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wie krijg 
ik aan de 
telefoon?
Chantal vertelt 
je alles over de 
klantenservice

3
bekijk de 
nieuwe
gerechten
Pasen, Oranjeweken, 
Lentegerechten, en 
nóg veel meer!

spelletje:
win 3 
maaltijden
Een fles advocaat 
met slagroom én 
een toetjespakket

4 8
gratis
stroop-
wafels
bij een boodschappen-
pakket voor maar 
€11,55. Dat is handig!

9
handige
bewaar-
kalender
Knip de handige 
kalender uit en hang 
deze op!

11

genieten van de 

voorjaars 
krantmét een

koninklijk
tintje

Chantal:
“de klant

staat op de 
eerste plaats”



krant boordevol
voorjaarsvitamientjes

Hoera, de lente staat weer voor de 

deur! We laten de winter snel achter 

ons en gaan verder in het nieuwe 

seizoen met een krant boordevol 

voorjaarsvitamines. 

pasen, lente, koningsdag?
We hebben de komende maanden veel 

te vieren en daarom is deze krant dubbel 

zo dik! Stiekem keken we al even uit naar 

de lente, want we hebben zoveel nieuwe 

gerechten ontwikkeld en gekookt, dat we 

bijna niet meer kunnen wachten. 

Ondertussen was Chantal van de 

klantenservice al druk bezig met eieren 

verzamelen, want het is al weer zo Pasen.

Vergeet u de Paashaantjes (via de flyer) 

niet te bestellen?

Maar dan zijn we er nog niet, want 27 

april is onze Koning jarig, dit vieren we 

samen met u door o.a. heerlijke Oranje 

gerechten met een Koninklijk tintje.

We sluiten deze krant af met verschillende 

variaties van aspergegerechten, want die 

zijn zó lekker dat we ze u niet kunnen 

onthouden.

Dat wordt smullen dus.

Ik wens u alvast smakelijk 

eten!

Groet, Herbert

Kok Food Connect

vraag van een klant
vraag: Moet ik mijn vriesverse maaltijd eerst 

ontdooien voordat ik deze verwarm?

antwoord: Nee, het is beter om uw vriesverse 

maaltijd niet eerst te ontdooien, voordat u 

deze verwarmd. Als u de maaltijd in de 

magnetron of oven verwarmt (volgens de 

instructie op het etiket) blijft de smaak en 

de kwaliteit van de maaltijd behouden en 

heeft deze de juiste temperatuur.

Groet, Kim
Klantenservice

tip van een klant:

“ik bestel naast mijn 
gekoelde maaltijd 

ook wel eens 
vriesmaaltijden,

dat is heel handig!”
Henny, klant van Food Connect

Wist u dat u bij Food Connect heel eenvoudig 

boodschappen bij uw maaltijden kunt 

bestellen? 

Bestel bijvoorbeeld een lekker vers brood 

met kaas en melk en u heeft naast uw warme 

maaltijd ook een heerlijk ontbijtje of lunch 

klaar. Daarnaast is het ook nog mogelijk om 

de zuivelproducten en vleeswaren in kleine 

verpakkingen te bestellen. Zo hoeft u dus nooit 

meer wat weg te gooien! Maar naast ontbijt- of 

lunchproducten bieden wij natuurlijk nog veel 

meer aan, zoals lekkere stroopwafels en 

volkoren biscuits voor bij de koffie. Op pagina 

9 vindt u een gevarieerd kennismakings 

boodschappenpakket, waarmee u onze 

service eens voordelig kunt proberen.

Ga naar www.foodconnect.nl/webshop en 

bekijk hier ons uitgebreide assortiment. U kunt 

natuurlijk ook naar Chantal van de klantenservice 

bellen, via 0 888 – 10 10 10, die u graag wat 

meer informatie geeft over het bestellen van 

boodschappen! 

bestel een boodschappenpakket
voor maar €11,55

wist u 
dat...?

maaltijdtip:
vegetarische
bulgur 
schotel met
o.a. olijven

gratis 
pak stroop-

wafels
zie pag 9

wat is 
bulgur?

zie pag 10
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“Bij de klantenservice is geen dag 

hetzelfde”, vertelt Chantal. “Wekelijks 

ontvangen we bijna 1000 telefoontjes, 

waarbij we de tijd nemen 

voor iedereen die een 

vraag, tip, compliment 

of soms een opmerking 

heeft. Zoals onze bezorger 

Henny (in de vorige krant) 

al zei: Je kunt echt iets 

voor de klanten betekenen, dat geldt ook 

voor ons. We proberen ons altijd in hen te 

verplaatsen, door ze te helpen zoals we 

zelf ook geholpen willen worden. Dat is 

echt wel de kracht van Food Connect. En 

onze klanten zijn natuurlijk de beste!”. 

uitdaging en afwisseling
Maar het beantwoorden van de telefoon 

is niet het enige waar de klantenservice 

zich mee bezighoudt. “We houden ons 

naast de telefonie bezig met onder andere 

de e-mail, plaatsen van bestellingen, 

bezoekersontvangst, orderverwerking en 

het voorbereiden van de routelijsten voor 

de bezorgers. Op deze manier zijn de 

dagen erg afwisselend en uitdagend, wat ik 

super vind!” 

vrije tijd
In haar vrije tijd is 

Chantal vaak bij de 

volleybal te vinden. Ze 

houdt ervan om lekker 

in beweging te zijn! “Ik volleybal al jaren 

en geef daarnaast ook training aan een 

jeugdteam. Het is zo leuk om je hobby uit 

te kunnen oefenen en anderen hier ook in 

te kunnen ondersteunen!”, voegt Chantal 

toe. 

er wordt voor mij gekookt
“Ik houd van goed eten. Ik eet dan ook zelf 

regelmatig gerechten van Food Connect; 

het is gewoon zo makkelijk en ook nog 

eens heel lekker en verantwoord! En 

eigenlijk heel luxe, want er wordt elke dag 

voor mij gekookt, zonder dat ik de deur 

uit hoef! Geweldig, toch!”, vertelt Chantal 

lachend. “Ik heb bij Herbert (één van onze 

koks) ook al wat lekkers mogen proeven 

van de nieuwe gerechten en ik ben 

ontzettend enthousiast over de klassieke 

kip Hawaï schotel met ananas, gember en 

kerriesaus! Het is zo’n lekker fris gerecht 

met een variatie van heerlijke smaken; je 

proeft telkens weer wat nieuws. Ik kan niet 

wachten om deze te bestellen!”

Bent u ook benieuwd naar alle

nieuwe gerechten? Kijk dan snel 

op pagina 4 tot en met 7 en laat u 

verrassen door ons nieuwe aanbod. 

alvast smakelijk eten!

“we verplaatsen 
 ons in de klant”

“ik ga elke dag met heel veel plezier naar mijn werk”, vertelt 
chantal van de klantenservice enthousiast. “het contact 
met de klanten en de geweldige werksfeer zorgen ervoor 
dat ik na 5 jaar nog steeds helemaal op mijn plek ben bij 
food connect!”. we vroegen chantal snel meer over haar 
werk bij de klantenservice. 

“wekelijks 
ontvangen 

we 1000 
telefoontjes”

Door: Kim Meijer

chantal in 
het kort:

naam: Chantal Wissink

Woonplaats: Denekamp

opleiding: Facility Management

FunCtie: Medewerker klantenservice 

bij Food Connect, fulltime

HoBBy’s: Volleyballen

gereCHt-tip: Probeer de kip Hawaï 

schotel eens, deze is geweldig!
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dineren als eenkoning

voorgerecht
1. lichtgebonden venkelsoep € 0,85

met dille en stukjes venkel. Beschikbaar in zoutarm, 

glutenvrij, vegetarisch en lactose-beperkt.

hoofdgerechten
2. gebraden kippendij  € 6,65

Gebraden kippendij gevuld met groene asperge, dragonjus 

en bonne femme van krieltjes en voorjaarsgroente. 

Beschikbaar in zoutarm, glutenvrij en lactose-beperkt. 

Vegetarisch: U krijgt een champignonschnitzel met 

kerriesaus i.p.v. kip met dragonjus.

3. vegetarische italiaanse carré  € 6,65

gevuld met zongedroogde tomaatjes en kruiden met 

romige penne en spinazie. Beschikbaar in zoutarm, 

glutenvrij en lactose-beperkt: u krijgt bij al deze diëten/

afleidingen een rode mul i.p.v. de Italiaanse carré.

4. lamsgehaktballetjes  € 6,65

met ratatouille, geurige basmati rijst en jus met tijm en 

knoflook. Beschikbaar in zoutarm, glutenvrij en lactose-

beperkt. Vegetarisch: U krijgt groenteballetjes i.p.v. de 

lamsgehaktballetjes.

nagerecht
5. dessert  € 0,69  
Een heerlijke, frisse yoghurt met perzik en knapperige 

muesli. Dit dessert bevat lactose en gluten.

paasdiner
vier de paasdagen volop met onze heerlijke 

paasgerechten. uiteraard kunt u zelf uw meest 

favoriete maaltijd samenstellen. onze koks laten 

alvast hun favoriete combinaties zien.

1.

2.

4.

3. 5.

vier de pasen

AprIl

16&17

favoriet 
van 

herbert
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Koningsdag mag niet onopgemerkt 

voorbij gaan, vinden we. 

Daarom vindt u 2 weken lang een aantal 

gerechten met een Koninklijk tintje op 

onze menukaart. 

dineren als eenkoning

voor de échte  oranje fans

naast het ‘Witte goud’ wordt deze 

groente ook wel de Koning onder

de groenten genoemd, omdat het een 

heerlijke, frisse groente is.

U vindt 4 weken lang verschillende 

variaties van deze groente op ons menu. 

Dat is smullen! 

proef het wittegoud

lichtgebonden aspergesoep
met stukjes asperge.

voorjaarsgroente 

Frisse voorjaarsmix van diverse groenten, 

waaronder asperges, wortel en bonen. 

asperge-hamschotel 
Overheerlijke ovenschotel van asperges, 

hamblokjes, vers gesneden bieslook en 

preiringen! 

romige pastaschotel 
Tricolore pasta (drie kleuren pasta), met 

stukjes zalm, asperges en romige saus 

met peterselie.

Alle aspergegerechten zijn beschikbaar 

in zoutarm, glutenvrij, lactose-beperkt en 

vegetarisch.

AprIl

27

MEI

v.A.17
Een asperge groeit ontzettend snel: 

tussen de 5 en 12 centimeter per 

dag! Een witte asperge heeft de 

witte kleur doordat deze onder de 

grond groeit in tegenstelling tot de 

groene asperge.

eetweetje:

koningssoep
Een variant op de wel bekende 

koninginnesoep: een Koningssoep met 

Argentijnse pit! De klassieke basis met wat 

extra cayennepeper, kipstukjes en bieslook.

en verder op het menu...
bataat (zoete aardappel) uit de 

oven met provençaalse kruiden

oranje wortelen
oranjevla Speciaal voor Koningsdag! 
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gebonden mosterdsoep
met grove mosterd van de 

Braakhekke uit Harfsen. 

licht gebonden currysoep
met een vleugje kokos, koriander en 

preiringen.

Beide soepen zijn ook beschikbaar in 

lactose-beperkt, glutenvrij, zoutarm 

en vegetarisch.

minestrone maaltijdsoep 
van tomaat, pastaschelpjes, diverse soorten 

groente en witte bonen.

twentse humkes maaltijdsoep 
van bonen met stukjes varkenssaucijs.

Beide soepen zijn ook beschikbaar in 

zoutarm, lactose-beperkt, glutenvrij en 

vegetarisch.

nieuwe lente- en 
zomergerechten
de lente is begonnen! dat betekent niet 

alleen dat we warmere periodes kunnen 

verwachten of dat het nog langer licht 

is ‘s avonds, maar ook dat onze koks 

nieuwe gerechten hebben bedacht. 

 

U vindt deze magische gerechten op uw 

persoonlijke menukaart en in de webshop.

soepen

terug van 
weggeweest

Wekelijks staan er al verschillende soorten soepen op onze menukaart. in dit 

lente-assortiment mogen natuurlijk een aantal nieuwe soepen niet ontbreken.

bekijk 
het 

interview 
met gerard

op onze 
website

wrap met pikante kip 
Wrap met pikante kip met masala, zure room, 

paprika en gember. 

toscaanse wrap
met een vulling van kip, courgette en Italiaanse 

kruiden. 

stamppot snijbonen
Stamppot met snijbonen, uitgebakken 

spekjes en een rundergehaktbal.

Ook beschikbaar in lactose-beperkt en 

zoutarm. Glutenvrij & vegetarisch: U krijgt 

een glutenvrije en vegetarische gehaktbal.

stamppot prei
Stamppot met prei en kerrie met een 

gebakken slavink. Ook beschikbaar in 

lactose-beperkt, glutenvrij en zoutarm. 

Vegetarisch: U krijgt een vegetarische 

gehaktbal.

ovenschotel 
kip/kerrie
Ovenschotel van kip met 

ananas, aardappelen, 

prei en kerrie. 

stamppot snijbonen

Wrap pikante kip

ovenschotel

favoriet 
van 

herbert

AprIl

v.A.24

nieuw in ons assortiment is de 

mosterd van Braakhekke uit 

Harfsen, die wordt gebruikt in 

onze mosterdsoep. 

Kim (van de marketing) wilde graag 

weten waar Braakhekke ‘de mosterd 

vandaan haalt’, stapte in haar auto op 

weg naar het prachtige Gelderse dorp 

dat tussen Deventer en Zutphen ligt. 

Ga snel naar www.foodconnect.nl 

voor het interview!
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6.

8.

4.

7.

5.

2.

3.

1.

vegetarische schotel 
vegetarische schotel met 

oesterzwammen, paprika, tomaatjes, 

zwarte olijven en bulgur. Ook beschikbaar 

in lactose-beperkt en zoutarm.

frisse kipschotel 

met kippendij, paprika en limoen. Ook 

verkrijgbaar in lactose-beperkt, glutenvrij, 

zoutarm en vegetarisch.

romige pastaschotel
vegetarische pastaschotel met penne, 

tomaatjes, doperwtjes en Italiaanse 

kruiden. Ook beschikbaar in lactose-

beperkt, zoutarm en glutenvrij.

klassieke kip hawaï schotel
reepjes kippendij met ananas en gember 

in romige saus met kerrie, hierbij rijst met 

doperwten en Italiaanse kruiden. Ook 

beschikbaar in lactose-beperkt, glutenvrij, 

zoutarm en vegetarisch.

We hebben een aantal heerlijke nieuwe 

vleesvervangers op het menu gezet!

1. Groenteburger 

2. Zachte spinazie/kaas burger

3. Licht pittige Oosterse schijf

4. Vegetarische hamburger 

Bloemkool/broccoli burger (niet op de foto)

alléén op de vegetarische menukaart:

•	 Mediterraanse burger

•	 Spicy bean burger

•	 Pompoen/zoete aardappelschijf

•	 Zadenburger

Klassieke kip hawaï schotel

favoriet 
van 

chantal

Bulgur schotel

wat is 
bulgur?

zie pagina
10

1. Kipboomstammetje 

Met kaas en kalkoenham (C)

2. Kip cordon bleu 

Met gehaktvlees (B)

3. Kip Cordon Bleu filet 

Gepaneerd stukje kip, gevuld met ham 

en kaas. (let op: met een stokje) (B)

4. Kipdijburger 

Burger van kippendijvlees (a)

5. Kipschnitzel (a)

6. Kipsaucijs (a)

7. gegrilde kipkluifjes 

Zachte kipkluifjes, zonder bot! (a)

8. Kip gehaktbal (a)

nieuwe kip 
producten

nieuwe 
kip? lees 
meer op 
pag 10

vegetarische burgers

niet op de foto: 
malse kiprollade: van kippendij 

gevuld met tutti frutti (a)

varkenshaasoester: Zacht, 

mager en botermals! (a)

gebakken kipfilet (a)

uitleg dïeten en afleidingen: 
(a) Beschikbaar in lactose-beperkt, 

glutenvrij en zoutarm

(B) Beschikbaar in glutenvrij en zoutarm

(C) Beschikbaar in lactose-vrij en zoutarm

1.

2.

3.

4.
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woordzoeker
B  p  a  a  s  e  i  n  e  K  e  o  Z

o  p  K  e  t  s  e  B  r  u  n  C  H

r  e  n  i  d  n  o  Z  e  g  K  r  e

d  o  e  t  n  e  o  r  g  j  e  j  F

g  t  g  e  Z  e  l  l  i  g  n  H  r

v  n  H  d  j  i  t  l  a  a  m  a  a

o  K  i  C  e  e  n  H  r  t  a  s  v

e  r  Z  n  e  o  F  o  C  j  p  o  o

d  u  v  o  o  r  g  e  r  e  C  H  t

i  i  r  s  u  K  e  o  r  j  r  a  a

n  d  r  i  r  t  o  g  B  o  t  e  r

g  e  t  e  n  v  e  p  a  s  e  n  g

p  n  e  m  a  s  n  e  K  n  i  r  d

zoek de volgende woorden:
Asperges

Bestek

Bord

Boter

Brunch

Diner

Drinken

Eten

Fruit

Gerechten

Gezellig

Gezond

Goed

Groente

Koning

Kruiden

Maaltijd

Nagerecht

Oranje

paasei

pasen

persoonlijk

Samen

voeding

voorgerecht

voorjaar

Zoeken

Zout

uw antwoord

uw naam

telefoonnummer

e-mail

straat

postcode plaats

maak kans op  
3 maaltijden, 
een fles advocaat 
met slagroom, 
én een toetjespakket
geef de uitkomst van de 
woordzoeker in een envelop  
mee aan uw vaste bezorger.
Wie weet bent u de gelukkige 
winnaar van dit 
lekkere pakket!

veel puzzel-
plezier!

win 
3 maaltijden

én een 
verrassings-

pakket

voor de lekkerste desserts van Nederland 

nemen we u mee naar het Twentse dorpje 

Twekkelo, naar de boerderij van de familie 

roerink, waar zij al vijf generaties lang 

(!) werken aan hun ‘onmeunig’ lekkere 

producten. 

Hun verhaal begint 

in 1981 in een oude 

klompenschuur, 

waar ze een klein 

winkeltje openden 

met hun ambachtelijke 

producten die ze maakten op de boerderij. 

duurzaam
Zoals u de afgelopen tijd al kon lezen, 

houden wij ons (al enige jaren) bezig met 

duurzaamheid. Bij Zuivelhoeve hechten 

ze ook veel waarde aan duurzaamheid. 

Daarom produceren zij hun zuivel met veel 

respect voor de koeien, onze boeren en het 

milieu, een aantal voorbeelden:

weidemelk: ze gebruiken 

alleen weidemelk voor hun 

producten. Dat is melk van 

koeien die tenminste 120 

dagen per jaar, minimaal 6 

uur per dag buitenstaan.

dierenwelzijn: hun boeren zorgen 

extra goed voor hun dames. Zo liggen de 

koeien op speciale ‘koematrassen’ en zijn 

er apparaten aanwezig die een rugmassage 

verzorgen.

groene stroom: 
voor hun energie 

maken ook zij gebruik 

van 100% groene stroom 

van pure Energie, net zoals Food Connect. 

(ga voor meer informatie naar pagina 10)  

reden genoeg dus om ook u kennis te 

laten maken met hun desserts!

Houd ons assortiment in de gaten en in 

de volgende krant vertellen we u nog 

veel meer!

nieuwe samenwerking:
zuivelhoeve

lees meer
over de 

zuivelhoeve
op onze 
website“duurzame zuivel, 

gemaakt met 
respect voor onze 
koeien, boeren en 

het milieu”

We hebben een geweldig nieuwtje voor u! Binnenkort vindt u een nieuw assortiment 

aan heerlijke en gevarieerde toetjes op het menu, want wij gaan samenwerken met 

de Zuivelhoeve!
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woordzoeker

boodschappenpakket bestellen

actiecode: boodschappenpakket 1

Bestellen is heel eenvoudig. Vul het formulier volledig in en geef het ingevulde formulier 

(in een envelop) mee aan uw bezorger. Wij Bellen u vervolgens over uW Bestelling. 

Dhr. / Mevr.  Naam  

Straat 

postcode  plaats 

Vul uw gegevens volledig in:

Telefoon 

E-mail 

gratis 
pak stroop-

wafels

ontdek het gemak van verse boodschappen 
dit 

pakket
voor maar

€11,55

+
gratis 

pak stroop-
wafels

gratis

maak kennis met de boodschappenservice van 

Food Connect: lekker en handig als het u even niet 

uitkomt. Kies altijd uit een ruim assortiment, ook 

te gebruiken als tussendoortje of tijdens de lunch. 

dat is nog eens handig!

probeer onze boodschappenservice nu voordelig uit 

en bestel onderstaand pakket voor maar € 11,55. U 

krijgt er dan gratis een pak stroopwafels bij. Op en 

top genieten dus!

dit boodschappenpakket bestaat uit:

•	 1 pak sinaasappelsap (1 liter)

•	 1 pak halfvolle melk (0,5 liter)

•	 1 pak schouderham (140 gr.)

•	 1 pak jong belegen kaas  

(190 gr.)

•	 1 pot aardbeienjam (450 gr.)

•	 1 pak koffieleutjes (250 gr.)

•	 1 halfje brood boerenbruin sesam 

(400 gr.)

•	 1 rundvleessalade (150 gr.)

•	 1 gratis pak stroopwafels (320 gr.)

Wilt u dit boodschappenpakket bestellen? Vul dan het formulier volledig in en 

geef deze mee aan uw bezorger. Uw boodschappen worden samen met uw 

maaltijden bij u thuisbezorgd.

Boodschappen doen we 

toch, dan kunnen we dat 

net zo goed ook voor u 

doen!
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Wij hechten bij Food Connect veel waarde aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. daarom dragen wij graag ons steentje bij 

aan duurzame voeding! 

We houden tijdens de productie en verwerking altijd rekening met het 

milieu, dierenwelzijn en de mens. Ons doel is daarom ook om u in de 

komende jaren meer keuze te gaan bieden op het gebied van duurzame 

voeding. Maar hoe doen wij dat eigenlijk? 

Allereerst koken onze koks de verse en vriesverse maaltijden zelf, 

waardoor eventuele overschotten in het verse assortiment verpakt 

worden als vriesverse maaltijden. Deze maaltijden leveren we in 

verschillende groottes van verpakkingen, waardoor restanten ook 

tot het minimum beperkt worden. 

De maaltijden worden vervolgens 

bezorgd in onze kleine bezorgwagens, 

waarmee we gecombineerd gekoelde 

en vriesverse maaltijden bezorgen. 

Door deze combinatie kunnen we onze 

routes heel efficiënt indelen! Om het 

hele proces binnen Food Connect nóg 

duurzamer te maken, kiezen wij voor ons 

stroomverbruik voor de groenste 

stroom van Nederland van pure Energie uit Enschede. Deze energie wordt 

uitsluitend opgewekt door zon- en windprojecten uit een windmolen in 

windpark De Hondtocht in Dronten. 

geweldig toch? 

food connect voor 
duurzaamheid

lees meer
hierover 
op onze 
website

maak kennis met onze nieuwe 

kipleverancier nijland Food uit goor! 

Ook op het gebied van vlees houden 

we ons bezig met duurzaamheid. Het 

dierenwelzijn vinden we ontzettend 

belangrijk, waardoor we gekozen hebben 

voor een nóg betere kip! Maar wat 

bedoelen we met een nog betere kip? Dat 

legt Marco Nijzink, directeur van Nijland 

Food u graag uit!

“De kip van Nijland Food is een langzaam 

groeiend ras met meer leefruimte. Deze 

kip leeft daardoor ook langer. Daarnaast 

krijgen deze kippen meer daglicht, 100% 

plantaardig voer en beschikken ze over 

extra afleidingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld 

balen stro. Zo wordt het speelse en actieve 

gedrag van de kippen bevorderd, waardoor 

ze gezond en energiek opgroeien”, aldus 

Marco.  

al met al is het dus een kip die onder 

veel betere omstandigheden leeft, en 

dat komt ook de smaak zeker ten goede! 

op bezoek bij...
nijland food in goor

Fo
to

: M
ar

co
 n

ijz
in

k 
(L

ar
s 

S
m

o
o

k)

lees meer
over 

nijland 
op onze 
website

maaltijdtip: 
klassieke
kip hawaï
schotel
zie pagina 5

marco 
nijzink

wat is bulgur?
Wellicht heeft u het al eens op de menukaart 

zien staan: een heerlijk bulgur gerecht. maar wat 

is bulgur precies? Herbert (kok Food Connect) 

legt het u graag uit:

Bulgur is een graanproduct gemaakt van tarwe, dat 

oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komt. Bulgur 

ziet eruit als rijst, maar dan met grovere korrels. De 

hele tarwekorrels worden eerst gestoomd en daarna 

gebroken in kleinere stukjes. Bulgur bevat veel goede 

voedingsstoffen en volop vezels. Daarom is het een 

prima én lekker alternatief voor aardappels, (zilvervlies)

rijst of pasta. 

dit gerecht is zeker de moeite 

waard om eens uit te proberen, 

dus grijp uw kans!

zie 
pagina 7

voor onze
bulgur
schotel
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voorjaarskalender

maandag
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maart
woensdag vrijdagdinsdag donderdag zaterdag zondag
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Vergeet
niet uw
klok te 

verzetten

zomertijd 
gaat in

Bestel 
eens rode kool

Bestel 
eens een 
preisoep

heerlijk in maart!

maart: 
de maand van 
verse groenten 

en fruit

groenten en fruit 

maart is de maand van heerlijke 

verse groenten en fruit. 

U vindt voorjaarsgroenten zoals 

andijvie, rode kool, schorseneren 

en spinazie dan ook geregeld terug 

op het menu. Stel zelf uw maaltijd 

samen met deze heerlijke, frisse 

voorjaarsgroenten.

zomertijd
Op 26 maart gaat de zomertijd in. 

Uw klok moet dan 1 uur vooruit  

gezet worden. We kijken alweer 

uit naar langere en zonrijke 

avonden. Genieten dus!

tip:
knip ‘m uit 
en hang op

uw koel-
kast

maandag
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april
woensdag vrijdagdinsdag donderdag zaterdag zondag
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april: 
de maand 

van Pasen en 
Koningsdag

koningsdag

pasen
op 16 en 17 april is het weer 

pasen. Stel uw eigen paasdiner 

samen (zie pagina 6) met 

een heerlijk voor-, hoofd- en 

nagerecht. Bestelt u uw  maaltijden 

en paashaantjes tijdig? Fijne pasen!

oranjeweken
op 27 april is onze Koning jarig. 

Dit vieren wij samen met u 

maar liefst 2 weken lang. 

In week 17 en 18 vindt u oranje 

terug in uw gerechten, zoals oranje 

zoete aardappelen, een speciale 

soep, wortelen en Oranje vla.

eerste Paasdag

start asperge-
weken

Paas-
maaltijden
bestellen

tweede Paasdag

maandag

18

19

20

21

22

mei
woensdag vrijdagdinsdag donderdag zaterdag zondag

1
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aspergeweken
van week 20 t/m 23 vieren wij 

de weken van het ‘witte goud’, 

ook wel beter bekend als 

asperges! 

vier weken lang vindt u 

verschillende gerechten met 

asperges, zoals een aserperge 

soep, een asperge-ham schotel, 

romige asperge pasta schotel en 

heerlijke voorjaarsgroenten. 

Ook hier kunt u zelf uw 

aspergemaaltijden samenstellen, 

via de webshop en uw 

persoonlijke menukaart. veel 

bestelplezier!

mei: 
de maand van 
het ‘gele goud’: 

asperges

Bestel voor Pinksteren boodschappen
voor een echt

Pinksterontbijt

hemelvaart

bevrijdings-
dag

witte 
donderdag

moederdag

doden-
herdenking

Bestel eens 
verse salades

Bestel eens 
een dessert

Op 
4 & 5 juni

is het 
Pinksteren
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wat gaan we het 
komende jaar doen?

eetweetje: rode bieten
Wist u dat rode bieten heel gezond 

zijn? Ze bevatten namelijk weinig 

calorieën, maar zijn rijk aan vitamines 

en mineralen! Wij gebruiken rode 

bieten in onze zomercyclus. Stel dus 

snel uw maaltijd samen op 

www.webshop.foodconnect.nl en kies 

hier voor een heerlijk gerecht met rode 

bieten! Zo eet u lekker en ook nog 

eens gezond, heerlijk toch? 

nu 
op ons 
menu!

dit jaar brengt veel leuke dingen met zich mee voor Food Connect, en voor u! 

Met onze krant houden we onze klanten regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen 

bij Food Connect. We geven u graag een kijkje in onze agenda voor 2017.

agenda 2017
16 en 17 april Stel uw eigen Paasdiner samen

27 april Feestelijke gerechten met een Koninklijk tintje op ons menu

Mei Aspergeweken met heerlijke asperge gerechten op het menu

Juni volgende uitgave krant: zomereditie met zomerse gerechten, 
spelletjes en weer leuke prijzen te winnen!

Juli Zomerweken met een koude pastaschotel en zelfs een barbeque 

schotel. Houd onze volgende krant in de gaten.

Aug./Sept. volgende uitgave krant: najaarseditie met heerlijke herfstgerechten.

September Wereldse gerechten zoals curry, lamsvlees en Javaans stoofvlees

November volgende uitgave krant. Een speciale editie: eindejaarskrant 

met nieuws, spelletjes en speciale eindejaarsacties. Stel uw eigen 

kerstdiner samen met onze feestelijke gerechten en bestel lekkere 

oliebollen of appelbeignets.

Eten is meer dan voeding
het staat voor gezondheid,

gezelligheid en

bewustzijn

“ “

handige
bewaar-
kalender
pagina 11

bood-
schappen- 

pakket
voor maar

€11,55

+
gratis 

pak stroop-
wafels

ontdek het gemak van 
 verse boodschappen
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food connect
Plesmanweg 28

7602 PE Almelo

Antwoordnummer 140

7600 VB Almelo. 

U heeft géén postzegel nodig.

Tel.  0 888 - 10 10 10

E-mail: info@foodconnect.nl

www.foodconnect.nl

U kunt ons volgen op 

Facebook en Twitter


