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Loonse stroop:
ambachtelijk streekproduct
In de authentieke Loonse stroopfabriek uit 1878 kookt de familie Bleus anno 2015 nog steeds ambachtelijke fruitstroop volgens oud familierecept. De Loonse stroop
heeft in België, mede dankzij aandacht op de TV-zender Canvas, landelijke bekendheid gekregen.
De Loonse stroopfabriek maakt
stroop volgens het goed bewaarde familiegeheim dat Johnny
Bleus in 2005 aan zijn vier zoons
heeft overgedragen. De keuze
van het fruit, de exacte kooktijd
en de verhouding tussen de verschillende fruitsoorten bepalen
de unieke smaak van de Loonse
stroop. Anno 2015 runt Raf Bleus
de stroopfabriek, daarbij ondersteunt door zijn drie broers.

ken te koop als aardbeienstroop,
braambessenstroop, frambozenstroop, gemengde stroop, honingstroop, kersenstroop, kiwibessenstroop, mangostroop, pruimenstroop, rode bessenstroop,
stekelbessenstroop en rode bietenstroop. Maar ook gietstroop
voor op pannenkoeken bijvoorbeeld. Speciaal voor salades is er
de Limburgse stroopdressing. De
nieuwste aanwinst in het assortiment is de heerlijke Advocaat van
Loonse stroop.

Loonse stroop ambachtelijk geproduceerd
Fruit uit de Belgische fruitregio
Haspengouw vormt de basis voor
de Loonse stroop. De appels, peren, aardbeien, rode bessen, kersen of andere fruitsoorten worden
eerst grondig gewassen voordat
ze in de 150-jaar oude koperen ketels gaan. Het fruit wordt geperst
met een grote verticale drukpers.
Het sap wordt door de hydraulische kracht gescheiden van de
fruitpulp. Daarna wordt het sap
met een centrifuge volledig gezuiverd van de fruitresten. Het
zuivere sap wordt verwarmd en
bij een suikergehalte van 50°Brix
overgepompt naar koperen indikketels. In die ketels wordt het
verder ingedikt naar 72°Brix, wat
voor een uitstekende smaak en
tegelijkertijd ook een onbeperkte

Loonse stroop nu ook
verkrijgbaar in de
fruitteeltshop
houdbaarheid van het product
zorgt. Na het oxideren wordt de
stroop gekoeld in een koelbak zodat de pectines de stroop steviger
maken. Na verdere koeling met
een warmtewisselaar worden de
potjes gevuld.

Winkel met diverse smaken en producten
In de voormalige portierswinkel
van de stroopfabiek in Borgloon
is nu een streekproductenwinkel gevestigd waar alle smaken
stroop worden verkocht. Naast
de gebruikelijke appelstroop en
perenstroop zijn daar ook sma-

Loonse stroop is een interessant
product voor verkoop via boerderijwinkels. De Loonse stropen
zijn verpakt in afsluitbare plastic
bakjes met een inhoud van 300
gram. Kijk voor meer informatie
op www.fruitteeltshop.nl
Geïnteresseerde direktvermarkters met een winkel op het (fruit)
bedrijf kunnen de Loonse stropen eenvoudig bestellen via de
Fruitteeltshop (www.fruitteeltshop.nl). Hier zijn ook ‘probeerpakketten’ te koop. Op dit moment
zijn via de Fruitteeltshop appelstroop, perenstroop, aardbeienstroop en frambozenstroop uit voorraad leverbaar. Andere smaken

zijn op aanvraag leverbaar. Neem
hiervoor per mail contact op met
Gerard of Koen Poldervaart: info@
fruitteeltshop.nl

De fruitteeltshop is een initiatief
van FruitMedia B.V.

Meetapparatuur
te koop via
fruitteeltshop

Wordt u de

kampioen?
Meetcellen in zuurstofmeters
moeten regelmatig worden vervangen. Via de Fruitteeltshop zijn
voordelig meetcellen en glazen
kwikthermometers te koop.
De3 elektrochemische zuurstofmeetcel voor zuurstof-meters
is geschikt voor zuurstof meten

in fruitopslag en koelcellen met
vergelijkbare luchtsamenstelling.
Gegarandeerde gebruiksduur 24
maanden bij normaal gebruik in
fruitkoelcellen.
Kijk voor meer informatie op www.
fruitteeltshop.nl onder de knop
meetapparatuur.
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De inhoud van De Fruitteeltkrant is door
de auteurs en de uitgever zorgvuldig
samengesteld. De uitgever aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook als gevolg
van handelingen van lezers die gebaseerd zijn op de inhoud van deze uitgave. De uitgever wijst er op dat producten die in dit blad genoemd worden,
niet in alle landen beschikbaar en/of
toegelaten zijn. De lezer wordt er op
gewezen altijd de wet- en regelgeving
in het eigen land te volgen.

