strand. Daar, met een paar vrienden erbij, 
zal de ijsemmer vol flesjes het verfrissende 
middelpunt zijn tot de zon de zee in zakt en 
nog lang erna. Hier voelt deze jongste telg 
uit de Coronafamilie zich het beste thuis. Al 
is een tuin- of balkonfeestje natuurlijk een 
prima alternatief. Dit bier drink je ijskoud en 
bij voorkeur direct uit de fles. Net als bij de 
‘gewone’ Corona steek je – als je wilt – 
eerst een partje limoen in de hals van de 
fles. Dat zorgt voor een kleine friszure 
smaakkick. Corona komt uit Mexico en is 
het meest verkochte importbier in Amerika. 
Ook in Europa heeft het vaste voet aan de 
grond gekregen. De nieuwe Cero biedt de 
alom bekende verfrissende smaak van 
Corona. Kroon(kurk) eraf en genieten maar. 

8

'GEBOREN OP HET 
STRAND, GEÏNFUSEERD 
MET ZONNESTRALEN'  
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CORNET OAKED
ALCOHOL FREE
Cornet mag zich het snelst groeiende 
Belgische speciaalbier op de 
Nederlandse markt noemen. Het 
sterke blonde bier werd ontwikkeld 
bij brouwerij De Hoorn, de kraam-
kamer voor nieuwe bieren van 
brouwerij Palm in Steenhuffel. Het 
onderscheidende karakter ontleent 
het origineel aan de eikenhoutsnip-
pers die zijn toegevoegd tijdens het 
brouwen. Die zorgen voor een volle 
smaak met toetsen van hout en vanille. 
Met dit succesnummer als basis werd de 
Cornet Alcohol Free ontwikkeld. Aan de 
reguliere versie wordt nagenoeg alle alcohol 
onttrokken (er blijft 0,3 procent over) waarna het 
bier nogmaals wordt ge-oaked met eikenhout-
snippers. Dezelfde hout- en vanilletonen komen 
nog steeds naar voren. Schenk dit bier uit in het 
bijpassende glas. Door de taps toelopende 
bovenkant blijft de schuimkraag verrassend lang 
staan – geen vanzelfsprekendheid bij alcoholvrije 
bieren. Door de inkeping aan de onderkant parelt 
het koolzuur continu omhoog voor een fris effect. 
Culinair ook veelzijdig inzetbaar. Bij een stoere 
BBQ-bierkip bijvoorbeeld. Of naast een hamburger. 
En ook met visgerechten met zeeduivel of 
coquilles een uitstekende match. 

9
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Plaatjes zijn het, pláátjes. Maar vooral perfecte, 
fruitige en dorstlessende no-buzz bowl-mocktails 

op basis van jouw zero sugar iced tea favo's 
en hippe botanische frisdranken. Pak die pitchers, 

bel je vrienden, let's play. 
FOTOGRAFIE RENÉ MESMAN // STYLING NANOUK VAN RAMSHORST // 

DRINKS-STYLING CLAARTJE LINDHOUT // RECEPTUUR MARTINE STEENSTRA
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VIRGIN 
GRASSHOPPER

Recept op pagina 56.

Fuze Tea producten zijn Rain Forest Alliance 
gecertificeerd.  Rainforest Alliance is het belangrijkste 

internationale keurmerk voor arbeidsomstandigheden, 
milieu en natuurbehoud voor producten uit landen waar 

bijvoorbeeld koffie, cacao en thee worden verbouwd.
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RASPBERRY FROG
DRANKJE – 8-12 PERS. – 10 MIN.

1  pak Fuze Tea Black Tea Raspberry 
Mint no sugar (1,5 liter)

½ zak ijsblokjes (à 1 kg)
150 g verse frambozen
150 g rode bessen
6 takjes verse munt
1  fles AH Bruisend Mineraalwater 

Munt (1,5 liter)

1 Zorg dat alle ingrediënten lekker 
koud zijn. 
2 Schenk de ijsthee over de ijsblok-
jes in een megapitcher. Voeg de 
frambozen toe, ris de rode bessen 
van de takjes en voeg ze samen  
met de munt toe. Vul aan met 
mineraalwater.

SNACK ERBIJ? Serveer met een 
schaal radijsjes (laat er wat loof aan 
zitten) met luchtig (met de mixer) 
geklopte roomboter en (weinig) 
zeezout.

VIRGIN 
GRASSHOPPER
DRANKJE – 8-12 PERS. – 10 MIN.

3 kiwi’s
2 Granny Smith appels
1 pak Fuze Tea Green Tea Apple  
 Kiwi no sugar (1,5 liter)
½ zak ijsblokjes (à 1 kg)
½ komkommer
5 takjes basilicum
3-4 el agavesiroop (optioneel)
1  fles AH Mineraalwater Licht 

Sprankelend (1,5 liter)

1 Schil de kiwi’s en snijd ze in (halve) 
plakjes. Snijd de appels in vieren, 
verwijder het klokhuis en snijd het 
vruchtvlees in flinterdunne partjes. 
Doe ze met de Fuze Tea Green Tea 
Apple Kiwi no sugar en de ijsblokjes  
in een megapitcher. 
2 Schaaf met een kaasschaaf of 
dunschiller lange linten van de 
komkommer en voeg ze toe. 
Voeg het basilicum en (als je toch 
een extra zoetje wilt) de agavesiroop 
toe, roer goed en vul aan met 
mineraalwater.

SNACK ERBIJ? Schep een toefje 
zuivelspread light (kan ook met een 
spuitzak) op een plakje komkommer 
en garneer met een bolletje wasabi.

Fuze Tea no sugar is bereid met stevia, 
een vrij dure zoetstof. Stevia is afkomstig 
uit de stevia-struik die in Zuid-Amerika 
groeit. De blaadjes bevatten stoffen die 
wel 200 keer zoeter zijn dan gewone suiker. 
Stevia is natuurlijk, veilig en caloriearm. 

SCRABBLE, KAART- 
SPELEN, PITCHERS: 

EEN PERFECTE AVOND 
MET VRIENDEN
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ORANGE 
MONKEY
Recept hiernaast.

The Organics varianten bevatten suiker en dus 
drink je ze met mate, net als alle andere suiker-
houdende dranken. Dan passen ze in een 
gevarieerd voedingspatroon. En al zeker zoals 
hier, gemixt met wortelsap en sinaasappelsap.

60
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FUZE TEA GREEN TEA 
APPLE KIWI NO SUGAR 
Een lekkere iced tea van extracten 
van duurzaam verbouwde groene 
thee en natuurlijke appel- en 
kiwismaak. Koolzuurvrij en – 
vanzelfsprekend – zonder suiker. 

THE ORGANICS BY RED 
BULL BLACK ORANGE
Licht bittere en verfrissend 
fruitige biologische (niet-suiker-
vrije) frisdrank van natuurlijke 
ingrediënten met de subtiele 
smaak van sinaasappel. 

FUZE TEA BLACK 
TEA RASPBERRY MINT 
NO SUGAR
Suikervrije fusie van duurzaam 
verbouwde zwarte thee, frambo-
zensap en munt. Zonder koolzuur. 
Gezoet met natuurlijke stevia. Ook 
verkrijgbaar in 400 ml en 1,25 liter 
verpakkingen.

THE ORGANICS BY RED 
BULL VIVA MATE
Biologisch en botanisch. De smaak 
is een elegante blend van gerookte 
maté en citroen. Bevat cafeïne. 
Drink ‘m puur of maak er de 
mocktail Flora (zie pagina 89) mee.

THE ORGANICS BY RED 
BULL PURPLE BERRY
Populaire biologische frisdrank – 
geen energiedrank – van 
natuurlijke ingrediënten. Met een 
licht fruitige, bloemige smaak. Fris 
met een subtiele hint van citroen.

DEZE DUURZAME, 
KOOLZUURVRIJE 
EN SUIKERVRIJE 
ICED TEAS 
ZIJN HEERLIJK 
ALS NO-BUZZ 
BOWL-BASIS

ORANGE MONKEY
DRANKJE – 4 PERS. – 10 MIN.

1 rode peper
2 cm verse gember
1 sinaasappel (schoongeboend)
½ zak crushed ice (à 1 kg)
300 ml versgeperst sinaasappelsap
300 ml wortelsap (fles 750 ml, 
 Zonnatura)
2 blikjes  The Organics by Red Bull 

Black Orange (à 250 ml)

1 Zorg dat de ingrediënten lekker 
koud zijn. 
2 Verwijder het steeltje en de 
zaadlijsten van de peper en snijd het 
vruchtvlees in ringetjes. Rasp 1 thee-
lepel van de gember op een fijne 
rasp. Snijd de sinaasappel in dunne 
plakjes en snijd die weer in vieren. 
3 Meng het crushed ice met de 
peper, gember en sinaasappelpartjes 
in een kleine pitcher (of verdeel alles 
over 4 glazen) en schenk het 
sinaasappel- en wortelsap erbij. Roer 
goed en vul aan met The Organics by 
Red Bull Black Orange.

SNACK ERBIJ? Schep een toefje 
hummus gegrilde groente (bakje 
200 g) op een blauw maïstortilla-
chipje (zak 150 g, La Morena) en 
garneer met een gehalveerd geel 
tomaatje (tomatenmix, bakje 400 g).

THE ORGANICS 
Deze Orange Monkey is losjes 
gebaseerd op het recept voor de 
mocktail Morning Glory, te vinden 
op redbull.com. Daar tref je ook mock-
tailrecepten voor The Organics
varianten Purple Berry en Viva Mate 
aan.

 PITCHER PERFECT 
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Meesters zijn ze. Vakmannen. Die begaan zijn 
met de wereld. Wie o wie zijn deze helden achter 

je favoriete 0.0 bieren, sparkling waters en 
kombucha’s? En, wie zijn hún helden? Door wie 

of wat worden zíj geïnspireerd om dagelijks tot de 
beste daden te komen? 

TEKST & FOTOGRAFIE VIVIAN KEULARDS
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eizen, of liever gezegd ontdekken, zit in 
Bas Jacobs systeem. ‘Dat had ik al als 
kind. Ik wilde steeds iets nieuws, meer zien 

dan alleen mijn eigen omgeving, pionieren. Ik 
had wel Marco Polo willen zijn, dat is toch wel de 
ultieme ontdekkingsreiziger. Al zo jong op reis 
naar China en het Mongoolse Rijk. Zo’n reis 
duurde jaren, wat een avontuur! Ik blijf nooit 
op één plek als ik op vakantie ga. Ik wil zoveel 
mogelijk zien, ruiken en proeven. Zo maak je 
de beste herinneringen, niets is krachtiger dan 
smaak en geur.’ 
‘Het reizen brengt me ook op nieuwe ideeën. 
Zoals dit, het zat al een tijd in mijn hoofd, ik 
wilde iets nieuws, iets avontuurlijks, met een 
bijzondere smaak. Dat is gelukt met BATU 
Kombucha. Deze biologische, ietwat fris-zure 
drank wordt duurzaam en ambachtelijk 
gemaakt, in kleine handgemaakte batches, 
met gefermenteerde groene en zwarte thee. 
Het proces vergt precisie en geduld – het 
duurt dertig dagen. Door de toegevoeg-
de gisten en bacteriën worden de 
suikers “opgegeten”. Het is dus 
suiker- en alcoholvrij. Kombucha is 
overigens niet nieuw, het bestaat 
al eeuwen in China. Misschien 
heeft Marco Polo het in zijn tijd 
gedronken? BATU is trou-
wens Mongools voor de 
moed en kracht om 
nieuwe dingen te 
doen. Echt een 
drankje voor 
avonturiers 
dus.’  

‘EEN
DRANKJE

VOOR
       AVONTURIERS’

Bas Jacob (27) is brouwmeester van BATU 
Kombucha. Van BATU vind je twee varianten in 
Albert Heijns frisdrankenschap: Ginger & Lemon 
(zie pagina 9) en Passion Fruit & Hop.

BATU KOMBUCHA 
PASSION FRUIT & HOP

Licht bruisende suikervrije drank van 
biologische, dertig dagen-lang gefermen-

teerde groene thee. Passievrucht zorgt 
voor wat zoet, de hop voor fris-fruitigheid.  

BATU KOMBUCHA 

 ZERO HEROES 
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en goede drummer hoor je niet. 
Tenminste, hij is niet expliciet aanwezig. 
Tot je beter luistert, dan merk je hoe 

belangrijk de drummer is – voor vrijwel 
iedere band. Mijn held is Roger Taylor, de 
drummer van Queen. Ik ontdekte hoe goed 
hij is toen ik voor het eerst een cassette-
bandje van mijn vader opzette: Live Killers,
het eerste live-album van Queen uit 1978. 
Sindsdien ben ik gegrepen door die band, 
en vooral door het drummen van Taylor. Het 
lijkt simpel wat hij doet, maar luister je écht 
goed, dan hoor je de finesse van zijn spel. 
Zelf drum ik ook; ik weet hoe moeilijk het is. 
Als ik de parallel trek met mijn dagelijkse 
werk, dan zeg ik: ik probeer te brouwen zoals 
Taylor drumt. Ook bij bier gaat het om 
smaakfinesses, om harmonie. Wat mij be-
treft mag er nooit één ingrediënt te promi-
nent aanwezig zijn; een hop, kruid of zoals 
kortgeleden in mijn nieuwste bier, groene 
thee. Ja, ik heb een blond bier met thee 
gebrouwen, Blont. Met een T dus. Daarvoor 
ben ik langsgegaan bij een Nederlandse 
producent van thee in Zundert. Een marke-
tingmanager in de brouwerij zei: “That ain’t 
gonna work, Marc.” Nou, dan héb je mij, hè. 
En het is gelukt. De thee glijdt heel mooi in 
het bier. Zoals Roger ook drumt: subtiel, en 
uitgekiend.’

‘IK BROUW 
ZOALS 

ROGER TAYLOR 
DRUMT’

Marc Janssen (47) is meesterbouwer bij Grolsch. 
Van Grolsch vind je Pilsener 0.0, Weizen 0.0 
(verkrijgbaar tot eind september), Radler 0.0 en 
binnenkort weer Herfstbier 0.0 in Albert Heijns 
alcoholvrije-bierenschap.

GROLSCH 
WEIZEN 0.0%
Natuurtroebel tarwebier vol 
aroma van kruidnagel en 
fruit, zonder alcohol.

GROLSCH 0.0
Kwaliteitspilsener gemaakt 
met twee soorten hop; 
smaakvol zonder buzz.
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lles in mijn lichaam heb ik wel eens 
gekneusd, maar nog nooit gebroken. 
Een kwestie van geluk.’ Thomas Wijns 

was in zijn jonge jaren vooral buiten te 
vinden, met zijn vrienden in een park. Daar 
werden de nieuwste skateboardtrucs tot laat 
in de avond gefinetuned. Amerikaan Tony 
Hawk was zijn grote voorbeeld. Die was al op 
zijn veertiende professioneel skateboarder 
én pionier ‘vert skateboarding’, lees: van een 
skatehelling verticaal naar beneden suizen 
om vervolgens je truc perfect uit te voeren. 
De precisie, energie en creativiteit die je 
ervoor nodig hebt, vindt Thomas terug in 
Warsteiner-bieren. ‘Alles tot in detail uitwer-
ken en doorgaan totdat het bier perfect is, 
daar gaat mijn bierhart sneller van kloppen. 
In Duitsland geldt al sinds de 16e eeuw het 
Reinheitsgebot: je mag alleen met water, 
gerst en hop bierbrouwen. Het lijkt zo een-
voudig, maar om met puur natuurlijke 
ingrediënten een lekker en zuiver bier te 
brouwen, kost tijd, aandacht en creativiteit. 
In Duitsland gebruiken de beer engineers 
een eigen techniek om 0.0 bier te maken, 
met vacuümdestillatie. Eerst wordt het 
bier als bier gebrouwen, daarna wordt 
onder atmosferische druk de alcohol eruit 
gehaald. Hierdoor behoudt het pilsener zijn 
smaak. Het brouwen van Warsteiner Herb 
0.0 kent een extra stap: het wordt dubbel 
gehopt. Resultaat: een droog, bloemig en 
bitterder pilsener. Niet te onderscheiden 
van echt pils, vind ik. Gaaf toch?’

'BIER MET 
     PRECISIE' 

Thomas Wijns (34) is biersommelier voor 
Warsteiner. Van Warsteiner vind je Warsteiner 
Alkoholfrei en Warsteiner Herb Alkoholfrei in 
Albert Heijns alcoholvrije-bierenschap.

WARSTEINER ALKOHOLFREI
Alcoholarm pils in authentieke Duitse stijl. 

Met 0.5% alcohol (dus ook extra smaak): de 
bovengrens voor alcoholvrij in Duitsland 

(en vele andere Europese landen). 
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‘MOEDER 
NATUUR IS MIJN 

HELDIN’

66

rederik Kampman was nog een jonkie 
toen hij al in de horeca te vinden was. 
Eerst als afwasser, later in de bediening, 

bar en keuken. ‘Ik heb het altijd heerlijk 
gevonden: al die verschillende mensen, de 
sfeer, geuren en smaken. Vanaf het begin 
was dat mijn wereld. Ik had twee grote 
passies: gin en botanicals. In Engeland is die 
liefde aan mij overgebracht door Joanne 
Moore, de eerste vrouwelijke meester-
distillateur. Samen met haar ontwikkelde ik 
nieuwe gins, met de prachtigste ingrediën-
ten uit de kamer met gedroogde botanicals. 
Er ging een wereld voor me open. Het is 
ongelofelijk wat je met kruiden, fruit en 
specerijen kan doen. De kracht van natuur-
lijke ingrediënten op smaak is wonderbaar-
lijk. Moeder Natuur blijft me verbazen, zij is 
mijn grootste inspiratiebron, mijn heldin. 
Eenmaal terug in Nederland, dacht ik na 
hoe ik die natuurlijke smaken kon verwerken 
in bier. Ik wilde lekkere, frisse, toegankelijke 
bieren brouwen, maar dan wel met ver-
schillende bijzondere smaken. Met dit idee 
is Lowlander geboren. Omdat ik zelf altijd 
bezig ben met koken, ging ik een stap 
verder en combineerde ik de Lowlander 
bieren met recepten – te vinden op onze 
website. ’t Is mooi om te zien dat we met 
onze smaken nieuwe bierdrinkers hebben 
gevonden. Een groter compliment krijg 
ik niet.’

Frederik Kampman (39) is oprichter en brouwer 
van Lowlander Botanical Beers. Bij Albert Heijn 
vind je meer dan tien Lowlander bieren, waarvan 
er maar liefst vijf alcoholvrij of -arm zijn.

LOWLANDER 0.3% 
TROPICAL ALE
Gebrouwen met guave en grapefruit, 
fris en fruitig. Combineer met lichte 
smaken, bij je nazomerse BBQ 
bijvoorbeeld. Voor meer Lowlander: 
zie pagina 90.
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inds kort is presentator en youtuber 
Kelvin Boerma, alias Kalvijn, de trotse 
mede-eigenaar van het drankje 

Charlie’s Organics, bruiswaters met bio-
logisch fruit: harmless, yet never boring. Net 
als Kelvin zelf. ‘Ik ben absoluut geen alpha 
dude, eerder een softie. Ik houd van hard 
werken en ondernemen, maar wel graag 
met een dosis lol. Bovendien wil ik verschil 
maken, een positieve bijdrage leveren 
aan onze aardbol en medemens. 
MrBeast (Jimmy Donaldson), is hierin 
mijn grote voorbeeld. Hij is Amerika’s 
bekendste én best verdienende you-
tuber. Hij doet alles in het groot en 
in het extreme. Dankzij zijn miljoenen 
volgers sluit hij megadeals met 
bedrijven en geeft hij grote bedragen 
terug aan de mensen die het kunnen 
gebruiken: daklozen, pizzabezorgers, 
familie, vrienden en goede doelen. Hij 
heeft laatst nog drie miljoen gedoneerd 
voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. 
Een echte filantroop. Dat doet hij alle-
maal op een leuke, lichte manier, voor 
een brede doelgroep. Dat wil ik ook. 
Charlie’s past in die zin goed bij mij. Ik 
vind dat biologische en organische pro-
ducten een te beperkte groep bereiken. 
Ze hebben een te grote afstand tot 
de mainstream. Dat wil ik veranderen 
en van Charlie’s een toegankelijk, tof 
product maken, lekker, gezond én 
duurzaam, voor een breed publiek.’       

‘LEKKER, 
DUURZAAM ÉN 

GEZOND’

Kelvin Boerma (26), beter bekend als Kalvijn, 
is youtuber en mede-eigenaar van Charlie’s. 
Van Charlie’s Organics vind je de varianten 
Sparkling Lemon, Sparkling Grapefruit en 
Sparkling Raspberry & Lime in de schappen 
van Albert Heijn.

CHARLIE'S ORGANICS 
SPARKLING RASPBERRY & LIME

Bruisend water met een vleugje biologisch 
fruit; 100% vegan en suikervrij.

Zin in meer Charlie's Organics? Lees het 
artikel H20+ vanaf pagina 22.

Nieuw

 ZERO HEROES 
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Tonic en gemberbier zijn de helden van 
de jaren-nu. En daarom willen siropen, fruit, 

kruiden en 0.0 aperitieven hun beste 
vrienden zijn. Net als jij.

FOTOGRAFIE SASKIA LELIEVELD // STYLING WENDIE HAGEN // 
DRINKS-STYLING LARS HAMER // RECEPTUUR MARTINE STEENSTRA

NEGRO.ONI-ISH
Vul een tumbler met 3 plakjes sinaasappel
en een handvol ijsblokjes. Schenk er 50 ml 
Martini Vibrante Non-Alcoholic bij en vul 
aan met 150 ml Fentimans Valencian Orange 
Tonic Water (6-pack, blikje 150 ml).

 & FRIENDS 

1

T IN

MARTINI VIBRANTE 
NON-ALCOHOLIC

Nadat de alcohol aan het wijnaperitief 
wordt onttrokken en botanische 

extracten zijn toegevoegd blijft de 
complexe en verfrissende smaak over. 

Lekker met ijs en heerlijk in een mix. 
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NEGRO.ONI-ISH
Vul een tumbler met 
en een handvol 
Martini Vibrante Non-Alcoholic
aan met 
Tonic Water (6-pack, blikje 150 ml).Tonic Water (6-pack, blikje 150 ml).
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COLD BREW MAKEN?
Easy! Scan hier.

LIEVER EEN CAPPUCCINO TONICO?
Ga naar nolowmagazine.nl

ESPRESSO TONIC
Vul een glas met 1 plakje citroen
en een handjevol ijsblokjes.
Schenk er 100 ml Royal Club Tonic 
Classic 0% suiker (blikje 250 ml)
bij en vervolgens 1 shot espresso
of 50 ml Café Intención Espresso 
Intensivo cold brew*. Serveer met 
een rietje. 

TONIC AFFOGATO
Schep 1 bolletje citroensorbetijs in 
een glas en vul aan met ca. 150 ml 
Royal Club Tonic Classic 0% suiker 
(blikje 250 ml). Garneer met 1 reep 
citroenschil.

2
3

TONIC
  +

      KOFFIE

 TONIC & FRIENDS 
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 GINGER 
 IS THE NEW 

 LEMON 

PEACHY & PINK
Snijd ½ wilde perzik in schijfjes en 
½ limoen in partjes. Vul een glas 
met de perzik, limoen en crushed ijs.
Schenk er 50 ml perziksap bij en 
vul aan met 200 ml Fentimans Pink 
Ginger* (fles 0,75 liter).

LEAN & GREEN
Zet 150 ml groene thee en laat af-
koelen. Vul een glas met gecrushed 
ijs en 4-6 muntblaadjes. Stamp ze 
een beetje fijn met een stamper of 
lepel. Schenk de afgekoelde groene 
thee erbij en vul aan met 150 ml 
Fentimans Ginger Beer* (blikje 
250 ml). Garneer met 1 bolletje 
stemgember op een mooie prikker.

4

5

6

FENTIMANS GINGER BEER
Deze vurige klassieker wordt gebrouwen 
sinds 1905. De gefermenteerde gember 

zorgt voor een pittige, diepe smaak. 
Niet alleen in mocktails, maar ook puur 

ontzettend lekker.

GINGER & SPICE
Snijd met een dunschiller (of mando-
line) een paar plakjes verse gember
en verse kurkumawortel. Doe ze in 
een mixglas of tumbler met stevige 
bodem, stamp ze een beetje fijn. 
Snijd een paar ringetjes van een 
rode peper en voeg zo veel toe als je 
lekker vindt. Vul met ijsblokjes en voeg 
100 ml Fentimans Ginger Beer* (blikje 
250 ml) toe en roer met een (bar)
lepel tot alles goed koud is. Schenk 
door een zeefje in een ander glas en 
vul aan met extra Fentimans Ginger 
Beer. Garneer met een stuk gember 
op de rand van het glas en (optioneel) 
een paar ringetjes peper in het glas.

* Niet-suikervrije frisdrank

70
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FLOWERS ALL OVER
Zet 125 ml hibiscusthee (Lipton Hibiscus)
en laat afkoelen. Vul een longdrinkglas tot de 
helft met ijsblokjes. Schenk de afgekoelde 
thee erbij en vul aan 150 ml Royal Club 
Rose Lemonade 0% suiker (blikje 250 ml).
Garneer eventueel met een eetbaar 
viooltje of Oost-Indische kers.

FUZZY & FIZZY
Vul een longdrinkglas met crushed ijs, 
3 gehalveerde aardbeien zonder kroont-
jes en 4 blaadjes basilicum. Stamp ze 
een beetje fijn met een stamper of lepel. 
Schenk er 25 ml Karvan Cévitam Aardbei 
Siroop 0% suiker toegevoegd (fles 0,75 
liter) bij en vul aan met ca. 200 ml Royal 
Club Rose Lemonade 0% suiker (blikje 
250 ml). Garneer eventueel met rozen-
blaadjes en aardbeistukjes op een mooie 
prikker.7

8

Rose Lemonade is 
een verrassende 

frisdrank gemaakt 
op basis van 

rozenextract, met 
zoetstof in plaats 

van suiker. 
Win-win.

HIP BOEKET:
HIBISCUS 
EN ROZEN

7171
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G&T SOORT-VAN-
KLASSIEK
Kneus 2-3 jeneverbessen in een vijzel 
of met de platte kant van een mes 
en doe ze met een handvol ijsblokjes
in een longdrinkglas. Kneus ook 
1 takje rozemarijn in de vijzel of knijp 
het takje tussen je handen fijn tot 
de aroma’s vrijkomen. Doe het met 
2 partjes citroen in het glas. Schenk 
er 250 ml Gordon’s Alcohol Free 0% 
sugar bij.

NO COSMO 
Vul een longdrinkglas met een hand-
vol ijsblokjes. Schenk er 100 ml AH 
Cranberrydrink Light (fles 1 liter) en 
150 ml Gordon’s Alcohol Free 0% 
(blikje 250 ml) bij. Pers een ½ limoen
uit en voeg het sap toe samen met 
1-2 theelepels Teisseire Orange 
Vruchtensiroop 0% sugar (fles 0,6 
liter). Garneer met een paar verse 
of ontdooide cranberry’s op een 
mooie prikker en eventueel een partje 
limoen.

POMME&T 
Kneus 1 takje tijm licht in de vijzel 
of knijp het takje tussen je handen 
fijn tot de aroma’s vrijkomen. Vul 
een longdrinkglas met een hand-
vol ijsblokjes en doe de tijm erin. 
Snijd of schaaf 5 flinterdunne 
plakjes van 1 Granny Smith appel 
en voeg toe. Schenk er 100 ml 
troebel appelsap en 150 ml 
Gordon’s Alcohol Free 0% sugar 
(blikje 250 ml) bij. 

9

10

11

VERGEET HET BALLON-
GLAS, GA LEKKER 
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VLIERENFLUIT
Vul een longdrinkglas met een hand-
vol ijsblokjes. Trek met de kaas-
schaaf een paar mooie linten van 
een komkommer en doe ze in het 
glas. Schenk er 100 ml Gordon’s 
Alcohol Free 0% sugar (blikje 250 ml)
bij. Vul aan met 150 ml Fentimans 
Elderflower* (blikje 250 ml). Houd 
je van zoet? Voeg dan 1-2 theelepels 
AH Biologisch Vlierbloesemsiroop 
(fles 0,5 liter) toe. Garneer in het 
seizoen met een scherm vlierbloesem 
en een rietje.

MINT & LIME 
Vul een longdrinkglas met een hand-
vol ijsblokjes, 2 partjes limoen en 
6-8 muntblaadjes. Stamp ze een 
beetje fijn met een stamper of lepel. 
Schenk er 25 ml Teisseire Mojito 
Vruchtensiroop 0% sugar (fles 0,6 
liter) en 200 ml Gordon’s Alcohol 
Free 0% (blikje 250 ml) bij. Pers een 
½ limoen uit en voeg het sap toe. 

UNA PALOMA ROSA
Strooi een paar eetlepels zout op een 
plat bord. Giet wat water in een diep 
bord. Doop een longdrinkglas eerst in 
het water en dan in het zout. Laat 
ca. 10 minuten drogen. Vul het glas 
met een handvol ijsblokjes. Snijd 
3-4 plakjes van een groene jalapeño
en doe ze erbij. Stamp ze een beetje 
fijn met een stamper of lepel. Schenk 
er 150 ml (versgeperst) grapefruit-
sap en 100 ml Gordon’s Alcohol Free 
0% sugar (blikje 250 ml) bij.

14

12

13

Huh? Mixen met Gordon's 
Alcohol Free & Tonic 0.0%? 
Lees verder op pagina 75.
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SO CLOSE TO HEAVEN

DISCOVER THE ORGANICS SODAS
For every social moment
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ROYAL CLUB TONIC 
CLASSIC 0% SUIKER
Lekker bittere frisdrank met bite 
en rijke geschiedenis, die een 
almaar groeiende groep 
liefhebbers aanspreekt. Drink 
‘m puur of mix ermee.

FENTIMANS PINK 
GINGER
Het kleurigere zusje van het 
traditionele Fentimans Ginger 
Beer. Gebrouwen met een ander 
ras gemberwortel, geïnfuseerd 
met peer, sinaasappel en hibiscus.

ROYAL CLUB ROSE 
LEMONADE 0% SUIKER
Een verfrissing met een verrassen-
de bite. Gemaakt op basis van 
rozenextract. Zonder suiker. Maak 
er bijvoorbeeld een Coco Rose 
mocktail mee (zie pagina 7).

FENTIMANS 
ELDERFLOWER
Zacht sprankelende drank met een 
licht kruidige en bloemige smaak. 
Zoetig van geur, met een zomers fris 
aroma en een heldere afdronk. 

* Deze frisdranken zijn niet suikervrij maar bevatten minder suikers dan de meeste frisdranken.

TEISSEIRE PASSION 
FRUIT MARTINI 
VRUCHTENSIROOP 
0% SUGAR 
Smaakt naar je favoriete 
cocktail, maar dan zonder 
suiker én alcohol.

TEISSEIRE ORANGE 
VRUCHTENSIROOP 
0% SUGAR
Een vruchtensiroop die zoet en 
zuur lekker balanceert. Zonder 
kunstmatige kleur- of smaakstof-
fen. Met echt fruit. 

Nieuw

Gordon's ken je als premium gin. 
Bijna 250 jaar geleden richtte 
Alexander Gordon de distilleerderij 
op in Londen. Ondertussen zijn er 
naast de klassieke London Dry Gin 
meer-dere varianten verkrijgbaar. 

In het schap bij Albert Heijn vind je 
diverse zogeheten ready-to-serves 
van Gordon's: blikjes waarin Gordon's 
London Dry Gin en Gordon's Pink Gin 
al zijn gemixt met Schweppes tonic. 
Daarvan geniet je dus direct nadat je 
het blikje hebt geopend.

Nu is er van de meest gedronken 
ready-to-serve G&T in Nederland 
een sprankelende alcoholvrije versie: 
Gordon's Alcoholfree & Tonic, met 
daarin ook een vleugje limoen. Je 
kunt deze ready-to-serve natuurlijk 
garneren of tweaken, of zelfs mixen 
zoals wij hebben gedaan op de 
pagina's hiervoor, maar als je voor 
gemak kiest en direct wilt genieten, 
bijvoorbeeld tijdens een vroege-
herfstpicknick, een Netflix-dinsdag-
avond of nazomerse BBQ, dan hoef 
je maar één ding te doen: ervoor 
zorgen dat je blikjes Gordon's 
Alcoholfree & Tonic gekoeld zijn en 
er meteen na openen van genieten. 
Of zijn dat twee dingen? In ieder 
geval: absoluut no fuss - en ook 
geen buzz. Gordon's is your friend. 
Voor bijzondere momenten. Of om 
'gewone' gelegenheden extra sparkle 
te geven. 
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Hydrateren kun je leren. Wie lekker sport, houdt zijn 
energie- en vochtpeil bewust op orde. Zonder suiker 

en zonder alcohol graag – ook in de derde helft. 
Plak er in dat geval gerust een vierde aan vast.

FOTOGRAFIE & PRODUCTIE JELLE RIETVELD, FOTOGRAFIE-ASSISTENT GHITA ABHELAKH // 
(FOOD)STYLING & RECEPTUUR SOPHIE VAN KLEEF

+

ROMIGE 
CITROENPASTA

Recept op pagina 82.

 SPORT + DRANK 

(FOOD)STYLING & RECEPTUUR SOPHIE VAN KLEEF

ROMIGE 
CITROENPASTA

Recept op pagina 82.
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Er is ook een minder zoete 
versie van deze Radler, in 

6-pack blikjes verkrijgbaar 
bij Albert Heijn.

GROLSCH RADLER 
CITROEN 0.0%
Er zijn meerdere verhalen over de herkomst van 
Radler. Een van de bekendste is die over een 
kastelein uit de buurt van München, Frans Xavier 
Kugler. Het terras van zijn zaak was populair bij 
fietsers – ‘Radlers’. Op een dag in 1922 was het zo 
druk dat hij zonder bier dreigde te komen zitten. Hij 
besloot het pils dat er nog was aan te lengen met 
citroenlimonade. Dat viel zo in de smaak dat het op 
de kaart is blijven staan. Anno 2022 – Radler is dit 
jaar honderd geworden! – is het drankje 
onverminderd populair, de alcoholvrije versie 
evenzo. Grolsch Radler citroen 0.0% is een 
verfrissende dorstlesser voor iedereen die 
vindt dat bier af en toe wel een ‘zoetje’ 
kan gebruiken. Serveer ’m op 
maximaal 5 °C. En geniet ervan 
tijdens of na het sporten – dat 
hoeft niet per se wielrennen of 
mountainbiken te zijn.
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BANG ENERGY
Bekend van TikTok. 

Zie voor meer informatie 
pagina 82.

CLUB-
SANDWICHES

Recept op pagina 82.

BANG ENERGY
De Bang Energy varianten 
Bangster Berry, Peach Mango
en Frosé Rosé bevatten alle 
drie bcaa. Dat staat voor 
branched chain amino 
acids. Deze aminozuren zijn 
kort gezegd de bouwstenen 
van eiwit, die weer belang-
rijk zijn voor spieropbouw 
en spierherstel. 

 SPORT + DRANK 
78

76-83 Sport + drank 3.indd   7876-83 Sport + drank 3.indd   78 29/07/2022   11:4329/07/2022   11:43



AH Bruisend 
Mineraalwater gember 

citroengras

AH Bruisend 
Mineraalwater 

citroen

BIJ INTENSIEF SPORTEN 
IS HET AAN TE RADEN OM 
ZO’N 200 ML WATER PER 

KWARTIER TE DRINKEN 

AH Bruisend 
Mineraalwater 

munt

79
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PEPSI MAX 
Maximum aan smaak, 

zero suiker. En minder dan 
1 kCal per 100 ml.

De varianten Boerderij Chips Ribbel, Boerderij 
Chips Zeezout en Boerderij Chips Paprika zijn 

gemaakt van aardappelen gebakken in de schil. 
Ze zijn extra knapperig, hebben een volle 

aardappelsmaak en zijn vrij van lactose en gluten. 

SNACKEN MAG UITERAARD, 
ZEKER ALS JE VOLDOENDE 

ENERGIE VERBRUIKT, 
MAAR DOE HET BEWUST, 

DUS MET MATE

80
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ROMAINESLASCHUITJES 
MET STEGEMAN  

PLUS CERVELAAT FIJN
Recept op pagina 82.

ZO. DÁT IS 
EEN LEKKERE 

0.0% IPA

BAVARIA 0.0% IPA
Laten we niet vergeten dat Bavaria de grond-
legger van de (serieus te nemen lichting) 
alcoholvrije bieren is. Zo. Dat is gezegd. Wees 
daarom dus niet verbaasd als je hoort dat 
deze 0.0% IPA van het Brabantse biermerk al 
diverse malen werd bekroond als een van de 
beste bieren in zijn soort. Hij smaakt zoals je 
hoopt: vol hoppig, toegankelijk bitter, licht 
zoet en ook tropisch-fruitig. Je drinkt deze 
alcoholvrije India pale ale bijvoorbeeld bij een 
hamburger met frites of bij een Indiase curry. 
Of bij lekker peperige romaineslaschuitjes. 
Een beetje pit, daar kan deze IPA prrrima 
tegenop.

 SPORT + DRANK 
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ROMIGE CITROEN-
PASTA
VOOR 1 PORTIE

Kook 75 gram tagliatelle gaar volgens 
de beschrijving op de verpakking in 
een pan met ruim kokend water met 
zout en 1 eetlepel olijfolie. Fruit onder-
tussen in een steelpan 1 gesnipperde 
ui en 1 fijngesneden teentje knoflook
in 1 eetlepel olijfolie. Rasp de schil 
van 1 biologische citroen, pers het 
sap uit en voeg beide toe aan de ui 
en knoflook. Voeg meteen ook 
80 gram AH mascarpone 80+ toe en 
meng op laag vuur tot een romige 
saus. Meng de saus met de gekookte 
tagliatelle. Breng op smaak met 
versgemalen peper, basilicum en 
geraspte pecorino romano.

Leg 2 sneetjes vers casino wit op 
elkaar. Snijd de randen eraf en halveer 
ze in een driehoekige vorm. Beleg 
2 boterhamdriehoeken met Johma 
Plantaardige Kip-sambasalade en 
garneer met AH Triocolor Kluitsla,
fijngesneden spitskool, dungesneden 
plakjes tomaat en Kesbeke kimchi 
(pot, 385 gram). Stapel de belegde 
boterhammen op elkaar en leg er als 
laatste een nog onbelegd sneetje op. 
Prik er een bamboe cocktailprikker in.

Leg 2 verse sneetjes casino wit op 
elkaar. Snijd de randen eraf en halveer 
ze in een driehoekige vorm. Beleg 
2 boterhamdriehoeken met Johma 
Kip-kerriesalade bewust in kCal en 
garneer met AH Eikenblad Slamelange,
dungesneden plakjes radijs, plakjes 
jalapeño (pot, 295 gram), atjar 
ketimoen (Go-Tan, pot 330 gram). 
Stapel de belegde boterhammen op 
elkaar en leg er als laatste een nog 
onbelegd sneetje op. Prik er een 
bamboe cocktailprikker in.

Leg 2 sneetjes casino wit op elkaar. 
Snijd de randen eraf en halveer ze in 
een driehoekige vorm. Beleg 2 boter-
hamdriehoeken met Johma Tonijn-
salade bewust in kCal en garneer 
met kappertjes (AH potje, 100 gram), 
gehalveerde snoeptomaatjes, AH Biet 
julienne (zakje, 150 gram) en dunge-
sneden ringen lente-ui. Leg de belegde 
boterhammen op elkaar en leg er als 
laatste een nog onbelegd sneetje op. 
Prik er een bamboe cocktailprikker in.

ROMAINESLA-
SCHUITJES MET 
STEGEMAN PLUS 
CERVELAAT FIJN
VOOR 4 SCHUITJES

Kook 2 vastkokende aardappelen
met zout in ruim kokend water in 
ongeveer 15 minuten beetgaar. Kook 
1 ei in 9 minuten hard. Snijd de 
aardappel en het gepelde ei in 
blokjes. Voeg 1 eetlepel AH 
Mayonaise met yoghurt, 1 eetlepel 
kappertjes, 1 theelepel olijfolie, sap 
van een ¼ citroen, 1 theelepel 
mosterd, ½ in dunne ringen 
gesneden lente-ui en 1 geperste 
knoflookteen toe. Snijd 4 plakken van 
de Stegeman Plus Cervelaat Fijn in 
kleine blokjes en meng alles door 
elkaar. Breng op smaak met wat zout 
en peper. Vul 4 blaadjes AH 
Biologisch Baby Romaine met de 
aardappelsalade en garneer 
eventueel met tuinkers.

JOHMA TONIJNSALADE 
BEWUST IN KCAL
Rijk gevulde salade met stukjes ei 
en MSC gecertificeerde tonijn en 32% 
minder calorieën.

STEGEMAN PLUS 
CERVELAAT FIJN
Vertrouwde cervelaat met 
100% smaak. Met groenten 
en 30% minder vet.

(NAAR-DE-SPORT-)
CLUBSANDWICHES 
MET JOHMA 
VOOR 3 CLUBSANDWICHES

82
 SPORT + DRANK 

BANG ENERGY 
FROSÉ ROSÉ
Heeft de subtiele smaak van je 
favoriete wijn, maar bevat geen 
carbs, geen suikers, geen kunst-
matige kleurstoffen en geen 
calorieën. Sip, refresh, revitalize.

AH BRUISEND 
MINERAALWATER 
Verkozen tot Beste Product van 
het Jaar 2021-2022. En je mazzelt! 
Er zijn meerdere smaakvarianten, 
bijvoorbeeld citroen, munt en 
bloedsinaasappel. 

GROLSCH RADLER 
CITROEN 0.0%
Echt gebrouwen en gemixt met 
echt vruchtensap. Dus echt fris. 
Licht zoet met de verfrissende 
smaak van citroen. Lekker bij 
pizza of romige citroenpasta.

BANG ENERGY 
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NON IPA

ALL FLAVOR.
NON-ALCOHOLIC.

0,3%

FLINK FRUITIG &
VOL VAN SMAAK

PROEF NU

ALL FLAVOR.
NON-ALCOHOLIC.

0,3%

FLINK FRUITIG &
VOL VAN SMAAK

PROEF NU

Geen 18, geen alcohol

2021
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Botanisch no-buzz borrelen is de bom. 
Deze easy mocktails op basis van 0.0 bieren 

en zero sugar frisdranken gemaakt met 
kruiden, specerijen, bloemen en vruchten 

zijn jouw ticket to the tropics.
FOTOGRAFIE RENÉ MESMAN // STYLING NANOUK VAN RAMSHORST // 

DRINKS-STYLING CLAARTJE LINDHOUT // RECEPTUUR MARTINE STEENSTRA

D R A N K J E S

84
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MANGOLOW
Recept op pagina 89.

CITRUS COOLER
DRANKJE – 1 PERS. – 5 MIN.

ijsblokjes
45 ml Seedlip Grove (fles 70 cl, 
 Gall & Gall)
30 ml limoensap
150 ml Lowlander 0.00% Wit 

(fles 33 cl)
sinaasappelschil
1 takje verse munt

Meng in een gekoeld highballglas 
met ijsblokjes de Seedlip Grove, het 
limoensap en het bier. Garneer met 
een krul sinaasappelschil en een 
takje munt.

LOWLANDER 0.00% WIT
Verfrissend alcoholvrij witbier boordevol 
citrus- en fruitgeuren. Botanisch gebrouwen 
met voor de afvalberg behouden gebleven 
citroen- en sinaasappelschillen. Lekker bij 
licht pittig Aziatisch eten.

 DRANKJES BOTANICUS 
85

LOWLANDER 0.00% WIT
Verfrissend alcoholvrij witbier boordevol 
citrus- en fruitgeuren. Botanisch gebrouwen 
met voor de afvalberg behouden gebleven 
citroen- en sinaasappelschillen. Lekker bij 
licht pittig Aziatisch eten.
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ROZENLIMONADE 
MET BLAUWE 

BESSEN EN LYCHEE
Recept op pagina 89.
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ANANAS-GEMBER 
‘SHRUB’

Recept op pagina 89.

TIP

BOTANISCHE DRANKEN ZIJN 
(AMBACHTELIJK) GEBROUWEN OF 

GEÏNFUSEERD MET (EXTRACTEN VAN) 
KRUIDEN, VRUCHTEN, PLANTEN, 
BLOEMEN - 'ALLES UIT DE TUIN'

Ananasbloemen maak je door dungesneden 
(halve centimeter), drooggedepte ananasplakken 

op het rooster in een oven op 110 graden Celsius 
1 uur te drogen. Keer halverwege. Druk de plakken 

als ze nog warm zijn in een muffinvorm en laat 
helemaal afkoelen.

 DRANKJES BOTANICUS 
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MANGOLOW
DRANKJE – 4 PERS. – 10 MIN.

2 mango’s
1 sinaasappel
1 tl gemalen kardemom
2 glazen ijsblokjes 
4 flesjes Lowlander 0.3% IPA 

(33 cl) gekoeld

1 Snijd 4 mooie parten van de mango 
(met schil) voor de garnering. Snijd 
ook 4 superdunne plakjes van de 
sinaasappel en pers de rest van de 
vrucht uit. Schil de mango’s, 
verwijder de pit en pureer het 
vruchtvlees met de kardemom, het 
sinaasappelsap en 4 eetlepels water 
in een blender glad. Voeg indien 
nodig extra water toe.
2 Verdeel de ijsblokjes over 4 glazen. 
Schenk de mangopuree erover en 
roer tot het koud is. Doe in elk glas 
een plakje sinaasappel en vul aan 
met ijskoude Lowlander 0.3% IPA. 
Garneer met de partjes mango op de 
rand van het glas. 

FLORA 
DRANKJE – 4 PERS. – 5 MIN.

ijsblokjes 
120 ml Martini Floreale 

Non-Alcoholic
30 ml limoensap
4 blikjes The Organics by Red Bull 

Viva Mate* (250 ml)
4 takjes rozemarijn (om te garneren)
1 limoen, in plakjes (om te garneren)

Vul 4 glazen met ijsblokjes. Verdeel 
de Martini Floreale en het limoensap 
erover en roer licht. Top af met Viva 
Mate. Garneer met een (rokend) 
takje rozemarijn en plakjes limoen.

ROZENLIMONADE 
MET BLAUWE BESSEN 
EN LYCHEE
DRANKJE – 4 PERS. – 10 MIN.

2 el himalayazout
ijsblokjes 
24 blauwe bessen
4 lychees (+ extra om te garneren)
1 fles Fentimans Rose Lemonade* 

(0,75 liter)
4 takjes rozemarijn of Thais  
 basilicum

1 Strooi het himalayazout op een 
bordje. Maak de randen van 4 
tumblerglazen vochtig (met water) 
en doop ze in het zout.
2 Verdeel de ijsblokjes, blauwe 
bessen en lychees over de glazen en 
vul aan met Fentimans Rose 
Lemonade. Garneer met rozemarijn 
of Thais basilicum en eventueel 
‘lycheebloemen’. 

TIP Tweak met een scheut ’t IJ Vrijwit 
of Gordon’s Alcohol Free 0%.

* Niet-suikervrije frisdrank

ANANAS-GEMBER
‘SHRUB’
DRANKJE – 4 PERS. – 10 MIN.

ca. 6 cm verse gember
1 blikje ananasstukjes op eigen 
 sap (227 g, Fairtrade Original)
60 ml appelciderazijn 
 (AH Biologisch)
8 takjes Thais basilicum
4 glazen crushed ice 
1 fles Royal Club Ginger Beer 0% 

suiker (1 liter)
4 gedroogde ananasringen 
 (zie ook pagina 87)

Snijd de gember ongeschild in de 
lengte in zo dun mogelijke plakjes en 
verdeel ze over 4 glazen. Verdeel de 
ananasstukjes met sap en de 
appelciderazijn erover en doe in elk 
glas 1 takje Thais basilicum. Stamp 
met een cocktailstamper (of houten 
lepel) en roer het crushed ice erdoor. 
Vul aan met Royal Club Ginger Beer 
0% suiker. Garneer elk glas met een 
‘ananasbloem’ en een takje Thais 
basilicum. 

VOOR EEN NAZOMERSE, 
SUBTROPISCHE APERITIVO 

ÍN DE TUIN, MET FRISSE 
SMAKEN ÚIT DE TUIN

TIP
Liever een negroni-achtige 

mocktail met Martini Vibrante? 
Ga naar pagina 68.

* Niet-suikervrije frisdrank

 DRANKJES BOTANICUS 
89

84-91 Drankjes botanicus.indd   8984-91 Drankjes botanicus.indd   89 29/07/2022   10:1529/07/2022   10:15



90
 DRANKJES BOTANICUS 

LOWLANDER IS 
EEN ‘BOTANISCHE 
BROUWERIJ’ DIE 
OP EIGENZINNIGE 
WIJZE, MET LIEFDE 
VOOR PLANTEN ÉN 
PLANEE T, MODERNE 
BIEREN MAAKT

MARTINI FLOREALE 
NON-ALCOHOLIC
Zorgvuldig gemaakt van geselec-
teerde wijnen waaraan de alcohol 
voorzichtig is onttrokken en vervol-
gens geïnfuseerd met botanicals. 
Gemixt en ook puur lekker.

LOWLANDER 0.3% 
ORGANIC BLONDE ALE
Blond bier met subtiele florale tonen, 
want biologisch gebrouwen met 
rozenbottel en vlierbes. Hier is een 
fruitcrumble met room lekker bij.

LOWLANDER 0.3% 
WINTER IPA
Een subtiel hoppige White IPA 
gebrouwen met kerstboom-
naalden en jeneverbessen. En óf 
dat lekker is.

LOWLANDER 0.3% 
COOL EARTH LAGER
Klimaatbewust, crispy, alcoholarm 
speciaalpilsener met een vleug 
citroengras. Bij verkoop doneert 
Lowlander een plant voor de 
waterweides in de Waddenzee.  

LOWLANDER 0.3% IPA
Hoogstgewaarde alcoholarme 
IPA op Untappd en barstensvol 
zacht bittere fruitigheid. 
Botanisch gebrouwen met mango, 
kardemom en sinaasappelschil. 

ROYAL CLUB GINGER 
ALE 0% SUIKER
Mocht je Ginger Beer net even te 
‘gingery’ vinden, ga dan voor 
Ginger Ale, zonder suiker, waarbij 
de balans tussen zoet en bitter 
perfect is. En spannend.

ROYAL CLUB GINGER 
BEER 0% SUIKER
Uitgesproken volwassen frisdrank 
met een herkenbare bite van 
pittige gember. Non-alcoholisch 
– als je anders zou vermoeden 
door de naam – én zonder suiker. 

FENTIMANS ROSE 
LEMONADE 
Gemaakt met de zuivere 
otto-rozenolie afkomstig uit 
de vallei van Kazanlak. Niet 
suikervrij, wel heel lekker.

LOWLANDER 0.3% 

LOWLANDER 0.3% 

LOWLANDER 0.3% IPA
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

TIJD VOOR ELKAAR

TIJD VOOR
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