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WIJNEN • DELICATESSEN • GESCHENKEN • PROEVERIJEN • ANTI PASTI • KAAS • NOTEN • CHOCOLADE

Say
Cheese!

ACTIE
€ 11,95 per
pak (2 pers.)

2 voor € 20,-

GRATIS KAASKOEKJES!
Ontvang de allerlekkerste kaaskoekjes gemaakt met
Stompetoren Grand Cru Kaas gratis vanaf 750 gr Stompetoren kaas

Kijk voor alle acties op onze website: www.gastrovino.nl

Wij zijn trots op Stompetoren Kaas!
Stompetoren kaas wordt gemaakt
in de CONO kaasmakerij in NoordHolland. Als de kazen circa twee
weken oud zijn worden deze naar het
speciale Stompetoren kaaspakhuis
in Kerkdriel gebracht. Hier kunnen de
kazen in alle rust verder doorrijpen.
Het klimaat waarin de kazen
rijpen is van groot belang voor de
ontwikkeling van de smaak. In het
Stompetoren kaaspakhuis rijpen de
kazen op relatief hoge temperatuur
en een hoge luchtvochtigheid. Dit
rijpingsklimaat is te vergelijken met
de zuivere lucht hoog in de bergen.
In dit unieke klimaat ontstaat een
kaas met een zeer volle smaak, meer
smeuïgheid en een dunne korst.
Verder kenmerkt Stompetoren kaas

zich door een laag zoutgehalte. Niet
voor niets zijn de Stompetoren kazen
al meermalen genomineerd en in de
prijzen gevallen! Verkrijgbaar van jong
tot Grand Cru en diverse light kazen.
Zwitserse Kaasfondue
Maak het leven makkelijker met de
allerlekkerste Zwitserse Kaasfondue van
Kaltbach die we konden vinden. De
kant en klare zak is samengesteld uit de
heerlijke kazen Gruyère en Emmentaler
die op smaak zijn gebracht met precies
de juiste mix van ingrediënten. Deze
fonduekazen van Kaltbach zijn gerijpt
in de zandstenen Kaltbach grot waar
een vochtig klimaat heerst onder
een constante temperatuur. Deze
omstandigheden zorgen voor de unieke
en kruidige smaak van de kaas. Enjoy!
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Geweldige
Noten
Notenmelange Naturel is
samengesteld uit walnoten,
cashewnoten, paranoten,
amandelen en hazelnoten.
Allemaal ongebrand, een
bron van vitamine B1 en B2,
foliumzuur, calcium, ijzer, zink
en rijk aan vitamine E,
fosfor en magnesium.
Cranberry Notenmix is
heerlijk in je dagelijkse
eetpatroon. Boordevol
eiwitten, zink en vitaminen en
mineralen. En de cranberry’s
helpen blaastonsteking te
voorkomen en te genezen.

Boterkoek met
abrikozen en noten

De Cashewnoten zijn een
van de populairste noten ter
wereld. En zo gek is dat niet. De
cashewnoot is erg voedzaam
en zit boordevol mineralen. De
cashewnoot is zowel gebrand,
gezouten of naturel een heerlijk
snack of smakelijk ingrediënt
in maaltijden en smoothies.
Gedroogde Abrikozen zijn
de natuurlijke stressverlagers.
Het aanwezige kalium in de
abrikoos zorgt voor een lagere
bloeddruk. Daarnaast zit de
abrikoos ook boordevol vitamine
E die onze cellen, weefsel en
bloedbaan beschermen.
Vraag gerust naar je
favoriete noten(mixen),
crackers of zuidvruchten.

Notenmix Naturel
250 gr
			500 gr

€ 3,95
€ 6,95

Cranberry notenmix
250 gr
			500 gr

€ 2,95
€ 4,95

Cashewnoten		
250 gr
			500 gr

€ 4,95
€ 7,95

Abrikozen gedroogd
400 gr
			800 gr

€ 3,95
€ 6,95

✁

Gastrovino, ook jouw
notenspecialist
Noten zijn erg gezond. Ze bevatten
veel goede, onverzadigde vetten,
waaraan je lichaam dagelijks
behoefte heeft. Gastrovino heeft
een compleet noten, pinda
en gedroogd fruit assortiment.
Naturel, maar ook gebrand in
hoogwaardige plantaardige
(pinda)olie. Uitgelicht deze
maand: notenmelange naturel,
cranberry notenmix, cashewnoten
en gedroogde abrikozen.

Recept

Ingrediënten:
• 1 ei
• 200 gr koude boter
• Mix voor boterkoek (400 gr)
• 50 gr walnoten en/of
amandelen
• 100 gr gewelde abrikozen
• Bakvorm 24 cm

De acties in deze folder zijn geldig t/m 31 januari 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Bereidingswijze
• Verwarm

de oven op 200°C
• Klopt het ei los
• S nijd de koude bouter in
dobbelsteentjes en doe in een
beslagkom
•V
 oeg de boterkoekmix en 2/3
van ei toe en meng tot een
deeg
•D
 ruk het deeg in de bakvorm en
bestrijk met de rest van ei
•H
 ak de walnoten of amandelen
grof
• Snijd de abrikozen fijn
•D
 ruk de noten en abrikozen in
het deeg
•B
 ak de boterkoek in circa 25 min
goudbruin. Laat afkoelen in de
vorm.
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