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Zonder druiven

Effe geen wijn? Kies deze zomer voor alternatieve aperitieven. 
Met fruit in de hoofdrol en weinig tot geen alcohol.

Zomerdrankje light

‘Perfect 
voor een

zonnig toost -
momentje’

Lichtoranje met
frisse citrustonen

fris

Helemaal hot, dit biologische gember -
concentraat, gemengd met citroen en
kruiden. Kicks voor niks met deze vriend,
want hij bevat 0 procent alcohol. 
Geen terrasweer? Als hot drink doet hij
wonderen voor je gestel. Verkrijgbaar in
diverse hoeveelheden. Vanaf €13,95 
(200 ml). � gimber.com

Plantaardige
oppepper

spicy

De hardseltzer wint terrein. In de VS
allang een hit, deze ‘breezer voor
grote mensen’ die bestaat uit extra
hard bruiswater met een tic van 
neutrale alcohol, en daar dan weer
een fruitsmaakje overheen. Weinig
alcohol en weinig calorieën. Past per-
fect in de conscious drinking-lifestyle.
Whiteclaw, €2,50 per 33cl (4,5%) 
� whiteclaw.com); GiG, €1,95 per 
33 cl (5%) � drinkgig.com.

Weinig alcohol en
weinig calorieën 

fruitig

Max Rood en Zeger Groot
geloven in een mooie, duur-
zame en gezonde wereld en
noemen die plant-Aard’g.
Vanuit holistisch gedachte-
goed ontwikkelden ze suiker-
vrije kombucha, een gefer-
menteerd drankje dat niet 
alleen dorstlessend is, maar
ook goed schijnt te zijn voor
je darmen en je karma. In de
smaken bloem, gember en 
citroen. €35 per 12 (0%). 
� aardg.nl

spiritueel

Al een tijdje bezig aan een terrasopmars
in Nederland: cider. Voor wie niet te
heavy wil borrelen en niet van bier houdt.
In Spanje, Frankrijk en Engeland is cider
een vaste waarde – zeker in de zomer.
Apple Bandit is er in de smaken classic
en juicy. €5,10 per 6 flesjes (0,33cl p.s.,
4,5%). � applebandit.nl

Een appeltje 
voor de dorst

sappig

� Toon 
en Wim,
zwagers
met een
passie voor
lekkere 
wijnen.

SAMENSTELLING ANNET DE GROOT

FO
TO

 G
E
T
T
Y

Goed voor 
darmen 
en karma

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van ADR Nieuwsmedia. Aan deze bijlage werkten o.a. mee Annet de Groot (eindredactie), Harold Hamersma, Ellen den Hollander, Bart Hoogveld (beeldredactie), 
Jette Pellemans, Mariska Schotman (vormgeving), Koos de Wilt (samenstelling en coördinatie). Directie Erik van Gruijthuijsen en Bart Verkade © DPG Media NL

Zwagers Toon Houweling en Wim Kemna ontdekten bij een
wijnboer in Tarongino in het Spaanse Valencia een heel nieuwe
wijnsoort, nu eens niet gemaakt van druiven. Sinaasappelwijn 
(7 procent) wordt gemaakt van puur sinaasappelsap en op
duurzame wijze geproduceerd. De lichtoranje wijn combineert
frisse citrustonen met kweepeer, honing en oranjebloesem.
Perfect voor een toostmomentje bij ondergaande zon. 
� sinaasappelwijn.nl
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