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Mijn hart Maakte een sprongetje toen ik hoorde dat de tour de France dit jaar in utrecht van start gaat. Brings Back MeMories!  

vroeger Fietste ik elke dag door weer en (vooral tegen) wind een etappe van 30 kiloMeter naar Mijn MiddelBare school in de doMstad.  

en in Zuid-Frankrijk stonden we ZelFs een keer Met de hele FaMilie, inclusieF ZelFgeMaakte spandoeken, langs de weg oM erik Breukink  

aan te Moedigen tijdens een pittige kliM.  

De Tour doet me trouwens niet alleen denken aan vroeger, het wielerspektakel laat me ook verlangen naar 
Parijs. Voor de renners nu nog ver weg, maar voor mij als stylist mijn tweede thuis. Fashion Week in Parijs 
heeft wel iets weg van de alsmaar doorrazende tourkaravaan. Het Frans modespektakel is niet alleen de 
hekkensluiter van het Fashion Week seizoen, maar ook de kers op de modetaart! Een volle week lang 
struikelt het peloton journalisten, stylisten, fotografen, modellen en visagisten over elkaar heen om de stad te 
doorkruisen en op schema te blijven. Het is net topsport en een goede voorbereiding is dan ook essentieel. Zo 
zorg ik voor de juiste uitrusting om tien dagen lang alle shows en exposities in stijl bij te wonen. Van kleding 
tot tassen en brillen en natuurlijk de juiste schoenen. Daarnaast pak ik als echte Nederlandse het liefst de fiets 
om al mijn afspraken af te gaan. Ik ken de stad inmiddels op mijn duimpje, sta nooit in de file en kan altijd 
gratis voor de deur parkeren. Ideaal, want het schema tijdens Fashion Week is moordend. Parijs gedoogd 
geen afvallers en het peloton wacht op niemand. The shows must go on! 

Een dag tijdens Fashion Week ziet er voor mij als volgt uit: ik begin met een verse croissant en een cappuccino 
bij Café de Flore voor een vliegende start van de dag. Daarna vertrek ik met mijn uitnodigingen, camera en 
notitieboek in de aanslag naar Chanel, Dior, Vuitton of Celine. ’s Middags een snelle gezonde salade niçoise 
of een groene shake. En daarna snel weer door, want Fashion Week dendert voort, de mensen langs de weg 
staren het modepeloton aan en de looks in al hun diversiteit en creativiteit zijn overweldigend. Parijs: het decor 
van de finish van de Tour, maar voor mij de finish van een inspirerend modeseizoen. 

Het kan je niet ontgaan zijn: ik hou van Parijs. Daarom ben ik ook zo blij met de hotspots in deze cityguide. 
Waar vind je de Franse flair in Utrecht? Ik kan niet wachten om het deze zomer zelf te ontdekken met deze cityguide in mijn hand.

tour de paris
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een leuke Baan, drie dagen naar de sportschool, een Bruisend sociaal leven én 

een perFect opgeruiMd huis, we Zijn druk, druk, druk. en tussen alle aFspraken, 

verplichtingen en deadlines door wordt één van de Belangrijkste dingen vaak 

vergeten: tijd voor jeZelF. hoe Zorg je voor de juiste dosis Me-tiMe in je drukke 

Bestaan? het is heel siMpel: voeg een Beetje Franse Flair toe aan het dagelijkse leven.

Het geheim van de Fransen? Joie de vivre! Even stilstaan bij kleine alledaagse momenten. 
Leg je telefoon weg en geniet van de eerste zonnestralen, een stukje chocolade of een 
verfrissend glas limonade. De truc is om het beste uit alledaagse momenten te halen. 
Teisseire helpt je hierbij. Als oer-Frans merk willen wij met onze siropen een vleugje Franse 
flair toevoegen aan het dagelijkse leven. Onze droom is om elk drankje te veranderen in 
een moment om van te genieten. Transformeer je glas water bijvoorbeeld in een Virgin 
Mojito met Limoen & Munt siroop of geef je smoothie een boost met een vleugje Aalbes & 
Vlierbloesem siroop. Zo voeg je aan iedere dag een beetje joie de vivre toe. 

Voor je verder leest, nog even een handige uitspraak-tip. Bij onze dranken draait het 
allemaal om het toevoegen van een vleugje Franse flair.  
En wat rijmt er op flair? Juist, Teisseire.

Hoe voeg jij een vleugje Franse flair toe aan alledaagse momenten?  
Deel jouw favoriete Teisseire moment met #teisseire. 

French Flair  
Teisseire moment
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Liefs Uit Parijs,  
Uhhh Utrecht

Hoi! Ik ben Liselotte, op mijn blog Liefsuitutrecht.nl schrijf ik over de allertofste plekken 

van Utrecht. Speciaal voor Teisseire, ter gelegenheid van de Tour de France – die dit 

jaar in mijn stadsie start – ging ik op zoek naar de leukste hotspots met Franse flair. 

Want als je goed oplet heeft Utrecht best iets weg van Parijs. Kijk maar!
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Beste croissant 
Voor de állerlekkerste croissant met jam moet 
je bij de Bakkerswinkel zijn. Niet omdat dit de 
hipste hotspot van de stad is, maar juist omdat 
dit zo’n knusse plek is waar ze als geen ander 
weten wat bakken is. De lekkerste croissant dus, 
met – als dat kan – nog lekkerdere jam. 

de BakkerswinkeL
Wittevrouwenstraat 2
3512 CT Utrecht
T. 030 - 266 7999
I. www.debakkerswinkel.nl/utrecht

josePhine
Twijnstraat 7
3511 ZG Utrecht
T. 030 - 233 1459
I. www.josephine-utrecht.nl

Mmm macarons
Bij Josephine in de Twijnstraat liggen macarons 
in echt alle kleuren en smaken beeldig uitgestald 
in de etalage. Als je zou zeggen dat deze zoete 
hapjes in Parijs worden gemaakt, geloof je het 
direct. Maar dat is dus niet zo! Bakker Tout uit 
Amsterdam levert iedere dag een verse lading. 

Blackbird, Vintage en Coffee
Deze koffie-hotspot aan de Oudegracht is 
er een om te onthouden. Waar veel zaken 
speciaal voor de tour ‘iets’ met fietsen doen, 
deed deze fijne zaak dat altijd al. Je koopt 
hier te gekke vintage fietsen – van die echte 
racers – en drinkt er heerlijke bakken koffie. 

BLackBird, Vintage en coffee
Oudegracht 222
3511 NT Utrecht
T. 06 - 412 54 359
I. www.blackbirdcoffee.nl
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zeepzoekers
Voor heerlijk ruikende zeep hoef je niet naar 
de Provence, in Utrecht kunnen ze er ook wat 
van. Biologische, handgemaakte blokken zeep 
koop je bij Werfzeep aan de Westerkade. De 
Utrechtse zeepmakers hebben een plekje in 
Druk, een fantastisch pand vol bedrijfjes van 
creatieve, Utrechtse ondernemers. 

werfzeeP
Westerkade 30
3511 HC Utrecht
I. www.werfzeep.nl

emma B
Oudegracht 218
3511 NS Utrecht
T. 030 - 234 2434
I. www.emma-b.nl

Marseille in Utrecht
Wie tijdens een bezoek aan Frankrijk altijd thuis 
komt met zo’n mooie fles Savon de Marseille kan 
ook gewoon een keer naar Emma B in Utrecht. In 
deze fijne Utrechtse woonwinkel koop je alleen de 
lekkerste geuren van de zeep uit Marseille. Je weet 
wel, die onwijs lekkere zeep in toffe flessen. En 
daarnaast vind je er vooral veel hips voor in huis. 
Te gekke lampen en accessoires bijvoorbeeld. 

Bretonse streep
De Bretonse streep is al tijden een hit. Wie op 
zoek is naar nét iets anders dan anders, moet 
eens een kijkje nemen bij Klijs & Boon. Deze 
fijne boetiek verkoopt naast de gestreepte trui 
ook een grote collectie stoere rugzakken en 
beeldige lingerie. Voor alles wat in de rekken 
hangt, geldt: ‘t is stoer en vrouwelijk.

kLijs & Boon
Voorstraat 44
3512 AP Utrecht
T. 030 - 231 3581
I. www.klijsenboon.nl
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Mooi & Belle 
De meubels die bij Mooi & Belle op de 
Twijnstraat verkocht worden, komen bijna 
allemaal uit Frankrijk. Van die beeldige kastjes 
– groot en klein, dekenkisten of kledingkasten. 
Gerestaureerd, geschuurd, geverfd en vooral 
mooi, zó mooi. Daarnaast koop je er veel leuks 
voor erbij. Lijsten, boeken, servies en lampen. 
Wees voorbereid, van Mooi & Belle word je 
hebberig. Heel. Hebberig.  

mooi & BeLLe
Twijnstraat 37
3511 ZH Utrecht
T. 030 - 230 0730
I. www.mooienbelle.nl

VinVin
Predikherenstraat 19
3512 TL Utrecht
T. 030 752 3936
I. www.wijnbarvinvin.nl

Vin, meer vin!
Een goed glas Sancerre of Pinot Noir? Bij Vin 
Vin schenken ze de allerbeste wijnen. Deze 
gezellige wijnbar is super centraal gelegen en 
zit toch een beetje verstopt. En das fijn, want 
wat zit je er lekker. ’T is er klein, maar héél fijn.

frans filmpje
Omdat het Utrechtse klimaat iets minder zonnig 
is dan het Zuid-Franse kun je op een zomerse 
avond maar beter voorbereid zijn op een plan 
B. Een perfecte stek is filmtheater ’t Hoogt waar 
je terecht kunt voor een steengoede (Franse) art-
house film. Je kunt er trouwens voor de film ook 
een vorkje mee prikken in het restaurant en na 
de voorstelling genieten van een goed glas wijn.

‘t hoogt

Hoogt 4

3512 GW Utrecht

T.  030 - 231 2216

I. www.hoogt.nl
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Tafeltje in de zon 
De tafels met blauwwit geblokte tafelkleedjes 
van Caffè P naast het Conservatorium aan de 
Mariaplaats zijn een on-Hollands plekje in de 
stad. Als je hier een plekje in de zon vindt, voelt 
het net of je in Nice zit. Oké, deze tent noemt 
zich een Italiaans restaurant (sst!) maar ach, laten 
we het op een Mediterraans sfeertje houden.

caffè P
Mariaplaats 44
3511 LL Utrecht
T. 030 - 214 5552

de keUken Van keek
Oudegracht 362
3511 PN Utrecht
T. 030 - 7371053
I. www.dekeukenvankeek.nl

De keuken van KEEK
Bakken, dat kunnen ze in Utrecht ook. Het 
allerleukste bakkertje in het centrum, dat is 
De keuken van KEEK. De hippe zaak aan 
de Oudegracht ziet er onwijs mooi uit. Verse 
broden, maar ook taartjes en ander zoets. Alles 
wordt beneden in de werfkelder gebakken. Hoe 
leuk! Veel plek om te zitten is er niet, maar das 
niet erg. Want...

de werfkelders
...de werfkelders aan de Oudegracht hebben 
kort geleden een opknapbeurt gekregen en 
zijn dé plek om pal aan het water je lunch op 
te peuzelen. Scoor dus een papieren zak met 
lekkers bij De keuken van KEEK en loop via 
een van de trappen aan de Oudegracht naar 
de werf. Plof neer onder een enorme boom en 
geniet van de rust terwijl er zo nu en dan een 
sloep of een rondvaartboot langs vaart. 
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11de BakkerswinkeL
Wittevrouwenstraat 2
3512 CT Utrecht
T. 030 - 266 7999

de keUken Van keek
Oudegracht 362
3511 PN Utrecht
T. 030 - 737 1053

josePhine
Twijnstraat 7
3511 ZG Utrecht
T. 030 - 233 1459

BLackBird, Vintage en coffee
Oudegracht 222
3511 NT Utrecht
T. 06 - 412 54 359

PUha
Voorstraat 48
3512 AR Utrecht
T. 030 - 231 9994

werfzeeP
Westerkade 30
3511 HC Utrecht
I. www.werfzeep.nl

Bresson
Oudegracht 214
3511 NS Utrecht
T. 030 - 232 2623

emma B
Oudegracht 218
3511 NS Utrecht
T. 030 - 234 2434

swordfish & friend
Oudkerkhof 43
3512 GN Utrecht
T. 06 - 12947796

kLijs & Boon
Voorstraat 44
3512 AP Utrecht
T. 030 - 231 3581

aLL the LUck in the worLd
Zadelstraat 15
3511 LR Utrecht
T. 030 - 737 0292

mooi & BeLLe
Twijnstraat 37
3511 ZH Utrecht
T. 030 - 230 0730

jUt & jUL Vintage
Telingstraat 11
3512 GV Utrecht
I. www.vintagejutenjul.nl

Vin Vin
Predikherenstraat 19
3512 TL Utrecht
T. 030 - 752 3936

streekmarkt
Mariaplaats
Utrecht

‘t hoogt
Hoogt 4
3512 GW Utrecht
T. 030 - 231 2216

LUc.
Voor Clarenburg 8
3511 JE Utrecht
T. 030 - 400 4060

caffè P
Mariaplaats 44
3511 LL Utrecht
T. 030 - 214 5552

Picknicken
Singel
Park Lepelenburg
Wilhelminapark
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frans werk 
Het is even zoeken, maar er wordt wel degelijk 
werk van Franse ontwerpers verkocht in Utrecht. 
Bij Puha op de Voorstraat liggen bijzondere 
panty’s met print van Les Queues de Sardines in 
de schappen, net als de kledingstukken en tassen 
van Études Studio. Daarnaast vind je er nog veel 
meer toffe kledingstukken en accessoires die 
gemaakt zijn door jonge ontwerpers.

PUha
Voorstraat 48
3512 AR Utrecht
T. 030 - 231 9994
I. www.puhashop.nl

Bresson
Oudegracht 214
3511 NS Utrecht
T. 030 - 232 2623
I. www.brasseriebresson.nl

paris, oui!
Een beetje Parijs in Utrecht, dat vind je bij Bresson. 
De stoere Franse bistro aan de Oudegracht is 
een top-tent voor een goed diner. Ga voor Plat 
du Jour of het maandmenu – dat eigenlijk altijd 
steengoed is. Op een luie zondagmiddag kun je er 
genieten van een goed glas rode wijn, met op de 
achtergrond live jazzmuziek.

Frans Chanson
Swordfish & Friend is veel meer dan een platen-
zaak alleen. Je snuffelt er tussen platenspelers 
en oude platen – met een beetje geluk vind je 
een Franse klassieker! – maar er is veel meer. 
Je koopt er creaties van (Utrechtse) ontwerpers 
zoals de broodplank van Noest, die speciaal 
voor de tour werd ontworpen. En dan is er nog 
die fijne collectie antieke meubels van VAEN. 

swordfish & friend
Oudkerkhof 43
3512 GN Utrecht
T. 06 - 12947796
I. www.swordfishandfriend.com
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Klein maar fijn
Menig Parisienne zal dolblij worden van dit 
sieradenwinkeltje in de Zadelstraat. Je koopt 
er super lieve kleine oorbellen, ringetjes, 
armbandjes en kettinkjes. Ja, allemaal –tjes 
want ze zijn heel klein, subtiel, beeldig en 
fijn. Dé winkel voor een cadeau dit – ook voor 
jezelf!

aLL the LUck in the worLd
Zadelstraat 15
3511LR Utrecht
I. www.alltheluckintheworld.nl

streekmarkt
Mariaplaats
I. www.destreekmarkt.nl

jUt & jUL Vintage
Telingstraat 11
3512 GV Utrecht
I. www.vintagejutenjul.nl

Vintage & meer
Voor betaalbare vintage kledingstukken – van 
Franse jurk met stip tot kleine leren tasjes – moet 
je bij Jut & Jul zijn. Het leuke aan deze winkel 
is dat ontwerpers er een schap kunnen huren. 
Je komt er dus ook voor mooie geïllustreerde 
kaarten, posters en linnen tassen.

Naar de markt
Fransen halen hun eten het liefst vers van de 
markt. Wist je dat dat in Utrecht ook heel goed 
kan? Wekelijks kun je terecht op de ‘standaard’ 
markten, eens in de maand wordt het grootser 
aangepakt. Tijdens de streekmarkt, die altijd op 
de eerste zondag van de maand plaatsvindt op 
de Mariaplaats, koop je ongekend veel lekkers 
bij de kramen met rood-wit gestreepte ‘dakjes’. 
Lekkere sapjes, heerlijke brokken noga, olijven, 
soep.. Een aanrader! Eerst volgende markt:  
2 augustus. 
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Nieuwste aanwinst
Nog maar net open, dat is Luc. Dit moderne 
Franse restaurant dat midden in het centrum ligt, 
is hipper dan hip. Echt prachtig van binnen, de 
service is top en het eten is goed én betaalbaar. 
Wat wil een mens nog meer? Precies. 

www.LiefsUitUtrecht.nL

De tofste plekken liggen  
binnen handbereik,  

je moet alleen even weten waar.LUc.
Voor Clarenburg 8
3511 JE Utrecht
T. 030 - 400 4060
I. www.lucutrecht.nl

Met een kleedje in het gras
Utrecht is bezaaid met fijne picknickplekken. Dus 
kleedje, olijfjes, een flesje wijn, stokbrood en 
Franse kaasjes in de tas en gáán. Je zit helemaal 
goed op een vlonder aan de Singel, in park 
Lepelenburg of in het Wilhelminapark. 
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ViVre aUx Pays-Bas
van volgeplande agenda’s tot de heilige lunch

Elke zomer reizen Nederlanders massaal af naar Frankrijk om te genieten van de 

omgeving, het eten en de cultuur. Ja, het leven in la Douce France bevalt ons wel. 

Maar hoe is het om als Fransman of Française in Nederland te wonen?  

Géraldine en Bruno vertellen er alles over. 
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GéralDine Génier (43) WERKT ALS DOCENTE 
BIJ DE ALLIANCE FRANçAISE IN UTRECHT. ZE 
LEERDE HAAR NEDERLANDSE MAN KENNEN 
OP EEN CAMPING IN FRANKRIJK EN WOONT 
INMIDDELS ALWEER 20 JAAR IN NEDERLAND. 
WIL JE GÉRALDINE SPREKEN? BEL HAAR DAN 
NIET TUSSEN 12.00 EN 13.00 UUR. 

“In Frankrijk is de lunch de belangrijkste maaltijd van de dag en staat de tijd tussen de 
middag echt even stil. Iedereen neemt de tijd om te eten en bij te praten. Ook voor mij 
is lunchtijd heilig. Tussen 12.00 en 13.00 uur geniet ik van een huisgemaakte salade en 
doe ik verder helemaal niets. Dat is in Nederland wel anders. Veel mensen eten achter 
hun computer of gebruiken hun pauze om nog even iemand te bellen of hun mail te 
checken. Maar voor mij is de pauze echt een uur van rust. Mijn dochter vroeg laatst: 
‘Mama, waarom bellen mensen jou tijdens de lunch?’ Een echte Française. 

Hoewel Nederlanders niet echt de tijd nemen voor hun maaltijden, kan ik de 
Nederlandse keuken wel erg waarderen. Favoriet is Hollandse kaas en ik maak graag 
andijviestamppot en hutspot. Alleen pindakaas en drop komen er bij mij echt niet in. Uit 
Frankrijk neem ik vaak Bretonse koekjes mee of echte Franse mayonaise. Gelukkig zijn 
veel Franse producten ook in Nederland verkrijgbaar. Er staat altijd wel een fles Teisseire 
siroop in de koelkast. Ik ben er zelf mee opgegroeid en nu drinken mijn eigen kinderen 
het ook. Favoriet hier in huis zijn de smaken cassis, citroen en munt.

Wat joie de vivre voor mij betekent? Geluk vinden in kleine dingen en stilstaan bij het 
moment. Een mooi uitzicht, een lekkere espresso of mijn favoriete nummer op de radio. 
Geluksmomentjes zijn overal, je moet alleen de tijd nemen om ervan te genieten. Ik heb 
een huisje op het Franse plattenland. Als ik daar ’s ochtends de luiken open doe en naar 
buiten kijk, ervaar ik puur geluk. 

In Utrecht voel ik de Franse flair als de zon schijnt. Iedereen trekt massaal naar buiten, is 
vrolijk en geniet. De stad staat dan even stil.”

“Als de zon schijnt, staat Utrecht even stil”
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Bruno BécHarD (45) WOONT MET ZIJN 
VROUW EN DRIE KINDEREN IN NEDERLAND. 
ALS EIGENAAR VAN SOUVENIRS DE FRANCE 
VERKOOPT HIJ FRANSE DELICATESSEN AAN 
RESTAURANTS EN EEN SCHARE TROUWE 
KLANTEN. DAARNAAST REIST HIJ HEEL 
NEDERLAND AF MET ZIJN ROLLENDE KEUKENS 
GENAAMD GUILLAUME, LOUIS EN LÉON, 
DRIE CITROëN BUSSEN UIT DE JAREN ‘50 EN 
‘60. DE KANS IS GROOT DAT JE BRUNO EN 
ZIJN FRANSE LEKKERNIJEN WEL EENS HEBT 
GESPOT OP DE STREEKMARKT IN UTRECHT.

“Ik ben voor de liefde in Nederland gebleven. Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet 
op Koninginnedag in Amsterdam. Hollandser kan het bijna niet toch? Inmiddels woon 
ik hier alweer 21 jaar. Mijn leven in Nederland draait om eten. Het is niet alleen mijn 
werk, het is mijn passie. Dat is echt typisch Frans. Fransen leven om te eten. Het ontbijt, 
lunch en diner zijn de hoogtepunten van de dag. En eten we niet, dan praten we er wel 
over.

Ik hou van mijn leven in Nederland, maar ik moest erg wennen aan het feit dat mensen 
hier zo druk en gehaast zijn. Nederlanders plannen hun agenda het liefst zo vol 
mogelijk met afspraken. Er is bijna geen ruimte meer voor een spontaan bezoek. En zelfs 
als ze genieten, houden ze nog de tijd in de gaten. Soms kunnen Nederlanders wel wat 
meer Franse flair gebruiken. Iets meer spontaniteit, leven met de dag en minder plannen. 
Gelukkig begint de Franse joie de vivre ook hier steeds meer door te dringen. Mensen 
gaan op vakantie naar Frankrijk en nemen een stukje van de cultuur mee terug naar huis. 
Zoals het genieten van een aperitief voor het diner.

Mijn ultieme genietmoment? Tijd doorbrengen met mijn gezin. En, het wordt een 
beetje voorspelbaar, uiteraard draait ook tijdens deze momenten alles om eten. Nu de 
zomer is aangebroken, zitten we het liefst met z’n allen in de tuin. Ik zet een grote kan 
verfrissende menthe à  l’eau op tafel, een typisch Frans drankje gemaakt met munt siroop 
van Teisseire, en leg een paar Franse worsten op de barbecue. Meer heb ik niet nodig. 

Of ik alleen maar Franse delicatessen eet? Nee, ik maak in de winter ook graag snert of 
stamppot. Heerlijk!”

“Mijn leven draait om eten” 
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liMonade, wie is er niet Mee opgegroeid? en niet alleen kinderen houden van siroop, ook volwassenen genieten graag van een verFris-

send glas liMonade. uit onderZoek Blijkt dat Bijna twee derde van de nederlanders Boven de 16 jaar Zijn water wel eens verrijkt Met een 

vleugje siroop. hoe drinken we onZe liMonade het lieFst? en is het een Mannen- oF een vrouwendrankje? teisseire deelt 10 verFrissende 

Feiten over liMonade in nederland.

1.  Nederlanders zijn gek op limonade: bijna een kwart drinkt zelfs één 
of meerdere glazen per dag!

2.  80 procent van de limonadedrinkers mixt siroop op de traditionele 
manier: met water. Maar wist je dat het ook heel lekker is om een 
vleugje siroop toe te voegen aan bruisend water of tonic?

3.  De favoriete smaak van Nederland? Met stip op één staan aardbei 
en bosvruchten. Bovendien drinkt bijna de helft van de Nederlanders 
altijd dezelfde smaak. Zin in iets nieuws? Probeer eens de smaken 
Limoen & Munt of Appel & Zwarte Bes.

4.  We houden van limonade, maar slechts 7 procent vindt het geschikt 
om te serveren aan vrienden en familie. Met een kleine twist zet je 
echter in een handomdraai een feestelijk drankje op tafel. Neem een 
grote kan en mix bruisend water met siroop, limoensap, muntblaad-
jes en ijsblokjes. Succes verzekerd!

5.  Wat snack jij het liefst bij je limonade? 42 procent combineert 
limonade op traditionele wijze met chips, 31 procent gaat voor 
nootjes en 28 procent neemt een koekje. Wij kunnen ook een verse 
fruitsalade van harte aanbevelen.

6.  Een derde van de limonadedrinkers gebruikt siroop om water 
lekkerder te laten smaken. Tip: met de compacte Mix & Go siropen 
van Teisseire kun je nu ook heel eenvoudig onderweg een vleugje 
fruitsmaak aan je water toevoegen.

7.  Bijna de helft van de limonadedrinkers vindt dat restaurants en cafés 
limonade vaker  op de menukaart moeten zetten. Bovendien verkiest 
40 procent limonade boven water als het op de kaart zou staan. 

8.  Limonade een drankje voor volwassenen? Slechts 9 is het daar mee 
eens. Bijna 30 procent vraagt dan ook om meer volwassen smaken. 
Teisseire biedt volop smaak en inspiratie voor alle leeftijden. Neem 
bijvoorbeeld Framboos & Pink Grapefruit siroop: een spannende 
combinatie van bitter en zoet.

9.  Wist je dat mannen vaker limonade drinken dan vrouwen? Maar 
liefst 26 procent van de mannen drinkt één of meer glazen per dag 
tegen 20 procent van de vrouwen.

10.  7 op de 10 drinkt limonade als dorstlesser. Nu de zomer is aange-
broken, hebben we daarom de ultieme tip voor warme dagen. Voeg 
een vleugje Teisseire Citroen & Limoen siroop toe aan je water, maak 
af met ijsblokjes en voilà: de ideale partner op een warme dag.

limonade in nederland 10 verfrissende feiten
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hoe het aLLemaaL Begon
In Frankrijk zeggen ze geen siroop, maar Teisseire. Hoe veroverde het merk een plek 

in het hart van de Fransen? Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1720.  

Het begon allemaal met een kers…
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er WaS eenS..
Een likeur- en azijnfabrikant genaamd 
Matthieu Teisseire. Hij vestigde zich 
in de Franse Alpen om een distilleer-
derij op te zetten. Al snel maakte de 
omgeving kennis met zijn heerlijke 
kersenlikeur.

TeiSSeire en  
De WielerSPorT
Innovatie zit in het DNA 
van Teisseire en de 
kleinzoon van François 
introduceert de aluminium-
fles. Deze verpakking blijkt 
de ideale fles voor fietsers 
om uit te drinken tijdens 
wedstrijden. Vanaf dat 
moment zijn Teisseire en de 
wielersport onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

neuS Voor KWaliTeiT
François Reynaud, 
handelaar in likeur 
en sterke dranken 
met een neus voor 
kwaliteit, koopt het 
bedrijf en komt met 
nieuwe ideeën voor 
fantastische smaken.

een nieuW THuiS
Teisseire groeit uit tot marktleider 
binnen de Franse siropenmarkt en de 
fabriek in Grenoble wordt te klein. 
Daarom wordt de productie verplaatst 
naar Crolles: een prachtige plek mid-
denin de Franse Alpen. 

HeT FaMilieBeDriJF
Camille Teisseire, 
Matthieu’s kleinzoon, 
neemt het familie-
bedrijf over. Als 
erkenning voor zijn 
werk als raadslid 
tijdens de Franse 
Revolutie en later 

als afgevaardigde van het district Isère 
wordt er een district van Grenoble naar 
hem vernoemd.

reVoluTie
Teisseire lanceert de inmiddels beroemde 
metalen bidons. Dankzij de lichtgewich-
te en onbreekbare verpakking worden 
de delicate siropen perfect beschermd. 
Bovendien is Teisseire op deze manier 
eenvoudig te vervoeren. Zo kunnen nog 
meer mensen genieten van de verrukkelijke 
vruchtensiropen.

SliMMe JonGenS
Na de dood 
van François, 
beginnen zijn 
twee zoons te 
innoveren met 
non-alcoholische 
vruchtensiropen en leggen zij de basis 
voor de siropen die wij nu kennen. De 
broers ontwikkelen verschillende ver-
nieuwende smaken, maar blijven wel 
trouw aan de familietraditie: je proeft 
de rijke fruitsmaak in elke druppel.

1720 1907 1957 19711789 1927 1959
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een GroTe onTHullinG
Teisseire heeft een passie voor innovatie 
en blijft pionieren met nieuwe smaken, 
ook onthult het merk een nieuwe fles 
en etiket. Bovendien zijn de vruch-
tensiropen voor het eerst in hotels en 
restaurants verkrijgbaar.

HeT ZiT ‘M in De Kleine DinGen
Teisseire zit niet stil en komt met een 
nieuwe innovatie: Mix & Go, een 
gemakkelijk mee te nemen en super-
geconcentreerde siroop. Dankzij de 
compacte verpakking kan iedereen nu 
overal een vleugje heerlijke fruitsmaak 
toevoegen aan zijn drankje. Franse 
flair voor onderweg!

0% SuiKer, 100% SMaaK
Teisseire ‘Zero’ (0% suiker) 
wordt gelanceerd: wel de 
waanzinnige smaak van  
Teisseire, geen suiker.

een iconiScH DeSiGn
Dankzij de lancering van de 
originele fles met de iconische 
bidon-vorm blijft Teisseire het 
knapste siroopmerk in het schap. 
Bovendien maakt Frankrijk kennis 
met nog meer bijzondere smaken 
zoals hazelnoot, karamel en munt. 
De filosofie blijft echter onveran-
derd: ongelooflijk rijke siropen 
die precies zo smaken als de 
natuurlijke ingrediënten. 

een GeHeel nieuWe 
WerelD Van SMaKen
Een spannend nieuw hoofd-
stuk in de geschiedenis van 
Teisseire: de siropen reizen 
de wereld over. Het merk 
kan niet wachten om de 
rest van de wereld kennis 
te laten maken met een 
vleugje Franse flair.

onGelooFliJK Maar Waar
Teisseire heeft een plekje in het hart van 
de Fransen veroverd. Vraag vandaag 
de dag aan de Fransen om een siroop-
merk te noemen, en vrijwel iedereen 
noemt Teisseire.

1988 2007 20141994 2014 2015
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een VLeUgje franse 
fLair in je drankje

Denk je aan siroop, dan denk je aan limonade. Maar wist je dat er veel meer 

mogelijk is met de siropen van Teisseire? Laat je inspireren door verrassende en 

verfrissende recepten.
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citrus dream OraNGe aNd 
PeacH iced tea GiNGer ale twist

l e S  i n G r e D i e n T S l e S  i n G r e D i e n T Sl e S  i n G r e D i e n T S

l a  r e c e T T e
l a  r e c e T T e

l a  r e c e T T e

Een paar druppels Teisseire Mix&Go  
Citrusvruchten 

Water 

Een schijfje sinaasappel 

IJsklontjes

Een paar druppels Teisseire Mix&Go  
Sinaasappel & Perzik 

Ice Tea

IJsklontjes 

Een schijfje citroen

60ml Teisseire Tropical

40ml vers limoensap

1 sinaasappel, gesneden

Ginger Ale

4-5 takjes koriander

IJsklontjes

Doe het ijs en het water in een glas. 

Voeg een aantal druppels Mix&Go Citrusvruchten 
toe en voeg naar smaak extra druppels toe.

Serveer met een schijfje sinaasappel en wat munt.

Pak je favoriete kan en vul deze met ijs en ice tea.

Knijp een aantal druppels Mix&Go  
Sinaasappel & Perzik in de kan en roer goed door.

Voeg naar smaak nog wat extra druppels toe.

Serveer met een schijfje citroen en genieten maar.

Vul een karaf voor 3/4 deel met ijs en voeg alle 
(behalve de ginger ale) ingrediënten toe.

Maak af met de ginger ale en roer goed door.
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 PiNk refresHer  VirGiN mOjitOVery Berry

l e S  i n G r e D i e n T Sl e S  i n G r e D i e n T S

l a  r e c e T T e l a  r e c e T T e l a  r e c e T T e

25ml Teisseire  
Framboos & Pink Grapefruit 

120ml water met prik 

1/2 Limoen 

IJsklontjes

20ml Teisseire Limoen & Munt

80ml sodawater

5 Muntblaadjes

1 Limoen

IJsklontjes

25ml Teisseire  
Framboos & Cranberry 

120ml water met prik 

Framboos 

IJsklontjes

Doe eerst de siroop in een glas en voeg  
daarna het water toe.

Vul het glas met ijsklontjes,  
voeg de limoen toe en genieten maar!

Doe de siroop en de limoen in partjes  
in een glas en meng dit samen.

Voeg de muntblaadjes toe en kneus lichtjes  
voordat je het ijs en soda water toevoegt.

Giet de siroop in een hoog glas. 

Voeg het water toe. 

Voeg de ijsklontjes toe en serveer  
met een framboos.

l e S  i n G r e D i e n T S
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kerseN-clafOutis 
DOOR leKKer & SiMPel 

Heb je zin om lekker iets te bakken maar wil je niet te lang in de 
keuken staan? Dan is deze kersen clafoutis echt een aanrader. 
Kersen clafoutis is een klassiek Frans recept. Het recept heeft een 
kleine twist gekregen door er een scheut Teisseire limonadesiroop 
aan toe te voegen, om het nog nét iets zoeter en lekkerder te 
maken.

l e S  i n G r e D i e n T S l a  r e c e T T e

circa 10-12 kersen zonder pit

1 ei

125 ml melk

15 gr suiker

35 gr bloem

scheut Teisseire aardbei- en 
framboos limonadesiroop 

poedersuiker

Verwarm je oven voor op 180 graden. 
Klop de eieren met de melk en de 
suiker schuimig. Voeg daarna de 
bloem en een scheut limonadesiroop 
toe. Weer goed mixen totdat het een 
beetje schuimig is. Niet schrikken: het 
beslag hoort dun te zijn, een beetje 
zoals pannenkoekenbeslag. Schenk 
ongeveer 1/3 van het beslag in een 
ingevette, ovenbestendige schaal. 
Voeg daarna de kersen toe en als 
laatste giet je de rest van het beslag 
in de schaal. Zet de clafoutis voor 
ongeveer 40-45 min. in de oven. Laat 
de clafoutis een beetje afkoelen en 
strooi er dan een beetje poedersuiker 
overheen en druppel een beetje van 
de limonadesiroop er overheen om het 
helemaal af te maken.
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coLofon

Idee en productie:  
Porter Novelli in opdracht van Britvic Softdrinks

Ontwerp:  
Loulijn

Teksten:  
Liefs uit Utrecht, Helder Tekst, Lekker & Simpel

Fotografie:  
Michiel Spijkers, Teisseire, Lekker & Simpel

hoe voeg JiJ een vleugJe Franse  
Flair toe aan alledaagse momenten?  

Deel jouw favoriete Teisseire moment  
met #frenchflair 


