INSPIRATIEBOX

FOOD COMMUNITY
GELDERLAND
In de Food Community Gelderland
bundelen dertien lokale foodbedrijven
hun krachten. Sinds begin 2017 werken
deze bedrijven uit diverse voedselketens
samen om elkaar en de Gelderse
foodregio te versterken. Kennisdelen,
inspireren en samenwerken staan binnen
de community centraal. De bedrijven
bezoeken elkaar, discussiëren over
actuele thema’s, wisselen ervaringen
uit en zoeken mogelijkheden voor
gezamenlijke productinnovatie, inkoop,
verpakkingen en logistieke oplossingen.
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INSPIRATIEBOX

Een sterke lokale samenwerking leidt tot nieuwe inzichten én tot
innoverende producten. De Food Community leden inspireren
elkaar en willen dat hun netwerk ook van deze inspiratie kan
profiteren. In de inspiratiebox vindt u daarom diverse bijzondere
producten van de leden. Laat u inspireren met deze unieke
producten van Gelderse bodem.
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PRODUCTEN
Bent u geïnteresseerd in een product uit de
inspiratiebox, of wilt u graag meer informatie
ontvangen? Scan dan de QR-code, ga naar de
website, of neem direct contact op met het bedrijf.
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Bakkerij ’t Kraayennest B.V.

HOLLANDS GOUD

Deze innovatie van bakkerij ’t Kraayennest is Gezond, Duurzaam,
Ambachtelijk, Lekker en van Eigen Bodem. Hollands Goud wordt gemaakt
van 100% natuurlijke ingrediënten en is daardoor meesterlijk op smaak!
Puur vanuit de oorsprong, van 100% Nederlands tarwe. Hollands Goud
wordt enkel uit de belangrijke basis-ingrediënten voor volkorenbrood
ambachtelijk gebakken op een stenen ovenvloer. Dit creëert een open
en grovere structuur en de knapperige korst. Doordat wij werken met
kook- en aromastukken, wordt het vocht beter vastgehouden, is het brood
malser en blijft het langer vers. Hollands Goud brood heeft het clean label
en bevat geen kunstmatige toevoegingen.

René Brueren
+31 24 358 54 04
+31 6 30 99 55 27
rene@kraayennest.nl
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Bakkerij ‘t Kraayennest is een ambachtelijk familiebedrijf
met een geschiedenis die tot meer dan 85 jaar teruggaat.
Momenteel staat de derde generatie aan het roer. De
verkoop en promotie van onze ambachtelijke producten
staan centraal. Wij streven naar optimalisering van
productkwaliteit, innovatie en de ontwikkeling van nieuwe
producten. Zo behouden wij een kring van trouwe, tevreden
klanten. Wij hebben de ambitie onze leidende positie in
ambachtelijk en dagvers brood en banket in de regio
Nijmegen te behouden. Met onze desembroden volgens
de Steengoedbrood®-formule streven ook wij naar een
leidende positie in de out-of home broodmarkt.
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Baltussen / Holland Special Foods

PIZZASAUS
Deze basis pizzasaus wordt gemaakt op basis
van tomaat, uit, knoflook en oregano. Het
product laat goed zien hoe de juiste keuze en
verhouding van kwalitatieve ingrediënten in
combinatie met de juiste bereidingswijze een onderscheidend
en bijzonder smaakvol product geeft. Ook bij onze Sandwich
spreads zijn selectie van grondstoffen, receptuur en bereiding
het geheim achter een heerlijk, maar gezond (Nutri-Score A)
en toch betaalbaar product.

Menno Van den Bosch
+31 6 57 15 95 80
menno@hollandspecialfoods.com
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Baltussen Konservenfabriek is in 1868 opgericht en daarmee
de oudste nog bestaande conservenfabriek in Nederland.
Door zich te richten op kwaliteit en biologisch is Baltussen
uitgegroeid tot een belangrijke partner in groenteconserven
voor vele retailers in binnen- en buitenland. Sinds enkele
jaren heeft Baltussen een zusterbedrijf, Holland Special
Foods, dat zich richt op sandwich spreads en sauzen, voor
PL en A-merken, gebaseerd op groentes. Ook zij richt zich
op kwalitatieve en gezonde producten verpakt in glas. Zo
kan HSF smaakvolle sandwich spreads maken met een
Nutri-Score D, C, B of zelfs A. Beide bedrijven zijn uiteraard
IFS gecertificeerd.

INSPIRATIEBOX

11

Banken Champignons

DUINVOETJE STEAKS

Het product Duinvoetje steaks
met verse vegan pesto
bewijst dat de paddenstoel
een gezond alternatief is voor
vlees. Minder calorieën, minder vet en inzetbaar voor een beter
cholesterolniveau. Daarnaast is het duinvoetje rijk aan eiwitten
en een bron van vezels. Met deze eenvoudig te bereiden
veganistische paddenstoelensteaks tonen we de veelzijdigheid
van de paddenstoel aan.

Alex Vos
+31 6 53 86 64 00
a.vos@bankenchampignons.com
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VITAMINE D CHAMPIGNONS
Onze vitamine D champignons bevatten extra vitamine D! Vitamine D
champignons zorgen ervoor dat er met één portie kan worden voldaan
aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D (10mcg).
Vitamine D speelt een belangrijke rol in ons lichaam bij:
• het behoud van sterke botten
• ondersteuning van het immuunsysteem
• de bijdrage aan een sterk gebit
• de normale spierwerking
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Banken Champignons

PULLED MUSHROOM

De oesterzwammen in de Pulled
Mushroom zijn gekruid, gerookt
en bereid volgens het principe:
“low & slow”. Om te verzekeren dat
de oesterzwammen hun unieke
gerookte smaak krijgen, hebben we appelhout gebruikt tijdens
het rookproces. De speciale “pull” techniek creëert een unieke
textuur als de real deal. We hebben ook een “smokey BBQ-saus”
toegevoegd voor de echte liefhebbers. Maar als je het aantal
calorieën laag wilt houden, dan kun je de Pulled Mushrooms
natuurlijk ook zonder saus eten. De keuze is aan jou!

Alex Vos
+31 6 53 86 64 00
a.vos@bankenchampignons.com
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PIZZABELLO
Deze kant-en-klare vegetarische ‘pizza’ is
gemaakt met een XXL portobello gevuld met
een tomatensaus, geraspte kaas en een speciale
kruidenmix. Deze zijn per twee verpakt en perfect
als tweepersoonslunch. De PizzaBello’s zijn te
bakken in de oven en kunnen naar wens extra
getopt worden met bijvoorbeeld paprika en
pijnboompitten.

“Who doesn’t
like pizza?”

INSPIRATIEBOX
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Banken Champignons

Inspiratiebox

Alex Vos
+31 6 53 86 64 00
a.vos@bankenchampignons.com
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Familiebedrijf Banken Champignons is een modern
agri foodbedrijf. Betrokken bij elke schakel binnen de
hele keten: het telen, oogsten, bewerken, verpakken,
ontwikkelen, gekoeld distribueren tot aan het wereldwijd
verkopen van verse paddenstoelen. Banken Champignons
heeft een zeer breed assortiment verse paddenstoelen:
van wilde/gecultiveerde exotische paddenstoelen en
kwalitatief hoogwaardige champignons tot innovatieve
paddenstoelconcepten die aansluiten bij de laatste food
trends. Elke paddenstoel is eerlijk, duurzaam geproduceerd
en met passie verzorgd door specialisten.
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Biobim

UNIEKE BABY
TUSSENDOORTJES
Onze tussendoortjes zijn
specifiek ontwikkeld met
een fijne, zachte textuur voor
baby’s (vanaf 6+ maanden).
Door de smaakcombinaties van
verschillende groenten en fruit maakt jouw kindje op
een verantwoorde manier kennis met nieuwe smaken, en door
de verschillende vormen leert jouw kindje spelenderwijs zelf te
eten. Ons uitgebreide en vernieuwde assortiment bestaat uit
de varianten Mais Naturel, Wortel, Banaan & Aardbei, Tomaat &
Kaas en Groene Erwten & Kaas. Onze tussendoortjes bevatten
geen toegevoegde geur-, kleur- of smaakstoffen en geen
toegevoegd suiker.

Bjorn van Megen, Sophie de Rooij,
Cindy van Sikkelerus
+31 48 533 06 00
sales@joannusmolen.nl
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Biobim staat sinds 1982 voor gezondere babyvoeding in de vorm
van biologische tussendoortjes, ontbijtproducten en bijvoeding. Al
onze producten zijn zorgvuldig afgestemd op de voedingsbehoefte
van jouw kindje en gemaakt met natuurlijke ingrediënten, zonder
onnodige toevoegingen. Hierbij zoeken wij altijd de beste duurzame
verpakkingsopties en hoogste kwaliteit grondstoffen voor een
betere wereld voor toekomstige generaties.
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Health Ingredients Trading B.V.

DE VEGAN CHOCO
COCO PASTA
We zien steeds meer vraag ontstaan
naar alternatieve en gezondere
producten. Zo ook vegetarisch, vegan,
palmoil free, glutenvrij, etc. Zo hebben
we onlangs een biologische, vegan
en palmolie vrije chocopasta spread
gemaakt. Heerlijk voor op brood of op
een wafel. Een gezond alternatief voor
volwassene en kind, die u ter inspiratie in
deze box vindt.

Frank Reijnen
+31 6 23 48 33 68
Frank@healthingredientstrading.com
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Health Ingredients Trading beschouwt voeding als een lange
termijn investering. In lichamelijk welzijn, zorg voor de planeet
en zorg voor de boeren. Wij importeren en exporteren onze
producten van en naar meer dan 35 landen. Wij kennen alle
producenten en boeren met wie wij samenwerken persoonlijk.
Naast de handel in grootverpakkingen hebben wij een volledig
gecertificeerde productieomgeving waar wij grondstoffen en
blends afvullen in consumentenverpakkingen, zowel merk als
private label. Wij hebben langdurige relaties met onze klanten.
Onze klanten werken met ons samen omdat wij hoge kwaliteit
leveren, de markt kennen en graag helpen met innovatieve
concepten waarmee wij samen blijven groeien.
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Intercheese Holland

RUSCELLO LIFE

Een spectaculaire kaas met een zachte frisse smaak en een
pittig accent, door de smaakcombinatie van rode peper,
groene paprika en witte geitenkaas. Een kaas vol karakter
gemaakt van koe- en geitenmelk. Gegarandeerd een
eyecatcher op jouw kaasplank. Dit schuitje is verkrijgbaar in
nog 15 heerlijke smaken, met kruiden, truffel, mosterd, pistache,
rode pesto, groene pesto en van geitenmelk.

Jan van Beek
+31 31 846 34 94
jan@intercheeseholland.nl
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BLACK LEMON
Heel bijzonder door het zwarte zuivel en met een verrassend
verfrissende smaak. Heerlijk in diverse recepten en een
bijzondere aanvulling voor jouw kaasplank. Proef dit
bijzonder product en ervaar de smaakexplosie. Dit schuitje
is verkrijgbaar in nog 15 heerlijke smaken, met kruiden, truffel,
mosterd, pistache, rode pesto, groene pesto en
van geitenmelk.

INSPIRATIEBOX
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Intercheese Holland

YELLOWBURGER
Is de burger gemaakt van echte
kaas, die niet smelt. Kan snel worden
bereid in de pan zonder olie of boter.
De ideale vleesvervanger, geschikt
voor de vegetariër en flexitariër.
Zonder kunstmatige toevoegingen,
rijk aan eiwitten en ook erg geliefd bij
consumenten die een koolhydraatarm
dieet volgen.

Pieter Boogaard
+31 31 846 34 94
pieter@intercheeseholland.nl
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BIO COLLECTIEF KAAS
100% biologische kaas, zonder kleur-, geur- of smaakstoffen.
Verkrijgbaar van jong t/m oud en met kruiden. Ook
kunnen we deze kazen leveren gemaakt van geiten- of
schapenmelk. Deze kazen staan voor ambacht en kwaliteit.
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Intercheese Holland

SCHEP
Kaas van de boerderij, op een
speciale manier gerijpt en dat
proef je! De kaas heeft een
heerlijk romige en volle smaak.
Verkrijgbaar van jong t/m oud en in
wielen van 16, 25 en 60 kg.

Jan van Beek
+31 31 846 34 94
jan@intercheeseholland.nl
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Door onze jarenlange ervaring en passie voor kaas is
Intercheese Holland jouw totaalleverancier in kaas. We
bieden een uitgebreid assortiment kazen die past bij iedere
kaasonderneming. De beste prijs/kwaliteit verhouding
garanderen we door een zelfstandige selectie van Hollandse
kazen en de eigen import van Buitenlandse kazen. Service en
kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Door voortdurende
innovatie en productontwikkeling kunnen we met trots ook
een groot assortiment eigen merken en custom-made kazen
aanbieden. Daarnaast zijn wij tevens groothandel en food
leverancier aan de horeca. Kortom Intercheese Holland staat
voor een professionele onderneming gedreven door een
enthousiast team!
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Evers Specials

TAUGÉBURGER

Bij de teelt van taugé komt een eetbare reststroom vrij van
bonenvliesjes, wortelpunten en stukjes gebroken taugé. Deze
stroom is eiwitrijk, soja- en tarwevrij en heeft een aardse
en nootachtige smaak. En is daarmee een vernieuwende
en waardevolle basis voor vegetarische producten. Van de
reststroom maakt Evers Specials een halffabricaat in de vorm
van een geblende pasta, die op verschillende manieren kan
worden verwerkt en gekruid. Ter inspiratie vindt u een zeer licht
gekruide vegetarische taugéburger in deze box, die de bite en
textuur van onze pasta goed laat beleven.

Koen van Kessel
+31 6 10 24 70 30
k.vankessel@eversspecials.nl
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Evers Specials is al bijna 50 jaar dé taugéspecialist van Europa.
Iedere dag oogsten wij meer dan 75.000 kg verse taugé. Door de
dagelijkse verse oogst, logistiek in eigen huis, en jarenlange kennis
en expertise kunnen wij onze klanten optimale kwaliteit en service
bieden. Vanuit de kwekerij in Nijmegen leveren wij onze taugé aan
de retail, industrie en food service. Van ladingen van 21 ton tot
leveringen in kleinverpakkingen vanaf 50 gram: voor elke klant is er
een passende oplossing.
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La Venezia ijs

IL PRIMO PREMIUM
il Primo schepijs is een goede
bekende in de horeca keuken.
Gecombineerd met garneringen
en toppings zet de chef “zijn
handtekening” onder een fraaie
coupe. Dit hebben wij voor jou
gedaan met het assortiment il
Primo Premium; zoals de chocolate
Almonds Caramel Sensation of de
Lemon Cheesecake met stukjes koek en
verfrissende lemon curd. Il Primo Premium is verkrijgbaar in
5 verleidelijke smaken roomijs en 2 vegan smaken: sorbet
mango en vegan chocolate cocos non dairy. Verkrijgbaar
in 140ml/100 gram en 473ml/333gram. Kies en beleef het
genot van een compleet dessert!

André ten Boske
+31 6 53 18 21 45
atenboske@lavenezia.nl
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La Venezia is ambachtelijk vakmanschap sinds 1938. Wij zijn
een familiebedrijf en onze passie is genieten van Italiaans
schepijs. Kwaliteit begint met onze traditionele recepturen,
gecombineerd met de mooiste ingrediënten: Nederlandse
zuivel en zoveel mogelijk lokale producten zoals fruit uit de
Betuwe. De beste chocolade halen we uiteraard uit België met
als eindresultaat: onweerstaanbaar lekker ijs. Daarmee maken
wij het verschil! Naast een breed assortiment schepijs biedt
La Venezia het unieke One Shot™ concept: een compacte
oplossing om snel en kostenefficiënt il primo kwaliteit te tappen
en serveren. Ons gamma aan verpakkingen varieert van 140 ml
tot 5 liter. Private Labels zijn mogelijk.
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Oliva

VEGAN ROOMKAAS
De Vegan Roomkaas is een
heerlijke, smeuïge spread op
basis van soja. Soja is rijk aan
plantaardig eiwit en onverzadigd
vet. Daarnaast bevat het nuttige
voedingsstoffen zoals ijzer
en vitamine B1. Vanwege de
voedingsstoffen absoluut een
bewuste veganistische keuze.
Ideaal als gezond broodbeleg,
op de borrelplank of in een
hartige wrap. De keuze is aan jou!

Edwin Fuchten
+31 48 143 26 79
info@oliva.nl
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VEGA FILET AMERICAN
Het consumeren van minder vlees is een trend waar wij bij
Oliva totaal achter staan. Goed voor mens, dier en milieu. Én
met oog voor de toekomst. Uit deze gedachtegang is dan ook
de Vegetarische Filet American geboren. Een heerlijke spread
op basis van jackfruit, de razend populaire vleesvervanger.
Op brood of met een toastje op de borrelplank. Ontdek de
veelzijdigheid van deze nieuwe innovatie!

INSPIRATIEBOX
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Oliva

Edwin Fuchten
+31 48 143 26 79
info@oliva.nl
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Oliva is al ruim 50 jaar dé specialist in mediterrane
specialiteiten voor retail, horeca, (groot)handel en industrie.
Innovatie zit in het DNA. Hierdoor worden er continu nieuwe
producten toegevoegd aan het assortiment, zoals Healthy
Disk en Healthy Disk Crumble. De producten zijn verkrijgbaar
van sachets van 10 gram tot grootverpakkingen van 1000
kg: voor elke klant is een passende oplossing. Het unieke
is dat Oliva de gehele supply chain zelf beheert. Hierdoor
kan de kwaliteit van het zaadje tot en met het eindproduct
worden gewaarborgd.
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Pitabakkerij Cairo B.V.

ROYAL MINI PITA
De Royal mini pita is
een nieuw artikel in het
assortiment. Deze mini’s
zijn uitermate geschikt voor
borrelplanken, gourmet,
soep of als kindersnack.
Doordat de broodjes met
tarwe en rogge zijn gemaakt
hebben ze een volle smaak.
Dit ambachtelijke broodje
is een toevoeging aan het
assortiment. Ze zijn makkelijk
te bereiden doormiddel van
een oven of airfryer. Dit product
staat garant voor een gezellige,
smaakvolle avond!

Ruud Salari, Linda Verstegen
Leanne Haefkens
024 642 49 22
sales@pitta.nl
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ROYAL PITA STICKS
De Royal pita stick is ook een van de nieuwe toevoegingen
aan het assortiment. De sticks zijn vol van smaak en
overheerlijk bij de borrel, soep of als kindersnack. Doordat
deze sticks wat steviger van structuur en voller van smaak
zijn kun je deze ook gebruiken als dipper. Ze kunnen ook
belegd worden. Start of eindig je dag met deze sticks,
succes gegarandeerd! De sticks zijn makkelijk te bereiden
doormiddel van een oven, airfryer of toaster.
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Pitabakkerij Cairo B.V.

Ruud Salari, Linda Verstegen
Leanne Haefkens
024 642 49 22
sales@pitta.nl
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Pitabakkerij Cairo is een moderne industriële bakkerij. Het
pitabroodje wordt volgens ambachtelijke recepturen
geproduceerd zonder conserveermiddelen. Daardoor
is het een authentiek product dat op vele manieren
geconsumeerd kan worden. Pitabakkerij Cairo produceert
niet alleen het traditionele “shoarmabroodje”, maar heeft
ook vele andere kwalitatief goede varianten in haar
assortiment. Er wordt getracht om authentieke innovatieve
concepten te ontwikkelen voor iedereen!
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Food Community Gelderland
info@foodcommunitygelderland.nl

FOOD COMMUNITY GELDERLAND

