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eindejaars 
krant



de feestdagen komen  
er weer aan! 

Wij kijken er altijd ontzettend naar 

uit: de maanden december en januari! 

dit zijn speciale maanden volop feest, 

zoals Sinterklaas, Kerst en Oud & 

Nieuw. 

Ook dit jaar besteden we weer veel 

aandacht aan deze feestelijke maanden. 

De kerstboom wordt weer opgezet en 

onze koks maken heerlijke gerechten 

voor u klaar. 

Maar wie koken deze heerlijke gerechten 

voor u? Lees op pagina 3 meer over onze 

koks Johan en Ralf, die met passie voor 

u koken en laat u verrassen door het 

feestmenu op pagina 4 en 5! 

En er valt nog meer te vieren, want de 

winnaars van de woordzoeker en onze 

receptenwedstrijd zijn bekend! Bekijk 

de winnaars en het heerlijke recept op 

pagina 6 en 7. 

Graag willen wij u bedanken dat u klant 

bij ons bent en we hopen dat u nog 

lang van onze maaltijden zult genieten! 

Als dank ontvangt u natuurlijk een 

eindejaarsgeschenk van ons, maar wat 

dat is blijft nog even een verrassing. 

Alvast fijne feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar gewenst 

namens iedereen van 

Food Connect! 

Groet, Ankie en Remco

Administratie

vraag van een klant
vraag: Wat is het verschil tussen koelverse 

en vriesverse maaltijden van Food Connect?

antwoord: Bij onze koelverse maaltijden 

kunt u wekelijks uw eigen maaltijd 

samenstellen. Onze vriesverse gerechten 

zijn vooraf samengesteld door onze koks, 

waarbij de lekkerste combinaties alvast voor 

u gemaakt zijn!

Groet, Kim
Klantenservice

compliment:

“ik vind het heel fijn dat 
mijn vaste bezorger mij 

altijd hulp biedt wanneer 
ik dit nodig heb!”

Gerrie, klant van Food Connect

maaltijdtip:

stamppot
zuurkool met
rookworst

Nog even en u kunt weer heerlijke oliebollen en 

appelbeignets bestellen. dat is pas echt genieten!

Naast onze feestelijke feestgerechten kunt u natuurlijk ook weer oliebollen 

en appelbeignets bij ons bestellen. U kunt kiezen tussen de ambachtelijke 

oliebollen met rozijnen, krenten en appel volgens oer-Hollands recept of de 

luxe roomboter appelbeignets, gevuld met goudreinet, kaneel en rozijnen. Wilt 

u ze liever allebei bestellen? Dat kan natuurlijk ook! Geef uw keuze aan ons 

door op pagina 7 en geniet volop van deze lekkernijen!

geniet 
van oliebollen 
& appelbeignets

deze 
lekkernijen
bestellen?

zie pagina 7
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“Van kleins af aan wist ik al dat ik kok wilde 

worden”, vertelt Ralf vol enthousiasme. 

“Ik vind het zo’n interessant beroep. Ik 

ontdek telkens weer nieuwe smaken en 

combinaties en ik 

mag lekker met mijn 

handen werken, 

dat past echt bij 

me”. Ralf werkt nu 

ruim een jaar bij 

Food Connect als 

kok en is hierbij ook 

het aanspreekpunt 

in de keuken. Hij 

spreekt wekelijks 

met Johan de taken en planning door, 

waarbij ze er samen voor zorgen dat alle 

heerlijke maaltijden voor u bereid worden. 

Johan, teamleider van de keuken, is 

verantwoordelijk voor het inplannen van 

de medewerkers en het productieproces. 

“Ik ga dagelijks met veel plezier naar mijn 

werk. Zelf help ik ook graag mee in de 

keuken, zo blijft mijn werk ook lekker 

gevarieerd!”, vertelt Johan.  

vrije tijd
Maar naast hun werk 

zitten Johan en Ralf 

ook niet stil. “In mijn 

vrije tijd ga ik graag 

fietsen of zwemmen. Ik vind 

het heerlijk om in beweging te 

zijn, daarom past het beroep 

als kok ook zo goed bij mij, 

je bent immers de hele dag 

in beweging!”, vertelt Johan. 

Ook Ralf houdt van sport 

en gaat daarbij regelmatig 

naar een voetbalwedstrijd 

toe. “Ik ben een fanatieke 

voetbalsupporter. De sfeer en gezelligheid 

die deze sport met zich meebrengt, vind 

ik gewoon heel erg leuk!”, vertelt Ralf 

lachend. 

koken met passie
“Een gerecht koken is heel persoonlijk, 

ook wanneer je meerdere maaltijden per 

dag kookt. En ik vind het zo mooi dat 

we bij Food Connect elk gerecht dat we 

maken, met evenveel passie persoonlijk 

voor de klanten koken”, vervolgt Johan 

met een glimlach. Maar deze passie blijft 

niet alleen binnen Food Connect, want 

ook thuis koken Johan en Ralf dagelijks 

heerlijke gerechten. “Het is zo leuk om elke 

keer nieuwe gerechten te bedenken en 

inspiratie op te doen voor de gerechten 

bij Food Connect”, vertelt Ralf. “Dat zie 

je ook terug in onze feestgerechten, die 

onze productontwikkelaars en koks zelf 

bedenken, testen, proeven en koken”. 

Johan knikt toestemmend. “Het feestmenu 

is weer heerlijk en gevarieerd geworden. 

Maar gelukkig staat er ook weer een 

lekkere rollade op het menu, dat maakt 

de feestdagen voor mij helemaal af!”, sluit 

Johan af. 

maak kennis met onze koks johan en ralf! “ik wist van jongs af aan al dat ik 

kok wilde worden en zou vandaag de dag niet anders meer willen”, vertelt 

ralf vrolijk. johan kan zich hier geheel in vinden; “ik ben als vakantiekracht 

in het vak gerold en werk nu al jaren met veel passie als kok”. dagelijks zijn 

johan en ralf in samenwerking met de productontwikkeling bezig met het 

bedenken van nieuwe gerechten die ze speciaal voor u koken. We vroegen 

ze snel wat meer over hun werk bij food connect. 

johan & ralf 
in het kort:

Naam: johan Klompjan.  

WOONplaatS: Wezep. fuNctie: 

teamleider keuken bij Food Connect. 

HObby’S: Fietsen en zwemmen

 

Naam: ralf Nijhuis. WOONplaatS: 

Hengelo. fuNctie: Kok bij Food Connect. 

HObby: Voetbal. 

door: Kim meijer

“bekijk de  
gerechten op 
de volgende

pagina!”

“we koken 
met veel 
passie!”

bekijk 
hun 

favorieten 
op pagina

4 & 5
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vegetarische ragout
Vegetarische ragout met 

oesterzwammen en 

kikkererwten, rijst met sesam 

en five-spices en gewokte 

groente.

Ook verkrijgbaar in lactose 

beperkt, glutenvrij en zoutarm.

gebonden pompoensoep 
Gebonden pompoensoep met stukjes pompoen en laurier. 

Ook beschikbaar in lactose beperkt, glutenvrij, zoutarm en 

vegetarisch

voorgerechten

hoofdgerechten

een smakelijk voorgerecht mag natuurlijk niet ontbreken.  Kies voor onze 

tomaten-groentesoep of gebonden pompoensoep. 

voorgerechten
feestmenu

tomaten-
groentesoep
Goed gevulde toma-

ten-groentesoep met 

heerlijke verse groenten.

Ook beschikbaar in 

lactose beperkt (v),  

glutenvrij, zoutarm (v)  

en in vegetarisch

rollade Kiprollade gevuld 

met appeltjes en rozijnen, 

aardappelpuree met Italiaanse 

kruiden en rode bietjes.

Ook verkrijgbaar in lactose 

beperkt, glutenvrij en zoutarm

hoofdgerechten favoriet 
van 

johan

deze maal-
tijden staan 
2 weken op 
de menulijst

de decembermaand is weer aangebroken: 

een maand die volop in het teken staat van 

heerlijk eten en drinken en gezelligheid. Hier 

horen natuurlijk ook nieuwe gerechten bij, 

zoals een lekkere ‘kiprollade’ of ‘gebakken 

varkenshaasoester’. 

 

U vindt deze heerlijke gerechten op uw 

persoonlijke menukaart en in de webshop. 

deze gerechten staan maar liefst 2 weken 

lang op de menulijst!

€ 0,85

p.p.

€ 0,85

p.p.

€ 6,65

p.p.

€ 6,25

p.p.

lekker genieten
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gekonfijte 
eendenbout
Gekonfijte eendenbout met tomaten-rozemarijn 

jus, pastinaak uit de oven en gebakken krieltjes 

met oesterzwammen. Ook verkrijgbaar in 

lactose beperkt, glutenvrij en zoutarm

de zuivelhoeve
Ons heerlijke dessert komt dit jaar van 

de Zuivelhoeve uit twekkelo. een toetje 

gemaakt van 100% weidemelk! 

Maar wat houdt dat eigenlijk in 100% 

weidemelk? Dat is melk van koeien die 

tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur 

per dag buitenstaan. Deze melk komt van 

boeren uit de directe omgeving van Twekkelo. 

Doordat de productie dicht bij huis wordt 

gehouden, wordt ervoor gezorgd dat die 

heerlijke en vertrouwde smaak gewaarborgd 

blijft bij elk toetje! 

Dierenwelzijn staat voorop bij de Zuivelhoeve! 

De koeien liggen op speciale ‘koematrassen’ 

en er zijn apparaten aanwezig die een 

rugmassage geven. 

Bent u ook benieuwd geworden naar dit 

heerlijke dessert? Bestel deze dan snel!

gebakken
varkenshaasoester
Gebakken varkenshaasoester met 

vleesjus, spruitjes met uitgebakken 

spekjes en ui en gebakken roseval 

krieltjes met tijm en rozemarijn.  

Ook verkrijgbaar in lactose beperkt, 

glutenvrij en zoutarm. 

stoofpotje van vis
Stoofpotje van diverse vissoorten met 

hierbij wilde rijst en sperzieboontjes. 

Ook verkrijgbaar in lactose beperkt, 

glutenvrij en zoutarm en als een 

vegetarische maaltijd

hazenpeper 
Hazenpeper met stoofpeertjes en 

gekookte krieltjes met peterselie. Ook 

verkrijgbaar in zoutarm en glutenvrij.

heerlijk met
stoofpeertjes

dessert met dit feestelijke dessert 

maakt u het diner helemaal af.

Heerlijke boerenyoghurt met 

bosvruchtencoulis en muesli. 

dessert

€ 6,25

p.p.

€ 6,65

p.p.

€ 0,89

p.p.

€ 6,25

p.p.

€ 6,65

p.p.

favoriet 
van 
ralf

bekijk het 
filmpje van de 

zuivelhoeve op 
onze website
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woordzoeker
K  e  r  S  t  b  O  O  m  m  f  a  d  S

e  l  r  e  g  N  i  l  S  e  p  j  r  N

r  e  e  l  S  d  S  N  e  p  i  a  j  W

S  v  K  m  i  p  a  S  e  t  a  i  i  N

t  O  K  N  e  m  t  l  l  K  W  N  e  r

m  O  e  K  t  d  b  a  a  Z  t  t  O  e

e  r  l  S  i  e  a  a  d  e  a  l  i  r

N  g  r  N  i  m  r  l  r  m  l  r  y  W

u  e  e  g  c  S  i  j  O  a  S  u  j  H

K  r  N  r  l  W  a  t  d  c  i  O  S  t

r  e  K  i  u  S  r  e  d  e  O  p  e  m

t  c  c  H  a  m  p  a  g  N  e  H  a  p

S  H  e  t  e  N  e  S  t  a  a  H  c  S

t  t  H  c  e  r  e  g  a  N  W  a  r  m

meneer eijsink trotse 
winnaar van de 
woordzoeker
De gelukkige winnaar van de woordzoeker 

uit onze vorige krant is meneer Eijsink uit 

Eibergen! Bezorger Klaas ging bij hem 

langs om de tas gevuld met advocaat, 

slagroom, een toetjespakket én een 

waardebon voor 3 gratis maaltijden langs 

te brengen. 

“Meneer Eijsink was ontzettend blij met 

zijn gewonnen prijs. Hij geniet wekelijks 

van onze maaltijden en was blij verrast 

toen hij gebeld werd met het goede 

nieuws!”, vertelt Klaas. 

Winnaar
van de
puzzel

zoek de volgende 
woorden:
Appelbeignet

Champagne

Chocolademelk

Diner

Eten

Feestdiner

Jus

Kaars

Kaarslicht

Kerstboom

Kerstman

Kerstmenu

Lekker

Maaltijd

Nagerecht

Poedersuiker

Rollade

Schaatsen

Slee

Slinger

Soep

Spek

Tomaten

Voorgerecht

Warm

Wildzwijn

Winterjas

Wit

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 puzzelplezier!

win 
3 maaltijden

én een 
verrassings-

pakket

uw antwoord

uw naam

telefoonnummer

straatnaam en huisnummer

postcode plaats

puzzEL FC KRAnt-DECEMBER17

e-mail

insturen
kan

t/m 31 
dec

Winnaar

bezorger
klaas
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•	 Grote zoete 

aardappelen, 2 stuks

•	 Verse spinazie,  

400 gram 

•	 Geitenkaas, 100 gram

•	 Zongedroogde 

tomaatjes, handvol

•	 Walnoten, handvol

•	 Zout & peter

•	 Olijfolie

ingrediënten:

ja, ik wil graag:
  Oliebollen bestellen (per 10 st. verpakt € 6,90)

  Bezorging voor:   10 20 30 

  18 t/m 24 december, aantal      

  25 t/m 31 december, aantal    

  appelbeignets (per 4 st. verpakt € 3,56)

  Bezorging voor:   4 8 12 

  18 t/m 24 december, aantal      

  25 t/m 31 december, aantal     

Dhr. / Mevr.  Naam  

Adres 

Postcode  Plaats 

Telefoon 

E-mail 

bestellen
kan tot 2 
dagen van 

tevoren

Winnares 
recepten-
wedstrijd

oliebollen & beignets bestellen

bestel hier uw 
heerlijke oliebollen 
& appelbeignets
Naast feestelijke gerechten kunt u 

bij ons ook heerlijke oliebollen & 

appelbeignets bestellen. Dat maakt 

de feestdagen toch helemaal af? 

vul het formulier volledig in en 

geef deze mee aan uw bezorger. 

geniet ervan! 

inleveren
Geef dit formulier 

mee aan uw bezorger.

bereidingswijze
1. Schil de zoete aardappelen, snijd deze in gelijke stukken en zet een 

kookpan met water op hoog vuur. Doe de zoete aardappelen in de 

kookpan (voeg eventueel wat zout toe) en kook deze in 15 - 20 min. 

gaar.  

2. Snijd ondertussen de zongedroogde tomaten in reepjes en de 

geitenkaas in kleine blokjes. 

3. Pak een bakpan en doe hier de walnoten in. Rooster deze kort op 

laag vuur.  Haal ze uit de pan om af te koelen. 

4. Pak een wokpan en voeg hier 1 el. olie aan toe. Laat de olie goed 

warm worden op middelhoog vuur en voeg vervolgens de spinazie toe 

totdat deze geslonken is. 

5. Giet de zoete aardappelen af en stamp deze tot een puree. Voeg 

indien nodig wat kookvocht toe om het geheel wat smeuïger te 

maken. 

6. Voeg alle ingrediënten toe aan de puree en roer het geheel goed 

door elkaar. Breng op smaak met wat zout, peper of chilipeper. 

zoete 
aardappel
stamppot

de gelukkige winnares van onze 

receptenwedstrijd is mevrouw bruintjes uit 

renswoude! Zij heeft gewonnen met haar 

recept van de zoete aardappel stamppot en 

ontvangt een verrassingspakket. 

Wat waren we blij verrast toen we alle heerlijke 

recepten van iedereen binnenkregen! Van 

Hollandse pot tot aan pasta’s en ovenschotels, we 

hebben van alles voorbij zien komen. Het was een 

lastige keuze, maar onze koks hebben gekozen 

voor de zoete aardappel stamppot. Een smakelijk 

en vegetarisch gerecht die u volgend jaar terug 

zult zien op onze menukaart. Kunt u niet wachten 

om dit lekkere gerecht te proeven? Hierbij geven 

we alvast het recept van mevrouw Bruintjes. Eet 

smakelijk! 

ga snel aan 
de slag in

uw keuken!

feeStelijK aaN tafel MEt FOOD COnnECt - DECEMBER 2017 / 7



wat gaan we het 
komende jaar doen?

KerStgemaK  
vOOr familie eN vrieNdeN
bestel een geheel verzorgd kerstdiner voor minimaal 4 personen, 

perfect voor uw familie en vrienden! food connect en Hapjes 

aan Huis (uit Haarlem) hebben hun krachten gebundeld en zijn 

gezamenlijk Kerstdiner bestellen gestart. Heerlijke keuzemenu’s 

vanaf 4 personen te bestellen vanaf €19,95 p.p.  

Kies eenvoudig voor een 3 of 4-gangenmenu, met warme en koude 

gerechten. Eten er familie of vrienden mee? Ook daar is rekening 

mee gehouden! Zo kunt u zelfs kiezen voor een speciaal kindermenu. 

bekijk alle gerechten op www.kerstdinerbestellen.nl en bestel uw 

kerstmenu!

agenda 2017/2018
December Stel uw eigen kerstdiner samen 

met onze feestelijke gerechten of 

bestel bij kerstdinerbestellen.nl

December Bestel lekkere oliebollen of 

appelbeignets.

Januari Gelukkig nieuwjaar!

v

Met onze krant houden we u 

regelmatig op de hoogte van de 

ontwikkelingen bij Food Connect. 

We hopen dat u hier net zo 

enthousiast over wordt als wij zijn!

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

www.kerstdinerbestellen.nl  | 023 - 3040034  | info@kerstdinerbestellen.nl

3-gangen keuzemenu
Met koud voorgerecht
•	 Koud voorgerecht

•	 Hoofdgerecht

•	 Nagerecht

Voor €22,95 per persoon

be
Kerstdiner

dit resterende jaar brengt veel 

leuke dingen met zich mee voor 

food connect, en voor u! 

Voorgerechten
zoals: gebonden bospaddenstoelensoep

Hoofdgerechten
zoals: gekonfijte eendenbout

nagerechten
zoals: hazelnoot crunch

kijk mee 
met onze 

activiteiten

Kerstdinerbestellen.nl  |  Geniet met zijn allen van een heerlijk bereid kerstdiner  |  vanaf €19,95 p.p.

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. ©2017


