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een feestelijke lente!

Wij zijn de lente feestelijk begonnen, 

want Food Connect is genomineerd 

voor de packaging award 2018!  

En dat is terecht, want we hebben 

ontzettend veel positieve reacties 

ontvangen over onze nieuwe verpakking. 

De nominatie voor de Packaging Awards 

was daarom echt de kers op de taart. 

Lees hier meer over op pagina 8. 

Bent u daarnaast ook zo benieuwd 

naar wie deze krant, folders, brieven en 

filmpjes maken? Dan stellen we u graag 

voor aan Tessa en Kim van de afdeling 

marketing. Zij vertellen u meer over hun 

dagelijkse werkzaamheden op pagina 3. 

Ook voor dit seizoen hebben onze koks 

weer een heerlijk assortiment lente- en 

zomergerechten samengesteld. Kies 

bijvoorbeeld een lekkere paella schotel 

of ga voor Tessa’s favoriet: de pikante kip 

wraps! 

En natuurlijk maakt u in deze editie ook 

weer kans op heerlijke prijzen! Vul de 

speciale lente woordzoeker in of ga eens 

lekker puzzelen met onze sudoku. 

Tot slot stellen we u graag voor aan 

onze varkensvleesleverancier Piggy’s 

Palace uit Bathmen. Een 

varkenshouder met een 

uniek en vernieuwend 

concept. 

Groet, Ellen

Food Connect

vraag van een klant
vraag: Is het noodzakelijk om extra jus/saus 

bij te bestellen?

antwoord: Nee, als u vlees of vis besteld 

heeft, ontvangt u hier automatisch een 

bijpassende jus of saus bij. De extra saus

of jus kan als extraatje bijvoorbeeld bij uw

aardappelen of vlees.

Groet, Kim
Klantenservice

compliment:

“wat is de nieuwe 
verpakking 

prachtig, een echte 
vooruitgang!”

Sjoukje, klant van Food Connect

maaltijdtip:

macaroni 
bolognese 

schotel 
mmm....

win!
ga naar
pagina 7

enige tijd geleden hebben wij de winnares van de receptenwedstrijd bekend 

gemaakt. Nu is het moment daar: we hebben ons eigen receptenboek uitgebracht! 

De winnares heeft hier natuurlijk een mooie plaats in gekregen, maar ook de 

recepten van twee andere klanten zijn de moeite waard om uit te proberen. 

Het Food Connect receptenboek staat boordevol lekkere gerechten en persoonlijke 

verhalen. Leuk voor uzelf of om als cadeau weg te geven! Bent u ook zo benieuwd? Doe 

dan snel mee met onze winactie en maak kans op een uniek exemplaar! Het enige wat 

u hoeft te doen is de Sudoku puzzel op pagina 7 in te vullen en in een envelop mee te 

geven aan uw vaste bezorger. We wensen u veel puzzelplezier!  

win een receptenboek
van food connect!

gemaakt door
tessa en Kim
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“Dit is echt het leukste werk dat er is!”, begint 

tessa van der veer. “er is toch niets mooiers dan 

acties bedenken, folders en kranten ontwerpen 

voor o.a. u en kijken waar nog meer mogelijkheden 

liggen in de communicatie voor Food Connect?”, 

vertelt ze verder. Kim Meijer kan zich 

hier geheel in vinden: “ons werk is 

erg afwisselend en dat maakt het 

nog leuker. De ene dag ontwerp ik 

een krant, zoals degene die u nu 

leest. De andere dag sta ik op een 

beurs”. tessa en Kim werken samen 

op de afdeling Marketing & pr, 

waar ze verantwoordelijk zijn voor 

alle communicatie en uitingen. Wij zijn reuze 

nieuwsgierig naar wat ze nog meer voor ons in 

petto hebben, u ook?

Tessa: 
“dit is echt 
het leukste 
werk dat 

er is!”

gezellig 
samen uit 
eten gaan

werkzaamheden
“Dagelijks houden Tessa 

en ik ons bezig met het bedenken en 

ontwerpen van alle communicatie 

uitingen”, vertelt Kim. 

“Daarnaast verzorg 

ik diverse beurzen 

en presentaties, 

maak ik filmpjes en 

beheer ik onze social 

mediakanalen. We 

proberen samen iedere keer weer leuke 

en nieuwe acties te bedenken om u te 

verrassen!”, vervolgt Kim. Tessa houdt 

zich naast de ontwerpwerkzaamheden 

ook bezig met de jaarplanningen, 

promotieplannen en ondersteuning van de 

commerciële afdeling. “We werken bij Food 

Connect nauw samen met alle afdelingen 

zoals bijvoorbeeld de klantenservice en 

commercieel, dat werkt gemakkelijk, snel 

en zorgt natuurlijk voor nieuwe ideeën en 

acties! Houd onze kranten dus goed in de 

gaten, want er komt weer veel moois aan”, 

vertelt Tessa enthousiast. 

opleiding
“Ik werk alweer 3 jaar met veel plezier 

bij Food Connect”, vertelt Tessa met 

een lach. “Nadat ik mijn opleiding 

multimediavormgeving (animatie, film 

en websites) in Enschede afrondde, 

ben ik bij een ontwerpbureau in 

Enschede gaan 

werken. Naast 

planning en 

ontwerpwerkzaamheden 

was ik ook het 

aanspreekpunt voor 

klanten, waaronder Food 

Connect. Ik wilde graag een nieuwe 

uitdaging en deze mooie baan kwam 

zo op mijn pad”. Kim is als afstudeerder 

begonnen bij Food Connect, vanuit haar 

opleiding Small Business & Retail 

Management (ondernemerschap, 

marketing en management). “Na 

mijn opleiding in Groningen ben ik 

weer richting Twente teruggegaan 

om af te studeren op de afdeling marketing 

bij Food Connect. Hier ben ik vervolgens 

niet meer weggegaan”, vertelt Kim vrolijk. 

“Ik werk nu al bijna 2 jaar bij Food Connect, 

waarbij ik mezelf heel erg ontwikkeld heb. 

Heel gaaf vind ik dat!”. 

“leuke en 
nieuwe acties 

bedenken om u 
te verrassen!”

bekijk 
de 

gerechten 
op pagina 

4 & 5

tessa & kim
in het kort:

NaaM: Tessa van der Veer. WooNplaats: Halle. 

FuNCtie: medewerkster marketing & Pr, fulltime. 

 

NaaM: Kim Meijer. WooNplaats: Hengelo. 

FuNCtie: medewerkster marketing & Pr, fulltime. 

Kim: 
“ik heb mezelf 

heel erg 
ontwikkeld!!”

tessa van der Veer

Kim Meijer

vrije tijd
Maar wat doen Tessa en Kim graag in hun 

vrije tijd? “Ik houd van gezelligheid met 

vrienden en familie en 

lekker eten”, vertelt Tessa. 

“Kim en ik gaan daarom 

ook regelmatig met een 

aantal collega’s uit eten!”. 

Ook Kim gaat graag op 

pad met haar vrienden 

of staat in de keuken om nieuwe gerechten 

uit te proberen. “Ik vind het erg leuk om te 

koken en nieuwe smaken te ontdekken. 

Ik ben daarnaast een groot fan van de 

Indiase keuken, waardoor de keuze van 

mijn favoriete gerecht van Food Connect 

geen grote verrassing is: de Indiase curry 

met kip. Een heerlijk gerecht, boordevol 

smaken!”. Tessa 

geniet ook ontzettend 

van de gerechten 

van Food Connect. 

“Ik eet geregeld 

gerechten van Food 

Connect, dit is niet 

alleen heel lekker maar ook gemakkelijk. 

Binnen 10 minuten heb ik een verse, goede, 

gevarieerde maaltijd op tafel. De pikante kip 

wrap is erg lekker, echt een aanrader om 

eens te proberen!”

geNieteN vaN het voorjaar MET FOOD COnnECT - APriL 2018 / 3



smullend de 
lente tegemoet
De lente is begonnen! het wordt warmer 

buiten, het blijft langer licht ‘s avonds en 

de bolgewassen staan volop in bloei. hier 

horen natuurlijk ook weer verfrissende 

gerechten bij! 

Onze koks hebben weer een uitgebreid 

assortiment lente- en zomergerechten voor 

u samengesteld. Hier lichten we er graag 

een aantal voor u uit, zodat u eindeloos kunt 

variëren. Met deze gerechten gaat u smullend 

de lente tegemoet! 

U vindt deze heerlijke gerechten op uw 

persoonlijke menukaart en in de webshop.

slavink 
van 

piggY’s 
palace

genieten van lente- en zomer-

gerechten

klassieke kip hawaï schotel   
Klassieke kip Hawaï schotel met reepjes 

kippendij met ananas en gember in 

romige saus met kerrie. Lekker met 

bijvoorbeeld de rijst met doperwten en 

Italiaanse kruiden. 

prei stamppotje   
Een prei stamppotje. Heerlijk 

te combineren met bijvoorbeeld 

een slavink!  

Ook beschikbaar in zoutarm, 

glutenvrij, lactose-beperkt,  

zoutarm & kalium-beperkt  

en vegetarisch. 

paella schotel
Paella schotel met stukjes kip en diverse 

zeevruchten.  

Ook beschikbaar in zoutarm, glutenvrij en 

lactose-beperkt.

aPRIL

v.a. 30

heerlijke voorgerechten

gebonden aspergesoep
Ook beschikbaar in zoutarm en 

glutenvrij. 

gebonden venkelsoep
Ook beschikbaar in zoutarm, glutenvrij en 

vegetarisch.

gebonden broccolisoep
Ook beschikbaar in zoutarm en glutenvrij.

heldere humkessoep
Ook beschikbaar in zoutarm, 

glutenvrij, lactose-beperkt, 

zoutarm & kalium-beperkt 

en vegetarisch.

tip
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indiase currY met kip  
Indiase curry met kip en 

sperzieboontjes. Heerlijk met 

bijvoorbeeld de rijst met doperwten en 

Italiaanse kruiden. 

Ook beschikbaar in zoutarm, glutenvrij 

en zoutarm & kalium-beperkt. 

twentse humkes 
maaltijdsoep 
Twentse humkes maaltijdsoep van 

bonen met stukjes varkenssaucijs. 

Ook beschikbaar in zoutarm, glutenvrij, 

lactose-beperkt, zoutarm & kalium-

beperkt en vegetarisch. 

de kip wrap 
krijgt een 8,5!
Wij vinden het heel belangrijk dat 

u als klant tevreden bent over onze 

gerechten. Daarom waarderen 

wij het ook ontzettend dat u uw 

mening met ons deelt via onze 

klanttevredenheidsonderzoeken! 

Uit ons laatste onderzoek is gebleken 

dat onze kip wrap beoordeeld wordt 

met een 8,5! Hier zijn wij natuurlijk 

ontzettend trots op. U kunt dit heerlijke 

gerecht nu bestellen, dat wordt smullen! 

wrap pikante kip 
Wrap pikante kip met masala, zure 

room, paprika en gember. 

favoriet 
van kim

stamppot zomerzuurkool
Een stamppot zomerzuurkool. 

Lekker te combineren met 

bijvoorbeeld een varkenssaucijs. 

Ook beschikbaar in glutenvrij en 

vegetarisch. 

stamppot raapstelen
Een stamppot raapstelen. 

Heerlijk met bijvoorbeeld een 

speklap. 

Ook beschikbaar in glutenvrij.

lamsstoofpotje
Een lamsstoofpotje, erg lekker met bijvoorbeeld witte rijst. 

Ook beschikbaar in zoutarm, glutenvrij,  

lactose-beperkt en zoutarm & kalium-beperkt

Wist u dat een groene 

paprika eigenlijk een rode, 

gele of oranje paprika is die 

nog niet rijp is? De groene 

paprika is daarom een 

beetje bitter van smaak. 

eetweetje:

favoriet
van

tessa
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woordzoeker
B  l  e  W  e  s  p  p  a  a  r  D  p

N  l  t  j  t  N  a  l  p  e  g  i  e

h  o  o  i  M  a  l  K  u  i  K  e  N

D  N  e  e  h  v  e  u  l  e  N  o  Z

g  r  j  C  M  h  g  l  e  g  o  v  F

e  j  s  i  v  r  e  K  K  i  K  l  r

B  i  a  W  r  Z  N  N  i  B  a  u  K

o  B  a  r  e  e  j  e  g  K  p  i  e

o  W  h  g  D  i  D  K  t  s  K  u  B

r  o  M  e  N  r  l  r  t  i  t  e  l

t  e  o  o  i  r  e  a  e  r  u  r  r

e  r  K  K  l  e  l  v  N  o  e  B  o

B  D  e  l  v  M  r  a  W  D  B  h  s

zoek de volgende woorden:
Big

Bij

Bloem

Boerderij

Broeden

Buiten

Eend

Egel

Ei

Geboorte

Gezellig

Haas

Hengst

Hert

Hooi

Jong

Kalf

Kikker

Kikkervisje

Kip

Koe

Konijn

Kuiken

Lam

Merrie

Mol

Ooi

Paard

Plant

Pul

Ree

Rups

Schaap

Stal

Stier

Stro

varken

veulen

vlinder

vogel

Warm

Weiland

Wesp

Woerd

Zon

uw antwoord

uw naam

telefoonnummer

straatnaam en huisnummer

postcode plaats

PuZZEL FC KrAnT-APriL18

e-mail

De lente is een heerlijk seizoen! 

Niet alleen het zonnetje gaat meer 

schijnen, maar ook ziet u steeds 

meer jonge dieren. 

In de lente gaan de meeste vogels 

namelijk broeden en krijgen veel 

zoogdieren jongen, omdat er in het 

voorjaar meer voedsel te vinden is. 

Daarom staat deze speciale lente 

woordzoeker geheel 

in het teken van de 

dieren en hun jongen. 

speciale lente 
woordzoeker

maak kans op 
3 maaltijden 
én een potje 
voorjaarsbollen!

geef de uitkomst van de 
woordzoeker in een envelop mee 
aan uw vaste bezorger. Wie weet 
bent u de gelukkige winnaar  van 
dit voorjaarspakket!

aanvulpuzzel:

ijn

bal

den

win 
3 maaltijden
én een potje
voorjaars-

bollen!

insturen
kan

t/m 30 
april

wist je dat:
het woord lente afgeleid  

is van het woord lang?

Het woord heeft namelijk  

betrekking op het lengen  

van de dagen!  
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maak kennis  
met piggY’s palace
Maak kennis met onze varkensvlees 

leverancier piggy’s palace uit Bathmen. 

een varkenshouder met een uniek en 

vernieuwend concept! 

Maatschappelijk verantwoord en 

onderscheidend ondernemen zijn voor 

Piggy’s Palace 

eigenaar Erik 

Stegink van groot 

belang. Zich 

richten op het 

produceren van 

zoveel mogelijk 

kilo’s past daarom 

niet bij Piggy’s Palace. “Met doordachte 

innovaties proberen we ons al jaren 

op het gebied van duurzaamheid te 

onderscheiden, zo is de zeugenstal 

energiezuinig vanwege het gebruik van 

zonnecollectoren en een houtkachel. 

We voldoen als duurzame veehouderij 

aan de normen”, vertelt Erik.

milieu- en 
diervriendelijk
Belangrijkste 

onderscheidend 

vermogen van Piggy’s 

Palace is, dat de varkens 

op een milieu- en 

diervriendelijke manier 

gehuisvest worden. Dierenwelzijn en 

de gezondheid van de varkens, zonder 

gebruik van antibiotica, staan hier hoog 

in het vaandel.

blije en rennende biggen
“Wij willen het graag anders doen dan 

andere varkenshouders, ze krijgen de 

vrijheid die ze nodig hebben en ze leven 

op speciaal voer, van een samenstelling 

die op eikels lijkt. Hierdoor smaakt het 

vlees nog lekkerder, en dat maakt ons 

bedrijf zo bijzonder”.

“onze biggetjes 
voelen zich vrij”

“dierenwelzijn 
staat bij ons 
hoog in het 

vaandel” Erik Stegink

verantwoord
en duurzaam
ondernemen

win een receptenboek
van food connect!
geef de ingevulde sudoku in een envelop mee aan 

uw vaste bezorger. Wie weet wint u dan een uniek 

Food Connect receptenboek! 

6 2 4 7

2 7 3

8 5 1

8

5 1 7

6 3 2

9 2 4 5

4 9 8

 

sudoku

win!
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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

onze nieuwe verpakking valt ontzettend 

in de smaak. Daarom 

zijn wij genomineerd 

voor de packaging 

awards 2018! 

We zijn er maanden 

druk mee bezig 

geweest, maar 

eindelijk kunt u 

genieten van onze heerlijke maaltijden in 

de nieuwe verpakking! 

Bent u ook zo enthousiast over onze 

nieuwe verpakking? Heerlijke gerechten 

in luxe, zwarte schaaltjes, die in een 

kartonnen omdoos 

bij elkaar worden 

gehouden! 

En heeft u uw 

maaltijd al eens 

thuis opnieuw 

samengesteld? 

Zo heeft u het 

restaurantgevoel 

met het gemak van thuis! 

Onze vernieuwing bleef niet 

onopgemerkt, want onze verpakking 

is genomineerd voor de Packaging 

awards 2018. Hierbij worden in twaalf 

categorieën de Nederlandse Packaging 

awards (verpakkingsprijzen) uitgereikt 

aan bedrijven die 

uitblinken in innovatie, 

creativiteit, techniek en 

ondernemerschap. 

Onze verpakking is 

genomineerd onder de 

categorie ‘food vers’, 

wat betekent dat de 

verpakking gebruikt wordt voor het 

verpakken van vers eten. Een groter 

compliment konden we niet krijgen! 

genomineerd 
voor de
packaging 
awards 2018!

op pad met bezorger

 
maaltijdtip: 

indiase 
currY met 
kip en rijst

zie pagina 5 Jeroen
onze bezorgers maken dagelijks 

veel mee. Zij brengen niet alleen uw 

gerechten aan huis, maar bieden ook 

graag een luisterend oor en helpen u 

waar nodig!

Bezorger Jeroen maakte enige tijd 

geleden iets bijzonders mee. Wekelijks 

kwam hij bij een klant om maaltijden 

te bezorgen. “Elke week waren meneer 

en mevrouw ontzettend blij om mij te 

zien”, vertelt Jeroen. “Toen ik een week 

vrij was, is meneer plotseling overleden, 

ontzettend verdrietig! De week erop 

moest mevrouw eigenlijk weg, maar 

wilde ze per se wachten tot ik er was. 

Ze nam mij mee naar de kamer waar 

een foto van haar man stond die 

omringd was met bloemen. Eenmaal in 

de kamer pakte ze mijn hand stevig vast 

en hebben we nog even rustig gepraat. 

Dit vond ik zo’n mooi en bijzonder 

moment!”, sluit Jeroen af. Wat zijn we 

trots op onze bezorgers!   

Een recept heeft  

geen ziel. De koks  
van food connect  

voegen de ziel toe.

“ “
“een groter 
compliment 

konden we niet 
krijgen!”
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