
Québec
Audacious

Culinaire producten uit Québec?
Dat gaat smaken!



Wist je dat er in België heel wat voedingsproducten 
zijn die uit Québec komen? Je vindt er uiteraard de 
beroemde ahornsiroop in al haar variaties, van boter 
tot de meest originele dressings. Daarnaast kunnen je 
menu’s worden verrijkt met oliën, kruiden, alcoholische 
dranken en zelfs chocolade en kaas uit Québec.

Deze hoogwaardige producten, waarvan vele 
biologisch gecertificeerd, voldoen strikt aan 
voedselveiligheidsnormen zoals BRC, GFSI, IFS en 
HACCP. 

Ontdek hier enkele inspirerende voorbeelden om 
een   vleugje authenticiteit en originaliteit toe te 
voegen aan je gerechten.

Zet Québec op het menu!
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Biodélices
appalachesnature.com

De ahornsiropen van Biodélices worden geoogst in Chaudière-
Appalaches, in Québec en worden zorgvuldig geselecteerd 
vanwege hun rijke smaak en uitzonderlijke kwaliteit. Aangezien 
esdoorns onze trots zijn, proberen we ze te beschermen. 
Al onze siropen komen van een volledig biologische oogst 
en zijn GMO-vrij. We verpakken onze producten ook op een 
milieuvriendelijke locatie en met een lage CO2-uitstoot. Laat je 
verleiden door ons gevarieerde ahornassortiment: ahornsiroop, 
ahornfondant, ahorngelei, ahornsuiker, ahornnuggets en 
ahornsnoepgoed. Proef en je bent verkocht! 

Certificeringen en claims
BRC, biologisch, GMO-vrij, koosjer, koolstofneutraal

Aangeboden producten
Producten gemaakt van biologische ahornsiroop: ahornsiroop, 
ahornfondant, ahorngelei, ahornsuiker, ahornnuggets en 
ahornsnoepgoed.

https://appalachesnature.com/
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Crousset
crousset.com

Épices Crousset, dat is in de eerste plaats een familie-
avontuur. Een avontuur waarin vader en zoon hun krachten 
bundelden om een   bedrijf op te bouwen naar hun evenbeeld. 
Het bedrijf, opgericht in 2004 en gevestigd in Magog, Québec, 
is gespecialiseerd in innovatieve kruidenmelanges en biedt 
daarnaast een breed assortiment aan specerijen aan. De 
producten en diensten van Épices Crousset zijn gericht op een 
brede klantenwaaier: het grote publiek, cateringdiensten (hotels, 
restaurants en instellingen), brouwerijen en distilleerderijen, 
en de voedingsindustrie. Kortom, Épices Crousset is aanwezig 
waar het wordt gevraagd.

Certificeringen en claims
HACCP

Aangeboden producten
Onder andere: Kruiden en citroen, zalmkruiden, mix van het suikerhuis 
en steakkruiden van Magog.

https://crousset.com/
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Distillerie O’Dwyer 
odwyerdistillery.com

We distilleren gin, whisky en andere sterke dranken op basis 
van recepten van zorgvuldig gekozen granen en specerijen. 
Aan de hand van onze productie- en verouderingstechnieken 
willen we de rijke geschiedenis en cultuur van Gaspésie 
tot uiting laten komen en onze passie voor innovatie en 
technologie met u delen.

Aangeboden producten
Gin Radoune (43 % alc./vol.), aged gin Radoune (43 % alc./vol.).

https://odwyerdistillery.com/
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Domaine Acer 
domaineacer.com

Het Domaine Acer is een biologische esdoornboomgaard die 
zich toelegt op de productie van alcoholische dranken, siropen 
en fijne producten. Het begon allemaal met een droom: op 
familiegrond de beste wijnen op basis van esdoorn maken, 
vanuit een hedendaags perspectief. Sinds 1990 ontwikkelt 
Vallier Robert een unieke knowhow! Hij laat het esdoornsap 
fermenteren tot witte-wijnachtige ‘acers’, mousserende 
wijnen en aperitieven die lange tijd gerijpt zijn op vaten. 
Bijzondere producten die hun bosoorsprong vertalen in 
balans en finesse. Ze zijn ook amper gefilterd en bevatten 
weinig sulfieten. Van de kostbare ahornsiroop maakt hij ook 
gelei, boter, suiker, snoep…

Certificeringen en claims
Biologisch

Aangeboden producten
Prémices d’avril – Witte halfzoete acer (12 % alc./vol.), Mousse des 
bois – Mousserende brut acer (12 % alc./vol.), Val ambré – Zoete 
acer 8 jaar (16 % alc./vol.), Charles-Aimé Robert – Réserve-acer 
8 jaar (16 % alc./vol.), esdoornboter (240 g) en esdoorngelei (212 ml).

https://domaineacer.com/
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Érablière Turkey Hill
turkeyhill.ca

Érablière Turkey Hill is een toonaangevende speler in de 
ahornsiroopindustrie. Wij leveren sinds 1976 hoogwaardige 
pure ahornsiroop en ahornsiroopproducten. Onze reputatie 
is gebouwd op onze niet-aflatende toewijding en onze 
constante zoektocht naar uitmuntendheid. We selecteren 
enkel eersteklas ahornsiroop van producenten die voldoen 
aan onze hoge kwaliteitsnormen op het gebied van zuiverheid 
en smaak. Bij Turkey Hill is het een stelregel onze klanten 
verpakkingen te bieden die blijk geven van innovatie, creativiteit 
en professionaliteit.

Certificeringen en claims
HACCP, biologisch

Aangeboden producten
Esdoornproducten (meer dan honderd).

https://turkeyhill.ca/


9

Fromagerie St-Guillaume 
stguillaume.com

Deze echte cheddar valt in de smaak bij het hele gezin en 
onderscheidt zich doordat hij zo zacht is dat hij letterlijk 
smelt in je mond! De echte poutinekaas wordt sinds 1940 
met trots gemaakt in de Fromagerie St-Guillaume, binnen 
een landbouwcoöperatie in Québec.

Intensiteit: zacht. Aroma’s: verse melk, boter, hazelnoot.

Certificeringen en claims
GFSI, SQF 2000, lactosevrij

Produit offert
Kaaskorrels: winkelformaat (500 g) en horecaformaat (2 kg).

https://www.stguillaume.com/
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Maple 3
maple3.ca

Sinds 2013 is het de missie van Maple 3 om mensen aan 
te moedigen er een gezonde levensstijl en goede vorm 
op na te houden door op een eenvoudige, natuurlijke en 
verantwoorde manier te hydrateren. Als visionair en pionier 
was Maple 3 het eerste bedrijf dat een heel bos wijdde aan 
de productie van esdoornwater van superieure kwaliteit. 
Maple 3 esdoornwater bevat van nature 46 bioactieve stoffen, 
elektrolyten en mineralen en heeft een lichte natuurlijke 
zoete smaak, wat bijdraagt tot een   gezonde hydratatie. Nu 
beschikbaar in meer dan 10 landen, van Canada tot Korea.

Certificeringen en claims
HACCP, clean label, biologisch, GMO-vrij

Aangeboden producten
Puur esdoornwater (1 L en 330 ml), bruisend 
esdoornwater (355 ml, drie smaken: original, 
limoen en perzik-mango).

https://maple3.ca/
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Nyctea
nyctea.org

Wij zijn een internationale groothandel van Canadese 
voedingsproducten, een one-stop-shop voor zowel fabrikanten 
als internationale klanten. Honderden traditionele, exclusieve, 
niche- of grootvolume voedingsproducten uit onze regio zijn 
beschikbaar per pakket of per pallet. Dankzij onze lokale voorraad 
kunnen we zorgen voor een snelle aanvulling van producten op 
kamertemperatuur of gekoelde of diepgevroren producten. 
Onze aanpak is klimaatneutraal. Exporteren, ja, maar niet ten 
koste van de planeet!

Certificeringen en claims
GFSI, SQF 2000, clean label, GMO-vrij, koosjer

Aangeboden producten
Esdoornproducten, blauwe kamperfoeliebessen, bagels, specerijen, 
kruiden en smaakmakers, culinaire sauzen, bieren, dranken.

https://nyctea.org/
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Oliméga
olimega.com

“Signé Caméline” virgin camelina-olie is de best verkochte 
olie in Canada. Ze is licht, zacht en zijdeachtig in de mond, 
en heeft een goed uitgebalanceerde intensiteit en geur. 
De aroma’s van asperges en verse kruiden maken plaats 
voor hints van sesam en hazelnoot. De camelina-olie is een 
goede vervanger voor olijfolie en avocado-olie want ze is 
rijk aan omega-3 vetzuren. Te gebruiken als specerij. Heerlijk 
bij groenten en salades. Perfect om te bakken, grillen en 
braden op hoge temperatuur. Rookpunt: 246 °C.

Voordelen: de beste olie om te frituren, hoge concentratie 
omega-3, perfect alternatief voor olijfolie, unieke smaak, uit 
duurzame landbouw en 100% Canadees, ideaal voor het 
afwerken van gerechten en dressings.

Certificeringen en claims
SQF, clean label, biologisch, GMO-vrij

Aangeboden producten
Virgin camelina-olie (250 ml en 500 ml),geroosterde camelina-olie 
(100 ml en 250 ml), geroosterde camelinazaden (250 g).

https://www.olimega.com/
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Omerto
omerto.com

Een innovatief bedrijf dat variëteiten van voorouderlijke 
tomaten uit Canada transformeert om er de eerste Ecocert-
gecertificeerde, biologische tomatenwijn zonder sulfieten van te 
maken. Omerto is zelfs ‘s werelds eerste tomatenaperitiefwijn. 
Omerto nu geproduceerd in Baie-Saint-Paul, Québec, 
volgens een oud, vier generaties lang angstvallig bewaakt 
familierecept.

Certificeringen en claims
Biologisch

Aangeboden producten
Omerto Sec (16 % alc./vol.) en Omerto Moelleux (16 % alc./vol.).

https://omerto.com/
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Produits Zinda
produitszinda.ca

Zinda is de grootste couscousproducent in Canada. Het bedrijf 
biedt een grote variëteit aan smaken, van spinaziecouscous 
tot mediterrane couscous. Al deze producten dragen het 
Koosjer-certificaat.

Certificeringen en claims
GFSI, FSSC 22000, clean label, biologisch, GMO-vrij

Aangeboden producten
Couscous, parelcouscous, quinoa.

https://produitszinda.ca/
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Qantu, Cacao et Chocolat
qantuchocolate.com

Qantu, Cacao et Chocolat biedt chocoladerepen van het type 
bean-to-bar; het is een revelatie van de puurste cacaosmaken. 
Oprichters Elfi en Maxime speuren de plantages van Peru 
af op zoek naar inheemse cacaobonen met uitzonderlijke 
aroma’s. Ze kopen de cacao rechtstreeks van de coöperaties. 
Nadien vormen ze de bonen in hun atelier met de hand om 
tot tabletten.

Aangeboden producten
Tablet- en winkelformaat (50 g) en voor catering (chocolade, 
cacaopoeder, cacaonibs, cacaoboter).

https://www.qantuchocolate.com/
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• LAUNCHED IN 2016 IN 
MONTREAL, CANADA

•  ANNUAL SALES VOLUME = 
90,000 9L CASES (PORTFOLIO)

• #1 SELLING INDEPENDENT GIN 
IN CANADA

• FASTEST GROWING BRAND IN 
THE PREMIUM GIN SEGMENT IN 
CANADA

DOUBLE GOLD @ 
SAN FRANCISCO 
WORLD SPIRITS 
COMPETITION

THE ART 
OF GIN

Romeo’s Gin
romeosgin.com

Romeo’s Gin, de kunst van gin. Een inspirerende gin, bedacht in 
Montréal, die een ode brengt aan de creativiteit. Een eau-de-vie 
voor non-conformisten die geen grenzen kennen en die ons 
aan het denken zet en stimuleert. Met een unieke aromatische 
signatuur op basis van jeneverbessen, komkommer, dille, 
lavendel, amandel en citroen, is Romeo’s Gin synoniem met 
frisheid en durf. De fles fungeert als expressief uithangbord 
en evolueert voortdurend. In de gelimiteerde edities neemt 
de achtergrond, ontworpen door stedelijke kunstenaars uit 
Montréal en elders, telkens een andere vorm aan.

Produit offert
Romeo’s Gin (46 % alc./vol.).

https://romeosgin.com/
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Sortilège en Spicebox (Station 22)
sortilegewhisky.com | spiceboxwhisky.ca

Station 22 is een Canadese leider in de distributie en verkoop 
van wijnen en gedistilleerde dranken. Onze geschiedenis 
begint net op het moment dat de drooglegging eindigde in 
het land, in 1922. Bijna 100 jaar later is voor ons het moment 
aangebroken om onze identiteit af te stemmen op onze 
reputatie, onze expertise en vooral onze visie voor de toekomst.

Sortilège L’original is een verstandige mix van de beroemde 
Canadese whisky en de ahornsiroop uit Québec, erkend over 
de hele wereld. De perfecte balans tussen de grote kracht 
van de eerste en de heerlijke smaak van de tweede geeft 
deze whisky zijn unieke en uitzonderlijke smaak.

Spicebox, de favoriet van mixologen, staat bekend als één 
van de lekkerste sterke dranken op de markt. Perfect om 
over ijs te nippen of als magisch cocktailingrediënt.

Aangeboden producten
Sortilège L’original (30 % alc./vol.) en Spicebox (37 % alc./vol.).

https://sortilegewhisky.com/
http://spiceboxwhisky.ca
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Ben je op zoek naar nieuwe producten? 
Aarzel niet om contact op te nemen met de  

Algemene afvaardiging van Québec in Brussel.

Algemene afvaardiging van Québec in Brussel

Q
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Culinaire producten uit Québec
Gewoon onweerstaanbaar!

Québec.ca/bruxelles

@QuébecEuropeBe
@Québec-bruxelles

Québec.ca/bruxelles

+32 (0) 2 512 00 36 
qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca

http://www.quebec.ca/bruxelles
http://www.quebec.ca/bruxelles
mailto:qc.bruxelles%40mri.gouv.qc.ca?subject=

