Rupeldruppel Jenever
In de Rupelstreek, de steenbakkerijstreek van Vlaanderen, is jenever heel lang een
"dagelijkse" drank geweest.
Begin vorige eeuw, lang voor de klei machinaal gedolven werd, stak men tijdens de
winterperiode klei uit de grond met kleine spaden. Een zwaar werk dat enkel door sterke
mannen kon uitgevoerd worden en dikwijls in de bijtende kou.
Daarom hadden deze kleistekers bijna altijd een kruik jenever op zak.
De Rupeldruppel-jenever is een oude jenever van 35°, als ode aan de kleistekers die
tijdens het zware werk verwarming en troost zochten in hun "druppel".
Naast graanjenever is er nu ook appeljenever beschikbaar.
Verpakt in de typische houten steenvorm is het een ideaal souvenir!
Een beter souvenir aan de Rupelstreek is er niet !
De Rupeldruppel is enkel te koop in het infokantoor Rupelstreek.
Tip:
Zelf je mand samenstellen met streekproducten uit de Rupelstreek? Het kan!
Toerisme Rupelstreek biedt een ruime keuze aan streekproducten en streekmanden in
verschillende prijsklassen.

Heb je graag een volledig uitgewerkt recept? Dan hebben wij voor jouw het
receptenboekje “Rupel en Zuidrand op je bord” klaarliggen. Toerisme Rupelstreek en
Streekvereniging Zuidrand trakteren jou op een receptenboekje boordenvol lekkere
recepten mét streekproducten die beide regio’s rijk zijn! In de Rupelstreek gingen lokale
chefs aan de slag met smaakvolle streekbieren en ambachtelijke producten zoals kaas,
ijs en honing om de heerlijkste receptjes te ontwikkelen. Komt het water je al in de
mond? Haal dan je gratis exemplaar af in het infokantoor Rupelstreek.
Laat je verrassen door onze heerlijke streekproducten.
Zin in een biertje, een jenevertje of eerder iets zoets, twijfel niet en zet je neer op één
van de vele terrasjes die de Rupelstreek rijk is! Heb je na al dat lekkers zin gekregen om
wat langer in de Rupelstreek te blijven? Dan verwelkomen onze logiesuitbaters je graag
met een warm onthaal!
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