
Seprosa® is een Haspengouwse mousserende wijn, gevinifieerd en gebotteld van Has-
pengouws fruit. Vanuit een idee, een passie, een missie van Eddy Leclere en zijn vrouw 
is Seprosa® ontstaan in samenwerking met prof. dr. Ghislain Houben van wijndomein 
Hoenshof. Eddy vertelt ons meer. 

Trots op Sint-Truiden: Seprosa®

Haspengouwse bubbels van Haspengouws fruit

Hoe kwam je op het idee om 
Seprosa® te maken? 
Er zijn 2 triggers die ons inspireerden om 
een mousserende wijn van ‘ons fruit’ uit 
Haspengouw of andere regio’s te maken. 
Dus geen klassieke cider, maar een bub-
belwijn die op dezelfde wijze en met het-
zelfde resultaat als een champagne wordt 
gemaakt.  
 
Als leraar van de Tuinbouwschool hoorde 
ik over de ciderproductie die vroeger in de 
Tuinbouwschool floreerde en over de hila-
rische verhalen die hierdoor ontstonden. 
Deze ciderbereiding stopte in de jaren ’50, 
maar we hebben toch 2 flessen ‘Edelhalbi’ 
kunnen bemachtigen. Bovendien werken 
we nog steeds samen met Hasp-O Stads-
rand.  
 
Daarnaast inspireerden de bezoeken aan 
Normandië ons en stelden we ons de vraag 
waarom cider bij ons niet meer zo in trek 
was, want België is een bubbelland.  
 

Vanwaar de naam Seprosa®? 
De naam Seprosa® werd tijdens de Inter-
nationale Marketing projectweek van UCLL 
in Leuven ontwikkeld en door een interna-
tionale jury verkozen. Seprosa® of 3 maal 
gezondheid waarbij ‘se’ de afkorting is van 
het Arabische ‘seha’ voor gezondheid, ‘pro’ 
van proost en ‘sa’ van santé. 
 
Zijn er verschillende soorten 
Seprosa®? 
De ‘Haspengouwse bubbel’ of de huidige 
Seprosa® ‘PomBulles’ was het lancerings-
project, gevolgd door de variëteiten ‘QTee’ 
op basis van de gelijknamige peer en ‘Pom-
rise’, een blend van appel met zoete kers, 
voor de rosé-liefhebbers. Momenteel bie-
den we een nieuwe rosé aan, de Seprosa® 
‘PomRouge’, op basis van de ‘Red Love’ 
appel met zijn typisch rood vruchtvlees. 
 
Wat is het droomscenario? 
In België worden jaarlijks meer dan 60 
miljoen flessen met mousserende wijnen 

ingevoerd. Als we deze markt beetje bij 
beetje kunnen innemen met bubbels gevi-
nifieerd van ‘ons fruit’, dan betekent dit dat 
we een belangrijke alternatieve afzetmarkt 
voor het fruit van hier creëren. 
 
Mijn grootste wens is dat we binnenkort 
op de vele terrassen en feestjes met een 
glaasje Seprosa® iedereen terug een goede 
gezondheid kunnen wensen. Niet met de 
klassiekers zoals santé of proost, maar met 
Seprosa®! 
 
Seprosa kan bij verschillende lokale hande-
laars aangekocht worden, onder andere in 
de streekproductenwinkel van Toerisme. 
 
www.seprosa.be


