
DREAMS DO COME TRUE 
Boer’n yoghurt® geinspireerd 

door Licor43
ODE AAN LICOR43 FANS: 1 APRILGRAP 

WORDT WERKELIJKHEID

Twee families, twee recepten, 
één gouden combi
Als je aan Licor 43 denkt, denk je niet 
direct aan Zuivelhoeve en vice versa. De 
twee hebben echter veel gemeen. 
Sinds 1981 wordt op de Twentse zuivel-
boerderij ambachtelijke yoghurt gemaakt. 
Wat begon in een oude klompenschuur, 
waar mevrouw Roerink elke dag haar 
zuivelproducten verkocht, bloeide uit 
tot een heuse zuivelboerderij. Vandaag de 
dag is dit nog steeds dé plek waar de ken-
merkende emmertjes Boer’n yoghurt®, 
vervaardigd met 100% weidemelk, 
worden gemaakt. Enkele duizenden 
kilometers naar het zuiden begon in 
Cartagena eenzelfde verhaal. De familie 
Diego Zamora startte in 1946 met het 
bottelen van de Licor 43, gemaakt van 

43 geheime ingrediënten en groeide uit 
tot het grootste Spaanse likeurmerk. 
Het is de passie voor ambacht én de 
verrassende combinatie van zuivel met 
likeur – onze oosterburen drinken Licor 
43 bijvoorbeeld graag gemixt met melk 
– die deze limited edition tot een gouden 
combi maakt. 

De 1 aprilgrap waarvan je 
hoopte dat hij uitkwam
Dat deze gouden combi door meerde-
ren werd herkend, bleek uit de enorme 
stroom enthousiaste reacties op de 1 
aprilgrap van vorig jaar. Toen Zuivelhoeve 
eind maart 2018 het internet op zijn kop 
zette met de aankondiging van de nieuwe 
Boer’n yoghurt® editie geïnspireerd 
door Licor 43, hoopte íedereen stiekem 

dat hij waar was. Nu, als ode aan alle 
trouwe Nederlandse Licor 43-fans, 
brengt Zuivelhoeve op 1 april alsnog de 
felbegeerde nieuwe yoghurt variant op 
de markt. Dit keer écht.

Adult only tussendoortje
De kenmerkende smeuïge laag onder-
aan ieder emmertje Boer’n yoghurt® is 
bij deze limited edition gemaakt van de 
ingrediënten van Licor 43 Original en 
bevat een vleugje alcohol (0,9%). Het is 
daarom een adult only tussendoortje. 
De limited edition is vanaf 1 april be-
schikbaar in verschillende winkels.
Omdat het om een gelimiteerde oplage 
gaat, kan de voorraad eerder op zijn. 

Amsterdam, 1 april 2019 – Kleine kans dat het vorig jaar 

langs je heen is gegaan: het nieuws over de limited edition 

Boer’n yoghurt® geïnspireerd door Licor 43 was een grote 

hit. Des te groter was de teleurstelling toen bekendgemaakt 

werd dat het slechts om een 1 aprilgrap ging. De Licor 43 

fanbase liet haar stem luid en duidelijk horen en de bekend-

making werd gevolgd door een overweldigende hoeveel-

heid enthousiaste reacties. Als ode aan hen hebben de 

Spaanse likeurmaker en de Twentse zuivelmaker de handen 

ineengeslagen om deze droom werkelijkheid te maken. 

Het smakelijke resultaat is Boer’n yoghurt® geïnspireerd 

door Licor 43, de Spaanse likeur die zich kenmerkt door 

vanille- en karameltonen,  gecombineerd met oer-Holland-

se boerenyoghurt. Een gouden combinatie voor ‘s middags 

als tussendoortje of ’s avonds als guilty pleasure op de 

bank. De limited edition yoghurt is vanaf 1 april 2019 een 

aantal weken verkrijgbaar.

Beschikbaar bij: Boni, Deen, Spar, Poiesz, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Makro, Dekamarkt, 
Dirk van de Broek, Plus en Coop supermarkten en de Zuivelhoeve winkels. 

Twee families, twee recepten, 



OVER LICOR 43
Licor 43 Original is een Spaanse premium 

likeur en wordt gemaakt op basis van een 

familierecept dat is geïnspireerd op een 

eeuwenoud elixer met 43 geheime ingredi-

enten, Liquor Mirabilis. De naam van de 

likeur verwijst naar deze 43 ingrediënten, 

waaronder citrusvruchten en kruiden met 

accenten van vanille en karamel. De ingre-

diënten zijn stuk voor stuk afkomstig uit het 

Middellandse Zeegebied en worden zorg-

vuldig geselecteerd. Tot op de dag van 

vandaag wordt Licor 43 Original alleen in 

het Spaanse Cartagena geproduceerd. Door 

dit familierecept en de zeer geavanceerde 

productiemethode waarbij expertise, tijd en 

temperatuur een cruciale rol spelen, is

Licor 43 Original een uniek en zeer gewaar-

deerde drank.  

OVER MAXXIUM 
NEDERLAND B.V. 
Maxxium Nederland B.V. is een marketing-, 

verkoop- en distributieorganisatie van kwa-

litatief hoogwaardige drankenmerken in 

verschillende gedistilleerd categorieën en 

champagne. Het portfolio van Maxxium 

Nederland bestaat uit vele marktleidende 

merken zoals Bols, The Famous Grouse, 

Licor 43, Villa Massa, Jägermeister, Hend-

rick’s Gin, Rémy Martin, Piper-Heidsieck 

en Passoã. Voor meer informatie zie 

www.maxxium.nl.  

OVER ZUIVELHOEVE 
Zuivelhoeve is een Nederlandse producent 

van kwalitatief hoogwaardige zuivelpro-

ducten. Het bedrijf werd in 1981 gestart 

door de Twentse familie Roerink, maar is 

inmiddels uitgegroeid tot een groot bedrijf 

met productielocatie in Twekkelo. Vanuit 

hier wordt op ambachtelijke wijze en met 

100% weidemelk verschillende producten 

zoals yoghurt en vla geproduceerd. De

familie werkt met liefde voor het vak en de 

natuur die de belangrijkste ingrediënten le-

vert. Zuivelhoeve levert voor consumenten 

in Nederland, België en Duitsland. Voor 

meer informatie zie www.zuivelhoeve.nl. 

MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie, interviewaanvragen 

en rechtenvrij beeldmateriaal in hoge re-

solutie kun je contact opnemen met:

Jeanne Kortenoever | Blyde PR

E: jeanne@blyde.nl

M: 06 51303500


