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Kok Jelle:
“je wordt 

geen kok, je 
wordt als kok 

geboren”

verse 
gerechten 

Voor thuis



elke dag weer genieten
Hoera! voor u ligt de eerste uitgave van  

de krant van Food Connect die u, als 

vaste en gewaardeerde klant van ons 

ontvangt. 

Geregeld stellen wij u op de hoogte van 

de ontwikkelingen bij Food Connect. 

Maar we hebben u nog zoveel meer 

leuks te vertellen dan alleen de nieuwe 

gerechten. Zo informeren we u ook 

graag over speciale acties en geven we 

u een uniek kijkje in het leven van onze 

medewerkers. 

In deze eerste editie maakt u kennis 

met onze topkoks Jelle Wagenaar 

en Ruud Lansink. Zij bedenken de 

heerlijke gerechten die u wekelijks op de 

menukaart vindt, koken en proeven deze 

gerechten, voordat het bij u thuis wordt 

bezorgd.

Naast leuke verhalen, vertellen we u ook 

graag over de ontwikkelingen bij onze 

klantenservice en dagen we u uit met een 

smakelijke puzzel, waarbij u een prijs kunt 

winnen.

Ook bieden we u speciale acties aan, 

waarmee u met korting een smakelijk 

maaltijdpakket kunt bestellen. Gewoon, 

omdat we u belangrijk vinden en 

waarderen.

Veel leesplezier en tot 

de volgende editie.

Groet, Wim Swier,

Eigenaar Food Connect

Vraag Van een klant
vraag: Wat betekent de (v) achter sommige 

gerechten op de menukaart?

antwoord: 

De (v) die achter sommige gerechten staat, 

betekent dat het gerecht varkensvlees 

bevat.

Groet, Kim
Klantenservice

compliment:
“de gerechten uit 

het nieuwe Vriesboek 
smaken net zo lekker 

als ze eruitzien”
Gerard, klant van Food Connect

maaltijdtip:
boerenkool 
met een 
lekkere 
speklap

u bent al bekend met onze heerlijke maaltijden, 

maar heeft u ook al kennis gemaakt met ons 

gevarieerde aanbod aan voor-, bij- en nagerechten?

We bieden u naast de warme maaltijden, diverse 

soepen en toetjes aan. Heeft u de ene dag zin in een 

groentesoepje vooraf, maar de andere dag toch liever een 

lekkere vruchtenyoghurt na? Dit is geen probleem. U kiest 

zelf de hoeveelheid voor-, bij- en nagerechten die u wilt 

bestellen en beslist vervolgens zelf wanneer u deze gaat 

eten. Lekker gemakkelijk! 

Vraag 
gratis het 
Vriesboek 

aan op 
pag. 8

Varkens nekkarbonade met 
aardappelpuree en spruitjes

maak uw maaltijd af met 
een Voor-, bij- en nagerecht

10%
korting
zie pagina 8
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“Ik ben als kok geboren”, vertelt Jelle 

lachend. “Het zat van kleins af aan al in 

mij en ik heb de kans gekregen om van 

mijn passie ook mijn beroep te kunnen 

maken. Zo heb ik, na het behalen van de 

titel ‘meesterkok’ (dit is de hoogste titel 

die een kok kan behalen), in 2002 mijn 

eigen restaurant ‘Het Seminar’ geopend in 

Zenderen. Koken is voor mij een manier 

om deze passie elke dag opnieuw te 

beleven”, vervolgt hij. 

Ruud herkent zich hier in, echter heeft 

hij via een kleine omweg zijn droombaan 

gevonden. “Ik heb altijd al affiniteit gehad 

met voeding, koken en bakken. 

Via een bakkersopleiding heb ik uiteindelijk 

gekozen voor het koksvak, en dit past 

ontzettend goed bij me. Ik krijg er veel 

energie van wanneer klanten echt genieten 

van de gerechten die we ontwikkelen”, licht 

Ruud toe.

tips Van klanten
“Het bijhouden van trends, tips en de 

behoefte van klanten inspireren ons tot 

nieuwe gerechten. Op dit moment zijn 

dat bijvoorbeeld de Aziatische invloeden, 

maar we blijven ook ontwikkelen met 

nieuwe Hollandse gerechten. Favoriet van 

mij is de stamppot vergeten groenten, 

ik kan daar erg van genieten!”, vertelt 

Jelle. Het lievelingsgerecht van Ruud is 

de vegetarische bulgurschotel; “Naast de 

‘Hollandse pot’ houd ik ook erg van de 

apartere smaken. We zijn blij dat we onze 

klanten een gevarieerde menulijst kunnen 

bieden, allen uiteraard in een vertrouwd 

Food Connect jasje”, sluit Ruud lachend af. 

Wilt u ook weten over welke gerechten 

ze het hebben? Op 

pagina 4 en 5 vindt u 

deze favorieten en op 

pagina 6 vindt u een 

leuke aanbieding.

wie kookt er Voor mij?

“alles wat ik om me heen zie, inspireert mij tot nieuwe recepten. ik kan door 

de tuin lopen en aan de hand van een kruid dat ik zie een nieuw gerecht 

bedenken”, vertelt kok ruud lansink. Jelle Wagenaar, meesterkok, knikt 

toestemmend. “Het is een continu proces; koken is mijn passie en elke ingeving 

kan leiden tot een nieuwe maaltijd”, vertelt hij. ruud en Jelle zijn beiden 

werkzaam bij Food Connect, zij bedenken en koken de gerechten, speciaal 

voor u. Wij vonden het tijd om ze het ‘schort van het lijf’ te vragen over hoe ze 

tot een gerecht komen, wat hen inspireert en waarom ze kok zijn geworden.

bekijk 
hun 

faVorieten
op pagina 

4 & 5

jelle & ruud
in het kort:
naam: Jelle Wagenaar. Woonplaats: 

Oldenzaal. Opleiding: Meesterkok 

Functie: Kok/Productontwikkelaar, 

1 dag in de week bij Food Connect. 

naam: Ruud Lansink. Woonplaats: 

Borne. Opleiding: koksopleiding. 

Functie: Kok/Productontwikkelaar,

fulltime bij Food Connect.

“ik heb Van 
mijn passie 
mijn beroep 
gemaakt”

klantteVredenheid
Onze klantenservice wordt door u 

beoordeeld met een 8,5! en dat vinden we 

super! in de afgelopen jaren hebben we al 

veel verbeteringen kunnen doorvoeren, 

zodat we u nóg beter kunnen helpen. 

Zo hebben we het afgelopen jaar de wachttijd 

van uw telefoontjes verkleind. 

Maar wat doet onze klantenservice nu 

nog meer? Naast het beantwoorden 

van telefoontjes en e-mails, plaatsen 

zij bestellingen voor u, bereiden ze de 

bezorglijsten voor, zodat onze bezorgers op tijd 

kunnen vertrekken en proberen we de beste 

klantenservice te worden van Nederland! En 

dat doen we natuurlijk samen met u!

klanten-
serVice cijfer 

8,5

jelle

ruud

Door: Tessa van der Veer

geen
bezOrg-
kOsten
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Onze koks hebben weer heerlijke 

ingrediënten in de nieuwe gerechten 

verwerkt, zoals oesterzwammen. Deze kunt 

u bijvoorbeeld proeven wanneer u kiest voor 

het wildstoofvlees. maar waar halen wij onze 

oesterzwammen vandaan? 

licht gebonden 
goulashsoep:
Goed gevulde goulashsoep met 

rundvlees, paprika, chilipeper en uien

gebonden 
knolselderijsoep:
Licht gebonden soep met stukjes 

knolselderij en bladselderij

heldere jachtsoep:
Krachtige, heldere bouillon met o.a. 

champignons, uien en spek

pompoensoep:
Licht gebonden soep van 

flespompoenen

als u om u heen kijkt, zien we alweer 

dauw, spinnenwebben en in de ochtend 

mistbanken: de eerste tekenen van de 

herfst dienen zich alweer aan. 

en bij deze mooie maanden horen ook 

nieuwe gerechten, zoals een stoofgerecht 

of de altijd lekkere ‘snert’!

Onze koks zijn daarom al volop bezig geweest 

om nieuwe, lekkere en gezonde gerechten 

samen te stellen voor onze najaarsmenu’s.

Onderstaand vindt u een overzicht van 

de nieuwe producten die vanaf 3 oktober 

verspreid over onze menu’s staan.

nieuwe 
gerechten

soepen

luxe Vleesgerechten

kipbaconsteak:
Gebakken mals kippendijvlees 

omwikkeld met bacon. (Verkrijgbaar in 

lactosevrij en glutenvrij)

hazenpeper:
Ouderwets lekkere hazenpeper met 

zachte stukjes hazenpoulet, uien en 

champignons. (Verkrijgbaar in zoutarm)

wildstoofVlees:
Botermalse wildstoof van 

wildzwijn en hert met 

cranberry’s, 

oesterzwammen 

en zilveruitjes.

(verkrijgbaar in zoutarm, 

lactosevrij, glutenvrij en 

zoutarm/kalium beperkt)

heldere najaarssoep:
Heldere groentebouillon met 

romanobonen, soepballetjes en 

vermicelli

mals gebakken kipfilet 

geserveerd met kruidenboter van 

Jan van den Berg uit Holten.

kalkoenfiletlapje 
met shiitakes en uitjes. (Verkrijgbaar 

in zoutarm). Onze shiitakes komen 

van de familie Masselink uit Tilligte. 

Varkensschnitzel 
met gebakken oesterzwammen, 

uien en spekjes. (Verkrijgbaar in 

zoutarm).

Onze oesterzwammen halen wij van 

de oesterzwammenkwekerij van de 

familie Geerink uit Langeveen.

op bezoek bij...
oesterzwammen-
kwekerij geerink

bekijk 
het 

interView 
met gerard

op onze 
website

Vlees- of stoofgerechten:

Hazenpeper

Wildstoofvlees

faVoriet 
Van 

ruud

faVoriet 
Van 

jelle

op stap naar langeVeen...
Hiervoor gaan wij naar familie Geerink in Langeveen 

(Overijssel). Zij zijn in 1996 op hun boerderij 

begonnen met het kweken van oesterzwammen. 

De oesterzwammen groeien op een pakket van 

stro en worden handmatig geoogst als de trossen 

volgroeid zijn. Het stropakket waarop ze groeien 

is een zeer verantwoorde groeibodem, omdat 

het 100% natuurlijk is en de oesterzwam zijn 

heerlijke specifieke smaak geeft. Daarnaast zijn 

oesterzwammen cholesterolverlagend, bevatten 

deze weinig vet, en een hoog eiwitgehalte, wat 

betekent dat het ook nog eens gezond is! 

Onderstaande soepen zijn ook verkrijgbaar in: zoutarm, lactosevrij, glutenvrij 
en vegetarisch. Pompoensoep is enkel verkrijgbaar in zoutarm/kalium beperkt
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samengestelde 
gerechten

stamppot boerenkool
traditionele Hollandse 

boerenkoolstamppot met 

vleesjus en een gebakken 

speklapje. (verkrijgbaar in 

zoutarm, lactosevrij, glutenvrij 

en zoutarm/kalium beperkt)

“Ik hou enorm van de Hollandse 

pot en met name de stamppotten. 

Boerenkool is mijn favoriete gerecht: 

het heeft een volle romige smaak, 

en het speklapje maakt het gerecht 

helemaal af!

faVoriet Van kim:

Ook dit seizoen bieden wij u weer nieuwe samengestelde gerechten aan. naast 

onze favorieten zoals boerenkool en ‘snert’, die niet kunnen ontbreken op 

uw menu, hebben wij ook heerlijke nieuwe gerechten ontwikkeld. probeer ze 

allemaal uit!

elzasser zuurkoolschotel:
Klassieke elzasser zuurkoolschotel met 

aardappel, uitgebakken spekjes en stukjes 

ananas.

bruine bonenmaaltijdsoep:
Goed gevulde maaltijdsoep met 

bruine bonen, stukjes rookworst, 

aardappel en spekjes. 

(verkrijgbaar in zoutarm, lactosevrij, 

glutenvrij en vegetarisch)

nieuw: bulgurschotel
Een vegetarische schotel gemaakt met 

bulgur, oesterzwammen, tomaatjes 

en zwarte olijven. Bulgur is gebroken 

tarwekorrels. (verkrijgbaar in zoutarm en 

lactosevrij)

chili con carne:
Bruine bonenschotel met chilipeper, 

rundergehakt, mais en uien met witte 

rijst. (verkrijgbaar in zoutarm, lactosevrij, 

glutenvrij en vegetarisch)

stamppot met snijbonen met 
een runderstoofpotje:
Gestoofd rundervlees met uien, spek en 

champignons met stamppot van snijbonen

(verkrijgbaar in zoutarm, lactosevrij, 

glutenvrij en zoutarm/kalium beperkt)

nieuw: witlofschotel
Smeuïge witlofschotel met witlof, 

stukjes ham en aardappel. 

stamppot Vergeten groenten 
met een rundersaucijs:
Een heerlijke stamppot met pastinaak, 

knolselderij, snijbonen en rozijnen. 

(verkrijgbaar in zoutarm, lactosevrij, 

glutenvrij en vegetarisch)

nieuw: romige pastaschotel
Vegetarische pastaschotel gemaakt 

met penne, tomaatjes, doperwtjes en 

champignons met Italiaanse kruiden. 

(verkrijgbaar in lactosevrij en glutenvrij)

topper!

groenten:
koolraap à la crème:
Gekookte koolraapblokjes in een romige 

saus. (verkrijgbaar in zoutarm, glutenvrij en 

zoutarm/kalium beperkt)

pastinaak met bladselderij:
Oerhollandse groente. (verkrijgbaar in 

zoutarm, lactosevrij en glutenvrij)

faVoriet 
Van 

jelle

erwtenmaaltijdsoep:
Het is weer wintertijd! De echte ‘snert’ 

van spliterwten met stukjes rookworst, 

knolselderij en varkenspoulet. 

(verkrijgbaar in alle diëten)

faVoriet 
Van 

ruud
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woordzoeker
O  l  l  e  b  k  l  e  m  k  s  i  n  t

k  e  t  n  e  k  r  a  v  l  e  F  a  t

t  k  s  e  s  D  g  t  s  r  e  k  e  r

H  k  r  t  t  n  e  p  O  t  v  p  b  e

u  e  O  e  e  u  g  k  t  p  O  e  p  t

i  r  v  t  k  r  e  W  a  s  s  O  r  a

s  t  r  O  O  i  z  O  u  t  F  t  F  s

s  O  m  e  n  u  e  W  e  a  i  r  u  r

n  s  n  e  r  t  l  l  a  l  D  i  e  H

e  t  D  J  i  t  l  a  a  m  a  k  H  H

e  u  e  s  r  e  i  s  p  i  n  a  i  s

u  m  b  u  n  u  g  e  z  O  n  D  J  p

W  e  i  J  b  r  O  O  D  l  i  W  n  s

W  i  n  t  e  r  i  J  s  H  a  g  e  l

Appel

Bestek

Bestellen

Brood

Dauw

Donker

Eten

Gezellig

Gezond

Groente

Hagel

Herfst

Hutspot

IJs

Jus

Kerst

Kip

Lekker

Maaltijd

Magnetron

Melk

Menu

Muts

Oesterzwam

Pen

Rund

Shiitake

Sint

Sjaal

Sneeuw

Snert

Spin

Stoof

Strooizout

Tafel

Thuis

Trui

Ui

Varken

Vers

Vorst

Website

Wild

Winter

zoek de Volgende 
woorden:

maak kans op 5 maaltijden, 
een fles adVocaat met slagroom, 
bakleVer en een fleecedeken.
stuur de uitkomst in een envelop gratis 

op naar: Food Connect, 

antwoordnummer 140, 

7600 vb almelO

win 
5 maaltijden

én een 
Verrassings-

pakket

uw antwoord

uw naam telefoonnummer

eetweetje: witlof
Witlof is een bladgroente en familielid 

van de andijvie. In Nederland eten we 

gemiddeld 3 kilo witlof per jaar, omdat 

het naast een lekkere groente, ook heel 

gezond is. Er zitten weinig calorieën in 

en juist wel veel voedingsstoffen zoals 

vezels, vitamines en mineralen. 

maaltijdpakket
bestel een maaltijdpakket van 7 maaltijden (naar keuze) 

en ontvang deze maaltijden eenmalig gratis thuisbezorgd! 

een vOOrbeelD:

•	Kalkoenhaasje met puree en 

snijbonen met witte bonen

•	Kip piri piri met gebakken 

aardappelen en wokgroente

•	Twentse gehaktbal met aardappelen 

en rode kool met appel

•	Slavink met aardappelen en 

schorseneren in kaassaus

•	Bami goreng met babi pangang

•	Lekkerbekje met puree en wortelen 

met doperwten

•	Kalkoenburger met gekookte 

aardappelen en wokgroente

zie pagina 8 vOOr De uitleg, 
antWOOrDkaart en De 
bestelWiJze. eet smakeliJk!

babi pangang twentse gehaktbal

eenmalig

gratis
tHuis

bezOrgD
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proeVen in 
deVenter & hengelo

een kijkje in 
de keuken...

Food Connect is gestart met een nieuwe actie: proeven 

in de wijk! tessa, Jacco, pascal, rogier, myron en 

kim zijn in Deventer en Hengelo langsgekomen om 

u één van onze heerlijke gerechten te laten proeven 

in een klein puntzakje. Op deze manier bieden wij 

iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met onze 

maaltijdservice. 

We zijn begonnen aan de IJsselkade in Deventer. Onze 

kok, Myron, heeft hiervoor een heerlijk stamppotje met 

pastinaak, knolselderij en uitgebakken spekjes met hierbij een 

runderstoofpotje met zilveruitjes klaargemaakt. Vanwege het 

grote succes deze dag, zijn we verder gegaan in Hengelo, 

waarbij het Swafert kennis heeft kunnen maken met ons. 

Ook hier zijn we enthousiast ontvangen en hebben we veel 

vragen kunnen beantwoorden. Een veelvoorkomende vraag 

was bijvoorbeeld: ‘Bieden jullie ook zoutarme maaltijden aan?’ 

Waarop ons antwoord luidde: ‘Jazeker, bij Food Connect 

bieden we verschillende speciale diëten, zoals zoutarm, aan”. 

Bent u nou benieuwd hoe deze geslaagde dagen verlopen 

zijn? bekijk dan op onze website

foodconnect.nl de filmpjes 

van het proeven in Deventer 

en Hengelo! 

... bij Food Connect. bent u aangesloten bij 

een ouderenbond, vrijwilligers-, vrouwen- of 

herenvereniging en op zoek met uw groep naar een 

leuke activiteit? boek eens een bezoek aan ons.

kim
pascal

jacco

Deventer

Hengelo

bekijk op
foodconnect.nl 

de filmpjes
Van deVenter & 

hengelo
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8 2 6 1 4

7 6 9 8

2 9 8 4 3 6 7

8 4 1 2 5

7 2 5 8

sudoku

nieuw: 
Vegetarische 
pastaschotel

zie pagina 5

Aanschouw met eigen ogen hoe onze koks 

de maaltijden geheel persoonlijk voor u 

koken en samenstellen. Bekijk het proces van 

uw bestelling tot aan bezorging aan huis en 

geniet van onze gezonde maaltijden tijdens 

een proeverij. Veel groepen gingen u al voor. 

Komt u ons ook bezoeken?

interesse? bel naar 0 888 - 10 10 10.

Door: Kim Meijer

aan taFel MEt FOOd CONNECt - SEPtEMBER 2016 / 7
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gratis thuis
Bestel in één week een 

maaltijdpakket van 7 maaltijden 

(zie pag. 6) en ontvang deze maaltijden 

eenmalig gratis tHuisbezOrgD. 

* Korting geldt alleen op een bestelling van 7 
maaltijden, uit één bestelweek. 1 coupon per adres. 
Actie is geldig t/m 30-11-2016. Korting is eenmalig.

geen
bezOrg-
kOsten

Ja, ik wil graag:
  een maaltijdpakket (7 maaltijden) bestellen en deze
  eenmalig gratis thuisbezorgd krijgen

  een nieuwe klant aandragen en ontvang daarna eenmalig €10,- korting

  een voor-, na- of bijgerecht bestellen met 10% korting

  het gratis vriesverse assortimentsboek ontvangen

Dhr. / Mevr.  Naam  

Adres 

Postcode  Plaats 

Telefoon 

E-mail 

We zijn trots dat we u dagelijks mogen 

voorzien van de lekkerste maaltijden. 

daarom hebben we speciaal voor u als 

vaste klant een aantal kortingen 

samengesteld. Welke korting kiest u?

(1 kortingscoupon per persoon)

€10 korting
Maak uw buurman, kennis, vriend(in) 

of familielid klant van ons en profiteer 

beide van €10,- korting op uw 

volgende bestelling van min. 5 maaltijden.

* Nieuwe klant maakt nog geen gebruik van de 
 maaltijdservice of heeft dit niet gedaan in de 
 afgelopen 2 maanden. de nieuwe klant mag niet 
 woonachtig zijn op hetzelfde adres als u. 

korting

10% korting
Maak uw diner compleet met 

een lekker voor- of nagerecht. 

Bestel nu met maar liefst 10% kOrting. 

Vul onderstaand het formulier in.

10% 
korting

gratis Vriesboek
Vraag nu gratis het vriesverse 

assortimentsboek aan en bekijk 

onze heerlijke gerechten die u 

voor langere tijd in uw vriezer 

kunt bewaren. Dat is HanDig!

gratis!

regelmatig houden we u al op de 

hoogte van de ontwikkelingen bij Food 

Connect. zo informeerden we u dit 

jaar al over de nieuwe gerechten, de 

vernieuwde menukaart en het vriesverse 

assortimentsboek.

Maar uiteraard hebben we nog veel meer 

gedaan de afgelopen tijd én hebben we 

nog veel leuke plannen voor de rest van 

het jaar. We geven u graag een kijkje in 

onze agenda.

agenda 2016
Oktober Ingang nieuwe herfst- en 

 wintermenu’s (zie pag. 4-5)

november Volgende uitgave krant. Een 

 speciale editie: eindejaarskrant

 met nieuws, spelletjes en 

 speciale eindejaarsacties

December Stel uw eigen kerstdiner

 samen met onze feestelijke 

 gerechten

December Bestel lekkere oliebollen 

 of appelbeignets

Hebt u al jaren een vraag voor ons, over 

het eten, de keuken, klantenservice, 

bezorging of iets anders? 

Stuur dan nu uw vraag in en wie weet 

staat u in de volgende editie met uw 

vraag, én natuurlijk het antwoord! 

wat gaan we het komende 
jaar nog doen?

opsturen
Stuur dit formulier in een 

envelop naar Food Connect, 
antwoordnummer 140

7600 vb almelo. U heeft géén 
postzegel nodig.

WiJ bellen u vervOlgens.

stel hier uw Vraag:

uw naam telefoonnummer

stel een Vraag aan ons

€10 
korting

dit is een uitgave van food connect maaltijdservice, een krant die met veel liefde voor u is gemaakt. uitgave: 4x per jaar. druk- en zetfouten voorbehouden. ©2016

food connect
Plesmanweg 28, 7602 PE Almelo

Tel.  0 888 - 10 10 10

E-mail: info@foodconnect.nl

www.foodconnect.nl

U kunt ons volgen op 

Facebook en Twitter


