
Persdag: konfijten van Didden 

Bij [Mmmmh!] 

Op 
 donderdag 16 oktober presenteerde het Belgische 

voedingsbedrijf Didden op stijlvolle manier zijn gamma konfijten: 

in het atelier van [Mmmmh!], niet zover van de Louizalaan in Brus-

sel. Het is een publiek geheim dat we bij BeauSense Magazine al-

tijd een zwak hebben gehad voor de kookworkshops en de tegelijk 

knusse en erg functionele interieurs van [Mmmmh!] en nu de Ant-

werpse vesting is opgedoekt wegens een gebrek aan ondersteu-

ning door deze in wezen Waalse groep, was het nog eens een uit-

gelezen kans om twee vliegen in een klap te slaan. We trokken 

naar Brussel om te proeven of de konfijten van Didden wel dege-

lijk aan te raden zijn. 

 

Achtergrond 

 

Jean-François Didden richtte samen met zijn twee zonen, François 

en Théodore, in 1925 zijn eigen bedrijf op en dus nadert de negen-

tigste verjaardag van de zaak, die sinds zakenvrouw Michèle Didden 

als enige het bedrijf heeft overgenomen na samen met Jacques Pa-

ny aan het hoofd te hebben gestaan opnieuw een pure familie-

aangelegenheid is geworden.  



Didden is groot geworden dankzij de eigen mosterd, maar door-

heen de jaren bleef het productaanbod groeien. Tegenwoordig 

maakt het niet alleen konfijten, maar ook kaasdelicatessen, koude 

en warme sauzen, dressings, pastasauzen, bereide maaltijden en 

salades.  

Dit brede gamma is in verschillende Europese landen beschikbaar, 

waardoor Didden een echte internationale gelegenheid is gewor-

den. 

 

De proeftest 

 

De chefs van [Mmmmh!] hebben verschillende gerechten voorbe-

reid waarin de konfijten van Didden in verwerkt zijn, maar zoals 

gewoonlijk wordt de aanwezigen gevraagd om met enkele dingen 

te helpen. Zo worden sommige journalisten aan het werk gezet om 

gehakt te kneden tot hamburgers, terwijl anderen groenten mogen 

hakken. Het is een ideale activiteit om bij te praten of even wat te 

keuvelen, maar vanzelfsprekend kijkt iedereen vooral uit naar het 

eindresultaat. Dat komt er niet alleen in de vorm van verse ham-

burgers, maar ook van scampi’s in een tempurajasje, lenterolletjes, 

een slaatje met gerookte eend, couscous en meer.   

Wat al snel opvalt, is hoe veelzijdig de konfijten wel zijn, al is dat 

niet verwonderlijk: Didden heeft immers 15 verschillende soorten 

beschikbaar, telkens in versies van 150 en van 220 gram. Daaron-

der ook de bokaaltjes die wij met ons meekrijgen: een doosje met 

bereide veenbessen, vijgen met porte en gekonfijte uien; en eentje 

met pompoen en espelettepeper, ananaskonfijt met kardemon en 

tomaten met chili.  



 

Het zijn allemaal erg smaakvolle bereidingen waarmee je veel kan-

ten uit kunt, maar waar ook een kleine kanttekening bij mag: het 

suikergehalte van de konfijten die we mogen proeven, varieert van 

36 tot 51,2 gram per 100 gram. Dat is natuurlijk logisch, aangezien 

konfijten steunt op producten in suiker te leggen, maar gezond is 

het natuurlijk niet en dat geldt ook voor verschillende gerechten 

die voor ons worden klaargemaakt (rood vlees, gefrituurd eten, 

enzovoort). Het zou dan ook verfrissend zijn om Didden naar voren 

te zien komen met een alternatief voor degenen onder ons die be-

wuster willen eten.  

Tot dan kunnen we de konfijten van Didden van harte aanraden. 

Gebruik ze gewoon niet elke dag en vergeet vooral niet te genieten 

met mate. 

Meer info: 

http://diddenfood.com 
www.mmmmh.be 

http://diddenfood.com
http://www.mmmmh.be

