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het zonnetje schijnt en 
de vogels fluiten

Het heerlijke zonnetje komt weer om 

de hoek kijken en de vogels beginnen 

te fluiten: het voorjaar komt eraan! 

We hebben ook dit jaar weer heerlijke 

Paasgerechten voor u samengesteld, 

zodat u feestelijk kunt genieten! Wat 

dacht u van een gevulde kiprollade of een 

vegetarische ragout? Mmm... dat is toch 

heerlijk.  

Maar onze gerechten worden natuurlijk 

eerst uitgebreid getest door onze koks en 

de afdeling voeding & kwaliteit. Daarom 

stellen we u graag voor aan Ellen, 

medewerkster op de afdeling voeding 

& kwaliteit. Zij vertelt u meer over haar 

werkzaamheden op pagina 3. 

Naast de heerlijke Paasgerechten die u 

vindt op pagina 4 & 5, stellen we u graag 

voor aan Van Der Moolen uit Enschede, 

onze leverancier van rijst, bami en andere 

pasta’s. 

Ga daarnaast nog even lekker zitten voor 

een extra grote woordzoeker en een 

uniek kijkje in de verbouwing van ons 

pand... Spannend! 

Tot slot interviewen we Mark Oude 

Luttikhuis, bladmanager en mede-

eigenaar van Naober magazine, over dit 

prachtige blad. Lees snel 

meer op pagina 8! 

Groet, Johan en Ralf

Food Connect

vraag van een klant
vraag: Kan de nieuwe verpakking met het 

gerecht in mijn oven of magnetron?

antwoord: Ja, u dient de verpakking met 

karton en al in de oven of magnetron zetten. 

De afmetingen van de verpakking zijn 

hetzelfde gebleven als 

voorheen!

Groet, Kim
Klantenservice

compliment:

“ik vind het heel leuk 
dat food connect met 

feestdagen speciale 
feestmenu’s aanbiedt!”

Gradus, klant van Food Connect

maaltijdtip:

onze romige 
tagliatelle

schotel met kip
mmm....

maak de Pasen compleet met onze heerlijke en populaire 

Paashaantjes, vers van onze bakker!

Een Paashaantje is een heerlijk 

broodje in de vorm van een 

haantje, gevuld met krenten en 

rozijnen. De luxe paashaantjes 

zijn te bestellen per 4 stuks.

Uw bestelling wordt in de week 

voor Pasen, samen met de 

gerechten, bevroren bezorgd 

op uw vaste bezorgdag.

paashaantjes

bestel via 
het bestel-
formulier

luxe paashaantjes bestellen

staP 1  Vul het aantal in (per 4 st. verpakt € 2,95) 

Ik wil graag  aantal verpakkingen à 4 stuks ontvangen

Dhr. / Mevr.  Naam  

Straat 

Postcode  Plaats 

Telefoon 

staP 2  Vul uw gegevens volledig in:

Geef dit formulier (volledig ingevuld) voor 22 maart 2018 
mee aan uw bezorger of geef uw bestelling telefonisch 
door via 0 888 - 10 10 10.

actiecode: paashaantjes
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ellen in  
het kort:
naam: ellen Weerink.  

WoonPlaats: Hengelo.  

Functie: Medewerkster  

voeding & kwaliteit bij Food Connect. 

Hobby’s: Hardlopen, lezen, tuinieren  

en uitstapjes met mijn gezin.  

“Het is zo leuk dat ik nooit precies weet 

hoe de dag gaat verlopen. ik houd van 

deze afwisseling tijdens mijn werk en 

geniet van de leuke samenwerking met 

mijn collega’s”, vertelt ellen Weerink 

enthousiast. “en ik ben elke dag bezig 

met voeding, dat is het mooiste”. ellen 

is werkzaam op de afdeling voeding 

& kwaliteit, die ervoor zorgt dat al 

uw maaltijden kwalitatief goed zijn 

en aan de juiste eisen voldoen. We 

vroegen haar snel wat meer over haar 

werkzaamheden.

“eten is iets 
wat ons  
allemaal 

bezighoudt!”

bekijk 
haar 

favoriete
gerecht op 
pagina 4

grote 
variatie 

aan 
gerechten

Door: kim meijer

“Samen met mijn collega’s van de afdeling 

voeding & kwaliteit houd ik mij dagelijks 

bezig met de kwaliteit van 

de gerechten. We testen en 

proeven de maaltijden en 

zorgen ervoor dat de juiste 

informatie op het etiket 

staat. Maar ik behandel ook 

de tips en opmerkingen 

die over de gerechten 

binnenkomen. We zijn 

altijd heel blij als klanten de 

moeite nemen deze tips in 

te sturen, zo blijven we u altijd de beste 

kwaliteit van onze gerechten bieden”, 

vertelt Ellen. 

eten houdt ons bezig
Maar wat spreekt Ellen nou zo aan in 

voeding? “Eten is iets wat ons allemaal 

bezighoudt. Ik houd van koken en lekker 

eten en vind het 

ontzettend leuk dat 

ik met mijn kennis 

mensen kan helpen 

bij het maken van 

verantwoorde 

dinerkeuzes!”, vervolgt 

Ellen vol enthousiasme. 

“Bij Food Connect helpen we u door 

de grote variatie in gerechten die we 

aanbieden, dat past bij een gevarieerd 

eetpatroon. Wij vinden het heel belangrijk 

dat we bijvoorbeeld 

zoveel mogelijk 

verschillende groenten 

op het menu zetten, 

zodat u kunt variëren 

en de benodigde 

voedingsstoffen 

binnenkrijgt. Daarnaast 

letten we op het 

zoutgebruik en kunt 

u bij ons kiezen voor 

bijvoorbeeld een assortiment dat minder 

zout bevat of een dieet zoals glutenvrij 

of lactose-beperkt! Ik vind het mooi dat 

ik kan helpen bij het realiseren van deze 

gevarieerde menu’s”.  

opleiding
“Het werken bij Food 

Connect doe ik al 

1,5 jaar met heel veel 

plezier”, vervolgt Ellen. 

“Ik heb de opleiding 

voeding & diëtiek gevolgd en aansluitend 

vier jaar als diëtist gewerkt bij een 

thuiszorgorganisatie. Hier heb ik heel 

veel geleerd, wat ik nu kan toepassen bij 

Food Connect”. Want ook bij de nieuwe 

ontwikkelingen die Food Connect op 

dit moment doormaakt is deze kennis 

onmisbaar. “Het is mooi dat ik, samen 

met de afdeling voeding & kwaliteit, een 

bijdrage heb kunnen leveren aan de 

mooie ontwikkelingen van 

onze gerechten om nog 

beter aan uw wensen te 

voldoen!”. 

testen van gerechten
Alle gerechten van Food Connect worden 

ook door de afdeling voeding & kwaliteit 

getest. “Bij het testen van onze maaltijden 

letten we er o.a. op dat deze op smaak 

zijn, de portie voldoende is en dat de juiste 

informatie op het etiket staat, zodat we u 

de lekkerste gerechten kunnen aanbieden”. 

Ook de paasgerechten zijn weer uitgebreid 

getest. “We hebben weer heerlijke 

paasgerechten op het menu staan. Mijn 

favoriet is de gevulde kipfilet met abrikozen 

en monchou. Een heerlijk gerecht die door 

die unieke combinatie gewoon net even 

wat anders is!”, sluit Ellen af. 

“we letten 
op het 

zoutgebruik in 
uw gerechten”

bekijk 
de 

gerechten 
op pagina 

4 & 5

vrolijk Pasen MET FOOD CONNECT - MAART 2018 / 3



heldere boerengroentesoep
Start uw Paasdiner met deze heerlijke 

lichtgebonden boerengroentesoep. 

Ook beschikbaar in lactose-beperkt, zoutarm 

en zoutarm en kalium-beperkt. 

voorgerecht

hoofdgerechten

het is pasen!

gevulde 
kiprollade  
              Kiprollade 

gevuld met 

monchou en 

abrikozen met 

kruidenjus, aardappelpuree met 

persillade en witlof met ham en kaas. 

Ook beschikbaar in glutenvrij 

en zoutarm.

De dagen worden alweer wat langer, de 

vogels zijn bedrijvig en de zon begint haar 

stralen over het landschap uit te strooien. 

Het voorjaar zit stiekem al in de lucht. We 

verheugen er ons al op! 

maar eerst gaan we genieten van Pasen, 

dat vieren we ook dit jaar met een heerlijk 

Paasdiner. bestelt u deze ook?

U vindt deze heerlijke gerechten op uw 

persoonlijke menukaart en in de webshop. 

De gerechten zijn 

zowel gekoeld als in 

vriesvers beschikbaar.

favoriet

favoriet

we wensen
u een fijne

Pasen

APrIl

1 & 2

een smakelijk voorgerecht mag natuurlijk niet ontbreken. Probeer onze 

voortreffelijke boerengroentesoep.

vegetarische ragout € 6,25   
Vegetarische ragout met gegrilde paprika, 

witte rijst en sperzieboontjes. 

Ook beschikbaar in glutenvrij, zoutarm

en zoutarm & kalium-beperkt.

gepocheerde heekfilet   
Gepocheerde heekfilet met hollandaisesaus, spinazie à 

la crème en gekookte aardappelen. 

Ook beschikbaar in glutenvrij, vegetarisch en zoutarm. 

€ 0,85

€ 6,65

€ 6,65
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Een dagje op stap naar Enschede: 

maak kennis 
met van der 
moolen

maak kennis met onze

leverancier van rijst, bami en andere 

pasta’s:  van der moolen uit enschede.

Nadat bleek dat meneer Wang niet aan de 

juiste bami kon komen voor zijn Chinese 

restaurant, besloot de vader van Peter 

en loes van der Moolen een machine te 

bouwen waarmee ze zelf dubbel gewalste 

mie (Chinese bami) konden maken. De 

vraag naar deze 

speciale Chinese 

bami bleek groot. 

Peter van der 

Moolen vertelt: 

“Nadat onze speciale 

mie (Chinese bami) 

zo’n groot succes 

werd, besloot mijn 

vader om producent te worden van dit 

traditioneel bereide product”. 

traditionele wijze
Mie is een Chinees deegwaar, ook wel 

bekend als Chinese bami maar in de 

originele termen heet het ‘mie’. 

Mie wordt gemaakt van tarwebloem. “De 

tarwebloem die we gebruiken voor onze 

mie wordt gemaakt in Zuid-Duitsland en 

hebben we destijds geheel zelf ontwikkeld, 

hierdoor is onze mie uniek en van zeer 

hoge kwaliteit. Onze mie wordt op 

authentieke wijze 

gemaakt, van de 

beste kwaliteit tarwe 

en zonder extra 

toevoegingen. Dit 

zorgt voor een unieke 

smaak en perfecte 

bite”. 

“Sinds 1966 maken wij 

onze mie op traditionele en authentieke 

wijze door middel van een grote 

professionele deegrol, het zogenaamde 

walsproces. Door het walsen van de mie 

wordt de mie heerlijk rijk van smaak en 

uniek in structuur”.Wij hebben – als enige 

leverancier in Nederland – een uniek 

walsproces dat zorgt voor een optimale 

ontwikkeling van het deeg en een luchtige 

structuur. Door dit proces is de smaak 

van de gewalste mie onderscheidend van 

andere mie-soorten”.

chinese wijsheid
leuk om te weten is dat er een 

eeuwenoude Chinese wijsheid is, die luidt: 

“Hoe langer de mie is die u eet, hoe langer 

u leeft”. De originele lengte van onze mie is 

langer dan 1 meter en dus goed voor een 

lang leven.

Probeer deze heerlijke mie ook! bestel 

bijvoorbeeld eens de kipsaté met bami 

en laat u verrassen. eet smakelijk!

Het Paasdessert van vorig jaar 

was een groot succes en op 

verzoek van velen bieden we dit 

populaire dessert opnieuw aan. 

smullen! 

heerlijk dessert
Een heerlijke frisse yoghurt met 

perzik en knapperige muesli. 

Dit dessert bevat lactose, gluten en 

noten.

een heerlijk paasdessert

Wist u dat muesli niet alleen heerlijk is 

door dit smakelijke Paasdessert, maar 

ook lekker is bij uw ontbijt? 

Muesli is er in vele varianten: met 

(gedroogd) fruit, havervlokken of maak 

het af met chocolade. U kunt dit met 

melk of yoghurt eten. 

eetweetje:

topper

Peter van der Moolen

“chinese 
wijsheid: hoe 
langer de mie 

is die u eet, hoe 
langer u leeft”

€ 0,89

vrolijk Pasen MET FOOD CONNECT - MAART 2018 / 5



woordzoeker
s  P  s  D  g  g  m  e  n  u  k  a  a  r  t  v  i  s

e  a  e  r  e  e  i  e  D  i  s  n  s  i  e  t  e  m

j  s  e  i  g  Z  t  D  m  a  k  e  u  P  H  m  a  H

k  t  l  n  e  e  k  a  u  e  l  l  j  c  e  g  c  t

e  a  v  k  v  l  e  j  u  o  n  o  e  t  n  r  v  o

o  a  a  e  a  l  a  Z  i  b  v  r  c  e  n  e  g  n

k  r  e  n  r  i  e  e  l  l  e  n  t  o  m  o  v  e

s  D  D  v  i  g  b  i  j  g  e  r  e  c  H  t  o  o

s  a  P  e  e  t  W  k  a  P  o  k  g  e  e  c  e  b

n  P  a  t  e  o  s  n  P  n  P  k  a  i  H  r  a  Z

e  P  n  k  r  c  H  a  n  t  a  l  a  m  n  t  W  s

l  e  n  t  D  g  H  l  P  m  e  D  e  s  s  e  r  t

l  l  e  t  H  c  e  r  e  g  D  F  o  o  H  r  r  n

e  l  n  e  s  a  P  g  a  v  e  r  W  a  r  m  e  n

t  e  k  D  c  i  i  t  a  l  i  a  a  n  s  k  H  v

s  l  o  o  k  m  e  o  l  b  F  u  D  n  o  Z  e  g

e  o  e  t  t  e  g  r  u  o  c  t  Z  k  o  o  l  e

b  n  k  D  u  u  r  Z  a  a  m  a  a  l  t  i  j  D

zoek de volgende woorden:

Aardappel

Ankie

Asperge

Aubergine

Bestellen

Bijgerecht

Bloemkool

Boodschappen

Boontjes

Chantal

Chocolade

Courgette

Dessert

Drinken

Duurzaam

Eenvoudig

Ellen

Erwt

Eten

Gemak

Gevarieerd

Gezellig

Gezond

Ham

Hoofdgerecht

Italiaans

Jus

Kaas

Keuze

Kim

Kip

Koekjes

Koken

Kool

lente

Maaltijd

Magnetron

Menukaart

Nagerecht

Oven

Pannenkoek

Pasen

Pasta

Pastinaak

ralf

remco

Smakelijk

Snel

Thee

Vers

Verwarmen

Vis

Vlees

Wortel

Zetmeel

Zuivelhoeve

maak kans op  
3 maaltijden, 
advocaat 
met slagroom, 
én een toetjes-
pakket

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!

uw antwoord

uw naam

telefoonnummer

straatnaam en huisnummer

postcode plaats

PUZZEL FC kRANT-FEbRUARI18

e-mail

insturen
kan

t/m 31 
maart

Door uw grote enthousiasme over onze woordzoeker, hebben we 

deze editie een extra grote puzzel gemaakt! Zo kunt u nog meer 

leuke en smakelijke woorden zoeken. veel puzzelplezier! 

win 
3 maaltijden

én een 
verrassings-

pakket

nóg meer puzzelplezier
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bestelt u wel eens 

toetjes van de 

Zuivelhoeve bij uw 

bestelling? er staan 

de komende weken 

weer heerlijke 

toetjes op het menu. 

We zetten er graag 

een paar voor u op 

een rijtje! 

heerlijke 
toetjes 
van de 
zuivelhoeve

nieuwe voorzijde pand
Zoals u ongetwijfeld weet, hebben we onze verpakking 

vernieuwd. maar wat u misschien nog niet wist, is dat we 

de voorzijde van ons pand aan de Plesmanweg in almelo 

hebben vernieuwd! We zijn hier heel trots op en geven u 

daarom graag een kijkje. 

Food Connect is in 2001 begonnen in een kleine garage 

in Denekamp om vervolgens uit te groeien naar het 

bedrijf van nu. Maar bij de mooie en eigentijdse uitstraling 

van onze gerechten hoort natuurlijk ook een passende 

voorzijde van het pand. 

Daarom zijn we begin december gestart met de 

verbouwing van de voorzijde van ons pand! We hebben 

hierbij gekozen voor een mooie houten ‘look’, afgewerkt 

met luxe details en natuurlijk ons logo. Door in de hoogte 

te gaan bouwen zijn we nu ook nóg beter zichtbaar. 

We zijn ontzettend trots op het eindresultaat! 

PUZZEL FC kRANT-FEbRUARI18

deze desserts staan de 
komende tijd op het menu:

bOER’N VLA
Chocolade

bOER’N VLA
Appeltaart

bOER’N kWARk
Naturel

bOER’N PAP
Griesmeel

bOER’N VLA
Vanille

bOER’N VLA
Duo Vanille Chocolade

De toetjes van de Zuivelhoeve 

worden gemaakt van 100% verse 

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 direct 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!

De verbouwing 
is gestart! 
(december 2017)

Het eindresultaat! 
(februari 2018)

favorietfavoriet
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maak kennis met het naober magazine, 

een heerlijk kwaliteitsblad met oost-

nederlandse insteek! een prachtig 

magazine voor iedereen; van de trotse 

oosterling tot eenieder die graag meer 

wil weten over de vele mogelijkheden die 

het oosten biedt. mark oude luttikhuis, 

bladmanager en mede-eigenaar van 

naober, vertelt u hier graag wat meer over. 

een mooi blad voor iedereen
“De kerngedachte voor het opstarten van 

Naober was om gewoon een mooi blad 

te maken voor de Achterhoek. Dat idee 

komt bij Arie ribbers, bekend van radio 

Gelderland en tevens 

streektaaldeskundige, en Hans 

Siemes, landbouwjournalist 

vandaan. Vervolgens 

werd Agrio uitgeverij (een 

agrarische uitgever) betrokken 

bij dit plan. Agrio gelooft, net 

als wij, in de kracht en eigen 

identiteit van de streek. Zij 

adviseerden ons het gebied 

uit te breiden naar geheel Oost-Nederland”, 

vertelt Oude luttikhuis. “Zo ontstond Naober 

magazine, dat nu is uitgegroeid tot een 

hooggewaardeerd blad voor iedereen met 

interesse in het oosten en het platteland dat 

door vrijwel heel Nederland te verkrijgen is!”. 

indrukwekkende
verhalen 
Maar welke onderwerpen 

komen er allemaal terug in 

het magazine? “Wij vinden 

het menselijke aspect het 

belangrijkste, waarbij we niet 

alleen bekende Oosterlingen 

kuier’n, maar ook aandacht 

besteden aan mensen die 

denken dat ze ‘normaal’ zijn, maar eigenlijk 

iets heel bijzonders doen. Het artikel over 

het afstaan van een nier aan de buurman 

door Wendelmoet Wouters uit Tolkamer 

staat me nog helder voor de geest”, vervolgt 

Oude luttikhuis. “Daarnaast 

onderstreept Naober 

magazine de kracht en pracht 

van het platteland, zoals de 

saamhorigheid, bedrijvigheid 

en de prachtige natuur. Maar 

ook artikelen en weetjes 

over woninginrichting en 

alles rondom de tuin komen 

aan bod en natuurlijk een 

uitdagende puzzel. Deze hoofdthema’s 

worden aangevuld met een vleugje streektaal 

en voor de echte Bourgondiërs besteden we 

natuurlijk uitgebreid aandacht aan het thema 

koken. De samenwerking met Food Connect 

sluit aan bij de interesse in heerlijke gerechten 

en het samenwerken zit in het DNA van beide 

bedrijven. Daarmee is dit een mooi voorbeeld 

van ondernemend naoberschap!”.

boeren en streekproducten
Daarnaast wordt er bij het Oosten natuurlijk 

direct aan het platteland en boeren gedacht. 

Vanzelfsprekend spelen deze boeren met 

hun (streek)producten een rol in het Naober. 

“Dit jaar besteden we via de rubriek ‘anders 

boeren’ extra aandacht aan vernieuwend en 

duurzaam ondernemen. Goed omgaan met 

elkaar en je omgeving is kenmerkend voor 

Naober. Ook Food Connect houdt zich hier 

mee bezig. Dat is een goede zaak”. 

bent u ook nieuwsgierig geworden naar 

het naober magazine? een aantrekkelijk 

welkomstaanbod hoort daar natuurlijk 

bij, die u onderstaand vindt. Dus “komt 

d’r in, dan kö-j d’r oet kieken”, sluit oude 

luttikhuis in stijl af. 

 JA,  ik wil deze aanbieding en lees een half jaar Naober voor € 10*

Naam                                               dhr./mevr.

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

    Ja, ik wil ook de gratis digitale nieuwsbrief ontvangen.

   Hierbij machtig ik (éénmalig) Naober om het verschuldigde bedrag af te 

 schrijven van bank/gironummer:

 IBAN       N   L  

  Ik betaal na ontvangst van de nota.        Per post        Digitaal

Datum                                         Handtekening

Genieten! Dat staat bij Food Connect en Naober centraal. Door onze 

samenwerking kunt u niet alleen genieten van heerlijke, verse thuisbezorgde 

maaltijden, maar ook van uren leesplezier!

Food Connect mag haar klanten een extra voordelig abonnement aanbieden: 
een half jaar Naober (+ Erop uit special) voor slechts tien euro!

Naober is dé plattelandsglossy van Gelderland, Overijssel en Drenthe. Boordevol 

mooie reportages over markante en bekende inwoners, fraaie natuur, heerlijke 

gerechten en een vleugje streektaal. Dit alles geïllustreerd met schitterende foto’s. 

Naober toont als geen ander de kracht van het platteland. Dat is 100% genieten.
* Deze korting is geldig voor verzending binnen Nederland en geldt niet i.c.m. andere acties, is uitsluitend voor nieuwe abonnees die 
 in het laatste jaar geen abonnement op Naober hebben gehad. Het abonnement stopt automatisch.

Ontdek de waarde van Naober!

FC2018

Speciale    aanbieding een half jaarNaober Magazine3 nummers + Erop uit special:10,00
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Of stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: 
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maak kennis met... 
het naober magazine!

“we besteden, 
net zoals 

food connect, 
aandacht aan 

duurzaam 
ondernemen”

Mark Oude 
luttikhuis
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