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Bonne Maman Lemon
Curd

Wijn voor elk moment..
Hello Gallo!

Bonne Maman staat bekend om haar heerlijke confitures en is gemaakt om te delen met de mensen van wie
je houdt, om te laten zien dat je van ze houdt!

Tijdens de feestdagen worden er weer vele bijzondere
momenten samen gedeeld. Voor ieder moment is er wel
een heerlijke wijn van Gallo Family Vineyards om
samen van te genieten.

Er is een nieuw product toegevoegd aan het assortiment, namelijk Bonne Maman Lemon Curd. De Lemon
Curd bevat simpele en pure ingrediënten met een
‘home-made’ smaak. Een zoetzure crème gemaakt van
de lekkerste citroenen, suiker, eieren en boter. Zonder
conserveringsmiddelen, kleurstoffen en glutenvrij.

Ontdek Gallo Merlot, een soepele en aromatische rode
wijn met tonen van bosvruchten en frambozen,
aangevuld met vleugjes vanille en chocolade. Deze wijn
past goed bij lekker gegrild vlees, pittige pastagerechten, kaas en zelfs chocolade! Geniet van deze Gallo
Merlot als je voor de openhaard zit, tijdens de borrel of
bij een goede maaltijd met vrienden.

Het is een veelzijdig product, heerlijk op een pannenkoek, in een dessert, door slagroom, op een scone of als
topping of ingrediënt om mee te bakken. Bon appétit.

Naast deze heerlijke Merlot zijn er ook voor andere
momenten verschillende wijnen van Gallo Family
Vineyards verkrijgbaar. Wanneer het tijd is voor wijn:
zeg Hello tegen Gallo!

Kijk voor meer informatie en heerlijke recepten op
www.bonnemaman.nl.

Effectieve food- en drinkscommunicatie start met de foodybox

‘Dat smaakt naar meer’
KOOG AAN DE ZAAN - Kroon op het
Werk heeft de laatste box van 2018 verstuurd. Een goed moment om terug te
kijken op het afgelopen jaar én een blik
te werpen op 2019.
Interview | door Lisa van der Linden

Backstage bij de opnames van de video die van ieder product uit de Foodybox
wordt gemaakt.

Herbamare in the mix

Drop komt uit Italië!

Herbamare Spicy van A. Vogel is
een 100% natuurlijke kruidenmix
met zeezout en 14 biologische
groenten en kruiden die gerechten
op smaak brengt. Door het unieke
productieproces krijg je het beste
van twee werelden: meer smaak,
minder zout.

Nederlanders zijn
echte dropeters. Wij
eten met z’n allen
gemiddeld 32
miljoen kilo drop
per jaar. Omdat
Nederland een van
de weinige landen is
waar drop zo
populair is, denkt
men over het
algemeen bij drop
aan een Nederlandse
uitvinding, maar het
tegendeel is waar.
Drop komt uit Italië!
Het was namelijk
de Italiaanse apotheker Giorgio Amarelli die er in 1731
in slaagde om van het sap uit de zoethoutwortel drop te
maken. Italiano zet deze erfenis met veel passie voort en
bereidt in eigen keuken de heerlijkste dropvarianten.
Een van deze heerlijke dropvarianten is de Italiano
Siciliaanse Zachte Dropstaafjes. Een uniek dooreetdropje
met extra zachte structuur. Het dropstaafje met volle
dropsmaak valt goed in de smaak bij de echte dropliefhebber. De Siciliaanse Zachte Dropstaafjes zitten verpakt in
een strakke opvallende transwrapverpakking en biedt met
250 g inhoud een absolute value-for-moneypropositie.

Met Herbamare kun je nu
eenvoudig wereldse smaken
creëren door het te combineren
met maximaal vier andere kruiden.
Zo maak je in een handomdraai
typisch Nederlandse, Italiaanse, Franse, Mexicaanse en
Indiase gerechten klaar zonder pakjes of zakjes te
gebruiken. Dat is Herbamare in the mix!
Bekijk de Herbamare in the mix (#HITM) recepten,
waaronder deze vegetarische zoete aardappelcurry, op
de website www.avogel.nl/herbamare-kruidenmix.

Wist je dat je met de Italiano Siciliaanse Zachte
Dropstaafjes heel goed kunt koken? Verrassend lekker
zelfs! Check de heerlijke recepten op onze site: www.
italianodrop.nl/koken-met-italiano.
Ontdek het echte Italiaanse genieten met deze
heerlijke dropvariant.

Bak en frituur gezond
en duurzaam met
King Rijstolie
King Rijstolie wordt
gewonnen uit het vliesje en
de kiem die zich tussen de
rijstkorrel en de huls bevindt.
Dit is het deel van de rijst dat
de meeste voedingsstoffen
bevat en is daarnaast ook een
restproduct van de rijstplant.
King Rijstolie heeft een uniek
hoog rookpunt, namelijk
tussen de 240-255 °C. Dat is
veel hoger dan bij andere
oliesoorten. Wanneer olie
wordt verhit boven het
rookpunt komen er schadelijke stoffen vrij en is er
sprake van smaakverlies. Door
het hoge rookpunt is King
Rijstolie gezonder en treedt er
geen smaakverlies op. Door de
hoge viscositeit van King
Rijstolie neemt de voeding bij
bakken en frituren ook
minder olie op. Frituren met
King Rijstolie is dus gezonder
dan frituren met andere
oliesoorten. Rijstolie is ook
uitermate geschikt als
saladedressing. Door de neutrale smaak van rijstolie
worden de smaken van de salade niet verstoord en het
unieke vetzuurprofiel en hoge gehalte oryzanol maakt
King Rijstolie een gezonde toevoeging aan elke salade.
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Nieuw van Paturain®
Paturain® is al 40 jaar hét bekende merk van de
vertrouwde smeuïge verse roomkaas met knoflook en
fijne kruiden uit de Provence. Lekker voor op brood of
toast. De roomkaas wordt ook steeds vaker gebruikt in
de keuken. Om die reden heeft Paturain® een speciaal
product ontwikkeld dat volledig aansluit op dit gebruiksmoment: Paturain® Cuisine.
Paturain® Cuisine wordt gemaakt op basis van room
met de intense en authentieke smaak van knoflook en
fijne kruiden. Het product is door deze samenstelling
uitstekend geschikt om mee te koken. De romige
textuur maakt het mogelijk meerdere recepten te
bereiden met slechts één kuipje. Het product is verpakt
in een compact hersluitbaar kuipje.
U vindt de Paturain® Cuisine in het kookzuivelschap
van uw supermarkt. Receptideeën kan je vinden op
ilovecheese.nl!
Paturain®. Da’s pas fijn.

Kroon op het Werk verstuurt vlak voor de feestdagen de
Kerstbox naar honderd geselecteerde food- en lifestylebloggers en vijftig culinaire en lifestyleredacties. Het pronkstuk
van de onderneming, want al jaren is de Kerstbox de best
scorende box. Afgelopen jaar werd voor het eerst de Fitbox
geïntroduceerd en dat was een groot succes volgens Robert
Kroon, managing director bij Kroon op het Werk. “De
foodybox is voor veel klanten een eerste kennismaking met
Kroon op het Werk, maar wat velen niet weten, is dat de box
maar 10 procent van onze activiteiten in beslag neemt”, legt
Kroon uit. “Vaak maken we met klanten vervolgafspraken om
te kijken welke communicatie- en marketinguitingen wij nog
meer op ons kunnen nemen.” Het afgelopen jaar heeft Kroon
op het Werk 32 nieuwe klanten overgehouden aan de
Foodybox. “De fabrikanten zien een omzetgroei na deelname
aan de Foodybox en publicatie in Levensmiddelenkrant”, vertelt
de managing director. “Dat smaakt naar meer.”
Special box
Voor 2019 staan zes boxen op de planning. Naast de
gebruikelijke Foodyboxen komt de onderneming weer met
specialboxen. De Fitbox zal voor de tweede keer worden
verstuurd en Kroon op het Werk duikt in een geheel nieuwe
doelgroep met de Chefs Box. “Daarvoor hebben we een
samenwerking met een culinair tijdschrift om inzicht te
krijgen in welke chefs er in Nederland werkzaam zijn en wat
ze koken. We testen deze box voor het eerst en richten ons
daarmee op foodservicebedrijven”, legt Kroon uit. Andere
thema’s die komend jaar voorbijkomen in de boxen zijn
vegetarisch en biologisch.

Deelname Foodybox
“Het recept van de LeJean.nl steaks is goed ontvangen en
heeft via socialmediakanalen veel aandacht gekregen. We
hebben van Kroon op het Werk een duidelijke terugkoppeling gehad met positieve cijfers.” - Martijn Knijnenburg,
new business development bij Luiten Food.
“Direct na deelname aan Foodybox zagen wij op social
media een enorme stijging van posts over bijzondere
recepten met oranje paprika’s. Wij waren prettig verrast.
Erg leuk.” - Nicolette van der Mark, marketing en communicatie bij Oranje Paprika Vereniging.
“Het is goed om te zien wat bloggers en journalisten doen
met een van onze belangrijkste producten: Paturain.” Amélie Bourrus, product manager Paturain.
“We hebben deelgenomen aan de Foodybox Zomer met
Leffe Bier en Leffe kaas. De content was geweldig en we
zijn zeer tevreden over de resultaten in de media.” - Elke
de Block, brand manager Savencia Fromage & Dairy
Benelux.
Benieuwd wat de trends zijn in 2019? Vraag via info@
kroonophetwerk.nl het foodtrendrapport 2019 van Kroon
op het Werk aan.

Servero Rode Kool Met
Appel: 100% natuurlijk

Snack in stijl met chips
van Terra

Servero lanceert dé nieuwe standaard in rode kool
met appel, gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten.
Met appel als smaakmaker krijgt onze rode kool een
lekkere friszoete smaak. We gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten, dus geen gemodificeerd zetmeel,
geen conserveermiddelen en geen kunstmatige geur-,
kleur- en smaakstoffen. Servero Rode Kool Met Appel is
er in twee varianten: Original en Biologisch. Allebei
zowel in een kleine als grote pot verkrijgbaar. Voor elk
wat wils. Natuurlijk de lekkerste.

De chips van Terra
brengen de snackcultuur in Nederland
naar een hoger
niveau.

Bij Servero willen wij consumenten helpen aan hun
dagelijkse portie gezondheid. Onze missie is om het
goede van groente en fruit zo veel mogelijk te behouden
door tijdens het verwerken niets onnatuurlijks toe te
voegen en tóch de lekkerste te zijn. Zo lanceerden we
vorig jaar Servero 100% Appelmoes, gemaakt van niets
dan appels. Zonder toevoegingen, dus ook geen suiker.
En nu dus 100% natuurlijke Rode Kool Met Appel.
Natuurlijk kan er maar een de lekkerste zijn!

In de jaren 90
waren de New
Yorkse sterrenchefs
Alex en Dana in de
mogelijkheid om
Terra-chips succesvol
te lanceren. De
groentechips van
pastinaak, taro,
zoete aardappel,
yuca en batata
zorgen voor een
smaakexplosie in de
mond. De selectie van exotische wortels is verkrijgbaar
in een mix met mediterrane smaken: oregano, extra
vierge olijfolie en een vleugje citroen.
Terra chips: het toppunt van snacken in stijl!
Terra wenst u hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!

