PROEF DE FAVORIETE
SMAKEN VAN MORGEN

TANZANIAANSE BARBECUESPIESEN MET TOMATEN-UIENSAUS

FUSION UIT HET VUISTJE
Ga eropuit en ontdek de nieuwste fusion snacks uit
keukens wereldwijd. Trakteer jezelf bij food trucks en
op voedselmarkten bijvoorbeeld op bijzondere
crêpes of rijkgevulde stoombroodjes.

HOE MAAK JE AREPA’S

MAAK RONDE MAISCAKEJES
VAN DEEG.

BAK ZE AAN BEIDE KANTEN
GOUDBRUIN.

VUL DE AREPA’S.

HETE EIERCRÊPES

AREPAS MET GYROS

Eiercrêpes zijn dunne eierpannenkoekjes die je
vult als burrito’s. Stop deze Aziatische wraps
eens vol met Amerikaanse favorieten als gerookt
varkensvlees, knapperige sla en zure saus
voor een Southern kick.

Arepas zijn taco-achtige broodjes van gekookt maisdeeg
die je zeker een keer moet proberen. Vul deze knapperige
maiscakejes met plakjes vlees, groente en scherpe
tzatziki; een hemelse combinatie met de beste smaken
en ingrediënten uit Zuid-Amerika en Griekenland.

BANOFFEE-BAOTAART MET KARAMELSAUS

BAO DESSERTBROODJES

AZIATISCHE EIERCRÊPES MET BURNT ENDS VAN BUIKSPEK EN
CAROLINA BBQ SAUS

Deze baozi, zachte stoombroodjes met hartige
of zoete vulling, worden in China als hartigheidje
geserveerd. Wij kennen ze als bapao. Met een
beetje deeg en een klassieke taartvulling maak
je hiermee het ideale dessert voor uit het vuistje,
vergelijkbaar met een Britse banoffee-baotaart
met banaan, room, kaneel en toffee.

ZOETE WEEGBREE & AREPAS BIEFSTUK MET SCHERPE TZATZIKI

PROEF
OOST-AFRIKA
Oost-Afrika is een schatkist vol smaken,
die langzaam zijn geheimen prijsgeeft. Zo
worden nu wereldwijd de karakteristieke
smaakmakers, BBQ marinades en sauzen
uit Tanzania en Ethiopië ontdekt.

ETHIOPISCHE BERBERE
Berbere is de populairste smaakmaker van Ethiopië.
Dit mengsel bevat veel verschillende specerijen, zoals
paprika, piment, koriander, kardamom, gember, kaneel
en rode peper. De hete, zoete en toch ook ietwat
citrusachtige smaak van berbere is perfect voor
een lekkere stoofpot met kip en vlees of linzen
met bladgroenten.

BERBERE

TANZANIAANSE BARBECUE
Deze vleesspiesen, die in het Swahilli mishkaki heten,
lijken op shish kebab. Breng ze op smaak met de
traditionele Tanzaniaanse marinade met een mengsel
van limoen, tomaten en groene papaja om het vlees
te verzachten. Voor een robuuste beleving voeg je
wat kerrie, knoflook, rode peper en gember toe.

TANZANIAANSE BARBECUESPIESEN MET TOMATEN-UIENSAUS

Sushi is de bekendste, maar zeker niet de enige snack die Japan
rijk is. Izakaya’s, Japanse eetcafés, serveren bijvoorbeeld ook
lekkere hapjes zoals tapas. Door de glazuur, zure sausen en
smaakversterkers van zeewier zijn deze schotels als
siervuurwerk voor de smaakpapillen.
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JAPANSE IZAKAYA SNACKS

HOE MAAK JE RIJSTBALLETJES

WIKKEL DE OP SMAAK
GEBRACHTE KIP IN PAKSOI

MODELLEER DE RIJST
ROND DE KIP

BEDEK MET PANKO EN
FRITUUR DE BALLETJES.

GEGLAZUURDE MISO
YAKITORI MET SAKE

ONIGIRI — GEVULDE
RIJSTBALLETJES

Met deze smakelijke zoetzure saus smaakt elke
gegrilde kip of spies met zeevruchten verrukkelijk.
Je kunt de saus aan tafel aanbrengen met een
kwastje om indruk te maken met de opvallende
garing en de helder glanzende uitstraling.

Onigiri — rijstballetjes met een smaakvolle vulling —
worden tegenwoordig in bijna elke Japanse izakaya
geserveerd. Voor een zoet-pikante smaak vul je ze
met in gember en pruimenazijn gedrenkte kip.

HUISGEMAAKTE FURIKAKE

FURIKAKE, DE ESSENTIËLE
SMAAKMAKER
In Japan wordt alles, van rijst en noedels tot
bladgroente en zeevruchten, bestrooid met furikake.
Deze mix van zeewier, sesam, gedroogde zeevruchten,
suiker en zout zorgt voor een heerlijke umami met
een verfijnde, zoete smaak.
MISO GARNALEN & SHISHITO YAKITORI

GEFRITUURDE RIJSTBALLETJES MET KIP EN EEN ROMIGE
PRUIMENAZIJN-GEMBERSAUS

DRINK OP JE
GEZONDHEID
Gezond smaakte nog nooit zo goed als met
deze ontbijt boosters, soep tussendoortjes
en aperitiefjes met volle smaken en
verkwikkende ingrediënten als komkommer,
paardenbloemblaadjes, gember, geelwortel
en cayennepeper. Word wakker, blijf energiek,
herstel je balans en vooral: geniet ervan!

HET AVOND
ELIXER

EEN VLIEGENDE
START

Kom na een drukke dag weer in
balans met deze verkwikkende
mocktail van vers gemixte
ananas, gember, geelwortel en
paardenbloemblaadjes, afgemaakt
met een bruiswater.

Deze ochtend oppepper zit
barstensvol bittergroene appel,
verfrissende komkommer, zoetzure
clementine en een krachtige
portie cayennepeper.

GEKRUIDE KOMKOMMER & APPEL BOOSTER

GEROOKTE AVOCADO & PADDENSTOELENDRINKSOEP

DE MIDDAGSOEP
Blijf de hele dag moeiteloos actief
met deze drinksoep. Oesterzwam,
avocado, tijm en salie geven deze
krachtige opkikker een
aangename smaak.

ANANAS-GEELWORTEL MOCKTAIL MET
PAARDENBLOEMBLAADJES

WERELDREIZIGERS
STOOFPOT
Geef een Aziatisch stoofpotfeest en laat de gasten koken. Verzamel
vrienden rond een stomende kookpot met een kruidige bouillon. Geef ze
vlees, zeevruchten en bladgroenten om te dompelen en maak deze doehet-zelfmaaltijd af met diverse toppings. Van deze Oost-Aziatische favoriet
maak je in een handomdraai een Mexicaanse of Caraïbische variant.

EEN PUEBLA STOOFPOT

WEST-INDISCHE STOOFPOT

Pittige ancho pepers, gerookte paprika en gekruide
kip geeft deze Centraal-Mexicaans geïnspireerde
stoofpot een rokerige, hartige smaak. Serveren met kip
of varkensvlees, mais, avocadocrème en een verse
garnering voor een extra feestelijke uitstraling.

Deze stoofpot heeft een bijzondere bouillon van
kokosnootmelk. Laurierblad, tijm, geelwortel en piment
zorgen voor een intense bouillon waarin je zeevruchten
snel garen. Als je dit gerecht afmaakt met pika di papaya
saus en schijfjes bakbanaan krijg je in je keuken helemaal
het gevoel van een Caraïbische vakantie.

PUEBLA STOOFPOT BOUILLON MET AVOCADOCRÈME

CARAÏBISCHE STOOFPOT BOUILLON MET PIKA DI PAPAYA SAUS

Ontdek, proef en deel
de smaken van 2018

GEEFT SMAAK AAN HET LEVEN.

McCormick & Company heeft al 128 jaar een passie voor smaak.
We zijn voortdurend op zoek naar de smaken van morgen.
Sinds 2000 identificeert ons wereldwijde team van experts —
inclusief chefs, trendwatchers en voedseltechnologen — met
succes top trends en essentiële ingrediënten in de McCormick ®
Flavour Forecast®. De ingrediënten en recepten van McCormick
& Company inspireren wereldwijd thuiskoks en professionele
chefs bij het ervaren, verfijnen en delen van hun smaakbeleving.
Terwijl jij je onderdompelt in de voorspellingen voor dit jaar, is
het team van McCormick alweer hard aan het werk om inzichten
op te doen en trends, smaken en onontdekte culinaire innovaties
te ontdekken. Elke dag zijn wij zo voor jou op zoek naar de
smaken van morgen.
Voor recepten, video’s en meer bezoek je www.silvo.nl.

Berbere
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