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Bonne Maman Meer Fruit Minder Suiker: extra veel fruit
voor een intense fruitsmaak
Bonne Maman Meer Fruit - Minder Suiker zijn heerlijke
fruitspreads die bij de meeste supermarkten te vinden zijn in
het jamschap.
Voor de recepturen selecteert Bonne Maman de mooiste
vruchten en wordt er minder suiker gebruikt dan in
traditionele jam, waardoor de rijke en intense smaak van fruit
wordt onthuld.
Een ‘haute couture’-ervaring met een nog intensere
fruitsmaak dankzij een kortere kooktijd. Elk potje is gevuld
met echte stukken fruit. Bonne Maman Meer Fruit - Minder
Suiker is er om jezelf te verwennen!

Levensmiddelenkrant

Verse groenten van eigen
bodem

Furikake – Heerlijke kunst
in de keuken!

Rechtstreeks uit Italië:
de Cumelo!

De lekkerste groenten komen natuurlijk van eigen
bodem!

Al gehoord van Furikake? Dit is een typische Japanse
kruidenmengeling op basis van sesam. Letterlijk betekent
het ‘product om te strooien’.

Ook dit jaar kunnen we in de
Nederlandse zomer genieten
van een stukje Italië. De
Cumelo ligt namelijk weer t/m
augustus in het fruitschap bij
Jumbo. Vorig jaar maakten we
al even kennis met dit
streekproduct dat uitsluitend
geteeld wordt in Puglia (Italië).
Door de lokale bevolking is
deze ook wel bekend als
“Barattière” en hier word het
product al eeuwenlang gegeten bij het ontbijt of als een
zomerse salade.

Vaneigenbodem.nl is dé plek waar je alles te weten komt
over de mooiste versproducten van eigen bodem. Ontdek
hier alles over seizoenen en de producten van de
gepassioneerde telers met vakkennis van ZON fruit &
vegetables, een coöperatie van circa 175 telers die samen
zorgen voor de teelt en aanvoer van dagelijks vers geoogste
groenten en fruit.
Ontdek op onze website en social media hoe je onze
dagelijks verse groenten en fruit het beste kunt bewaren en
laat je inspireren met lekkere recepten.

Lima heeft recent 3 harmonieuze Furikake-mengelingen
gelanceerd: Zeewier, Masala en Pepper Seasoning. Deze
mengelingen zijn biologisch, gebalanceerd en van nature
rijk aan voedingsstoffen.
Eenvoudig en makkelijk te gebruiken net zoals zout en
peper in de westerse keuken. Strooi de Furikake op warme
rijst zoals de Japanners het traditioneel doen. Het kan ook
gebruikt worden op groenten, gemengde salades, tofu, pasta
maar ook om je onigiris, sushi, poké bowl en ramen op
smaak te brengen! Alle Lima-producten zijn te koop in de
natuurvoedingswinkels. Meer info en receptideeën staan op
www.limafood.com
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Hoewel het uiterlijk doet vermoeden dat het product een
meloensmaak heeft, lijkt de frisse licht zoete smaak ook op
dat van komkommer. Maar dan wel met een wat stevigere
bite. De Cumelo is het lekkerst als je hem ijskoud serveert.
Voor inspiratie volg ons op Instagram @cumelo_nl en deel
jouw receptcreatie met ons via #cumelo.

Foodybox bevat meer natuurlijke producten dan ooit

‘Eerlijkheid duurt het langst’
KOOG AAN DE ZAAN - “De markt heeft
behoefte aan eerlijkheid en echtheid”,
merkt Robert Kroon, managing director
van het food & drinks PR-bureau Kroon op
het Werk. Dat ziet hij terug in het aanbod
van producten voor de Foodyboxen. Tevens valt het hem op dat steeds meer
eerlijke producten terrein winnen. “Gelukkig mogen wij ook voor deze merken
en producten werken.”
Interview | door Mathijs van Eeten
De markt beleeft een interessante tijd,
zien ze bij Kroon op het Werk. “We
signaleren een enorme ommezwaai naar
échte en eerlijke producten”, zegt Kroon.
“Die zie je in de Foodybox terugkomen.
Boter zonder palmolie, veel groenten en
fruit, vleesvervangers gemaakt van
peulvruchten en niet van soja, eerlijke
melk met smaak. ElkeMelk is daar een
goed voorbeeld van. De Foodybox Herfst,
die in oktober 2020 op de markt komt,
bevat een aantal producten die vallen in
de categorie Nonprocessed Foods. Ik
juich het toe als zich meer producenten
aanmelden voor deze box.”
Kleinschalig
Kroon verwacht dat deze trend nog

Pallini Limoncello Cream –
het perfecte huwelijk tussen
Pallini Limoncello en verse
kokosolie!
Aan de basis van Pallini Limoncello
Cream ligt Pallini Limoncello welke
wordt gemaakt van Sfusato Amalfitano
citroenen die enkel groeien aan de
Amalfikust in de buurt van Napels.
Deze citroenen worden met de hand
geplukt, vervolgens weken de schillen
van deze citroenen in pure alcohol.
Door vervolgens verse kokosolie, water
en een beetje suiker toe te voegen
ontstaat Pallini Limoncello Cream: een
puur product met heerlijke, frisse,
ronde en zijdezachte smaak.
Pallini Limoncello Cream is vegan,
vrij van lactose en gluten en er worden
geen kunstmatige geur- of
smaakstoffen aan toegevoegd.

Borrelen, daar hou ik van!
Een lange zomeravond, heerlijk borrelen met vrienden of
familie. Wie kent dat niet? Daar horen dan uiteraard ook
lekkere hapjes bij. En dus komt Stegeman met iets nieuws!
De helden binnen het assortiment droge worst, cervelaat en
chorizo zijn nu ook verkrijgbaar in snackingformaat.
De cervelaatballetjes en chorizoballetjes zijn verkrijgbaar
bij o.a. Albert Heijn, Dirk en Deka.
De cervelaat sticks en chorizo sticks zijn verkrijgbaar bij
o.a. Jumbo, Plus, Coop, Deen.
Volg ons op Facebook en Instagram voor meer informatie
over ons nieuwe assortiment.
Stegeman, daar hou ik van!

Verantwoord genieten
met Tante Fanny Rustiek
pizzadeeg
Al meer dan 20 jaar is Tante Fanny de specialist in vers
deeg op rol.
Naast Tante Fanny pizzakit, pizzadeeg en spelt pizzadeeg
op rol heeft Tante Fanny in 2019 Tante Fanny pizzadeeg
‘Rustiek’ geïntroduceerd. Dit pizzadeeg is een combinatie
van speltbloem en volkoren tarwebloem. Het fijngemalen
graan zorgt voor een rustieke uitstraling, een volle smaak
en een krokante bodem. Het is rijk aan vezels en licht
verteerbaar. Het deeg is bakklaar uitgerold op bakpapier.
Samen met het potje tomatensaus kun je jouw
huisgemaakte pizza naar hartenlust beleggen met verse
ingrediënten. Formaat: ca. 36 x 24 cm.
Dit product richt zich op een verantwoorde
doordeweekse maaltijd.
Tante Fanny Rustiek pizzadeeg is verkrijgbaar
bij Albert Heijn, Deen, Picnic en Dekamarkt. Laat
je inspireren op tantefanny.nl

Golden Sweet: de nieuwe
smaaksensatie in tomaten
Deze zomer krijgen we te
maken met een nieuwe
tomatensoort in het
tomatenschap: de Golden
Sweet. Deze goudgele
verschijning zal binnenkort
beschikbaar zijn bij diverse
retailers en zal je qua smaak
doen verrassen!
Ze hebben namelijk een frisse bite en een intens zoete,
volle tomatensmaak, wat je misschien niet zou verwachten
door de kleur. Daarnaast niet alleen qua smaak, maar ook
qua kleur echte pareltjes in bijvoorbeeld een frisse zomerse
salade. Voor de beste smaaksensatie bewaar je ze dan ook op
kamertemperatuur. Kijk voor receptinspiratie met troscherrytomaatjes op: www.verseoogst.nl

wel even doorzet. Sterker nog: “Hij is
nog maar net begonnen. De wereld
vraagt namelijk om eerlijk, zorgvuldig
geproduceerd voedsel. We zijn doorgeschoten in massaproductie en dat keert
zich nu tegen ons, als maatschappij.
Virussen ontwikkelen zich in grote
veestallen, slachterijen en fokkerijen om
maar een voorbeeld te noemen. Daar
kunnen we niet mee doorgaan. Ik ben
een groot voorstander van natuurlijke,
diervriendelijke, biologische producten.
Daarom werken we als PR-bureau niet
meer samen met fabrikanten die zijn
gelieerd aan de bio-industrie en een
bedreiging zijn voor onze aarde”, aldus
de managing director van Kroon op het
Werk.

Belze Majoneis van TON
Onze aanvoerder, de Belze Majoneis.
Een volle, romige smaak, fris en iets zuurder dan gewone
mayonaise. Zoals de naam al zegt: gemaakt naar Belgisch
recept. Deze mayonaise bevat natuurlijke ingrediënten.
Geen suiker, geen E-nummers en geen geur- en
smaakstoffen.
Belze Majoneis smaakt heerlijk bij friet, op sandwiches en
bij salades. En ken je zijn teamgenoten al? De Hollandse,
Franse en Spaanse…!
Kijk voor meer informatie en inspiratie op onze website:
www.van-ton.nl. En volg ons op Instagram:
@eerlijkesmaken_vanton.

Vier het jubileum

Kroon op het Werk viert 13 september haar 20-jarig jubileum in de
buitenlucht. “We organiseren een
foodmarkt in het Amsterdamse Bos
waar onze klanten kans krijgen om
hun producten laten proeven. Aanwezig op dit jubileumfeest zijn journalisten, social influencers, inkopers en
categoriemanagers van supermarkten
en stakeholders uit het food & drinksegment. Bedrijven die een kraam
willen huren op deze foodmarket
betalen € 300 inclusief marktkraam.
Aanmelden via e-mail bij: robert@
dekroonophetwerk.nl.

Yellowburger: de bak en bbq
sensatie van 2020
Yellowburger is dé burger van echte kaas die makkelijk in
de pan en op de barbecue is te bereiden en het
allerbelangrijkste: hij smelt niet! Deze kaasburger van
Cheese Rebelz is gemaakt volgens Goudse kaas-receptuur,
zonder kunstmatige toevoegingen en VLOG-gecertificeerd.
De bereiding is zo simpel! Even aan beide kanten bakken
zonder boter of olie en je zet een ideale vleesvervanger op
tafel. Yellowburger is geschikt voor vegetariërs en
flexitariërs, maar ook echte vleeseters zullen genieten van
deze kaasburger.
Kaas, kaas, kaas. Het is gezond, bevat veel eiwitten en
voor alle doeleinden geschikt. Op brood, door de salade, bij
de borrel of als burger met een lekkere smaakvolle saus!
Inspireer jezelf op www.yellowburger.nl.

De Golden Sweet is een tomaatje van pure Nederlandse
bodem en is duurzaam geteeld door Duijvestijn Tomaten in
Pijnacker.

Bij van TON doen wij zoveel mogelijk zelf. Wij wegen de
ingrediënten zelf af. Daarna voegen wij ze handmatig
samen. Met liefde en precisie.
Omdat wij alleen verse, pure ingrediënten gebruiken, is er
geen plek voor conserveringsmiddelen. Maar dit is ook
helemaal niet nodig. De ingrediënten zijn juist wat de
smaak zo uniek maakt.

