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Levensmiddelenkrant

Grozette Cheese Sensation is
dé smaakmaker in de keuken

Het geheim van een scheutje
Tromp & Rueb specials azijn

Voor een makkelijke maaltijd door de week, een culinair
hoogstandje in het weekend of tijdens een gezellig
borrelmoment; met Grozette Cheese Sensation zet je in een
handomdraai iets verrassends op tafel!

Sinds 2015 wordt Tromp & Rueb azijn verkocht in
onderscheidende smaken én is de appelazijn al drie jaar het
best verkocht in Nederland (bron: IRI). Het succes smaakt
naar meer en daarom introduceren wij Tromp & Rueb
specials in een fles van 375 ml in dezelfde herkenbare
karakteristieke vorm. De brouwers hebben verrassend
passende smaakcombinaties als appelazijn verrijkt met
honing, kruidenazijn verrijkt met honing, natuurazijn
gerijpt op framboos-kardemom en natuurazijn gerijpt op
chili-venkel ontwikkeld. Deze smaakmakers zijn onmisbaar
in elk gezond gerecht met minder zout en meer smaak.
Bekijk de diverse recepten met Tromp & Rueb
azijnspecials op www.trompenrueb.nl/recepten/.

Onder de naam Cheese Sensation presenteert Grozette twee
geraspte kaasproducten met elk een eigen karakter. De
Cheese Sensation Flakes zijn al jaren favoriet bij de
gebruikers. De Flakes zijn namelijk dé ultieme smaakmaker
op bijvoorbeeld salades, carpaccio en pasta.
De Cheese Sensation Nacho is een mix van smaakvolle rode
en witte cheddar en smelt ideaal over je nachoschotel of
wraps. Beide producten zijn 100% vegetarisch!

Truffel Mayonaise van TON

Goei’ndag® klaar voor je dag

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. Ook niet voor geur-,
kleur- en smaakstoffen. Maar dit is ook helemaal niet nodig.
De ingrediënten zijn juist wat de smaak zo uniek maakt.

Door de toenemende vraag naar gezonde ontbijtproducten
voor thuis, maar zeker ook voor onderweg, introduceren wij
Goei’ndag®. Een goed begin is immers het halve werk!
Een ontbijt met de nodige eiwitten, en er zit ook nog eens
weinig suiker in. Heerlijk van smaak en de inhoud is precies
genoeg voor een vullend ontbijt. De producten zijn
makkelijk mee te nemen en onderweg te consumeren,
zodat je helemaal klaar bent voor je dag.

Het assortiment van TON bestaat uit mosterd, saus,
dressing en mayonaise.
Onze Truffel Mayonaise is romig en heeft een duidelijk
herkenbare truffelsmaak. Hij smaakt heerlijk op een
sandwich, bij carpaccio, asperges en bij friet, vlees of vis. En
weet je: we hebben ook een biologische variant!
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Goei’ndag® is er in twee smaken:
Magere yoghurt framboos met topcup (270 g) en
Magere yoghurt blauwe bes met topcup (270 g)

Robert Kroon ziet behoeftes in de markt voorgoed veranderen

‘Juist nu bewijst Foodiebox
zijn succes’
KOOG AAN DE ZAAN - “Redacteuren en social
influcencers thuis bereiken, dat is de beste een-op-eencommunicatie die je kunt bedenken”, zegt Robert Kroon,
managing director van het food & drinks PR-bureau
Kroon op het Werk. “Wij zijn de driving engine achter
de Foodybox.”
Interview | door Mathijs van Eeten

Het concept van de Foodybox bestaat
nu meer dan 7 jaar en dat stelt de
founder van de Foodybox Robert Kroon
in staat om de huidige resultaten te
vergelijken. “Die zijn boven verwachting”, aldus Kroon. “Ons voordeel is dat
we journalisten en vloggers op hun
thuisadres bereiken. Het resultaat is dat
99,9 procent van deze mensen ook
daadwerkelijk iets doet met de inhoud.
De box bereikt mensen echt en dat
merken we aan de reacties. Grote titels
melden zich nu zelfs uit eigen beweging
aan, zoals recent De Telegraaf, de
Volkskrant en Het Parool.”
De coronacrisis heeft gezorgd voor een
omslag in behoefte en oriëntatie- en
eetgedrag, merkt Kroon. “Iedereen heeft

Lunchtijd met
Rio Mare Insalatissime
Eens iets anders proberen dan je boterham met kaas voor
de lunch? Rio Mare Insalatissime is een kant-en-klare salade
met tonijn en groente. Heerlijk op zichzelf als lunch, maar
ook ideaal als lichte maaltijd voor het sporten. Lekker in een
wrap of als basis voor een uitgebreide salade. Rio Mare
Insalatissime is makkelijk overal mee naar toe te nemen. Zo
heb je altijd een gezonde maaltijd bij de hand, waar je ook
bent.
Verkrijgbaar in 4 smaakvolle varianten, voor ieder wat wils!
Op zoek naar meer inspiratie? Volg Rio Mare Nederland
op Facebook en Instagram.

Nieuw: Boomsma Limoen
Boomsma’s limoenlikeur wordt dé nieuwe zomertrend en
is gemaakt van 100% biologische limoenen. De likeur is
heerlijk fris en rijk van smaak en dit komt doordat de likeur
een perfecte assemblage is van huisgemaakt limoenextract
en limoendistillaat uit onze eigen koperen distilleerketels.
De likeur smaakt het allerlekkerst puur wanneer deze
goed koud is, maar is ook heerlijk met tonic of in een
cocktail zoals een Lime Fizz of een Scroppino!
Laat de zomer maar komen!

meer tijd om stil te staan bij wat we nu
eigenlijk eten. Er is meer bewustwording. Onze persoonlijke aanpak past daar
bij. Mediaprofessionals thuis bereiken en
het verhaal vertellen heeft zo veel meer
effect dan de klassieke massacommunicatie.”
Asperges
Als voorbeeld noemt Kroon de
Aspergebox die Kroon op het Werk
onlangs verzond naar 200 journalisten.
Er dreigde een overschot van de gezonde
groente door het wegvallen van veel
horeca. De ‘Help de telers’-boodschap
sloeg meteen aan bij journalisten, met
onder andere een groot verhaal in de
Telegraaf als resultaat. “Er liggen kansen

voor de levensmiddelenbranche om
consumenten uit te dagen eens anders te
gaan koken nu de tijd en behoefte er
zijn om goed te eten in plaats van
snackification en het kopen van goedkoop rommeleten. Mensen hebben de
tijd om na te denken wat ze nu eigenlijk
eten en drinken en nemen die tijd ook.
Onze Lentebox ging 8 april de deur uit
en de reacties zijn zeer positief. Dat
verwacht ik ook voor de Zomerbox in
juni, want de situatie lijkt voorlopig niet
te veranderen. Mensen willen nu
eenmaal gezond leven.”
Food- en drinksproducenten kunnen
zich aanmelden voor de Foodybox: 020
4820824. Goedkoper dan een rondje tv
of radio en 10 x effectiever.

Amarula Vanilla Spice –
Made from Africa

De lekkerste saus voor je
asperges

Gemakkelijk en gezond genieten
van een heerlijke maaltijd

SToK, de eerste cold brew
coffee in Nederland!

Geniet van Afrika in een fles! Deze bijzondere likeur
wordt gemaakt van unieke Afrikaanse ingrediënten: het
begint met de exotische marulavrucht die slechts enkele
weken per jaar groeit. Deze wordt gedestilleerd en gemengd
met verse room, vanille-extract uit Madagaskar en gember
uit Nigeria.
Zo ontstaat Amarula Vanilla Spice: een heerlijk volle en
romige crèmelikeur met een vleugje vanille en warme
kruiden zoals gember.
Amarula Vanilla Spice drink je puur, gekoeld of on-therocks, maar is daarnaast ook heerlijk door de koffie/
chocolademelk of in cocktails!

De vogels beginnen weer te fluiten, en de dagen worden
steeds langer. De lente staat weer voor de deur! Net als de
krokussen komen de asperges ook uit de grond. Nederland
kan weer heerlijk genieten van het witte goud.

Euroma innoveert continu, vanaf medio maart zijn er drie
nieuwe varianten Wereldse Melanges geïntroduceerd,
Turkse shoarmakruiden, Amerikaanse cajunkruiden en
Hollandse aardappelkruiden. Ook de Original Spices is een
variant rijker, met de heerlijke Soto kruidenmelange.
De kruiden en specerijen van Euroma zijn 100% puur.
Dat betekent dus niet alleen dat er geen suiker of zout in
zit. Maar ook dat er überhaupt geen onnodige ingrediënten
aan toegevoegd zijn. De producten bevatten alleen pure
ingrediënten die niet zijn bewerkt, zoals kruiden en
specerijen. Op die manier blijft het gezond en kun je naar
hartenlust kruiden en specerijen toevoegen en zo heerlijke
gerechten creëren.
100% puur, 100% zoutvrij, 100% smaak.

Danone zet de categorie gekoelde koffie in de spotlight,
met de nieuwe innovatie: SToK cold brew coffee. De vraag
naar koude koffievarianten neemt sinds een aantal jaren
fors toe. Binnen retail & horeca, waaronder supermarkten
en het groeiende on-the-gosegment, is er steeds meer
behoefte aan variatie op het gebied van koffie.
Een in Nederland nog vrij onbekende vorm van gekoelde
koffie is de meer toegankelijke cold brew coffee, een
gekoelde koffiedrank die past bij meerdere gebruiksmomenten op de dag. Het resultaat is een gekoelde koffie
met een mooie zachte smaak die weinig tot geen suiker
bevat. SToK cold brew coffee: brewed low & slow.

Naast krieltjes, ham en eieren mag een aspergesaus
natuurlijk niet ontbreken op je bord. Daarvoor heeft MAGGI
twee overheerlijke sauzen, namelijk MAGGI Asperge
sausmix en MAGGI Kant & Klare Aspergesaus. Beide zijn in
een handomdraai klaar, zodat jij weer snel kan genieten van
het lenteweer. Kijk voor al onze lekkere aspergerecepten op
maggi.nl/recepten. Eet smakelijk!

