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Deze maand!

De maand november wordt ook wel de slachtmaand 
genoemd, omdat vroeger vooral in deze maand 
boerderijen een dier lieten slachten als voorraad voor 
de aankomende winter. Geen groot stuk vlees in de 
box, maar wel een overheerlijke droge worst van 
Vleesch&Co om tijdens de borrel van te genieten.

Het begint natuurlijk ook weer een stukje kouder te 
worden, de bladeren beginnen nu echt van de bomen 
te vallen en daarom zit de Flevour box van november 
vol met producten waar je het wel warm van moet 
krijgen. En deze maand met extra veel recepten, nu de 
horeca nog dicht is om lekker voor jezelf te koken. 

Eet smakellijk! Meer weten over wat er speelt in 
Flevoland? Lees het in dit magazine of 
ga naar www.lokaalvoedselflevoland.nl 

Maandelijks brengen wij de lekkerste seizoens-
producten uit Flevoland bij elkaar en creëren we voor 
jou een inspiratiebox. Deze box zit vol overheerlijke 
seizoensproducten uit Flevoland: van aardappelen en 
spruiten tot droge worst en bier.

Wij werken samen met boeren, bakkers, brouwers, 
imkers en andere smaakmakers die lid zijn van de 
vereniging Flevofood. Met liefde en passie dragen zij 
zorg voor hun dieren, gewassen, omgeving en 
producten. 

Wij zorgen ervoor dat deze lokale ondernemers een 
eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat jij kunt 
genieten van verse, kwalitatieve en smaakvolle 
producten. Met het bestellen van deze box, ontdek je 
het Flevolandse voedsellandschap, maak je kennis met 
de seizoenen en haal je de Smaak van Flevoland in huis. 

oktober - november

Inhoud

De producten 
Benieuwd naar wat er in de box zit? Blader dan snel door naar 

de volgende pagina ....

Verhalen
Wie verbouwt mijn voedsel en wat doen de boeren en 
producenten nou precies? Lees de lokale verhalen om 

hier achter te komen. 

Recepten
Heerlijke recepten van Flevolandse smaakmakers die ervoor 

zorgen dat jij smaakvolle gerechten kunt maken met de 
producten uit de box!

Recept

Product

Verhaal

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox


The wall of Farm

Polder Potato
Anton en Corné

Boer Boon
Jan Teunis

Stadsboerderij 
Almere

Tom en Tineke

Fruithal Smits
Nicole

Van den Dries
Ko en Bas 

Arenosa
Jan en Sam 

Weet hoe je 
leeft!

Jolanda en 
Peet

Zonnespelt
Rogier

 Scherpbier

Broodletter
Fiona

Zonneheerdt
Martin Topper

Groente 
Productie 
Flevoland 

1 kg Stoofperen en 2 flessen Appelsap van Fruithal Smits 
uit Zeewolde

1,5 kg Bildstar aardappelen van Polder Potato uit Dronten

1 Rode kool van Jaap Kruyer

Biologisch dynamische zuurkool van Stadsboerderij Almere

1 kg Biologische zoete aardappels in klei van Ko en Bas van 
den Dries uit Dronten

500 gram Biologische Aardpeer van Arenosa uit Lelystad

1 kg Rode uien van Groente Productie Flevoland

500 gram Pastinaak van Zonneheerdt uit Dronten

500 gram Spruiten van Boer Boon uit Zeewolde

1 pot Sambal van Weet hoe je leeft uit Almere

2 Biologische spelt broodjes van Broodletter uit Almere. 

2 blikjes Spelt bier van Zonnespelt uit Lelystad

Droge worst met gepofte spelt van Vleesch & Co uit Almere 

1 bol Knoflook van Polderknoflook uit Lelystad

1 Koolraap van Goedegebuure Agro uit Swifterbant

1 doosje Za’atar van SOUQ 

1 Prei van Star Agro 

De november box

Vleesch&Co
Bauke 

SOUQ
Nadia& Merijn

Goedgebuure
Agro 

Edwin

Polderknoflook
Karin 

Perdaems

Star Agro
Thijs



Pastinaak

Pastinaak werd vroeger ontzettend veel gegeten, 
maar is nu enorm gedaald in populariteit. Daarom 
wordt de pastinaak ook  vaak een ‘vergeten groen-
te’ genoemd. Pastinaak is een wortelgewas en kan 
je herkennen aan zijn witgelige kleur. De groenten 
heeft een zoete anijs-achtige smaak. Eigelijk kan 
pastinaak in de zomer al googst worden maar vaak 
wachten de boeren met het oogsten tot de wat 
koudere maanden, dit zou namelijk de smaak
ten goede doen.

Bijzondere (seizoens)producten
Za’atar

Za’atar is een kruidenmelange uit het midden- oosten. 
Het is daarnaast ook de naam van wilde oregano. Ieder land, 
winkel en merk heeft zijn eigen variant, zo is de een wat 
meer of minder kruidiger door extra toegevoegde 
specerijen. in Syrie is de za’atar bijvoorbeeld nog kruidiger 
door het toevoegen van extra specerijen (volgens geheim 
recept) en in Libanon is het puur za’atar met sumak en 
sesamzaad. De Za’atar uit de box is van SOUQ en 
samengesteld door Nadia en Merijn. Het is  een kruidenmix 
van midden-oosterse oregano, sumak, sesamzaad en fleur 
de sel. De za’atar kun je meebakken met platbrood of 
gebruiken als dip met olijfolie of yoghurt. Heerlijk!  

Aardpeer

Topinamboer, knolzonnebloem, jeruzalemartisjok... 
heb jij er wel eens van gehoord? Het zijn alllemaal

 verschillende benamingen voor de aardpeer.  De benaming 
jeruzalemartisjok suggereert ten onrechte een verband met Israël

 en is waarschijnlijk een verbastering van het Italiaanse 
girasole articiocco (zonnebloemartisjok). Van oorsprong groeit 

de aardpeer in Noord-Amerika. De aardperen uit de box komen 
‘gewoon’ uit Flevoland, Lelystad wel te verstaan. 

We delen een aantal heerlijke recepten met je, want
we kunnen ons voorstellen dat je niet gelijk een

idee hebt wat je hiermee moet maken. 

Maar let op: Aardpeer staat erom bekend dat ze 
winderigheid kunnen veroorzaken, vooral als je 

ze rauw eet. Wil je dat vermijden, eet dan vooral 
niet te veel of voeg wat karwijzaad of venkelzaad toe.

Stoofperen

Met het woord stoofperen wordt er in het 
algemeen de Gieser Wildeman of de Saint 
Remy peren bedoeld. Stoofperen zijn 
gemiddeld kleiner dan andere peren en 
vaak te hard om rauw te eten, maar 
gestoofd zijn ze heerlijk. Ze  zijn heerlijk 
om te eten bij rundvlees of wild met 
aardappelpuree, maar ook als chutney of 
gewoon zo, als toetje. 

Zoete aardappelen 
Wist je dat de zoete aardappelen 

helemaal geen aardappel is? 
De zoete aardappel is namelijk een 

knolgewas, dus eigenlijk een groente.
De zoete aardappelen zijn net vers 

geoogst en  zitten nog onder grond. 
Dit zorgt ervoor dat jij de groenten extra

lang kan bewaren. Maak ze voor het 
koken goed schoon met een groenteborsteltje.

https://www.culy.nl/recepten/manouche-libanees-brood/
https://www.culy.nl/recepten/manouche-libanees-brood/


Product uit de box:  Spelt ciabatta met rozemarijn en zeezout
Bedrijf: Broodletter
Bakker: Fiona Ekeler

Het verhaal achter het product in de box

Fiona is een opgeleide buurtbakker en werkt met uitsluitend goede en 
duurzaam verbouwde granen uit Flevoland. Haar producten zijn 
meestal biologisch gecertificeerd, gemaakt van desem, worden 
ambachtelijk gebakken en zijn goed voor je gezondheid. De broden zijn 
namelijk goed verteerbaar omdat ze de tijd krijgen om goed te rijzen. Fio-
na voegt geen conserveringsmiddelen zoals extra gluten, gluten 
versterkers, enzymen en andere kunstmatige stoffen toe. En werkt met 
haar eigen desem. Ze heeft een vast assortiment waar ze iedere week iets 
extra’s aan toevoegd. Croissants en meergranen zitten in het vaste 
assortiment. Suikerbrood, chocoladebroodjes of suikerknoopjes zijn pro-
ducten die Fiona maakt wanneer het uitkomt. Zo kan het zijn dat je de ene 
week desem-croissants kan kopen en de andere week weer 
meergranenbrood.
 
Dat Fiona ooit een buurt bakkerij zou beginnen was geen klare koek. Fiona 
heeft een achtergrond in reclame en was werkzaam als grafisch vormgeef-
ster. Toch was dit niet de sector waarin zij toekomst zag, want na een burn-
out kwam de focus op gezonde voeding te liggen. In 2007 is Fiona een 
opleiding gaan volgen als natuurvoedingskundige, deze opleiding vervolgde 
zijn met een koksopleiding voor natuurvoeding. 

Goed en gezond brood

Fiona: ”soms gaan de dingen zoals ze gaan, 
je kunt ze niet afdwingen. Er komt vanzelf 
wel iets op mijn pad dat wel aansluit op 
mijn interesses”. En in 2018 gebeurde dit. 
Na een bezoek aan de Bakery Institute in 
Zaandam, vond ze de plek waar haar 
interesse voor voeding en brood samen 
kwam. De visie van Fiona was, en is nog 
steeds, om goed en gezond brood naar 
Almere te krijgen. Voor een periode van 6 
maanden stond Fiona ieder zaterdag-
ochtend op de boerenmarkt in Nobelhorst, 
om verse broden te verkopen, totdat ook 
deze droom stopte.

Het liefst zou ze gaan samenwerken met 
een ambachtelijke bakker in Almere, maar 
helaas bleek deze zoektocht lastiger dan 
van tevoren gedacht. Het ambachtelijke 
bakkersvak is langzaam aan het 
uitsterven. Wegens de markt voor 
fast-moving consumer goods en een 
maatschappij waarin alles sneller moet, is 
er geen tijd meer voor gezond brood. 

Van oudsher is het uitgangspunt van elk 
brood, dat er uitsluitend gebruik

gemaakt wordt van bloem en water, 
waarna de juiste tijd en temperatuur 
op geheel natuurlijke wijze de rest 
doen. 

En daar zag Fiona haar kans! Dit kan 
anders dacht ze, “Ik haal die verse 
broden naar Almere, al doe ik het 
allemaal zelf”. Na een loodzware 
boulangerie opleiding bij de Bakery 
Institute, wilde Fiona graag een 
bakkerij in Almere openen. 

Helaas gooide een gebroken pols roet 
in het eten en moest een bakkerij op 
zich laten wachten. Van de fysiothera-
peut kreeg Fiona het advies om te 
blijven bewegen, nou en laat dat nou 
net goed kunnen tijdens het bakken 
van broden. Fiona ging thuis aan de 
slag met het maken van baguettes, 
croissants en meergranenbroden, 
zoveel dat familie en vrienden er niet 
tegenop konden eten. Dit was het 
begin van haar buurtbakkerij: 
Broodletter. 



Hobbels in de weg

Na alle hobbels in de weg heeft Fiona helemaal haar roeping gevonden in 
de buurtbakkerij. Afgelopen februari heeft ze een ‘Growing Green Speld’ in 
ontvangst mogen nemen tijdens het Steiger festival. 

De ‘Growing Green Speld’ wordt uitgereikt aan personen die duurzaam en 
sociaal bezig zijn in Almere. Met Broodletter is Fiona voor de buurt gaan 
bakken, wat daardoor ook een heel sociaal gebeuren werd. Veel mensen 
kenden elkaar van gezicht of van de school van hun kinderen, maar nu 
kwamen ze via de bakkerij met elkaar in contact en hebben ze leuke 
gesprekken. Fiona: “dat was zo’n leuke bijkomstigheid en ook zeer welkom 
in de buurt. Zelfs nu met corona, maken mensen met elkaar, op veilige 
afstand, contact met elkaar en ontstaan er leuke praatjes”. 

Horeca en online verkoop 

Fiona zet haar broden af bij lokale horeca en verkoopt online via haar 
website direct aan de buurt. Een greep uit het assortiment van Broodletter: 
Franse baguette, croissants, ciabatta, pistolets, meerzaden-, volkoren-, 
vloerbroden, appelbollen, noten-en vruchtenbroden, maar ook koeken en 
taartjes. Consumenten kunnen tot donderdagmiddag 17:00 uur hun 
bestelling doorgeven via de website. Op vrijdag en zaterdag zijn Fiona en 
haar gezin bezig met het voorbereiden en bakken van de bestellingen in de 
bakkerij aan huis.

Op zaterdag worden alle bestellingen tussen 9:30 uur en 12:30 uur opge-
haald in de buurtbakkerij. De grondstoffen die gebruikt worden bij Broodlet-
ter zijn grotendeels van Flevolandse afkomst. Fiona werkt met de granen en 
spelt van Zonnespelt. In de toekomst hoopt Fiona een bakkerij in de buurt 
te kunnen openen. Daarnaast ziet Fiona ook toekomst in samenwerkingen 
met lokale boeren en producenten. Het lijkt haar enorm leuk om gezamenlijk 
workshops te geven. 

Meer weten over Broodletter en waar je de broden van Fiona kunt bestellen? 
Dat kan! Je kunt het bedrijf van Fiona vinden via de website of stuur een mail 
naar info@broodletter.nl. Houd ook de facebook pagina van Fiona in de gaten 
voor het laatste nieuws over het wekelijks wisselend assortiment.

Spelt borrelbroodje

In de Flevour Box vind je deze maand twee speltborrelbroodjes met ‘on top’ 
olijfolie, rozemarijn en grof zeezout. Deze broodjes zijn het allerlekkerste 
wanneer je ze nog even in de oven doet. Verwarm de oven voor op 180 
graden en verwarm de broodjes 5 tot 6 minuten in de oven. Heerlijk op een 
borrelplank, met een beetje boter, speltworstje en een speltbiertje. 
Of natuurlijk gewoon met een kopje soep. De broden van Broodletter zijn 
gemaakt zonder conserveringsmiddelen, let hier dus op na het 
ontvangen van de Flevour Box en geniet gelijk van de broodjes.

https://www.broodletter.nl/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Broodletter-531591237017164/


Product uit de box:  Zoete aardappel in klei
Bedrijf: Van den Dries, biologisch akkerbouw bedrijf
Producent: Ko & Bas

In 1965 heeft opa Van den Dries het eerste stukje land gepacht, de 
start van de onderneming. Ko en zijn vrouw Els staan inmiddels 30 
jaar aan het roer van het familiebedrijf in Dronten. Vijf jaar na de 
overname in 1992 heeft Ko besloten om een andere richting op te 
gaan en is toen omgeschakeld naar biologische akkerbouw. Het land 
is inmiddels ook in beheer van de familie. Sinds 2017 zit zoon Bas in 
de maatschap. Gezamenlijk hebben Ko en Bas van den Dries meer 
dan 110 hectare grond en verbouwen zij onder meer wortelen, uien, 
suikermais, bieslook, pompoenen, doperwten, bloemkool, spinazie, 
glutenvrije haver alsmede witlofpennen. En in het bijzonder: 
de zoete aardappel. Maar dit begon eerst gewoon als een probeersel.

De zoete aardappel is een lastig product om te telen in Nederland, dit 
komt doordat het van oorsprong een tropisch gewas is. Het is van 
belang om de grondtemperatuur te regulieren. Dit doen Ko en Bas door 
het maken van bedjes en door er vervolgens biologisch afbreekbaar zeil 
over te spannen. Daarnaast is ook het soort grond van belang.

Het verhaal achter het product in de box Tropische gewas

In de Flevour Box vind je deze maand de zoete aardappels van Ko en Bas van 
den Dries. Van oorsprong is de zoete aardappel een tropisch product, een 
bijzondere teelt in Flevoland dus. 

Momenteel hebben ze 1,5 hectare grond met zoete aardappels. Het planten 
van de knol gebeurt eind mei en het rooien eind oktober. Het gewas is erg 
arbeidsintensief doordat de aardappels diep in de grond zitten. Er bestaan 
(nog) geen rooimachines voor de zoete aardappels. Wanneer rooimachines 
voor gewone aardappels gebruikt worden, beschadigen de zoete 
aardappels enorm. Het rooien doen ze dus met de hand en het oogsten van 1 
hectare zoete aardappels duurt gemiddeld 6 dagen. Vrij intensief dus!

Van den Dries zetten hun biologische producten af bij de tussenhandel en de 
zoete aardappels worden afgezet via BioRomeo, een samenwerkingsverband 
van biologischdynamische boeren. Het deel van de oogst dat minder mooi is 
wordt verwerkt tot babyvoeding of verwerkt tot schijfjes. 

De coronacrisis heeft invloed op de oogst, omdat Van den Dries minder 
personeel kan aannemen tijdens het oogsten. Er dient 1,5 meter afstand 
gehouden te worden en dat is niet mogelijk bij bijvoorbeeld de oogst van 
bloemkolen. Verder hebben Ko en Bas nog geen grote invloed op de afzet 
gezien (gelukkig!).

In de toekomst gaat Bas op dezelfde voet verder met het biologische familie-
bedrijf. Uitbreiding is altijd een optie, maar gerichte plannen zijn er nog niet. 
Ook hoopt hij de visie voor biologische akkerbouw meer onder de mensen te 
krijgen. Een gezonde bodem is belangrijk voor gezonde eindproducten. Dat 
kan alleen als iedereen zich inzet voor een beter milieu, ook op plekken buiten 
Nederland. 

Nu, na 3 jaar met de zoete aardappels gewerkt te hebben, zien Ko en Bas dat 
de grond in Dronten hoogstwaarschijnlijk te zwaar is voor het product. Of ze 
in de toekomst zoete aardappels blijven verbouwen weten ze nog niet, er zijn 
nog zoveel gewassen om uit te proberen. Maar voor nu kunnen we er nog 
lekker van genieten.

Meer weten over de het akkerbouwbedrijf van Ko 
en Bas van den Dries? Stuur de heren een mail; 
vandendriesbiovof@outlook.com.



Stichting Weet hoe je leeft! is het leer-/werkbedrijf van Jolanda en Peet 
van Adrichem. Beiden zijn ervaringsdeskundig in het werken met en 
begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of aanverwante 
beperking. Dit doen zij op de dagbesteding waar deelnemers in vrijheid 
en veiligheid kunnen werken in de kassen, groentetuin, werkplaats, de 
winkel of in het theehuis van ‘Tante Nel’. Op deze plek wordt er gewerkt 
vanuit de kracht van de persoon.

Peet en Jolanda zijn 38 jaar getrouwd, hebben vier kinderen en wonen met 
veel plezier in Almere. In 1998 zijn Jolanda en Peet met hun rozenkwekerij 
van het Westland naar Almere verhuisd. Tijdens de economische crisis in 
2008, moesten Peet en Jolanda gedwongen stoppen met de rozenkwekerij. 
Beiden hebben ze ervaring in de gehandicaptenzorg en voelde het als
vanzelfsprekend dat zij na de economische ciris hierin verder gingen. 

Het verhaal achter het product in de box

Product uit de box: Sambal
Bedrijf: Leer-/werkbedrijf Weet hoe je leeft!
Producenten: Jolanda en Peet

Het begin

Toch ging er wat borrelen bij de twee.. Jolanda vond dat het ook anders kon 
en dat deelnemers meer ruimte moeten krijgen om te werken en te leren. 
Peet miste het werken met de handen en wilde zijn groene vingers graag 
weer inzetten voor een goed doel. Zo ontstond in 2011 de start van hun 
eigen dagbesteding op de boerderij in Almere. Iedereen is welkom bij Peet 
en Jolanda, van jong tot oud, iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij 
Weet hoe je Leeft!  Door de enorme groei van het bedrijf zijn Peet en 
Jolanda in 2014 overgegaan naar een stichting. Peet en Jolanda zitten niet 
in het bestuur en staan gewoon op de loonlijst. Op deze manier houden zij 
de communicatie transparant naar de deelnemers en families, plus nu 
kunnen ze echt doen wat zij leuk vinden: zorgen!

Momenteel werken er 15 mensen voor de stichting en heeft Weet hoe je 
Leeft! zo’n 80 deelnemers. De wensen van de deelnemers zijn leidend, want 
hier “mogen ze zijn wie ze willen, en doen wat zij willen’. In 2017 is Jolanda 
samen met de gemeente Almere om tafel gegaan om een opleiding te 
maken voor het landwinkeltje. Hier leren de deelnemers te communiceren 
met klanten, het wegen van groenten en fruit en leren ze om te werken met 
een kassa. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt leren in de 
opleidingswinkel de fijne kneepjes van het vak, om vervolgens ook buiten 
de boerderij een gepaste werkplek te vinden. In de winkel worden 
seizoensgebonden producten verkocht die op een duurzame manier 
verbouwd zijn. Jolanda en Peet noemen dit dan ook: “met veel liefde 
geteeld”.



Hot hot hot

In de kassen, waar vroeger de rozen stonden, worden ongeveer 25 
verschillende soorten groente per jaar verbouwd. Peet zet zijn gewassen af 
bij PDX en samen bepalen zij de invulling van de kassen. PDX is een 
cateraar die het eten verzorgd in de kantines van bijvoorbeeld de redactie 
van RTL. Bijzonder is dat Peet naast zijn standaard gewassen, zoals 
komkommers, sperziebonen, tuinbonen en aardappels ook tomaten 
verbouwd. Hij is de enige in Almere. 

Peet en Jolanda letten goed op de voedseltrends, zo telen zij ook 
verschillende soorten hete pepers in de kassen. Dit idee begon toen Peet 
een ‘Peperfestival in Engeland’ bezocht. Hier werden eet competities 
gehouden, er werd gekookt en de heetste pepers ter wereld werden
gepresenteerd. Op deze manier kwamen zij langzaam op het idee om 
pepers te gaan telen. En met succes, want samen met sambalfabriek ‘De 
Koningsvogel’ hebben zij nu ongeveer 20 verschillende soorten pepers ge-
teeld. De pepers staan van maart tot en met november in de kassen. 

In de Flevour Box vind je deze maand de lemon drop sambal van Weet hoe 
je Leeft! De lemon drop peper is een langwerpige gele peper, met een fris 
pittige smaak. En heet is de peper zeker wel! De hitte van een peper wordt 
gemeten met een scoville meter. Ter vergelijking: een rode Spaanse peper 
is 5.000 scoville en de lemon drop peper is 60.000 scoville. 

Samen staan we sterk

Peet en Jolanda zijn zelf grootgebruiker van het boerennetwerk in 
Flevoland. In hun landwinkel verkopen zij lokale producten van collega-
boeren en producenten. Zo kun je zuivelproducten kopen van The Grow 
Company, komkommers van BioFood en biertjes van Brouwerij Stijl. Ook 
kun je de producten van Vleesch&Co vinden en broden van bakkerij Borsch 
uit Almere die weer de granen van Zonnespelt gebruikt in haar 
producten. 

In de toekomst zou Jolanda graag zien dat gezond en lokaal voedsel in alle 
zorginstellingen in Nederland wordt gegeten. Op de boerderij leren de 
deelnemers veel over gezond leven, eten en telen. Het is jammer dat deze 
kennis niet altijd doorgevoerd kan worden in hun wooninstellingen. 
Daarnaast zou Jolanda graag 24 uurs zorg willen aanbieden. 

Peet wil graag een switch maken naar zacht fruit. De pepers zijn een erg 
leuk eindproduct, maar het werken in de kassen is niet altijd een fijne 
bezigheid voor de deelnemers en hemzelf. Doordat de pepers zo heet zijn is 
het een delicaat stukje oogst werk. 

Samen hopen Peet en Jolanda ervoor te zorgen dat mensen meer 
maatschappelijk betrokken is. Aanschaffen van een Flevour 
Box is al een vorm van maatschappelijk 
betrokken zijn! Jolanda: “het is mooi om iets 
terug te geven”. 

Benieuwd naar de opleidingswinkel en alle 
lokale producten die verkocht worden bij Weet 
hoe je Leeft!? Breng dan een bezoek aan de 
boerderij. De winkel is van maandag tot en met 
zaterdag geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur. 
Ook is het een afhaalpunt van de box. Vrijdag 6 
november kan je de Flevour Box weer ophalen.

Meer weten over de dagbesteding en groentetuin van Weet hoe je leeft Almere!? 
Dat kan! Je kan de stichting van Peet en Jolanda volgen via de website of stuur 
een mail naar info@weethoejeleeft.nl. Houd ook de facebook pagina van Peet en 
Jolanda in de gaten voor het laatste nieuws over de boerderij en updates over 
deelnemers.

http://website
https://www.facebook.com/weethoejeleeft


Product uit de box:  Droge worst met 
bier en gepofte spelkorrels.
Bedrijf: Vleesch & Co
Producent: Bauke van der Veen

Product uit de box:  Primal Spelled bier
Bedrijf: Zonnespelt 
Producent: Rogier Scherpbier

Het verhaal achter het product in de box
Samen bouwen 

De heren hebben de handen 
ineengeslagen en bouwen samen aan 
de uitbreiding van het voedsellandschap 
van Flevoland. Beide heren zijn 
ondernemend ingesteld en blijven 
hun producten innoveren. 

Tijdens een ontmoeting op een
 boerenmarkt hebben de heren 
contacten uitgewisseld. Zo ging 
Rogier aan de slag met het brouwen van 
speltbier en is Bauke afgelopen maart 
begonnen met het ontwikkelen van een 
droge bierworst met gepofte 
speltkorrels. Bauke en Rogier zijn het 
voorbeeld van samenwerken in Flevo-
land, en hun producten vind je nu in de 
box.

Wie zijn Bauke en Rogier?

Bauke van der Veen is bestuurslid bij 
vereniging Flevofood, bestuurslid bij 
BoerenVoorBuren, onderdeel van 
internationale case study ‘Smart Chain’ 
en kookenthousiasteling. Bauke wil het 
voedsel uit Flevoland in de spotlights 
zetten, dit doet hij sinds 2016 door 
middel van het verkopen van Almeers 
vlees met zijn eigen bedrijf Vleesch&Co.

Vleesch&Co vermarkt het vlees van die-
ren van het bedrijf Zorg&Natuur, dat een 
groot aantal natuurgebieden in Neder-
land beheert waar kuddes schapen en 
koeien lopen. Middels begrazing dragen 
zij zorg voor natuurlijk beheer van deze 
gebieden. Vleesch&Co heeft een rijk 
assortiment aan vlees, waaronder 
BBQ-pakketten, burgers, entrecotes en 
droge worsten. En in het bijzonder droge 
worsten van rundvlees, kippenvlees en 
Veluws wild.

Rogier Scherpbier is eigenaar van 
graanverwerkend bedrijf Zonnespelt in 
Lelystad die gespecialiseerd is in de 
verwerking van biologische en 
biodynamische granen. Een graan wat 
ze veel verwerken is spelt. Je bent deze 
naam al vaker tegengekomen in het 
magazine. Rogier is al 16 jaar werkzaam 
in de agrarische sector. Hij is in zijn 
jeugd begonnen bij Martijn en Monique 
van biodynamische akkerbouw bedrijf 
Zonneboog.

Tussendoor heeft hij een hbo-opleiding 
in sportmanagement gevolgd, maar 
kwam uiteindelijk toch weer terug bij 
het akkerbouwbedrijf in Lelystad. 
In 2014 is Rogier gestart met zijn eigen 
biologisch en biodynamisch bedrijf 
“Zonnespelt”. Zijn bedrijf is gevestigd 
op het erf van De Zonneboog en Rogier 
werkt dan ook dagelijks nog veel samen 
Martijn en Monique. 



Spelt, bier en worst....

Anderhalf jaar geleden stonden Bauke en Rogier samen op een boerenmarkt 
aan de Vleetweg. Bauke verkocht hier hamburgers van Vleesch&Co en 
Rogier verkocht zijn granen in de vorm van meel, korrels en brood. 
De heren raakten aan de praat en Bauke gaf Rogier de contactgegevens van 
een vriend die bierbrouwer is in Amsterdam. Wat begon als een grap, 
groeide uit tot een geweldig eindproduct! Rogier ging in samenwerking met 
Peter van den Arend, van More Beer, een spelt biertje brouwen. 

The Primal Spelled is een bier dat is gebrouwen met zuivere en biologische 
speltkorrels van Zonnespelt. De spelt van het oerras Oberkulmer Rotkorn 
is één van de meest zuivere speltrassen ter wereld. Het biertje is fruitig van 
smaak en lijkt qua kleur het meest op een amber/blond bier. Het  biertje 
heeft een alcoholpercentage van 6.5 %

Afgelopen maart, in de allereerste Flevour Box, zaten speltkorrels. 
Dit product bracht Bauke als kookenthousiasteling aan het denken, “wat kan 
ik hiermee maken?”. Hij ging experimenteren met droge worst en speltkor-
rels. De speltkorrels zijn geweekt in speltbier, gepoft en later verwerkt in de 
droge worst.

Dit geheel resulteerde in een nieuw product en samenwerking. In de 
toekomst zien de heren meer samenwerkingen in het vooruitzicht. Wie 
weet ontstaan er nog meer soorten gedroogde worst met andere soorten 
graan. Rogier zou in ieder geval graag van meer soorten graan bier willen 
gaan brouwen. 

Zonnespelt verwerkt graan voor de Nederlandse markt en sinds kort heeft 
Rogier ook klein verpakkingen voor consumenten verkoop. Ongeveer 3 jaar 
geleden is het idee voor een spelt biertje begonnen. Met een paar vrienden 
ging Rogier in zijn vrije tijd bierbrouwen en dat smaakte eigenlijk helemaal 
niet zo verkeerd.

Meer weten over Vleesch&Co en waar je de producten van Bauke kan 
bestellen? Dat kan! Je kunt het bedrijf van Bauke vinden via de website of 
stuur een mail naar welkom@vleeschenco.nl. Houd ook de facebook pagina 
en de instagram pagina van Vleesch&Co in de gaten voor het laatste nieuws 
en tips voor overheerlijke recepten. Naast de online webshop, kun je de 
producten van Vleesch&Co ook terugvinden bij de Landwinkel van Weet 
hoe je Leeft! in Almere en bij Fruithal Smits in Zeewolde.

Meer weten over Zonnespelt waar je de producten van Rogier kan 
bestellen? Dat kan! Je kunt het bedrijf van Rogier vinden via de website of 
stuur een mail naar rscherpbier@zonnespelt.nl. Houd ook de facebook 
pagina van Zonnespelt in de gaten voor het laatste nieuws. Je kan de 
producten van Zonnespelt onder andere terugvinden bij Ekolander in 
Lelystad of bij speciaalbier zaak Burg Bieren in Ermelo. Voor online webshop 
zie hofwebwinkel.nl

Verwen jezelf een avond en maak een heerlijke borrelplank met de 
gedroogde worst, spelt ciabatta en een koud biertje! 

https://vleeschenco.nl
https://www.facebook.com/vleeschenco
https://www.instagram.com/vleeschenco/
https://www.zonnespelt.nl
https://www.facebook.com/Zonnespelt
https://www.facebook.com/Zonnespelt
https://www.facebook.com/Zonnespelt
http://www.hofwebwinkel.nl


Product uit de box:  Zuurkool
Bedrijf: Stadsboerderij  Almere
Producenten: Tom en Tineke

“Samen werken met de hele keten, dat is een 
van de leukste dingen aan boer(in) zijn”

In de zomer van 1996 streken Tom en Tineke met hun koeien neer op 
het terrein van, het toen nog prille, stadslandgoed ‘De Kemphaan’ in 
Almere. Het was een schone wildernis en er moest veel gebeuren om 
op deze plek een boerderij te bouwen. Inmiddels zijn de plannen van 
toen werkelijkheid geworden. De Stadsboerderij is nu een bio-
dynamisch landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvee én met een 
publieksfunctie. Volgend seizoen groot feest dus voor Tom en Tineke, 
want dan bestaat De Stadsboerderij 25 jaar!

Het bedrijf van Tom en Tineke is gevestigd op de rand tussen het rijke 
akkerland van de Flevopolder en de snelgroeiende stad Almere. Een 
droom die uitkwam in 1996, want Tom en Tineke wilden graag met hun 
bedrijf een verbinding maken tussen land en stad.

De visie was om een gemengd biologisch bedrijf op te richten met zoog-
koeien die zorgen voor de mest. Na 10 jaar werd ook de keuze gemaakt om 
uiteenlopende (culturele)-activiteiten op de boerderij te organiseren. Het land 
voor akkerbouw en groenteteelt is ongeveer 200 hectare. In de akkerbouw 
vormen de granen en klaver een belangrijke teelt. Daarnaast wordt het 
arsenaal aangevuld met gemiddeld 15 verschillende soorten gewassen denk 
aan: uien, peen, pastinaak, verschillende koolsoorten, doperwten, 
sperziebonen, pompoenen, spinazie, mosterd en rode biet. 

De zoogkoeien zorgen voor mest voor de akkerbouw en groenteteelt en 
onderhouden ook de natuurgebieden waar ze weiden. Wat zo bijzonder is aan 
De Stadsboerderij, is dat Tom en Tineke na 25 jaar echt een positief verschil 
zien in de kwaliteit van de bodem. Dit zien zij, doordat het telen en ploegen 
steeds gemakkelijker gaat, er minder onkruid te zien is en de kwaliteit van de 
gewassen verbeteren.

De groentegewassen van De Stadsboerderij zijn bijna allemaal bestemd voor 
de conservenindustrie. De biologische boontjes en maïs komen in glazen 
potjes of in diepvrieszakken terecht. De pompoenen worden verwerkt in
babyvoeding en de witte kool gaat naar de zuurkoolfabriek. Alleen wortelen 
en rode bieten zijn (gedeeltelijk) voor de vers markt bestemd. De producten 
van De Stadsboerderij zijn te koop in de supermarkt onder biologisch 
keurmerk en in de natuurvoedingswinkels onder het Demeterlabel.

De boerenmarkt

Na (bijna) 25 jaar gevestigd te zijn tussen de Flevopolder en Almere, is de 
relatie met de stad Almere enorm versterkt. De Stadsboerderij heeft een 
naam gekregen in de stad en dat is te merken met alle activiteiten die Tom 
en Tineke organiseren. Naast de dagelijkse bezigheden op de boerderij 
verzorgen zij ook schoolexcursies, educatieve lessen, kookworkshops, 
vergaderingen voor organisaties en natuurlijk ook de druk bezochte 
biologische boerenmarkt op zaterdag. 

De boerenmarkt is 20 jaar geleden voor het eerst gehouden. Iedere zaterdag 
komen boeren en producenten bijeen om lokale producten te verkopen in de 
grote schuur. De boerenmarkt is wekelijks geopend van 9:30 uur tot en met 
13:00 uur. Zo kunnen mensen uit de stad kennis maken met biologische land-
bouw en meegenieten van het boerenbedrijf. De stad Almere profiteert van 
een milieuvriendelijk, duurzaam beheer van haar groene ruimte. 
En de boeren kunnen dankzij de stad toekomst geven aan hun bedrijf.

Het verhaal achter het product in de box



In de Flevour Box vind je deze maand zuurkool

Samen met buren en collega’s wordt jaarlijks een teeltplan gemaakt 
voor het zaaien en oogsten van de kool. In samenwerking met 
zuurkoolfabriek Kramer worden schema’s en verdelingen gemaakt. 
Op deze manier wordt het risico zo veel mogelijk als kan weggenomen. 
Want er worden van te voren prijsafspraken gemaakt, er wordt bepaald 
wie welke rassen teelt en je weet dus hoeveel hectare van je land 
jaarlijks naar de kolen gaat. Afhankelijk van het ras, worden de kolen 
tussen mei en juni geplant en tussen oktober en november geoogst. De 
kolen worden geoogst wanneer ze rijp zijn, dat kan je zien aan de vorm 
van de kool, de buitenbladeren, de kleur en aan het gewicht. 

Een ‘goede’ kool kan wel 10 kilo wegen. De kolen die geteeld worden 
voor de industrie tenminste. De kolen worden met de hand geoogst 
door middel van een soort broodmes en worden daarna met een vork 
‘opgeprikt’ in een kist. Omdat deze kolen naar de industrie gaan, mag 
je erin prikkken. Kolen voor de vers markt worden met de hand in de 
kisten gelegd. Om 1 vrachtwagen vol te laden, moeten Tom en Tineke 
2 dagen werken met in totaal 6 mensen. De zuurkool wordt vervolgens 
verwerkt in een fabriek in Noord-Holland. De biologische zuurkool 
wordt in plastic zakjes voor de supermarkten verpakt en de Demeter 
zuurkool wordt in een fabriek in Friesland in glazen potten verwerkt.

Tineke: “het mooiste van boer zijn, is dat je in- en met de natuur werkt 
en dat je door vakmanschap verbetering van de grond ziet. De bodem is 
een levend organisme en je kan zien dat de kwaliteit van het bodemleven 
vooruitgaat. Niet alleen in de producten, maar ook in de omgeving. We 
zien ieder jaar weer nieuwe vogelsoorten”. 

In de toekomst hoopt Tineke meer zekerheid over de grond te krijgen. 
Doordat zij grond pachten van Staatsbosbeheer en de stad Almere snel 
groeit, verliezen zij langzamerhand stukken grond. Daarnaast vinden Tom 
en Tineke het belangrijk om een sterke connectie te maken tussen de stad 
en boeren. Ze willen op zoek gaan naar de wensen en behoeftes van de 
consument en daar met hun boerderij zo goed mogelijk op inspelen. 

Momenteel bouwen ze aan een nieuwe stadsboerderij ‘De Vliervelden’ in 
Oosterwold. Daar een volgende keer meer over, want over die plek 
vertellen we je graag meer! 

Meer weten over Stadsboerderij Almere en alle aangeboden activiteiten? Dat 
kan! Je kan het bedrijf van Tom en Tineke via de website of stuur een mail naar 
info@stadsboerderijalmere.nl. Houd ook de facebook pagina van Tom en 
Tineke in de gaten voor het laatste nieuws. Mocht je andere producten van de 
Stadsboerderij willen proberen? In de boerderijwinkel aan huis is rundvlees, en 
een wisselend aanbod seizoensproducten te koop. De winkel is iedere vrijdag 
en zaterdag geopend van 13 uur tot 17 uur.

Wil je meer over de stadsboerderij te weten komen? 
Kijk dan vooral dit filmpje gemaakt door de Flevo Campus. 

http://www.stadsboerderijalmere.nl/
https://www.facebook.com/stadsboerderijalmere/
https://www.youtube.com/watch?v=ObAvMlVTRbs&feature=emb_logo


Jan en Sam van Geffen telen op ruim 90 hectare zavelgrond, dit is grond 
met veel grof zand, in Lelystad een aantal lekkere biologische groenten 
zoals prei, schorseneer, pastinaak, wortelpeterselie, aardpeer en klis-
wortel. Arenosa is met 8 hectare een van de grootste biologische telers 
van schorseneren in Nederland.

Het akkerbouw- en tuinbouwbedrijf Arenosa in Lelystad van Jan van Geffen 
en zijn zoon Sam heeft als specialiteit zogenaamde vergeten groenten. Die 
vergeten groenten teelt Jan al vanaf het begin op zijn bedrijf. Naarmate de 
vraag naar de producten groter werd, groeide ook het bedrijf in omvang. Jan 
is geen boerenzoon, maar besloot op zijn 23ste jaar naar de Warmonderhof 
te gaan. Jan: “na de opleiding kreeg ik in 1979 de kans om in Lunteren op 
3 ha groenten te gaan telen. Die grond werd gratis ter beschikking gesteld 
door iemand uit de kunstmestindustrie die het over een andere boeg wilde 
gooien. Hier heb ik veel praktijkervaring opgedaan. In 1988 konden we in 
Lelystad 10 ha pachten en zijn we verhuisd. In de loop der jaren groeide het 
bedrijf uit naar 55 ha”.

Zo vader, zo zoon

In 2008 is Sam in het bedrijf gestapt en werkt nu dagelijks samen met zijn 
vader aan de visie van Arenosa. Jan is verantwoordelijk voor het kantoorwerk 
en Sam stuurt het personeel aan. Samen nemen de heren beslissingen over 
het teeltplan, de planningen werken ze samen op het land en op de trekkers. 
Sam: “het bedrijf is me inmiddels helemaal eigen”.

Vanaf september komen kleine,gele bloemen hoog op de plant van de aardpeer te staan. Ze geuren vrijwel niet, zijn nauwelijks imposant en zijn om die reden minder aantrekkelijk voor insecten. Maar het zieter wel prachtig uit!

Producten

Qua producten is Arenosa van zomerproducten 
op bewaarproducten overgegaan. Jan: “we 
proberen altijd alert te zijn op veranderingen 
in de markt, en hierop in te springen”. Jan en 
Sam verwerken momenteel ruim 130 hectare 
met pastinaak, wortelpeterselie, schorseneer, 
aardpeer en kliswortel, allemaal zogenaamde 
vergeten groenten. Dit wordt aangevuld met 
suikermaïs en aardappelen en prei voor de
industrie. Voor de vergeten groenten hebben 
Jan en Sam verschillende was- en inpaklijnen 
in de schuur staan, waarmee elke gewenste 
hoeveelheid kan worden afgewogen en 
ingepakt voor de afnemers. 

Het verhaal achter het product in de box

Product uit de box: Aardpeer
Bedrijf: Arenose
Producent: Jan en Sam van Geffen



Meer weten over biologisch akkerbouw
bedrijf Arenosa? Dat kan! Je kan het bedrijf 
van Jan en Sam van Geffen vinden via de 
website of stuur een mail naar; 
jan@arenosa.nl. Je kan de producten van 
Jan en Sam bestellen via De Hofwinkel.

Jan met een krat vol pastinaken!

Arbeidsintensief 

Het bedrijf Arenosa is een arbeidsintensief bedrijf geworden. Van september 
tot half mei hebben Jan en Sam dagelijks acht uitzendkrachten die aan het 
inpakken zijn. De zomer is de rustigste tijd, maar tijdens wiedpieken hebben 
ze soms wel twintig man tegelijk aan het werk. Jan: ”ik ben heel blij met mijn 
bedrijf. Het boeren past goed bij me en ik vind het leuk om te doen. Ik denk dat 
ik wel de wind mee heb gehad in de loop van de tijd, maar het is toch ook een 
kwestie van aanpakken wat op je af komt en op tijd kansen zien en grijpen”. 
Arenosa loopt goed en is gegroeid tot behoorlijke omvang. Hard werken en 
doen wat Jan en Sam leuk vinden zijn de uitgangspunten geweest van 
Arenosa.

Aardperen

In de Flevour Box vind je deze maand 500 gram biologische aardperen van 
Arenosa. Aardperen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en vallen 
onder de knollenfamilie. Aardperen zijn moeilijk buiten de perken te houden en 
ze groeien overal, zelfs op arme grond. Aardperen zijn op veel 
verschillende manieren te bereiden denk hierbij aan soep, salade of stamppot. 

VOLG JIJ 
FLEVOUR 

AL OP SOCIAL 
MEDIA?

f
WWW.LOKAALVOEDSELFLEVOLAND.NL

https://www.bioromeo.nl/boeren/schorseneren/
https://www.facebook.com/flevoursmaakvanflevoland
https://www.instagram.com/flevournl/?hl=nl
https://twitter.com/flevournl
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox


Support your locals 
In het voorjaar hielp Nederland massaal de lokale ondernemers. 
Iedereen wist eindelijk de boerderijwinkels in de buurt te vinden en ging 
weer z’n brood halen bij de bakker op de hoek. Door het sluiten van de 
horeca worden niet alleen de kroegen en restaurants getroffen, maar ook 
al haar leveranciers. En helaas zijn de deuren van de restaurants voor de 
tweede keer dicht...

En net zoals toen, kunnen en moeten we ook nu de  lokale ondernemers 
helpen. Ga dit weekend is een maaltijd afhalen bij jouw favoriete 
restaurant, haal een kop koffie op de hoek en koop direct bij de 
producent. Tal van restaurants maken weer heerlijke gerechten voor jou 
thuis. Houd de Facebook van Restaurant Luchthaven Lelystad in de gaten 
voor (T)huismaaltijden, bestel het 4 gangen thuis menu van Le Mirage in 
Emmeloord, haal een homecooked en vegan maaltijd af bij Neighbours 
Kitchen in Almere of geniet bijvoorbeeld van de maaltijden van Fika in 
Zeewolde. Want Fika on Tour is back on track! Je kan er natuurlijk ook 
gewoon voor kiezen om een Arabisch gerecht te bestellen bij Bilal van 
Laymous in Lelystad of een maaltijd van THUIS op te halen in Dronten.

De Flevour Box is begonnen in de coronaperiode om Flevolandse 
producenten te  steunen tijdens deze crisis. Ook in de november box 
verzamelen we de lekkerste producten van lokale ondernemers bij elkaar. 

Aan het begin van de coronapandemie wisten we massaal de boerderij-
winkels en kleinschalige bakkers op de hoek weer te vinden. 
En gelukkig zijn we dat blijven doen. 

Wil jij weten waar jij bij jou in de buurt een lokale ondernemer kan 
steunen? Kijk dan op onze website www.lokaalvoedselflevoland.nl en klik 
op koop lokaal. Hier zijn alle lokale ondernemers op een rijtje gezet. 

Breng bijvoorbeeld een bezoek aan Landwinkel Versluis, bestel overheer-
lijk desembrood bij Broodletter, koop verse groenten bij Weet Hoe Je 
Leeft in Almere, Eko boerderij de eerste in Marknesse , Polder Vers en 
Lekker of tuinderij de Stek in Lelystad. Bestel goed en verantwoord 
natuurvlees bij Vleesch&Co, koop je bier bij Brouwerij Stijl, bestel je 
borrelplank bij Gavi of haal je verse vis bij de Jongens van de Fant in Urk. 

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl




“Als je je realiseert dat we 
zo veel mooie producten 
hebben in Flevoland, 
maakt je dat trots”

Koken met de 
Flevour Box
Wie kopen er nou eigenlijk de Flevour Box, waarom en wat maken ze 
met al die lekkere producten? Dat vragen wij ons eigenlijk wel af. 
Daarom zijn we een nieuwe rubriek gestart: ‘Koken met de Flevour Box’. 
Elke maand stellen wij een inwoner van Flevoland die de Flevour Box 
heeft gekocht een paar vragen. 

Wie ben je? 
Ik ben Willeke en ik woon met mijn gezin in Almere.

Waarom koop jij de Flevour Box? 
Als je je realiseert dat we zo veel mooie producten hebben in Flevoland, maakt 
je dat trots. Je maakt kennis met producten die je zelf misschien niet zo snel 
zou kopen. Simpelweg omdat je ze onvoldoende kent, ze niet te verkrijgen zijn 
of er nog geen receptuur bij hebt. Dat is leuk en inspirerend!
    
Wat is het lekkerste dat je afgelopen maand gekookt hebt met de 
Ingrediënten uit de Flevour Box? Ik vond uit de oktoberbox de palmkool 
lekker! Ik kende het eerlijk gezegd niet. Heb er stamppot van gemaakt met het 
recept uit het Flevour Magazine. Héérlijk! Ook de citroenverbena om thee van 
de maken, vond ik lekker en zeker voor herhaling vatbaar. Een 
heerlijk zachte en frisse smaak. In september heb ik venkelsalade gemaakt van 
de venkel uit de box. Ik had van iemand een recept gekregen en meteen 
uitgeprobeerd. Fijn gesneden venkel met stukjes sinaasappel, (mandarijnen-
partjes zonder vel kunnen ook) en fijn gesneden rode ui. Ook dit was een 
smaakvolle combinatie.

Met wie kook je? kook je alleen of met een familielid? 
Ik kook alleen maar ook vaak samen met mijn dochter. We proberen van alles 
uit en vinden het leuk om juist nieuwe recepten te ontdekken.

Wat is je favoriete product uit de november box en wat ga je denk je 
hiermee maken? Ik ga zeker de stoofpeertjes maken. Van de zoete 
aardappelen maak ik een stamppot, waarschijnlijk met spinazie, geitenkaas en 
walnoten of pijnboompitjes. Of ik maak er een ovenschotel van. Ben ook heel 
benieuwd naar de Za’atar en wat ik daar mee kan doen. Ik kijk er in ieder geval 
al weer naar uit, een smakelijk vooruitzicht!

Heb jij je al aangesloten bij de ‘Koken met de Flevour Box’ Facebook? 
Doe dit snel, inspireer anderen en deel de recepten die jij maakt!Fotografie: Mona Alikhah

https://www.facebook.com/groups/338252493945870


The Veggie Week
Speciaal voor het Flevour magazine maakt Soraya vanaf nu heerlijke recepten! 
Deze maand vind je een recept voor glutenvrije vegan brownies en een recept 
voor glutenvrije vegan broodjes. 

Soraya is een zesdeklasser op het Baken Trinitas Gymnasium in Almere. Samen 
met Ester van der Wal ben ik in 2018 THE VEGGIE WEEK begonnen. Dit is een 
actie, waarbij we elk jaar met meer dan 100 deelnemers een week lang geen 
vlees en vis eten en we de week afsluiten met een gezonde high tea (denk aan 
glutenvrije chocolate chip cookies of brownies van zwarte bonen).  

Ons doel was om mensen bewust te maken van het feit dat één keer per week 
geen vlees of vis eten al een enorme positieve impact heeft op het klimaat. Ook 
wilden we mensen laten zien dat gezond eten ontzettend lekker kan zijn!

Ook willen we ook het bewustzijn rondom gezonde, vegetarische voeding ver-
groten via onze Instagram.  Dus ben je nog op zoek naar wat extra vegetarische 
heerlijke recepten? Bekijk en volg ons dan via @the_veggie_week ! 

Swirl 
75 g zoete aardappel, geroosterd en 
gepureerd
75 g pompoen, geroosterd en 
gepureerd
3 el soya yoghurt
3 el plantaardige boter, gesmolten
2 el kokosbloesemsuiker
½ tl koek- en speculaaskruiden

Decoratie
50 g chocolate chips

Glutenvrije, 
vegan brownies.
Recept voor 4 personen 

Ingrediënten uit de box
2-3 zoete aardappelen

Andere ingrediënten
45 g cacaopoeder
210 g glutenvrij meel 
(bijvoorbeeld 100 g rijstmeel, 50 g 
havermeel, 60 g glutenvrije broodmix)
2 tl bakpoeder
1 tl zout
½ tl koek- en speculaaskruiden
160 g kokosbloesemsuiker
½ vanille aroma
35 g pompoen (bijvoorbeeld Hokkaido of 
fles pompoenen)
220 ml zonnebloemolie
250 ml amandelmelk

https://www.instagram.com/the_veggie_week/


Receptuur
Was, om te beginnen, de zoete aardappelen (ongeveer 2-3 stuks) met water, 
maak met het mes een paar gaten in de aardappels en plaats ze op een met 
bakpapier beklede bakplaat. 

Snij de pompoen doormidden, verwijder de pitten met een lepel en plaats de 
pompoenhelften ook op de bakplaat, waarbij de binnenkanten van de 
pompoenhelften op het bakpapier liggen. 

Rooster de pompoenen en zoete aardappels vervolgens in een op 180 graden 
Celsius voorverwarmde oven voor 50-55 minuten. 

Snij de zoete aardappelen doormidden en schraap het vruchtvlees uit de 
pompoen en de zoete aardappelen. 

Pureer vervolgens de zoete aardappel en de pompoen in aparte kommen en 
weeg de juiste hoeveelheden af. 

Meng het glutenvrije meel, het cacaopoeder, het bakpoeder, de zout, de 
koek- en speculaaskruiden, en de kokosbloesemsuiker in een kom. 
Voeg hier vervolgens het vanille aroma, 35 gram zoete aardappel puree, de 
pompoen puree, de zonnebloemolie en de amandelmelk aan toe en meng dit 
goed door elkaar, totdat er een egaal beslag ontstaat. 

Meng, voor de swirl, alle ingrediënten die onder het kopje ‘swirl’ staan, samen 
in een kom, totdat er een gladde massa ontstaat. 

Giet het beslag in een vierkant bakblik, die is ingevet met plantaardige boter 
en bestoven is met glutenvrij meel. 

Verdeel hier het swirl-beslag in hoopjes overheen en trek hier met een mes 
strepen doorheen, waardoor er een oranje swirl ontstaat. Verdeel hier tot slot 
de chocolate chips overheen en druk ze voorzichtig aan. 

Bak de brownie in een op 180 graden Celsius voorverwarmde oven voor onge-
veer 40-50 min of totdat een satéprikker, die je in het midden van de brownie 
steekt, er droog uitkomt. 

Vervolgens laat je hem afkoelen en genieten maar!

Glutenvrije en vegan brownies, vorige pagina

Wil je meer recepten van 
The Veggie Week? 

Neem een kijkje in hun 
online receptenboek
of volg ze instagram 

http://theveggieweek.nl/receptenboek/receptenboek-the-veggie-week/
https://www.instagram.com/the_veggie_week/


Glutenvrije, 
vegan 
broodjes.
Ingrediënten uit de box
480 g zoete aardappel

Andere ingrediënten 
85 g plantaardige boter
520 g glutenvrije meel 
(bijvoorbeeld 300 g
glutenvrije broodmix, 160 g 
rijstmeel en 60 g
kikkererwtenmeel +extra voor 
bestuiven van het
werkblad)
7 g gist (1 zakje, instant gist)
2 tl zout

2 tl bakpoeder
3 tl kokosbloesemsuiker
2 el agavesiroop
300 ml amandelmelk
Olijfolie

Toppings
3 el amandelmelk
1 ½ el maple syrup
Een grote hand wit gepeld sesamzaad

Receptuur
Meng het glutenvrije meel met de gist en het bakpoeder in een kom. 

Kook de zoete aardappelen voor 20 minuten en stamp deze tot puree met een stamper. 

Los de suiker op in de gesmolten boter en laat dit even afkoelen. 

Voeg nu het botermengsel, de amandelmelk, de zoete aardappelpuree toe aan de kom 
met glutenvrij meel en meng dit met elektrische 
deeghaken kort door elkaar. 

Voeg als laatste het zout toe en kneed dit nu voor ongeveer 5 min. met de deeghaken tot 
een samenhangend deeg. 

Vet een kom in met wat olijfolie, leg hier het deeg in, verdeel nog wat 
olijfolie over de bovenkant van het deeg, dek het deeg af en laat het deeg ongeveer 1 ½ 
uur op een warme plek rijzen. 

Zet het deeg vervolgens voor ongeveer 15 min. in de koelkast. 

Leg daarna een stuk bakpapier op een bakplaat en smeer deze in met wat olijfolie. 

Kneed het deeg even kort door en maak er vervolgens mooie bollen van. 

Gebruik eventueel wat extra glutenvrij meel, als het te veel plakt, maar wees zuinig want 
door een overmaat aan meel kan het deeg moeite hebben met rijzen. 

Smeer de bollen in met wat olijfolie, dek de bolletjes af en laat ze weer 1 ½ uur rijzen. 

Meng in de tussentijd voor de topping de amandelmelk met de maple 
syrup. 

Verdeel dit na het rijsproces over de bolletjes en strooi hier wat sesamzaadjes overheen. 

Bak deze overheerlijke bolletjes vervolgens in een op 185 graden Celsius voorverwarmde 
oven voor ongeveer 25- 30 min. of totdat ze goudbruin zijn. 



Bauke van der Veen 
Bauke is eigenaar van Vleesch&Co en is ook een ontzettende 
kookenthousiasteling. Wil je meer weten over Bauke? Kijk dan even in 
het interview met Bauke hierboven!

Speciaal voor de Flevour Box heeft hij een recept voor Waldorfsalade 
gecreëerd.

Koolraap waldorfsalade
Ingrediënten uit de box
1/2 koolraap

Andere ingrediënten 
20 gram walnoot (stuk of 5 a 6)
kwart citroen
2 eetlepels mayonaise
zwarte peper
(zee)zout

R
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Schil de koolraap en snijdt de koolraap in hele dunne plakken van 
1 a 2 mm. Leg een aantal plakken op elkaar en snijdt er reepjes van. 
Dit heet julienne snijden.

Hak de walnoten redelijk fijn.

Blancheer de reepjes julienne 2 minuten in kokend water met wat zout.
Schep uit de pan in een zeef, en houdt onder de koude kraan. 
Hiermee stop je het garing proces. Laat uitlekken, en doe de koolraap 
in een kom. Voeg de walnoot stukjes toe.

Voeg wat mayonaise toe, en schep door, net genoeg zodat de reepjes 
wat bedekt zijn met wat mayo. Voeg wat zout, peper en naar smaak 
citroensap toe en roer goed door. 

Heerlijk op een toastje, een snee gegrild brood of de spelt broodjes van 
Broodletter.

Je kan de salade nog een paar dagen bewaren in de koelkast.



Nadia Zerouali
Nadia is smaakmaker van de Flevour Box en weet met elk 
product de lekkerste gerechten te maken. Wil je meer over Nadia weten? 
Neem dan een kijkje in het magazine van oktober waar een interview 
staat met Nadia.

Deze maand heeft Nadia weer recepturen voor ons gecreeërd
namelijk de ‘Aardpeerrisotto, koolraapfriet met za’atar en 
Gestoofde rode koolparten met peer en rode uit. Eet smakelijk!

Pel en snijd de uien en knoflook fijn. Schil de aardpeer en snijd in gelijke 
stukjes.

Zet de bouillon op het vuur en voeg de aardpeer, ui en knoflook toe.
Breng de ‘soep’ aan de kook en pureer zodra de aardpeer gaar is met een 
staafmixer.

Breng evt op smaak met peper en zout.

Verhit 2 el olie in een pan en voeg de rijst toe. Bak de korrels al omscheppende 
tot ze beginnen te glanzen en bijna opspringen uit de pan. Voeg dan de wijn 
toe, roerr en laat verdampen.

Schep met een soeplepel nu steeds beetje bij beetje de soep door de risotto 
tot deze is opgenomen en roer constant.

Herhaal dit ca. 18 min (blijf roeren) tot de risotto gaar maar nog al dente is. 

De risotto moet nog vochtig en romig zijn. Roer er op het laatst de kaas 
en boter door. 

Verdeelover warme diepe borden, druppel er wat van de ui-knoflookolie 
over en serveer direct.

Receptuur

Aardpeerrisotto.
Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box
1 teentje knoflook
500 gram aardpeer

Andere ingrediënten 
2 uien
1 l groenteboullion 
peper en zout
koolzaadolie
2 dl Almeerse witte wijn 
4 el geraspte oude kaas
25 g boter
300 g risotto rijst



Receptuur

Koolraapfriet met za’atar.
Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box
500 gram koolraap
za’atar
1-2 tl sambal 

Verwarm de oven voor op 220C.

Schil de koolraap en snijd in dikke frieten. Verdeel over een met bakpapier 
beklede bakplaat, besprenkel met wat olie en bestrooi met peper en zout. 

Meng met je handen goed door zodat elke friet glanst van de olie.

Verdeel in een gelijke laag over de bakplaat en bak in het midden van de 
hete oven voor ca. 25 min. totdat ze goudbruin, gaar en knapperig zijn. 
Schep tussentijds af en toe om.

Meng de mayonaise met naar smaak wat sambal, hoe meer hoe heter! 

Serveer de koolraapfriet royaal bestrooid met za’atar en geef de 
sambalmayo erbij om de friet in te dippen

Andere ingrediënten
koolzaadolie 
peper en zout
mayonaise

Receptuur
Was en snijd de kool in parten. 

Pel en snijd de uien in partjes. 

Was de peren, snijd in vieren en verwijder het klokhuis.

Verwarm de boter in een stoofpan, voeg de kool, ui, peertjes, bouillon, 
melasse (of azijn en stroop) en het bosje kruiden toe. 

Laat met het deksel op de pan op matig vuur in ca. 30 minuten gaar stoven.

Breng evt. verder op smaak met wat peper en zout en bestrooi vlak voor het 
serveren met wat vers gesneden groene kruiden.

Gestoofde rode kool-
parten met peer en 
rode ui. Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box
4 stoofpeertjes 
1/2 rode kool 

Andere ingrediënten
2 rode uien
50 g boter
1/2 l groente bouillon
4 el granaatappelmelasse
bosje verse groene kruiden zoals 
laurier, tijm, salie 
peper en zout. 



Receptuur

Gepofte uien- 
knoflookolie
Recept van Sanne Flantua en Nadia Zerouali

Ingrediënten uit de box
1 bol polderknoflook

Andere ingrediënten
1 kg (rode) uien (middelgroot)
10 gram salie 
1 l koolzaadolie (bakken& braden

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Bekleed een bakplaat met wat bakpapier en plaats hierop de schoongemaakte 
maar ongepelde uien en de bol knoflook. 
Laat in het midden van de oven in een uurtje helemaal zacht worden. 
Afhankelijk van de dikte van je uien duurt dit langer of korter, check tussentijds.

Laat de uien en knoflook een beetje afkoelen totdat je de schil met de hand eraf 
kan halen. Je kan ze ook uitknijpen en dan komt het binnenste er ook uit.

Doe ondertussen de olie in een pan en laat op matig vuur warm worden. 
Voeg de ui, knoflook en salie toe en laat op laag vuur ca. 1 uur zachtjes 
trekken. 

Laat afkoelen en zeef de olie. Schenk de afgekoelde olie met hulp van een 
trechter in een schone gesteriliseerde fles. 

Bewaar op een koele donkere plek. Je kan de olie ook ongezeefd in een 
gesteriliseerde pot in de koelkast bewaren. De smaken trekken dan lekker door.

Tip van de smaakmakers: Je kan de salie ook eventueel vervangen door an-
dere stevige kruiden bijv. rozemarijn, tijm of laurier.

Receptuur

Oer Hollandse 
stoofperen 
een recept van polder pionier 
Irene Knook (82) 

Ingrediënten uit de box
1 kilo stoofperen

Andere ingrediënten
2 glazen rode wijn
Kristalsuiker
Kaneelstokje

Schil de peren, verwijder het klokhuis en snij 
de peren in vier stukken. 

Doe alle peren in een hoge pan en voeg de 
rode wijn, kristalsuiker en het kaneelstokje 
toe. De peren moeten onder water te komen 
staan. Lukt dat niet met twee glazen rode 
wijn? Vul aan met water. 

Laat de peren een uur staan op laag vuur. Voor 
de ultieme stoofperen zet je de pan op een 
theelicht houder en laat het de hele dag staan.

Mocht je de peren mooi op een schaaltje 
willen presenteren om je gasten mee te 
verbluffen? Houdt de peer dan in tact! 
Alleen even schillen, oh en zorg er dan wel 
voor dat het steeltje aan de bovenkant blijft 
zitten. 



Maxime Tevreden 
Maxime Tevreden is de eigenaresse van Neighbours Kitchen. 
Neigbours Kitchen is een knus en urban eetcafé midden 
in Almere. Met heerlijke plantaardige, lokale en fairtrade           
gerechten die worden bereidt door Maxime en haar familie. 

Voor het Flevour Magazine deelt Maxime een van de herfst
recepten die ze zelf ook op de kaart heeft staan: 
Zoete aardappelpuree met gekaramelliseerde spruiten. 
Het lijkt uitgebreid, maat laat je niet afschrikken. 
Het is echt héérlijk!

Zoete aardappelpuree 
met de kick van cayenne, 
gekarameliseerde 
spruiten en peer. 

Extra: voor de smokey Tofu of tempeh
Firm tofu of  een blok biologische tempeh
donkere sesamolie
tamari
gerookte paprika poeder
ahorn siroop
edelgistvlokken
ume su smaakmker  - TerraSanne (ekoplaza)
Sambal van Weet hoe je leeft

Te serveren met extra:
pecannoten
rozijnen
pompoenzaden

Ingrediënten:
Voor de zoete aardappelpuree
1 kg Zoete aardappels van Van den Dries 
Kokosmelk in blik 400ml 
Verse gember
Tuinkruidenbouillon (peterselie & tijm) biologisch- Natur Compagne (ekoplaza)
Cayenne poeder
Himalaya Zout & peper
Olijfolie 

Voor de gekarameliseerde spruitjes
500 kg Spruiten van BoerBoon
1 Verse knoflook van Polderknoflook
3 stuks Conference peren
2 middelgrote rode uien
balsamico
tamari of sojasaus
rode wijn azijn
plantaardige boter of margarine
milde olijfolie - om mee te bakken
zout & peper
kokosbloesemsuiker



Receptuur Spruiten
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Was de spruiten als dit nodig is en controleer de spruitjes op eventueel bederf. 
Je kunt ze peelen totdat ze schoon. Pak er een grote ovenschaal bij en doe hier 
een bakpapier in. Doe de spruiten in de ovenschaal en ga verder met het prep-
pen van de overige ingrediënten.

Snijdt conference peren met hun schil in blokjes zo groot als de helft van jouw 
spruiten. Zet deze apart.

Snijdt de twee rode uien in fijne ringen en zet apart.

Hak 2 teentjes knoflook fijn en zet apart.

Zet een koekenpan op en verwarm deze. 
Smelt hier ½ eetlepel boter in en ½ eetlepel milde olijfolie.

Bak de rode uienringen in de boter totdat ze glazig zijn.

Laat de rode uien op laag vuur doorbakken en doe hier ¼ eetlepel kokos-
bloesemsuiker en 1 eetlepel rode wijnazijn bij. De rode uien gaan nu heerlijke 
geuren. Laat ze nog door sudderen totdat ze iet wat donker zijn. Zet apart.

Bekleed de spuiten met 1 eetlepel olijfolie en 1 eetlepel plantaardige boter. 
Neem de spruiten in je handen en vet ze goed in met de boter.

Doe de verse knoflook bij de spruiten en mix met het geheel.

Doe 2 volle eetlepels balsamico bij de spruiten en mix dit er goed doorheen. 
De spruiten zijn klaar om de oven te gaan voor 10 min.

Zet na 10 minuten in de oven op grill stand en doe de peer bij de spruiten in 
de ovenschaal. Laat het geheel 7 minuten grillen.

Doe tot slot de gekarameliseerde uien bij de spruiten en breng verder op 
smaak met zout en peper.

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Pel de zoete aardappels en zorg dat alle donker geworden stukjes worden 
verwijderd. Snijd de aardappels in dikke plakken en leg deze in een oven-
schaal zonder bakpapier.

Verdeel ruim olijfolie over de zoete aardappel partjes en zorg dat alle de-
len van de aardappels bekleed zijn. 
Dit om te voorkomen dat de aardappels op bepaalde stukjes droog blijft 
en hier aanbakt.

Zet de ovenschaal voor tenminste 17 minuten in de voorverwarmde oven. 
Controleer gedurende deze tijd de aardappels en keer ze om waar nodig. 
Als je ze kunt doorprikken en ze een mooie donker oranje kleur hebben 
kun je ze uit de oven halen en laten afkoelen.

Rasp een stuk gember, zorg dat je tenminste 2 eetlepels gember klaar 
hebt liggen. Hak 2 tot 3 teentjes knoflook fijn, goed voor 1 volle eetlepel.

Verwarm in een steelpannetje een kwart van de kokosmelk en doe hier 2 
eetlepels gember en 1 eetlepel vers gehakte knoflook bij.

Als de kokosmelk goed verhit zit doe je hier 1 cupje tuinkruidenbouillon 
bij of 1 eetlepel als deze in poedervorm is. Laat het geheel 1 minuut koken 
en zorg met een garde dat alle ingrediënten goed met elkaar mixen.

Doe de afgekoelde zoete aardappel partjes in de foodprocessor en 
schenk hier de kokosmelk bij.

Pulse de ingrediënten totdat het 
een massa wordt. Laat de machine 
zijn werk doen totdat het een
smeuïg geheel wordt.

Breng op smaak met een snufje 
cayenne en zout en peper 
naar smaak.

Receptuur 
Zoete aardappel



De tofu is het meest lekker wanner deze 12 uur van te voren gemarineerd is.

Verwarm de oven op 220 graden.

Snijd het blok tofu in plakken van ongeveer 1,5 cm dik. Snijd in totaal 8 plak-
ken.

Doe bakpapier in een ovenschaal en verdeel de tofu plakken hierover.

Maak de mariande door de volgende ingredienten te mixen:
5 eetlepels tamari, 1 volle eetlepel paprika poeder, 1 eetlepel ahorn siroop, 2 
eetlepels donkere sesamolie, 1  eetlepel ume su, 1 eetlepel edelgistvlokken.
Mix het tot het een gladde saus. Is deze te droog? Doe er dan geleidelijk nog 
een beetje ume su en tamari bij. Doe er tot slot een beetje sambal bij voor de 
pittigheid, stel zelf de hoeveelheid af. 

Breng met een kwastje rijjkelijk de marinade  aan, draai de tofu plakken  om 
en doe dit ook voor de andere zijde.

Bak de tofu tenminste 30 minuten in de oven. Houd je van een beetje 
krokant? Zet dan de grill aan.

Eventueel

Receptuur smokey tofu

Klaar om te serveren
Maak je bord op door de zoete aardappelpurree te verdelen met daarop de 
gekarameliseerde uien. Heb je de tofu bereid? Serveer deze er dan bij! 
Je kan het gerecht helemaal afmaken door er pecannoten, pompoenzaden 
en rozijnen overheen te strooien.

Heb jij je al aangesloten
 bij de Facebook groep

‘Koken met de Flevour Box’?
Deel hier jouw recepten

met andere inwoners
van Flevoland!

https://www.facebook.com/groups/338252493945870


Bilal Bouazza 
Bilal Bouazza is een chef in 
Lelystad van een nieuw (afhaal)
restaurant Laymous. Hij maakt 
moderne Arabische gerechten, 
geïnspireerd op de geuren en 
kleuren uit zijn jeugd.

Speciaal voor het Flevour 
magazine heeft Bilal recepten 
gecreëerd. Namelijk het recept 
van Batata Harra en zoete 
aardappel crême. 

Batata Harra, 
pittige aardappel
Recept voor 2-3 personen
Ingrediënten uit de box
3 grote aardappelen, 
in stukken gesneden
1 ui
2 teentjes knoflook, geraspt
½ theelepel sambal of harissa 

Andere ingrediënten 
1 laurierblad
1-2 theelepels maldon zout of fleur del sel
Handvol verse koriander, fijngesneden
Handvol verse peterselie, fijngesneden
1 limoen
2 theelepels ras el hanout 
( 1 theelepel apart houden)
1 theelepel cayennepeperReceptuur

Verwarm de oven op 200 graden celsius. Vet een braadslee in met lichte olijfolie 
of geraffineerde olie zoals arachide olie, of een lichte olijfolie, geen extra virgin. 
Zodra de oven op temperatuur is verwarm je de braadslee voor circa tien 
minuten.
 
Ondertussen schil en snijd je de aardappelen in blokjes en meng je deze met de 
ras el hanout(1 theelepel), cayennepeper en de knoflook en een scheutje olie.

Neem de warme braadslee(met ovenwanten) uit de oven en verdeel hier de aard-
appel op en zet deze voor 35-40 minuten in de oven.
 
Neem een stuk aluminiumfolie en leg hier de ui in zonder schil en vet een beetje 
in met olie. Mocht je wat olie over hebben waarmee je de aardappelen heb 
gemengd dan kun je deze ook gebruiken, dit zorgt voor extra smaak. Doe hier 
het  laurierblad bij en wikkel de ui in de folie. Zet de timer op 20 minuten en leg 
dan de ui in folie bij de aardappelen in de oven, dit mag gewoon op en ander tree 
onder de braadslee.
 
Controleer na 35 minuten of de aardappelen al gaar zijn door er met een vork in 
te prikken, bij weinig weerstand zijn ze gaar.

Haal de ui in folie uit de oven en leg de ui even apart om af te koelen, zodra het 
afgekoeld is snijd je de ui in plakken en meng je deze vervolgens samen met de 
overige ingrediënten.

Breng op smaak met de maldonzout/fleur del sel, scheutje van je beste olijfolie en 
wat limoen rasp en sap.

https://www.facebook.com/laymous


Receptuur

Zoete aardappelcrême  
Recept voor 2- 3 personen

Ingrediënten uit de box
1 grote zoete aardappel
1 teen knoflook, geraspt

Andere ingrediënten
Scheutje olijfolie
1 eetlepel tahin
Peper en zout
½ limoen

Kook de zoete aardappel met schil gaar in een pan met ruim water. 

Prik na circa 30 minuten om te controleren of de aardappel al gaar is. 

Spoel hem even in koud water om, zo kun je de aardappel makkelijker 
pakken en de schil eraf halen.

Doe de gare zoete aardappel in de keukenmachine/blender, draai hem 
glad met de overige ingrediënten en breng op smaak met peper en 
zout.

Wil jij een heerlijke maaltijd van Laymous bestellen? Dat kan! 
Woon je in Lelystad, bestel een maaltijd via thuisbezorgd of haal een 
maaltijd af op Schutweg 46 in Lelystad.

WIST JE AL DAT JE OOK EEN 
SEIZOENSABONNEMENT 

KUNT AFNEMEN DIE 
VOORDELIGER IS DAN EEN 

LOSSE BOX?

https://laymous.nl/?fbclid=IwAR30YmBWxRCsJdrAfr_Bh6c1i9tZkCni3E3FzWGNhTt2Cd0-Mrq5uyUC7R8


Zuurkooltaart Een recept van 
Almeerse Weelde 

Almeerse Weelde is een initiatief van Almeerse boeren 
en burgers die gepassioneerd en ambachtelijk bezig zijn 
met voedsel uit hun eigen omgeving. Almere heeft veel 
moois en heerlijks te bieden; dat laten ze graag zien. 
Zo zijn er stadsboeren, jammakers, koekenbakkers, 
kruidenkenners, notenrapers, kunstenaars, wolspinners en 
ambachtslieden. Wij zijn met elkaar verbonden door onze 
liefde voor de Almeerse natuur, de (stads)landbouw en de 
mooie producten die daaruit voortkomen.

Meer weten over Almeerse Weelde? 
Bezoek ze elke zaterdag op de biologische boerenmarkt 
in Almere of kijk op hun website. 

Ingrediënten uit de box
500 gram zuurkool
1 rode ui
1 teentje knoflook
100 ml appelsap

Andere ingrediënten
4 plakken bladerdeeg
2 eetlepels olie
1 eetlepel kerrie
3 appels
70 gram gepelde walnoten
4 eieren
125 ml creme fraiche
150 gram belegen kaas
zout en peper

Receptuur
Ontdooi het deeg volgens de gebruiksaanwijzing. 

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.

Spoel de zuurkool onder de kraan uit en laat het uitlekken.

Snijd de ui, knoflook en appel fijn in stukjes. Doe de olie in een 
koekenpan en fruit de gesnipperde ui en fijngesneden knoflook. 

Voeg kerrie toe, bak de zuurkool en de stukjes appel circa 10 minuten.

Voeg walnoten en appelsap toe en laat dit alles nog 5 minuten 
Mee garen.

Klop de eieren los met crème fraîche, kaas, zout en peper tot een 
romig geheel.

Bekleed de quichevorm met deeg. Verdeel het zuurkoolmengsel erover. 
Schenk dan het roommengsel over de zuurkool.

Bak de taart in 25 minuten in het midden van de oven gaar en goud-
bruin, dek deze eventueel af met aluminiumfolie als de taart te bruin 
kleurt.

https://www.almeerseweelde.nl


AFHAALPUNTEN
VAN DE

 FLEVOUR BOX

Elke eerste vrijdag en zaterdag van de maand is de Flevour Box kosteloos af te 
halen bij verschillende boerderijwinkels en andere afhaalpunten in 
Flevoland vanaf 13:00 uur. Bij alle afhaalpunten kun je ook gelijk dagelijkse 
boodschappen doen of de inhoud van de box aanvullen met zuivel, vlees of 
andere producten. Laat je vooral informeren naar al het lekkers in de winkels!

We vragen je bij het afhaalpunt even op de lijst je naam af te tekenen.
Dan weten wij precies wie de box in ontvangst genomen heeft. Wel zo fijn!

WEET HOE JE LEEFT!
Adres
Linnaeusweg 15, Almere Buiten
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 
van 09.30-17.00 uur
Zaterdag van 09.30-16.00 uur

HOEVE VREDEVELD
Adres
Zeeasterweg 15, Lelystad
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 
9:00 tot 17:00 uur

LANDWINKEL VERSLUIS
Adres
Urkerweg 16, Emmeloord
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 
08:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur

FRUITHAL SMITS
Adres
Sterappellaan 29, Zeewolde
Openingstijden
Maandag tot en met zaterdag 
van 08:00 tot 17:00 uur

KEURSLAGER KLAVER
Adres
Het Ruim 32, Dronten
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 
van 08:00 – 18:00 uur

Ekoplaza Almere
Adres
Spoordreef 30, Almere
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 08:30 – 18:00 uur
Zaterdag van 8:00 tot 17:00
Zondag van 11:00 tot 17:00



HEB JIJ DE 
FLEVOUR BOX 
VAN DECEMBER
OOK AL BESTELD?

De Flevour Box is ontstaan aan het begin van de coronapandemie om 
Flevolandse producenten te steunen tijdens de crisis. De maandelijkse 
inspiratiebox zoals jij die nu hebt ontvangen, is een nieuw concept dat is 
opgepakt door de Vereniging Flevofood, Local2Local en Studio Daagsch.

Ambassadeur van de Flevour Box is Nadia Zerouali. Nadia is kookboeken 
schrijfster, tv-kok, smaakmaker, mede-eigenaar van de Couscousbar in 
Amsterdam en vooral trotse inwoner van Almere.

Vereniging Flevofood is een netwerkvereniging van en voor Flevolandse 
voedselbedrijven. De veelzijdige leden zijn actief in de landbouw, verwerking, 
logistiek, handel, horeca, catering en retail. Samen vormen ze een krachtige 
regionale voedselketen. Met het stimuleren van consumptie en productie van
Flevofood, willen wij met elkaar een positieve impact realiseren op de regionale 
voedseleconomie, het milieu en de relatie tussen producent, afnemer en 
consument.

De Flevour Box

Vragen, opmerkingen of een klacht?

Wij helpen je natuurlijk graag. Je kan met ons contact opnemen 
door een mail te sturen naar klantenservice@flevofood.com.

Wil je toch liever iemand persoonlijk spreken, neem dan contact op 
met Eva Flantua van Studio Daagsch via 06-53999388.

En dan een laatste dank woord aan alle producenten en het bestuur van de 
vereniging Flevofood die deze maand ervoor gezorgd hebben dat jij thuis de 
smaak van Flevoland kan proeven!

Dank aan Selina Postma en Maaike van Rennes van Studio Daagsch voor het
interviewen van alle producenten en het prachtige beeldmateriaal. En dank 
aan de Flevolandse smaakmaker voor de overheerlijke recepturen.

Vele malen dank!



Powered by Flevofood


